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Förkortningsförteckning

ADS Automatic Defence System
C4I Command, Control, Communications, Computer and

Intelligence
COTS Commercial Of The Shelf
CFRP Carbon Fibre Reinforced Plastic
FM Försvarsmakten
FMI 2020 Försvarsmaktsidé 2020
FMV Försvarets materielverk
FOA Försvarets forskningsanstalt
FSR Flygburen spaningsradar
IBA/CBA Immediate/Complete Battlespace Assessment
IRS Intelligence, reconnaissance, surveillance
IT Informationsteknologi
JV 2010 Joint vision 2010
JV 2020 Joint vision 2020
KRI Krigsförbandsledningen
MMI Människa – Maskin - Interface
MR Military Revolution
OPIL Operativa insatsledningen
OPL Operationsledningen
OTH Over The Horizon
PKO Peace Keeping Operation
SAIC Science Applications International Corporation
STRA Strategiledningen
TAS Towed Array Sonar
UAV Unmanned Air Vehicle
UUV Unmanned Underwater Vehicle

DBA Dominant battlespace awareness
DBK Dominant battlespace knowledge
DE Dynamic engagement
NCW Network Centric Warfare
PE Precision Engagement
RMA Revolution in Military Affairs
SD Superior Decisionmaking

ALECTO Ingen akronym utan namnet på Visbys nya
raketvapensystem. Namnet härstammar från den
grekiska mytologin. Attributen hos namnbäraren var
att kunna finna ” anyone, at any location, at any time”.
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Abstract

The last two decades have changed the society from the Industrial Age to the

Information Age. The technological development, especially in IT, has caused a

”Revolution in Military Affairs”. However; how big are the changes RMA will

give, or will it even change the foundation of the Art of War and if so, in what

way?

RMA has three cornerstones DBA, DS and PE all closely integrated in an NCW-

concept. In future armed conflicts, the RMA-force will decisively achieve the

objectives of military operations through information and C2 advantages over the

adversary. The advantages will enable the force to choose where, when and how

to engage the opponent.

The RMA also has great influence on the Armed Forces in Sweden. Under a

different name, “den nya krigföringen” Sweden will implement the RMA-

intentions in the Armed Forces suited for Swedish conditions. Sweden will not

develop a world-wide but a local or regional RMA.

The Visby class corvette is developed to meet the future requirement in the

maritime environment. The unique hull construction gives Visby a multipurpose

capability never seen before. The ship has high survivability and good

manoeuvrability.

A comparison between the Visby and RMA directed Armed Forces indicates that

the vessel in all essentials meets the requirements posed. However, some crucial

aspects remain to be solved, for example how will communication, in order to

contribute to DBA, take place, without risking the safety of the vessel.

Revolution in Military Affairs, Dominant Battlespace Awareness, Decision

Superiority, Dynamic Engagement, Information Technology, Swedish Armed

Forces, Visby class corvette, the Art of War.
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1. Inledning

1.1 Introduktion och motiv för ämnesval

Att upptäcka och dra slutsatser av såväl tekniksprång som samhällsutvecklingen

och förstå dess konsekvenser för krigskonsten, har varit och är av största betydelse

för väpnade styrkor världen över. Den ständigt pågående evolutionen får, då ”nya

fenomen” som massarméer, kulsprutan och atombomben lanseras, en nästan

revolutionerande karaktär. Historiskt har ett flertal sådana förändringar inträffat.

Framtiden liknar sannolikt historien i detta sammanhang, varför nya

paradigmförändringar inom krigskonsten är att vänta.

De senaste årens samhällsutveckling från ett industrisamhälle till ett tjänste- och

informationssamhälle har, analogt med detta, på intet sätt undgått att sätta sina

spår på tänkandet inom krigskonstens område. Informationsteknologins

lavinartade utveckling och de möjligheter detta för med sig är härvid en starkt

bidragande orsak1. I USA talar man om denna utvecklingen i termer av

”Revolution in Military Affairs”(RMA)2.

Oavsett om dessa förändringarna kan betecknas som en revolution eller ej och

oavsett om hela eller delar av denna ”revolution” implementeras i den svenska

FM, kommer RMA och dess grundtankar påverka och styra FM utveckling

framgent3.

Insikt om betydelsen av kunskap om RMA, som fundament i den svenska FM

utveckling, har varit en inspirationskälla för mig och lockat till detta

forskningsarbete.

1.2 Bakgrund

Det senaste decenniets omvälvning av samhällsstrukturen har, som sagts ovan,

varit omfattande. Utvecklingstakten, inte minst inom IT, har gett begreppet

dynamik en ny dimension. ”Ny teknik” blir allt fortare obsolet, en sanning som

                                                                
1 Ett exempel på detta utgörs av att IT utvecklingen följt Moors lag som säger att dess prestanda fördubblas var
18 månad. FOA, Lägesrapport FoRMA 2000-09-04, sidan 29.
2 Owens B., Lifting the fog of war, sidan 10.
3 Von Sydow Björn, i förordet till Försvarsdepartementets debattskrift ”Revolution i det svenska försvaret”.
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inte minst märks inom det militärtekniska området. Anpassningar till denna nya

situation låter sig inte vänta. Utvecklings-, konstruktions- och anskaffningstider

måste kortas och spetsteknik kan inte unikutvecklas i samma utsträckning för

militär användning4.

I USA, där en transformering av de väpnade styrkorna nu pågått en tid, söks

lösningen i doktrinära och organisatoriska förändringar som tillvaratar den nya

teknikens möjligheter. Den tekniska revolutionen skall i amerikansk militär

tappning bli RMA, ”Revolution in Military Affairs”5.

En liknande grundsyn, i militärt tänkande, genomsyrar till del även den svenska

FM. Man kan säga att den svenska FM genomgår en utveckling med en ledstjärna

som kan liknas vid RMA i svensk tappning6. Denna uppsats kärna består i att

beskriva denna extrahering ur RMA, för att skapa en svensk version av framtidens

krigföring och där med utvecklingsriktning för FM. Som underlag för detta har,

vid sidan av den skriftliga informationen, intervjuresultat från officerare i centrala

och ledande befattningar i FM utnyttjats. Med denna empiri är förhoppningen att

presentera, inte bara en bild av utvecklingsläget i den svenska FM idag, utan även

belysa tankarna bakom FM utveckling i morgon. Önskan är att genom

intervjuerna få en djupare bild av hur framtidens utveckling kan gestalta sig och

att resultatet skall generera en bild, om ej entydig, av RMA i svensk tappning.

Det är sålunda om innehållet av begreppet RMA, om hur RMA ser ut i svensk

tappning samt en exemplifiering på hur detta påverkar marinens nya

materielprojekt, korvett Visby, som detta arbete handlar.

1.3 Disposition och läsanvisning

Föreliggande uppsats består av fyra relativt fristående delar. Respektive del kan

naturligtvis läsas separat, men avsikten är att delarna skall ses som en integrerad

                                                                
4 Regeringens proposition 1998/99:74, ” Förändrad omvärld – omdanat försvar”, sidan 59.
5 Owens, B., ”Lifting the fog of war”, sidan 6
6 Överbefälhavaren har deklarerat att begreppet RMA inte skall användas inom den svenska FM. I stället skall
beteckningen ”den nya krigföringen” användas. ÖB under talet på rikskonferensen i Sälen –01.
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helhet. Uppsatsens struktur bygger på att aspekterna informationsinhämtning,

ledning och verkan redovisas i varje kapitel. Intentionen med detta är att

underlätta för läsaren att göra jämförelser. Varje del avslutas med en diskussion

där författaren kritiskt granskar kapitlets innehåll. I diskussionsdelen spelar

militärteorin, redovisad i kapitel tre, en icke oväsentlig roll då den används som

analys- och komparationsverktyg.

Första delen av uppsatsen är en och kort exposé över militärteorins grunder.

Beskrivningen görs för att underlätta förståelsen för RMA i krigskonstens kontext.

Den andra delen är en beskrivning av begreppet RMA, dess ursprung och vad det

kan sägas omfatta idag. Intentionen är att teckna ner en minsta gemensam

nämnare runt RMA, varifrån arbetet sedan kan utvecklas.

I del tre är föresatsen att med utgångspunkt i litteratur och genomförda intervjuer

beskriva hur den svenska FM tillägnar sig tankegångarna i RMA. Först redovisas

den politiska inriktningen och utifrån denna grund framställs sedan riktning och

mål för FM utveckling.

I den avslutande delen är avsikten att genom en komparation analysera hur väl

anpassad marinens nya fartygsklass, korvett typ Visby, är med den svenska

filosofin av ”Revolution in Military Affairs”. Ansatsen är att mäta

anpassningsgraden gentemot den kravbild som finns avseende utvecklingsmålet

för FM.

Förhoppningen är att föreliggande uppsats skall kunna utnyttjas som en inkörsport

för kunskapsuppbyggnad om RMA, framförallt åsyftande den svenska FM.

Intressenter bedöms officerare i FM vara, samt naturligtvis de personer i övrigt

som har anknytning och intresse av den svenska FM utveckling. Särskilt intressant

bör uppsatsen vara för marinofficerare, då jämförelseobjektet utgörs av

korvettsystem Visby.
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2. Syfte och grundförutsättningar

2.1 Syfte

Mitt syfte med denna uppsats är att studera hur RMA, i svenska FM benämnt ”den

nya krigföringen”, påverkar utvecklingsriktningen för FM. Meningen är att utifrån

begreppet RMA, i grunden en supermakts utvecklingstankar runt framtida

utnyttjande av väpnade styrkor, belysa tankegångarna runt en implementering i ett

mindre lands, Sveriges, väpnade styrkor och studera dess påverkan på de

operativa stridskrafterna.

2.2 Problemformulering och forskningsfrågor

Problemformulering

Begreppet RMA lanseras som ett samlingsnamn för de förändringar av

krigföringen som den tekniska utvecklingen genererat och då i synnerhet

informationsteknologin. Syftet är att studera begreppet RMA, dess applicerbarhet

och konsekvenser. Vilka är de allmängiltiga resonemangen i RMA och hur är en

implementering i den svenska FM tänkt att gestalta sig? Meningen är vidare, för

att exemplifiera, belysa hur marinens nya fartygssystem, korvett Visby, passar in i

en svensk RMA anpassad FM.

Forskningsfrågor

Vad står RMA för?

Skapas genom RMA förändringar på krigföringen som påverkar den allmängiltiga

militärteorins grunder?

Är det möjligt att översätta tankarna bakom RMA till ett mindre lands väpnade

styrkor och i så fall med vilka konsekvenser?

Hur väl är marinens nya fartygsklass, korvett typ Visby, anpassad för att möta de

krav en adaption till en RMA transformerad FM ställer?

2.3 Avgränsningar

Avsikten med detta arbete är inte att förklara var eller vem som var först med att

utveckla tankarna runt RMA. Målsättning är inte heller att klargöra hur vida
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dagens RMA är att betrakta som en revolution av krigskonsten eller snarare en

naturlig evolution.

Den första deskriptiva delen syftar till att beskriva utvecklingen av innehållet och

grundtankarna i RMA. Detta innebär att studierna avseende RMA som begrepp,

till lejonparten inriktas mot USA där merparten av utvecklingen skett7.

Innehållets fokus riktas mot att beskriva beståndsdelarna i RMA framför att

beskriva dess olika varianter. Vidare kan sägas, att då avsikten är att skapa en

generell förståelseplattform för det fortsatta arbetet, utgör tekniken i allmänhet

och IT i synnerhet, inte arbetets tyngdpunkt, utan är endast en del i förklaringen

till vad RMA är.

Någon ”ägare” av RMA finns inte, varför studier av såväl officiella handlingar

som mer fristående litteratur har varit relevant för uppgiftens lösande.

Beträffande FM förhållande till RMA tar detta arbete fasta på de beslut och

signaler som givits från regeringen och försvarsdepartementet fram till dags

datum avseende FM utveckling8. Arbetets grund vilar således, beträffande denna

aspekt, på att dagens politiska vilja kan projiceras framåt i tiden och att inga

dramatiska förändringar av vald utvecklingsriktning sker.

Det totala reformarbetet av FM talar inte bara om utveckling i form av RMA9.

Andra bärande delar utgörs av en ny syn på personalförsörjningen och inte minst

förändrade ambitioner beträffande internationaliseringen. De senare aspekterna

faller, om än att delarna tillsammans utgör en helhet, utanför detta arbetes ram.

Fartygssystemet, korvett typ Visby, är fortfarande i sin utvecklingsfas och ännu ej

operativt. Det betyder att underlag som ligger till grund för den jämförande

analysen bygger på teoretiska fakta och beräkningar. Detta bedöms inte medföra

några dimensionerande negativa konsekvenser då målbilden är att analysera olika

typer av förmågor med primärt fokus på väpnad strid.

                                                                
7 Såväl officiella som inofficiella skrifter om RMA härstammar företrädesvis från USA.
8 Grunden återfinns i Regeringens propositioner 1998/99:74 Förändrad omvärld – omdanat försvar och
1999/2000:30 Det nya försvaret.
9  Moore, Michael, ”Revolution i det svenska försvaret”, sidan 7-9.
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2.4 Metod

Syftet med forskning är att producera vetenskapligt giltigt vetande. För att

åstadkomma dylikt vetande krävs att vald empiri insamlas, bearbetas och värderas

efter allmängiltigt accepterade metoder. Metodvalets betydelse för slutprodukten

är central, då den styr forskningsprocessen och ansätter ramar i form av

möjligheter och begränsningar.

I den följande delen är därför avsikten att ge läsaren förståelse för de metoder som

används för faktainsamling, bearbetning och värdering i denna uppsats.

Redogörelsen kompletteras med en applicerbarhetsbedömning av respektive

metod samt en beskrivning av förtjänster och brister som valda metoder ger

upphov till.

Utvecklandet av kunskap har i västerlandet till största delen dominerats av två

vetenskapliga metoder närmare bestämt induktion och deduktion10. Deduktion

kommer från latinets ”deducere”, som betyder ”leder bort från”11. Deduktion

representerar processen i vilken man med hjälp av logiska slutledningsmetoder

går från ett begreppssamband till ett annat12. Renodlad deduktion är inte möjlig att

använda i detta arbete emedan det saknas relevanta axiom eller teorier att härleda

kunskap från. Detta betyder emellertid inte att inslag av deduktion ej kan utnyttjas

för att pröva och förklara delmängder av det undersökta forskningsproblemet.

Induktivismens företrädare menar att en icke härledd utsaga kan vara sann om det

kan visas att den är grundad på erfarenhetskunskap. Denna uppfattning av

kunskap utvunnen från observationer och experiment växte fram med den

moderna vetenskapens födelse under 1600-talet. Revolutionärer att nämna inom

denna experimentella metodik är Galileis och Newton13. Möjligheterna att utnyttja

ett induktivt förhållningssätt i detta arbete är begränsat.

                                                                
10 Andersen. H. (red) ”Vetenskapsteori och metodlära”, sidan 97.
11 Ibid., sidan 103.
12 Ibid., sidan 144.
13 Ibid., sidan 99.
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För att ge förståelse för metodiken i denna uppsats måste vidare diskrepansen

mellan kvantitativ- och kvalitativ metod beröras. Kvantitativ metod, eller snarare

metodgrupp, står för utgångspunkten att det som studeras skall göras mätbart,

kvantifierbart14. Det studerade problemet skall mätas objektivt och resultatet

presenteras numeriskt. Kvantitativ metod lämpar sig inte i det föreliggande arbetet

utan analys och värdering av empirin får vila på en kvalitativ metodgrund.

Kvalitativ metod grundar sig på uppfattningen om omöjligheten att göra allting

mätbart. Enligt företrädare för denna kategori inom vetenskapen består undersökta

fenomen av unika egenskaper och kvaliteter som inte i sig kan väga eller mätas.

Per definition innebär detta att verktygen för att uppnå en god reliabilitet och

validitet är avgörande för att möta kraven på vetenskaplighet15. Läsaren får själv

avgöra hur författaren lyckats i detta hänseende i uppsatsen.

Avslutningsvis något om faktainsamlingsmetoder. Uppsatsens empiri emanerar i

huvudsak från två faktainsamlingsmetoder, litteraturstudier och intervjuer16.

Litteraturstudierna som i huvudsak ligger till grund för de första deskriptiva

delarna har som gemensamt syfte att skapa underlag för att teckna en bred bild av

ämnesområdena militärteori och RMA. Ur värderingssynpunkt uppfattar jag

följande frågor och aspekter av vitalt intresse att redovisa avseende empirin. Har

den mest relevanta litteraturen använts och om ej vad saknas? Vilken tidsaspekt

täcker använd litteratur och vilket relativt värde, eller annorlunda uttryckt vilken

vikt, har respektive vald litteratur? Dessa frågor behandlas under nästkommande

punkt, brukad empiri.

Intervjuteknik är som faktainsamlingsmetod relativt komplicerad. Syftet är att ur

den kommunikationsprocess som sker överföra kunskap från respondenten till

intervjuaren. Områdena som kan generera felkällor är många och det går endast

att minska dem genom en hög medvetenhet och goda förberedelser.

                                                                
14 Ibid., sidan 70.
15 Ejvegård Rolf, Vetenskaplig metod, sidan 67-70.
16 Andersen. H. (red) ”Vetenskapsteori och metodlära”, sidan 73-83.
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Kunskapsinsamlingen har i intervjudelen skett tillsammans med major Stefan

Hallström. I uppsatsen har genomförda intervjuer genomförts icke-strukturerat

och med huvuddelen tematiska frågeställningar17. Intervjuerna har utförts med en

respondent i taget. Respondenten har därefter, som ett led i kvalitetssäkringen,

tillskrivits en kopia av intervjusvaren för granskning och för att göra eventuella

korrigeringar. Intervjufrågorna samt en redovisning av rollspelet under

intervjuerna återfinns i bilaga 1.                                     ./1

Föreliggande arbete inleddes med en explorativ fas18. I detta stadium spelade de

genomförda intervjuerna en särskilt stor roll, såväl som kunskapsplatta som

informationslänk avseende relevant litteratur. Kunskap från denna fas har givit

mervärden i hela det efterföljande arbetet.

I de första avsnitten där syftet är att skapa en bild över militärteorins grunder och

RMA har deskriptiv metod valts. Beskrivningen baseras på gjorda

litteraturstudier. Motivet för vald metod och teknik är det önskade resultatet, en

bred bild över de centrala aspekterna av ämnesområdena. I del tre och fyra som i

huvudsak också är deskriptiva har inslag av kvalitativ metod utnyttjats. Avsikten

är att genom intervjuer, inte bara utröna den bild som officiellt finns presenterad

över FM förhållande till RMA, utan även komma åt bakomliggande kunskaper,

åsikter och tankar. I dessa delar används ett vetenskapligt förhållningssätt som kan

ses som nomolog abduktion19. En förklarande beskrivning av vad nomolog

abduktion är, kan sammanfattas i tesen ”slutledning till den bästa förklaringen20.

2.5 Empiriskt material

Liksom läsaren i det förra avsnittet fick förståelse för den vetenskapliga processen

är avsikten att här presentera utnyttjat material. Redogörelsen omfattar vald

litteratur jämte värdering. Värderingen inriktas mot att motivera den valda

                                                                
17 Ibid., sidan 84.
18 Patel R., Tebelius, U.(red), ”Grundbok i forskningsmetodik”, sidan 53-54.
19 Den amerikanske filosofen Charles Sanders Peirce (1839-1914) har gett begreppet abduktion sin speciella
innebörd. Begreppet härstammar ursprungligen från Aristoteles. Andersen. H. (red) ”Vetenskapsteori och
metodlära”, sidan 145.
20 Andersen. H. (red) ”Vetenskapsteori och metodlära”, sidan 160.
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litteraturen, diskutera vilket material som vore önskvärt att komplettera med, samt

en analys av respektive informationskällas relativa värde.

Insamlad empiri är i den inledande deskriptiva delen till lejonparten hämtad från

amerikanska källor. De officiella amerikanska utvecklingsvisionerna JV 2010

(Joint Vision 2010) och JV 2020 (Joint Vision 2020) har använts, trots att de inte

talar om dagens- och framtidens utveckling i termer av RMA. De bärande

tankarna är trots allt detsamma. Dessutom är dessa visioner av central betydelse

då de utgör en fastställd utvecklingsriktning för den enda kvarvarande

supermaktens väpnade styrkor. Utöver ovan nämnda skrifter har ett antal

fristående författares redovisningar av RMA utnyttjats. Tillförlitligheten i valt

materiel bedöms som god om än att tidsspannet den representerar är relativt kort21.

