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Meddelande 
från

Kungl.Örlogsmannasällskapet

Nr 3/2012. Kungl. Örlogsmannasällskapets extramöte/temakväll inom veten-
skapsgrenen III, Vapenteknik- vapen och sensorer på SAAB i Järfälla torsdagen 
den 22 mars 2012.

Den 22 mars prövades ett nytt sätt att genomföra årsberättelse i vetenskapsgren III. 
Ledamoten Johann Hägg, som är marknadsansvarig för SAAB:s samtliga marinpro-
dukter, hade utformat ett program för temakvällen som lockade 22 ledamöter och två 
elever från FHS chefsprogram teknik. Det kan konstateras att deltagarnas förvänt-
ningar blev väl uppfyllda.

Den första programpunkten började med en kort introduktion rörande den unika hy-
draulmotorn till SAAB:s sikte. Därefter genomfördes en rundvandring i verkstäderna 
för att visa de verkstadstekniska utmaningarna som lösts för att ta fram denna högtek-
nologiska produkt. Här imponerade minst sagt såväl höga krav på toleranser som på 
ytfinish, vilka utgör nödvändiga förutsättningar för konstruktionen. Deltagarna fick 
även se hur ett färdigt sikte testades. 

Därefter skedde återsamling i föreläsningssalen för den andra programpunkten. Här 
gavs en inblick under skalet på en modern eldledning. Under en inspirerande föreläs-
ning guidades deltagarna från den grundläggande 70-tals konstruktionen, som alltjämt 
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är basen för siktet, till dagens utvecklade produktfamilj med det senaste inom radar, 
elektrooptik och mekanik. En inblick gavs även i signalbehandlingens utmaningar med 
parallella målfilter (Interactive Multiple Model) samt hur siktet kan anpassa till de mest 
skiftande kundönskemål, som t.ex. robotstyrning.

Den sista programpunkten rörde nästa generations ledningssystem med Mikael 
Broms som inspirerande föreläsare. SAAB:s ambition är att kunna leverera lednings-
system från de enklaste nivåer med en okomplicerad omvärldsbild till de mest krävan-
de stridledningssystem med simuleringsfunktioner. Det gavs även inblickar i framtida 
tekniklösningar och hur SAAB för närvarande satsar sina forskningsanslag.

Temakvällen avslutades med att SAAB bjöd på en välsmakande och riklig buffé 
under vilken diskussioner och tankeutbyte fortsatte. 

Sammanställt av

Sölve Larsby
Ansvarig inom styrelsen för Vetenskapsgren III

Nr 4/2012. Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i Karlskrona 
onsdagen den 28 mars 2012.
(Utdrag ur protokoll)

Sammanträdet ägde rum onsdagen den 28 mars 2012 med början klockan 1730 på 
Sjöofficersmässen, Amiralitetstorget 7 i Karlskrona i närvaro av 24 ledamöter och in-
bjudna gäster från Sjöofficerssällskapet i Karlskrona, personal ur marinen samt vid 
Kockums AB samt andra marint intresserade i Karlskrona. Sammanträdet avslutades 
med gemensam middag på Sjöofficersmässen.

§ 1 Sammanträdet förklarades för öppnat. I ordförandes och vice ordförandes från  
  varo leddes sammanträdet av OL Sten Swedlund.

§ 2 Meddelades att sedan föregående sammanträde har korresponderande   
  ledamoten Hervé Coutau-Bégarie avlidit.

§ 3 Föredrogs föregående sammanträdesprotokoll (2012-02-15 i Stockholm) som   
  med godkännande lades till handlingarna.

§ 4 Orienterade sekreteraren om pågående stadgeöversyn.

§ 5 Meddelade ordinarie ledamoten Rolf Edwardson att KÖMS har återfått de   
  föremål som stals från KÖMS lokaler under sommaren 2011. Sekreteraren   
  orienterade om årsberättelsen i vetenskapsgren III (vapenteknik, vapen,   
  sensorer och ledningssystem) som genomfördes som en temakväll vid   
  SAAB i Järfälla den 22 mars i närvaro av 22 ledamöter.
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§ 6 Chefen för Produktionsledningens Marinavdelning vid Högkvarteret    
  (C PROD Marin), flottiljamiral Jonas Haggren, orienterade om marinens   
  fortsatta utveckling och Marininspektörens inriktningar.

§ 7 Höll ordinarie ledamoten kommendörkapten Per Edling inträdesanförande med  
  rubriken Stig H:son-Ericsons marina tänkande – ett sätt att förstå dagens   
  marinstrategiska problem?

§ 8 Orienterades att nästa sammanträde genomförs i Stockholm den 25 april kl 1730  
  i Kastellet. På dagordningen framgår att revisionsberättelse för 2011 föredras   
  och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen ställs till sammanträdet. Vidare dis-  
  kussion om akademiens framtidsfrågor och den pågående stadgeöversynen.   
  Inträdesanförande genomförs av ordinarie ledamoten kommendör Fredrik   
  Norrby.

Vid Protokollet

Bo Rask
Sekreterare

Nr 5/2012. Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i Stockholm 
onsdagen den 25 april 2012.
(Utdrag ur protokoll) 

Sammanträdet ägde rum onsdagen den 25 april 2012 med början klockan 1730 i 
Stockholm på Kastellet i närvaro av 29 ledamöter. Sammanträdet avslutades med 
gemensam middag på m/s Segelkronan.

§ 2 Meddelades att sedan föregående sammanträde har korresponderande   
  ledamoten Christer Zetterberg avlidit den 5 april.

§ 3 Föredrogs föregående sammanträdesprotokoll från sammanträdet 2012-03-28   
  i Karlskrona som med godkännande lades till handlingarna.

§ 4 Förklarade kassaförvaltaren kortfattat årsredovisningen för 2011. Redovisade   
  ordinarie ledamoten och akademiens revisor Nils Eklund revisionsberättelsen.   
  Beslutade mötet att fastställa årsredovisning med förvaltningsberättelse.   
  Beslutade mötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

§ 5 Höll ordinarie ledamoten kommendör Fredrik Norrby inträdesanförande med   
  rubriken Ett kostnadseffektivt nyttjande av marinens kvalificerade enheter.

§ 6 Orienterade ordinarie ledamoten Lars G Persson kortfattat om den pågående   
  stadgeöversynen. Föredragningen följdes av en kortare diskussion kring vissa av  
  arbetsgruppens förslag.
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§ 7 Genomfördes en kortare diskussion kring några av akademiens viktigaste fram  
  tidfrågor. Framfördes vikten av att i närtid välja in dugliga kvinnliga officerare,  
  att öka ledamöternas aktivitet, att akademien har en viktig roll att spela i frågor  
  om havsmiljö, sjömätning, oceanografi och militär personal eller civila säker-  
  hetsstyrkor på handelsfartyg som seglar i områden med risk för piratdåd. Vidare  
  föreslogs ett tätare samarbete med Kungl. Krigsvetenskapsakademiens avd II   
  samt föreslogs att KÖMS ska ta sig an frågorna kring Arktis med tyngdpunkt   
  till de militära implikationerna. Slutligen föreslogs ett bättre utnyttjande av våra  
  utländska korresponderande ledamöter.

§ 8 Övriga frågor. Framförde ordinarie ledamloten Lars Wedin änkan till korre-  
  sponderande ledamoten Hervé Coutau-Bégarie tacksamhet för att HCB hade   
  fått vara ledamot av KÖMS vilket han satt ett stort värde på.

§ 9 Orienterade sekreteraren om att nästa ordinarie sammanträde genomförs i   
  Stockholm onsdagen den 22 augusti klockan 1730 på Sjöhistoriska museet.   
  Stadgeenliga förhandlingar (beslut om högsta antal ledamöter som får väljas   
  in under 2012 och fastställande av vallistor). Inträdesanförande av OL Hans-  
  Lennart Ohlsson. Specialvisning av museet för akademiens ledamöter.

  Orienterade sekreteraren om att minnesprogrammet för pansarskeppsinsam-  
  lingen genomförs på FHS och Sjöhistoriska museet den 9 november.

  Orienterade sekreteraren om att högtidssammanträdet genomförs i Göteborg   
  den 15 november föregått av ett seminarium med titeln ”Fri och säker handel -   
  en förutsättning för globalt välstånd och utveckling”. Tanken är att seminariet   
  skall ha ett brett fokus med inriktning på Västsveriges och Göteborgs Hamns   
  betydelse ur ett handels- militärt och säkerhetsperspektiv men också ha bäring   
  på Sverige i stort. Auditoriet skall representera hela sjöfartsklustret ur ett brett   
  perspektiv.

  Orienteras slutligen om att förslag till inval av nya ledamöter ska vara   
  sekreteraren tillhanda senast den 15 maj.

  Valberedningens ordförande OL Per-Anders Emilson gav kortfattad information  
  om hur valberedningens arbete bedrivs. 

Vid Protokollet

Bo Rask
Sekreterare
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Redaktörens spalt
«Bloggare» då och nu samt «kavajhytt»
Alla läsare av Tidskrift i Sjöväsendet hälsas välkomna till årets andra utgåva, som även 
denna gång är fylld till de ordinarie 96 sidrona. Förra numret skulle haft 100 sidor men 
av någon outgrundlig anledning så bortföll sidorna 1-2 samt 99-100 från tryckpres-
sarna. Innebörden av detta var två, den ”årgångssida” som normalt ingår i nr 1 föll 
bort och bokrescensionen av det ryska verket ”Nautical Astronomy” kommer i detta 
nummer i stället.

Det finns inte plats att kommentera alla artiklarna här men jag vill ändå lyfta fram 
två av dem. Den första är Per Edlings inträdesanförande som rör amiralen Stig H:son 
Ericson och hans marina tänkande. Artikeln är utmärkt och jag har själv läst den första 
delen av Ericsons memoarer ”Knopar på Logglinan”, som är klart läsvärd. Det som 
dock slår mig är hur tidig, produktiv och öppen Ericson var i sin publicering av sina 
åsikter och kritik. Några exempel är att han skrev sin första bok vid 37 års ålder och 
som 38-årig kapten kritiserade 1930-års försvarskommission och protesterade mot de 
pågående nedskärningarna i flottan. Hans främsta argument mot dessa var att ”Sveri-
ges läge är praktiskt taget insulärt. Av importen går kvantitativt 97 à 99 % sjövägen”. 
Dagens diskussion om ”flöden” känns igen! Några ”öppna” sådana kritiker lyser idag 
i stort sett med sin frånvaro. I stället har de anomyma ”bloggarna” intagit scenen. Jag 
är själv kluven bloggvärlden. Det är bra att den finns och att alla kan komma till tals, 
men det är synd att alla de som har kraft att skapa och argumentera på sina bloggar inte 
riktigt vågar/vill ”komma ut” och göra det öppet, då jag är övertygad om att det skulle 
ge bättre genomslag utan att det skulle drabba individerna på ett personligt plan. 

TiS är ett forum som kan användas och jag överväger att låta höstens extranummer  
bestå av ett insändarnummer/tävling med en öppen (med namn) och en sluten (ano-
nym) klass kring de marina framtidsfrågorna där uppgifter, personal och fartyg/båtar 
kommer att stå i fokus. 

Den andra artikeln är den som skrivits av örlogskapten (RO) Peter Thomsson. Jag 
tycker den manar till stor eftertanke, i synnerhet då försvaret i allmänhet och marinen 
kanske i synnerhet, har stora utmaningar i hur att kunna skapa en effektiv bemanning 
i organisationen som gör att vi får ut absolut mest för pengarna. Om man kopplar 
artikeln till årsberätelsen i vetenskapsgren II (där något behov av RO i marinen inte 
framgår) och Fredrik Norrbys inträdesanförande (där fler besättningar ger en avsevärd 
höjning av operativ effekt) finns det rätt många slutsatser att dra. Den mest självklara 
är: Öka antalet befattningar som kan besättas av RO i marinen nu! De vanliga invänd-
ningarna om att dagens materiel är så svår och komplex att det ”krävs” att alla är kon-
tinuerligt tjänstgörande anser jag bara vara protektionistiskt trams!

De som förfäktar svårigheterna med att använda RO i ökad omfattning bör ges en 
riktig ”kavajhytt”. För egen del har jag hört begreppet i 33 år utan att veta ursprunget 
till begreppet. Nu vet jag tack vare Jalle Ellséns avslutande inlägg i detta nr!

Thomas E. Engevall
Redaktör för Tidskrift i Sjöväsendet
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Oavsett fartygstyp, följer vi på Stena en stark ledstjärna; att ta hand om det viktigaste vi har långsiktigt – våra kunder. 

Vi gör vår del för att stödja deras verksamhet, samtidigt som vi bidrar till samhället i stort. Vi gör det idag och vi tänker 

fortsätta att göra det, genom att alltid sätta kunskap, kvalitet och säkerhet främst. Den här inställningen tillåter oss att 

transportera allt från människor och papper till olja och lastbilar, på ett pålitligt, kostnadseffektivt och miljövänligt sätt. 

Då är det inte konstigt att det alltid är du som kund som styr vår tillväxt och utveckling. 

Hos oss är det kunderna som styr
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Ledamoten
FREDRIK NORRBY

Ett kostnadseffektivt nyttjande av marinens 
kvalificerade enheter
Inträdesanförande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde 
i Stockholm den 26 april 2012. 

Försvarsmakten genomgår nu ett paradigmskifte avseende personalförsörjningen 
vilket kommer att medföra att stora delar av organisationen kommer att uppnå en 
helt annan tillgänglighet än tidigare. Enligt mig är omställningen av personalför-
sörjningen det första steget för att uppnå en effektivare Försvarsmakt. Det andra 
steget – att nyttja materiel och personal än mer optimalt – handlar mitt inlednings-
anförande om. Först när detta andra steg har genomförts anser jag att den så kal-
lade ”strategiska time out” som inleddes i början av 90-talet har avslutats till fullo.

För att bygga upp min argumentation 
kommer jag utgå från inriktningen för de 
marina förbanden som finns från dels den 
politiska nivån och dels Försvarsmakten 
internt. Utöver dessa är även nuläget i 
Sveriges närområde av intresse, och hur 
detta kan komma att utvecklas inom den 
närmsta tioårsperioden. Slutligen kom-
mer faktorerna att kopplas till relationen 
mellan kostnad och uteffekt från marinens 
kvalificerade enheter – ubåtar och korvet-
ter.

Extern och intern 
styrning
I inriktningsbeslutet till Försvarsmakten 

framgår det att marinstridskrafterna i hu-
vudsak ska utgöras av stående förband 
och att dessa primärt ska utveckla förmå-
gan att verka i vårt närområde genom att 
skydda svenska intressen till havs.1 För-
svarsmakten har utvecklat dessa styrnin-
gar i gällande utvecklingsplan för 2013 
där det framgår att luft- och sjöoperativa 
insatser i närområdet ska kunna genom-
föras över tiden.2 I Försvarsmaktens ut-

1. 2010-01-14 Regeringen Regeringsbeslut 
3 Inriktningsbeslut för Försvarsmakten 2010-
2014
2. 2012-02-29 HKV 23 320:53070 Försvars-
maktens utvecklingsplan 2013-2022 (FMUP 13) 
bilaga 2, sid 8

Kommendör Fredrik Norrby är chef för Första ubåts-
flottiljen.



106

vecklingsplan står det även att ”operatio-
ner med luft- och sjöoperativ tyngdpunkt 
är prioriterade vid operationer i Sverige 
och i närområdet. Med luft- och sjöop-
erativ tyngdpunkt avses operationer som 
syftar till att uppnå eller bibehålla luft- 
och sjöoperativ kontroll. Detta innebär att 
egna förband kan lösa sina uppgifter med 
bibehållen handlingsfrihet. Detta kräver 
i sin tur uthållig närvaro av marin- och 
flygförband.”3

Som synes är uppgiftsställningen 
tredelad. För det första ska de marina 
förbanden vara stående, och så är fallet 
redan i dagsläget trots att det finns stora 
personalbrister som måste åtgärdas. Där-
efter ska förbanden primärt utveckla för-
mågan att verka i närområdet. Detta är de 
marina förbandens styrka, men den kan 
trots detta utvecklas än mer. Slutligen 
ska de marina förbanden skydda svenska 
intressen till havs – i närområdet. Enligt 
mig kan skydd av svenska intressen ske 
på flera sätt – öppet eller dolt – och ge-
nom ett aktivt eller reaktivt handlande. 
Ett antal av dessa olika optioner kan ut-
vecklas mer än vad som nu är fallet i För-
svarsmaktens långsiktiga planering. 

Sveriges närområde och 
dess utveckling
Sveriges närområde är ej statiskt. Ett 
exempel på detta är utvecklingen i Öst-
ersjön avseende trafikintensiteten, fram-
tida hamnkapaciteter, Nordstreams 
gasledning samt militär övnings- och 
provtursverksamhet. Enligt analyser av 
HELCOM4, som bland annat gjorts ge-

3. Ibid sid 9.
4. www.reger ingen.se/sb/d /3830/a/91844 
(2012-04-24 kl 1020) HELCOM – Helsing-
forskonventionen arbetar med att skydda Öst-
ersjöns marina miljö från alla sorters förore-
ningar genom mellanstatligt samarbete mellan 

nom att mäta antalet AIS-passager5 över 
fördefinierade begränsningslinjer under 
åren 2006 till 2008, har sjöfartstrafiken 
i Östersjön tilltagit de senaste tio åren. 
Särskilt noterar HELCOM att trafiken 
med oljetankers har tilltagit både avse-
ende storlek och antal, och denna trend 
bedöms kvarstå framgent. Jämfört med 
2008 års siffror bedöms mängden olja 
som transporters på Östersjön öka med 
40 % till och med år 2015. 

Liknande gäller för cargotrafiken som 
en naturlig följd av långsiktig ekonomisk 
tillväxt för främst Östersjöns östra stater. 
För cargotrafiken görs bedömningen att 
den kommer att öka med över 60 % till 
och med år 2020 jämfört med 2008 års 
värde. För att kunna uppnå dessa ökning-
ar är det en fördel med större hamnkapa-
citet än idag.

Ett exempel på detta är hamnen i Ust 
Luga, vilken är en rysk hamn som ligger 
strax öster om gränsen mellan Ryssland 
och Estland. När Ust Lugas hamn är fullt 
uppbyggd omkring år 2018 kommer dess 
kapacitet vara 180 miljoner ton gods per 
år. Som en jämförelse passerade drygt 
430 miljoner ton gods Rotterdams hamn 
år 2011. Ust Lugas hamn kommer alltså 
ha en betydande kapacitet att hantera 
gods ut och in ur Finska Viken och Öster-
sjön. Vid varje tidpunkt rör sig cirka 2000 
fartyg på Östersjön, och handelstrafiken 
på Östersjön står för cirka 15 % av världs-
handeln.

Vidare finns det numera en modern 
gasledning på Östersjöns botten. Nord-
streams gasledning, som går mellan Vi-
borg i Ryssland och Lubmin i Tyskland, är 
sedan hösten 2011 driftsatt. Gasledning-

Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Lettland, 
Litauen, Polen, Ryssland, Sverige och EU-kom-
missionen.
5. AIS - Automatic Identification System.
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en, som består av två parallella rör, är 
dock ännu ej helt färdigbyggd. Det andra 
röret är planerat att driftsättas under detta 
år. De båda rören är cirka 0,9 m i diameter 
och gasledningens arbetstryck är 220 bar 
med en maximal leveranskapacitet på 55 
miljarder kubikmeter naturgas per år. För 
att få en uppfattning för vilken betydelse 
naturgasen har som energikälla, kan det 
vara värt att känna till att den år 2011 stod 
för cirka 20 % av Europas energiförsörj-
ning och att Ryssland bedöms ha cirka 40 
% av världens samlade naturgasreserver.

Utifrån ovanstående faktorer som tyd-
ligt påvisar Östersjöns betydelse för flera 
aktörer nu och för framtiden, så instäm-
mer jag med vad försvarsdepartement-
ets förre statssekreterare Håkan Jevrell 
framförde vid sitt föredrag för KÖMS i 
september 2011 – vi behöver ha en god 
sjölägesbild och sjölägesinformation av 
vad som händer på Östersjön.

Kontroll på sjöläget
Sverige arbetar aktivt för att tillsammans 
med andra nationer förbättra sjöläges-
bilden i Östersjön i syfte att upprätthålla 
den maritima säkerheten i vårt närom-
råde. Detta har skett genom SUCFIS6 och 
sker genom SUCBAS7 samt pilotprojek-
tet MARSUNO8 som avslutades under 
2011. Försvarsmakten förfogar över flera 
av nationens absolut mest kvalificerade 
och lämpliga enheter för att uppnå en än 
bättre sjölägesbild – marinens korvetter 
och ubåtar. Dessa enheter har ett flertal 
gemensamma nämnare, varav en är att 
anskaffningen medför stora investering-

6. SUCFIS – Sea Surveillance Co-operation 
Finland Sweden.
7. SUCBAS – Sea Surveillance Co-operation 
Baltic Sea.
8. MARSUNO – Maritime Surveillance in the 
Northern Sea Basins.

ar för Sverige. Då en investeringsbedöm-
ning sker, och slutligen då ett beslut om 
anskaffning fattas, är det min förhopp-
ning att största möjliga avkastning på 
investerat kapital även är efterfrågat och 
beaktas – självklart i relation till gällande 
omvärldsläge och hotbild. Så är idag inte 
fallet enligt mig. Planering sker alltså inte 
för att få full uteffekt från enheterna, sett 
ur ett investeringsperspektiv. 

Ett estimat över kostna-
den för kvalificerade 
enheter
Jag kommer i fortsättningen nyttja ubåts-
systemet som grund för ovanstående 
påstående, men jag bedömer att motsva-
rande resonemang är fullt giltigt även 
för marinens kvalificerade ytfartyg. En 
ubåt designas och anskaffas för att kunna 
nyttjas ett visst antal drifttimmar över ett 
stort antal år – ubåtens livslängd. I detta 
anförande kommer jag inledningsvis 
att utgå från att det över tiden finns tre 
ubåtar operativa och att de bemannas av 
fyra besättningar. Dessa siffror är högst 
relevanta då Sverige enligt insatsorgani-
sation 2014 ska ha just fyra ubåtar som 
ska bemannas av en besättning var. Utö-
ver dessa fyra besättningar ska det inom 
ubåtsflottiljen finnas ytterligare en be-
sättning som behövs för att kunna utbilda 
ny personal, möjliggöra nivåhöjande ut-
bildning samt besätta olika bemannings-
uppdrag inom och utanför Försvarsmak-
ten, parallellt med att ubåtarna genomför 
operativ verksamhet.

Utgående från ett totalt driftsuttag på 
250 sjödygn per år för tillgängliga opera-
tiva ubåtar så bedöms anskaffningskost-
naden utgöra knappt 70 – 75 % av ubåts-
systemets totalkostnad. Alltså en hög 
initialinvestering som är en fast kostnad 
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oavsett operativt nyttjande av systemet. 
På ubåtssystemet, liksom på andra kva-
lificerade system, genomförs förebyg-
gande underhåll. Det förebyggande un-
derhållet är tidsstyrt – vilket innebär att 
det alltså är konstant oavsett driftsuttag 
ur systemet. Det förebyggande underhål-
let måste utföras för att en ubåt ska vara 
godkänd att genomföra verksamhet till 
sjöss, och kostnaden för underhållet be-
döms motsvara cirka 15 – 20 % av sys-
temets totalkostnad vid ett driftsuttag på 
250 sjödygn per år. Som synes kan alltså 
även detta betraktas som en fast kostnad, 
om tillgängligheten på ubåtarna ska vara 
den som är beställd av våra politiker en-
ligt det beslut som riksdagen fattade år 
2009 utifrån regeringens proposition ”Ett 
användbart försvar”.9

Utöver det förebyggande underhållet 
finns två andra underhållstyper som ut-
förs på de svenska ubåtarna. Det ena är 
ett driftstidsberoende underhåll, vilket 
innebär att ju mer en ubåt nyttjas desto 
mer underhåll kräver den. Det driftstids-
beroende underhållet motsvarar cirka 2 % 
av systemets totalkostnad vid ett driftsut-
tag på 250 sjödygn per år. Det andra un-
derhållet är det som kallas avhjälpande 
underhåll, vilket utförs vid haverier el-
ler uppkommet men ej förväntat slitage. 
För det avhjälpande underhållet finns det 
intressanta observationer. Dessa är att 
desto mer ubåtssystemet nyttjas, desto 
lägre blir det avhjälpande underhållet. 
Jag väljer dock att i denna skrift inte ta 
hänsyn till detta empiriska faktum. Det 
avhjälpande underhållet bedöms utgöra 
cirka 1 % av systemets totalkostnad vid 
ett driftsuttag på 250 sjödygn per år.

Den kvarvarande kostnaden för ubåts-
systemet är personalkostnaden. Personal-
9. Regeringen 2008/09:140 Ett användbart 
försvar.

kostnaden är tvådelad där den ena kost-
naden, som ej är drifttidsberoende, är 
trögrörlig. Den andra kostnaden är rörlig, 
då den påverkas av hur mycket persona-
len är till sjöss. Dessa kostnader motsva-
rar cirka 6 % respektive 2 % av systemets 
totalkostnad vid ett driftsuttag på 250 
sjödygn per år.

Att öka uteffekten
Känt är nu alltså att den fasta kostnaden 
utgör merparten av totalkostnaden för ex-
empelvis ubåtssystemet, och det är inget 
nytt för de flesta. Det intressanta är dock 
när detta faktum länkas till empirin, och 
återigen får ubåtssystemet utgöra grund 
för resonemanget. Då Sverige baserade 
ubåten Gotland i San Diego i USA under 
två år, så användes ubåten mer än vad en-
heterna normalt nyttjas i svenska närom-
rådet. Totalt hade Gotland över 260 dagar 
till sjöss under de två åren. Bedömningar 
och erfarenheter från de sakkunniga 
som var involverade i projektet är att det 
inte påverkade ubåten negativt – snarast 
tvärtom. Utfallet på underhållskostna-
derna var inte heller speciellt mycket hö-
gre än vad de var när ubåten nyttjats färre 
dygn per år. Detta indikerar alltså att det 
finns potential att nyttja ubåtarna, mate-
riellt sett, mer än vad som skett tidigare. 
Denna potential är inte marginell – utan 
klart väsentlig. 

Ett enkelt och direkt sätt att uppnå 
detta vore att beordra nuvarande besätt-
ningar att nyttja ubåtarna mer än vad som 
hittills varit planerat. Detta är dock inte 
möjligt utifrån nuvarande arbetstidsavtal. 
Jag är som förbandschef inte heller säker 
att det vore önskvärt att min personal 
över en längre tidsperiod ska tillbringa 
avsevärt mer tid till sjöss. Detta då det är 
viktigt att det finns en balans mellan ar-
betet och den privata delen av livet. Min 
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uppfattning att en individ som känner en 
balans mellan arbetet och övrigt liv, så-
som familjen och egna intressen, preste-
rar bättre än den som nyttjas för hårt av 
arbetsgivaren.

Nästa alternativ är därför att rekrytera 
mer personal – alltså fler besättningar – 
till de tillgängliga ubåtarna. Detta är ing-
et som kommer att ge effekter direkt. Att 
utbilda en fartygschef eller fartygsingen-
jör på en ubåt tar cirka 10 till 15 år. Men 
trots detta, vilken effekt skulle ett ökat 
besättningsantal medföra och vad skulle 
kostnaden för detta vara? För att exempli-
fiera detta ansätter jag att de nuvarande 
fyra besättningarna utökas till fem, och 
att tillgängliga ubåtar fortfarande är tre 
stycken över tiden – vilket fortfarande 
ger ett driftuttag som är lågt utifrån em-
piriska erfarenheter.

Med fem besättningar skulle uteffek-
ten – mätt i tid till sjöss – kunna utökas 

till drygt 310 sjödygn per år för en kost-
nad om cirka 20 miljoner kronor årligen. 
I denna kostnad ingår löner, lönekost-
nadspåslag och verksamhetsmedel. Ef-
fektökning är alltså 25 % för 20 miljo-
ner kronor årligen. Detta är i relation till 
driftsbudgeten för 1.ubåtsflottiljen (som 
ingår i anslag 1.1) en ökning med drygt 
6 %. Enligt mig vore detta mycket väl an-
vända resurser för att nyttja grundinves-
tering bättre än idag.

Nästa steg är naturligtvis att utöka be-
sättningsantalet till sex, samtidigt som 
antal tillgängliga ubåtar hålls konstant. 
Kostnadsökning för personalen är linjär, 
varför detta alternativ medför en ökad 
kostnad om 40 miljoner kronor årligen. 
Den sjätte besättningen medför att utef-
fekten – mätt i tid till sjöss – kan utökas 
till cirka 375 sjödygn per år. Detta vore 
en effektökning med 50 % jämfört med 
idag, och ansatt driftuttag ligger fortfa-
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rande väl under vad ubåtarna bedöms 
klara under en längre tid. I relation till 
nuvarande driftsbudget för 1.ubåtsflottil-
jen vore detta en ökning med drygt 12 %.