Noterbart ur värderingssynpunkt är också den frihet fristående författare har i att

spekulera runt den framtida utvecklingen.

I tecknandet av den svenska FM förhållande till RMA har jag önskat studera såväl

den officiella bilden av utvecklingen som tankarna bakom densamma. Den

politiska visionen om försvarets utveckling tas ur Regeringens propositioner

1998/99:74 ”Förändrad omvärld – omdanat försvar” och 1999/2000:30 ”Det nya

försvaret”22. Dessa tankar kläs på i försvarsdepartementets debattskrift

”Revolution i det svenska försvaret”, skriven av brigadgeneral Michael Moore.

Den senare skriften används som komplement då den inte är fastställd utan utgör

ett initierat debattinlägg.

Från ett FM perspektiv redovisas i huvudsak den officiella utvecklingsbilden i

försvarsmakts- och perspektivplaner samt naturligtvis indirekt i materielplaner.

Dessa planer är då de fastställts av ÖB riktlinjer för hur utvecklingsriktningen är

tänkt att gestalta sig. Trovärdighetsgraden är hög. Vad som dock saknas för att

åstadkomma en mer nyanserad analys är insyn i processen fram till den färdiga

                                                                
21 I stort ett all begagnad litteratur i uppsatsen är skriven den senaste femårsperioden.
22 De två propositionerna 1998/99:74 Förändrad omvärld – omdanat försvar och 1999/2000:30 Det nya
försvaret utgör den politiska grunden för försvarsreformen. Tidigare utredningar gjorda på försvarsdepartementet
kan vid behov behöva utnyttjas för att förstå de bakomliggande syftena med vald inriktning. Dessa utredningar
kan metaforiskt ses som vad förarbetena är till en lag.
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produkten och alla de avvägningsbeslut som fattas. Insyn i processen skulle öka

kunskapen om det faktiska innehållet. En dylik insyn har inte varit möjlig att nå.

Utvecklingsbilden har kompletterats med intervjuer av officerare som från olika

delar av FM organisation är med och påverkar utvecklingen. Intervjuresultaten,

respondentens tankar och åsikter, har haft stor betydelse för att förstå och dra

slutsatser runt FM framtida utveckling. De fyra officerare som intervjuats är

generallöjtnant Johan Kihl chef för strategiledningen, generalmajor Tony Stigsson

chef för operationsledningen, flottiljamiral Göran Larsbrink chef för

planeringsavdelningen vid krigsförbandsledningen och överstelöjtnant Per Nilsson

handläggare på krigsförbandsledningen.

Det hade varit önskvärt att få intervjua ÖB angående FM framtida inriktning, detta

har emellertid inte låtit sig göras. Medveten om bristen måste emellertid

framhållas den tyngd som cheferna för STRA och OPL har. De två cheferna

representerar ”ägaren” av utvecklingsfrågorna och ansvarig nyttjare i FM.

Korvett Visby är under utveckling, vilket är en dynamisk process varför

förändringar fortfarande kan och kommer att ske. Mest relevant kunskap nås

därför genom projektledningen som styr utvecklingsprocessen. Tack vare stöd

från kommendör Thomas Engevall, chef för projekt Visby har denna kunskap

varit åtkomlig. Validitet och reliabiliteten på använt underlag bedöms därför som

god.

2.6 Centrala begrepp och språk

”Revolution in Military Affairs” härstammar som begrepp från USA. Begreppet är

omtvistat och står i debatten som symbol för allt från ett marknadsföringskoncept

till ett oundgängligt utvecklingsmål för väpnade styrkor i framtiden23. Andra

begrepp, och dess akronymer, som  följer i RMA:s fotspår kan i viss mån sägas

dela samma dilemma. Någon exakt definition vad begreppen står för finns inte, ej

heller finns det någon entydig fastställd översättning av begreppen till svenska.

                                                                
23 De olika perspektiven är hämtade från intervjuer med generallöjtnant Johan Kihl som menar att RMA är en
nödvändig utvecklingsväg medan generalmajor Tony Stigsson menar att nuvarande utveckling snarare är en
evolution som med marknadsföringskrafter lyfts upp som varande av revolutionär karaktär.
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Detta dilemma måste hanteras i uppsatsen. Utgångspunkt har varit att använda

begreppen i uppsatsen som uttryck för att skapa förståelse för vad som avhandlas.

Begreppen ges därför ingen definition och tar inte ställning till det exakta

innehållet. Utnyttjade akronymer förklaras i förkortningslistan på sidan fyra och

med begreppen som härstammar från RMA redovisade i kursiv stil.

Ytterligare en svårighet som måste hanteras är språkproblemet. Grundtankarna i

RMA är målade med det engelska språket som bas, vilket gör att översättningar

till svenska i många fall upplevs som ofullständiga, och i vissa fall rent av

felaktiga. Detta symptom är inte unikt för detta arbete utan delas med en uppsjö av

arbeten inom dagens forskning. I uppsatsen har de engelska uttrycken använts

som grund. Svenska översättningar skall ses som ett komplement.

Inom den svenska FM skall inte termen RMA utnyttjas. Istället skall, enligt ÖB,

begreppet ”den nya krigföringen” användas. Förändringen påverkar dock inte

sakinnehållet i uppsatsen. Någon djupare ansats görs inte för att analysera det nya

begrepp som lanserats av ÖB. Vad som emellertid är intressant med det nya

begreppet är att ÖB pekar på att det finns såväl en ”ny” som, analogt med detta,

en äldre, gammal, krigföring.

I den säkerhetspolitiska förändringens skugga har termen krig blivit allt mer svår

att applicera. Väpnat våld, även i stor omfattning, sker idag utan att det per

definition är rätt att tala om krig. Den legala grunden för väpnade konflikter och

dess benämning är i denna uppsats inte av avgörande betydelse. Krig kan därmed i

stort jämställas med kollektivt väpnat våld mellan två aktörer.

2.7 Analysverktyg / Modell

En central del av denna uppsats utgörs av en komparation mellan korvett Visby

och en RMA omstrukturerad FM i syfte att studera anpassningsgraden.

Jämförelsen genomförs mellan två storheter som var för sig är relativt abstrakta

och inte enkelt kvantifierbara. Respektive storhet är vidare inom väsentliga

områden tecknade på olika abstraktionsnivå. Utmaningen är att skapa en modell
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som trots detta gör komparationen meningsfull24. Modellen är sålunda redskapet

för att säkerställa en god validitet vilket är grunden för att resultatmässigt erhålla

god reliabilitet.

För FM liksom Visby utgörs den dimensionerande förmågan av att verka i väpnad

strid. Avsikten är därför att med modellen att extrahera ut relevanta funktioner ur

den väpnade stridens kontext och därefter jämföra dem var för sig.

De relevanta funktioner som valts för att utgöra analysverktyg är den moderna

stridens grundelement25. Dessa grundelement, som ersätter ”gårdagens” eld,

rörelse, skydd, är följande:

• Underrättelseinhämtning

• Ledning

• Rörlighet

• Verkan

• Skydd

• Uthållighet26

2.8 Tidigare forskning

Såväl nationellt som internationellt bedrivs forskning som anknyter mer eller

mindre direkt till denna uppsats. Nedan redovisas några av dessa arbeten.

Merparten av forskningsstudierna som görs nationellt har FOI som gemensam

nämnare27. Dessa studier bedrivs i nära samarbete med FMV och i viss mån även

med FHS. De olika forskningsarbetena samordnas på FOI under en ledningsgrupp

kallad FoRMA28.

FM prioriteringar har styrt FOI:s forskning inom RMA och initialt har följaktligen

studier av DBA/DBK (informationsöverlägsenhet) och DS (beslutsöverlägsenhet)

                                                                
24 För att komparationens resultat skall vara meningsfull krävs att såväl redskap för mätning som utnyttjade
faktorer är relevanta.
25 Försvarsmakten, Försvarsmaktsidé och målbild,  Årsrapportering från perspektivplaneringen 2001 , sidan 35.
26 Grundelementen överstämmer i allt väsentligt med de fem funktioner som används vid Operativa institutionen
på FHS för att beskriva kontexten i den väpnade striden. Hänvisning Anders Cedergren PM ”Slagfältets fem
grundelement”, 2001-03-09.
27 Försvarets Forskningsanstalt(FOA) bildade den 1 januari 2001, tillsammans med Flygtekniska
försöksanstalten(FFA), Totalförsvarets Forskningsinstitut(FOI).
28 FoRMA skall utläsas som ” Forskning om RMA” eller ”FM ominriktning mot RMA”, FOA, Lägesrapport
FoRMA 2000-09-04, sidan 11.
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prioriterats29. Resultatmässigt innebär detta att FOI nu genomför konkretiserade

studier inom områdena ovan medan man inom det tredje området PE (Precision

Engagement) arbetar på en explorativ nivå 30.

På Försvarshögskolan bedrivs under ledning av överstelöjtnant Fåhraeus ett arbete

vars syfte är att studera informationsbehov i framtida krig31. Resultat från

delmängder av studien visar på intressanta fenomen, exempelvis att

informationsöverlägsenhetens betydelse avtar när osäkerheterna ökar. Således är

det inte tillräckligt att ”bara” nå informationsöverläge utan den absoluta

osäkerhetsnivån spelar en avgörande roll. Avseende tempoöverlägsenhet visar

resultaten det omvända, nämligen att nyttan med en relativ överlägsenhet kvarstår.

Kunskap inom detta område är av avgörande värde för att kunna analysera och

förstå kontexten av RMA som koncept och särskilt då DBA/DBK.

Två  andra forskningsarbeten, eller möjligen utredningsarbeten, av intresse är de

av FM beställda studierna av amerikanska konsultföretaget SAIC. Den första

studien ”Dominant Battlespace Awareness” genomfördes och avrapporterades

1998. Studiens uppgift var att belysa möjligheten för Sverige att utveckla ett

informations- och ledningssystem som kan skapa informationsöverlägsenhet och

som integrerat med beslutsstöd ger förutsättningar för en överlägsen

beslutsförmåga 32. Resultatet av studien har varit och är en väsentlig byggsten i

utvecklandet av det svenska konceptet inom rubricerat område. Resultatet bildar, i

utvecklad form, grunden för FM utvecklingstankar vilka beskrivs i kapitlet RMA i

den svenska FM. Den andra studien som avhandlar verkansdelen inom RMA

genomfördes under namnet ”Dynamic Engagement”. Studien avrapporterades i

december 2000. Generallöjtnant J Kihl redogör i förordet till rapporten för

studiens syfte ” …is to clarify how we are going to achieve full effectiveness with

our armed action forces. In other words, it is now time to discuss the active

component of a future Swedish Revolution in Military Affairs (RMA) concept.”33

                                                                
29  FOA, Lägesrapport FoRMA 2000-09-04, sidan 11.
30 Inom FOI, används begreppet PE (Precision Engagement).
31 Studien genomförs på FHS under namnet ”Informationsbehov i framtida krig.”
32  Bilaga 1 till HKV 09 100:63046, ”RMA, En ny grund för Försvarsmaktens utformning”, sidan 6.
33 Generallöjtnant Johan Kihl i Förordet till SAIC:s rapport ”Dynamic Engagement”(2000).
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3. Militärteoretiska grunder

3.1 Inledning

Oaktat de senaste århudradernas ständigt pågående evolution inom

samhällsstrukturen finns det inom krigskonsten element som historiskt visat sig

bestå i betydelse för såväl utgången som för förståelsen av krig. Dessa element,

militärteorins grunder, har visat sig vara av i det närmaste allmängiltig karaktär.

Varför behandla detta i en uppsats som handlar om morgondagens krigföring?

Jo, av två skäl. Det första skälet utgörs av militärteorins betydelse för att förstå

kontexten av kollektivt väpnat våld. Med detta avser jag det ramverk, i form av

ingående och betydelsefulla variabler, som militärteorin kan sägas vara.

Den andra anledningen är bristen på modell/modeller för att analysera och förstå

utgången av framtida väpnade konflikter.

Som supplement är ansatsen att istället låta den militärteoretiska basen bilda grund

för analys, jämförelse och diskussion. Detta görs trots medvetenhet om de brister

och svårigheter detta erbjuder.

Föreliggande beskrivning är en kort expose över de allmängiltiga tankar som kort

kan sammanfattas under benämningen militärteori, och där Carl von Clausewitz

bok ”Om Kriget” utgör en oersättlig hörnsten.

3.2 Krigets väsen

För att förstå det väpnade våldets ytterlighet, kriget, måste vi studera såväl dess

beståndsdelar som helheten. Inledningsvis söker vi grunden i begreppet krig som

helhet. Som grund för förståelsen används två citat från Carl von Clausewitz bok

”Om kriget”, vilka tecknas nedan.

”[krig]… är alltid en kamp mellan två levande krafter mot varandra”34.

                                                                
34 Von Clausewitz, Om kriget, sidan 31.
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”Krigskonsten sysslar med levande och moraliska krafter, varav det följer att den

aldrig kan nå det absoluta och exakta. Såväl i stort som smått måste det finnas

utrymme för det ungefärliga”35.

Krig – som en kamp mellan två viljor, gör mänskliga aspekter allomstädes

närvarande. Detta innebär att krig aldrig kan förstås utan hänsynstagande till,

okvantifierbara, mänskliga aspekter som rädsla, mod, hat, djärvhet, moral och

vilja. Det innebär vidare att när vi talar om det yttersta krigsmålet som seger,

gäller det båda parter. Denna distinktion är mycket viktig för den medför per

definition att medel och motmedelsspiralen föds. Två kontrahenter handlar alltid

logiskt ur sitt eget perspektiv och med målet att försvåra för motståndaren.

Det går inte heller att beskriva krigets väsen utan att beröra ”Clausewitz

friktioner”. Clausewitz skriver ”Friktion är det enda begrepp, som mer eller

mindre motsvarar de faktorer, som skiljer det verkliga kriget från kriget på

pappret”36. Materiel går sönder, information blir försenad eller förvanskad, med

resultat att uppkommen handlingsfrihet kan bli omintetgjord. I alla dimensioner

kommer ej förutsedda problem uppstå. Till och med det enkla blir svårt i krig.

3.3 ”Principles of War”

Det svenska begreppet för brittiska ”Principles of War” är ”krigföringens

grundregler”. Dessa grundregler, ungefär ett tiotal, är av nästan universell

karaktär37. De bildar en samling abstrakta ideal, utvunna och skapade genom

tillvaratagna erfarenheter under årens lopp.

Alldenstund vunna lärdomar visat sig motstå, såväl tidens prövningar som

teknikens utveckling, har dess betydelse som kunskapsplattform visat sig bestå.

Nedan beskrivs kortfattat de olika ”reglerna”, vilka sedermera diskuteras i

nästkommande avsnitt38.

                                                                
35 Von Clausewitz, Om kriget, sidan 41.
36 Ibid., sidan 79.
37 Krigföringens grundregler är en samling abstrakta ideal som visat sig vara av nästan allmängiltig karaktär vid
genomförande av väpnad strid. Nyanser avseende antal och innehåll förekommer mellan olika länder, men
kontexten är i det närmaste helt överensstämmande.
38 I Sverige talar man om ”krigföringens grundregler”, detta kan inbjuda till en felaktig tolkning, nämligen att det
finns en given lagbundenhet. I GBR talat man i stället om ”Principles of War som ”prerequisite”,
grundförutsättning för krigföringen.
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I all militär verksamhet krävs ett entydigt och relevant mål. Att välja och bibehålla

fokus på detta mål är av avgörande betydelse för utgången av en strid. Att under

striden förlopp förändra målet får stora konsekvenser för stridskrafterna, en

medvetenhet som måste finnas hos varje befälhavare.

Att skapa och upprätthålla en god moral i förbandet är en förutsättning för att

kunna strida. Fältmarskalk Bernard Law Montgomery menade att denna ”regel” är

den enskilt viktigaste då ingen effektiv strid överhuvudtaget kan genomföras utan

en god moral39.

När det gäller utnyttjandet av stridskrafterna skall varje tillfälle tas tillvara att

överraska motståndaren, att lokalt skaffa sig överlägsenhet i styrka/antal

(kraftsamla) och att utnyttja stridskrafterna offensivt. Överraskning kan nås

antingen genom att avsiktligen låta motståndaren tro att man ämnar agera på ett

visst sätt, vilseledning, eller genom att uppträda oväntat i tid, rum eller i

utförande40. Överraskningseffekten kan i sig skapa lokal överlägsenhet och

därmed en kraftsamling av resurser relativt motståndaren. Vikten av kraftsamlig är

essentiell, då betydelsen av numerär överlägsenhet inte är försumbar då vi talar

om styrkeöverlägsenhet41.

Målet med ett offensivt och överraskande agerande är att ta och behålla initiativet

för att styra händelseutvecklingen i de områden vi själva väljer.

Utnyttjandet av stridskrafterna skall vidare ske med tillbörlig avvägning av

säkerhet för egna enheter, för att generera ett stridsekonomiskt utnyttjande av

tillgängliga resurser.

Andra, för striden avgörande faktorer, som motstått tidens prövningar är behovet

av samordning, flexibilitet samt inte minst uthållighet.

                                                                
39 Fältmarskalk Bernard Law Montgomery sade vid upprepade tillfällen att moralen som grundförutsättning för
strid är den enskilt viktigaste ”regeln” då ingen meningsfull stridsverksamhet kan bedrivas utan densamma.
40 I forna Sovjetunionen talade man om vilseledning, maskirovka, som konsten att säkerställa framgång i krig, I
förordet till Ulving, L., Den stora maskeraden.
41 Von Clausewitz, Om kriget, sidan 163.
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Utöver de ovan angivna faktorerna finns det inom stridens grundelement en faktor

som inte blivit belyst ovan, nämligen rörelse. Inte nog med att rörelse,

manövrerbarhet med stridskrafter, är en stor kapacitetsförstärkare då kraftsamling,

överraskning etc. underlättas utan rörelse utgör även i sig ett skydd.

3.4 Diskussion

Varför militärteori och hur kan den militärteoretiska basen begagnas för att skapa

förståelse för framtida krig? Svaret på denna fråga, om det nu finns något, lämnar

en stor bredd av infallsvinklar. Några av dessa utgångspunkter skall jag diskutera

nedan.

Krig är till sin natur både konkret och abstrakt. Det till synes logiska, det

förnuftsmässiga, inträffar inte alltid, för att inte säga sällan. Krig är levande

krafter, dynamiskt och oförutsägbart. Det egna logiska handlandet är därför mer

logiskt om det är ologiskt för motståndaren. Och det ologiska är svårt, för att inte

säga omöjligt, att förutse, vilket i sig genererar överraskningssituationer.

Detta har implikationer på informationsinhämtningen. Det räcker därmed inte med

att endast inneha information om var motståndaren är och hur han för tillfället rör

sig. En motståndares handlande går helt enkelt inte att förutse utan att känna till

hans intentioner. Jag kan därmed aldrig vara helt säker på att jag inte är osäker.

Betydelsen av detta är att det är både otillräckligt och otillbörligt att projicera sina

egna logiska slutsatser på en motståndare och tro att han skall göra som jag tror

eller ännu hellre vill42. Utan varje part i en väpnad konflikt, där båda parters mål

är att segra, kommer utnyttja just de medel och metoder som passar opponenten

sämst.

                                                                
42 USA hade tillgång till all adekvat information samt tillgång till kvalificerad personal för såväl bearbetning
som bedömning dagarna innan Irak invaderade Kuwait sommaren 1990. Genom att projicera sina egna logiska
tankebanor på ledningen i Irak var resultatet att inte skulle Irak vara så ”dumma” att de invaderade Kuwait.
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Den mänskliga tvekampen genererar konfrontationer där medel och motmedel

utvecklas, inte bara i form av vapen, utan även avseende taktisk anpassning,

organisationsförändringar etc. Det är den relativa framgången, jämfört med

motståndaren, som söks, varför min kraft riktas mot att neutralisera motståndarens

styrka.

Krigets dynamik skapar kaos men också möjligheter. Möjligheter att nå

oproportionerlig framgång i konfrontationen genom att utnyttja tillgängliga

resurser bäst. Faktorerna till varför en sådan framgång nås kan var många, men

historiskt har de ovan beskrivna faktorerna i ”Principles of War” ofta spelat en

avgörande roll.

Att överraska sin motståndare, att göra det oväntade i tid och rum, att nå lokal

styrkeöverlägsenhet i ett område och/eller att slå mot motståndaren när och där

han är som mest sårbar kan ge multipla effekter.