Praktisk genomförbarhet
Att utöka besättningsantalet är praktiskt 
genomförbart. Rekryteringen är en ut-
maning och det tar tid att nå tillräcklig 
volym för att erhålla avkastningen i form 
av tid till sjöss syftande till att erhålla en 
bättre sjölägesbild i Östersjön. 1.ubåts-
flottiljens besättningar är redan nu myck-
et flexibla. Varje besättning kan hantera 
båda ubåtsklasserna – typ Södermanland 
och Gotland – och att skifta besättning 
på en ubåt tar idag cirka ett dygn. Detta 
skedde bland annat under år 2011 både i 
Brest på Frankrikes västkust, och i Ply-
mouth, Storbritannien. 

Vidare bor inte min ubåtspersonal 
ombord på stillaliggande ubåtar, varför 
detta inte är en hämmande eller kost-
nadsdrivande faktor. Ledningsstödet i 
form av ubåtsövervakaren (UVAK) finns 
tillgänglig och bemannas av personal 
från ubåtsflottiljen. UVAK är placerad 
i Högkvarteret som en integrerad del av 
marintaktisk chefs stab. Ubåtsräddnings-
funktionen behöver inneha beredskap 
ett antal fler dagar per år än vad som nu 
är fallet. Detta är dock inte något som 
på något sätt kommer att vara gränssät-
tande för att utöka antalet sjödygn per år. 
Om och när egna ubåtsräddningsresurser 
genomför underhåll kan NSRS (Nato 
Submarine Rescue System) upprätthålla 
räddningsberedskapen. 

Erfarenheter inom 1.ubåtsflottiljen att 
ubåtssystemet ”mår bättre” av att nyttjas 
mer, exempelvis avseende taktisk och 
teknisk utveckling. Detta kräver dock 
en bättre planering för respektive ubåt, 
en bättre underhållsplan och en stabilitet 

och kapacitet att genomföra större under-
håll och översynen på den tid som avdelas 
för detta. Detta berör alltså flera aktörer 
– 1.ubåtsflottiljen, Basbataljonen, Hög-
kvarteret, FMV och Kockums AB.

Slutligen är det värt att nämna att det 
svenska signalspaningsfartyget Orion, 
som ingår i ubåtsflottiljen, drivs med två 
besättningar. Orion hade under år 2011 
drygt 185 dagar till sjöss. Orion har nytt-
jats på detta sätt nästan samtliga år sedan 
hon sjösattes år 1984. Detta är faktiskt 
utfall, god planering och exempel på hög 
kostnadseffektivitet. 

Operationell fördel
Operativt är fördelarna stora med fler 
besättningar. Som tidigare nämnts är ak-
tiviteten stor i Östersjön och den tilltar 
mer och mer. För mig är det därför helt 
naturligt att även närvaron av marinens 
enheter måste öka för att skydda Sveri-
ges intressen och rättigheter. Det handlar 
om att bygga upp en lägesbild som stöd 
för att kunna analysera händelseutveck-
lingen i Sveriges närområde. I nuläget 
finns det ingen militär hotbild mot Sve-
rige, men en ökad närvaro som bidrar till 
en effektivare sjöövervakning medför att 
även den nya tidens hotbilder och dagliga 
utmaningar kan hanteras bättre.

För ubåtssystemet gäller även att dess 
fördel är att det kan nyttjas utan att nå-
gon annan vet var operationer sker. Detta 
medför flera fördelar, varav en är att hän-
delser och förlopp kan observeras och 
följas utan att den som observerar har 
vetskap om detta. Den som observeras 
kommer därför inte heller förändra sitt 
uppträdande utifrån detta. Vidare inne-
bär ökad tid till sjöss med befintlig ubåts-
numerär att enheterna både kan sättas in 
och dras ur med ett ”lågt fotavtryck”, och 
detta under samtliga väderbetingelser.
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För de kvalificerade marina enheterna 
skulle även ett utökat antal besättningar 
väsentligt underlätta att genomföra natio-
nella insatser parallellt med internationel-
la åtaganden – fler personer kan hjälpas åt 
att lösa uppgifterna på flera platser. Om 
händelseutvecklingen mot all förmodan 
utvecklas negativt, skulle Sverige och 
Försvarsmakten ha en utökad handlings-
frihet med fler besättningar till ubåts- och 
korvettssystemet. Denna handlingsfrihet 
kan ej byggas upp på kort tid. Beslut om 
handlingsfrihet med de marina förban-
den måste alltså vara långsiktiga, i likhet 
med de inriktningsbeslut som fattas för 
Försvarsmakten som helhet.

Avslutande ord
Jag har med detta inledningsanförande 
vid KÖMS utgått från relationen mellan 
fasta och rörliga kostnader för Försvars-
maktens kvalificerade marina enheter, 
för att påvisa ett sätt som samhället, våra 
politiker och Försvarsmakten väsentligt 
kan höja uteffekten ur de marina enhe-
terna. Enligt mig kan kostnaden på cirka 
40 miljoner kronor årligen, som dock är 
mycket pengar i sig, betraktas som mar-
ginell i jämförelse med vad den skulle ge 

för effekt – 50 % mer tid till sjöss med 
våra svenska ubåtar. Det behövs även 
en ökad effekt- och leveransfokusering 
inom och utanför Försvarsmakten. Vad är 
Försvarsmaktens enheter till för och hur 
bör de nyttjas bäst i Sveriges närområde 
med hänsyn till rådande omvärldsläge? 

Det tar tid att åstadkomma de föränd-
ringar som jag anser nödvändiga, speci-
ellt med hänsyn till att 1.ubåtsflottiljen 
redan i dagsläget saknar cirka 25 % av 
personalen. Nuvarande vakansläge beror 
främst på att 1.ubåtsflottiljen lämnade ett 
verksamhetsställe i och med Försvarsbe-
slut 2004.

För att möjliggöra att de nya ubåtarna 
typ A26 och de halvtidsmoderniserade 
ubåtarna typ Gotland ska kunna nyttjas 
optimalt från år 2020 och framåt bör per-
sonalramarna höjas för 1.ubåtsflottiljen 
och rekrytering mot de nya målsiffrorna 
påbörjas direkt. Samma resonemang gäl-
ler för sjöstridsflottiljerna, högre perso-
naltilldelning och en ökad rekrytering. 
För mig är detta att effektivt nyttja de 
resurser jag som förbandschef har an-
svar för – största möjliga avkastning på 
det kapital som samhället ställt till mitt 
förfogande.

Att öka antalet besättningar för våra mest kvalificerade enheter, ubåtar och korvetter, 
är ett mycket kostnadseffektivt sätt att öka tillgänglig operativ effekt.
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Ledamoten
PER-OLA JOHANSSON

Försvarsmaktens omstrukturering – ett nytt 
personalförsörjningssystem
Årsberättelse inom Vetenskapsgren II, Personal, Utbildning och Organisation.

Den pågående omstruktureringen av Försvarsmakten handlar till stora delar om att 
etablera ett helt nytt personalförsörjningssystem. Ut med den nu vilande värnplik-
ten och in med frivilligt rekryterade soldater och sjömän till våra krigsförband. Det 
senare också innebärande att rekryteringsgrunden för den framtida officerskåren 
hämtas ur de ungdomsgrupper som attraheras av FM som arbetsgivare i unga år. 
I ord låter denna förändring inte särskilt dramatisk men när ramverket för hur det 
hela skall fungera studeras förstår man snabbt vidden av den förändring som nu 
genomförs.

Ett första avstamp i att förändra perso-
nalförsörjningssystemet togs redan under 
de första åren av 2000-talet. Syftet var 
att krigsförbanden skulle bli mer till-
gängliga och användbara och det skulle 
ske genom en kontinuerlig bemanning av 
krigsförbanden över tiden. Modellen som 
låg till grund för arbetet byggde på att de 
krigsförband som gjordes ”stående” skul-
le överta en stor del av de uppgifter som 
den tidigare produktionsorganisationen 
hade. FM skulle, med denna förändring, 
övergå från en utbildningsorganisation 
till en insatsorganisation. 

Så långt har vi alla lätt att följa tanken 

och likaså att ställa oss bakom såväl slut-
mål som tänkt process. Men det finns sa-
ker som komplicerar processen. För ma-
rinens räkning framkommer problemen 
relativt snabbt. Vilka är de krigsförband 
i marinen som skall tillföras kontinuerlig 
bemanning? Möjligen handlar det om en 
förtätning av 2.ambfibiebataljonen lik-
som en påfyllnad av den marina basbatal-
jonen men i övrigt är de sjögående enhe-
terna redan stående. Den vinst som skulle 
hämtas hem i produktionsorganisationen 
var sålunda inte möjlig då skillnaden 
mellan gårdagens och morgondagens ma-
rina krigsförband utgörs av en förändring 

Kommendörkapten Per-Ola Johansson är ställföreträdande 
chef vid Sjöstridsskolan.
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i anställningsformen för de sjömän som 
bemannar våra sjögående förband. Dess-
utom kan vi inte bortse från den vinst det 
innebar att våra dugliga värnpliktiga inte 
heller var arbetstidsplanerade under sin 
tjänstgöringstid, viket naturligtvis våra 
anställda sjömän är. 

En slutsats är sålunda att den modell 
som använts som grund för FM omstruk-
turering passar de krigsförbandstyper 
som endast till delar är stående och som 
har en över tiden anpassad bemanning 
efter skiftande beredskapskrav. För ma-
rinen kvarstår därför fortfarande frågan 
hur nödvändig produktionsorganisation 
skall kunna bemannas utan att insatsor-
ganisationen ”kannibaliseras”?

En Marin kompetens-
försörjningsutredning.
För att bringa klarhet i dessa frågeställ-
ningar och vara väl förberedda inför om-
struktureringen initierades den marina 
kompetensförsörjningsutredningen.  

Studien fick i uppdrag att säkerställa 
marin kompetens i insats- och pro-
duktionsorganisationen och skapa ett 
kompetensutvecklingssystem som är 
försörjningsbart. Inledningsvis priori-
terade uppdragsgivaren uppgiften att 
skapa ordning i personalstrukturen och 
i yrkesutvecklingsflödena. Studiegrup-
pens sammansättning: Ordförande 
kommendörkapten Per-Ola Johansson, 
sekreterare kommendörkapten C-D Phi-
lipson, överstelöjtnant William Ressel 
samt metodstöd från FOI Hanna Smedh. 
De marina förbanden och Högkvarteret 
(genom Marintaktiska Staben (MTS) och 
Produktionsledningens Marinavdelning 
(PROD Marin)) representerades med en 
person vardera. 

Initieringen av studien visade sig ligga 
rätt i tiden. När studien, sommaren 2011, 

var framme i ett läge där slutsatserna bör-
jade ta form, beslutade Försvarsmakten 
att ett nära nog liknande personalutred-
ningsarbete skulle genomföras i projekt-
form omfattande all personal. 

Den marina kompetensförsörjnings-
utredningen lades då vilande och ar-
betskraften i studien omdisponerades att 
stödja MTS och PROD Marin i det pro-
jekt, projektgrupp Befattningsstruktur 
och Kompetenser (PG BoK) som bilda-
des. 

PG BoK skulle kategori- och nivåin-
dela alla befattningar i FM samt krav-
sätta dessa utifrån kompetensbehov. Hela 
arbetet skulle göras på ett fåtal månader 
och med ambitionen att likrikta FM i så 
stor omfattning som möjligt. Det nödvän-
diga grundarbete till stöd för omstruk-
tureringen som inte gjorts under de sista 
fem till åtta åren skulle nu göras på ett 
fåtal månader.

Ytterligare en svårighet i detta arbete 
var att ramarna för hur många individer 
som skall finnas av respektive kategori 
och nivå redan var fastlagt, trots att en 
definition av vad respektive kategori skall 
göra och kunna inte finns framtagen. 

För marinens del hade vi dock pene-
trerat yrkesutvecklingsflödena när AG 
BoK startade och för oss var det viktigt 
att den struktur som slutligen beslutades 
på försvarsmaktsnivå låg så nära det som 
marinen önskade för att systemet skulle 
vara försörjningsbart.

I december månad 2011 levererade PG 
BoK ett utkast av en befattningsstruk-
tur för Försvarsmakten. Underlaget låg 
nära det som marinen själv hade arbetat 
fram och bedömningen var att det bara 
återstod ett fåtal mindre ”buggar” för 
att vara försörjningsbart. Processen som 
vidtog därefter, att genom sakområdes-
ansvariga granska och ”rätta” underlaget, 
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gynnade inte kvalitén i underlaget och en 
viss möda har under våren fått läggas på 
att ”rätta till felaktigheter” i underlaget.  

Befattningsstrukturen i 
marinen?
I grunden bygger befattningsstrukturen, 
likt tidigare, på en balans mellan kate-
gorierna civila, gruppbefäl, soldater och 
sjömän (GSS) och yrkesofficerare. De 
civila medarbetarna är nästan uteslu-
tande placerade i basorganisationen och 
som tidigare kompetensinriktade mot en 
specifik befattning. Grunden för GSS-
kategorin är de tidigare värnpliktbefatt-
ningarna men allt eftersom kompetens-
uppbyggnaden av denna kategori nu sker 
framkommer det lämpliga att placera 
GSS på befattningar som tidigare beman-
nades av unga officerare. Inom detta om-
råde kommer vi med säkerhet få se för-
ändringar de närmaste åren allt eftersom 
vi blir klokare.

Officerskategorin är fördelad så att det 
i krigsförbanden är cirka 65 % specialist-
officerare (OR)1 och 35 officerare (OF)2-
medan förhållandet i basorganisationen 
är 55 % OR respektive 45 % OF.

OF-officeren (efter examen OF 1, fän-
rik) inleder, för sjöförbandens personal, 
sin bana på Nautisk linje på Försvars-
högskolan/Sjöstridsskolan och är tänkta 
att efter examen verka i nautiska befatt-
ningar respektive ytstrids-/undervattens-
stridsbefattningar innan nivån SLO/S/
FC nås. För amfibiesystemet är det den 
krigsvetenskapliga linjen på Försvars-
1. OR = Other Ranks, finns i graderna OR 1 
till OR 9. Gruppbefäl, soldater och sjömän inne-
har nivåerna OR 1-5, specialistofficerare har 
nivåerna OR 6 (1.sergeant) till OR 9 (flottilj-/
regementsförvaltare).
2. OF = Officerare, finns i graderna OF 1 (fän-
rik) till OF 9 (amiral/general).

högskolan/Sjöstridsskolan som gäller och 
modellbefattningen är plutonchef på am-
fibieskytte innan kompanichefs-/batal-
jonstabsnivån nås.

OR-officeren (efter examen OR 6, 
1.sergeant) startar sin officersbana på en 
instegsbefattning inom någon av de 13 
utbildningsinriktningar som finns. Kom-
petensmässigt handlar det om allt ifrån 
förnödenhetsförsörjning till ubåt, amfi-
bieskytte och skeppstekniker. OR-office-
ren utgör ryggraden i våra krigsförband 
och kompetensdjupet hos officerarna, 
som till del saknades i NBO-systemet3, 
skall lösas med den ökade kontinuiteten i 
insatsorganisationen som nu skapas. 

Volymerna av personal i respektive ka-
tegorier inom marinen efter omstrukture-
ringen är följande: 
• 455   Civila
• 500    Yrkesofficerare OF 1-9
• 1000  Yrkesofficerare OR 6-9
• 1620  GSS/kontinuerligt   

    tjänstgörande OR 1-5 
Svårigheten inom personalkategorin 
yrkesofficerare är att se till att yrkes-
utvecklingssystemet skapar ett flöde 
anpassat efter krigsförbandens behov, 
utvecklingsmöjligheter för individen 
och de rekryteringsvolymer vi de facto 
har. Kravet att marinen dessutom skall 
försörja högkvarter och sidoordnande 
myndigheter är dock inte hanterad på 
ett tillfredställande sätt. Detta måste vi 
fortsätta arbeta med och under tiden får 
vi förlita oss på det arv som dagens of-
ficerskår utgör. Anledningen till att hela 
systemet inte hänger ihop än beror dels på 
att fokus varit för stort på krigsförbanden 
som isolerade företeelser och dels på att 
pusselbitarna förbanden å ena sidan och 
3. NBO = Ny befälsordning som infördes 
1983.



115

HKV och sidoordnade myndigheter å an-
dra sidan har hanterats var för sig. 

Men det finns fler aspekter som måste 
hanteras i och med den att den nya befatt-
ningsstrukturen sjösätts. Den beslutade 
uppdelningen av yrkesofficerare i kate-
gorierna OR och OF ger oss förvisso en 
ökad specialisering med kompetensvin-
ster som följd men också en ytterligare 
ökad känslighet för singelkompetenspro-
blematiken. Att än färre officerare är ut-
bytbara mot varandra ställer högre krav 
på en långsiktig kompetensförsörjnings-
plan. Så kloka som vi är idag så framstår 
problematiken särskilt tydligt inom OF-
kategorin där fåtalproblematiken snabbt 
kan skapa stora problem inte bara för 
krigsförbanden utan för de stödfunktio-
ner som krävs för att hålla hela det ma-
rina systemet igång. Långa ställtider från 
rekrytering till officer verksam i produk-
tion bidrar inte heller till att förenkla pro-
blemet. 

Även detta problemområde är dock 
identifierat och en ökad samordning av 
personalberedningsunderlag inom mari-
nen är på väg att skapas genom konsti-
tueringen av den gemensamma Marina 
Beredningsgruppen Personalförsörjning 
(MBPF). I gruppen finns samtliga marina 

organisationsenheter representerade och 
ledningen utövas av HKV PROD Marin 
och MTS.

Vägen in i den nya 
befattningsstrukturen.
Det är en sak att skapa en ny befattnings-
struktur på pappret och en annan att im-
plementera den i verkligheten. Alla de till 
synes logiska förändringar som behöver 
göras för systemets bästa blir till stora 
och i många fall oönskade förändringar 
för de individer som påverkas. Uttrycket 
att människor älskar utveckling men ha-
tar förändring är applicerbart här. 

Först och främst skall det klargöras 
- all personal kommer beröras av om-
struktureringen. Försvarsmakten har ta-
git beslutet att FM Org 13 skall beman-
nas medelst arbetsledningsbeslut och det 
omfattar oss alla, soldat som general. Det 
skall dock i sammanhanget tilläggas att 
bara för att almanackan visar på 1 januari 
2013 så har Försvarsmakten inget ”nytt 
lag” att spela med, utan vi har redan de 
medarbetare som skall verka i den fram-
tida organisationen. 

Det första steget efter att befattnings-
strukturen har förhandlats och beslutats 
är att inordna samtliga officerare ur det 

MI och C SSS flankeras av nyutnämnda specialistofficerare i december 2011.
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gamla systemet i endera kategorin OR 
eller OF. Denna process kommer ound-
gängligen bli lite stökig, dels för att det 
inte finns något vattentätt verktyg för 
vilka kriterier som skall utgöra grund 
för indelningen och dels för att ett antal 
av dagens officerare som skall utvecklas 
mot morgondagens OR-officer inte öns-
kar den utvecklingen. En annan aspekt är 
den minskning av antal OF inom respek-
tive nivå som skall ske och som kommer 
innebära att många av oss kommer erbju-
das befattningar i en lägre nivå än den 
vi i dag tjänstgör i. Detta är dock en helt 
nödvändig konsekvens av det nya syste-
met och det är lika bra att vi accepterar 
förändringen redan nu. I den för många 
känsliga frågan om hur vida en omgalo-
nering skall genomföras för att möta den 
nya befattningsstrukturen så gäller allt-
jämt ÖB beslut om att detta skall ske på 
frivillig basis. Hur länge ÖB tänker kvar-
stå vid denna inriktning står dock skrivet 
i stjärnorna.

Efter genomförda utvecklingssamtal, i 
slutet av juni månad i år, har alla yrkesof-
ficerare givits en yrkesutvecklingsinrikt-
ning i OR- eller OF-spåret. Efter semes-
tern, närmare bestämt den 20 augusti, 
påbörjas bemanningen av FM Org 13. 
Bemanningsprocessen pågår under en 
månads tid och baseras på en matchning 
av individernas kompetensprofil och ut-
vecklingsinriktning relativt respektive 
befattnings kompetenskrav. Den som 
räknar med ett visst pussel och ett antal 
lite mer sömnlösa nätter för chefer och 
HR-personal, tror jag har gjort en riktig 
analys av läget. 

Den stora utmaningen som nu ligger 
framför oss i marinen är att förklara för 
all personal hur den nya FM ser ut och 
att, med så litet energiläckage som möj-
ligt, få personalen att acceptera föränd-

ringarna. Vi skall bana väg för ett nytt 
personalförsörjningssystem och för att 
det skall fungera måste vi äldre officerare 
transformeras om för att passa in. Om ett 
halvår har vi definitivt ett första kvitto på 
hur bra vi hanterat denna utmaning och 
för de marina krigsförbandens är det nöd-
vändigt att detta betyg är minst på nivån 
väl godkänd (VG) annars kommer vi få 
brottas med ett stort vakansproblem.

Kommer det nya perso-
nalförsörjningssystemet 
att fungera?
Självfallet ställer man sig den frågan 
idag? Svaret är att vi inte helt säkert vet. 
Vad vi däremot vet är att det återstår flera 
viktiga frågor att ta tag i för att skapa ett 
fungerande personalförsörjningssystem. 
Marinen vidtar därför ett antal åtgärder 
för att möta dessa problem, eller som det 
modernt heter utmaningar. Nedan be-
skrivs två av dessa aktiviteter.

För det första avser marinen genom-
föra ett personalspel där de marina de-
larna i FM Org 13 ställs mot de uppgif-
ter marinens förband skall lösa. Syftet 
med detta spel är att hitta flaskhalsar och 
identifiera anomalier i personalförsörj-
ningssystemet som vi tidigare inte kunna 
förutse. Med resultatet från personalspe-
let och med tidigare erfarenheter som 
grund skall en marin kompetensförsörj-
ningsutredningen initieras igen. Syftet 
med denna utredning blir att hantera de 
problemområden som identifierats och 
därmed skapa bättre förutsättningar för 
det nya personalförsörjningssystemet att 
fungera. Den framtida FM håller på att 
skapas och som jag ser det kommer det 
inte råda någon arbetsbrist de kommande 
åren heller…       
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Ledamoten
PER EDLING

Stig H:son-Ericsons marina tänkande – ett sätt 
att förstå dagens strategiska problem?
Inträdesanförande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde 
i Karlskrona den 28 mars 2012. 

Till skillnad från många andra inträdesanföranden i KÖMS har jag valt ett ämne 
som ligger ganska långt från min tjänstgöring i flottan. Jag fokuserar alltså inte på 
de problem eller möjligheter som en sjöofficer stöter på i sitt dagliga värv. Istället 
behandlar mitt resonemang huvudsakligen ett fenomen som är både dåtida och av-
lägset, men det aspirerar också på att säga något om framtiden.

Mitt anförande bygger på masteruppsat-
sen ”La pensée de l’amiral Stig H:son-
Ericson”1, som jag lade fram vid Ecole 
pratique des hautes études i Paris som-
maren 2011. Som handledare hade jag 
den nyligen avlidne professor Hervé Cou-
tau-Bégarie, som var korresponderande 
ledamot av KÖMS. 

Inledning
Den förre hedersledamoten av KÖMS 
och amiralen Stig H:son Ericson (1897-
1985) är en av grundarna av vår moderna 

1. I den franska uppsatsen används begreppet 
”pensée navale”. Dess ordagranna översättning 
är ”marin tanke” men i denna artikel används 
istället ”marint tänkande”.

marinstrategiska kultur. Han var ma-
rinchef 1953-61 och under hans ledning 
genererades Marinplan 60, den idéskrift 
som skulle leda fram till realiserandet av 
den lätta flottan. Han var också en flitig 
skribent, bl.a. här i TiS, och han gav ut ett 
flertal böcker om sjömilitära ting. Redan 
långt innan Ericson blev en betydelsefull 
figur i vår flottas utveckling blomstrade 
hans marina tänkande.

Den föreliggande framställningen har 
tre delar. Inledningsvis redovisar jag hu-
vuddragen i Ericsons liv och i hans mari-
na tänkande, d.v.s. hur Ericson egentligen 
såg på utnyttjandet av sjöstridskrafter. 
Därefter syntetiseras Ericsons tankar i en 
modell, för att göra dem mer lättillgäng-

Kommendörkapten Per Edling är stabschef vid Första 
ubåtsflottiljen.



118

liga. Slutligen visar jag att en studie av 
denne svenske amiral, paradoxalt nog, 
kan leda till en förbättrad förståelse för 
dagens kinesiska marina strategi.

Stig H:son Ericson, hans 
tid och hans marina tän-
kande
De första diskussionerna
Stig, den äldste sonen till den blivande 
amiralen och sjöministern Hans Ericson 
och hans hustru Elin, kom till världen den 
12 juli 1897. Han beslöt sig snart att följa 
i faderns fotspår och för att få lite miljö-
kännedom skickades han till sjöss som-
maren 1913. Utrustad med en modest res-
kassa, morfaderns pistol och några goda 
råd gick Ericsons första utbildningsex-
pedition till Rio de Janeiro. Under resan 
väcktes hans tekniska intresse och inte 
ens en motorexplosion på vägen hem till 
Sverige minskade hans entusiasm. Efter 
studentexamen 1915 antogs Ericson till 
Kgl. Sjökrigsskolan, varifrån han utexa-
minerades hösten 1918.2 

Den flotta som Ericson inträdde i var 
inspirerad bl.a. av den brittiske amira-
len Philip Colomb3. Colomb ansåg att en 
flotta kunde hindra en invasion genom 
sin blotta existens (principen om ”fleet-
in-being”). Det är lätt att förstå att le-
darna för den svenska flottan tilltalades 
av Colombs analys av de framgångsrika 
defensiva åtgärder som Lord Torrington 
vidtog gentemot fransmännen längs den 
2. H:son-Ericson, Stig, Knopar på logglinan 
(1966), Stockholm: Albert Bonniers boktryck-
eri, ss. 22-69.
3. Wedin, Lars, ”D’une Marine forteresse vers 
une Marine de haute mer – la transformation de 
la Marine suédoise 1895-1910”, disponibel via 
http://www.stratisc.org/ pensnav_index.htm och 
hämtad 2011-08-25 samt ett e-postmeddelande 
mottaget 2011-01-09.

engelska sydkusten 1690: ”For there, 
amongst the shoals, his fleet was secure; 
and while he was there, the very utmost 
the French could do, would be to lie off 
Thames”.4 Även den svaga svenska flot-
tan kunde alltså verka avskräckande, en-
ligt denna teori.

Det svenska försvaret var påverkat av 
den europeiska krigströttheten efter det 
första världskriget. Den tekniska utveck-
lingen avstannade och flottan ansågs av 
Ericson vara en ”idyll, där tjänsten inte 
tog musten av kropp och själ”.5 Under 
1920-talet varvade Ericson tjänstgöring 
till sjöss och iland med studier vid Sjö-
krigshögskolan.

Det första spåret av Ericsons skrivande 
som stått att finna är daterat 1923 och är 
ett arbete om det misslyckade brittiska 
landstigningsföretaget vid Dardaneller-
na 1915. Enligt Ericson kunde åtskilliga 
lärdomar dras av detta företag. Den all-
männa iakttagelsen var att insatser som 
dessa måste planeras och genomföras 
noggrant. I en attack från havet måste 
givetvis både sjö- och lantstridskrafter 
ingå, varför planeringsofficerare från de 
båda försvarsgrenarna är ett måste, enligt 
Ericson. Dessutom är överraskningsmo-
mentet av stor vikt. Den bästa tiden för 
landstigning skulle således vara i början 
av kriget, eftersom man kan överraska 
fienden blott en gång: i början.6 Även om 
den unge Ericsons analys av detta brit-
tiska fiasko kanske kan uppfattas som 
4. Colomb, Philip, Naval Warfare – Its Ruling 
Principles and Practice Historically Treated 
(1990, utgiven för första gången 1899), Annapo-
lis: Library of Congress, Cataloguing-in-Publi-
cation Data, band 1, s. 147.
5. H:son-Ericson, (1966), s. 70.
6. H:son-Ericson, Stig, ”Kritisk granskning av 
Dardanellerföretaget ur strategisk synpunkt”, 
Kgl. Krigsarkivet, H:son-Ericsonarkivet, volym 
5, s. 13. 
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aningen banal, är det många av hans på-
pekanden som gäller även i vår tid. Ex-
empelvis kan vi notera att gemensamma 
planeringsgrupper under ett samlat befäl 
idag är norm, samt de omfattande förbe-
redelser som ofta föregår genomförandet 
av amfibieoperationer.