När vi, med nödvändighet, talar om en utveckling av krigskonsten i framtiden är

det väsentligt att våga tänka nytt. Att våga släppa redan inrutade mönster och

kritiskt granska om det vi gör och gjort är det optimala. Detta bör och skall göras.

Det råder dock inget motsatsförhållande mellan detta och ett utnyttjande av redan

befintlig kunskap. All befintlig kunskap skall inte tas ”ad notam” men den skall ej

heller negligeras utan en ordentlig genomlysning av konsekvenserna.

Idag dominerar termen RMA tankarna runt morgondagens väpnade våld.

Följaktligen utkristalliseras två aspekter som särskilt intressanta att studera

närmre. För det första hur den nya krigföringen, RMA, hanterar och påverkas av

”kända” militärteoretiska element?

Samt delvis omvänt, och av kanske ännu större intresse, vilken betydelsen har de

militärteoretiska faktorer, som inte eller endast ytligt behandlas i dagens RMA?

Till detta återkommer jag i kommande kapitel.
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4. Beskrivning av RMA

4.1 Inledning

Avsikten med detta kapitel är att beskriva RMA och dess grundelement. Redan

här bör påpekas att någon entydig bild över RMA inte finns så bilden som ges är

ett extrakt över olika synsätt. Grunden för beskrivningen har varit att eftersträva

enkelhet, vilket betyder att fokus ligger mer på att förklara det fundamentala i

innehållet än att beskriva olika varianter av RMA. Kapitlet inleds med en

reflektion över krigskonstens utvecklingen historiskt, i termer av evolution eller

revolution. Där på följer en bakgrund till dagens utvecklingstendenser. Kapitlet

som helhet utgör en kunskapsbas för efterföljande delar, men kan naturligtvis

läsas separat för att få en överblick över RMA som koncept. Kapitlet avrundas

med debatten runt RMA samt en diskussion.

4.2 Revolution eller evolution i ett historiskt perspektiv

De senaste århundraderna har teknik- och samhällsutvecklingen varit konstant.

Inte konstant i den mån att den skett linjärt utan snarare att den inträffat hela

tiden43. Parallellt med denna utveckling har självfallet krigskonsten följt. Vad är

det då för faktorer i utvecklingen som kännetecknar att en militär revolution

inträffat och hur dramatiskt måste betingelserna inom krigskonsten ändras för att

förändringen skall kallas för revolution?

Något enkelt svar på den fråga finns inte, men nedan presenteras två separata

analyser på temat gjorda av Williamson Murray och Andrew F. Kreinevich, båda

välrenommerade vetenskapsmän44.

Williamson Murray definierar, i vad som kan ses som en modell, två olika typer

av revolutioner, vilka särskiljs och nivåregleras efter dess genomslag i

krigskonsten. Murray skiljer på Military revolutions (MR) och RMA45. Den mest

                                                                
43 Buzan, B. och Herring, E., The Arms Dynamic in World Politics, sidan 11.
44 Williamson Murray är ”professor emeritus at The Ohio State University, is the Charles Lindbergh Visiting
Professor of Aerospace History at the National Air and Space Museum, Smithsonian Institution” medan Andrew
F. Krepinevich är ”adjunct professor of strategic studies at John Hopkins SAIS”.
45 Murray, Williamson, Joint Force Quarterly, Summer (1997), Thinking about the revolution in military affairs,
sidan 70-73
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genomgripande och därför mest sällsynta, skriver Murray, är MR som till sin

natur totalt förändrar grundvalarna i samhället och därmed också krigskonsten46.

Murray skriver om MR ” We might compare them in geological terms to

earthquakes. They brought with them such systemic changes in political, social

and cultral arenas as to be largely uncontrollable, unpredictable and above all

inforeseeable.”47

Som exempel på en MR nämns här första världskriget. Murray menar att första

världskriget fundamentalt förändrade samhällsstrukturen i världen och det kan

diskuteras om första världskriget inte egentligen tog slut först hösten 198948.

Första världskriget innebar förutom enorma sociala, ekonomiska och politiska

förändringar följande avseende krigskonsten. En ny dimension tillfogades

stridsfältet i och med flygets införande. Flyget utnyttjades såväl i rollen som

strategiskt bombflyg som integrerat i sjö- och markkriget. I grunden ett nytt sätt

att tänka och utnyttja samverkande vapensystem. Vidare kan i detta sammanhang

även nämnas ubåtskriget49.

Nästa typ, som kan uppstå separat eller som en delmängd i en MR, utgörs av

RMA:s, vilka Murray beskriver på följande sätt ”RMA:s involve putting together

the complex pieces of tactical, societal, political, organizational or even

technological changes in new conceptual approaches to war”50. Ett exempel på en

RMA menar Murray är tyskarnas ”blitzkrieg”, som byggde på en helt ny

kombination av teknik, doktrin och taktik. Genom stor rörlighet och samverkande

vapensystem skapades och exploaterades varje framgång i striden. Detta

möjliggjordes genom ett starkt decentraliserat beslutsfattande och en utrerad

uppdragstaktik 51. Blixtkriget visade sig vara överlägset tidigare använda metoder.

En andra analys på temat RMA, är gjord av Andrew F. Krepinevich som menar att

RMA innehåller fyra komponenter. Dessa är, skriver Krepinevich ”…tecnological

                                                                
46 Murray, Williamson räknar till totalt fyra MR genom historien, dessa är i kronologisk ordning, nationalstatens
bildande, Franska revolutionen, industrialismens inträde och första världskriget. Joint Force Quarterly, Summer
(1997), Thinking about the Rrevolution in Military Affairs, sidan 70.
47 Murray, Williamson, Joint Force Quarterly, Summer (1997), Thinking about the Revolution in Military Affairs,
sidan 70-71.
48 Ibid, sidan 72.
49 Ibid, sidan 72.
50 Ibid, sidan 73.
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changes, system development, operational development and organizational

adaptation”52. För att nu rikta in tankarna mot RMA och i någon mån skapa en

sinnesbild, definitionsmässigt, över RMA som begrepp presenteras nedan Andrew

Krepinevich definition av RMA. Definitionen utgör i huvudsak en ram för läsaren

att bära med sig. ”It is what occurs when the application of new technologies into

a significant number of military systems combines with innovative operational

concepts and organizational adaptations in a way that fundamentally alters the

character and conducting the conflict.”53

Som underlag för en komparation kan jag inte låta bli att också presentera hur

USA:s förre försvarsminister William S Cohen beskriver vad RMA är. ”A

Revolution in Military Affairs (RMA) occurs when a nation’s military seizes an

opportunity to transform its strategy, military doctrine, training, education,

organization, equipment, operations, or tactics to achieve decisive results in

fundamentally new ways”54.

4.3 Utvecklingstendenser – bakgrund till RMA

Vilka är då de förändringar som lägger grunden för dagens RMA? Nedan beskrivs

några av de händelser som inträffat, i många fall oberoende av varandra, och som

var för sig fått stort genomslag på den fortsatta utvecklingen av krigskonsten.

Det kalla krigets slut omformade säkerhetsstrukturen i Europa och världen. Detta

bidrog till att hotscenariot förändrades inte minst i det euroatlantiska området. Ett

storkrig syntes avlägset och ersattes av ”nya” hotbilder55. Denna nya situation

fungerade som något av en katalysator för tankarna runt ett vidgande av

säkerhetsbegreppet56. Slutsatsen var att väpnade styrkor behövde utveckla nya

förmågor för att hantera framtida konflikter57.

                                                                                                                                                                                                          
51 Ibid, sidan 74.
52 Krepinevich, Andrew, F., ”Cavalry to Computers, The Pattern of Military Revolutions”, sidan 30.
53 Ibid, sidan 30.
54 Cohen, William, S., Annual Report to the President and the Congress, (1999) Washington DC, sidan 122.
55 Mary Kaldor beskriver den nya hotbilden ur flera dimensioner i andra till fjärde kapitlet i boken ”New and Old
Wars”.
56 Buzan, Barry, People, States and Fear, sidan 41-48.
57 Två exempel anges här, USA:s ”JV 2020”, sidan 1, och svenska FMI 2020 rapport 4 , kapitel 9-10.



Försvarshögskolan C-uppsats Beteckning 19100:1005
Chefsprogrammet 99-01 01-05-23 26(76)
Per-Ola Johansson

En andra faktor som bidragit är samhällsutvecklingen i allmänhet, kryddad med

IT utveckling i synnerhet. Denna utveckling har lett till en omdaning i synen på

utvecklingen av spetsteknologi. Militären behöver inte, och kan inte, unikutveckla

all teknologi utan civila applikationer kan och bör utnyttjas för militära ändamål58.

Uttryck som COTS, ”commercial of the shelf”, har fötts och används frekvent 59.

Denna tekniska kommersiella revolution som nu transformerar västvärldens

samhälle visade sig ha en kraftfull militär applikation60.

Inom NATO, med USA i spetsen, riktas fokus på den minskade risken för ett

storkrig och ett nytt strategiskt koncept skapas med fredsfrämjande uppgifter som

gemensam nämnare61. Resultatet har inneburit att en omfattande transformering

av de väpnade styrkorna påbörjats62. Transformeringen skall, i det nya

gynnsammare säkerhetspolitiska klimat som uppstått, också reducera kostnaderna

för de militära ansträngningarna.

Förändringarna, beskrivna ovan, skapar radikalt nya förutsättningar för

västvärldens väpnade styrkor. Dessa nya premisser, är basen för vår tids RMA. De

nya förutsättningarna kräver ett helt nytt sätt att tänka, menar den amerikanska

amiralen Bill Owens 63. Owens anser att en total transformering av de amerikanska

väpnade styrkorna är nödvändig och att den nya teknikens alla möjligheter måste

tillvaratas. Owens skriver ”the technological base of the Revolution in Military

Affairs remains the central component of a transformed twenty-first-century

American fighting force and the best hope for the United States to keep its armed

forces superior to any other nation’s”64 . Den kommande delen ägnas åt att

beskriva denna revolution och vad den kan tänkas innebära för krigskonsten.

                                                                                                                                                                                                          
”Försvarsmaktsrapport och målbild, rapport 4”, sidan 62-63.
58 Regeringens proposition 1999/2000:30, Det nya försvaret, sidan 59.
59 SOU 2000:54 ”Det militära försvarets materielförsörjning, nuläge och förändringsfaktorer,
sidan 14.
60 Owens, B., Lifting the fog of war, sidan 10.
61 NATO, Washington summit (1999), The Alliance Strategic Concept.
62 Såväl i USA som i GBR genomförs en omfattande strukturell förändring av de väpnade styrkorna.
63 Amiral Bill Owens var deputy chairman of Joint Chiefs of Staff mellan åren 1994-1996.
64 Owens, B., Lifting the fog of war, sidan 97.
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4.4 RMA som det beskrivs idag

Som tidigare nämnts finns ingen fastställd definition av RMA. En viss samsyn

råder emellertid i stort på hur olika funktionsområden berörs, och hur denna nya

utveckling möjligen kommer bidra till en paradigmförändring i utnyttjandet av

militära medel. Nedan följer en beskrivning av de i grunden fyra pelarna i RMA65.

Avslutningsvis beskrivs hur delarna är tänkta att integreras för att nå önskad

synergieffekt.

4.4.1 Informationsöverlägsenhet (DBA, DBK)

Få områden, om ens något, inom krigskonsten är så oomtvistat som vad ett gott

informationsläge betyder för utgången av en väpnad konfrontation. I ett av

krigskonstens största mästerverk ”The Art of War” beskriver den kinesiske

generalen Sun Tzu kunskapens betydelse på följande sätt ”One who knows the

enemy and knows himself will not be endagered in a hundred engagements. One

who does not know the enemy but knows himself will sometimes be victorious,

sometimes meet with defeat. One who knows neither the enemy nor himself will

invaribly be defeated in every engagement”66. Det handlar sålunda om att känna

sig själv, sin motståndare och de omgivande yttre faktorer som påverkar en

konflikt.

I JV 2020 beskrivs betydelsen på följande sätt ”The transformation of the joint

force to reach full spectrum dominance rest upon information superiority as a key

enabler and our capacity for innovation”67

Varför är då DBA och DBK så viktigt?

Militär verksamhet kännetecknas av komplexitet och dynamik. Situationer som

måste hanteras beror, inte sällan, på mängder av ingående variabler som, till sin

helhet eller till delar, är okända. Om man till detta fogar den dynamiska aspekten

på beslutsfattandet så är det lätt att förstå vikten av kvalité på beslutsunderlaget68.

                                                                
65 Ibid., sidan 15-17.
66 Sun Tzu, The Art of War, sidan 135. Van Crefeldt.
67 Joint Chiefs of Staff, Joint Vision 2020, sidan 10.
68 Föreläsning i dynamiskt beslutsfattande av professor Berndt Bremer 2000-12-18. Dynamiskt beslutsfattande:
verksamheten kräver en serie beslut, besluten är inte oberoende, uppgiftens tillstånd förändras både av egen kraft
och genom beslutsfattarens åtgärd och besluten måste ske i realtid.
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Det vakuum av relevant data, information, som saknas inför beslut skapar

osäkerheter. Rent principiellt, kan därför sägas, att informationen söks för att

ersätta osäkerheter. Information, som kan bearbetas till kunskap och förståelse,

skall ersätta osäkerheter. Omvänt innebär detta att information som erhålls inte är

bättre än den osäkerhet den ersätter. En intressant fråga att ställa blir därmed, hur

säker är jag - att jag inte är osäker? Frågan är av fundamental betydelse att

diskutera när vi försöker sätta oss in i tankegångarna i RMA.

I RMA är målet att driva informationsinhämtningen så långt att osäkerheterna i

stort elimineras. Befälhavaren skall ges möjlighet att ”se” allt, och dessutom i nära

realtid69. För att möjliggöra detta måste en militär befälhavare förfoga över

resurser för IRS, kommunikation och system för att extrahera fram relevant data.

Detta möjliggörs med en nätverksstrukturerad sensorarkitektur.

Medlen för insamling av information består sålunda av sensorer av alla typer och i

alla dimensioner. Exemplifierat kan dessa vara rymd- och luftburna sensorsystem,

bemannade eller obemannade, samt mark och sjöbaserade sensorer. Nästa steg går

ut på att omvandla informationen till relevant kunskap och förståelse70. För detta

ändamål krävs både ett avancerat ledningssystem och kompetent personal.

Personal och utrustning för fusionering av data och transformering av data till

relevant kunskap är en lika viktig länk som sensorsystemen i sig71.

Transformeringsproblematiken med bl.a. datafusion kommer diskuteras vidare

under punkten diskussion.

Sista steget mot den överlägsna lägesuppfattningen består i att delge den nu kända

kunskapen och förståelsen till all berörda intressenter. Detta hanteras i ett nätverk

för kommunikation som sammanbinder sensorer, människor och vapensystem.

Nätverket möjliggör för alla att få den information de behöver72.

                                                                
69 Owens, B., Lifting the fog of war, sidan 119.
70 Joint Chiefs of Staff, Joint vision 2020, sidan 11. ”Information superiority provides the joint force a
competitive advantage only when it is effektively translated into superior knowledge and decisions”.
71 Owens, B., Lifting the fog of war, sidan 101, och Joint Chiefs of Staff, Joint Vision 2020 , sidan 10.
72 Owens, B., Lifting the fog of war, sidan 138.
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Bill Owens skriver i något som kan ses som en vision för RMA ”Moving from

blindness to total vision on the battlefield is one of the key aspects of the

Revolution in Military Affairs”73.

Detta är vad informationsöverlägsenhet handlar om i RMA.

4.4.2 Överlägsen beslutsförmåga(C4I)

Att samla information och förfoga över en god, eller överlägsen, lägesuppfattning

är till intet mening om den inte utnyttjas adekvat. Dess betydelse uppstår först,

som det står i JV 2020 ”…when it is translated into superior knowledge and

decisions.”74  Länken från att ”se” till att ”agera” går via ”att förstå”75. Begreppet

”förstå” innebär i detta sammanhang att informationen förädlas till kunskap och

förståelse, en förståelse som sedan ligger till grund för optimerade

verkansinsatser.

Hur är detta då tänkt att ske?

Ingångsvärdet för god beslutsfattning inom RMA bygger på att alla har samma

lägesuppfattning. Den överlägsna lägesuppfattningen, ”information superiority”,

skapar emellertid bara en grund för beslutsförmågan.

Låt oss se på vad som krävs i övrigt. JV 2020 beskriver aspekten på följande sätt

”Desicion superiority does not automatically result from information superiority.

Organizational and doctrinal adaption, relevant training and experience, and the

proper command and control mechanisms and tools are equally necessary.”76

Kvalitén på beslutsförmågan påverkas alltså av ett flertal faktorer när det gäller att

fatta bra beslut fort. En av dessa aspekter nämligen beslutsprocessens

tidsberoende, beskrivs i en av Boyd skapad modell, kallad ODDA-loopen77.

                                                                
73 Ibid, sidan 102.
74 Joint Chiefs of Staff, Joint vision 2020, sidan 11.
75 Owens, B., Lifting the fog of war, sidan 99.
76 Joint Chiefs of Staff, Joint vision 2020, sidan 12.
77 Boyds teori ”ODDA Loop” eller ”Boyd Cycle” beskriver beslutsfattning i form av fyra sekvenser. Dessa är
Observ, Orientate, Decide and Act. Beslutssekvensen är allmängiltig i den mån att den är nivåoberoende. Att
vara snabbare i beslutscykeln än sin motståndare skapar förutsättningar för att ta initiativet. Att vara snabbare än
motståndaren i detta avseende beskrivs som att komma innanför motståndaren beslutscykel.
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Grundtankarna i RMA-konceptet förändrar inte de fundamentala faktorerna för

beslutsfattning utan tanken är snarare att snabba på beslutsprocessen genom att i

varje led minimera tidsåtgången. Tidsvinster nås genom integrerade och

användarvänliga helhetssystem för insamling, bearbetning, presentation och

kommunikation78. Kvalitén skall dessutom påverkas genom det stöd för beslut

som den nya tekniken skapar i form av olika beslutsstödssystem. Ett exempel på

detta är inbyggda simuleringsverktyg, vilket ger befälhavare optionen att pröva

utfallet av olika handlingsalternativ innan beslut tas.

En delmängd för att nå en överlägsen beslutsförmåga är, liksom inom

informationsinhämtningen, det nätverk, system av system, som finns för att stödja

processen. Nätverket skapar vidare förutsättningar för att delge besluten till

berörda.

4.4.3 Förmåga att verka med precision (PE)

Denna del av RMA representerar den ofrånkomliga delen av krigföringen,

nämligen att utöva våld, dödligt eller icke dödligt, för att nå verkan på

motståndaren. Huvudtanken i PE uttrycks på följande sätt i JV 2020, ”Simply put,

precision engagement is effect-based engagement that is relevant to all types of

operations”79.

Principiellt kan tankarna avseende PE i RMA grupperas i två delar. För det första

hur att utnyttja våldsanvändningen och för det andra utvecklingen av själva vapnet

och vapensystemen i sig.

Låt oss börja med att studera den förstnämnda aspekten i PE.

PE står i RMA för möjligheten att i alla lägen anpassa och optimera

verkansinsatsen relativt syftet. Skapad informationsöverlägsenhet och

beslutsöverlägsenhet utnyttjas som bas och som det står i JV 2020 ”determine the

effects desired, select a course of action and the forces to execute it, accurately

assass the effects of the action, and reengage as nessessary wihle minimizing

collateral damage.”80

                                                                
78 Inom ledningsvetenskapen läggs stor vikt vid att göra ledningssystem användarvänliga (MMI). Man talar idag
om  ”equip the man” istället för som tidigare ”man the equipment”.
79 Joint Chiefs of staff, Joint vision 2020 , sidan 28.
80 Joint Chiefs of staff, Joint vision 2020 , sidan 29.
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Våldsanvändningen i RMA är anpassad efter syftet med insatsen. Kombinationer

av dödligt och icke dödligt våld skall kunna användas beroende på motståndare

och situation. Egna kraftresurser skall utnyttjas mot motståndarens kraftcentrum

och där han är som mest sårbar. Detta skall medverka till att motståndaren ger upp

utan att jag behöver tillgripa onödig våldsanvändning81. Utnötningskrigets dagar

skulle därmed vara till ända!?

Den andra delen utgörs av hur verkan skall nås på motståndaren. Utvecklingen går

här mot så kallade ”smarta vapen”. Dessa vapen, ofta benämnda precisionsvapen,

refererar till ammunition som träffar målet med hög noggrannhet. Det finns i dag i

huvudsak tre kategorier av precisionsvapen. Den första typen kräver att

människan är involverad, direkt eller indirekt, även efter att vapnet satts in.

Vapnen styrs av människan via tråd, enkel eller dubbelriktad kommunikation,

med laser eller med optiska hjälpmedel82. Största fördelen med denna vapentyp är

att den mänskliga hjärnan påverkar händelseförloppet medan den

dimensionerande nackdelen är att plattformen måste befinna sig relativt nära

målet så att ledning av vapnet kan utövas. Laserstyrda bomber och trådstyrda

torpeder exemplifierar denna vapenkategori.

En andra typ av precisionsvapen utgörs av de mer autonoma vapensystemen.

Dessa vapen bär på en artificiell intelligens i form av en målsökare, som används

för att söka upp målet och där efter leda in vapnet till träff83. Graden av autonomi

varierar efter vapentyp och modernitet. Gemensamt för denna vapentyp är dess

relativt höga kostnad per enhet på grund av målsökarbehovet. Sjömålsrobotar och

jaktrobotar tillhör generellt denna kategori vapen.

Den tredje kategorin precisionsvapen, som liksom föregående vapentyp är av

typen ”fire and forget”, består av vapen som erhåller extern information innan

avfyring och som efter skott själv navigerar mot målet84. Denna kategori vapen

                                                                
81 Utnyttjande av den indirekta metoden bland annat beskriven av BL Hart.
82 Owens, B., Lifting the fog of war, sidan 143.
83 Ibid. sidan 143.
84 Owens, B., ”Lifting the fog of war”, sidan 144.
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utnyttjas då långräckviddiga vapen mot stillastående mål efterfrågas, exempelvis

mot ledningscentraler. Missilen Tomahawk är ett exempel på denna vapentyp.

4.4.4 System av system ( NCW) - synergitanken inom RMA

Den fjärde komponenten i RMA, som jag valt att beskriva begreppet, är tanken på

att helheten består av samverkande system av system. Genom ett flexibelt

uppbyggt system, likt modultänkande, skall varje enskilt system, oavsett om det är

en sensor, ett vapensystem eller en förbandsenhet kunna integreras i helheten.

Synergivinster skall nås genom att alla intressenter kan nå den mest relevanta data

som för tillfället finns, i alla lägen. Detta innebär att informationen, inte färdas likt

metaforen ”en motorväg”, där endast vissa på och avfarter finns, utan att det i alla

lägen är möjligt att både ta sig in och ur systemet när jag själv väljer.

Vad kan då detta samverkande system av system åstadkomma? Jo, för att beskriva

några exempel. För det första skall en gemensam lägesbild kunna presenteras.

Denna bygger på att ett ensat geografiskt referenssystem utnyttjas, vilket är

nödvändigt för att utförd datafusion skall kunna korreleras till önskad lägesbild.

För det andra skapas förutsättningar för att kommunicera med varandra, vilket

inom all militär verksamhet är, och alltid har varit, en nyckel till framgång. Bill

Owens beskriver detta med orden ”the ”system of system” at the heart of the

Revolution in Military Affairs promises a new capacity for the U.S. commander

knowing the result of  his military operations almost imediately, wich is central to

building a military that can adapt to a highly complex situation faster and better

than the opponent can”85.

4.5 Andra infallsvinklar av RMA

”Revolution in Military Affairs” är som tidigare sagts, och som kort kommer att

visas i det kommande avsnittet, inget homogent begrepp. Tankarna runt vad RMA

betyder för krigskonsten och vilka funktioner dessa förändringar berör skiljer sig

åt mellan olika tänkare och författare. För att visa på något av bredden redovisas

                                                                
85 Owens, B., ”Lifting the fog of war”, sidan 118.
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nedan ett antal aspekter av RMA som inte direkt, eller bara ytligt, berörts i

beskrivningen ovan.

En bärande tanke i RMA, hos flera författare, är synen på att nå positiva

synergivinster genom ett nytt synsätt i användandet av stridskrafter. Ett separat

utnyttjande av stridskrafterna i armé, marin och flyg är passé. Inte heller är en

funktionsindelningen i mark-, sjö- och luftstridskrafter relevant då resultatet av

den totala insatsen beror av helheten. Tillgängliga stridskrafter måste, i varje

enskilt tillfälle, utnyttjas i den sammansättning som optimerar måluppfyllelse86.

Krav på en sådan inneboende flexibilitet kräver långtgående ”jointness”, inte bara

i teknisk mening utan även såväl doktrinärt som utbildningsmässigt.

Ytterligare en faktor som används för att beskriva den framtida krigföringen är

betydelsen av överlägsen rörlighet. Denna aspekt, som i sig är en del av stridens

grundelement, får en näst intill verkanslik betydelse. I USA:s JV 2020 ges, vad de

kallar för, ”Dominant Maneuver” följande betydelse. ”The employment of

dominant maneuver may led to achiving objectives directly, but can also facilitate

employment of the other operational concept”87 . I diskussionsdelen, senare i

kapitlet, återkommer jag till denna aspekt.

Ett tredje perspektiv är uthållighet. För att på ett adekvat sätt kunna verka med

tillgängliga förband under lång tid och med hög intensitet krävs en väl fungerande

logistikfunktion. I JV 2020 uttrycks behovet av ”fokuserad logistik” på följande

sätt ”Focused logistics will provide military capability by ensuring delivery of the

right equipment, supplies, and personnel in the right quantities, to the right place

at the right time to support operational objectives”88. Funktionen fokuserad

logistik skall ge effektvinster. Synergivinsten skapas av att en i alla lägen

välavvägd logistikinsats görs. Inte för mycket och inte för lite gör att

tillgängligheten på stridskrafterna är optimal samtidigt som det inte skapas extra

resurser som kostar kraft och pengar till ingen nyttoeffekt. Synen på den

                                                                
86 Joint Chiefs of staff, ”Joint Vision 2020”, sidan 17.
87 Ibid., sidan 26.
88 Ibid., sidan 30.
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fokuserade logistikfunktionen kan jämföras, avseende de bärande tankarna, med

vad som civilt är etablerat under begreppet ”just in time”.

Avslutningsvis avser jag beskriva en fjärde funktion - skydd. Skyddsförmågan

måste utvecklas och omfatta stridsfältets alla dimensioner, av vilka rymden och

IT-sfären är integrerade delar. Med skydd avses, och förstås, inte bara skyddet av

den enskilda plattformen utan av hela de egna förbandet, området och systemet.

4.6 RMA kritik – Lösning eller kejsarens nya kläder?

Begreppet RMA är omstritt och det råder ett livligt meningsutbyte om vilka och

hur stora implikationer denna utveckling kommer att få på krigskonstens

utveckling. Åsikten att RMA inte är en revolution utan snarare en naturlig

evolution som inte förändrar någonting, mer än möjligen tempot i krigföringen,

gör sig hörd89.

Nedan redovisas ett urval av kritik som förekommer mot RMA i den debatt som

pågår. Få om några väpnade styrkor har obegränsat med monetära resurser. Detta

faktum gör att den ekonomiska aspekten av RMA blir central. Är det verkligen

möjligt att skapa en lågbudget RMA? Nedan beskrivs två väsensskilda åsikter runt

ekonomins påverkan.

I en debattartikel i Naval Institute Proceedings skriver, som ett debattsvar till

amiral B Owens, den amerikanska kommendörkaptenen Bill Toti ”We will never

be able to balance the checkbook through RMA. Technology is incredible

expensive…”90. Bill Toti menar att risken är påtaglig att utvecklingen av förmågan

att upptäcka fienden pågår konstant och till priset av att inte kunna nå

konfliktområdet och verka91. Uppfattningen delas av generalmajor Tony Stigsson

som menar att balansen i den svenska FM riskeras genom att alla pengar idag går

till informations- och ledningssystem medan det saknas vapen att verka med92.

Stigsson fortsätter ”vad tjänar det till att veta att långräckviddiga robotar är

                                                                
89 Intervju med generalmajor Tony Stigsson, 2000-11-10,
90 Bill Toti, artikel i Naval Institute Proceedings ”Stop the Revolution I Want to Get Off”, sidan 5.
91Ibid., sidan 3.
92 Intervju med generalmajor Tony Stigsson 2000-11-10.
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skjutna mot mig och slår ner i huvudet om en minut om jag inte kan skjuta ner

den” 93

Den motsatta uppfattningen får generallöjtnant Johan Kihl exemplifiera som anser

att växlingen till ett nytt försvar visst kostar mycket pengar men att

nödvändigheten av att skifta fokus gör, trots de implikationer det ger för dagens

försvarsstruktur, förändringen kostnadseffektiv94.

En annan debatterad aspekt av RMA är hur revolutionerande den ”nya”

möjligheten till lägesuppfattning är. Åsikterna går utrerat isär. Å ena sidan påstår

Bill Owens att framtiden innebär att ”dimman lyfts från slagfältet” och att en

framtida befälhavare ges möjligheter att ”se” allt95.

På denna punkt är kritikerna särkilt kritiska och anför att önskan att nå en

fullständig lägesuppfattning inte på något sätt är ny. Snarare är dagens utveckling

ett steg i floran av medel och motmedel. Möjligheten att upptäcka en motståndare

utvecklas i och för sig avsevärt men förmågan för en motståndare att dölja sig

kvarstår alltjämt. Motparten kommer att satsa på motmedel till sensorsystemen

och dessutom utnyttja komplexa informationsmiljöer som exempelvis

bebyggelse96. Vidare ger inte heller RMA svaret på motståndarens intentioner97.

Meningarna går också isär när det gäller applicerbarheten av RMA.

Sympatisörerna anser att en RMA orienterad väpnad styrka kan hantera alla typer

av konflikter inklusive asymmetrisk krigföring. Vidare anför de att en tekniskt

överlägsen styrka ger stora fördelar i förhandlingssituationer98.

Kritikerna argumenterar att tekniken i sig inte löste gårdagens konflikter och ej

heller kommer lösa morgondagens. Som exempel anges FN:s insatser i Somalia

och kriget i Vietnamn99.

                                                                
93 Ibid.
94 Intervju med generallöjtnant Johan Kihl 2000-11-09.
95 Owens, B., Lifting the fog of war, sidan 99.
96 Professor Berndt Bremer, Föreläsning på temat ”RMA och människan”, 2000-11-16.
97 Ibid.
98 Intervju med generallöjtnant Johan Kihl 2000-11-09.
99 De tekniskt överlägsna amerikanska förbandsenheterna lämnade Somalia efter att lokala milisförband via
media visat hur man avrättat soldater genom att släpa dem nakna efter ett fordon. Bilderna skapade en folkstorm
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4.7 Diskussion

Det finns många bevingade ord som bevittnar hur svårt det är att vara först med att

göra någonting nytt, någonting annorlunda. Det är inte utan att det ibland känns

applicerbart även på termen RMA. Vad som dock måste konstateras är att det,

enligt mitt förmenande, kvarstår ett antal frågor som måste ges svar, runt den

idébild av morgondagens kollektiva väpnade våld som skisseras i RMA. Jag väljer

i denna diskussion att fokusera på några av dessa.

Jag börjar med att återkoppla och diskutera några militärteoretiska aspekter som

inom RMA fått liten eller nästan ingen belysning alls.

Först för funktionen informationsinhämtning. I den idealbild som skisseras i RMA

lyfts ”dimman” av slagfältet och motståndaren exponeras. Trots generaliseringens

fördelar för förståelsen känns det här som att fundamentalt viktiga perspektiv

utelämnas. Dessa är av principiellt två slag.

För det första förenklas den tekniska bilden av datainsamling kontra en opponent.

Insamlingen förlitar sig på sensorer från bl. a. obemannade farkoster vars data

skall korreleras till en gemensam lägesbild100. Naturliga eller skapade felkällor

som geografiska eller tidsmässiga differenser kommer här ge en helt felaktig bild

av verkligheten. Kvalitén över tiden kan därför ifrågasättas. Och inte minst hur

blir jag medveten om mina momentana felkällor? Tesen att ”Informationen inte är

bättre än den osäkerhet den ersätter” gäller i högsta grad här101.

Den andra aspekten utgörs av att opponenten är en aktör med egen vilja. Som

motmedel mot att lyfta ”dimman” från slagfältet kommer informationsmiljöer där

dagens sensorer inte har så effektiv verkan begagnas. Exempel på dylika miljöer

är tätbebyggda områden och vattenvolymen. Den först nämnda miljön implicerar

                                                                                                                                                                                                          
i USA och president Clinton beslutade sig för att återkalla förband från området. Ett annat exempel är
vietnamesernas motmedel mot den tekniskt överlägsne amerikanska motståndaren under Vietnamnkriget.
100 Idag råder begränsningar rent tekniskt med såväl att kommunicera som behandla så stora datamängder som
det är fråga om vid korrelering av sensorinformation. Dagens bedömning är att frågan är löst om 20 år.
101 Professor Berndt Bremer, Föreläsning på temat ”RMA och människan”, 2000-11-16.
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även ökad komplexitet då befolkningstäta områden i än större omfattning kan bli

skådeplats för väpnade konflikter.

Och även om jag nu lyckas nå förmåga att detektera en motståndares förband är

detta inte nog för att undvika överraskningsmoment då agerandet med

”spelpjäserna” är viljebaserat. För hur detekterar jag en motståndarens vilja?

Så över till ledningsfunktionen. Alla chefer önskar fatta beslut på ett fullödigt

beslutsunderlag. Men hur vet jag när och att jag har ett fullständigt

beslutsunderlag och kan jag få det i ett dynamiskt skeende?

Här finns några infallsvinklar som är speciellt intressanta att penetrera. Hur

mycket information kan jag ta åt mig och använda som beslutsunderlag och hur

selekterar jag ut det väsentligaste? I detta perspektiv skall tiden vägas in

tillsammans med den dynamik som kännetecknar en militär konfrontation. Per

definition innebär detta att händelseförloppet påverkas även i avsaknad av beslut,

vilket innebär att även icke beslut är att se som ett påverkansbeslut.

Ledningsfunktionens uppgift är därför att skapa förutsättningar för en optimerad

påverkan på händelseförloppet. Detta innebär att informationskvalitén måste

vägas mot tidsförluster. Det är detta förhållande som är grunden till uttalanden

som ”bättre ett halvbra beslut i tid än ett perfekt beslut för sent”.

Så en diskussion runt verkansdelen. Denna del av RMA verkar göra sig bäst då

den beskrivs i abstrakta termer. Vad menar jag då med det? Jo, det känns som om

RMA ger utrymme för en argumentation som till del förskönar den kollektiva

våldsanvändningen. Ett exempel, försvarsminister Björn von Sydow uttalade sig

så här sex dagar efter att Sverige ålagts ordförandeskapet i EU. ”Vi skall utveckla

moderna stridskrafter som är så starka att vi helt undviker förluster”102.

På samma tema beskriver JV 2020 att rörlighet kan utnyttjas för att paralysera

motståndaren och få denne att ge upp utan kamp 103.

Det är av yttersta vikt att generaliseringar och teoretiska ansatser inte förenklar

verkligheten på ett oriktigt sätt. Det finns med säkerhet situationer där en

                                                                
102 Sveriges television text TV, sidan 106, (2001-01-06).
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motståndare som försätts i en logiskt sett hopplös situation ger upp men det finns

bevis för motsatsen också. Som exempel kan nämnas den hotbild som spelades

upp mot Irak om de anföll Kuwait sommaren 1990. Med västerländsk logisk

slutledningsförmåga skulle inte Irak anfalla, men konflikter mellan två parter är

inte alltid rationella, så krig det blev104.

Avslutningsvis något om RMA och dess applicerbarhet i olika hotbilder. Detta är i

sig ett stort område, så här görs endast en ansats att lyfta fram en del intressanta

områden. Nedan redovisas ett axplock av variabler som i olika kombinationer kan

skapa grundförutsättningar i framtida konflikter105:

Numerär liten -------- stor

Teknisk nivå låg -------- hög

Konflikt intensitet låg -------- hög

Varaktighet kort -------- lång

Informationsmiljö ren -------- komplex

Listan kan göras längre men redan med detta underlag framträder ett antal särskilt

intressanta kombinationer. Ett har jag redan berört i form av en fiende som suddar

ut hela eller delar av den överlägsna informationsinhämtningsförmågan genom att

utnyttja komplexa informationsmiljöer.

En annan intressant kombination är om båda kontrahenterna har tillgång till

samma höga tekniska nivå, vem vinner då i RMA?

Så här svarar general John Shalikashvili på just den frågan ”Det är egentligen inte

annorlunda än om två sidor behärskar samma typ av rörlig krigföring. Den som

är bäst på att utnyttja sina resurser brukar i regel vinna.”106.

                                                                                                                                                                                                          
103 Joint Chiefs of staff, ”Joint vision 2020”, sidan 26.
104 Gordon, M., Bernard T., Generals War, kapitel 1.
105 Modellen är till formen lik den som används som för hotbildsanalys i FOA, ”FoRMA lägesrapport
2000-09-04”.
106 Försvarets forskningsanstalt, FOA tidningen, nummer 6, sidan 20. General John Shalikashvili är förre detta
chairman of Joint Chiefs of Staff (USA:s högsta militära ämbete).
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5. RMA i den svenska Försvarsmakten

5.1 Inledning

Denna del beskriver hur adaptionen av begreppet RMA ser ut i den svenska FM

idag, och hur utvecklingen är tänkt att gestalta sig. Ramen utgörs av dagens

politiska vision, vilken inledningsvis beskrivs. Kapitlets tyngdpunkt är emellertid

FM ståndpunkt i frågan. Som underlag för FM ställningstagande utnyttjas såväl

officiella dokument som tankar och åsikter erhållna vid genomförda intervjuer.

5.2 Bakgrund

För den svenska FM har det senaste decenniets förändringar i säkerhetsstrukturen

varit särskilt omtumlande. Den svenska FM var, likt namnet anger, tidigare utrerat

inriktad på att försvara Sverige mot en angripare107. En uppgift vi dessutom skulle

klara själva. Det är alltså med en FM, till stora delar anpassad för

invasionsförsvar, som Sverige möter denna nya säkerhetspolitiska situation108. En

situation som ställer delvis nya krav på FM som redskap i säkerhetspolitiken.

Försvarsmakten måste därför omformas. Transformationen, som påbörjats i och

med försvarsreformen, baseras i huvudsak på riksdagsbesluten från 1999 och

2000109. Brigadgeneral Michael Moore, militär rådgivare åt försvarsministern,

skriver så här angående utvecklingsriktningen för FM ”…det är att bygga ett

tekniskt kvalificerat försvar som utnyttjar landets högteknologiska kunnande och

industriella kapacitet. RMA konceptet i vårt nya försvar står för att vi ska utnyttja

tekniken fullt ut och vara ”smartare” än våra framtida motståndare”110.

5.3 Försvarsmakten i framtiden – dagens beslutsunderlag

Detta kapitel pekar på statsmakternas beslut avseende den svenska FM utveckling.

Redovisningen gör inte anspråk på att vare sig lokalisera tidpunkten då

reformarbetet påbörjades eller definitionsmässigt beskriva ramarna, i form av

                                                                
107 Wallerstedt, B.” Si vis pacem para bellum”, kapitel 3-6.
108 Dagens operativa förbands- och vapensystem är  produkter som projekterats under det kalla krigets tid.
Intervju med generallöjtnant Johan Kihl 2000-11-09.
109 Regeringens propositioner 1998/99:74 Förändrad omvärld – omdanat försvar och 1999/2000:30 Det nya
försvaret.
110 Försvarsdepartementet, Revolution i det svenska försvaret, sidan 10.
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vilken handlingsfrihet besluten innehåller. Redovisningen skall istället ses som en

beskrivning av vald färdriktning.

I populärversionen av propositionen 1996/97:4 ”Totalförsvar i förnyelse etapp2”

redogör dåvarande försvarsminister Tage G. Petersson för förändringsvindarna på

följande sätt: ”Totalförsvaret utformas för att kunna möta dagens anspråk och en

svårförutsägbar framtids krav. Detta blir ett modernt och betryggande försvar för

framtidens, inte gårdagens hot”111.