Nästa större bidrag från Ericson var 
en reflektion över luftstridskrafternas på-
verkan på sjötaktiken. De viktigaste för-
ändringarna till följd av uppkomsten av 
detta nya vapen berodde på flygplanens 
hastighet. Sjöstridskrafterna måste både 
träna och tänka annorlunda om de skulle 
kunna vinna mot detta nya hot, enligt 
Ericson, som påpekade att: ”Vi befinna 
oss i en period, då taktiken i högre grad 
än förr nödgas följa utvecklingen av de 
nya vapnen, främst flygvapnet”.7 

Franska influenser
1930 ställdes Ericson inför valet att åka 
till Lettland för att lära sig ryska eller 
till Paris för studier vid Ecole de Guerre 
Navale (EGN). Han valde det senare al-
ternativet. Under året i Frankrike lärde 
han känna landets sjökrigskultur och 
den franske sjömilitäre tänkaren och 
amiralen Raoul Castex, som han till och 
med gav smeknamnet ”deras Mahan”8. 
När Ericson lämnade in sin slutrapport 
från EGN var det i mångt och mycket 
Castex’ lära som han predikade. Främst 
delade Ericson Castex’ uppfattning om 
att herraväldet till sjöss hade förlorat sin 
tidigare givna ”förstahandsplats”9 inom 

7. H:son-Ericson, Stig, ”Vilket inflytande kan 
flygstridskrafternas tillkomst antagas utöva på 
örlogsfartygens taktiska uppträdande?”, Kgl. 
Krigsarkivet, H:son-Ericsonarkivet, volym 5, s. 
20.
8. H:son-Ericson, (1966), s. 97.
9. H:son-Ericson, Stig, ”Slutrapport från 
Ecole de Guerre navale, Paris 1930-31”, daterad 

det marina tänkandet. Enligt Castex var 
nämligen herravälde till sjöss inte längre 
absolut.10 Denna tanke var givetvis sär-
skilt viktig för mindre kraftfulla länder, 
som Sverige. 

Ericson tog intryck av sin tid i Frank-
rike. I en artikel i TiS 1931 diskuterade 
han bl.a. betydelsen av sambandet mel-
lan flottan och armén, ett ämne ännu inte 
tillräckligt behandlat, enligt Ericson. Mot 
bakgrund av de minskade försvarsansla-
gen under mellankrigstiden, konstaterade 
han att en reduktion av en stats väpnade 
styrkor kräver en utveckling av samarbe-
tet mellan de olika försvarsgrenarna. Ett 
sådant samarbete måste grundas på ”ett 

1931-12-12, Kgl. Krigsarkivet, H:son-Ericsonar-
kivet, volym 13.
10  Castex, Raoul, Théories stratégiques, band 
1 (1997, ursprungligen publicerad 1927) Paris: 
Economica et Institut de stratégie comparée, s. 
92.

Stig H:son Ericson
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väl planlagt och i fredstid övat system”.11 
En tänkbar inspirationskälla i detta avse-
ende är den kritik mot Napoleons dåliga 
kunskap om marina angelägenheter och 
konsekvenserna därav, som föreslagits av 
Castex: ”Trots sitt prestigefyllda behärs-
kande av landkrigets konst, trots vissa 
analogier gällande operationer i de två 
miljöerna, insåg han aldrig värdet av el-
ler rollen hos en organiserad sjöstyrka”.12

Ett utvecklat tänkande
Efter sin återkomst till Sverige tjänstgjor-
de Ericson på mer krävande befattningar 
såväl till sjöss som vid olika staber. Hans 
skriftställande tog fart på allvar och hans 
första bok, Trupptransporter till sjöss, 
publicerades 1934. I denna veritabla läro-
bok reflekterade Ericson över en hel arse-
nal av olika marina problem, såväl eviga 
som mer tillfälliga och samtida. Diskus-
sionen fördes mot bakgrund av dragna 
erfarenheter av det första världskriget. 
Ericson berörde politiska frågor, presen-
terade skelettet till en metod för operativ 
planering samt gav taktiska råd. 

Ericsons huvudpoänger i Trupptran-
sporter till sjöss var tre till antalet. För 
det första underströk han de möjligheter 
som den tekniska utvecklingen hade givit 
den svage när det gäller att bestrida den 
starkares herravälde till sjöss.13 För det 
andra diskuterade han hur en försvars-
grensgemensam operation som utgår från 
havet bör ledas och kom fram till att den 
borde stå under ett befäl av en amiral 
till dess att de ilandsatta styrkorna hade 

11  H:son-Ericson, Stig, ”Förbindelsetjänsten 
mellan flottan och armén”, Tidskrift i sjöväsen-
det, nummer 94:1931, s. 213.
12  Castex, (1997), s. 168.
13. H:son-Ericson, Stig, Trupptransporter till 
sjöss (1934), Stockholm: Marinlitteraturfören-
ingens förlag, s. 169.

uppnått autonomi.14 Inom parentes är det 
intressant att konstatera att instruktio-
nerna i AJP-3.1, den NATO-doktrin som 
idag styr alliansens amfibieoperationer, 
liknar Ericsons funderingar sjuttio år ti-
digare.15 För det tredje propagerade Eric-
son för att det är lämpligt att slå en fiende 
innan denne landstigit. Attackerna kunde 
genomföras i anslutning till fiendens in-
skeppningshamnar, fritt till sjöss eller 
utanför landstigningsterrängen. Anfallet 
bör alltså ske innan transporten kom-
mit iland och därmed innan trupperna 
hunnit ”utveckla sin slagkraft”.16 För att 
den svage skall lyckas med anfall på den 
starkes transportomgångar måste attack-
erna genomföras under hela vägen från 
de fientliga inskeppningshamnarna till 
den egna kusten. Vi känner igen Castex’ 
tankar ännu en gång: ”alla vapen [är] an-
vändbara eftersom de kompletterar var-
andra genom att hjälpas åt. Inget av dem 
kan påstå sig aldrig ha behövt stöd från 
sin granne”.17   

Ett år senare kritiserade den unge kap-
tenen Ericson 1930-års försvarskommis-
sion och protesterade mot de pågående 
nedskärningarna i flottan. Hans främsta 
argument mot dessa var att ”Sveriges 
läge är praktiskt taget insulärt. Av impor-
ten går kvantitativt 97 à 99 % sjövägen”.18 
Ericson undrade också hur det ökade be-
hovet av kol och olja skulle kunna han-
teras ”utan ett effektivt sjöfartsskydd, 

14. H:son-Ericson, (1934), s. 180.
15. SHAPE, AJP-3.1 Allied Joint Maritime ope-
rations, daterad april 2004, paragraf 0327.
16. H:son-Ericson, (1934), s. 264.
17. Castex, Raoul, La liaison des armes sur mer 
(1991, ursprungligen utgiven 1913), Paris: Eco-
nomica, s. 74.
18. H:son-Ericson, Stig, Försvarskommissio-
nen och flottan – en kritisk granskning av 1930 
års betänkande i vad avser flottan (1935), Stock-
holm: Föreningen Sveriges Flotta, s. 36.
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då vi inte hava råd att hålla oss med 
obegränsade resurser”.19 Flottan hade 
uppenbarligen lidit av försvarskommis-
sionens nedskärningar, men Ericson ville 
inte låta den konkurrera om medlen med 
armén och flygvapnet: ”Flottan får ej be-
traktas som en konkurrent till de övriga 
försvarsgrenarna. Den är en kompan-
jon, vars goda tillstånd är ett gemensamt 
livsvillkor”.20

Just innan det andra världskrigets ut-
brott var Ericson kommenderad till För-
svarsstaben och arbetade på ett svenskt-
finskt samarbete för att förhindra att 
Åland skulle komma i Tysklands eller 
Sovjetunionens händer. Han gav till och 
med ut en bok i denna fråga våren 1939, 
Försvarsproblem kring Ålandsöarna. 
Till att börja med fokuserade han på för-
delarna med att utnyttja skärgård och 
”otillgänglig kust”21 i försvarsansträng-
ningar. En annan tanke hos Ericson var 
djupförsvaret (även om han ännu inte 
använde den exakta termen) d.v.s. flera 
försvarslinjer, vilka en efter en möter 
fienden. I detta systems främsta linjer ut-
nyttjades framskjutna sjömineringar, sjö- 
och flygstridskrafter samt kustbatterier.22 
Skulle fienden trots de marina ansträng-
ningarna komma iland väntade den tredje 
försvarslinjen: enheter ur armén.23 ”Hela 
denna serie av motstånd, som undan för 
undan måste brytas ned, innebär otvivel-
aktigt som enhet betraktad ett segt och 
motståndskraftigt försvar”.24 Genom ut-
nyttjandet ”av de geografiska förhållan-

19. H:son-Ericson, (1935), s. 37.
20. H:son-Ericson, (1935), s. 51.
21. H:son-Ericson, Stig, Försvarsproblem 
kring Ålandsöarna (1939), Stockholm: Fritzes 
bokförlag, s. 156.
22. H:son-Ericson, (1939), s. 124.
23. H:son-Ericson, (1939), s. 125.
24. H:son-Ericson, (1939), s. 161.

dena och genom snabba, lätta stridskraf-
ter på, över och under vattnet skapas ett 
icke föraktligt riskmoment för fiendens 
värdefullaste fartygsenheter”.25 

Boken Försvarsproblem kring Ålands-
öarna innehåller alltså en del nyheter. De 
nya idéerna är djupförsvar, möjligheten 
att använda skärgården för försvar samt 
användningen av snabba och lätta strids-
krafter. 

Ericsons nästa arbete, Det nutida sjö-
krigets karaktär, gavs ut 1941. Syftet med 
denna pamflett var att förbättra försvars-
upplysningen i Sverige, mitt under brin-
nande världskrig. Ericson studerade sin 
samtids sjökrigföring genom att ”belysa 
några iögonenfallande problem om sjö-
maktens betydelse, sjökrigets förutsätt-
ningar och medel samt sjökrigföringens 
nya metoder”.26 Han underströk återigen 
vikten av att behärska sjövägarna, herra-
väldet till sjöss och dess tappade betydel-
se, skärgården och vikten av samarbete 
mellan de olika vapensystemen. Exem-
pelvis kallade han det relativt nyligen in-
stiftade flygvapnet för ”en brygga mellan 
lant- och sjökriget”.27 Han lade även fram 
en ny idé i denna bok. De tyska fram-
gångarna under det andra världskrigets 
första år pekade, enligt Ericson, på att 
”den part som besitter skapande förmåga, 
originalitet och blick för utvecklingen, 
har försteget i striden”.28 

Ericson kommenderades till fartygs-
chef över pansarskeppet Drottning Vic-
toria innan han ett år senare blev flagg-
kapten. Han stannade dock endast några 

25. H:son-Ericson, (1939), ss. 188-189.
26. H:son-Ericson, Stig, Det nutida sjökrigets 
karaktär – särupplaga för krigsmakten (1941), 
Stockholm: Riksförbundet för rikets försvar, s. 
5.
27. H:son-Ericson, (1941), s. 63.
28. H:son-Ericson, (1941), s. 58. 
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veckor på denna post innan han avdela-
des till marinförvaltningen. Efter två år 
som ”lärling” blev han utsedd till ma-
rinförvaltningens souschef (det högsta 
ledarskapet för organisationen utövades 
formellt av chefen för marinen). Neutralt 
under det andra världskriget och därmed 
ej påverkat av de tekniska landvinningar 
som krigets krav tvingat fram i många 
andra länder, hade Sverige behov av att 
modernisera sin flotta. Ericson åkte till 
Storbritannien för att få del av allehanda 
militärtekniska nyheter, som t.ex. radarn, 
och de nya systemen introducerades i 
flottan. Ericson klagade dock över att för 
mycket av tiden gick åt till ”samråd, över-
läggningar och intern korrespondens”.29 
Inget nytt under solen, kanske man skulle 
kunna säga. 

Ej heller efter det andra världskriget 
var det svenska försvaret förskonat från 
nedskärningar. Ericson delade inte dessa 
idéer och reserverade sig också 1948 mot 
försvarskommitténs betänkande. Enligt 
Ericson var det flottan som råkat mest illa 
ut och ”tillräcklig hänsyn [har] icke ta-
gits till motståndskraften hos det marina 
djupförsvaret”.30 Ericsons reservation är 
intressant främst eftersom den innehål-
ler hans första (funna) utnyttjande av be-
nämningen ”det marina djupförsvaret”, 
d.v.s. den idé som skulle komma att bli 
tongivande för det svenska marina för-
svarssystemet under 1960-talet.31 Dess-
utom är det hans sista större arbete innan 
han som pensionsavgången sammanfat-
29. H:son-Ericson, (1966), s. 224.
30. H:son-Ericson, Stig, Konteramiral Ericsons 
reservation till Försvarskommitténs betänkande 
(1948), Stockholm: Föreningen Sveriges flotta, 
s. 30.
31. von Hofsten, Gustaf & Rosenius, Frank, 
Kustflottan – de svenska sjöstridskrafterna un-
der 1900-talet (2009), Stockholm: Kungliga Ör-
logsmannasällskapet, ss. 335-336.

tade drygt 40 års professionella intryck i 
sina memoarer om tre band.

1950 utsågs Ericson till chef för kust-
flottan och hans befälstecken hissades på 
kryssaren Tre Kronor. Han kvarstannade 
på denna post i tre år och gick sedan iland 
för att bli chef för marinen, en befattning 
som han behöll fram till 1961. Det var 
under denna tid som Marinplan 60 lades 
fram. En tid innan han gick i pension 
kontaktades han av hovet som ville ge 
honom posten som förste hovmarskalk. 
Ericson accepterade den konungsliga vil-
jan och hann även befordras till riksmars-
kalk innan han lämnade hovet 1976.32 
Han avled den 8 januari 1985.33 

Ericsons marina tänkan-
de – en syntetisering
Efter att ha sett Ericsons marina tän-
kande mogna under nästan 30 år, verkar 
det som om det får sin slutliga utveck-
ling under det andra världskriget. För att 
bättre förstå hans syn på utnyttjandet av 
sjöstridskrafter behöver vi göra en sam-
manfattning och presentera huvuddragen 
av Ericsons tankar. För att uppnå detta, 
låt oss först påminna oss om Ericsons 
viktigaste tankegångar:
• defensiv strategi med offensiva ak-

tioner snarare än marin maktprojek-
tion,

• öppna farleder snarare än nationell 
masslagring av förnödenheter,

• djupförsvar snarare än statiskt för-
svar på linje,

• kombination av vapen och försvars-

32. Ulfving, Lars, ”Stig H:son-Ericson”, i Ar-
téus, Gunnar, Svenska officersprofiler (1996), 
Stockholm: Militärhögskolan, ss. 445-446.
33. Lindemalm, Åke, ”Stig H:son Ericson: min-
nesteckning av hedersledamoten”, Tidskrift i 
sjöväsendet, nummer 148:1985.
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grenar snarare än enskilda aktioner,
• gemensamt och centralt befäl snarare 

än utspridd kommandostruktur,
• snabba och lätta sjöstridskrafter sna-

rare än tunga och tröga,
• bestridande av motståndarens herra-

välde till sjöss snarare än egen kon-
troll av havet,

• nyttjande av skärgården för försvar 
och skydd snarare än operationer i 
rum sjö,

• originalitet och list snarare än stor 
kraft.

Om vi betraktar dessa nio punkter, kan vi 
urskilja tre huvudområden som vi skulle 
kunna kalla ”kombination”, ”bestridan-
de” och ”citadell”.34 Området ”kombina-

34  Med detta tredje område, citadell, kan man 
säga att Ericson förnyade 1800-talets tankar 
om en svensk fästningsflotta, se Wedin, Lars, 

tion” utgörs av kombinerade vapen och 
vapengrenar under ett gemensamt befäl. 
Även de öppna farlederna är en del av 
detta område, eftersom en kombination 
av sjö- och flygstridskrafter samt handels-
fartyg krävs för att kunna hålla sjövägar-
na öppna. Området ”bestridande” byggs 
upp av snabba och lätta sjöstridskrafter, 
att ett herravälde till sjöss kan undergrä-
vas också av en svag flotta tack vare den 
tekniska utvecklingens möjligheter samt 
nyttjandet av list och originalitet. Områ-
det ”citadell” består av en huvudsakligen 
defensiv strategi med offensiva åtgärder, 
djupförsvar samt nyttjande av skärgården 
för som defensiv mur. Ovanstående skiss 
visar en syntetiserad bild av Ericsons ma-
rina tänkande. 

Var för sig kanske inte dessa idéer 
”D’une Marine forteresse vers une marine de 
haute mer”, åtkomlig via http://www.stratisc.
org/pensnav_index.htm och hämtad 2011-08-26.

Syntetiserad bild av Ericsons marina tänkande
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innehåller så mycket nytt, men Ericson 
satte ihop dem för att kunna besvara frå-
gan: hur ska den svage kunna besegra 
den starke? En fråga som blev synnerli-
gen betydelsefull under det kalla kriget.

Den sino-ericsonska 
paradoxen
Under en föreläsning om kinesisk ör-
logshistoria och marinstrategi vid Ecole 
de Guerre35 i Paris våren 2011 kände jag 
plötsligen igen mig. En fransk kamrat, 
som hade haft vänligheten att språkgran-
ska mitt uppsatsarbete, och jag stirrade 
på varandra. Hade kineserna kopierat 
Ericsons tänkande? 

Ungefär samtidigt som det kalla kriget 
tog slut inleddes den kinesiska ekonomis-
ka och militära styrketillväxten. Sedan 
dess har flera försök gjorts för att förkla-
ra den kinesiska marinstrategin. Tillvä-
gagångssätt som stödjer sig på klassiska 
sjömaktsteorier har prövats, t.ex. har den 
amerikanske amiralen Alfred T. Mahans 
tankar nyttjats av forskarna Thomas M. 
Kane36, James R. Holmes och Toshi Yo-
shihara37. Greppet kan å ena sidan för-
stås eftersom sjömakt är ett nödvändigt 
attribut för en stark stat, enligt Mahan38. 
Denna sjömakt vilar på tre konstitueran-
de element; baser, en handelsflotta och 
en örlogsflotta.39 Det är lätt att begripa 

35. Fransk motsvarighet till svensk ”Högre 
stabsutbildning”.
36. Kane, Thomas M., Chinese Grand Strategy 
and Maritime Power (2002), London: Frank 
Cass.
37. Holmes, James R. & Yoshihara, Toshi, Chi-
nese Naval Strategy in the 21st Century - The 
Turn to Mahan (2007), Oxon: Routledge.
38. Mahan, A. T., The influence of Sea Power 
Upon History 1660-1783 (2003, ursprungligen 
utgiven 1890), Gretna: Pelican Publishing Com-
pany, s. 1.
39. Mahan, (2003), s. 26.

att dessa tankar varit tilltalande för fors-
karna när de försökt förklara den kine-
siska maritima tillväxten. Mahans tre 
element rimmar nämligen mycket väl den 
kinesiska strävan att skapa ett nätverk av 
baser i den Indiska oceanen, vilka här i 
västerlandet kallas ”pärlhalsbandet”40, 
den betydande kinesiska handelsflottan41 
och den pågående upprustningen av den 
kinesiska örlogsflottan42. 

Å andra sidan är det avgörande sjösla-
get en central idé hos Mahan. Fiendens 
sjöstyrka skall sökas upp och slås, oavsett 
var den befinner sig.43 Givet de kinesiska 
ambitionerna är landets referenspunkt 
allt som oftast de amerikanska väpnade 
styrkorna.44 De kinesiska planeringsof-
ficerarna försöker hitta ”ett operativt 
schema som tillåter dem att besegra, eller 
åtminstone ducka undan, de amerikanska 
sjö- och flygstridskrafterna”.45 Det mili-
tärt underlägsna Kina kan däremot knap-
past aspirera på att besegra den kraftfulla 
amerikanska flottan i ett avgörande sjö-
slag. Peking har utvecklat sin marina stra-
tegi i enlighet med detta konstaterande, 
enligt bl.a. den amerikanska tankesmed-
jan RAND. När det gäller försvar av det 
kinesiska territoriet är strategin defensiv 
och dess huvudsakliga målsättning att 
40. Colomès, Michel, “La tactique chinoise du 
collier de perles“, disponibel via http://www.
lepoint.fr/actualites-chroniques/2007-07-20/
la - t ac t ique - ch i noise - du- col l ie r- de -pe r-
les/1238/0/193217, Le Point, 20 juli 2007.
41. Cole, Bernard D., The Great Wall at Sea – 
China’s Navy Enters the Twenty-First Century 
(2001), Annapolis: Naval Institute Press, s. 34.
42. IHS Jane’s, Jane’s Fighting Ships 2009-
2010 (2010), uppslagsord: “China”.
43. Mahan, (2003), s. 87.
44. Chen, Ziming, “La stratégie militaire ‘asy-
métrique’ de la Chine. Logique et conséquen-
ces.“ i les Etudes internationales – l’émerge de 
la Chine et ses impacts, december 2010, s. 549.
45. Cole, (2001), s. 143.
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”förvägra de amerikanska sjöstyrkorna 
möjligheten att närma sig de kinesiska 
kusterna”.46 Denna strategi kallas av 
RAND för ”anti-access strategy”47, även 
om benämningen ”aktivt försvar”48 ligger 
närmare det kinesiska uttrycket. Hur som 
helst svarar inte de mahanska infalls-
vinklar som Kane, Holmes och Yoshihara 
föreslår mot denna defensiva grundsyn. 
Man kan då fråga sig om det inte finns en 
annan tanke som skulle kunna omfamna 
hela den kinesiska marina strategin och 
därmed erbjuda ett bättre analysverktyg?

Det verkar faktiskt som om Stig H:son-
Ericsons marina tänkande skulle kunna 
hjälpa till. Vid en första anblick kanske 
detta förslag kan uppfattas vara full-
ständigt uppåt väggarna. Mittens rikes 
moderna marina strategi analyserad med 
hjälp av en gammal amiral från Ultima 
Thule? Även om skillnaderna mellan de 
två länderna är oändliga bl.a. avseende 
storlek, geografiskt läge, örlogstraditio-
ner samt politiska och ekonomiska ambi-
tioner, finns det trots allt vissa iögonen-
fallande likheter. För det första uppfattar 
sig båda två vara landmakter, vilket givit 
deras arméer primat. Traditionellt har 
ländernas mariner därmed endast tillåtits 
spela en sekundär roll, däri inberäknat 
respektive lands doktrinutveckling.49 

46. Cliff, Roger et al, “Entering the Dragons 
Lair - Chinese Antiaccess Strategies and Their 
Implications for the United States” (2007), 
Washington: RAND, s. xxvi.
47. Cliff, (2007), s. 1.
48. Cliff, Roger, “Anti-Access Measures in 
Chinese Defense Strategy” (2011), Washington: 
RAND, s. 2.
49. Cole, (2001), s. 7. et Wedin, Lars, “D’une 
Marine forteresse vers une Marine de haute mer 
- La transformation de la Marine suédoise 1895-
1910“, disponibel via http://www.stratisc.org/
PN%206_Wedin.html.

För det andra, de två länderna förbe-
redde, eller förbereder, sig för bataljer 
mot större och starkare makter.50 Vårt 
eget land väntade en sovjetisk invasion 
som vi inte hade kunnat möta front mot 
front. För kinesiskt vidkommande är det 
USA som är den trolige och lika överlägs-
ne motståndaren.51 Det handlar alltså om 
att använda list och originalitet genom 
att sikta på fiendens svaga punkter, något 
som både Ericsons tankar och den kine-
siska marinstrategin omfattar. Nyttjandet 
av ubåtar52 samt intresset för telekrig-
föring, inklusive ”asymmetriska vapen 
som laser- och partikelstrålevapen”53, är 
två vittnesmål om detta kinesiska tillvä-
gagångssätt. Ett tredje är användningen 
av ”antisatellitvapen och operationer som 
riktas mot datanätverk, d.v.s. åtgärder för 
att säkerställa ett informationsöverläge”.54

För det tredje, betydelsen av handels-
flottan och de öppna sjövägarna för ett 
land som är beroende av sina sjötranspor-
ter är central i Ericsons tänkande, som vi 
sett. Samma förståelse finns i Kina idag.55

Till slut, enligt den moderna kinesiska 
marina strategin, som utvecklades av 
amiralen Liu Huaqing under 1980-talet, 
är två ökedjor av stor betydelse.56 De ut-
gör en del av det aktiva kinesiska försva-
ret tillsammans med ”stubborn defense 
near the shore, mobile warfare at sea and 
surprise guerrilla-like attacks at sea”.57 

50. Chefen för kustflottan, svar till remissut-
gåva av Marinplan 60, daterat den 9 april 1959, 
Kgl. Krigsarkivet, MS/Planeringsavdelningen, 
1959, Serie B – F 1:34, volym 15. 
51. Cole, (2001), s. 140.
52. Cole, (2001), ss. 96-97.
53. Chen, (2001), s. 563.
54. Chen, (2010), s. 561.
55. Cole, (2001), s. 34 http://www.cosco.com/
en/about/index.jsp?leftnav=/1/1.
56. Cole, (2001), ss. 165-166.
57. Cole, (2001), s. 166.
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Tillvägagångssättet påminner mycket om 
Ericsons förslag om en hel ”serie av mot-
stånd, som undan för undan måste brytas 
ned”58, att ”ansätta samtliga vapen […] på 
en gång mot fienden”59 samt utnyttjandet 
av de ”geografiska förhållandena och […] 
snabba, lätta stridskrafter”60. 

Trots detta försök att etablera en sino-
ericsonsk parallell, påstår jag inte att 
Ericson har blivit läst i Kina och heller 
inte att hans tänkande blivit kopierat. Det 
verkar dock som att en studie genom det 
prisma som hans marina tänkande erbju-
der skulle kunna bidra till en fördjupad 
förståelse av den kinesiska marina stra-
tegin. Analysen skulle alltså kunna bidra 
till underrättelseförberedelsen av en sjö-
militär kraftmätning i Sydkinesiska ha-
vet, i händelse av en konflikt mellan öst 
och väst. 

58. H:son-Ericson, (1939), s. 161.
59. H:son-Ericson, (1941), s. 62.
60. H:son-Ericson, (1939), s. 188.

Avslutning
Givetvis kan man fråga sig om det finns 
risk för en framtida konflikt mellan Kina 
och västvärlden eller inte. Det finns dess-
värre tydliga tecken på att så kan bli fal-
let. Exempelvis fokuserar USA allt mer 
på Stilla havet, och på Kinas militära ut-
veckling.61 Dessutom sker en betydande 
upprustning av den australiensiska flot-
tan mot bakgrund av det rådande säker-
hetspolitiska läget i Sydostasien.62 Av 
dessa påståenden att döma är den sjö-
militära temperaturen på väg att stiga 
i detta område. Om så blir fallet skulle 
alltså min propå, att genom Ericsons sjö-
militära tanke bättre förstå den kinesiska 
marina strategin, kunna besvara en av 
vårt århundrades mest betydelsefulla ör-
logsfrågor. 

61. http://www.pacom.mil/web/pacom_resour-
ces/pdf/PACOM%20Strategy%20Sep%202010.
pdf.
62. h t t p : / / w w w . r e u t e r s . c o m / a r t i c -
le /2012/01/30/us-aust ra l ia-defence-idU-
STRE80T09H20120130.
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Kommendörkapten
ERIK ÖHRN

Teknikens påverkan på taktikutvecklingen 
inom de marina stridskrafterna
What weapon systems we have often determine the battles we can and cannot fight. 
What battles we must fight often determine the weapons technology we must have. 
(Mahncke, 1989)

Teknik och taktik har alltid varit tätt sammanknutna. Utvecklingen inom det ena 
har möjliggjort, ibland framtvingat, en utveckling eller förändring av det andra. I 
vissa fall har det varit tydligt huruvida det är taktiken eller tekniken som har varit 
drivande för utvecklingen, medan samspelet i andra sammanhang har varit betyd-
ligt svårare att fastställa. Att taktikutvecklingen inte har svarat upp mot den teknis-
ka utvecklingen har ibland inneburit att den tillförda tekniken istället har utnyttjats 
med samma taktiska uppträdande som tidigare med äldre system. 

Detta har resulterat i att möjliga taktiska 
fördelar har gått förlorade, samtidigt 
som i vissa delar revolutionerande teknik 
felaktigt har uppfattats som onödig och 
omständlig och därför lämnats därhän 
till förmån för den redan beprövade tek-
niken.1 

Det finns även de som hävdar att tak-
tiken inte har motsvarande tydliga påver-
kan på tekniken, att de två är separerade 

1. Lorber, (2007), Oförstånd och okunskap: 
konsekvenser för alla militära nivåer. Stock-
holm: Försvarshögskolan, s.56.

och taktiken är det område som får stå 
tillbaka.2 Att tekniken och taktiken har 
ett ömsesidigt samband och påverkan är 
väl omskrivet i såväl taktisk som teknisk 
litteratur, förhållandet är där konstaterat 
men har inte blivit systematiskt empi-
riskt undersökt. Det är anmärkningsvärt 
att de vetenskapliga resonemangen kring 
kausaliteten mellan teknik och taktik är 
så generella, och att resonemangen i så 

2. Mahncke, (1989). “From Technology to 
Tactics: Finding the Missing Link”, Naval War 
College Review, vol XLII nr 2 (1989), s.102.