Uttalande kan ses som ett första tecken på att reformvindar börjat blåsa. Vindar

som sedermera tilltagit och formats i propositionerna 1998/99:74 ”Förändrad

omvärld – omdanat försvar” och 1999/2000:30 ”Det nya försvaret”, vilka utgör

reformarbetets politiska kärna 112. Hur ser då den politiska visionen ut?

Nedan beskrivs utvecklingen inom, för regeringen, en rad nyckelområden.

Regeringen framhåller med emfas vikten av att FM innehar en god

anpassningsförmåga 113. Denna inneboende flexibilitet, att utveckla för framtiden

nödvändiga förmågor, skall göra FM beredd att möta den nya säkerhetsstukturens

hotbilder. Anpassningsförmågan skall utvecklas bl.a. genom att, som regeringen

skriver, ”underrättelsetjänsten utvecklas med hänsyn till anpassningens behov”

och att ”kunnandet utvecklas om olika typer av hot och hur de kan mötas” 114.

Underrättelsesystemets utveckling och betydelse betonas och regeringen

framhåller härvid särskilt IT-relaterade hot115.

Ett annat område som regeringen skänker stort intresse är den framtida

materielförsörjningen. Stora förändringar jämfört med tidigare kan här urskiljas.

Materielanskaffningen har inte längre bara en nationell dimension, utan

samarbeten med andra nationer skall eftersträvas. Detta kan ske i olika

konstellationer beroende på aktuellt materielobjekt116. När det gäller framtida

                                                                
111 Regeringens proposition 1996/97:4, Totalförsvar i förnyelse etapp 2, sidan 2.
112 Noteras bör att vi inte känner varken tidsutsträckning, styrka eller riktning på förändringsvindarna framgent.
Politiska konstellationer med ett annat synsätt kan nå majoritet i riksdagen och därmed förändra innehållet.
113 Anpassningsförmågan löper som en röd tråd genom hela regeringens proposition 1998/99:74 Förändrad
omvärld – omdanat försvar.
114 Regeringens proposition 1998/99:74 Förändrad omvärld – omdanat försvar, sidan 63.
115 Regeringens proposition 1998/99:74 Förändrad omvärld – omdanat försvar, sidan 58.
116 Flera samarbetsavtal är skrivna med EU och EES länder.
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omfattning på materielanskaffningen är avsikten att förnyelsen skall ske i små

delserier, samt att anskaffade system skall inneha uppgraderingsmöjligheter. För

större materielprojekt skall demonstratorer anskaffas för utveckling och

kunskapsuppbyggnad. Allt med syfte att minimera bindningar i stora och långa

materielserier. Regeringen ställer därtill krav på en minskning av

utvecklingskostnaderna genom att redan utvecklad teknik utnyttjas117.

Regeringen understryker också vikten av en utvecklad ledningsförmåga. En

kompetens som skall ses i ett vitt perspektiv. Dimensionerande skall vara förmåga

att leda väpnad strid med behovssammansatta integrerade stridskrafter. Därutöver

skall ledningen av övriga totalförsvarsresurser medges. Andra dimensionerande

perspektiv för ledningsfunktionen är tid, idag in i framtiden, arena, nationellt och

internationellt och konfliktnivåer, från fred till krig. Analogt med andra

delområden prioriteras kunskapsuppbyggnad och utveckling före uthållighet.

Förmåga skall finnas inom ledningsfunktionen att tillgodogöra sig framsteg inom

den snabba tekniska utvecklingen118.

Avslutningsvis i detta kapitel, vars avsikt har varit att beskriva den utstakade

politiska färdriktning för FM, citerar jag försvarsministern, som i förordet till den

av försvarsdepartementet utgivna debattskriften ”Revolution i det svenska

försvaret” skriver så här ”…RMA-konceptet, som det beskrivs i denna skrift, är en

stor del av det nya och moderna försvaret. 119

5.4 Den ”officiella” synen på RMA i svensk tappning.

Utifrån den av statsmakterna övergripande styrningen av FM sker sedan

utformningen i enighet med de tankar som ÖB fastställer. Som stöd för detta har

ÖB högkvarteret, och då främst strategiledningen, med dess chef generallöjtnant

Johan Kihl. Frågan om FM framtida utveckling ”ägs” av STRA, dock med ett

antal viktiga reservationer.

                                                                
117 Regeringens proposition 1998/99:74 Förändrad omvärld – omdanat försvar, sidan 59.
118 Regeringens proposition 1999/2000:30, Det nya försvaret, sidan 37.
119 Von Sydow, Björn, I förordet till ”Revolution i det svenska försvaret”.
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Vad avser materielanskaffning åvilar ansvaret KRI. Inom detta kompetensområde

sträcker sig STRA:s mandat till att samordna verksamheten. En andra viktig

reservation är den roll nyttjaren, operativa insatsledningen (OPIL) spelar som

kravställare. OPIL är sakkunskapsorgan för operativt utnyttjande av stridskrafter

och har i den rollen självfallet önskemål på utvecklingen av morgondagens

materielsystem. Trots reservationerna åligger reformeringsarbetet, att utveckla den

svensk  FM, i huvudsak STRA.

Innan jag startar några ord om RMA som begrepp. ”RMA är ett hemskt namn, det

bör tas bort”. Orden är generalmajor Tony Stigssons, som menar att begreppet

förvillar. ÖB delar uppenbarligen denna uppfattning och har fastställt att

begreppet RMA inte längre skall användas i den svenska FM. I stället har ÖB

fastställt att den nya benämningen skall vara ”den nya krigföringen”120. Hur vida

detta nya begrepp på något sätt mildrar förvirringen skall jag tills vidare låta vara

osagt. Vad som dock kan konstateras är att ÖB genom ställningstagandet fastlagt

begreppet RMA till att ha bärighet på hela krigföringen.

Nog om detta och åter till sakinnehållet. Generallöjtnant Johan Kihl säger så här

om förändringsarbetet, dess färdriktning och målsättning: ”Försvarsmakten skiftar

nu fokus. Från att varit centrerad till verkansdelen går vi nu mot en balans mellan

informationsinhämtning, ledning med beslutsstöd och verkan”121.

Noterbart, avseende denna centrala fråga, är generalmajor Tony Stigssons

uppfattning i samma sakfråga, som han uttrycker så här :”Informationsinhämtning

och ledning är ej lika viktiga som verkan, de är slavfunktioner till verkan. Idag

går pengarna till informationsinhämtning och ledning medan det saknas vapen att

verka med. Balansen är central.”122

När reformarbetet startades prioriterades två områden av RMA, informations-

inhämtning samt ledning med beslutsstöd123. För att nå en helhet i

                                                                
120 Begreppet ”den nya krigföringen” har fastställts av ÖB.
121 Intervju med generallöjtnant Johan Kihl 2000-11-09.
122 Intervju med generalmajor Tony Stigsson 2000-11-10.
123 Intervju med generallöjtnant Johan Kihl 2000-11-09.
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framtidskonceptet börjar nu även tankarna runt den aktiva komponenten, kallad

”Dynamic Engagement” att konkretiseras. De tre delmängderna redovisas nedan.

5.4.1 Information och omvärldsuppfattning

Att teoretisk beskriva ett system av sensorer som skapar en fullständig lägesbild

över ett definierat område är relativt enkelt. Att däremot göra detta i praktiken och

därutöver bibehålla denna bild aktuell i realtid såväl under dygnets alla timmar

som över vidsträckta områden, gör uppgiften betydligt mer komplicerad. Denna

förmåga, att ”se” skall vidare, analogt med FM internationalisering, kunna

användas på den plats där behovet så påkallar. Det är den utmaningen man står

inför när det gäller att utveckla ett informationsinhämtningssystem, som är

anpassat efter de svenska behoven.

Hur resonerar den svenska FM runt att lösa denna utmaning? På ett tidigt stadium

prioriterade FM studier runt just denna problematik124. En studie, kallad DBA-

studien, genomfördes av SAIC på uppdrag av FM, vilken sedermera utvecklats

och förfinats av FOA i en studie  kallad LUST125.

Vad krävs då för att skapa denna informationsöverlägsenhet?

En övergripande DBA arkitektur som omfattar tre huvudkomponenter:

• Sensorarkitektur

• Kommunikationsarkitektur

• Informationsarkitektur inklusive datafusion126

Vilka egenskaper och förmågor skall då denna arkitektur ha och vad krävs för att

uppnå DBA? Följande förmågor är utpekade:

• Ständig övervakning med hög tillgänglighet.

• Reaktiv spaning med övervakningssystem som snabbt kan svara på enskilda

kontakter med hög upplösning.

• Överlappande täckning, i tid och rum, samt med olika typer av sensorer.

• Nätverksbaserat system för att länka samman sensorer för bearbetning och

delgivning till beslutsfattare.

                                                                
124 Ibid.
125 LUST-studien är gjord av FOA och baseras bland annat på information från DBA-studien.
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Låt oss nu mer i detalj studera några av dessa komponenter. Vi börjar med

sensorerna. Avsikten är att med en till stora delar mobil sensorarkitektur skapa

förmåga att ”se allt” i en definierad volym. Detta ”se allt” innebär skapandet av en

lägesbild tillräckligt känd, för att reagera på avvikelser i normalbilden127. I denna

volym finns en överlappande förmåga för spaning i tid, rum och av olika

sensortyper. Som sensorbärare används aerostater, UAV, undervattensbojar,

smarta puckar samt operativa spaningsförband 128. All insamlad data skall kunna

kommuniceras i ett inrättat nätverk och nå de taktiska och operativa

beslutsfattarna i realtid. Som stöd för kommunikationen brukas luftburna

relästationer, samt vid behov även sattelitkommunikation129.Vi skall inte avsäga

oss möjligheten att utnyttja rymden och framförallt då civil teknik och

applikationer, menar generallöjtnant Kihl130.

En realisering av verktygen för att skapa informationsöverläge är idag ingen utopi.

Antingen finns sensorbärare och sensorer eller är de under utveckling och

realiserbara med dagens kända teknik. Svårigheten är behandlingen och

kommunikation av insamlad data. Som en första test på vår förmåga utvecklas

därför demonstrator Gotland 131. Generallöjtnant Kihl är väl medveten om denna

utmaning men menar ”Det finns inget tekniskt problem som säger att vi inte skall

välja RMA”132.

Generalmajor Stigsson anser att informationsöverläge visst är centralt inte minst

för att kunna agera istället för att reagera. Dock pekar Stigsson på behovet av att

kunna lita på den insamlade informationen och ser människans roll som ytterst

viktig i korreleringen och värderingen av informationen133.

                                                                                                                                                                                                          
126 Försvarsmakten, HKV, RMA  En ny grund för Försvarsmaktens utformning, sidan 10.
127Ibid., sidan 9.
128 Försvarsmakten, HKV, RMA  En ny grund för Försvarsmaktens utformning, sidan 10.
129 Som relästation kan såväl aerostater som UAV:er användas med mycket goda räckvidder.
130 Intervju med generallöjtnant Johan Kihl 2000-11-09.
131 Demonstrator Gotland är under utvecklande i avsikt att pröva de tankar som finns avseende
sensorarkitektur och dess effektivitet. Trots namnet är det inte säkert att det geografiska området
blir Gotland emedan protester mot tankarna på en demonstrator gjort sig hörda.
132 Ibid.
133 Intervju med generalmajor Tony Stigsson 2000-11-10.
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5.4.2 Ledning med beslutsstöd

Kanske är det anpassningar i funktionen ”ledning med beslutsstöd” som kräver

störst förändringar i den ”nya” FM. Ledningsförutsättningarna i en framtida

nätverksbaserad struktur kommer förändras så radikalt att behov av nya

ledningsprinciper krävs134. Utvecklingen går mot transparanta gränsytor mellan

aktörer i alla nivåer – jämför med organisationsfilosofin i ”Boundaryless

organisations”135. Från att igår på operativ nivå erhållit rapporter från taktiska

chefer dygnvis och aldrig mindre än åtta timmar gamla, kräver framtiden nära nog

realtidskännedom om verksamheten på alla nivåer136.

Så här ser Johan Kihl på utvecklingen inom ledningsfunktionen. ”Revolutionen i

RMA består i hastigheten i beslutsprocessen/beslutscirkeln. Det ställer stora krav

på hastigheten i informationsflödet”137 Kihl menar att morgondagens

ledningssystem förändrar vårt tidigare stela synsätt på bl.a. ledningsnivåer.

Framtidens ledningsorganisation är ”plattare” och kräver ett delvis nytt ledarskap.

Dagens välutbildade ungdomar, speciellt inom IT-området, kommer att bilda

kärnan i detta system138. Ett system, som även kommer vara i behov av stöd från

tekniskt avancerad svensk industri. Det finns dock kvar områden där vi i dag inte

besitter nog med kunskap för att matcha den framtida ledningsfilosofin.

Generallöjtnant Kihl nämner några nyckelområden. Hur hanterar vi

informationskrigföringen? Kihl nämner företaget Ericsson som en aktör som

befinner sig i ett ständigt informationskrig, och fortsätter ”här kan vi med säkerhet

lära oss mycket”139. Andra områden att utveckla är vem som skall få tillgång till

all information och hur vi dessutom säkerställer att rätt information når ut till rätt

person.

Tony Stigsson kommenterar det hela så här, ”RMA är inget annat än en

ledningsevolution”140. RMA förändrar inte de grundläggande betingelserna för

ledning utan endast förutsättningarna för genomförandet. Stigsson menar vidare

                                                                
134 Kihl och Stigsson talar om att utvecklingen av ledningsprinciperna måste harmoniera med den övriga
utvecklingen.
135 Ashkenas Ron, The Boundaryless organisations.
136 Intervju med generallöjtnant Johan Kihl 2000-11-09.
137 Ibid.
138 Ibid.
139 Ibid.
140 Intervju med generalmajor Tony Stigsson 2000-11-10.
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att fokus skall riktas mot att hantera de nya villkoren så att chefer får rätt mängd

och kvalité av erhållen information141.

FM kommer även efter ominriktningen att bibehålla uppdragstaktiken som

grundläggande ledningsfilosofi. Frågan hur vida detta är görligt diskuteras

naturligtvis. Frågan är stor och kommer fortsätta att debatteras.

Avseende den faktiska förbandsledning är avsikten att införskaffa nya

ledningscentraler för operativ och taktisk ledning142. Ledningsplatserna skall vara

nära integrerade mellan nivåerna och till del mobila. FHS utvecklingsprojekt

ROLF är här kunskapsplatta för hur en effektiv ledningsplats bör utformas.

Utveckling skall säkerställas genom samgruppering med ett ledningslaboratorium.

5.4.3 Insats och verkan

Den aktiva komponenten i väpnad strid består i att bekämpa motståndaren. Den

sanningen gällde igår, den gäller idag och kommer även att gälla imorgon. I FM

ambition, att skapa kunskap och förståelse om framtidens krig, har därför även

denna komponent av den väpnade striden studerats. Ett konkret resultat av detta är

att den tidigare benämningen PE fått ge vika för den mer extensiva termen DE143.

Tanken bakom DE är att ett förband i RMA-konceptet skall kunna utveckla

betydligt mer kraft, än en kvantitativt större och konventionellt uppbyggd militär

styrka. DE tillåter kraftsamling av eld och verkan på ett nytt sätt144.

Generallöjtnant Kihl kommenterar, DE nyanserar om begreppet verkan. Vi har

krav på oss att inte bara försvara vårt territorium, utan även vår teknologi. Vi

måste mentalt förstå att skifta fokus idag. Faran är om vi ej accepterar/förstår

balansen mellan ledning, verkan, information, skydd och logistik 145. För att skapa

denna balans behöver medel lösgöras genom att materielsystem förtidsavvecklas.

En del anser, helt naturligt, att FM då gör fel, men huvuddelen har stor förståelse

                                                                
141 Stigsson nämner incidenten med den ryska ubåten Kursk som avskräckande exempel på hur
den strategiska nivån lägger sig i det operativa och taktiska arbetet då de har tillgång till en detaljerad
totalbild av situationen.
142 FHS ”ROLF”-projekt bygger upp stor kunskap om hur urformningen av framtidens ledningsplatser
bör se ut.
143 Försvarets forskningsanstalt, FOA tidningen nummer 6 (2000), sidan 18.
144 Försvarsdepartementet, Revolution i det svenska försvaret, sidan 13.
145 Intervju med generallöjtnant Johan Kihl 2000-11-09.
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och entusiasmen hos de yngre officerarna är stor. De framtida verkanssystemen

skall medge insatser mot en betydligt bredare objektsbas. De tre historiskt

använda dimensionerna längd, bredd och höjd kompletteras med dimensionerna

tid och information.

Den vidgade tolkningen av verkansinsatser utesluter dock inte vapeninsatser med

konventionella stridsmedel, som vi historiskt känner dem. Utvecklingen talar här

framförallt i termer av precision och räckvidd. En utveckling som kostar stora

pengar. Generalmajor Stigsson är skeptisk till utvecklingen och menar att innan vi

har politisk acceptans för exempelvis insats av långräckviddiga vapensystem i

offensivt syfte är det inte relevant att kraftsamla resurser på utvecklingen.

Stigsson menar vidare att IT-hot inte per automatik är ett FM problem. FM har

inte råd eller möjlighet att utveckla och bibehålla spetskompetens för försvar mot

IT attacker. Detta måste hanteras av andra myndigheter.

Som tidigare nämnts har den svenska FM ett stort arv av plattforms- och

vapensystem. Detta arv kommer till stora delar att leva kvar. Även majoriteten av

de större projekt som idag utvecklas ligger kvar enligt plan men kommer anpassas

för att verka i en nätverksstruktur. Exempel på ett system som erhåller sådan

anpassning är BAMSE-projektet. Generalmajor Stigsson beskriver sin uppfattning

om dagens plattformssystem så här: ”Inom 20 års tid ser jag inga andra resurser

som kan ersätta.”146

Generallöjtnant Johan Kihl ser å sin sida förändringar i plattformstänkandet som

troliga och nämner ubåtar med kortvågssamband, som en del som inte passar i en

RMA anpassad FM147.

5.5 Diskussion

Skiftet av fokus, från konventionella väpnade förband till en RMA orienterad FM,

sker samtidigt som andra stora förändringar genomförs i FM. Den personella

omstruktureringen som pågår i FM och som skall vara avslutad 2004-12-31 är ett

exempel på detta. Denna situation påverkar de övergripande förutsättningarna för

omstruktureringen. Inte minst viktig är denna aspekt avseende FM framtida

                                                                
146 Intervju med generalmajor Tony Stigsson 2000-11-10.
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kompetensförsörjning, vilket bl.a. framgår i SAIC:s studie som framhåller de

värnpliktiga och den tekniska industrin som svenska ess148.

Första området jag tar upp till diskussion är tanken på att nå DBA. Det känns som

morgondagens sensorarkitektur snarare letar och finner dagens och gårdagens

motståndare än morgondagens. Den söker över vidsträckta områden för att finna

avvikelser i normalbilden, är inte detta inriktat mot konventionella stridskrafter?

Vad skall då användas mot en RMA anpassad motståndare?

Nästa utmaning för att skapa omvärldsuppfattning är att selektera ut vilken

information jag kan lita på. Liksom möjligheterna flerfaldigats för att samla data,

har tillfällena för att manipulera informationen ökat. General Schwartzkopf sa

efter Gulfkriget, som betraktas som sensorernas krig, att han hade svårt att få

överblick. Detta utan irakisk manipulation. General John Shalikashvili uttrycker

sina tankar runt DBA så här: ”Det kan inte vara bäst att veta mindre.”149. Finns

det månne en kvalité/kvantitet faktor som gör detta uttalande till en tveksam

sanning?

En annan intressant fråga ur flera infallsvinklar är interoperabilitetsaspekten.

Johan Kihl säger ”Teknikutvecklingen går så fort att redan nu är delar av tekniken

i DBA-studien överspelad”150. Hur skall vi i detta teknikutvecklingstempo kunna

bli interoperabla i ett internationellt perspektiv? Dessutom med väpnade styrkor,

som kanske begagnar sig av en annan tekniknivå. Detta beskriver bara

frågetecknen inom teknikområdet. Liknande frågetecken finns på det doktrinära

och organisatoriska området. Här finns det mycket kvar att fundera på…

Ytterligare en fundering är hur vida det är genomförbart att ”i morgon” skilja den

operativa och taktiska nivån. Framtidens väpnade strid genomförs över ytan och i

nuet på ett sätt som gör att den tidigare geografiska och tidsmässiga indelningen

känns malplacerad. Är månne gränserna på väg bort för att ersättas av en

gemensam ledningsnivå på operativ och taktisk nivå?

                                                                                                                                                                                                          
147 Intervju med generallöjtnant Johan Kihl 2000-11-09
148 Försvarets forskningsanstalt, FOA tidningen nummer 6 (2000), sidan 18.
149 Ibid. sidan 20.
150 Intervju med generallöjtnant Johan Kihl 2000-11-09.
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Rymden är viktig i framtidens väpnade strid. Kostnaderna för att utveckla och

nyttiggöra denna dimension är dock stor. Att i fredstid köpa satellitinformation på

den kommersiella marknaden är fullt görligt, men hur säkerställer vi tillgång till

den information vi söker i ofredstider? Satelliterna ägs av aktörer som vi inte med

säkerhet vet vilket förhållande vi har. Detta gör tillgången på satellitinformationen

osäker. En liknande problemställning går att applicera på logistikfunktionen. Stöd

till förband av olika slag skall inhandlas på en konkurrensutsatt marknad. Detta

känns företagsekonomisk riktigt så länge utbytet är större eller lika med

efterfrågan, men när så inte är fallet. Vad händer då?

Sista området jag väljer att diskutera är utvecklingen av nya avancerade

vapensystem med lång räckvidd. Väl medveten om betydelsen att kunna engagera

en motståndare på tillräckligt avstånd för att inte själv bli bekämpad vill jag här

peka på några saker. Bekämpningssystem är till för att lösa en viss given uppgift.

Vapensystemets prestanda bör här överensstämma med system för datainsamling

och målinformation. Vapensystem med längre räckvidd än sensorerna, externa

och interna, är generellt till liten nytta. Detta förhållande gäller i synnerhet rörliga

mål. Återstår då fasta mål på stort avstånd 151. För dylik insats krävs i många fall

politisk acceptans för att överhuvudtaget tillåtas att verka. Vill man svartmåla

finns risken att utvecklingskostnaderna blir så stora att endast ett fåtal vapen

införskaffas något som gör taktiska vapensystem till en strategisk resurs. Frågan

som måste ställas är, vad är det egentligen vi behöver?

                                                                
151 Fasta mål kan vara ledningscentraler eller annan viktig infrastuktur.
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6. Korvett typ Visby – en beskrivning

För att möta framtidens säkerhetspolitiska utmaningar i maritim miljö nyanskaffar

den svenska FM sex nya fartyg av Visby klass. Fartyget kommer, efter att det är

operativt, bilda ryggraden i marinens ytstridssystem den närmaste

femtonårsperioden. Men hur väl anpassad är korvett Visby med

utvecklingstankarna i den svenska FM?

6.1 Bakgrund - Vägen till korvett Visby

Basen till utvecklingen av korvett Visby emanerar ur en flora av erfarenheter,

krav, önskemål och bedömningar. Nedan redovisas några av dessa tankar.

Operativa och taktiska erfarenheter är bättre ju mer verklighetsbaserad

verkansmiljön är. Ur ett operativ och taktiskt perspektiv spelar därför erfarenheter

från 80- och 90-talets ubåtsskyddsverksamhet en central roll152. Erfarenheterna

pekar bland annat på behovet av sensor- och vapensystem anpassade efter svåra

informations- och ledningsmiljöer, som Östersjön och dess skärgårdar erbjuder.

Även hotmiljön har förändrats, vilket lett till krav på motmedel för att säkerställa

en hög överlevnadsförmåga. Teknikutvecklingen har medfört att kostnaderna för

dylika motmedel rasat i höjden, detta samtidigt som den totala ekonomiska

ambitionen minskat. Den monetära realiteten vingklipper handlingsfriheten, nya

lösningar återstår. Går det att bli ”oövervinnelig” genom att vara ”osynlig”?

Smygtekniken ställdes i fokus. FM, FMV och FOA byggde tillsammans med

universitet och försvarsindustri upp stor kunskap om ”smygtekniken”, vilken

visade sig vara ett kostnadseffektivt medel för att öka överlevnadsförmågan153. En

bidragande faktor var försöksplattformen SMYGE154. Sammantaget ledde detta

till ett delvis nytt synsätt på hur en fartygsplattform skulle utformas och vilka

förmågor den skall förfoga över. Summan av dessa erfarenheter heter Visby.

                                                                
152 Ubåtsskyddsverksamhet är en sammanfattande benämning av verksamheterna underrättelseinhämtning,
ubåtsjakt och bevakning.
153 Intervju med kommendör Thomas Engevall 2001-02-14.
154 Försöksplattformen SMYGE byggdes på Karlskronavarvet och färdigställdes 1991. SMYGE konstruerades
primärt för att utveckla kunskap om smygteknik, nya vapen-, sensor- och kommunikationssystem samt som prov
av sidokölsteknik.
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6.2 Visby som revolution och evolution

Visby är delvis unik inom sjökrigföringen, men är Visby en revolution och i så

fall avseende vilka aspekter? Visby som plattform möjliggör lösandet av

kombinationer av sjökrigets uppgifter genom sin förmåga att kombinera

övervattensstridens behov och krav med undervattensstridens. Det är detta som

ger fartyget en multifunktionalitet som närmast kan sägas vara

revolutionerande155.

Vad är det då för faktorer som tillåter just Visby att klara detta? Smygtekniken

som filosofi är ju inte ny och önskan att vara ”osynlig” är ju exempelvis grunden

för ubåtssystem världen över. Nej, grunden ligger snarare i det tekniska

genombrott som en introduktion av skrovmaterialet CFRP erbjuder156. Ett

material, som jämfört med konventionella skrovmaterial, förenar kombinationen

styrka/vikt/kostnad på ett idag oöverträffat sätt. Den utvecklade kompetensen i

skrovbyggnad möjliggör där genom en förening av stryktålighet och rörlighet

(hög fart) med god chockresistens samt indirekt även lågt buller. Dessutom

medges även andra krav på signaturanpassningsegenskaper, som värmeisolation,

omagnetiskt och slät yta. Det senare är inte minst viktigt ur radar- och

laserreflektionssynpunkt157. Visby lyckas således förena kombinationer av

förmågor som inte tidigare varit görligt genom att sammanlänka ett tekniskt

genombrott med en i övrigt naturlig kunskapsevolution.

6.3 Smygteknik

Att signaturanpassning, eller smygteknik, har en lång tradition exemplifierar den

Trojanska Hästen väl. Att dölja sig och försvåra upptäckt och sedan taktiskt

utnyttja den överraskningseffekt detta medför är sedan länge brukat. Senaste

årtiondet har denna vilja framförallt fokuserats i försök att undgå upptäckt av

                                                                
155 Visbys multifunktionalitet medför att fartyget kan lösa samtliga förekommande sjökrigsuppgifter.
156 Skrovet är tillverkat av ”composit Carbon Fibre Reinforced Plastic (CFRP).
157 Intervju med kommendör Engevall. Utvecklandet av skrovmaterialet har gett oss förmåga att förena de utrerat
olika krav som olika signaturanpassningsåtgärder ställer.
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radar158. Låt oss studera själva nyttoeffekten av att vara ”osynlig”. För att

bekämpa en motståndare i en duellsituation krävs att en följd av förutsättningar

föreligger. Jag måste upptäcka, identifiera, lokalisera, besluta om insats samt

exekvera insatsen mot motståndaren159. Detta innan motståndaren hinner verka

mot mig, allt i avsikt att undvika remi, nämligen att båda slås ut.

Metaforen att ingen kedja är starkare än sin svagaste länk är här helt applicerbar.

Smygtekniken har analogt med detta som mål att så tidigt som möjligt bryta eller

fördröja varje sekvens i denna, motståndarens ”kill chain”, i syfte att själv

upptäcka, selektera och verka först. Signaturanpassning ger denna möjlighet

visavi en konventionellt utformad motståndare, vilken det än må vara. Det

svenska perspektivet på signaturanpassning är holistiskt160. Effektiv ”smygteknik”

omfattar egenskaper såväl under, på, som över vattenytan. Totalt omfattar Visbys

signaturanpassning tolv områden, vilka balanserats mot varandra för att undvika

svagheter som en opponent kan exponera och utnyttja161. Signaturanpassningen

bildar ett homogent skal runt fartyget i alla medium och är anpassat för att hantera

såväl inkommande som utgående signaler. Men vilka är då fördelarna med

signaturskalet? Tre tydliga fördelar utkristalliserar sig.

Det första är självfallet överlevnadsförmågan. Signaturanpassning och förståelse

för ”hur jag ser ut” gör att jag kan försvåra för motståndaren att genomföra sin

insats162. Det krävs avancerade sensor- och vapensystem för att verka mot fartyget

och möjligheterna att dölja sig i en egenskapad motmedelsmiljö ökar. I

fredsfrämjande verksamhet där vapeninsatser styrs av politisk vilja och ambition

                                                                
158 Mycket av smygteknikens fokus har riktats mot att minska den ekvivalenta radarmålarean och där genom
undgå eller fördröja upptäckt på radar, speciellt intresse har här visats det amerikanska bombplanet B2.
159 Sekvensen ”kill chain” är densamma även för exempelvis en sjömålsrobot som måste förlita sig på
artificiell intelligens för att hitta, selektera och välja att engagera ”rätt” mål. Intervju med
kommendör Thomas Engevall 2001-02-14.
160 Intervju med kommendör Thomas Engevall 2001-02-14.
161 Inom följande tolv områden har signaturer studerats: radarmålarea, laserreflektion, kölvatten,
hydrodynamiskt tryck och målekostyrka, buller, kontroll och riktning på emitterade signaler samt infraröd,
magnetisk, hydroakustisk, elektrisk, optisk signatur.
162 Genom kännedom hur jag se ut kan jag välja att exponera mig på ett för motståndaren ofördelaktigt sätt och
därmed försvåra eller omöjliggöra upptäckt och verkan.
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kan smygtekniken innebära att jag ”vågar” dröja med en aktiv insats i självförsvar

och därmed undviker att eskalera en konflikt.163.

Nästa område som får en positiv påverkan av signaturanpassningen är

sensoreffektiviteten164. Genom anpassningen av egensignaturen skapas en god

verkansmiljö för fartygets sensorer, vilket något förenklat kan förklaras med att

störande källor reduceras och ett lägre signal/brusförhållande skapas runt sensorn.

Förhållandet medger detektion av lägre signalstyrkor, vilket i sin tur innebär

längre upptäcktsavstånd och större upptäcktssäkerhet mot små mål.

Det tredje området är den taktiska handlingsfrihet som smygtekniken ger.

Signaturanpassningen erbjuder en potential att verka såväl öppet som dolt och

dessutom självvalt165. I förening med passiva och aktiva sensorer genererar detta

flera variabler för ett taktiskt varierat uppträdande. Förutsättningarna förstärks

dessutom genom fartygets inbyggda multifunktonalitet. Mer runt smygteknikens

taktiska fördelar i diskussionen senare.

6.4 Övergripande beskrivning av fartygssystemet

Detta avsnitt ger en översiktlig beskrivning av de specifika karakteristika som

kännetecknar Visby inom områdena informationsinhämtning, ledning och verkan.

Andra områden som berörs är flexibilitet, rörlighet och uthållighet.

6.4.1 Informationssystem - Sensorer

Som nämnts i tidigare kapitel spelar informationsinhämtningen en central roll i all

militär verksamhet, och avsikten är att skapa ett kvalitativt bra beslutsunderlag.

Hur ser då informationssystemet ut ombord på Visby?

Thomas Engevall beskriver Visby så här: ”Visby är unik inom funktionen

informationsinhämtning, inte minst tack vare de fördelar som smygtekniken ger i

                                                                
163 Vapeninsatser i fredsfrämjande insatser regleras normalt i ROE (Rules Of Engagement). Avsikten är inte
sällan att verka konfliktavhållande och med en tydlig avsikt att inte tillgripa våld. Ambitionen att verka
konflitdämpande skall i alla situationer vägas mot de egna förbandets/soldatens säkerhet (force protection).
164 Intervju med kommendör Thomas Engevall 2001-02-14.
165 Med dolt uppträdande avses spaning med företrädesvis passiva sensorer där spaningsobjektet inte vet eller
inte med säkerhet vet att eller var spanande enhet finns. Med öppet uppträdande avses känd närvaro i ett bestämt
område. Närvaro nås genom att synas visuellt eller i det elektromagnetiska spektrumet.
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form av förbättrade spaningsmöjligheter ”166. Låt oss studera Visbys möjligheter

att ”se” och värdera samt vidare syna hur fartyget hanterar tidskritisk information.

Vi börjar med den interna, egeninsamlade, informationen som erhålls från

fartygets sensorer167. Visbys sensorarkitektur är uppbyggd i ett integrerat nätverk

runt ledningssystemet CETRIS och består av såväl aktiva som passiva sensorer.

Kommendör Engevall beskriver: ”Genom att låta så många sensorer som möjligt

bidra till uppbyggnaden av en gemensam lägesbild skapas ett robust nätverk av

information”168. Tanken med sensorfloran, liksom med signaturanpassningen, är

att inte inneha några svaga områden som en motståndare kan exponera.

För den komplicerade informationsmiljön under vattnet utrustas fartyget med ett

integrerat spaningssystem för minröjning, ubåtsjakt och undervattensmotmedel.

Det sammanflätade spaningssystemet, kallat HYDRA, bildar med CETRIS och

vapensystem fartygets undervattensstridsförmåga. Spaningssystemet  kombinerar

spetskompetens inom aktiv och passiv sonarteknik med ett kraftfullt datorstöd för

signalbehandling169. Systemet är som helhet byggt för att kunna detektera,

lokalisera, klassificera samt ge måldata i realtid till aktuella vapensystem även i de

svåraste miljöer som exempelvis inomskärsmiljön.

För informationsmiljön på och över ytan består spaningskällorna av:

Radar Spanings-, eldlednings- och navigationsradar

Signalspaning Radar- och kommunikationsspaning, radarvarnare

Laserdetektion

IR-spanare(IRS) För spaning mot värmekällor

Helikopter (”organisk”) För spaning mot mål under, på och över ytan

Optiskt TV kamera, visuell spaning

För att reducera antennernas radarmålarea är sensorerna integrerade i

fartygsskrovet och gömda bakom en så kallad FSS, ”frequency selectable

                                                                
166 Intervju med kommendör Thomas Engevall 2001-02-14.
167 Till fartygets egna sensorer räknas helikopter om än att denna resurs endast till del är ”organisk”.
168 Engevall Thomas, PM, Visbykorvetternas vapensystem, sidan 1.
169 HYDRA är samlingsbegreppet för sensorarkitekturen i vattenvolymen tillsammans med datorstöd för
signalbehandling och beslutsstöd.
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surface”. FSS ytan släpper bara genom en smal bandbredd och reducerar därmed

hotet från övriga spaningsfrekvenser 170.

Sensorkonfigurationen medger spaning mot olika typer av mål med flera sensorer

samtidigt, vilket ger fartyget god insamlingsredundans och skapar förutsättningar

att tidigt och över tiden korrelera insamlad data171. Det senare till gagn för

informationskvalitén. Visbys kapacitet att själv korrelera insamlad information i

realtid stöds därtill av integreringen av sensorarkitekturen i CETRIS.

Information har en differentierad dimension i form av olika värde, men en lika

viktig aspekt är tidsdimensionen. Tidskritisk data måste vara tillräckligt bra för

beslut om verkansinsats så tidigt som möjligt. På Visby är moduluppbyggnaden

av informationsnätverket tillsammans med snabbhet i sensorerna lösningen för att

minska tidskritiska moment. Spaningsradarn är exempelvis utrustad för att ge

målinformation i X, Y och Z led direkt till det helautomatiska luftförsvarssystemet

(ADS). Invisningen till verkanssystemet påskyndas värdefulla sekunder172.

Utöver den interna informationen kan naturligtvis Visby erhålla extern dito.

Informationen går via sambandssystemet in i ledningssystemet där den

presenteras. Funktionen är inte på något sätt ny, men den utvecklas i Visby. Med

en bredare interoperabilitet ökar Visbys informationsbas i realtid, tack vare

kommunikation med fler aktörer, speciellt utanför den marina sfären173.

6.4.2 Ledning - ledningssystem med beslutsstöd

De senaste åren har integreringen mellan sensorer, lednings- och vapensystem

ökat. Trots en tydlig integrering redan på de första korvetterna av

Stockholmsklass är skillnaderna mot dagens Visby påtagliga och tydligast visar

sig detta i tankesättet runt integreringen.

I grunden är Visbys ledningssystem 9 LV Mk 3E, CETRIS, en utveckling av

ledningssystemet 9 LV Mk3, SESYM, som finns på bl.a. korvett typ Göteborg.

                                                                
170 Försvarsmaktens forum för marinen, Marinnytt 1-2001, sidan 39.
171 Exempelvis kan Visby använda signalspaning, spaningsradar och TAS samtidigt vid spaning mot ytmål.
172 Med en flyghastighet på 700m/s som SSN-22 har är varje vunnen sekund avgörande för överlevnad. (I detta
fall har jag inte någon bedömning gjorts om SSN-22 har möjlighet att upptäcka och bekämpa Visby)
173 Intervju med kommendör Thomas Engevall 2001-02-14.
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Evolutionen är dock märkbar. CETRIS bygger på den senaste tekniken och

utnyttjar COTS 174. Systemet är modulärt uppbyggt med en hög grad av

integration. CETRIS är utformat med generella operatörsplatser, vilket ger goda

förutsättningar för såväl redundans som optimering av kompetenser för olika typer

av uppgifter175. Förändringen är tydlig jämfört med gårdagens system där

operatören själv i stor utsträckning agerade länk mellan de samverkande

systemen176. Ytterligare ett område där stor kraft har satsats är på utformningen av

MMI(människa–maskin–interface). CETRIS interface bygger på Windows

applikationer och syftet är att minska risken för att operatören blir mättad av

information samt stödja operatören att verka i tidskritiska situationer177. ”Åtgärder

som görs inom MMI område är direkt effekthöjande då personalen i många fall

kan bli den gränssättande faktorn”178.

Låt oss då studera Visby som en del i en nätverksbaserad ledningsmiljö.

I flottan, och då enkannerligen inom ytstridssystemet, har en nätverksstrukturerad

ledning funnits länge. Det är inte nytt att utbyta lägesbilder och ge underlag för

vapeninsatser i realtid och på stora avstånd. Det nya är snarare att fler aktörer är

med, att stridskrafterna uppträder joint och/eller combined. Men även detta

kommer Visby kunna hantera, menar Engevall. ”Informationsutbytet är inte

begränsat till det egna fartyget utan dubbelriktad information kan utbytas med

övriga delar av det svenska försvaret, exempelvis flygburen spaningsradar (FSR

890) och JAS 39 GRIPEN. Motsvarande interoperaabilitetsförmåga finns även

internationellt”179

CETRIS systemet innehåller även beslutsstödsfunktioner. Ett exempel på detta är

de inbyggda funktioner för beslutsstöd som finns i HYDRA systemet som

avancerad kartdatahantering, vapenbibliotek samt erfarenhetsbanker.

                                                                
174 Royal Swedish Society of Naval Science, Navy 2000 Symposium 7-8 th June 2000, sidan 83.
175 Förmågan att konfigurera operatörsplatserna efter verksamhetsfunktion gör att fartyget kan optimera
kompetensen där den för tillfället bäst behövs.
176 Jämförelsen görs här primärt mot korvett Stockholms ledningssystem MARIL 880B, en korvett som blev
operativ 1986.
177 Royal Swedish Society of Naval Science, Navy 2000 Symposium 7-8 th June 2000, sidan 83.
178 Ibid.
179 Kommendör Thomas Engevall, Visbykorvetternas vapensystem, sidan 2.
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6.4.3 Verkan – bekämpning

Även inom verkansområdet har den nya teknikens möjligheter fört med sig

inflytelserika konsekvenser för Visby. Bekämpningsdelarna, vapensystemen, är

idag djupt integrerade med informations- och ledningssystemen, en potential som

ger flera fördelar. För det första skapar nätverksstrukturen förbättrade

förutsättningar för dokumentation och analys av genomförda insatser. Det

förstnämnda är inte minst viktigt för att kunna säkerställa en rekonstruktion av

händelseförlopp. Analysfunktionens syfte är vidare att stödja den tekniska och

taktiska utvecklingen, genom att personalen kan dra lärdom av genomförda

insatser. Den fördjupade integreringen medger också en kontinuerlig

informationsmatning av vapensystemen, vilket har direkta implikationer på

överlevnadsförmågan i duellsituationer. Tekniken medger också koordinerade

insatser från flera plattformar, något som tidigare varit möjligt på papperet men

ack så svårt i verkligheten180.