Kommendörkapten Erik Öhrn tjänstgör vid 3.sjöstridsflot-
tiljen och kommer den 1 juli att förfånga som fartygschef på 
HMS Nyköping. Artikeln är en för TiS anpassad version av 
den D-uppsats som Öhrn skrivit vid Försvarshögskolan och 
som belönades med Kungl. Örlogsmannasällskapets heders-
omnämnande 2011.
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stor omfattning förs i form av okritiska 
empiriska diskussioner. Genom att be-
trakta den marina taktik- och teknikut-
vecklingen ur ett perspektiv som betonar 
den kausala samverkan kan förståelsen 
för de marina systemen utvecklas, sam-
tidigt som relationen mellan de tekniska 
systemen och förbandens uppgifter kan 
förtydligas.

Även om teknikutvecklingen inom de 
moderna svenska marina systemen inne-
bär bland annat att nya stridsfartygssystem 
utrustas med vapen-/sensorsystem som ti-
digare inte prövats och att konstruktions-
metoder som ligger på teknikens absoluta 
framkant vars potential bara är kända i 
teorin används, är inte all utveckling av 
tekniska system lika uppseendeväckande. 
Vissa är till det yttre mer konventionella, 
men innebär ändå en avsevärd teknikut-
veckling för organisationen. Samman-
taget kan denna teknikutveckling förvän-
tas resultera i nya förmågor som tidigare 
inte funnits inom de moderna svenska 
enskilda marina systemen, och sålunda en 
förändring av den taktik som används. Är 
det på det viset, eller tenderar vi att an-
passa vårt utnyttjande av den nya tekniken 
vilket gör att taktiken i stort förblir dens-
amma? Att överge ett beprövat system 
eller en känd taktik för något nytt och del-
vis oprövat innebär viss risktagning i den 
militära verksamheten, vilket kan skapa 
ett i den militära strukturen inneboende 
förändringsmotstånd. Således skulle det 
kunna argumenteras för att det finns visst 
fog för uttalandet att ’generaler alltid för-
bereder sig för det senaste kriget’.3 

3. Falk, (2000), Why nations put to sea: tech-
nology and the changing character of sea power 
in the twenty-first century. New York: Garland 
Pub, s.41.

Taktiken som 
forskningsområde
Ansatsen i uppsatsen bakom den här ar-
tikeln är att skapa en teori för hur den 
kausala kopplingen från tekniken till 
taktiken kan beskrivas. Den framtagna 
teorin är att anse som en preliminär teori 
som syftar till att vidga den prövade mar-
ken inom forskningsområdet och utgöra 
grund för vidare forskning, som sedan 
kan falsifiera eller bekräfta teorin utifrån 
nya undersökningar. Teorin skall inte 
ses som exkluderande gentemot andra 
beskrivningsformer av sambandet, utan 
som ett sätt av flera att beskriva kausa-
liteten. 

Eftersom det teoretiska forskningslä-
get inom området taktik är så svagt ut-
vecklat fordras det någon form av kreati-
vitet för att kunna studera, diskutera och 
kritisera forskningsområdet. Lösningen 
som valdes för den här undersökningen 
var att utnyttja den vetenskapliga frihe-
ten att utifrån ett befintligt forskningsun-
derlag formulera att antal hypoteser, som 
sedan prövas mot det empiriska materia-
let. Enligt den principen utgår forskare, 
liksom andra människor, vid någon form 
av bakgrundskunskap när de skall lösa 
ett problem. För forskaren kan det vara 
problem från tidigare forskning eller tra-
ditioner inom forskningen.4 Hypoteserna 
formulerades självständigt utifrån ett 
antal olika teoretikers beskrivningar om 
hur den teknologiska utvecklingen och 
den taktiska utvecklingen påverkar var-
andra. Stor vikt har sålunda behövt läg-
gas på tolkningar av hur de olika teoreti-
kerna från respektive forskningsområde 
beskriver sina perspektiv.  Det empiriska 
materialet i sin tur skapades så gott som 

4. Holmberg, (1983), Att läsa Karl Popper. 
Stockholm: Timbro Förlag AB, s.22.



129

uteslutande genom intervjuer med perso-
ner med insyn i eller inflytande över den 
marina taktikutvecklingen - som helhet 
eller i anknytning till något av de två 
valda fallen. För att få en så representativ 
bild som möjligt av den marina taktiken 
och dess utveckling utgjordes respon-
denterna av personer inom olika delar av 
den marina sfären, såväl högt som lågt i 
den taktiska näringskedjan – såväl ”tak-
tikskapare” som ”taktikbrukare”. Slutsat-
serna efter den kritiska värderingen låg 
sedan till grund för den teori som skall 
förklara en del av det kausala sambandet 
när tekniken påverkar taktiken. 

Den empiriska delen av undersök-
ningen koncentrerades till korvettsystem 
Visby och Stridsbåt 90, och utvecklingen 
av den marina taktiken knuten till syste-
men från tiden för dess implementering 
i Försvarsmakten. De två plattformarna 
är uppenbart vitt skilda till karaktär och 
syfte, men även de båda processerna un-
der vilka plattformarna togs fram skiljer 
sig tydligt åt. Två så skilda typfall inom 

samma område ger en dynamik åt em-
pirin och stärker dess generaliserbarhet. 
Dock kräver det att de kriterier som an-
vänds kan samordna resultaten utan att 
riskera att utfallet förvanskas. Orsaken 
till att just de två fallen valdes ut är att de 
härrör från modern tid vilket underlättar 
empirin. Fallen utgör också tydliga och 
välkända exempel på ny teknik som har 
implementerats i marinen relativt nära 
varandra i tiden och är därför möjliga att 
jämföra. Däremot är de dokumenterade 
erfarenheterna och analyserna av takti-
ken och dess utveckling svårtillgängliga, 
vilket är anledningen till att informatio-
nen inhämtades till övervägande del via 
primärkällor och då främst i intervju-
form. 

För att fullgöra syftet med undersök-
ningen formulerades tre frågeställningar: 
Hur behandlas sambandet mellan tek-
nik och taktik av de krigsvetenskapliga 
teoretikerna, hur kan korvett Visby och 
stridsbåt 90H beskrivas utifrån det kau-
sala sambandet från teknik till taktik och 

Stridsbåt 90, en av de studerade plattformarna. Foto: Combat Camera, Försvars-
makten
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slutligen hur kan dessa delar användas 
som underlag för en teoretisk beskriv-
ning av teknikens påverkan på taktiken?

En utvidgad begrepps-
apparat
Att den vetenskapliga terminologin för 
att beskriva taktik och taktikutveckling 
är så begränsad framstod som ett prob-
lem när det blev nödvändigt att nyansera 
taktikutveckling som begrepp. Eftersom 
inga teoretiskt förankrade begrepp har 
påträffats som fyller behovet nyttjas här 
begreppen medveten respektive omed-
veten taktikutveckling. Medveten taktik-
utveckling förutsätter här en avsikt hos 
organisationen att förändra sin taktik. 
Inom ramen för undersökningen skall 
avsikten sökas i fastställda eller allmänt 
accepterade processer och modeller för 
taktikutveckling, system och strukturer 
för erfarenhetshantering med återkopp-
ling och prövning av taktiska idéer. Den 
omedvetna taktikutvecklingen förutsät-
ter ingen struktur, utan endast att en för-
ändring av taktiken har skett utan uttalad 
önskan om sådan.

För att kunna karaktärisera taktik och 
registrera förändringar i taktiken skapa-
des ett enkelt verktyg som bygger på att 
taktiken studeras ur två perspektiv, dels 
ur ett normativt perspektiv och dels ur ett 
praktiskt perspektiv. När taktiken betrak-
tas ur det normativa perspektivet kom-
mer den att kallas för normativ taktik, 
och den beskriver taktiken utifrån fast-
ställda taktiska reglementen. Den norma-
tiva taktiken förutsätter att det finns en 
bakomliggande process för att hantera 
de olika influenser som utövar ett för-
ändringstryck på den befintliga taktiken. 
Processens utformning eller innehåll är 
inte relevant för att beskriva analysverk-
tyget, det essentiella för den normativa 

taktiken är att processen har som syfte 
och funktion att styra och samordna det 
taktiska uppträdandet för att bevara eller 
utveckla taktiken genom fastställda reg-
lementen. Den normativa taktiken går så-
ledes att studera i de fastställda taktiska 
reglementena. 

Ur det praktiska perspektivet kom tak-
tiken att kallas för tillämpad taktik, och 
beskriver taktiken som den faktiskt utö-
vas med förbanden i operationsområdet 
för att uppgifterna skall kunna lösas på 
avsett vis. Den tillämpade taktiken kan i 
olika stor omfattning formas av och rep-
resentera den normativa, i de fall då reg-
lementen styr det taktiska uppträdandet 
i ett strikt uppifrån-och-ner-perspektiv 
kommer de två formerna överensstämma 
i stor omfattning. Men den tillämpade 
taktiken kan också skilja sig från den 
normativa som en reaktion på ett föränd-
ringstryck eller influens som ännu inte har 
blivit normativt genom en formell taktik-
utvecklingsprocess. Den tillämpade tak-
tiken är betydligt svårare att registrera än 
den normativa då det är mycket svårt att 
uppbringa dokumenterade observationer 
av den praktiska tillämpningen av taktik. 
Registreringen av den tillämpade takti-
ken för det här konstruerade analysverk-
tyget sker genom observationer av förut-
sättningarna för den tillämpade taktiken, 
framförallt huruvida övning och träning 
är anpassad efter tekniken, samt genom 
redogörelser för den tillämpade taktikens 
karaktäristik.

Hypoteser kring teknik 
och taktikutveckling
Beskrivningen och analysen av den un-
derliggande teoribildningen återfinns i 
sin helhet i den ursprungliga undersök-
ningen och kan inte återges här av utrym-
messkäl, utan bara kortfattat redovisas 
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och förklaras. Även de hypoteser som 
inte togs med i den fortsatta undersök-
ningen på grund av bl.a. källproblem och 
avgränsningsbehov återfinns där. Sam-
manfattningsvis har följande fyra hypo-
teser formulerats:
1. Genom att ny teknik tillämpas med 
gammal taktik hålls taktiken därmed re-
lativt konstant trots den tekniska utveck-
lingen. 
Delar av teoribilden hävdar att taktiken 
inte förändras i samma takt som tekni-
ken, vilket indikerar att det inte verkar 
finnas ett linjärt förhållande mellan tek-
nik och taktik. Det finns i teorin exempel 
på faktorer och omständigheter som kan 
förklara hur den taktiska utvecklingen 
försvåras och kan sägas ha en konserve-
rande inverkan på taktiken. Genom att 
ny teknik tillämpas med gammal taktik 
hålls taktiken därmed relativt konstant 
trots den tekniska utvecklingen. Hypote-
sen kan tyckas vara kontroversiell i un-
dersökningen eftersom den indikerar att 
det saknas ett kausalt samband mellan 
teknik och taktik, och tanken är därför 
särskilt intressant att pröva empiriskt.
2. Storleken på det tekniska systemet som 
utvecklas är avgörande för den påverkan 
på taktiken som tekniken får, genom att 
enskilda tekniska förändringar sällan för-
mår påverka taktiken medan större teknik-
system har större möjlighet att påverka.
Enligt t.ex. Lautenschläger5 är inte en-
skilda tekniska utvecklingar nog för att 
åstadkomma en taktisk utveckling utan 
det krävs samverkande tekniska utveck-
lingar, och storleken på det tekniska sys-
temet som utvecklas är avgörande för 
den påverkan på taktiken som tekniken 

5. Lautenschläger, (1983), Technology and the 
Evolution of Naval Warfare. I Doty, Paul (red) 
International Security, vol 8, s.4.

får. Enskilda tekniska förändringar har 
således enligt teorin sällan förmåga att 
påverka taktiken medan större tekniksys-
tem har större möjlighet att påverka. Lo-
giskt kan hypotesen förklaras med att den 
påverkande massan är större ju större de 
tekniska systemen är. Dessutom innebär 
de större systemen en större investering 
ur flera perspektiv, bl.a. ekonomiskt, or-
ganisatoriskt och prestigemässigt, vilket 
indikerar att de dels är mer genomtänkta 
och analyserade, dels är mer värdefulla 
för mottagaren som därigenom blir mer 
benägen att maximera nyttan av dem. 
3. Teknikens förmåga att påverka taktiken 
är beroende av att organisationen redan 
har en form och struktur för medveten tak-
tikutveckling.
Tekniken kan enligt den här under-
sökningen leda till två typer av taktisk 
utveckling, en medveten som organi-
sationen bejakar och eftersträvar, och 
en omedveten som sker utan organisa-
tionens aktiva deltagande. Teknikens 
påverkan på taktiken har enligt Biddles6 
teori sitt ursprung i att tekniken med sin 
utveckling straffar den äldre och tidigare 
utvecklade taktiken, och kan på så sätt 
påtvinga taktiken den förändring som 
den inte mäktar med att göra självmant. 
Men enligt Hughes7 och Van Creveld8 
finns det organisatoriska förutsättningar 
som måste vara uppfyllda för att tekniken 
skall ha möjlighet att påverka taktiken. 
Sådana förutsättningar är taktisk krea-
tivitet, viljan att ompröva sin taktik och 

6. Biddle, (2006), Military power: Explaining 
Victory and Defeat in Modern Battle. Princeton, 
NJ: Princeton University Press, s.52-53.
7. Hughes, (2000), Fleet Tactics and Coastal 
Combat. Annapolis: U.S. Naval Institute, s243.
8. Van Creveld, (1991). Technology and War: 
from 2000 B.C. to the present. New York: The 
Free Press, s.219-227.
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en struktur för taktikutveckling, vilka 
tillsammans beskriver förmågan till en 
medveten taktikutveckling. Sålunda är 
teknikens förmåga att påverka taktiken 
beroende av att organisationen redan har 
en form och struktur för medveten tak-
tikutveckling.
4. Om tekniken syftar till att skapa förmå-
ga att undvika upptäckt framför slagkraft 
och skydd, kommer tekniken att förmå ut-
veckla taktiken.
Teorin visar enligt Hughes på att mo-
derna marina system utvecklas utefter en 
av två motstående vägar; kring principen 
om ett aktivt försvar som kan möta en 
motståndares eftersträvade första anfall, 
eller kring principen om att utifrån dolt 
uppträdande och vilseledning undvika 
upptäckt och inmätning och därmed be-
kämpning.9 I kampen mellan verkansme-
del och skydd har den tekniska utveck-
lingen gynnat verkansmedlet där storlek 
och skydd inte har kunnat svara upp mot 
utvecklingen av eldkraft. Därav är det 
rimligt att den marina utvecklingen tar 
en annan väg, vilket Biddle också påstår 
i teorin om att tekniken förstärker ut-
vecklingen av taktiken mot mer fokus på 
vilseledning och dolt uppträdande.10 Om 
tekniken syftar till att skapa förmåga att 
undvika upptäckt framför slagkraft och 
stryktålighet, kommer tekniken att förmå 
utveckla taktiken.

Sammanfattning av 
resultaten
Inledningsvis kan det konstateras att den 
fjärde hypotesen falsifierades i och med 
prövningen, vilket för den sakens skull i 
och för sig inte förminskar dess värde för 
resultatet. Det i hypotesen påstådda sam-

9. Hughes (2000) s.312.
10. Biddle (2006) s.30-35.

bandet mellan de två olika teknikerna för 
egenskydd och teknikens förmåga att på-
verka taktiken visades inte vara gällande 
för denna undersökning. För Visby var 
resultatet entydigt, medan resultatet för 
stridsbåt 90H var så otydligt att det var-
ken kan bevisa eller falsifiera det påståd-
da sambandet. Däremot visar fallet med 
stridsbåten att Hughes förenklade pola-
risering av den moderna marina utveck-
lingen är för generell för att kunna utgöra 
underlag för en teoretisk beskrivning av 
sambandet mellan teknik och taktik. Med 
tanke på den information som framkom 
om taktiska reflektioner på förbandsnivå 
kring vad smygtekniken betyder för Vis-
bys förmågor skulle resultatet kunna bli 
annorlunda om sambandet undersöks om 
ytterligare ett antal år.

Den första hypotesen som påstod ett 
samband mellan den taktiska kontext 
som en teknik implementeras inom och 
dess förmåga att påverka taktiken är efter 
prövningen alltjämt kvarstående. Fallet 
Visby styrker hypotesens påstående att 
den taktiska utvecklingen hindras av att 
tekniken implementeras inom ramen för 
en gammal taktik. Resultatet för det här 
fallet var samstämmigt i undersökningen.  
Men också andra samband som hindrar 
den taktiska utvecklingen kan föreligga, 
vilket även teorin gör gällande. Eftersom 
stridsbåten implementerades i en taktik 
som visade sig redan till del var utveck-
lad för tekniken kan fallet inte användas 
för att stärka det sökta, och från strids-
båtens horisont motsatta sambandet. Men 
resultatet har heller inte kunnat bevisa 
antagandet som falskt, utan lämnar hypo-
tesen som fortfarande giltig. Det förefal-
ler som om taktiken var så väl förberedd 
och avpassad för den nya tekniken att 
taktikutvecklingen bör ha skett parallellt 
med tekniken. Den taktikutveckling som 
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blev resultatet av stridsbåtens implemen-
tering påvisar att det ger effekt att låta 
taktik- och teknikutvecklingen ske pa-
rallellt, vilket även fallet Visby indirekt 
påvisar med sina nära nog rakt motsatta 
förutsättningar och taktiska resultat. 

Den andra hypotesen kring beroendet 
av storleken på det tekniska systemet 
och påverkan på taktiken styrktes både 
av bägge fallen enskilt och av undersök-
ningen som helhet. Även om resultatet för 
undersökningen kan anses vara förväntat 
såväl logiskt som ur teorin kring behovet 
av samverkande tekniker, gjorde valet av 
perspektiv i prövningen att de enskilda 
systemen kan förstås på ett annat sätt än 
vad som kanske sker spontant. Perspek-
tivvalet innebär att storleken på den im-
plementerade tekniken bedömdes ur ett 
organisatoriskt perspektiv som kombine-
rar en kvalitativ aspekt i form av hur stor 

del av det tillförda systemet som faktiskt 
utgörs av ny teknik, och en kvantitativ 
aspekt som beskriver hur stor del det 
nya systemet utgör av den totala aktuella 
systemmängden. Med det perspektivet 
visade empirin att införandet av strids-
båten innebar en större teknikförändring 
än införandet av Visby hade inneburit vid 
tiden för undersökningen, förändringen i 
taktiken var också större kring stridsbå-
ten än kring Visby. 

Den tredje hypotesen kring beroen-
det av form och struktur för en medve-
ten taktikutveckling om tekniken skall 
kunna påverka taktiken blev heller inte 
falsifierad genom prövningen. Eftersom 
prövningen visade att de två fallen be-
skrev var sitt av de två möjliga utfallen 
för att hypotesens påstådda samband 
skulle vara giltigt, är hypotesens bestyr-
kande väl underbyggt genom undersök-

HMS Härnösand, en av fem Visbykorvetter. Enligt författaren återstår mycket att 
göra innan taktikutvecklingen fullt ut nyttjar korvetternas tekniska egenskaper.
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ningen. Under arbetets gång framgick det 
att empirin för att studera förutsättning-
arna för en medveten taktikutveckling är 
svårtillgänglig. Till del beror det på att 
kriterierna för undersökningen var nöd-
vändiga att begränsa av omfattningsskäl, 
men också att den organisatoriska med-
vetenheten kring hur taktiken uppkom-
mer och utvecklas är mycket svagt be-
skriven. Om beskrivningen speglar den 
faktiska medvetenheten, eller om det är 
förankringen och dokumentationen som 
brister kan inte den här undersökningen 
svara på. Resultatet var därför till del inte 
tydligt definierat i empirin, men framgick 
ändå med samstämmighet ur de använda 
källorna.

Slutsatser
För Visby framstår sambandet mellan 
tekniken och dess påverkan på taktiken 
som svagt och det går enligt den här un-
dersökningen inte att säkerställa ett sam-
band mellan den nya teknik som Visby 
har medfört och taktiken som den ser ut 
vid tiden för den här studien. Att tekni-
ken inte har förmått påverka taktiken i 
större omfattning kan utifrån empirin i 
den här undersökningen förklaras med 
följande orsakssamband:
• Att Visby implementerades inom 

en taktik som var anpassad efter en 
betydligt äldre teknik, och inte var 
förberedd eller formad för Visbys 
särskiljande teknik.

• Att den uppfattade tekniska föränd-
ringen som Visby innebär är relativt 
begränsad och den har därför inte 
förmåga att utveckla taktiken i kon-
kurrens med övriga tekniker som ex-
isterar inom sjöstridskrafterna. Allt 
eftersom fler Visbykorvetter blir ope-
rativa kommer förutsättningarna att 
påverka taktiken ur den här aspekten 

att bli bättre och resultatet sannolikt 
bli annorlunda.

• Att sjöstridskrafterna saknar en fung-
erande form och organisatorisk struk-
tur för en medveten taktikutveckling 
hämmar teknikens möjligheter att på-
verka taktiken. Om marinen skapar 
en sådan form och struktur kommer 
tekniken att kunna få bättre genom-
slag på taktiken.

• Smygtekniken som utgör en av de 
mest särskiljande teknikerna i Visby 
innebär inte att Visby får större på-
verkan på taktikutvecklingen än om 
fartyget hade präglats av självför-
svarssystem som luftvärnsrobotar 
och närskyddsvapen. Fördelen med 
tekniken är identifierad på användar-
nivå, men har ännu inte fått taktiskt 
genomslag. Även detta kan förändras 
genom att förutsättningarna för den 
medvetna taktikutvecklingen förbätt-
ras.

Stridsbåt 90H framstår i denna undersök-
ning som ett system med starkt samband 
mellan tekniken och den taktiska utveck-
lingen, så att taktik och teknik förefaller 
passa ihop. Bakgrunden till den goda 
passformen kan utifrån den här studien 
förklaras med följande orsakssamband:
• Taktiken inom vilken stridsbåt 90H 

implementerades passade tekniken så 
väl att det förhållandet indikerar att 
tekniken ursprungligen är taktikdri-
ven. Sannolikt råder det ett ömsesi-
digt förstärkande förhållande mellan 
taktiken och tekniken, som har grun-
dats redan under utvecklingsstadiet.

• Genom att utgöra en dominerande 
del av de tekniska system som nyttjas 
inom stridsbåtens användningsområ-
de, har tekniken hos stridsbåten inte 
begränsats av konkurrens från andra 
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tekniker. Stridsbåtens teknik har där-
igenom fått betydande genomslag på 
taktiken.

• Genom att stridsbåten implemente-
rades inom en organisation som hade 
förmåga till en medveten taktikut-
veckling, kunde tekniken nyttja den-
na funktion för att påverka taktiken.

Efter undersökningen framgår det som 
att inledningen av en tekniks levnad har 
stor betydelse för dess förmåga att på-
verka taktiken. Orsaken till detta är inte 
klarlagt genom den här undersökningen, 
men en anledning kan vara att den tak-
tik som tillämpas vid implementeringen 
reglerar hur tekniken uppfattas vad avser 
möjligheter och förmågor. Resultatet in-
dikerar att det sannolikt råder ett seriellt 
samberoende mellan tekniken och takti-
ken där det är svårt att identifiera början 
och slut. Oavsett de avgränsningar som i 
den här undersökningen har gjorts för att 
kunna studera samberoendet, framgår ur 
undersökningen fördelar med att låta tek-
nik- och taktikutveckling ske parallellt.

Att isolera den tekniska utvecklingen 
till en egen process och fokusera taktik-
utvecklingen till att ske då tekniken är le-
vererad, förefaller bidra till att teknikens 
fulla potential inte tas tillvara i taktiken. 
Huruvida den taktiska och tekniska ut-
vecklingsverksamheten skall bedrivas 
integrerat eller parallellt har den här un-
dersökningen inget svar på, men strids-
båtsexemplet ger exempel på hur den 
taktiska utvecklingen kan grundläggas 
i den tekniska utvecklingen. Storleken 
på det tekniska systemet förefaller en-
ligt undersökningen spela en betydande 
roll för huruvida tekniken har förmåga 
att påverka taktiken eller inte. Var grän-
sen går för att den absoluta storleken ska 
vara stor nog har inte klarlagts här, utan 

bara hur den relativa storleksskillnaden 
mellan två tekniska system inverkar på 
teknikens påverkan på taktiken. Istället 
för att fokusera på den absoluta storleken 
ställdes här den tekniska utvecklingen i 
relation till den totala systemmängden 
inom den kontext som undersöktes. Den 
sista faktorn som enligt undersökningen 
har genomslag på teknikens förmåga att 
påverka taktiken är huruvida organisatio-
nen har förmåga, i form av organisatorisk 
struktur och funktioner, för att bedriva en 
medveten taktikutveckling. Enligt under-
sökningen förefaller teknikens påverkan 
på taktiken ske genom samma kanaler 
som övriga influenser på taktiken använ-
der. Således kan inte tekniken framtvinga 
en omedveten taktikutveckling. 

Undersökningen har inte gjort någon 
värdering huruvida den tekniskt drivna 
taktikförändringen är önskvärd eller inte, 
endast beskrivit förhållandet mellan tek-
niken och taktikutvecklingen. Om det är 
en fördel eller inte att tekniken påverkar 
taktiken är beroende av vad som i sin tur 
har format tekniken, men det faller som 
sagt utanför den här undersökningens 
ram. Däremot är det motiverat att reflek-
tera över huruvida en taktiskt väl förank-
rad teknik som förmår påverka taktiken, 
kan skapa en spiral av ömsesidigt förstär-
kande påverkan mellan teknik och taktik. 

Avslutning
Ur de slutsatser som presenterats kan 
följande teoretiska samband användas 
för att beskriva en för tekniken fruktsam 
kombination av förutsättningar för att 
den skall kunna förmå utveckla taktiken: 
• Teknikutvecklingen skall utgöras av 

ett större tekniksystem och inte en 
enskild teknisk förändring.

• Tekniken skall implementeras inom 
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ramen för en taktik som inte härrör 
till tidigare tekniska system utan som 
har förberetts för tekniken.

• Organisationen inom vilken tekniken 
implementeras skall ha förutsättning-
ar för att bedriva en medveten taktik-
utveckling.

Sambandet låter sig studeras som en 
isolerad envägspåverkan, men naturligt-
vis är helheten sannolikt betydligt mer 
komplex än så. Resultaten bör inte vara 
särskilt förvånande för någon initierad 
i marin teknik- och taktikutveckling, 

däremot kan det sätt de är underbyggda 
på mana till fortsatt tanke och kritiska 
resonemang. Dokumentationen av den 
marina taktiken, framförallt den tilläm-
pade, är antingen så svårtillgänglig eller 
bristfällig i övrigt i nuläget att det försvå-
rar forskning inom området. Denna bör 
förbättras så att systematiken och proces-
sen bakom taktikutvecklingen i marinen 
kan studeras ytterligare, då det sannolikt 
kommer medföra ett stort värde både 
för organisationen och för den fortsatta 
forskningen att den kan beskrivas på ett 
underbyggt sätt.

Fabian och Ewa Tamms stipendium
Fabian och Ewa Tamms stipendium på 30.000 kronor utdelas för vetenskapligt arbete 
inom sjötaktik – även innefattande utvecklingen av vapenbärare, vapen och hjälp-
medel – navigation, sjöfart och den maritima miljön. Stipendiat skall genom studier, 
resor etc. på vetenskaplig grund utveckla ett delområde inom ovan angivna områden. 
Arbetet skall redovisas för akademien skriftligt senast ett år efter utdelningen.

Kungl. Örlogsmannasällskapet, på förslag av styrelsen, beslutar om utdelning av 
stipendiet, som överlämnas vid akademiens högtidssammanträde den 15 november.

Ansökan om Fabian och Ewa Tamms stipendium skall vara Kungl. Örlogsmannasäll-
skapet tillhanda senast den 15 augusti 2012. Ansökan skall förutom namn och adress 
m.m. innehålla ämnesområde och syfte samt översiktlig disposition och arbetsplan.

Ansökan, märkt Stipendium, skickas till:
Kungl. Örlogsmannasällskapet
Teatergatan 3,  1 tr
111 48  Stockholm
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Några kommentarer till Mikael Holmströms 
bok ”Den dolda alliansen”
Svenska Dagbladets mångårige och kunnige försvars- och säkerhetspolitiske repor-
ter Mikael Holmström, som också är ledamot av Kungl. Örlogsmannasällskapet,  ut-
kom våren 2011 med en diger bok (ca 650 sidor) om den svenska säkerhetspolitiken 
under det kalla kriget. Boken är ett resultat av många års arbete. Författaren har 
utöver omfattande litteratur- och arkivstudier genomfört ett stort antal intervjuer 
och samtal med politiker, vetenskapsmän, forskare och officerare. Resultatet av 
denna omfattande faktainsamling presenteras i ”Den dolda alliansen” med underti-
teln ”Sveriges hemliga NATO-förbindelser” (Bokförlaget Atlantis, 2011).

Ledamoten
GÖRAN R. WALLÉN

Konteramiral (PA) Göran R. Wallén har en bred och 
djup erfarenhet från taktiska och operativa befatt-
ningar såväl nationellt som internationelllt. Han har 
även varit militär expert i Ubåtsutredningen och i Sä-
kerhetspolitiska utredningen.

I 15 faktaspäckade kapitel redovisar för-
fattaren de olika former av kontakter som 
etablerades mellan representanter för det 
alliansfria Sverige och olika västnationer 
under det kalla kriget. Boken fyller en 
viktig uppgift genom att för de i säker-
hetspolitik intresserade redovisa dessa 
kontakter och i vilken form och omfatt-
ning de genomfördes. Detta kan nu göras 
sedan det kalla kriget ligger bakom oss. 
Många tidigare hemlighållna förhål-
landen kan därför i dag redovisas öppet 
varigenom läsare av boken (“svenska 
folket”) får en tydligare bild av hur den 
politiska och den militära ledningen till-

sammans försökte att efter bästa förmåga 
säkerställa, i den händelse fosterlandet 
blev indraget i ett nytt krig, att vi skulle 
ha en rimlig möjlighet att försvara vårt 
oberoende som en fri nation i den väst-
liga världen. 

Författaren konstaterar med bekla-
gande att de kontakter med vissa väst-
nationer, som fanns ända sedan andra 
världskriget och som vidmakthölls under 
hela det kalla kriget, liksom förberedel-
serna för understöd utifrån i händelse 
landet blev angripet, inte hade meddelats 
vare sig riksdagen eller allmänheten. I 
en artikel i Officerstidningen (nr 3/2011) 
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presenterar författaren sin bok och skri-
ver “Det problematiska var inte att dessa 
förberedelser skedde i nationens intres-
se, utan att svenska folket fördes bakom 
ljuset. Det är en sak att inte säga hela 
sanningen, men här talades osanning.” 
I en understreckare i SvD (2011-04-13) 
recenserar journalisten Per T. Ohlsson 
Holmströms bok. Rubriken lyder: “De 
enda som inte visste var svenskarna”.

Det är självklart både nödvändigt och 
tillåtet för en regering att i nationens 
intresse ha viss information och vissa 
sakförhållanden sekretessbelagda. Man 
talar ibland om statshemligheter. Sådana 
kan i vissa fall ha så hög sekretess att de 
verkliga förhållandena måste förnekas. 
Man brukar säga: “Vad en vet är hemligt. 
Vad två vet kan vara hemligt. Vad tre vet, 
vet snart hela världen.”1 Inte ens alla re-
geringsledamöter hölls orienterade om de 
förberedelser för eventuell samverkan, 
vilka var helt nödvändiga för att i hän-
delse av krigsfara snabbt kunna bygga 
upp en samverkan med västmakterna. Av 
allt att döma var det endast stats- och för-
svarsministrarna som ägde en god känne-
dom om västkontakterna.

Förre statsministern Ingvar Carlsson 
framför just detta vid samtal med Holm-
ström (s. 561). Vad där står är helt riktigt. 
“Att svenska folket inte visste om det [de 
hemliga kontakterna], var avsiktligt. Man 
skulle inte veta. Det finns ju vissa saker, 
även i en demokrati, som man med hänsyn 
1. Ett exempel på sådana ytterst hemliga upp-
gifter, som i vissa fall inte ens kunde utnyttjas, 
är att britterna under andra världskriget hade 
knäckt det tyska kryptosystem (Enigma) som 
tyskarna trodde var oforcerbart. För att inte av-
slöja att britterna hade denna förmåga förvarna-
des inte befolkningen i Coventry om ett förestå-
ende tyskt bombanfall (1940-11-14) vilket kom 
att förorsaka stora materiella skador och många 
döda och skadade. 

till landets trygghet och säkerhet inte kan 
gå ut och tala om.”

Många av de sakförhållanden, som
Holmström tar upp i sin bok, kan nu öp-
pet redovisas för svenska folket. Men det 
kunde absolut inte ske under det kalla 
kriget. Man bör faktiskt berömma de - 
trots allt inte så fåtaliga - svenskar, vilka 
på olika sätt hade en viss inblick i någon 
del av de hemliga tankarna, för att de hål-
lit tand för tunga. Det är bra att Mikael 
Holmström, forskare och pensionerade 
militärer nu 15-20 år efter det kalla kri-
gets slut relativt detaljerat redovisar hur 
mycken tankemöda och även ekonomiska 
resurser som satsades för att det svenska 
folket i händelse av ett krig skulle ha 
en möjlighet att leva vidare i frihet och 
fred. Även om det finns en del missför-
stånd och felaktigheter i boken, till vilka 
jag återkommer, ger boken en ofta bra 
redovisning om de kontakter som före-
varit och de begränsade förberedelser 
för eventuell samverkan som vidtogs. 
Sammanfattningsvis visar han att såväl 
socialdemokratiska som borgerliga rege-
ringar var införstådda med att sådana åt-
gärder var nödvändiga, om Sverige skulle 
ha haft en rimlig möjlighet att bibehålla 
sin ställning som fri nation i det fall ett 
tredje världskrig hade inletts.

Statsminister Tage Erlander framhöll 
i riksdagsdebatten 1959 bl.a. följande: 
“Försvaret är i nuvarande världsläge ett 
nödvändigt stöd för utrikespolitiken. Det 
skall skapa respekt för vår vilja att häv-
da neutraliteten åt alla håll och för vår 
förmåga att försvara oss, om vi ändå blir 
angripna, men det är ett svenskt försvar 
för svenskt territorium. Förberedelser och 
överläggningar för militär samverkan 
med medlemmar av en stormaktsallians 
är sålunda helt uteslutna, om vi vill bev-
ara förtroendet för vårt lands utrikes- och 
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försvarspolitik.” Holmström menar i sin 
bok att statsministern här for med osan-
ning medan Neutralitetspolitikkommis-
sionen (NPK) gör ett mindre kategoriskt 
konstaterande nämligen att “uttalandet 
gav sålunda en medvetet felaktig bild av 
vad som faktiskt förekommit.”2

Erlander kände säkerligen till att det 
fanns personliga kontakter på hög militär 
nivå mellan Sverige och vissa nationer i 
väst. Kontakterna - eller rättare samtalen 
- kunde inte vara av sådan karaktär att de 
på något sätt utgjorde “förberedelser för 
militär samverkan” eftersom de saknade 
operativ signifikans. Holmström har där-
till inte begrundat det kvantitativt bety-
dligt mera omfattande kontaktarbete som 
militärattachéerna vid de svenska ambas-
saderna, exempelvis i Washington, Lon-
don och Moskva, utförde i sitt vanliga 
närmast dagliga arbete. Förekomsten av 
dessa samtal var givetvis inte hemliga, 
även om innehållet liksom en betydande 
del av den diplomatiska rapporteringen 
måste omgärdas av sekretess. Inte heller 
dessa kontakter avsåg “förberedelser för 
militär samverkan”. Detaljer om de mili-
tära kontakterna kunde statsministern i 
sitt interpellationssvar inte lämna annat 
än i allmänna formuleringar för att i natio-
nens intresse bibehålla sekretessen. Skulle 
operativ samverkan ha planerats hade det 
krävts långt större personella insatser. Det 
räcker med att jämföra med det omfat-
tande stabsarbete, som i dag utförs i inte-
grerade militära staber för att planera de 
multinationella övningar, i vilka svenska 
förband numera medverkar. 

Att riksdagen och svenska folket inte 
skulle få kännedom om dessa sekreta 
kontakter var just avsikten. Den sven-
ska säkerhetspolitiken hade som första-

2. SOU 1994:11, s.34.

handsmål att förhindra att landet drogs 
in i en väpnad konflikt. Hela det säker-
hetspolitiska agerandet gick ut på att få 
stormakterna - och då självklart i första 
hand Sovjetunionen - att acceptera och tro 
på svenska officiella uttalanden att landet 
skulle ställa sig neutralt vid en eventuellt 
kommande väpnad konflikt i Europa. Vis-
serligen hade landsförrädaren Wenner-
ström för sina sovjetiska uppdragsgivare 
säkerligen avslöjat de hemliga relationer 
som förefanns med västmakterna. Men 
den kunskapen kunde inte den sovjetiska 
ledningen utnyttja gentemot Sverige, ef-
tersom man då skulle ha avslöjat storspi-
onen. Så länge den svenska regeringen 
officiellt uttalade att man avsåg ställa sig 
neutral vid en stormaktskonflikt, kunde 
man från sovjetisk sida inte påstå att detta 
inte var sant.

Men att man på sovjetisk sida förutsåg 
möjligheten att Sverige inte skulle kunna 
vara neutralt vid ett anfall från Warsza-
wapaktens (WP) stridskrafter mot Dan-
mark framgår bl.a. av den sovjetiske armé-
generalen Jepisjevs utsago till ambassadör 
Jarring i anslutning till försvarsminister 
Sven Anderssons besök i Moskva 1971: 
”Om det blir krig igen så är er neutralitet, 
som er försvarsminister nyss talat om, in-
get värd. Ingen kommer att respektera de 
neutrala och de kommer inte att kunna up-
prätthålla den.”3  Av den karta från 1954 
som Holmström redovisar på främre pär-
mens insida kan man få uppfattningen att 
ett WP-anfall mot Danmark också skulle 
inkludera delar av södra Sverige. Kartan 
är emellertid från en stabsövning och kan, 
lika lite som när det gäller de svenska spel 
och stabsövningar som Holmström redo-
visar i boken, inte påstås visa en operativ 
krigsplanläggning. Jag kommenterar detta 

3. SOU 2002:108, s. 150.
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längre fram.
Av Warszawapaktsdokumenten4 som 

inrymde detaljerade redovisningar bl.a. av 
paktens övningar och manövrer avseende 
angreppsfallen i södra Östersjön, framgår 
att de övade angreppen enbart riktades 
mot norra Västtyskland och Danmark, i 
inget fall av de tillgängliga dokumenten 
övade man angreppsfall mot Sverige. 
Dock fanns sannolikt även en sovjetisk 
planering för ett angrepp mot Sverige 
men denna planering delgavs inte paktens 
övriga länder. Den svenska krigsplan-
läggningen utgick emellertid ifrån att en 
WP-attack mot Danmark och Östersjöut-
loppen kunde komma att beröra svenskt 
territorium. Omkring en tredjedel av de 
kvalificerade svenska markstridskrafter-
na var därför i utgångsläget avsedda för 
försvaret av Sydsverige5. Personligen är 
jag övertygad om att ett WP-angepp mot 
Östersjöutloppen inte skulle ha kunnat ge-
nomföras utan att även svenskt territorium 
hade berörts.

Att den deklarerade neutralitetspoli-
tiken skulle utsättas för stora påfrestnin-
gar vid en stormaktskonflikt i Europa 
var sannolikt alla svenska statsministrar 
medvetna om. Att överge den alliansfria 
politiken och begära anslutning till väst-
alliansen NATO förespråkades av många 
politiska debattörer. Men i det svenska 
säkerhetspolitiska tänkandet fanns hela 
tiden Finland med. Sovjetunionen ägnade 
Finland och den finska säkerhetspolitiken 
betydande uppmärksamhet. VSB-paktens 
formuleringar möjliggjorde sovjetiskt 
agerande vid minsta tecken på finskt när-
mande mot väst. Detta exemplifierades 
tydligt vid den s.k. notkrisen som inleddes 

4. Dessa redovisas i SOU 2002:108, s. 212 ff.
5. Se Bengt Wallerfelt: Si vis pacem - para 
bellum (Probus 1999).

1961-10-30.6 Det var inte bara omsorgen 
om Finland, som låg bakom de svenska 
säkerhetspolitiska övervägandena, utan 
kanske främst att ett sovjetiskt framflyt-
tande av positionerna avsevärt skulle 
försvåra Sveriges försvarspolitiska läge. 
På samma sätt som det svenska försvaret 
skyddade Norge, bidrog det finska försva-
ret till skyddet av Sverige genom att dels 
vara en larmklocka, dels en fördröjnings-
faktor vid en sovjetisk framryckning mot 
väster. En sovjetisk positionsframflytt-
ning skulle förorsaka en betydande upp-
trappning av västmakternas militära när-
varo i området och på så sätt dramatiskt 
höja den säkerhetspolitiska temperaturen 
i Nordeuropa. 

Man kan spekulera i huruvida USA 
skulle agera militärt i den händelse Sov-
jetunionen skulle genomföra någon form 
av enskild väpnad aktion mot Finland, 
t.ex. genom att besätta vissa områden för 
framgruppering av spanings- och bas-
resurser, kanske t.o.m. på Åland. Som 
framgår av Säkerhetspolitiska utredning-
ens (SPU) betänkande7 hade USA gjort 
ett ensidigt åtagande att ingripa militärt 
om Sovjetunionen genomförde ett iso-
lerat angrepp mot Sverige. Någon sådan 
utfästelse gjordes inte mot Finland. Detta 
kan tolkas som att USA inte ansåg att en 
sovjetisk positionsframflyttning i Finland 
var så allvarlig att man skulle riskera ett 
storskaligt krig med Sovjetunionen för 
Finlands sak. Sveriges betydelse, som 
försvarsmur framför Norge, var betydligt 
högre. Dessutom utgjorde det svenska 
luftförsvaret en del av skyddet mot sov-
jetiska flygangrepp riktade mot delar av 
Danmark och de brittiska öarna.   

6. Det är värt att komma ihåg att också Sve-
rige samtidigt erhöll den sovjetiska noten till 
Finland. 
7. SOU 2002:108, s. 221 ff.
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Holmström nämner (s. 26) att det vid 
Försvarshögskolans (FHS) krigsspel lik-
som vid större stabsövningar förekom 
exempel på samverkan med väst. Detta 
är helt sant men krigsspel på hög nivå be-
höver inte innebära att det finns konkreta 
planer bakom speldragen. Spel syftar till 
att öva upp tänkande, inte minst tänk-
ande på alternativa utvecklingar, samt att 
kunna bedöma möjliga utvecklingar och 
fatta rätta beslut. De syftade samtidigt till 
att öva upp rutiner m.m. i övad stab. Om 
vårt säkerhetspolitiska mål att hålla oss 
neutrala i händelse av ett storkrig i Europa 
misslyckades, hade det varit oförlåtligt att 
inte tankemässigt planera och öva andra 
alternativ.

I boken redovisar författaren ett stort 
antal samtal som han genomfört med 
olika personer rörande de kontakter som 
förevarit under det kalla kriget mellan 
svenskar och personer i länder anslutna 
till NATO. Att sådana kontakter förevarit 
förnekas inte av någon. Detta redovisades 
även för SPU och framgår av utredning-
ens betänkande.8 Kortfattat kan denna 
verksamhet sägas omfattat tre områden, 
nämligen inom underrättelsetjänsten, ifrå-
ga om anskaffning av försvarsmateriel och 
kontakter på hög militär nivå för eventuell 
samverkan i händelse av ett hotande an-
grepp ifrån öster.  Alla kontakter var bila-
terala; några kontakter med västalliansen 
NATO förekom inte. Holmströms boktitel 
“Den dolda alliansen, Sveriges hemliga 
NATO-förbindelser” är därför helt vilsel-
edande; det var varken någon allians eller 
förbindelser med NATO. Verksamheten 
inom underrättelseområdet och rörande 
materielanskaffning har till stora delar va-
rit allmänt kända. De har genomförts med 
regeringens godkännande.

8. SOU 2002:108.

När det gäller kontakterna på hög mil-
itär nivå kom dessa igång efter värld-
skrigets slut. Det gällde att så fort som 
möjligt få del av de erfarenheter rörande 
taktik, m.m. och den materielutveckling 
som drivits fram av kriget. Sverige fick 
möjlighet att köpa in materiel, kanske 
främst från Storbritannien. Välkända ex-
empel är radaranläggningar och sonarer 
för ubåtsjakt. Svenska officerare fick i 
Storbritannien också utbildning på den 
nya materielen. Under förhandlingarna 
om ett skandinaviskt försvarsförbund 
diskuterades eventuella samverkansmöj-
ligheter relativt detaljerat. Efter det att 
försöken att få till stånd ett från svensk 
sida eftersträvat försvarsförbund miss-
lyckats, fortsatte efter 1949 vissa kon-
takter med såväl Storbritannien som våra 
nordiska grannar Danmark och Norge. 
Regeringen orienterades, vilket är väl 
dokumenterat. Tillstånd till vissa förbere-
delser för eventuell samverkan erhölls. 
De dokument som upprättades redovisade 
mycket översiktligt och principiellt hur 
denna eventuella samverkan skulle kun-
na åstadkommas. Information om detta 
fanns i den pärm, som dåvarande ÖB, 
generalen Bengt Gustafsson hade i sitt do-
kumentskåp och som granskades av SPU.9 
Ytterligare dokumentation har påträffats i 
utländska arkiv. 

Frågan om hjälp utifrån berördes bl.a. i 
ÖB-utredningar under 1950- och 60-talen 
men kom att tonas ner under 1970-talet, 
kanske delvis som en följd av uppfattning-
en att man gick in i en period som uppfat-
tades som internationell avspänning. Den-
na trend bröts i och med den sovjetiska 
inmarschen i Afghanistan julen 1979.

Författaren tar upp ett uttalande av An-
ders Thunborg (s. 548) att västsamarbetet 

9. Ibid s. 723.
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inte klingade av under 1970- och 80-talen 
utan att “våra förbindelser man-mot-man 
i både politiska och militära sammanhang 
ökade hela tiden under perioden”. I fråga 
om de militära kontakterna avsåg han 
troligen den rutin med bilaterala samtal 
på hög nivå, som med regeringens god-
kännande, genomfördes någon gång per 
år. De är redovisade i SPU:s betänkande 
(s. 735). I de många samtal som Mikael 
Holmström genomfört med militära che-
fer, som deltagit i dessa “staff talks”, 
framgår tydligt att samtalen främst syfta-
de till att upprätta och vidmakthålla per-
sonkontakter. Det har på flera ställen i så-
väl SPU:s betänkande som i Holmströms 
bok, understrukits hur regeringsföreträ-
dare (statsministern och försvarsminis-
tern) för militära chefer framhållit vik-
ten av goda personliga relationer. Utan 
sådana skulle det bli betydligt svårare 
att i händelse av krigsfara snabbt kunna 
åstadkomma en samverkan. Genom per-
sonkontakterna etablerades också rap-
porteringskanaler genom vilka värdefull 
och tidig information kunde erhålls vid 
tecken på ökad aktivitet inom WP strids-
krafter. Holmström redovisar bl.a. ett 
belysande exempel, nämligen den nors-
ke försvarsstabschefens besök hos sin 
svenske kollega för att orientera om hur 
man inom NATO såg på krisen i Polen (s. 
92). Teleförbindelsen till Wiesbaden är 
ett annat exempel. Vid dessa “stabssam-
tal” diskuterades respektive lands syn 
på det säkerhetspolitiska läget, i global, 
europeisk och nordisk kontext. Samtliga 
intervjuade framhåller för Holmström att 
några frågor av operativ karaktär inte be-
handlades.

När Holmström ställer frågan varför 
inte någon av statsministrarna under det 
omkring 40 år långa kalla kriget, vilka 
alla var klart medvetna om att den sven-

ska politiken - alliansfrihet i fred syftande 
till neutralitet i krig - kunde misslyckas, 
inte inledde en öppen samverkan med 
västmakterna, d.v.s. begärde anslutning 
till NATO, visar han att han inte förstått 
det svenska säkerhetspolitiska tänkandet. 
Ingen svensk regering skulle vilja utsätta 
landet och dess befolkning för risken av 
att involveras i ett eventuellt tredje världs-
krig. Medlemskap i NATO innebär skyl-
dighet för militär medverkan om någon 
medlemsstat angrips. Ett WP-anfall i cent-
rala Europa skulle således tvinga Sverige 
att delta i försvaret av exempelvis Väst-
tyskland och Danmark. En anslutning till 
västalliansen skulle troligen även ha ökat 
risken för en sovjetisk aggression mot vårt 
territorium. Sverige, ett jämfört med en 
del andra NATO-länder högindustrialise-
rat land med god ekonomi, skulle sanno-
likt även avkrävas betydande försvarsut-
gifter. Hänsynen till Finland får heller inte 
glömmas bort. Huvuddelen av det svens-
ka folket var också emot en anslutning.

Den av Sverige valda säkerhetspoli-
tiska lösningen med ett på allmän värn-
plikt baserat militärt försvar, en egen 
försvarsindustri och ett totalförsvarskon-
cept kom att visa sig ha varit en lyckosam 
politik, vilken även västmakterna kom att 
gilla. Detta kan belysas av att Sverige fick 
möjlighet att köpa avancerad försvarsma-
teriel med förtur och att nödvändigheten 
av goda personliga kontakter uppfat-
tades ömsesidigt. Det är alldeles klart att 
man inom NATO insåg betydelsen av ett 
starkt svenskt försvar. Detta medverkade 
i hög grad till försvaret av Norge lik-
som även av Storbritannien. Härigenom 
kunde närvaron i Norge av förband från 
andra NATO-länder hållas låg vilket med-
verkade till att Skandinavien i säkerhets-
politiskt avseende inte kom att vara ett 
högspänningsområde.
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Jag går så över till några sakfrågor, 
huvudsakligen berörande sjöopera-
tiv verksamhet. I kapitel 13, Slaget om 
Östersjön och Öresundsregionen behand-
lar Holmström ett antal marina förhål-
landen. Tyvärr har han missförstått eller 
misstolkat en del uttalanden. Jag skall 
försöka klarlägga en del av dessa frågor. 

Mineringarna i Öresund
I ett avsnitt, “In på danskt område. Det 
dolda blixtlåset i Öresund” tar Mikael 
Holmström upp den planläggning som 
fanns, för att om så erfordrades, genom 
mineringar spärra Öresund. För att förstå 
problematiken måste först de särskilda 
folkrättsliga förhållanden, som gäller för 
Öresund, redovisas.

Öresund begränsas i norr av en linje 
mellan Gilbjerghoved och Kullen och i 
söder av en linje från Stevs fyr till Fal-
sterbo udde. Enligt 1857 års Öresund-
straktat äger alla nationers fartyg rätt 
till fri och obehindrad passage genom 
sundet, eftersom detta förenar två delar 
av det fria havet. Flintrännan och Ko-
grundsrännan - Trindelrännan går i sin 
helhet på svenskt vatten medan Drogden-
rännan går på danskt vatten. I ett läge då 
Sverige förhåller sig neutralt vid en väp-
nad konflikt är Sverige skyldigt att tillåta 
- och även skydda - krigförande länders 
fartygs genomsegling av sundet. Är Sve-
rige däremot krigförande har landet rätt 
att spärra lederna på svenskt territorium.  

Sjömineringar kan indelas i kontroller-
bara och okontrollerbara. De kontroller-
bara mineringarna hanterades av enheter 
ur Kustartilleriet och kunde endast läggas 
ut på svenskt territorium. Ett antal sådana 
mineringar i viktiga inlopp var av bered-
skapsskäl utlagda redan i fred. Okon-
trollerbara mineringar utlades av Flottan 
med vissa undantag. De var förberedda 

och kunde tämligen snabbt utläggas vid 
krigshot.10 Okontrollerbara mineringar 
på svenskt territorium och fritt hav måste 
enligt internationell lag11 bekantgöras och 
bevakas så att fartyg inte ovetandes skulle 
gå in i mineringen. 

Flottans minplanläggning omfattade 
mineringar på svenskt vatten, på fritt hav 
och på främmande makts territorium. De 
senare benämndes framskjutna minering-
ar. Planeringen omfattade betydligt fler 
mineringar än vad det fanns minor för, 
vilket gav ökad handlingsfrihet att möta 
olika hotsituationer med tillgänglig min-
materiel eller att komplettera mineringar-
na med minor från andra delar av landet.

Vissa kontrollerbara mineringar fanns, 
som nämnts, fredsutlagda i farlederna på 
svenskt territorium. För att komplettera 
dessa mineringar fanns ett antal okont-
rollerbara mineringar planerade för att i 
ett krisläge kunna spärra farvattnen utan-
för lederna. Dessa mineringar gick inte 
in på danskt territorium. Såvitt bekant 
hade man från dansk sida en liknande 
planering, d.v.s. danska mineringar kunde 
ansluta till de svenska. Härutöver fanns 
på svensk sida framskjutna mineringar 
som skulle kunna läggas ut på danskt 
territorium i den händelse Sverige blev 
krigförande och överenskommelse om en 
sådan åtgärd gjorts med danskarna.

Visserligen anges i samtalsupptecknin-
gen från mötet i Stockholm 1950-12-14 
mellan marincheferna från Sverige och 
Danmark, viceamiralerna Helge Ström-
bäck och A. H. Vedel, att man från dansk 
sida inte hade någon erinran mot att en 
svensk minering av Flintrännan sköt in 

10. Vissa hamnmineringar kunde läggas ut av 
Hemvärnet. Givetvis kunde också fartyg och 
båtar ur Kustartilleriet fälla okontrollerbara mi-
nor.  
11. 1907 års VIII:e Haagkonvention.
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på danskt vatten.12 Detta innebär inte att 
några minor hade utlagts. Att ett svenskt 
kustartilleriförband hade lagt ut en kon-
trollerbar minering på danskt vatten är 
således en felaktig uppgift (s. 501). Varje 
kontrollerbar minering måste kunna över-
vakas, något som knappast var möjligt 
från minstationen i Limhamn. Farleden 
via Drogden är ca tio kilometer bort. 
Däremot torde den okontrollerbara min-
ering, som skulle utläggas i ett kuppläge 
för att komplettera spärren av Flintrännan, 
efter överenskommelse med Danmark 
även berört danskt territorium. 

Det är också viktigt att understryka att 
det inofficiella samarbete, som Malmö 
Marina Bevakningsområde (BoMö) hade 
med motsvarande danska organisation 
rörande övervakningen av fartygstrafiken 
i Öresund, inte omfattade mineringsplan-
läggningen. Sekretessen kring denna hölls 
mycket hög. Något operativt krigsförbere-
delsearbete tillsammans med danskarna 
förekom således inte. Av betydelse var 
däremot de personliga kontakter som ut-
vecklades mellan cheferna på ömse sidor 
om det så viktiga Öresund.

Den så kallade linjen och 
överenskommelsen med 
Danmark
Efter världskrigets slut tillfördes den 
danska marinen tre brittiska ubåtar. 
Dessa ersattes under senare delen av 
1950-talet av tre nybyggda 600-tons ubå-
tar, d.v.s. något mindre än de samtida 
svenska ubåtarna av Hajen-typ. För att 
undvika eventuella kollisioner i under-

12. Gränsen mellan svenskt och danskt territo-
rium löper parallellt med och nära Flintrännans 
nordvästra begränsningslinje (rad av fasta fyrar 
och lysbojar). I ledens södra ände är avståndet ca 
2,000 m och i den norra endast ca 150 m.

vattensläge överenskom marincheferna i 
Sverige och Danmark att orientera var-
andra om planerade övningar i under-
vattensläge på fritt hav söder och väster 
respektive norr och öster en bruten linje 
i Hanöbukten - Södra Östersjön. Motsva-
rande överenskommelser gjordes rörande 
Västerhavet, och då även med Norge 
(se skiss ur SOU 2002:108, s. 700, som 
återges på nästkommande sida). Över-
enskommelserna finns dokumenterade i 
hemliga marinordrar.13 Dessa kom över 
tid att ändras åtskilliga gånger, främst 
gällande Västerhavet. Som flaggadju-
tant i Kustflottan med ansvar för frågor 
rörande beredskap, taktik och underrät-
telsetjänst 1969-72 erhöll jag från Ma-
rinstaben, och sände även dit, åtskilliga 
meddelanden om sådana övningar. 

I SPU betänkande (s 699), där denna 
fråga i detalj är redovisad, antas överens-
kommelsen ha upphört under 1980-talet, 
då svenska ubåtar kom att utnyttjas för 
framskjuten spaning efter främmande 
ubåtar. Överenskommelsen med Dan-
mark upphörde emellertid redan 1979-
07-01. Territorialhavsutvidgningen med-
förde att delar av de danska dykområdena 
kom att beröra svenskt territorialhav. Då 
det vare sig från svensk eller dansk sida 
fanns behov av en fortsatt ömesidig rap-
portering, upphävdes överenskomelsen.14 

När den danske överbefälhavaren om-
kring 1990 ringde upp sin svenske kol-
lega, generalen Bengt Gustafsson med 
förslaget att på nytt göra en överenskom-
melse om linjen, avsågs med all sannolik-
het den fredstida bestämmelsen om rap-
porteringsskyldighet (s. 528).