Först en kort presentation av Visbys verkansdelar på och över vattenytan:

• Sjömålsrobotsystemet, RBS 15 Mk 2

• Smyganpassad allmålspjäs, 57 mm Bofors Mk 3

• Raketvapensystem, ALECTO

Vapensystemen ger fartyget följande dimensionerande verkanspotential. RBS 15

ger Visby en offensiv långräckviddig bekämpningsförmåga med hög slagkraft.

Roboten har jämfört med tidigare varianter utvecklats inom primärt tre områden:

• Längre räckvidd tack vare mer bränsle.

• Mer flexibelt uppträdande i flygbanan, vilket höjer såväl robotens som

fartygets överlevnadsförmåga.

• Mer resistent mot motmedel181.

Slutsatsen blir att Visby i ytstridsfallet har ett reaktionssnabbt duellvapen som hon

kan skjuta utan att själv röja sitt eget läge, vilket ger hög överlevnadsförmåga för

både fartyg och robot182.

                                                                
180 Koordinerade vapeninsatser har varit möjliga att genomföra även tidigare. Tidsfelen adderade i hela
insatskedjan har då flera aktörer varit inblandade kunnat bli relativt stora. Författarens anmärkning.
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Visbys allmålspjäs bygger på erfarenheterna från tidigare 57 mm pjäser.

Evolutionen är här primärt den programmerbara ammunitionen där varje projektil

individuellt kan programmeras för optimerad verkan i avsedd funktionsmod183.

Artilleriet kan därmed utnyttjas mot såväl luft-, sjö- som landmål.

För verkansinsatser mot mål i vattenvolymen finns följande vapensystem:

• 40 centimeters torpeder, torped 45

• Raketvapensystem, (ALECTO)

• Undervattenssprängladdningar184

Torped 45 är trådstyrd vilket möjliggör kommunikation mellan vapnet och

skjutande enhet fram till målet/målområdet. Behov av kommunikation med vapnet

är större ju svårare informationsmiljön är185. Visbys största nyhet inom

verkansområdet är dock raketvapensystemet. Ett multifunktionellt vapen som

innehåller tre funktioner en ubåtsjaktdel, en torpedmotmedelsdel och en

vilseledningsdel. I ubåtsjaktfunktionen är vapnet avsett som komplement till

torpeden. Vapnet når målet snabbt och kan inte detekteras av ubåten förrän i ett

sent skede186.  De två övriga användningsområdena är motmedelsfunktioner. Ett

torpedmotmedel som egenskydd eller skydd av närliggande enhet vid fientlig

torpedinsats och ett för vilseledning av främmande aktiv spaning i luften.

Sammantaget innebär detta att Visby har två oberoende långräckviddiga

bekämpningssystem mot ubåt, vilket skapar god taktisk/stridsteknisk

handlingsfrihet. Tillsammans med motmedelssystem gör detta fartyget väl rustat

för duellsituationer.

                                                                                                                                                                                                          
181 Roboten har bättre förmåga att stå emot såväl störning (soft kill) som direktverkande eld(hard kill).
182 Möjliggör tack vare att annan anfallsriktning än fartygets bäring kan nyttjas. Motståndaren kan därmed inte
veta var skjutande enhet befinner sig.
183 Intervju med kommendör Thomas Engevall.
184 Här inbegrips minor, sjunkbomber och laddningar för att oskadliggöra minor.
185 Författarens åsikt. Bygger på erfarenheter som visat sig vid vapeninsatser i Östersjön där förhållandena ofta
skiftar även mellan två närliggande områden.
186 Intervju med kommendör Thomas Engevall 2001-02-14.
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6.5 Slutsatser och diskussion

Informationsmiljön inom det maritima området bjuder på en blandning av utrerat

olika förutsättningar. Det fria havets yta står för det enkla, det rena, medan

skärgården och vattenvolymen representerar motsatsen, det komplexa. Professor

Milan N. Vego skriver så här om den sistnämnda miljön: ”The more numerous the

islands the more difficult becomes the detecktion of small surface combatants

from the air”187. Visbys sensorarkitektur är byggd för att hantera denna miljö och

författarens intryck är att fartyget för detta syfte har ändamålsenliga sensorer.

Informationsinhämtningen kan ses som en duellsituation. Två parter söker skaffa

sig så god uppfattning om motståndaren och omvärlden som möjligt. Här

uppkommer en intressant aspekt med Visby, nämligen den handlingsfrihet som

smygtekniken erbjuder. Effektvinster i egna sensorer, i kombination med

minskade detektionsavstånd, gör Visby, rätt utnyttjad, taktiskt svårhanterbar.

Egenskaperna skapar förutsättning för överraskning och vilseledning. Men

begränsningar finns. Visby är inte osynlig, ja hon är till och med ”väldigt synlig” i

några vinklar188. Vinklar som en motståndare försöker exponera. För att bruka

potentialen i informationsduellen fordras således att besättningen är utbildad och

väl övad.

Den maritima ledningsmiljön är komplex. Uppgiftsoptimerade stridsgrupper

innebär att förband sätt samman ”ad hoc” efter syftet. Professor M. Vego skriver

så här: ”Närheten till kusten gör att såväl landbaserat flyg som markförband

deltar i större maritima operationer”189. Interoperabilitet och flexibilitet blir

nyckeln till effektivitet. I denna miljön skall Visby leda och genomföra väpnad

strid. Visbys ledningssystem är framtaget för att underlätta ett optimerat

utnyttjande av tillgängliga resurser ombord. Generella arbetskonsoler skapar

flexibilitet och Windows-miljön förenklar förståelsen mellan människa och

maskin, inte minst i tidskritiska situationer. Den holistiska synen på länken mellan

                                                                
187 Vego Milan N., Naval Strategy and Operations in Narrow Seas, sidan 31.
188 Smygteknik bygger inte på att bli ”osynlig” utan på att reducera och kanalisera sin signatur och genom
kunskap taktiskt utnyttja detta.
189 Vego Milan N., Naval Strategy and Operations in Narrow Seas, sidan 205.
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information till bekämpningssystem underlättar vidare den interna samverkan och

kommunikationen mellan systemen.

Den externa kommunikationsförmågan är god. Men kommunikation är röjande.

Transmitterande enhet, vem det än är, måste bedöma och väga riskerna för den

egna säkerheten innan sändningen sker. En fullständigt bidragsgivande av den

egna informationen står därför i motsatsförhållande till ett smygagerande. Visby

kan inte lita till någon annan utan måste kunna lita till sin egen förmåga att

insamla, bearbeta och skapa ett bra beslutsunderlag190. CETRIS är för denna

uppgift ändamålsenlig och det är inte otroligt att operatörens skicklighet framför

tekniken är Akilleshälen i systemet.

Kriget som en våldsakt mellan två viljor skapar duellsituationer. Genom att

”mätta” motståndarens skyddsåtgärder når jag verkan med egna vapen. Flera

oberoende variabler är avgörande för utgången. Balans i spanings- och

vapenräckvidd, reaktionssnabbhet, förmåga till överraskning, vapensystemets

inneboende intelligens och egenskyddsåtgärder är några av dessa. Visby

kombinerar variablerna väl. Än en gång ger smygtekniken handlingsfrihet. Inom

det traditionella sjökrigsområdet är Visbys bekämpningsförmåga ”state of the art”.

Begränsningarna ligger i de områden som svenska marinen inte känner så väl som

områdesskydd mot kvalificerade luftmål, robotar, och i bekämpning av landmål

samt i viss mån graderade insatser. Inom det förstnämnda området finns stor

kunskap om vilken kompetens ett önskat vapensystem skall ha medan det i de

senare fallen finns betydligt mer att utveckla 191.

Visbys multifunktionalitet ger upphov till god en redundans som taktiskt kan

utnyttjas på flera sätt. Genom stor flexibilitet är fartyget svår att prediktera, något

som förstärks genom fartygets stora rörlighet. Sårbarheten syns i flera fall ägas av

fartyget självt och utgörs bl.a. av hur fartygschefen avväger sina resurser.

                                                                
190 Intervju med flottiljamiral Göran Larsbrink 2000-11-07. Speciellt med bemannade system erfordras en hög
grad av autonomitet för att kunna hantera ett bortfall av information, något som är en dyrköpt erfarenhet från
skarp verksamhet.
191 Kunskap om vilka egenskaper ett luftvärnssystem till Visby skall besitta finns och det är snarast en
ekonomisk fråga när fartyget kan erhålla vapensystemet.
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Som syntes på denna diskussion kan man fråga sig hur Visby skulle påverkat den

ubåtsproblematik som på 80- och 90-talet besvärade Sverige?

Betydelsen av Visby hade varit flerfaldig. Framförallt genom taktiska fördelar,

vilka praktiskt är vunna genom signaturanpassning, ett ökat antal sensorer och

förbättrade verkansmöjligheter. Visby är svår att detektera, vilket betyder fördelar

i den jaktsituation som råder mellan fartyget och ubåten. Visbys aktiva och

passiva sensorflora, inklusive tillgång till helikopter, ger fartyget fler variabler att

överraska en motståndare i rörelse192. Visbys dubbla antiubåtsvapensystem bör

också nämnas, vilket tillsammans med lednings- och beslutsstödsfunktionerna ger

en ökad bekämpningspotential. Till detta kommer större uthållighet, rörlighet dold

eller öppen, samt lednings- och dokumentationsförmåga.

Avslutningsvis översten av första graden Wilhelm af Donners sammanfattning av

SAIC:s DE studie193. Framtidens plattformar skall:

• Kunna sända och ta emot information

• Inneha smygegenskaper som försvårar upptäckt

• Kunna verka med precision

• Vara lättrörlig

Det är svårt att påstå något annat än att det just är mot dessa premisser som Visby

utvecklats.

                                                                
192 Detektion av ubåt i rörelse är avsevärt lättare än om den ligger still, författarens anmärkning.
193 Översten av första graden Wilhelm af Donner är chef för RMA-projektet i HKV.
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7. Korvett Visby i den svenska FM - jämförande analys

7.1 Inledning

Att bedöma anpassningsgraden mellan Visby och en ominriktad FM innebär en

stor utmaning. Detta till trots genomförs jämförelsen nedan, vilken specifikt riktar

sig mot de centrala funktionerna inom den väpnade striden.

7.2 Jämförande analys

Först något om de två storheterna FM och korvett Visby. FM RMA influerade

utvecklingsriktning är generellt uttryckt och omfattar inte i sig någon styrning

mellan olika organisationsnivåer. Som grund för analysen används de krav som

uttalats av FM alternativt de krav som författaren kunnat läsa eller tolkat sig till.

Visby är som enhet avsedd att kunna verka såväl autonomt som i komplexa

förband. För att renodla analysen bygger komparationen på de förmågor som

fartygssystemet besitter. Motivet är att fartyget självt utgör ett autonomt system

och att en organisationsjämförelse skulle kräva en än mer omfattande analys av

olika påverkansfaktorer194.

7.2.1 Underrättelseinhämtning

FM talar i termer av informationsinhämtning och krav ställs på en nära integration

mellan sensor- kommunikations- och informationsdelar195. I detta sammanhang är

Visby att förstå som ett system då hon skall ha förmåga att uppträda autonomt.

Visby är utrustat med ett ledningssystem som sammanlänkar sensor-,

kommunikation- och informationsarkitektur. Överlappande sensorer avseende

rum, tid och funktion bildar källa för lägesuppfattningen. Datafusions- och

korreleringsfunktioner finns inbyggda för att stödja omvandling från rådata till

beslutsunderlag. Visby har dessutom förmåga att kommunicera genererad

lägesbild med andra aktörer. Men det finns ett dilemma runt

kommunikationsaspekten förutom rent tekniska mängd begränsningar. FM vision

                                                                
194 En jämförelse med Visby ingående i en organisatorisk enhet kräver en analys av påverkansfaktorer som beror
på  organisationers inneboende logik. Exempelvis hade faktorer som organisationsstrukturens påverkan,
organisationens ingående komponenter samt ledarskap och vilja i organisationen behövt beröras.
195 Försvarsmakten, RMA, En ny grund för FM utformning, sidan 10.
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är att all känd information/kunskap skall spridas i det ”totala nätverket”. För detta

krävs att informationsbärande enhet sänder, en sändning som är röjande. Även

mycket korta datasändningar kan detekteras och snabbt omvandlas till

måldatainformation av en opponent. Transmitteringen står därmed i strid med

smygagerandet. Taktiskt kan riskerna minskas genom att en omgivande miljö som

dränker informationssänkningarna skapas eller att informationen skickas

selekterad i tid och/eller riktning.

Men önskad information om motståndaren består ju även av en viljestyrd variabel.

FM talar och skiljer på situationsöverblick och kontroll196. Fullständig

situationsöversikt innebär upptäckt, målföljning, klassificering och identifiering

av alla mål. Medan kontroll även fordrar att målets avsikt klarläggs. Visbys

förmåga sträcker sig följaktligen till situationsöverblick. Avseende funktionen

kontroll, egentligen medlet för att undvika att bli överraskad, råder

duellsituationens förutsättningar. Visbys trumf är att fartyget är skapat för att vara

”smartare” och därmed effektiv även mot en motståndare som aldrig vill

förlora197.

Sammantaget innebär detta att Visbys informationsinhämtningsförmåga väl

motsvarar de krav som FM ställer. Det råder dock en principiell diskrepans mellan

ett taktiskt riktigt uppträdande och ett regelbundet bidragsgivande av information

från fartyget. Problemen genererade av den taktiska kommunikationen är FM

medveten om men man väljer tillsvidare att undvika dem198.

7.2.2 Ledning

”Revolutionen i RMA är hastigheten i beslutsprocessen”, orden är generallöjtnant

Johan Kihls. FM ser i RMA är en nätverksstrukturerad ledningsorganisation med

hög interoperabilitet där olika nivåer har en gemensam lägesuppfattning och där

beslutsstödsfunktioner stödjer chefer i beslutssituationer. Ett krav för att skapa

detta är en nära nog realtidskommunikation mellan ingående enheter. System

skapas och utvecklas för helheten och enheter som inte uppfyller önskade krav

                                                                
196 Försvarsmakten, RMA, En ny grund för FM utformning, sidan 10.
197 Med smartare inbegrips en helhetssyn på kedjan från indikation till verkan.
198 Försvarsmakten, RMA, En ny grund för FM utformning, sidan 28.
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avvecklas, exempel på ett sådant system är ubåtar med kortvåg199.

Ledningssystemen skall vidare vara utvecklingsbara, vilket löses genom att göra

dem uppgraderingsbara rent mjukvarumässigt.

Visbys ledningssystem CETRIS är en evolution av tidigare ledningssystem i

flottan. Systemet bygger vidare på en redan mångårig kunskap om

nätverksorienterade ledningssystem som skall verka i komplexa miljöer200.

Genom att begagna sig av COTS byggs utvecklingsförmåga och redundans in i

systemet. De interna gränsytorna mellan fartygets egna system har en långtgående

integration. Gränsytorna externt, den tekniska interoperaabiliteten, är väl

utvecklad såväl nationellt som internationellt. Detta tack vare ett utpräglat fokus

på en ”joint och/eller combined” verkansarena.

Beslutsstödet i CETRIS är för varje funktion anpassad och optimerad efter de

mest tidskritiska faktorerna. Ett indirekt stöd ger också den långtgående

utvecklingen på MMI området. Tydligast syns utvecklingen inom

luftförsvarsfunktionen där snabbhet i beslutsprocessen är essentiell. Genom att

helautomatisera målfattnings- och verkansprocessen kan personalen i förhand

fatta flera nödvändiga beslut.

Sammanfattningsvis kan konstateras att Visbys ledningssystem rent tekniskt

uppfyller de krav som FM ställer. Med CETRIS får Visby det stöd som krävs för

att generera en förmåga att effektivt kunna verka såväl först som graderat och

kostnadseffektivt.

7.2.3 Verkan

Eld, bekämpningsförmåga, är och kommer vara ett viktigt grundelement i den

väpnade striden. Framtidens RMA orienterade FM förändrar och breddar

emellertid kraven på förmågan. Breddningen avser såväl objektsbasen som

förmåga att kunna gradera insatsen. Till detta fogas högt ställda krav på

dokumentation av genomförda bekämpningsinsatser201. Men den största

                                                                
199 Intervju med generallöjtnant Johan Kihl 2000-11-09.
200 Intervju med flottiljamiral Göran Larsbrink 2000-11-07. Marinens erfarenheter från ubåtsskyddstiden har lett
fram till en förmåga att kunna verka inom ett gemensamt ledningssystem och med taktiska principer som jag
bedömer vara fullt relevanta med den strävan som ligger i själva RMA-begreppet.
201 Totalförsvarets forskningsinstitut, Mot rätt insats, sidan 14.
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förändringen ligger kanske ändå i den helhetssyn som verkansområdet ges202.

Varje verkanssystem skall ses i ett helhetsperspektiv tillsammans med

informationsinhämtnings- och ledningsfunktionerna 203.

Men den grundläggande verkansförmågan som vi traditionellt känner bildar

alltjämt basen i FM krav. Insatserna skall kännetecknas av precision och

möjligheter till verkan med lång räckvidd. Grunden är och förblir att effektivt

kunna bekämpa motståndaren i avsikt att vinna väpnade duellsituationer.

Visbys bekämpningsförmåga måste med hänsyn till sin multifunktionsförmåga

täcka ett flertal områden. Fartygets offensiva vapensystem mot ytmål

kännetecknas av lång räckvidd, hög precisionsnoggrannhet, reaktionssnabbhet och

god inbyggd överlevnadsförmåga samt att dokumentationsmöjligheter av

insatserna finns. Även i bekämpningsfallet mot ubåt har fartyget god förmåga.

Dubbla verkanssystem ger fartyget stor taktisk handlingsfrihet och redundans. Här

liksom i ytmålsfallet är återgivningsmöjligheterna goda.

En aspekt som däremot ter sig mer svårlöst är hur graderade insatser skall ske. I

ytmålsfallet kan naturligtvis artilleriet brukas, dock med avståndsbegränsningar204.

Vapen för graderade insatser mot mål i vattenvolymen, så kallade incidentvapen,

togs fram under 80- och 90-talet med blandat resultat205. Komplexiteten i

spaningsmiljön gör osäkerhetsfaktorn hög och därmed är det tveksamt om det

finns utrymme för annat än kraftsamlade verkansinsatser206.

Ett tredje bekämpningsfall är insats med artilleri mot landmål, inom NATO kallat

”Naval Gun Support”(NGS). Fartyget är för denna funktion utrustad med

programmerbar ammunition till allmålspjäsen. Inom funktionen finns en stor

utvecklingspotential inte minst tack vare det raketvapensystem fartyget är utrustat

med. Med en räckvidd på 8-9 km utgör vapnet med rätt ammunition ett

                                                                
202 Intervju med generallöjtnant Johan Kihl 2000-11-09.
203 Intervju med generallöjtnant Johan Kihl 2000-11-09.
204 Artilleriets verkansporté är mindre än en tiondel av robotens.
205 Intervju med flottiljamiral Göran Larsbrink 200-11-07. Under 80- och 90-talet ställdes ubåtsskyddsstyrkan
inför behovet att kunna genomföra graderade insatser med en hög säkerhetsnivå gentemot tredje man.
206 Resultatbedömningen är författarens egen och inte flottiljamiral Larsbrinks.
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slagkraftigt komplement till allmålspjäsen vid bekämpning av landmål. Ett

understöd som kan vara välkommet då understödsresurserna i FM i övrigt är få207.

7.2.4 Rörlighet

Rörligheten i den väpnade striden har blivit allt mer accentuerad. Strategisk

rörlighet eftersträvas för att nå aktuella insatsområden världen över medan

operativ och taktisk rörlighet på slagfältet används som ”force multiplier”, i flera

hänseenden. FM fokuserar i allt väsentligt på det senare området. FM:s krav är

lättrörliga enheter och grunden för insatser skall vila på manöverkrigföringens

tankar. Genom att relativt motståndaren ha en överlägsen rörlighet skapas

tillfällen till kraftsamling. Rörligheten bidrar därutöver till att ett högt stridstempo

kan hållas. Resultat från studien ”Informationsbehov i framtida krig”, som visar

att tempoöverlägsenhets nyttoeffekt kvarstår även vid relativt ökade

osäkerhetsnivåer, gör denna aspekt än mer intressant 208.