13. Överenskommelsen med Danmark finns i 
CM Mo H 118/48 och den med Norge i Mo H 
98/49.
14. CM 1979-06-19 dnr Cent H 2605 och CM 
1979-06-25 dnr Cent H 2605. 
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Dessa överenskommelser gällde en-
dast under fred. Begränsningslinjerna för 
skyldigheten att rapportera hade ingen-
ting med någon påstådd överenskom-
melse om uppdelning i ubåtsoperations-
områden i händelse av krig att göra. Att 
samordna sjöoperativ verksamhet inne-
bär en kontinuerligt pågående samman-
vägning av olika former av hot (motstån-
darens verksamhet), sjökrigsföretag med 
övervattensfartyg och ubåtar, baserings-
krav, utlagda mineringar, väderleksför-
hållanden, etc. Att tro att man genom en 

i fred dragen linje löser sådana komplexa 
samverkansfrågor i ett så begränsat havs-
område som södra Östersjön och Bälten 
och dessutom i en flernationell kontext, 
visar på okunskap om hur ledning av 
sjöoperativ verksamhet går till. Att den 
s.k. linjen, som sträcker sig österut un-
gefär från Stenshuvud i Skåne och sedan 
sydvart en bit öster om Bornholm, har 
varit oförändrad alltsedan 1948 trots att 
ändrade säkerhetspolitiska förhållanden, 
kvalitets- och kvantitetsmässigt ändrade 
ubåtsflottor, m.m. understyrker att den 
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endast avsåg övningsverksamhet i fred. 
Det vore dessutom närmast oansvarigt 
om Sverige redan i fred skulle binda sig 
för att inte i ett kris- eller krigsläge kun-
na utnyttja alla oss omgivande hav i den 
händelse det skulle behövas.

Och viktigast av allt, det utmärkande för 
sjöstridskrafter är dessas flexibilitet och 
rörlighet. Uppgifter, lydnadsförhållanden 
och operationsområden kan omgående 
ändras med en signalorder. Detta kan ex-
emplifieras med att dåvarande marinche-
fen, viceamiralen Åke Lindemalm på en 
fråga om behovet av samordning mellan 
svenska och NATO-ubåtar i den händelse 
Sverige blivit krigförande, svarade att det 
löser man med ett telefonsamtal. Holm-
ström citerar också amiralen Bror Ste-
fenson som i princip säger samma sak (s. 
529).

Att olika personer tror sig ha hört talas 
om en “linje” kan endast bero på att man 
inte haft kännedom om att den linje som 
överenskoms 1948 endast avsåg övnings-
verksamhet i fred. Jag var under åren 
1982-88 i operativa chefsbefattningar i 
Östra och Södra Militärområdesstaberna.  
Om någon redan i fred gjord överens-
kommen uppdelning av Östersjön mellan 
Sverige och NATO-länderna Danmark 
och Västtyskland avseende ubåtsområden 
i krig skulle ha existerat, måste den ha va-
rit känd i dessa staber, vilka ansvarade för 
krigsplanläggning och försvaret av res-
pektive militärområde. Någon sådan plan 
fanns inte. Det finns således ingen grund 
för de påståenden som gjorts av olika per-
soner. Dessa har felaktigt trott att de linjer 
som avgränsade rapporteringsskyldighet-
en i fred även skulle vara områdesgränser 
i krig (s. 525).

Att en ubåtsdivision på 1970-talet freds-
baserades i Karlskrona hade inget med 
operativ planering att göra. Huvudskälet 

var att dessa ubåtars stambesättningar 
var bosatta i Karlskrona. Sjöstridskrafters 
operativa utnyttjande i krig har inget med 
fredsbaseringen att göra. Då antalet ubåtar 
nedgick kom samtliga svenska ubåtar i 
Östersjön mot slutet av det kalla kriget i 
såväl freds- som krigsorganisationen att 
vara samlade i en ubåtsflottilj. Ledningen 
av alla svenska ubåtar skedde tidigt av en 
enda ubåtsledning. För denna nödvändiga 
sambandsresurser m.m. fanns förberedda 
på ett fåtal platser i landet. I krig utövades 
ubåtsledningen från en av dessa (s. 526).

Brittisk ubåtsverksamhet 
i Östersjön
De brittiska Oberon-ubåtarnas15 freds-
tida verksamhet i Östersjön hade ingen 
koppling till planerad verksamhet i krig. 
Det var endast de danska och västtyska 
ubåtarna som avsågs uppträda i Östersjön 
i händelse av krig. Ej heller planerades 
ubåtar från andra NATO-länder operera 
där. Som författaren helt riktigt skriver 
bedrev en brittisk ubåt spaningsverksam-
het ett par gånger om året i Östersjön. 
Den oftast förekommande ubåten var 
HMS Olympus. Denna hade ombyggts 
för att kunna operera i Östersjöns bräck-
ta vatten. Men viktigare var att hon hade 
försetts med särskild utrustning för in-
samling av underrättelser.

Som regel skedde inpassagen i Öster-
sjön via Öresund och i övervattensläge. 
Ubåten gjorde alltid ett kort uppehåll i 
Köpenhamn innan den gick till sjöss via 
den danska farleden förbi Drogden. Då 
man från svensk sida övervakade sjötra-
fiken genom Sundet dygnet runt, kände 
man till om en brittisk ubåt inpasserat. 
Den brittiska ubåten var givetvis också 
15. Ubåtarna av typen Oberon var byggda 
åren 1959-66. De var betydligt större än dåtida 
svenska ubåtar. 
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observerbar under besöket i Köpenhamn. 
Ubåtens uppgift var inhämtning av un-
derrättelser från WP-länderna Sovjet-
unionen, Polen och Östtyskland (DDR). 
Möjligen kunde vid något tillfälle även 
landsättning eller hämtning av agenter ha 
ingått.

Föregångaren till den västtyska mari-
nen16 tilläts ha ett par ubåtar från andra 
världskriget för försöks- och utbildnings-
verksamhet. När Bundesmarine formellt 
upprättades 1955 i samband med Väst-
tysklands anslutning till NATO fanns 
vissa restriktioner beträffande antal och 
storlek ifråga om örlogsfartyg. Exem-
pelvis fick tyskarna endast bygga ubåtar 
understigande 450 ton. De första elva 
fartygen av typ 205 byggdes åren 1961-
6817 och följdes av tolv fartyg av typ 206 
åren 1973-7518. De västtyska ubåtarna var 
till en början uppdelade i två flottiljer, 
en i Wilhelmshaven och en i Eckernför-
de.19 Även om de små tyska kustubåtarna 
kunde dyka i Kieler Bucht - Fehmarn Belt 
- Mechlernburger Bucht är vattendjupen 
otillräckliga för stridsmässiga övningar i 
undervattensläge.  Närmaste område med 
tillräckligt djup för sådana övningar var 
söder om Skåne och i södra Östersjön. 
Även om Västtyskland hade betydligt fler 
ubåtar än Danmark fick det senare landet 
samordningsansvaret inom NATO vad 
avser utnyttjandet av dessa områden för 
ubåtsövningar. Anledningen kan ha va-
rit den gällande överenskommelsen med 
Sverige om rapporteringsskyldighet.20 
16. Från 1945 benämndes organisationen av 
segrarmakterna German Mine Sweeping Ad-
ministration. Från tysk sida infördes successivt 
benämningen Bundesmarine.
17. Den sista typ 205 slopades 1993.
18. Den sista typ 206 slopades 2010.
19. I dag är samtliga tyska ubåtar sammanhåll-
na i en flottilj, fredsbaserad i Eckernförde. 
20. Från Västtysk sida hade 1971 en förfrå-

Därför upprättades s.k. fasta danska dyk-
områden21 (se bild på omstående sida). 
Dessa delgavs Sverige. Chefen för Ma-
rinen bifogade skisser över områdena till 
Kustflottan och berörda örlogsbaser som 
bilaga till CM:s order Övningsområden 
för örlogsfartyg samt rapportering av öv-
ningsområden i vissa farvatten.22 Denna 
hemliga marinorder upprättades åtskilli-
ga gånger. Som framgår av bifogade skiss 
låg dykområdena på fritt hav och danskt 
territorialvatten. Det är också värt att 
notera att de låg inom gränserna för det 
överenskomna rapporteringsområdet. På 
skissen finns också en ruta för övningar 
med skarpa antiubåtsvapen. För att en 
ubåt skulle kunna förflytta sig till eller 
från sitt beordrade område (eller områ-
den) utan att beröra områden där andra 
ubåtar övade fanns särskilda s.k. “lanes” 
(förflyttningsleder). Övande ubåtar beor-
drades utnyttja dessa vid förflyttningar 
vilka kan antas företrädesvis ha genom-
förts i undervattensläge.

När en Oberon-ubåt lämnade Drogden-
rännan intogs undervattensläge på fritt 
hav söder om Falsterbo. Även om WP:s 
s.k. “vakthund”23 utanför skånska syd-
kusten inte hade observerat ubåten, visste 
man inom pakten säkert om den brittiska 
ubåtens närvaro i Östersjön. Med all san-
gan på låg diplomatisk nivå gjorts om inte en 
överenskommelse liknande den med Danmark 
kunde göras mellan Sverige och Västtyskland. 
Västtyskarna fick på samma nivå svaret att de 
borde rapportera via Danmark. Se även SOU 
2002:108, s.701.
21. Sådana områden fanns även i Västerhavet 
men berörs ej här.
22. CM 1975-10-28 dnr Mo H 14.
23. WP hade under det kalla kriget örlogsfartyg 
(ubåtsjaktfartyg eller minsvepare) positionerade 
kring Östersjöutloppen för att kunna observera 
fartygstrafiken till och från Östersjön. Det far-
tyg som normalt fanns söder om Skåne kallades 
"vakthunden".



148

nolikhet bar kursen ner mot Tyska buk-
ten och vidare längs polska och baltiska 
kusterna. Någon anledning att utnyttja de 
för övande ubåtar avsedda lederna fanns 
inte. Tvärtom önskade man vara så långt 
från dessa som möjligt.

Den säkerhetspolitiska utredningen 
såg ingen anledning att beröra frågan 
om dykområdena. Den underrättelsein-
hämtning som britterna utförde genom-
fördes på fritt hav och hade inget med 
överenskommelsen om rapportering av 
ubåtsövningar att göra. Eftersom planerad 
övningsverksamhet rapporterades en viss 
tid i förväg kunde man från dansk sida i 
god tid orientera britterna om planerad 
svensk ubåtsverksamhet inom det område 
där rapporteringsskyldighet förelåg. 

Svenska inträngningar i 
underrättelsesyfte
Författaren påstår att svenska ubåtar i un-

derrättelsesyfte gjorde inträngningar på 
av Sovjetunionen hävdat territorium och 
att detta skulle ha pågått in på 1990-talet 
(s. 527). Först skall konstateras att Che-
fen för Marinen i tidigare nämnd hemlig 
marinorder klart angivit hur nära främ-
mande makts territorium ett svenskt ör-
logsfartyg tilläts gå. Denna order fanns 
intagen i Kfl H SO24 som hölls konti-
nuerligt upprättad. Ansvarig härför var 
den för beredskap, taktik och underrät-
telsetjänst ansvarige flaggadjutanten (FA 
Tak). Mikael Holmström påstår att en 
tidigare FA Tak berättat, att denne skrev 
ordrar för ubåtsföretag som innebar att 
aktuell ubåt under veckoslut och nattetid 
skulle rekognoscera för mineringsföre-
tag mot främmande kust. Dessa företag 
innefattande överskridande av den tolv-
distansminutersgräns, som hävdades av 
Sovjetunionen. Denna uppgift måste vara 
24. Kustflottans Hemliga Stående Order.
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en klar missuppfattning. Det är självklart 
närmast otänkbart att en av Chefens för 
Kustflottan närmaste medarbetare ger ut 
en order, som direkt bryter mot marin-
chefens order.

Påståendena från anonyma källor att 
svenska ubåtar avsiktligt kränkt främ-
mande nations territorium (s. 527) är så 
pass allvarliga att en tidigare ubåtsofficer, 
kommendören Nils Bruzelius, kontrol-
lerat med alla nu levande f.d. ubåtsflot-
tiljchefer om någon kunde erinra sig att 
svensk ubåt under kalla kriget avsiktligt 
överskridit den av Sovjetunionen häv-
dade gränsen. Ingen kunde erinra sig 
det. Personligen är jag övertygad om att 
svenska ubåtschefer är så ansvarsmedvet-
na att de aldrig i fred skulle bryta mot en 
sådan order och därmed såväl riskera far-
tyg och besättning som förorsaka en poli-
tisk kris. Vad som möjligen kan ha hänt är 
att en ubåtschef vid något tillfälle och av 
någon speciell anledning fått överskrida 
den av CM beordrade säkerhetszonen ut-
anför främmande makts territorialhavs-
gräns, men inte genomföra en kränkning.

Även om det gjordes några försök med 
fotografering genom periskopet, bl.a. 
med utnyttjande av Polaroid-kamera, 
lyckades man inte ta några användbara 
foton genom ett ubåtsperiskop förrän 
med Västergötland-typen som blev ope-
rativ omkring 1987. Dessa och senare 
ubåtstyper utrustades med periskop där 
man kunde observera målet och samtidigt 
fotografera detta. Man bör också komma 
ihåg, att det avstånd till ett objekt, som 
kan observeras genom periskopet, inte är 
särskilt stort, endast ett fåtal distansmi-
nuter.25 

25. Toppen på ett fem meter högt föremål kan 
observeras i ett lågt fört periskop på ca fem dis-
tansminuters avstånd.

Basering av allierade sjö-
stridskrafter i svenska 
skärgårdar 
Nära kopplat till frågan om samordning 
med västmakterna i den händelse även 
Sverige skulle bli involverat i ett krig 
mellan NATO och WP är de danska och 
västtyska sjöstridskrafternas baserings-
problem. Farvattnen sydväst om en un-
gefärlig linje från ostspetsen av Falster 
till Rügens västsida är grunda med ett 
vattendjup i huvudsak understigande 20 
meter. De flesta hamnarna på de danska 
öarna är små. Den västtyska marinen 
kom därför att satsa på fartygsburet un-
derhåll. Genomförd övningsverksamhet 
indikerade tydligt att utnyttjande av den 
svenska kusten och då i första hand Ble-
kinges skärgård och kanske även Kalmar-
sund ingick i den operativa planeringen 
vad avser Östersjön. I den händelse att de 
danska och västtyska sjöstridskrafterna 
skulle tvingas lämna Östersjön för att 
fortsätta försvaret av Östersjöutloppen i 
Kattegatt och Skagerrak bedömdes skär-
gården i Bohuslän - liksom även södra 
Norge - som lämpliga baseringsområden.

Denna bedömning gjordes av Chefen 
för Marinen, som i IMK II SN/5026 gav 
CMDV27 den särskilda uppgiften “att 
enligt särskilda direktiv samverka med 
eventuellt allierade sjöstridskrafter och 
förbereda basering av sådana.” I nästa 
version av IMK28 gavs också CMKS29 
den särskilda uppgiften “att på särskild 
order samverka med eventuellt allierade 
sjöstridskrafter och förbereda basering 

26. Instruktion för Marinen i Krig vid krigs-
fall II Syd och Nord [Sovjetunionen anfallande] 
1950.
27. Chefen för Västkustens Marindistrikt.
28 IMK II SN/58, utgiven 1958-04-16.
29 Chefen för Marinkommando Syd.
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av sådana.” Uppgiften till CMKS för-
anleddes av tillkomsten av den västtyska 
flottan. Det bör även observeras att nå-
gon nation inte nämns i någon version av 
IMK.

Någon motsvarande uppgift gavs vet-
erligen aldrig till CMDO/CMKO30, 31. Då 
kommendören 1.gr Bengt O’Konor, som 
hade tjänstgjort vid MKO stab, vid ett 
vittnesseminarium 2004 sade sig ha ett 
minne av att CMKO omkring 1960 fått en 
beredduppgift att kunna basera västtyska 
sjöstridskrafter inom marinkommandot, 
kontrollerade jag uppgifterna i IMK. När 
jag berättade att någon sådan särskild 
uppgift inte getts i IMK, blev O’Konor 
tveksam och yttrade att han kanske på-
verkats av att västtyska fartygsförband 
utan tillstånd hade utnyttjat skärgårdsle-
der inom MKO i samband med örlogsbe-
sök. Att så hade skett vid några tillfällen 
är riktigt. Bland annat hade Kalmarsund 
genomseglats. 

Utöver detta bör framhållas att den 
resursmässigt tämligen begränsade Or-
rfjärdsbasen utnyttjades fullt ut av 
marinkommandots fartygsförband. Holm-
ströms uppgift är således felaktig (s. 531).

Avlyssningssystemet i 
Ålands hav
Att det fasta ubåtsspaningssystem, som 
införskaffades från USA och som utla-
des i Ålands hav i mitten av 1980-talet 
(System 4), inte omnämndes i Ubåtsut-
redningens betänkande32 berodde på den 
höga sekretessen. Utredningen begärde 
emellertid och fick en demonstration av 
systemet. En förutsättning härför var att 
befintligheten av systemet inte avslöja-
30 Chefen för Ostkustens Marindistrikt.
31. Marinkommando Ost. 1956 övergick ma-
rindistrikten till att bli marinkommandon.
32. SOU 2001:85.

des.
Avslutningsvis ett par kommentarer av 

annan art.

Sveriges dolda flyg-
förband
Med all sannolikhet har varje nation vissa 
specialenheter för särskilda, som regel yt-
terst sekreta, uppgifter. Det skulle snarast 
vara anmärkningsvärt om det alliansfria 
Sverige inte hade en ytterst diskret orga-
nisation för att i ett allvarligt kris- eller 
krigsläge kunna t.ex. transportera ensta-
ka viktiga personer till eller från ett annat 
land om så skulle erfordras. De som av-
sågs genomföra sådana flygningar måste 
självfället öva. Det är inte mera uppseen-
deväckande än att fallskärms- och andra 
jägarförband övar för uppdrag bakom en 
anfallande fiendes linjer. 

Andra exempel på förberedelser, vilka 
måste vidtas i fred utan att det kommer 
allmänheten tillkänna, är det embryo till 
motståndsrörelse i händelse av en ocku-
pation som benämnts “stay behind”, etab-
lerandet av ett svenskt exilkontor utom-
lands eller, vilket nyligen blivit känt, att 
Riksbanken tryckt och beredskapslagrat 
nya svenska sedlar.

När det gäller “exilkontoret” har det av 
någon anledning kallats “marinchefens 
exilhögkvarter” (s.25), vilket fått många 
att tro att militära operationer skulle ledas 
därifrån. Det svenska totalförsvarets mili-
tära del leddes under regeringen av Över-
befälhavaren i Högkvarteret. Om detta 
slogs ut fanns ett reservhögkvarter. Skulle 
inte heller ledning därifrån kunna utövas 
ålåg det militärbefälhavarna att tillsam-
mans med civilbefälhavarna leda förs-
varet av respektive region. Exilkontorets 
uppgift var att samordna försvarsansträng-
ningarna med allierade inkluderande att 
söka anskaffa för försvarsansträngningar-
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na nödvändiga förnödenheter. Därför var 
ett antal materiel- och näringslivsexperter 
inkluderade i den grupp som skulle arbeta 
där i den händelse ett nytt storkrig skulle 
hota.

Avslutande samman-
fattning
Mikael Holmström har genom mångårigt 
arbete skapat en omfattande men vär-
defull bok. Värdefull för att den - trots 
ett antal brister - nu kan öppet visa hur 
regering och myndigheter i hemlighet 
försökte skapa förutsättningar för att lan-
det i händelse av ett nytt storkrig skulle 
kunna överleva som en fri nation. Detta 
kunde självklart inte redovisas för vare 
sig allmänheten eller riksdagen, utan 
måste omgärdas med strängast möjliga 
sekretess. Svenska folket bör vara tack-
samt för att de som kände till kontakterna 
höll tand för tunga. 

Bokens titel är emellertid missvisande; 
någon hemlig NATO-allians har aldrig 
funnits under det kalla kriget, det fanns 
ingen allians överhuvud taget. 

De kontakter, som på hög militär nivå 
hade etablerats redan vid krigsslutet, 
syftade till att veta hur ett eventuellt samar-
bete skulle kunna etableras om krigshotet 
blev akut. Det var på intet sätt något ope-
rativt samarbete som diskuterades. Dessa 
kontakter var kända och uppmuntrades av 
stats- och försvarsministrarna. 

Regeringen måste hela tiden hålla fast 
vid det säkerhetspolitiska målet, allians-
frihet i fred syftande till neutralitet vid 
ett krig i vår omvärld. Detta trots att man 
var medveten om att denna politik kunde 
misslyckas. Om det skedde måste man 
vara förberedd på en annan politik. “Vi 
måste ha en politik för fred och en annan 
för krig”, framhöll t.ex. både Eric Krön-
mark och Anders Thunborg, båda förs-

varsministrar, liksom Olof Palme (s. 429).  
Ett öppet närmande till NATO skulle ha 
allvarligt försämra den säkerhetspolitiska 
situationen i Nordeuropa. Holmström ci-
terar Tage Erlander, som i en broschyr år 
1959 framhåller just detta (s. 83).

I synnerhet det svenska luftförsvaret 
utgjorde att skydd av Norge - och i viss 
mån även av Storbritannien - på samma 
sätt som Finland bidrog till att försvara 
Sverige i händelse av en sovjetisk fram-
ryckning västerut. Det var därför av be-
tydelse att Sverige inte vidtog några åt-
gärder som skulle motivera en sovjetisk 
aktion gentemot Finland och därmed 
försämra vårt försvarspolitiska läge.

Uttrycket “exilhögkvarter” är miss-
visande. Därifrån skulle inga militära förs-
varsoperationer ledas så länge det militära 
försvaret kunde genomföra försvarso-
perationer i ordnade former. Först då stora 
delar av riket eller hela landet ockuperats 
skulle en motståndsrörelse ledas därifrån. 
Ett bättre uttryck vore därför “exilkontor” 
eller “samverkanskontor”. 

Någon fredstida uppdelning av 
Östersjön i ubåtsområden att gälla i den 
händelse krig utbröt fanns inte. Sjöstrids-
krafter är flexibla och rörliga och en sådan 
uppdelning, vilken självklart är nödvän-
dig om Sverige tvingats delta i kriget, görs 
enkelt med signalorder när så erfordras.

Några svenska mineringar på danskt 
sjöterritorium var inte aktuella förrän 
Sverige blivit krigförande eller det explic-
it begärts från dansk sida.

Att svenska ubåtar beordrats kränka 
främmande makts territorium kan knap-
past vara sant. Efter det kalla krigets slut 
kan möjligen ubåtsföretag varit nära den 
ryska territorialhavsgränsen.
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Tel: 08-500 121 40
 www.swedmotor.se, info@swedmotor.se

En partner att lita på!

MTU's motorer är konstruerade för maximal driftsäkerhet och 
totalekonomi. Detta har gjort MTU till en av världens ledande 
leverantörer av motorer för kommersiellt bruk. Med ett komplett 
sortiment från 125 kW till 9.000 kW och ett rikstäckande servicenät 
erbjuder vi såväl prestanda som trygghet.
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Reservofficer i insats – några erfarenheter
När Försvarsmakten ännu en gång ser över sin kompetensförsörjning stämmer det 
till eftertanke om hur denna försörjning har sett ut tidigare. Utan tillräcklig insyn i 
det omfattande grepp som tagits genom bland annat PG BoK (Projektgrupp Beman-
ning och Kompetens) vill jag ändå hoppas att planeringen tar höjd även för okända 
och/eller hastigt förändrade förutsättningar och de konsekvenser dessa kan ha för 
bemanning och kompetens. Beroende på situationen kan krav komma att ställas för 
att komplettera både genom utökad numerär och genom breddad kompetens. Häri 
har reservofficersinstitutionen under de senaste 125 åren utgjort en oundgänglig del 
och skulle så även att kunna göra länge framgent, i synnerhet i den personellt och 
materiellt reducerade försvarsmakt som ställs inför allt fler och allt mer varierande 
uppgifter. I denna artikel avser jag att, utifrån mina egna erfarenheter av några 
insatser, visa exempel på hur reservofficersinstitutionen i samverkan med berörda 
förband och centra effektivt svarar upp mot Försvarsmaktens behov av att temporärt 
kompletteras personellt såväl i antal som i kunskaper och färdigheter, för insatser 
både nationellt och internationellt.

Örlogskapten
PETER THOMSSON

Peter Thomsson är örlogskapten i Flottans reserv med erfaren-
heter från insatserna i Afghanistan och Indiska oceanen. Civilt 
jobbar han med företagsförvärv på försvarskoncernen Saabs 
huvudkontor i Stockholm och har tidigare arbetat i finansbran-
schen i Frankrike och Sverige. Han är som reservofficer place-
rad vid Marintaktiska staben och har tack vare sina erfarenheter 
från operation ATALANTA medverkat till boken ”Sjöfartsskydd 
och ISPS-koden”, vars andre författare, jur. kand. Mattias Wid-
lund publicerats i TiS 1/2012.

Liksom andra funktioner som skall värna 
samhället mot oönskade och oförutsedda 
händelser har Försvarsmakten det otack-
samma uppdraget att verka för att para-
doxalt nog inte användas för sin huvud-
uppgift i sin yttersta form – och tvingas 
därför att ständigt motivera sitt existens-
berättigande. Sverige har nu åtnjutit snart 
200 år av fred, även om krig och ofred 
emellanåt hotat att bryta in över gränser-

na. Friheten värderas säkerligen lika högt 
här som i våra, i detta avseende, mindre 
lyckligt lottade grannländer. Däremot 
ifrågasätts det militära försvaret kanske 
mer i vårt land, i sin egenskap av garant 
för fred och nationellt oberoende och till 
de kostnader detta medför. Vid ett fler-
tal tillfällen har kraftiga nedskärningar 
gjorts, ibland till ödesdigert låg försvars-
förmåga. Under drygt etthundra år, tills 
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den fredstida värnplikten år 2010 avskaf-
fades, var värnplikten den ena kompo-
nenten som regulator för numerären i in-
vasionsförsvaret. Mindre känt är kanske 
att den andra komponenten, reservoffi-
cersinstitutionen, är äldre än värnplikts-
systemet och i år firar sitt 125-årsjubi-
leum. Reservofficerskåren lever ännu 
kvar med fortsatt stöd från regering och 
riksdag, även om dess fortbestånd inte är 
säkerställd; under snart fem år har För-
svarsmakten i princip inte genomfört ny-
utbildning. 

I den nya Försvarsmakten skall kon-
trakterade reservister, såväl tidvis tjänst-
görande gruppbefäl, soldater och sjömän, 
så kallade GSS-T, som ersättning för 
värnpliktssystemet, tillsammans med 
reservofficerare utgöra förstärkningen 
i händelse av kris och krig. Nyckeln till 
den framtida bemanningen är de befatt-
ningsrader med tillhörande befattnings-
beskrivningar som detaljerat anger vil-
ken profil som krävs för varje befattning. 
Risken är dock att det perspektiv som 
anslagits blivit alltför snävt för att upp-
märksamma det tillskott av kompetenser 
och färdigheter som inte alltid står att till-
gå bland den heltidstjänstgörande perso-
nalen. Så kan ske trots, eller just på grund 
av, detaljrikedomen, och bildligt talat ris-
kerar man att inte se skogen för alla träd. 
Detta kan till exempel vara de kunskaper 
och färdigheter som i alltmer komplexa 
insatser ofta vunnit svenska kontingenter 
internationellt erkännande och som kan 
vara avgörande för att nå operationella 
mål utan att för den skull räknas till spe-
cifika militära kompetenser. 

Utan den länk till externa kompeten-
ser som värnpliktssystemet utgjorde är 
det nu ur denna aspekt viktigare än ti-
digare att Försvarsmakten undviker att 
stirra sig blind på befattningsrader och 

befattningsbeskrivningar eller på För-
svarsmaktsorganisation 13 och omstruk-
turering. Höjer man inte blicken riskerar 
man att missa den rika flora av kunskap 
och erfarenhet som i mer än hundra år har 
tillförts organisationen genom reservof-
ficersinstitutionen. Försvarsmakten har 
dock all möjlighet att ordna denna kom-
petensförsörjning även framledes, bara 
man vinnlägger sig om att säkra tillgång-
en till sina anställda reservofficerare och 
återupptar utbildningen för att ersätta 
denna annars åldrande personalpool.

Att exemplifiera utifrån sig själv kan 
framstå som förmätet men det är för mig 
det fall som ligger närmast till hands. 
Utan att göra anspråk på någon allmän-
giltig representativitet eller vetenskap-
lighet vill jag således lyfta fram mitt 
eget exempel som ett av många på hur 
en reservofficer kan vara till nytta för 
Försvarsmakten. Efter att ha gjort min 
värnplikt och därefter reservofficersut-
bildning och tjänstgöringsår vid 2.ytat-
tackflottiljen som artilleriofficer på ro-
botbåt år 1998 tjänstgjorde jag inte annat 
än några enstaka dagar under nästan tio 
år. Min specifika kompetens tillhörde ett 
vapensystem som kort efter min tjänstgö-
ring togs ur drift och därmed upphörde 
det direkta behovet att kalla in mig för att 
vidmakthålla mina färdigheter för befatt-
ningen.

År 2007 sökte jag mig tillbaka till flot-
tan och 4.sjöstridsflottiljens stab, till en 
försvarsmakt som genomgått FB04 (För-
svarsbeslut 2004) och omställningen till 
internationellt fokus samt tagit en strate-
gisk time-out. Förändringarna för att or-
ganisationen skulle kunna bestå tedde sig 
för mig som stora samtidigt som jag upp-
levde att Försvarsmakten ändå i grund 
och botten blivit vid sina fundamenta. 
Lite som i den gamla Teliareklamen: ”No-



155

thing changes, everyhing is new”. När så 
1.röjdykardivisionen på hösten 2007 sök-
te en underrättelseofficer inom IED (Im-
provised Explosive Device, s.k. vägbom-
ber) till FS15 i Afghanistan under 2008 
anmälde jag mig som frivillig. Under fem 
månader före rotation till insatsen ge-
nomgick jag ett utbildningspaket för att 
transformera en robotbåtsartillerist till en 
tillfredsställande kunskapsnivå inom tre 
för mig helt nya domäner: IED, underrät-
telsetjänst och markstrid. 

Här uppvisade Försvarsmakten en yp-
perlig förmåga att hantera behovet och 
tack vare min militära bakgrund behövde 
ingen tid läggas på en generell militarise-
ring vilket var både effektivt och nödvän-
digt givet de smala tidsramarna. Genom 
divisionschefens starka och uttryckliga 
stöd, kombinerat med min egen flexibi-
litet och vilja, förmåddes FM Underrät-
telse- och säkerhetscentrum, SWEDEC 
(Totalförsvarets ammunitions- och min-
röjningscentrum), Armétaktiska staben, 
Marintaktiska staben och MUST att ofta 
utanför ordinarie verksamhet på kort tid 
tillhandahålla det stöd som erfordrades. 

I den mån jag i det specifika IED-hän-
seendet inte nådde riktigt samma höga 
nivå som hos mina heltidstjänstgörande 
kollegor bland röjdykarna upplevde jag 
tydligt att min civila bakgrund tillförde 
kompetens till gruppens och insatsens 
fromma. En stor del av mina arbetsupp-
gifter var snarlika det analys- och råd-
givningsarbete jag studerat och verkat i 
civilt vilket i min erfarenhet ofta var till 
min fördel. Därtill kom de språkkunska-
per jag skaffat mig till stor nytta i det om-
fattande och ovärderliga utbyte jag hade 
med andra nationer i ISAF. Oftast räcker 
”broken English” långt men den generellt 
höga nivå inom främmande språk, i mitt 
fall franska, som kännetecknar svenskar 

underlättar samarbetet avsevärt. Person-
ligen värderar jag min tjänstgöring i Af-
ghanistan som en av mina viktigaste och 
mest berikande erfarenheter. Jag ser den 
även som ett bevis på organisationens 
förmåga att effektivt och med kvalitet 
kunna möta de krav som uppstår för att 
kunna lösa uppgifter, över vapengrenar, 
förband, centra och personalkategorier. 
Möjligen är detta en konsekvens av den 
oerhört snabba negativa utvecklingen av 
IED-situationen vilken identifierats som 
det största hotet mot svenska förband i ut-
landsinsatser. Emellertid är det just flexi-
bilitet och effektivt resursutnyttjande av 
detta slag som förväntas av Försvarsmak-
ten.

Min nästa tjänstgöring kom i samband 
med operation ATALANTA. Förvånans-
värt nog var det svårt att finna personal 
för att bemanna befattningar vid ope-
rationshögkvarteret i Storbritannien. 
Utifrån mitt perspektiv var det oemot-
ståndligt att erbjudas att tjänstgöra i en 
EU-insats ledd av Royal Navy. Efter tre 
månader av insatsförberedelse vid Ma-
rintaktiska staben kombinerat med första 
delen av operativ stabskurs vid Försvars-
högskolan roterade jag till staben i North-
wood, utanför London. Även denna gång 
möjliggjordes min tjänstgöring i insatsen 
av att Försvarsmakten som organisation 
effektivt svarade upp mot de behov som 
ställdes för att tillhandahålla ett svenskt 
personellt bidrag som mötte operationens 
förväntningar. I synnerhet i det högre 
stabsarbetet upplevde jag att min civila 
kompetens var till stor nytta, på samma 
sätt som anförts under erfarenheterna 
från Afghanistan. Inte helt okritiskt sägs 
ibland att modern ledning i högre stab 
görs genom CCCP2: Command and Con-
trol by Cut and Paste in PowerPoint. Väl 
medveten om risken att verktyget som bi-
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saken riskerar att ta fokus och energi från 
ledning och planering som huvudsak, vill 
jag ändå lyfta fram det värde och den ofta 
direkta applicerbarheten som civil mana-
gementkompetens har i militärt stabsar-
bete. Att metodiskt utarbeta besluts- och 
planeringsstöd för chefen och sedan på 
ett effektivt sätt i dragningar och rappor-
ter kunna kommunicera det är minst lika 
viktigt, om inte viktigare, i militära som i 
civila sammanhang. 

Återigen är likheterna många gånger 
större än skillnaderna i arbetet även om 
den underliggande verksamheten givet-
vis är väsensskild. En annan iakttagelse 
är återigen språkkunskapernas betydelse 
för de interpersonella relationerna, stabs-
arbete är trots allt lagarbete. Från North-

wood rekryterades jag till av den av Sve-
rige ledda sjögående staben som under 
flottiljamiral Jan Thörnqvist (nu konte-
ramiral och marininspektör) ledde EU:s 
sjöstyrka från HMS Carlskrona på plats i 
Indiska oceanen. Insatsen har tidigare av-
handlats i flera artiklar i denna tidskrift. 
Kedjan från Marintaktiska staben via 
operationshögkvarteret till den sjögående 
staben kom tveklöst till stor nytta. 

Under den femårsperiod som här har 
avhandlats har jag sällan varit den ende 
reservofficer som tjänstgjort i respektive 
insats. Givetvis har majoriteten av mina 
kollegor varit heltidstjänstgörande men 
det har funnits många andra reservoffice-
rare som kommit till insatsen med kortare 
eller längre tid från sina tidigare tjänstgö-

Svenska officerare vid operation ATALANTAS operationshögkvarter (OHQ) i North-
wood, UK, december 2009, i samband med besök av dåvarande insatschefen general-
löjtnant Anders Lindström med ställföreträdare, generalmajor Anders Brännström. 
Författaren längst ned till höger i bild.
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ringar och därmed varierande behov av 
kompletteringsutbildning. Detta är dock 
knappast unikt för reservisterna utan 
förekommer även bland stamofficerarna 
och tycks visserligen innebära en del ad-
ministrativa och logistiska utmaningar, 
som dock genomgående tycks ha kunnat 
lösas. Ur ett internationellt perspektiv har 
jag under samtliga utlandsinsatser tjänst-
gjort med reservister från flera andra län-
der och även om skillnaderna i specifika 
avseenden är många är likheterna flera. 
Gemensamt för dessa reservister är att de 
tillför ett värdefullt och uppskattat till-
skott för sina försvarsmakter.

För mig var det självklart att söka ut-
landstjänst när Försvarsmakten föränd-
rades. Jag ser det som att vi återgått till 
det tidigare förhållande i vilket tjänstgö-
ring utomlands, förr i tiden ofta under 
främmande flagga, var en naturlig del 
av utvecklingen och karriären för en of-
ficer. I det nuvarande säkerhetspolitiska 
sammanhanget med ömsesidig solidari-
tet inom den europeiska säkerhetspoliti-
ken, vilket återkommande uttalats i den 
svenska utrikesdeklarationen, uppfattar 
jag utlandstjänst som självklart för varje 
officer, oavsett anställningsform. 

Kraven på Försvarsmakten har föränd-
rats i takt med omvärlden och samhäl-
let i stort. För mig som individ innebar 
förändringen ett krav att acceptera de 
uppgifter som organisationen står inför, 
även utomlands, samt att i än högre grad 
hålla mig tjänstduglig. Den formen av 
tjänstvillighet för de uppgifter man kan 
ställas inför, även om den inte förväntas 
vara lika hög genom alla livssituationer, 
ser jag som en förutsättning för att kunna 
bidra i den nya Försvarsmakten. Smol-
ket i glädjen över mina genomgående 
positiva erfarenheter från insatser både 
nationellt och internationellt har genom-

gående emanerat från den personalad-
ministrativa hanteringen i många olika 
former, vilket beklagligt nog inte är unikt 
varken för min egen erfarenhet eller för 
min personalkategori. Här finns stort 
förbättringsutrymme för att undvika den 
för Försvarsmakten rimligen oönskade 
situation i vilken individen söker utlands-
tjänst, trots en personaladministrativ 
hantering som ”klickar” när den behöver 
fungera som bäst.

Jag har efter återkomsten från Indiska 
oceanen återgått till en huvudsakligen 
civil tillvaro men har ändå fortsatt till-
höra den gynnade minoritet av reserv-
officerare som återkommande tjänstgör 
i Försvarsmakten. Jag har dessutom på 
basis av dessa erfarenheter medverkat 
till en fakta- och lärobok i sjöfartsskydd 
för handelssjöfarten.1 Samtidigt, för att 
vända på syftet från ingressen, ser jag 
i mitt dagliga civila värv stort värde av 
min militära erfarenhet även om det utö-
ver förbättrad struktur och stresstålighet 
är svårt att konkretisera. Min nuvarande 
arbetsgivare, försvarskoncernen Saab, 
stödjer aktivt mina återkommande tjänst-
göringar.

Sett i ljuset av den pågående omstruk-
tureringen ser jag en risk att även om de 
mest centrala kompetensbehoven givetvis 
kommer att identifieras kanske inte alla 
för dagens eller framtida situationer er-
fordrade kompetensbehov blir uppmärk-
sammade. Oavsett detta är det troligt att 
det, i synnerhet för den till numerären allt 
mindre Försvarsmakten, inte kommer att 
gå att tillgodose alla kompetensbehov in-
ternt. I detta skiljer sig Försvarsmakten 
inte från andra organisationer och före-
tag som hyr in konsulter. Detta sker av ett 
flertal skäl, dels för att det kan vara svårt 
1. Thomsson, Peter och Widlund, Mattias, 
Sjöfartsskydd & ISPS-koden, 1 u., 2012.
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att rekrytera fast anställd personal, dels 
för att det vore ett oekonomiskt resursut-
nyttjande av specialiteter som efterfrågas 
oregelbundet eller för att Försvarsmakten 
inte kan erbjuda en tillräckligt stimule-
rande eller varierande heltidssysselsätt-
ning inom yrket.

Den återupptagna reservofficersutbild-
ningen kommer antagligen inte att likna 
den senast genomförda, så har det alltid 
varit i vår föränderliga värld. Avgörande 
är dock att den ger individen den mili-
tära bas som behövs för att över tid och 
med koppling till sin civila kompetens 

kunna verka i växlande befattningar i 
Försvarsmakten. Oavsett vilken era och 
utbildningsprogram individen utbildats 
i tycks det mig från såväl svenska som 
internationella jämförelser att en reserv-
officer med betryggande bas i Försvars-
makten under lång tid framöver kan vara 
till nytta. Precis för vad och i vilken form 
varierar givetvis med situationen och in-
dividen. Den tjänstvillige och tjänstdug-
lige reservofficeren torde dock vara en 
resurs som Försvarsmakten har svårt att 
undvara, i framtiden precis som under de 
senaste 125 åren.
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Ledamoten
BO RASK

Kommendör Bo Rask är Kungl. Örlogsmannasällskapets sekre-
terare.

Varför prioriteras aldrig marinens 
materielbehov?
Trots de goda föresatserna och avtalet om ”Peace in our time” i München 1938 mel-
lan Premiärminister Chamberlain och Rikskansler Adolf Hitler, var avtalet inte värt 
någonting. Kriget i Europa startade den 1 september 1939. Bara tio månader senare, 
vid midsommar 1940, hade Sveriges geostrategiska läge dramatiskt försämrats. I 
öster hade Tyskland och Sovjetunionen gjort gemensam sak med Polen, de baltiska 
staterna och Finland. På kort tid i så kallade ”blitzkrieg”-operationer krossades 
dessa länders (utom Finlands) nationella försvar. Finland lyckades genom fram-
gångsrika försvarsåtgärder förhindra att försvaret helt bröt samman och kunde i 
mars 1940 förhandla till sig en separatfred med Sovjetunionen. 

I söder angrep Tyskland därefter i april 
1940 i en samordnad operation Danmark 
och Norge för att något senare operativt 
svänga stridskrafterna mot Nederländer-
na, Belgien och Frankrike. Den 22 juni 
1940 undertecknades vapenstillestån-
det i Compiègne norr om Paris. Därmed 
var Sverige omgivet av krigförande sta-
ter och skyddet av sjövägarna för folk-
försörjningen och för industrins vitala 
råvaror blev en allvarlig fråga för vårt 
land ända till krigsslutet 1945. All svensk 
krigsplanering som från 1930-talet hade 
utgått från att Tyskland och Sovjetunio-
nen skulle stå som fiender i en eventuell 

framtida konflikt. Nu var planeringen 
fullständigt inaktuell.

Det svenska försvaret som var otill-
räckligt utrustat, bemannat och övat vid 
krigsutbrottet ställdes omedelbart in-
för många svåra utmaningar. Förstärkt 
försvarsberedskap anbefalldes vilket i 
princip innebar mobilisering. För mari-
nens del organiserades ett konvojsystem 
kusten runt för att skydda de vitala sjö-
transporterna mot flyg och ubåtsangrepp. 
Behovet av minröjning av drivande 
slitminor från brittiska och tyska mine-
ringar blev omgående en viktig och per-
sonalkrävande uppgift bl. a för att skydda 
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sjötrafiken och den för folkförsörjningen 
så viktiga fiskeverksamheten. Uppgiften 
pågår än idag. 

Vi lade samtidigt ut flera defensiva 
mineringar för att förbättra vårt försvar. 
Sjökontrollstationer organiserades för 
att övervaka fartygsrörelser och fiske. 
Vi kunde inte hävda hela vårt sjöterri-
torium som i eftergifter minskades till 
endast tre distansminuter (5556 meter). 
Trots konvojering och andra skyddsåt-
gärder sänktes flera handelsfartyg under 
krigsåren. De marina resurserna var helt 
otillräckliga och ”allt som flöt” fick rus-
tas och utnyttjas för att hantera den över-
mäktiga situationen. Marinen pressades 
mycket hårt under hela kriget för att hålla 
sjövägarna öppna. Resursförstärkningar 
krävdes och beställningar började läg-
gas på svenska varv samtidigt som viss 
överskottsmateriel med sämre prestanda 
kunde köpas utomlands. Vid krigsslu-
tet pågick en omfattande byggnation av 
modern fartygsmateriel. Men insatserna 
kom för sent för att positivt påverka de 
stora resursbehoven. Den uppenbara slut-
satsen av historien är att förändringar i 
det säkerhetspolitiska och geostrategiska 
läget kan ske mycket snabbt och på ovän-
tade sätt. Planer kan snabbt bli inaktu-
ella. Under världskriget klarade marinen 
knappt att hålla sjövägarna öppna, samti-
digt som samhället var mindre sårbart än 
idag. En allvarlig störning idag i råvaru-
flödena stoppar på någon vecka industrin 
och livsmedelsproduktionen i landet. För 
att klara snabba kast i världshändelserna, 
krävs därför en rimlig beredskap. I För-
svarsbeslutet 2009 regleras att den högsta 
beredskapen ska upprätthållas av marin- 
och flygstridskrafter. ”Vidare framgår 
att stridskrafterna ska ha en kvalificerad 
förmåga att genomföra strid i hela ska-
lan från lågintensiva till högintensiva 

konfliktnivåer” (Prop. 2008/09:140 sidan 
11). Marinstridskrafterna ska primärt ut-
veckla förmågan att verka i vårt närom-
råde genom att skydda svenska intressen 
till havs.

Okunskap och ensidigt 
utnyttjande av de ma- 
rina stridskrafterna
Under det kalla kriget föll marinens in-
satser för de vitala sjötransporterna un-
der världskriget snabbt i glömska. Den 
stundtals överhängande risken för kustin-
vasion från Warzawapakten, fick till följd 
att marinen främst organiserades för in-
vasionsförsvar dvs. för att i olika typer 
av anfalls- och mineringsföretag försöka 
sänka en angripares trupp- och materiel-
lastade fartyg i stället för den klassiska 
uppgiften att hålla sjövägarna öppna.

I Försvarsbeslutet 1972 beslutades 
dessutom att flottan endast skulle ha re-
surser för deltagande i invasionsförsva-
ret, den tidigare uppgiften att skydda 
importsjöfarten togs bort. Reellt innebar 
det att förmågan till fartygsbunden ubåts-
jakt avvecklades. Vidare beslutades att 
sjöfartsskydd därefter skulle lösas med 
andra medel än militära varvid eskorte-
rings- och ubåtsjaktförmågan drastiskt 
minskades. Följderna av detta visades 
tydligt under 80- och 90-talens ubåtsjak-
ter i svenska vatten.

Dagens officersgenerationer i hög-
kvarteret har aldrig sett någon annan 
uppgift än invasionsförsvar för marinen 
och möjligen under de senare åren några 
framgångsrika internationella insatser. 
Avsaknaden av en tydlig marin hotbild 
anses av vissa planerare i Högkvarteret 
vara liktydig med att de marina resur-
serna kan reduceras ytterligare. Denna 
brist på insikt om de ständigt pågående 
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och krävande marina uppgifterna samt 
okunskapen om de marina förbandens 
flexibilitet och mångsidighet är mycket 
tydlig. Okunskapen om sjövägarnas be-
tydelse och om marinens förmågor resul-
terar oftast i en ambition i Högkvarteret 
att reducera de marina stridskrafterna till 
förmån för övriga stridskrafter.

Oroande framtidsutsikter
Idag står vi inför en allt mer osäker fram-
tidsutveckling. En global finanskris på-
går som riskerar att slå sönder de finan-
siella strukturerna, skapa osäkerheter i 
världshandeln och slå ut miljontals unga 
i Europa från arbetsmarknaderna. Den 
stora sociala oro som kan bli följden av 
finanskrisen kan spä på redan existe-
rande migration inom Europa och mel-
lan Europa och andra kontinenter. Starkt 
nationalistiska politiska partier vinner 
framgångar i både Frankrike och Grek-
land. I Serbien vann nyligen nationalisten 
Nikolic presidentvalet. I Ungern är den 
politiska utvecklingen också oroande. 

Den globala uppvärmningen, höjning-
en av medelvattennivån i världshaven, 
vattenbristen i vissa länder och över-
svämningar i andra länder kan förstärka 
migrationsrörelserna ytterligare. Resul-
tatet kan i närtid bli extrema påfrest-
ningar för vissa länder som idag anser sig 
lyckligt lottade. Vissa europeiska tanke-
smedjor utesluter inte krig mellan stater 
i Europa inom tio år. Samtidigt har USA 
skiftat fokus från Europa till Stilla Havs-
regionen. I Ryssland pågår en mycket 
omfattande modernisering och upprust-
ning av landets väpnade styrkor.

Idag förekommer allvarliga störningar 
i sjöfarten – blodomloppet i världshan-
deln – som om de blir ett normaltillstånd 
ytterligare kan försämra möjligheterna 
till återhämtning i världsekonomin. Alla 

länder och dess konsumenter påverkas 
direkt av störningarna i sjötrafiken ge-
nom dyrare transporter och försäkringar.

Den globala uppvärmningen har också 
positiva effekter genom att sjövägarna till 
Asien sannolikt kan förkortas med ca en 
tredjedel som en följd av en ökad isav-
smältning i Arktis. Det är positivt, men 
samtidigt öppnar det för en intensifierad 
kamp om de gas-, olja och mineralresur-
ser som bedöms finnas i området. Vidare 
bedöms fiskebestånden i Arktis komma 
att bli en viktig livsmedelsråvara. Kam-
pen om resurserna i Arktis kommer att 
hårdna och stormakterna kommer inte 
att passivt stå vid sidan och se på när re-
surserna ska fördelas. De militära konse-
kvenserna av Arktis ökade strategiska 
betydelse kan ännu inte bedömas fullt 
ut, men ett minskande istäcke kommer 
bl.a. att reducera förutsättningarna att 
dölja andraslagsförmågan med kärnva-
pen under Arktis istäcke. Det är allvar-
ligt eftersom sådana marina stridskrafter 
bl.a. finns baserade på Kolahalvön. Norra 
Skandinaviens strategiska betydelse 
kommer åter att öka. Sveriges närom-
råde omfattar därmed självklart minst 
i Norska havet och Barents hav. Flottan 
måste därmed ha resurser för att kunna 
verka både i Östersjön, i Västerhavet och 
i dessa nordligare farvatten.

Sjötransporterna generellt i Östersjön 
ökar och stora volymer naturgas trans-
porteras nu via pipelines från inre Finska 
viken till Tyskland. Transporterna av olja 
ökar också från nybyggda hamnar i Fin-
ska viken. Konsekvenserna av transpor-
terna av olja och gas är förknippad med 
framtida osäkerheter. Stormakterna övar 
redan till sjöss i Östersjön och i Väster-
havet. Delar av NATO robotförsvar kan 
komma att byggas ut genom fartygsburna 
antirobotsystem. Risken för incidenter 
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och kriser ökar. Det har Regeringen pekat 
på i prop.2008/09:140.

Sammantaget bedöms osäkerheterna 
inför framtiden av många bedömare som 
mycket stora.

Var är långsiktigheten?
Under det kalla kriget fanns en långsik-
tighet i Försvarsmaktens materielan-
skaffning. Försvarsmakten och FMV 
arbetade nära och tillsammans med 
varvsindustrin viket resulterade i beställ-
ningar med jämna intervall av både ubå-
tar och ytstridsfartyg. Även om serierna 
oftast var för korta för att kunna ta hem 
besparingar på grund av serieeffekten, så 
kunde långsiktigheten i beställningarna i 
huvudsak hålla uppe kvalitetskraven och 
moderniteten på flottans och kustartil-
leriets fartygs- och båtmateriel. Men un-
der en följd av år har nu omsättningen av 
fartyg ständigt skjutits på framtiden pga. 
andra prioriteringar. Inte ens liggande 
planer med omsättning av ett nytt signal-
spaningsfartyg, ubåtar NGU/A26, stöd-
fartyg och nya korvetter är enligt källor i 
Högkvarteret säkrade från förändringar.

Flottan har idag akuta behov av nya 
fartyg för att behålla handlingsfriheten 
över tid. Flera av de nuvarande fartygs-
systemen närmar sig snabbt sin bedömda 
maximala livslängd. Reservdelsbrister 
och ”end of life problematik” på sys-
tem är idag legio. De två korvetterna 
av Stockholmsklass utrangeras i närtid 
(2015). Göteborgsklassens fyra fartyg 
(ursprunglig plan sex fartyg) levererade 
1990-93 har reducerats till endast två 
korvetter kapabla för stridsuppgifter över 
hela konfliktskalan och två fartyg pla-
neras för att byggas om till bevaknings-
fartyg för att ersätta äldre och mindre 
sjödugliga bevakningsbåtar. Minjakterna 
av Kosterklassen har moderniserats och 

reducerats med två enheter från de ur-
sprungliga sju, men de levererades redan 
i början av 1980-talet. Korvett Visby är 
ännu inte slutlevererad tolv år efter sjö-
sättning, men nu under 2012 ska fartygen 
vara operativa i den så kallade version 
fem bl.a. med förmåga att skjuta sjörobot. 
Fartygen kommer att bli ett bra tillskott 
till marinens offensiva förmåga. Men er-
sättare till Göteborgsklassen måste snart 
beställas. Ubåtsjaktförmågan som så tål-
modigt byggdes upp under ubåtsinciden-
terna på 1980 och 1990-talet är i princip 
utraderad genom att flera fartygsburna 
sonarsystem idag inte är operativa och att 
det samtidigt råder stor brist på utbildad 
personal såväl ombord som vid skolorna. 
Dessutom saknas sedan flera år helikop-
terkomponenten i ubåtsjaktsystemet. 
Amfibiesystemet har brister i båtmate-
rielen och saknar dessutom luftvärns-
komponenten i bataljonen. Två ubåtar 
typ Södermanland operativa 1990 och tre 
ubåtar typ Gotland operativa 1999 utgör 
idag ubåtssystemet. Enligt försvarsbe-
slut ska antalet ubåtar reduceras till fyra. 
Omsättning av två ubåtar planeras ge-
nom projektet NGU/A26, men FMV har 
ännu inte lagt byggnadsbeställning på 
varvet. Byggnationen av dessa två ubåtar 
är mycket viktig för ubåtssystemets lång-
siktiga överlevnad och dessutom för att 
behålla den industriella basen i landet.

Sammantaget skjuter Försvarsmakten 
omsättningen av fartyg och båtar stän-
digt framåt i tiden. Det är en riskfylld 
strategi! Georgienkrisen som i praktiken 
avgjordes på bara några dagar visade tyd-
ligt att den ryska tröskeln för att använda 
militärt våld i närområdet har sänkts och 
har av dåvarande Försvarsministern, 
Statsrådet Sten Tolgfors använts för att 
motivera stående förband ”omedelbart 
gripbara inom Försvarsmakten. ”Rege-
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ringen bedömer att insatser i närområ-
det, för att kunna hantera kriser och in-
cidenter, främst kommer att ha sjö- och 
luftoperativ tyngdpunkt” (Prop. 2008/ 
09:140 sidan 40). 

Högkvarteret följer inte 
de politiska direktiven
Stående förband kräver både materiel 
och personal i tillräcklig omfattning. För-
svarsbeslutet 2009 har ställt krav på stän-
digt fullbemannade marina stridskrafter. 

Så har det inte blivit! Marinens för-
bandschefer kämpar i hård motvind med 
Högkvarterets Produktionsledning som 
inte har följt den politiska inriktningen 
”att endast en mindre andel av soldater-
na i arméstridskrafterna, inklusive led-
nings- och logistikförbanden bör utgöras 
av kontinuerligt tjänstgörande soldater 
och bör inte överstiga ca 25 %” (Prop. 
2008/09:140 sidan 49). 

Idag är antalet kontinuerligt tjänstgö-
rande soldater i arméstridskrafterna ca 
35 - 38 %. Resultatet är naturligtvis högre 
förbrukning av lönemedel, underhålls-
medel och medel för övningsverksam-

heten. Detta drabbar övriga stridskrafter 
negativt. Här har Högkvarteret inte följt 
de politiska direktiven.

Marinens förbandschefer argumen-
terar idag förgäves om att tilldelas mer 
personal för att kunna bemanna fartygen, 
sjöstridsskolan, basresurserna och de 
marina stabsbefattningarna. Det är dess-
utom vanligt förekommande att marin 
personal med unika kompetenser place-
ras i försvarsmaktsgemensamma befatt-
ningar med följden att fartygen inte kan 
gå till sjöss. Som exempel saknas idag 77 
årsarbetskrafter för att kunna bemanna 
Sjöstridsskolan och samtidigt bemanna 
fartygen för att upprätthålla regeringens 
krav på beredskap. Läget är mycket all-
varligt.

Förutsättningarna för att hantera de 
kriser och incidenter som Regeringen be-
gär, saknas genom att Högkvarteret inte 
skapar förutsättningarna! 

Sveriges engagemang i Afghanistan 
är och har varit viktigt för att bidra till 
stabilitet och säkerhet i det av inre orolig-
heter och motsättningar så svårt plågade 
landet. Insatserna har krävt omfattade 

Ersättare till de fyra Göteborgskorvetterna måste snarast beställas. Idag är två av de 
fyra fartygen i drift, två avvaktar ombyggnad till vedettbåtar. Foto: Försvarsmakten. 
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nyinvesteringar i helikoptrar, fordon och 
övrig materiel samt byggnation av cam-
per för att öka effekten av insatserna och 
för att minska riskerna för vår personal. 
Det har varit riktiga men också mycket 
dyrbara prioriteringar.

Inför försvarsbeslutet 2009 bedömde 
Regeringen att marin- och flygstridskraf-
ter främst skulle utnyttjas för de nationel-
la uppgifterna medan ”insatser utanför 
närområdet förutses under överskådlig 
tid huvudsakligen ske på markarenan, 
och ha en markoperativ tyngdpunkt” 
(Prop. 2008/09:140 sidan 49).

När den militära närvaron i Afghanis-
tan nu planeras att minska från 2014, bör 
konsekvenserna av hemtagningsbeslutet 
rimligen följas av en ombalansering av 
Försvarsmaktens materielplan så att de 
angelägna behoven för marin- och flyg-
stridskrafterna nu prioriteras före nya 
kostsamma materielsatsningar på armé-
stridskrafterna. Sådana nysatsningar på 
marinstridskrafterna är angelägna av 
flera skäl. Dels har den nödvändiga ma-
rina omsättningen av fartyg och båtar 
flera gånger skjutits på framtiden och 
nu blivit akut, dels är antalet fartyg i all-
mänhet för få för uppgifterna. Förutom 
de nödvändiga satsningar på fartygs- och 
båtmaterielen som tidigare beskrivits, er-
fordras dessutom systemsatsningar som 
t.ex. luftvärnsrobot till korvetterna och 
riktade åtgärder inom ubåtsjaktsystemet. 
Behovet av en ny lätt torped är dessutom 
akut.