Visby är inget ”Blue navy ship”, vilket gör hennes strategiska rörlighet begränsad.

Fokus riktas därmed på operativ och taktisk rörlighet. Med hänsyn till sin

multifunktionalitet är Visby byggd för att kostnadseffektivt kunna använda olika

fartregister. Fartyget kombinerar i olika framdrivningsalternativ effektiv drift i

såväl hög som låg fart. Detta ger fartyget en potential av högsta klass relativt

motståndare oavsett funktionsområde.

Rörligheten blir en ”force multiplier” när den tillåter ett högt stridstempo.  Denna

aspekt vilar emellertid inte enbart på rörlighet utan hela plattformssystemet måste

kunna verka i det höga tempot. Visbys sammanflätade lednings- och informations

och vapensystem tillsammans med korta reaktionstider på verkanssystemen bidrar

för Visbys del positivt till att ett högt stridstempo kan utnyttjas.

Kontentan avseende grundelementet rörlighet är att Visby i allt väsentligt svarar

mot FM krav. Fartyget har en relativt hög operativ och taktisk rörlighet. Förmågan

förstärks vidare av fartygets helhetsförmåga att strida i ett högt tempo.

                                                                
207 Svenska armén har endast ett litet antal kvalificerade artilleripjäser kvar efter ominriktningen.
208 Resultaten är erhållna från överstelöjtnant Fåhraeus.
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Men hur hanterar fartyget övergångar mellan olika funktionsmoder som alla har

sin inneboende tidskritiska logik. Minröjningens tidskrävande insatser är ju

väsensskilda från ytstridens betydligt kortare stridsförlopp. Dessa taktiska

avvägningar blir en utmaning för fartygschefen…

7.2.5 Uthållighet

Uthållighet är en förutsättning för hög tillgänglighet och hög tillgänglighet bidrar

till att ett högt stridstempo kan utnyttjas. Logistikfunktionen i RMA skall lösa

detta genom att vara skräddarsydd efter uppgiften. FM vill nå en kostnadseffektiv

logistikinsats genom att balansera kostnadsdrivande lagerhållning med att få rätt

saker på rätt plats i rätt tid. Ledstjärnan är att logistiken inte skall vara

gränssättande för tempot i insatsen. Tillräcklig uthållighet måste knytas till ett

givet syfte.

För en fartygsplattform formas grundförutsättningarna för uthållighet till del redan

efter i vilken miljö och med vilka uppgifter fartyget skall operera. Som professor

Vego skriver är det varken verkningsfullt eller kostnadseffektivt att lösa uppgifter

i kustnära områden med fartyg som är överdimensionerande storleksmässigt209.

Det finns nämligen ett tydligt samband mellan storlek och uthållighet. Men

uthållighet betyder i ett helhetsperspektiv också balans mellan olika logistikdelar.

Syftet med Visby är inte att verka på de stora oceanerna. Fartyget är därför

anpassat för att lösa uppgifter med närhet till ett basområde. Detta bör ses som en

reell grundförutsättning och inte som en begränsning.

Begränsningar i Visbys uthållighet består av flera olika faktorer, några av dessa

beskrivs nedan. Tekniskt avancerade utrustning gör fartyget beroende av

specialkompetens och specialutrustning för systemunderhåll210. Ett annat område

är försörjning med förnödenheter speciellt inom områdena ammunition och

drivmedel men även mat211. Ammunitionsaspekten påverkas självfallet av

fartygets multifunktionalitet. Genom behov av redundans inom flera

                                                                
209 Vego Milan N., Naval Strategy and Operations in Narrow Seas, kap 15.
210 Stor specialkompetens finns hos den tekniska personalen ombord. Fartygets relativt ringa storlek gör
emellertid att antalet reservdelar måste begränsas.
211 Fartyget kan genom sin osmosanläggning producera eget färskvatten.
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kompetensområden kommer mängden att begränsas. Avvägningsbesluten blir än

en gång centrala.

Visby har för sin storlek ett litet deplacement och får därmed god fart även då en

relativt liten maskinstyrka används, detta ger driftsmässiga fördelar.

Sist men inte minst viktig för uthålligheten i systemet är personalen. Fartygets

besättning är antalsmässigt liten, vilket självfallet hämmar redundansen inom flera

kompetensområden. I högre hot- och konfliktnivåer betyder detta att besättningens

krafter tryter relativt tidigt.

Sammanfattningsvis har Visby en godtagbar uthållighet som i allt väsentligt

motsvarar de krav FM ställer. För Visbysystemet torde personalens uthållighet

och avvägningsbesluten avseende bl.a. ammunition vara gränssättande.

7.2.6 Skydd

Syftet med skydd är att sörja för egen överlevnad och fotsatt förmåga att verka. För

att skapa denna tillgänglighet anser FM att skyddet måste rikta sig mot allt från

skydd mot kulor till försvar mot datavirus. Den holistiska synen innefattar också att

försvaret kan gälla endera den egna enheten eller förbandet alternativt ett givet

skyddsföremål eller område.

Skydd kan som element i den väpnade striden ses ur ett direkt eller indirekt

perspektiv. Genom aktiva eller passiva luftförsvarsmedel skapas ett direkt skydd.

Men skydd kan också utgöras av hög rörlighet eller god uthållighet. Visby

analyseras ur båda perspektiven.

Det första som slår en när man studerar skyddet på Visby är att fartyget är

konstruerat med just denna faktor i centrum. Smygteknikens fundament bygger på

att åstadkomma egenskaper som höjer överlevnadsförmågan. En faktor som

förstärks genom Visbys rörlighet.

Inom det traditionella direkta skyddet utgör reaktionssnabba allsidiga vapensystem

Visbys skyddsförmåga. Den direkta skyddsförmågan höjs dessutom genom den

motmedelsflora som Visby förfogar över.
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En svaghet framträder hos Visby nämligen områdesskydd i luften, något som

kommer gälla tills Visby utrustas med luftvärnsrobot212.

Försvar mot datavirus är av mer abstrakt natur. Här utgör medvetenhet och kritisk

känslighetsanalys redan vid projekteringen viktiga element. Egenskaper som måste

föras vidare även till nyttjaren. Den stora IT-potentialen skapar oanade möjligheter

men krigets duellnatur skapar som tidigare sagts motmedel en erfarenhet som kan

bli dyrköpt att glömma.

Sammantaget är smygfartyget Visby, efter dagens kunskap, optimerad för egen

överlevnad. Genom signaturanpassningen hanterar fartyget de traditionella hoten

väl och till detta har fogats ett skydd och medvetenhet om riskerna från nya

hotbilder.

7.3 Sammanfattande slutsatser

Komparationen mellan FM utvecklingskrav och Visby görs mellan två storheter

som ännu inte är fullt konkretiserade, en medvetenhet som bör finnas när en

värdering av resultatet sker.

Vad som dock framgår av analysen är att Visby inom flera områden ligger på

utvecklingsvågens framkant. Detta gäller inte minst inom områdena

informationsinhämtning och ledning där fartygets förmåga tack vare

signaturanpassningen är väldigt god. En generell positiv effekt skapas också av att

fartyget är byggt för att vinna duellsituationer även mot en kvalificerad

motståndare213. Dyrköpta erfarenheter från den ”skarpa” ubåtsskydds-

verksamheten är här bidragande orsaker. En avgörande faktor som står olöst är hur

de taktiska enheterna skall kunna kommunicera sin lägesbild till nätverkssystemet

utan risk för sin egen säkerhet214. Tydligast går detta stick i stäv med ett

smygagerande, men även i en mer öppen verkansprofil kan en nödgad

kommunikation visa sig vara hämmande. Här kommer motmedelsfloran mot

RMA kraftsamla resurser…

Visby förmåga att kunna verka autonomt kommer här väl till pass.

                                                                
212 Visby planeras i framtiden få ett luftvärnsrobotsystem, något beslut avseende tidpunkt eller
vilket vapen är ännu ej fattat. Fram till dess måste fartygets luftvärnskapacitet mest ses som ett skydd mot
punktmål.
213 Grundkravet känns oundgängligt med hänsyn till krigets natur.
214 Med nätverkssystemet förstås den samlade lägesbild som genereras av  samtliga sensorer.
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8. Avslutande reflektioner

8.1 Studiens resultat jämte värdering

Att skriva en uppsats vars syfte spänner över en stor bredd är generellt sett inte

bra. Problemen eller riskerna är följande. En felaktig avvägning mellan delarna,

ingen del av arbetet når ner på djupet och svårighet att se en röd tråd såväl

innehållsmässigt som vetenskapligt. Trots nämnda svårigheter anser författaren att

denna uppsats upplägg varit tillfredsställande inte minst för förståelsens skull.

 Bristen på relevant tidigare kunskap i form av teori/teorier har gjort metodvalet

något komplicerat. Detta har lett till att arbetet begagnar sig av en kombination av

flera olika vetenskapliga metoder. I allt väsentligt har detta dock kunnat hanteras

utan direkta implikationer på uppsatsens syfte.

Avseende empiriskt materiel anser författaren dock att den i uppsatsen begagnade

svarar mot nära nog alla önskade krav. Resultatmässigt framkommer ett antal

intressanta aspekter. Några redovisas nedan, trots medvetenhet om att det finns

svagheter i processen som lett till resultaten.

RMA bygger på tanken att jag tar och innehar initiativet och styr utvecklingen.

Krafterna fokuseras på vad jag vill åstadkomma. Det finns både en brist och

styrka i detta. Styrkan är självfallet ett tänkande i agera termer och att inriktningen

centreras på det som skall uppnås. Svagheten är att jag kan glömma att

motståndaren också är klok. Krigets kontext säger att motståndaren inte vill

förlora och därmed måste jag bry mig om vad han gör. Tankarna runt DBA känns

applicerbar här. RMA utnyttjar den senaste tekniken för att ”se allt”, men är inte

fokus inställt på gårdagens motståndare? Att skapa sig en normalbild och därefter

söka avvikelser från denna. Den deklarerade medvetenheten om IT-sfärens

betydelse känns dock avvikande och framtidsinriktad. Den marina miljön verkar

inspirera till ett RMA tänkande. Flera ledande tänkare är amiraler eller före detta

amiraler215. Anledningen torde vara den informations- och ledningsmiljö samt de

ledningsprinciper som begagnas inom sjöstriden. Fartygssystem sammanlänkas

och utnyttjar en gemensam lägesbild för stridsaktioner, aktörerna är antalsmässigt

                                                                
215 Ett exempel är amiral Bill Owens som måste betecknas som en av centralfigurerna i tankarna runt RMA.
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få men kompetenta. Detta gör Visby intressant som analysobjekt. Fartyget har

utvecklats med stöd i den senaste tekniken och inte minst viktigt med de operativa

erfarenheterna från ubåtsskyddsverksamheten i tankarna. Det känns som om

fartyget som koncept, liksom smyganpassningen, har en ”mycket hög lägsta

nivå”.  Kritiken mot RMA har inte låtit vänta på sig och den är av två olika slag.

Först ifrågasättande kritik om RMA verkligen är möjligt att skapa, är det

ekonomiskt realiserbart eller är systemet verkligen robust - går det att lita på? Den

andra typen av kritik är mer detaljinriktad och fokuserar på någon delmängd.

Författaren lutar åt det senare. Det finns mängder av kvarstående frågor runt den

krigföring som kallas RMA, men detta stoppar inte utvecklingen. Den som tror att

teknikutvecklingen och då speciellt IT inte kommer sätta dramatiska fotspår i

krigskonstens framtida utveckling kommer bli besvikna, eller?

8.2 Tankar runt utvecklingen

Få människor tänker sällan bättre än flera. Utvecklingen leds därför inte sällan av

den som har de flesta och bästa resurserna. Vad den resursmässigt underlägsne

däremot kan göra för att kompensera detta är att tänka nytt, tänka annorlunda, helt

enkelt finna nya bättre och effektivare lösningar. Detta behöver inte göras genom

nya revolutionerande uppfinningar eller metoder utan kan likaväl ske genom ett

nytt och innovativt utnyttjande av redan befintliga medel. Slutsatsen blir således

att FM bör prioritera förmågan att utveckla kunskap och en del i detta är de

forskningsarbeten som genomförs av de studerande på FHS. Jag kan därför

rekommendera efterkommande kollegor en fortsatt fördjupning inom RMA

området, särskilt med hänsyn till FM nuvarande utvecklingsriktning och vill

speciellt omnämna de intressanta kopplingar som bör finnas till forskningsarbetet

”Informationsbehov i framtida krig”. Avslutningsvis något om människan i RMA.

RMA-tankarna bör, enligt författaren, utvecklas och även stå för en optimerad

integrering mellan de tekniska systemen och människan, en sammanflätning som

idag får stå tillbaka för den tekniska integreringen. Jag vill avslutningsvis påminna

om Von Clausewitz tankar ”Krigskonsten sysslar med levande och moraliska

krafter”216.

                                                                
216 Von Clausewitz, Om kriget, sidan 41
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9. Sammanfattning

I denna uppsats granskas begreppet RMA och dess bärande grundtankar. Därefter

studeras implementeringen av RMA-tankarna i den svenska FM. Som

analysobjekt för konsekvensbeskrivningen används korvett Visby.

Det svenska begreppet för RMA skall enligt ÖB vara ”den nya krigföringen”. För

att studera denna nya krigföring måste ett avstamp göras i den ”gamla” äldre

krigföringen. För detta syfte utnyttjas militärteorin och framförallt den del som i

Storbritannien kallas ”Principles of War”. De erfarenhetsutvunna ”sanningarna”

används som analysverktyg för att förstå och ifrågasätta ”den nya krigföringen”.

”Revolution in Military Affairs” är i grunden ett amerikanskt begrepp och står för

den teknikdrivna utvecklingen av krigskonsten som nu sker och där

informationsteknologins lavinartade utveckling utgör basen. RMA-konceptet är

uppbyggt runt de tre delarna informationsinhämtning, ledning och verkan, vilka

integreras i en nätverksstruktur. Genom modern teknik skapas sensorer som

tillsammans bildar en heltäckande arkitektur för spaning i tid och rum. Framtidens

chefer ges därmed möjlighet att ”se” allt, dimman lyfts från slagfältet.

Informationen fusioneras och omvandlas, med stöd av avancerade

ledningssystem, till kunskap och förståelse, vilket tillsammans med

beslutsstödsfunktioner skapar ett optimalt beslutsunderlag. Teknikens snabbhet

nyttiggörs för att agera snabbare än motståndaren och för att ta initiativet i

händelseutvecklingen. Den aktiva komponenten av den väpnade striden utgörs av

syfteoptimerade vapensystem som kan insättas graderat. Från odödliga nålstick till

kraftsamlad verkan med stor kapacitet. Tempot i insatsen drivs upp genom stor

rörlighet på stridskrafterna och snabbhet i besluts- och kommunikationsprocessen.

Men RMA ifrågasätts också. Kritiker menar att RMA inte alls är någon lösning

utan att motmedel mycket väl finns och dessutom är inte RMA kostnadseffektivt

då ny teknik är dyr. Diskussionen lär fortsätta…

Är denna tankegång då applicerbar på den svenska FM och hur der den i så fall ut.
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Det svenska konceptet innebär självfallet en transformering av RMA tankarna och

en applicering på vår säkerhetspolitiska målsättning. Denna politiska

målsättningen är dock klar, FM skall reduceras och ominriktas mot framtidens

hotbild. Om inte annat så för att spara pengar, författarens anmärkning. Sverige

skall sålunda utveckla ett lokalt eller möjligen regionalt RMA. Den svenska FM

skall sträva efter att skapa balans mellan de tre komponenterna i RMA eftersom

den tidigare verkansstyrda FM inte uppfyller de krav på förmågor som framtiden

kräver. Avancerad svensk teknik och generellt god utbildningsnivå skall utgöra

svenska ess i den svenska framtida FM. Det gäller att vara smartare än

motståndaren.

Korvett Visby är framtagen och optimerad för att verka i mindre havsområden.

Erfarenheter från 80- och 90-talets ubåtsskyddsverksamhet i svåra informations-

och ledningsmiljöer och höga överlevnadskrav har styrt utformningen. Ett tekniskt

genombrott i skrovmaterial har tillsammans med en holistisk syn på

smygegenskaper gett Visby en unik multifunktionalitet. Visby är dessutom byggd

runt ett sammanflätat system för informationsinhämtning, ledning och

bekämpning. I fartyget Visby drivs integreringen mellan delsystemen längre än på

något tidigare fartyg. Tekniken skall utgöra ett stöd för besättningen och MMI

aspekterna har därför fått ett stort genomslag.

Den jämförande analysen visar att fartyget i ett flertal aspekter är skapad för den

framtid som FM ser. Flexibilitet och anpassningsegenskaper gör fartyget redo att

möta den framtid som är så osäker.

I  analysen framkommer också ett antal aspekter där svaren inte är så tydliga. Hur

skall graderade insatser genomföras och hur skall det ske utan att inkräkta på egen

säkerhet? Samt vidare, hur skall fartyget kunna bidraga till en gemensam lägesbild

utan att själv röja sitt läge?

Detta är utmaningar att lösa i framtiden.
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Inledning

Intervjun inleds med en begäran om tillstånd att få publicera den intervjuades
namn i uppsatsen.
Intervjuresultatet översänds efter utskrift i kopia till respondenten. Detta i syfte
att skapa tillfälle för respondenten att göra förtydliganden och/eller
korrigeringar, vilket skall ses som ett led i kvalitetssäkringen. Reliabiliteten
mäts genom att två kontrollfrågor ställs under intervjun1.

Respondenter

Generallöjtnant Johan Kihl är chef på strategiledningen på högkvarteret och
därmed ansvarig för FM strategiska utveckling. Kihl kan sägas, under ÖB,
”äga” frågan om den långsiktiga utvecklingen av FM.
Generalmajor Tony Stigsson är chef för operationsledningen inom den
operativa insatsledningen. Stigsson är som ställföreträdare åt generallöjtnant
Jan Johnsson ansvarig för all operativ  verksamhet med svenska stridskrafter.
Stigsson representerar nyttjaren av de svenska stridskrafterna.
Flottiljamiral Göran Larsbrink är chef för planeringsavdelningen vid
krigsförbandsledningen. Larsbrink är som avdelningschef med och påverkar
avvägningsfrågor gällande materielanskaffningen till FM.
Överstelöjtnant Per Nilsson är handläggare på krigsförbandsledningens
ledningsavdelning där han arbetar med frågor som berör FM utveckling.

Intervjufrågor

Bakgrund
• På vilket sätt har Du kommit i kontakt och arbetat med RMA?

Begreppet RMA.
• Vilket ursprung har RMA, anser Du?
• Vad innebär begreppet RMA, enligt Dig?
• Hur definierar Du RMA?
• Vilka är hörnstenarna i RMA, enligt Dig?
• Vilka styrkor/fördelar ser Du med RMA?
• Vilka svagheter/nackdelar ser Du med RMA?

RMA i svenska Försvarsmakten idag.
• Vad bidrar RMA med inom ramen för FM fyra huvuduppgifter2

- Försvar mot väpnat angrepp?
- Förmåga att hävda svensk territoriell integritet?
- Bidra till fred och säkerhet i omvärlden?
- Stärka det svenska samhället vid svåra påfrestningar i fred m.m.?
• Vilket genomslag har RMA i den svenska FM idag på:
- strategisk nivå?
- operativ/taktisk nivå?
                                                                
1 Ejvegård, R., Vetenskaplig metod, sidan 69.
2 Regeringens proposition 1999/2000:30, Det nya försvaret, sidan 41-48.
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- förband/ personal?
- skolor?
- materielanskaffning?
• Vilka av dagens operativa och taktiska system ser Du som användbara

inom ramen för RMA? (t ex Leopard, korvett Visby och JAS 39 Gripen)

Inflytelsefaktorer
• Har Sverige ekonomiska förutsättningar för ett införande av RMA, enligt

Dig?
• Hur ser Du på utnyttjandet av rymden inom RMA-konceptet och hur

påverkar detta svensk implementering av RMA?
• Hur ser den framtida hotbilden ut, enligt Dig?
• Mot vilken typ av hot är RMA verksamt?

RMA i den nya Försvarsmakten.
• Anser Du att den svenska FM skall utvecklas enligt principerna för RMA?
• Hur ser Du på förutsättningarna för införande av RMA i Försvarsmakten:
- Inom Armén?
- Inom Marinen?
- Inom Flygvapnet?
• I vilka steg och i vilket tidsperspektiv ser Du ett införande av RMA

genomförbart?