Marinen har genomfört omfattande 
strukturella och organisatoriska föränd-
ringar under 2000-talet. Lika tydliga och 
genomgripande förändringar har inte 
ännu genomförts inom arméstridskraf-
terna. När General Sverker Göranson 
efterträdde General Håkan Syrén som 
Överbefälhavare 2009, sa Försvarsmi-

nister Sten Tolgfors i sitt tal vid ceremo-
nin på Karlberg ”vi hade många dugliga 
kandidater att välja mellan, men valet 
blev arméofficeren Sverker Göranson för 
hans stora erfarenheter av internatio-
nella insatser och för att de största för-
ändringarna inom försvaret återstår att 
göra inom arméstridskrafterna”. Några 
strukturella förändringar av arméstrids-
krafterna har ännu inte genomförts. 

Låg sannolikhet för nya 
insatser på markarenan
Ett annat skäl att nu prioritera de marina 
stridskrafterna är att sannolikheten för 
nya stora militära markinsatser i NATO 
regi är mycket låg. De flesta NATO län-
derna är nu påtagligt krigströtta efter de 
långvariga insatserna i Irak och Afgha-
nistan och kommer noga överväga be-
hovet av sådana insatser. Det politiska 
stödet för omfattande markinsatser har 
dessutom minskat. President Obama 
meddelade vid NATO toppmötet i Chi-
cago nyligen ”att det nu var dags att 
satsa på Amerika”. Lika låg bedömer jag 
att sannolikheten är för att Europeiska 
Unionens beredskapssatta stridsgrupper 
(EUBG) kommer att sättas in i krisdäm-
pande eller fredsframtvingande insatser. 
Slutsatsen är därför att det är lämpligt att 
ombalansera materielplanen till förmån 
för de eftersatta omsättningsbehoven i 
marinen. 

Marina fartyg tar lång tid att studera, 
konstruera och bygga. De är dyra att an-
skaffa, men i livslängdsperspektivet är 
betydligt mindre kostsamma än mark-
stridskrafter eftersom förbrukningen av 
lönemedel för de numerärt små besätt-
ningarna är väsentligt lägre än de perso-
nalmässigt starkare arméförbanden.

Ett allvarligt problem är dock att FMV 
idag synes sakna resurser för att helt kun-
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na gå i takt med Försvarsmaktens materi-
elplanering och för att kunna beställa och 
hålla ihop större materielprojekt. Dess-
utom har Försvarsmakten medverkat till 
att flera projekt har drabbats av krav-
glidningar normalt med förseningar och 
fördyringar som följd. Dessa förseningar 
och fördyringar har påtagligt försämrat 
marinens materielstatus samtidigt som 
förseningarna skapar utrymme för pla-
neringsmässig militär klåfingrighet. Med 
detta påstående avser jag att då materiel-
planerna ständigt drabbas av förseningar 
och därmed lägre anslagsbelastning än 
det var tänkt, öppnar det för ändringar 
och nya beslut och att pröva andra vägar 
för att skapa balans i ekonomi och ma-
terielsystem. Nya behov uppstår ständigt 
i staberna när insikten om att Afghanis-
tan snart kan vara över. Då börjar det 
nationella försvaret åter prioriteras. Men 
rådande ekonomi tillåter inte en allmän 
satsning inom hela Försvarsmakten. Min 
uppfattning är att det nationella försvaret 
även i fortsättningen och i linje med För-
svarsbeslutet 2009 ska utgöras av marin- 
och flygstridskrafter med hög beredskap. 
Det är relativt sett mindre kostsamt men 
ger hög effekt som ett skalförsvar. 

Markstridskrafterna kan därmed, då 
de inte längre erfordras för fredsfrämjan-
de insatser tillåtas gå ned i beredskap och 
numerär av ständigt tjänstgörande per-
sonal. En sådan satsning följer dessutom 
de internationella trenderna där mark-
stridskrafterna reducera till förmån för 
sjöstridskrafterna. I Nederländerna har 
t ex ett drastiskt beslut fattas att ta bort 
hela stridsvagnsparken. Sjöstridskraf-
terna behålls på i stort sett samma nivå 
som tidigare.

Att påverka skeenden på marken från 
havet eller från luften är kostnadseffek-
tivt och riskerar i betydligt lägre grad 

livet på svensk personal. Några goda ex-
empel på indirekt påverkan är insatserna 
i Adenviken och Indiska Oceanen med 
sjöstridskrafter gemensamt med kustbe-
vakningen samt flygvapeninsatsen över 
Libyen. Insatser med sjöstridskrafter 
kräver ingen omfattande logistikkedja 
och någon dyrbar skyddad camp behövs 
inte heller. 

Om det är politiskt önskvärt kan dess-
utom en marin operation i princip av-
brytas på dagen. Att vi har förmåga att 
uppträda verkligt kustnära och direkt 
påverka verksamheten på land visades 
inte minst i de två operationerna utanför 

Alla beslut finns för den synnerligen vik-
tiga beställningen av byggnation av två 
nya ubåtar men beställningen från FMV 
till byggnadsvarvet dröjer. Här ubåten 
Halland. Foto: Försvarsmakten.
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Libanon med syfte att förhindra vapen-
smuggling. Flottans förband tillsammans 
med amfibiebataljonen är skräddarsydda 
för att verka kustnära och från havet mot 
kusten.

De signaler om förstärkningar i ar-
méförbanden som arméinspektören 
Generalmajor Berndt Grundevik ger ut-
tryck för i Officerstidningen är därför 
oroande. Arméinspektören anser att det 
nu är lämpligt att kräva ökad eldkraft i 
arméförbanden genom att bl.a. ”de lätta 
bataljonerna på P7 ombeväpnas till me-
kaniserad bataljon med stridsfordon 90 
och att stridsvagnskompanier inordnas 
i de mekaniserade bataljonerna i stället 
för att vara organiserade separat”. ”An-
talet stridsvagnskompanier ska dessutom 
enligt förslagen ökas”. Vidare framförs 
av Berndt Grundevik att ”förslagen är 
inte fullt ut produktionsberäknade” men 
anses vara ”inom given ram personellt, 
materiellt och så vitt vi kan bedöma även 
ekonomiskt” (Officerstidningen 4/2012 
sidan 4 och 5).

De här signalerna går stick i stäv med 
den politiska inriktningen i försvarsbe-
slutet 2009 att det ” från dagens mate-
rieltillgång ska ske en tyngdpunktsför-
skjutning från tunga och medeltunga 
fordon till lättare splitterskyddade for-
don i förhållande till den fördelning som 
idag finns i de mekaniserade bataljo-

nerna”. Det indikerar dessutom att ar-
méinspektören anser att rådande ekono-
miska medelstilldelning mellan de olika 
stridskrafterna alltid skall vara statisk 
oavsett hur omvärldsläget och hur den 
övriga Försvarsmaktens materielbehov 
ser ut. Det är dessutom ett praktexempel 
på hur Försvarsmakten agerar för att inte 
ens överväga om andra materielsatsning-
ar borde komma ifråga nu när vi börjar 
skönja slutet på de dyrbara markinsatser-
na i Afghanistan.

Vidare är det ologiskt att nu förstärka 
eldkraften i de mekaniserade bataljo-
nerna då ”något enskilt militärt väpnat 
angrepp direkt mot Sverige är fortsatt 
osannolikt under överskådlig tid” (Prop. 
2008/09:140 sid 29).

Sammanfattning
Marinen har omfattande och akuta om-
sättningsbehov av fartyg och båtar samt 
av vissa delsystem. Marinen har i För-
svarsbeslutet 2009 tilldelats omfattande 
uppgifter av Regering och Riksdag. Upp-
gifterna löses inte idag fullt ut genom att 
Högkvarteret hittills inte har agerat för att 
tilldela de marina förbanden de verktyg 
(personal och materiel) de behöver för att 
nu och på sikt kunna lösa sina uppgifter. 
Detta är oroande eftersom framtiden sy-
nes innehålla så många osäkerheter.
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KÖMS:s bibliotek och samlingar som resurs 
för militärvetenskaplig och maritim forskning 
på 2000-talet
”Betecknande för bibliotek är att de är långsiktigt nyttiga, t.o.m. i två riktningar: 
framåt och bakåt.” (Harry Järv i Mänsklighetens minne: en bibliotekshistorisk 
antologi, 2008.)
Ledamoten Bo Wranker, Öv 1 gr(pa), erhöll sällskapets uppdrag att utreda sällska-
pets biblioteks framtid. Utredningen utmynnade i ett förslag att biblioteket i första 
hand skulle ställas till forskningens förfogande. Den nu presenterade artikeln utgör 
en fortsatt analys från denna utgångspunkt. 

Ledamoten
BO WRANKER

&
Fil. Mag., Bibliotekarie
LISBETH THORSÈN

Bo Wranker är Kungl. Örlogsman-
nasällskaptes bibliotekarie. Vid 
biblioteket verkar även biblioteka-
rien Lisbeth Thorsén, som tidigare 
bl.a. varit verksam vid Sjöstrids-
skolan.

Berättelsen bakåt i tiden: 
ett barn av sin tid
Situationen vid sällskapets tillkomst 
november 1771
I första stycket i minnesskriften från 
1971 skriver fil.dr. Bertil Broomé:

”Sällskapet var närmast en skapelse 
av frihetstidens nyttobetonade krav på 
yrkesutbildning och reformpedagogiska 
idéer. De unga officerare vid galäreska-
dern i Stockholm som stiftade Örlogs-
mannasällskapet var besjälade av en 
stark vilja att genom vidgade kunskaper 
och fördjupade studier öka sin yrkes-
skicklighet och därmed hävda den i den 
försvarspolitiska debatten omstridda ga-
läreskaderns anseende.”

Teoretiska kunskaper, yrkesutbildning 
och pedagogik.
1600-talets stora naturvetenskapliga 
upptäckter inom matematik, fysik, kemi 
och tillsammans med de stora geogra-
fiska upptäckterna hade nyss förändrat 
världsbilden. Upplysningens stora idé 
var att 1700-talsmänniskan kunde lä-
ras att behärska naturen och därigenom 
förbättra sina villkor. Genom att låta det 
rena förnuftet utan påbjudna andliga el-
ler världsliga dogmer leda studier och 
kunskapssträvan skulle de materiella 
villkoren för människor höjas. Fria aka-
demier växte som svampar ur jorden runt 
om i Europa. Nyttoaspekten både för den 
enskilda människan och för samhälls-
gemenskapen framhävdes ständigt. De 
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tekniska framstegen i naturvetenskaper-
nas kölvatten (ibland oklart vad som kom 
först) ledde till utveckling av kommu-
nikationsväsen, industrimässig produk-
tion, förbättrad jordbruksproduktion och 
en expansion av handel och näringsliv.  
Framstegen inom matematik, kemi och 
fysik fick sin militära tillämpning främst 
inom artilleri och fortifikation; matema-
tik och astronomi inom navigationskons-
ten.

1700-talet blev pedagogikens stora år-
hundrade. Tidigt berömda reformpedago-
ger var August Herman Francke i Halle 
och Jean-Jaques Rousseau i Frankrike. 
År 1752 gav Johan Bernhard Basedow i 
Dessau ut En ny och utmärkt metod att 
undervisa förnämare ungdom. Basedow 
undervisade också en tid vid riddar-
akademien i Sorö i Danmark. Basedow 
betonade det metodiska tillvägagångs-
sättet. Motto var icke mycket men med 
lust. Realism, åskådlighet och självverk-
samhet eftersträvades. Den första peda-
gogikprofessuren i Tyskland inrättades 
vid universitetet i Halle och innehades av 
Ernst Christian Trapp, tidigare professor 
i Dessau. 

Det finns ingen anledning att anta att 
dessa tankar inte var spridda i Sverige. 
Som exempel gav den kände tidskrifts-
utgivaren, bibliotekarien och förläggaren 
Carl Christoffer Gjörwell, mellan 1781 
och 1789 ut Upfostringssälskapets tidn. 
som hade allmän spridning. Gjörwell 
hade företagit flera studieresor och be-
skriver i sina resebrev anläggningen Pe-
dagogium i Halle. Han får också kontakt 
med pedagogerna Heinrich Campe och 
Gotthilf Salzman och recenserar deras 
arbeten för svenska läsare.

Redan nu förfäktades inom officers-
utbildningen olika ståndpunkter när det 
gällde teoretiska studier versus praktisk 

erfarenhet och anciennitet. Krigarens 
yrke skulle inte ses som ett hantverk 
där endast manuell skicklighet och vissa 
moraliska egenskaper fordrades. Fil. Dr. 
Wilhelm Sjöstrand visar i sin omfattande 
doktorsavhandling Grunddragen av den 
militära undervisningens uppkomst och 
utvecklingshistoria i Sverige till år 1792 
(Diss. Uppsala, 1941) att kraven på teo-
retiska kunskaper i krigsvetenskaperna 
hölls höga och att omfattande krav ställ-
des även på kunskaper inom humaniora 
– särskilt språk. Teoretisk undervisning 
och övning var det program man i allt 
högre grad samlades kring och anslöt sig 
därmed till de stora reformpedagogerna. 

Utbildningen av officerare före 
kadettskolorna.
1600-talets riddarakademier ex. Sorö 
avsåg adelns utbildningsbehov ”som 
motsvarade ståndets sociala fördomar 
och allmänna beteendemönster” (Sjö-
strand). Med tiden kom den militära till-
lämpningen inom speciellt artilleri och 
fortifikation att starkt framträda. Ibland 
hölls två olika ”linjer” – för civila resp. 
militära ämbetsmän. Andra akademier 
var mera direkt militärt inriktade och 
kan ses som föregångare till de under 
1700-talet rent militärt organiserade ka-
dettskolorna. Riddarakademierna hade 
praktfullt inredda föreläsningssalar och 
bibliotek. Allt utbildningsbehov kunde 
inte tillgodoses inom riddarakademierna, 
varför privat kunskapsinhämtande resor 
och studier utomlands kompletterade of-
ficersutbildningen. Exempelvis fick Karl 
X Gustaf sin skolning i artilleri och for-
tifikation i Paris. I Sverige blev riddar-
akademierna tillfälliga och utan större 
betydelse . Istället blev pageskolorna vid 
hovet etablerade och den militära inrikt-
ningen tydlig.  
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Wilhelm Sjöstrand visar att även of-
fentliga skolor och gymnasier utnytt-
jades av blivande militärer i väsentlig 
grad. Särskilt under 1700-talet, när även 
ofrälse började konkurrera om officers-
befattningar, spelade gymnasierna och 
universiteten en ”icke oväsentlig roll för 
de teoretiska förberedelserna till dessa 
tjänster”. 
Teoretisk utbildning inom flottan före 
kadettskolorna.
I slutet av 1600-talet inrättades skepps-
gosseskolan och navigationsskolan och 
början till ordnad artilleriundervisning i 
Karlskrona för utbildning av underoffice-
rare. 1721 tillkom de så kallade frivolon-
tärerna eller kadetterna. Dessa fick också 
sin militärteoretiska utbildning vid na-
vigations- och artilleriskolorna. I Stock-
holm bildades år 1739 en artillerikadett-
skola och kung Adolf Fredrik underhöll 
på egen bekostnad en mindre kadettkår 
1748-56. Behovet av en ren officersut-

bildningsanstalt för att undvika ensidig-
het ledde till inrättandet av kadettskolan i 
Karlskrona 1756. En verklig uppklyvning 
i underofficers- och officersutbildnings-
anstalter förelåg därmed. Vid eskadrarna 
i Stockholm, Göteborg och Sveaborg låg 
detta inte inom möjligheternas gräns. 
Undervisningen här bedrevs under hela 
1700-talet som i Karlskrona före ka-
dettskolans upprättande inom ämnena 
navigation och artilleri. Först i slutet av 
1700-talet fick undervisningsverket vid 
Stockholms örlogsstation en fastare or-
ganisation. År 1783 fick eskaderchefen 
bifall till att använda penningmedel till 
en officerslön för att leda undervisnings-
verket. Medlen skulle också användas 
till inköp av instrument och böcker. På 
1760-talet hade initiativ tagits för inrät-
tande av bibliotekslokaler för eskaderns 
räkning varjämte litteratur inköptes från 
Frankrike (Sjöstrand). I jämförelse med 
kadettskolan i Karlskrona var dock es-
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kaderns tillgång till litteratur eftersatt.  
Örlogsmannasällskapet bildades den 15 
november 1771 med det viktigaste syftet 
att förse medlemmarna med behövlig lit-
teratur.

Kadettskolans bibliotek i Karlskrona.
Sjöstrand skriver: ”Icke utan betydelse 
torde det bibliotek varit, som knutits till 
anstalten”. År 1756 stadgades att varje 
kadett vid sitt antagande skulle erlägga 
100 daler silvermynt (d sm) till inköp av 
böcker. År 1758 anslogs 2000 d sm för 
sjöbibliotekets upprättande. Biblioteket 
var öppet för såväl kadetter som office-
rare vid amiralitetet. Sjöstrand har i sin 
bok om kadettskolan gjort en samman-
ställning över bibliotekets bestånd intill 
1770. Här fanns skrifter inom sjömilitära 
vetenskaper, även i sparsam grad landmi-
litära arbeten samt militärencyklopedier. 
En stor del av biblioteket utgjordes av in- 
och utländska akademiers publikationer. 
Historiska verk var talrika, ordböcker i 
främmande språk samt tidskrifter före-
kom. Åren 1771-72 fördubblades antalet 
separata verk. Tillskottet dessa år avsåg 
i huvudsak landmilitära arbeten. Påbör-
jade serier fortsattes och kompletterades. 
Matematiska och naturvetenskapliga 
skrifter inköptes. Vid biblioteket fanns 
åtskilliga kartor och ritningar av olika 
slag samt ett par manuskript, däribland 
Tornqvists Sjöartilleri och sjöfyrverkeri. 
Även under 1780-talet gjordes komplet-
teringar. 

Allt brann upp vid stadsbranden 1790. 
Det man sedan hann köpa in överläm-
nades vid skolans nedläggning 1792 till 
Krigsakademien.

Det samtida militära vetandet – den 
krigsvetenskapliga och militärt 
anpassade litteraturen i Sverige. 
Wilhelm Sjöstrand gör i sin avhandling 

en grundlig inventering av både den ut-
ländska militärlitteraturen i Sverige och 
den inhemska litteraturen och dess sprid-
ning. Den inhemska produktionen på de 
sjömilitära områdena är överraskande 
stor. Grundläggande läroböcker i navi-
gation är talrika. Läroböckerna är resul-
tat av anteckningar som gjorts vid både 
undervisning och praktisk sjöfart och 
med tillägnande av utländska kollegers 
erfarenheter. Von Rosenfeldts Naviga-
tionskonsten eller styrmanskonsten, till 
ungdomens nytta vid Kungl. Amiralitetet 
1693 är den äldsta. Först 1787 trycktes det 
första arbetet om skeppsmanöver, David 
Sjöbohms Försök till ett kort utkast om 
sjömanövern. Det första rent taktiska ar-
betet på svenska är Falkengréens Sjöevo-
lutioner. Som ”ämbetsböcker” för flottan 
betecknas arbeten av Leyonankar, Raja-
lin och Sjöbohm. Ordbok över sjöteknis-
ka termer Utkast till ett sjölexikon lades 
fram 1765. Sjöstrand skriver: ”Ett försök 
till periodisk publikation – den första i 
sitt slag i vårt land inom krigsvetenska-
pernas område – gjordes när första häftet 
av Örlogsmannasällskapets handlingar 
utkom 1787”. Krigshistoriska arbeten dä-
remot är få.

Sammanfattningsvis (Sjöstrand) har 
produktionen av inhemska militärveten-
skapliga arbeten vuxit i snabb takt allt-
sedan stormaktstiden. Tidigast utveck-
lades fortifikationslitteraturen. Bidragen 
var översättningar, reproducerade eller 
lätt bearbetade till mera självständigt 
tillkomna bidrag. Många avhandlingar 
väckte uppmärksamhet utomlands och 
översattes också till andra språk.

Den inhemska litteraturen tillkom ofta 
med offentligt stöd, tryckningsbidrag, 
penningförskott och personliga belö-
ningar. Avsättningen har varit god. Fö-
rekomsten av svensk krigsvetenskaplig 
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litteratur i dåtida boksamlingar är talrik. 
Sjöstrand gör antagandet ”… att den in-
hemska produktionen under 1700-talet i 
rätt hög grad verkat hämmande på efter-
frågan av utländska alster […]”.

Den utländska litteraturen hade för-
värvats på fredlig väg eller som krigsbyte 
under större delen av 1600-talet. Militär-
vetenskaplig litteratur återfinns i privata 
boksamlingar, som hos släkterna Bielke, 
Oxenstierna, de la Gardie, Tott med flera. 
Även ofrälse officerare har varit boksam-
lare. Erik Dahlberg förvärvade ett myck-
et stort bibliotek. Artillerikaptenen Da-
niel Grundell ägde ett stort bibliotek som 
vid hans död inköptes av amiralen Carl 
Hans Wachtmeister. Universiteten i Upp-
sala och Lund ägde också ett antal utländ-
ska militärvetenskapliga verk. Allt talar 
för att den utländska litteraturen var väl 
känd vid 1700-talets början (Sjöstrand).

Örlogsmannasällskapets bibliotek i 
Stockholm 1771-1784.

Bertil Broomé beskriver i inledningen 
till minnesskriften 1971 behovet vid es-
kadern av litteratur för de yngre office-
rarnas utbildning. Överstelöjtnant John 
Olsen gör i samma skrift en översikt över 
bibliotekets framväxt. Litteratur skulle 
samlas i ämnen som hörde till sällska-
pets ändamål.  Biblioteket skulle hållas 
tillgängligt för sällskapets ledamöter och 
galärflottans officerare. Medlemmarna 
uppmanades att till biblioteket inlämna 
egna arbeten och recensioner över nyttiga 
böcker, åtföljande av ”egna reflektioner”. 
Vid utländska besök borde böcker inkö-
pas. Från Fregatten Illerims expedition 
till Marocko och i Medelhavet 1774 till-
fördes exempelvis flera värdefulla böck-
er. Privata donationer togs emot. Våra 
ministrar utomlands anskaffade skrifter. 

I Karlskrona 1786.
År 1784 flyttades sällskapet till Karls-
krona och 1786 överflyttades sällskapets 
dokument och bokförråd till Karlskrona. 
Det hölls öppet måndagar. En katalog 
över bokbeståndet upprättades. Vid hög-
tidsdagen 15 november 1821 bestämdes 
att biblioteket skulle hållas öppet månda-
gar och tisdagar samt att en ny katalog 
skulle utarbetas. År 1835 beslöts om star-
tandet av Tidskrift i Sjöväsendet.

Värdefulla donationer utökade biblio-
teket. Claes Wachtmeister donerade bland 
andra bokverk Chapmans Architectura 
Mercatoria Navalis samt gravyrer och 
pennteckningar. En värdefull bokdona-
tion gjordes av en annan ledamot, Fred-
rik Herman von Walden. 1821 donerade 
Gustaf af Klint 45 sjökort till sällskapet. 
När prins Oscar II 1854 kallades till he-
dersledamot skänkte han en boksamling 
av ca 500 volymer, som nu sorterar under 
namnet ”Prins Oscars bibliotek”. Samma 
år skänkte familjen Ehrensvärd på Tos-
terup i testamente en boksamling om 50 
volymer. Åtskilliga andra värdefulla gå-
vor har mottagits under årens lopp. 

2000-talet: den långsik-
tiga nyttan av KÖMS:s 
bibliotek framåt i tiden.
Sedan akademiens tillkomst har omväl-
vande förändringar skett och som måste 
begrundas i samband med diskussio-
nerna om KÖMS:s biblioteks framtida 
inriktning och mål. Både militär officers-
utbildning och sjöbefälsutbildningen har 
inlemmats i det svenska högskolesyste-
met. Högskoleverkets krav på informa-
tionsresurser vid all offentligt finansierad 
högskoleutbildning tillsammans med 
den snabba utvecklingen av informa-
tionsteknologin har lett till en snabb och 
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kvalificerad utbyggnad av högskolebib-
lioteken. Den nya inriktningen av svensk 
försvarsdoktrin från invasionsförsvar till 
insatsförsvar i gemensamma operationer 
tillsammans med värnpliktens avskaf-
fande kommer att medföra förändringar 
i utbildningens mål, innehåll och form. 
Den snabba minskningen av svenskflag-
gat fartygstonnage kommer rimligen att 
påverka omfattning och innehåll vid de 
svenska sjöfartshögskolorna. Ökad inter-
nationalisering berör snart nog alla pro-
duktionsområden, även materielförsörj-
ningen.

Högskolemässig utbildning
Officersutbildningen i Sverige sker idag 
under helt andra villkor än de som mötte 
1700-talets unga kadetter. Officersut-
bildningen är sedan 2008 inordnad i den 
allmänna offentligt finansierade högsko-
lan och sker därmed på ett högskolemäs-
sigt sätt, även efter den grundläggande 
kandidatexamen. All kurslitteratur till-
handahålls genom högskolans försorg. 
Högskole- och universitetsbibliotek till-
handahåller kvalificerade informations-
resurser utöver kurslitteratur – svenska 
och internationella - gratis för studenten: 
tryckta verk, tidskrifter, databaser, inter-
nettjänster och bemannade med välutbil-
dade informationsspecialister. Försvars-
högskolans bibliotek har ett nationellt 
uppdrag inom försvars- och säkerhetspo-
litik och är tillgängligt för alla. Försvars-
maktens funktionsskolor, för marinens 
del Sjöstridsskolan i Karlskrona, har väl 
utvecklade informations- och biblioteks-
tjänster för personal och kadetter under 
utbildningstid förlagd vid funktionssko-
lan.  Den civila sjöbefälsutbildningen har 
på motsvarande sätt inordnats i den of-
fentliga högskolan.

Kungl. Örlogsmannasällskapet gör ge-

nom sitt beslut att hos Kungl. Biblioteket 
söka antagning till nationalbibliografin 
Libris för svenska forskningsbibliotek 
samlingarna tillgängliga för studenter 
och forskare i likhet med övriga univer-
sitets- och högskolebibliotek och som ett 
i raden av svenska specialbibliotek utan-
för högskoleområdet. KÖMS har därmed 
också förbundit sig att uppfylla de kvali-
tetskrav som Kungl. Biblioteket ställer på 
Libris-bibliotek. 

Örlogsmannasällskapets tillkomst 
rymde inte enbart en utbildnings- och 
kunskapsaspekt. Sällskapets protokoll 
framhåller konsekvent också en annan 
sida – med sin tids uttrycksfulla språk-
bruk: ”Det med en sådan inrättning av-
sedda ändamålet var att i synnerhet för 
kårens yngre medlemmar bereda tillfälle 
till en angenäm sysselsättning genom läs-
ning och samtal uti metien under tider, 
tjänsten lämnade ledighet därtill, och 
att därunder familiariseras med kamra-
ter, som eljest sällan utom under tjänst-
göringen träffades”. Konteramiralen v. 
Schantz uppmanade vid 50-årsjubileet 
1821 särskilt den yngre officerskåren att 
begagna sig av detta tillfälle till en lika 
nöjsam som gagnande sysselsättning. 
Även fortsättningsvis är KÖMS:s biblio-
tek en stimulerande institution för med-
lemmar och officerare att besöka under 
ledig tid och vid övriga tillfällen.

Samlingarna
KÖMS:s samlingar har sin betydelse 
och sitt värde ur olika aspekter. Både 
som resurs till dagens högskolemässiga 
grundutbildning till officer och till unga 
officerares vidareutbildning och prak-
tik och den vetenskapliga aspekten som 
samlingarna beskriver . Nyförvärv kan 
även framledes avse de olika vetenskaps-
grenarna strategi och stridskrafternas 
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användning, personal, utbildning och 
organisation, vapenteknik, vapenbära-
res konstruktion och humanteknik och 
underhållstjänst. Samlingarnas tillväxt, 
dvs. nyförvärv, blir en fråga för det be-
slutade biblioteksrådet, bl.a. utifrån de 
omvärldsförändringar som berörts ovan. 
Med tanke på samlingarnas historia och 
kvalitet tillsammans med forsknings-
inriktningen, LIBRIS-introduktionen, 
är rimligen den viktigaste uppgiften att 
hålla samman samlingarna, renovera och 
laga, hålla god ordning, inventera och 
fylla luckor – temavis komplettering – 
föranledd av ex. utställningsprojekt, fors-
karfrågor och medlemmars egna arbeten 
och förslag.

Tidskrift i Sjöväsendet – TIS
Genom att stimulera till en allsidig ve-
tenskaplig produktion om sjökrigsveten-
skap och sjöväsendet i allmänhet spelar 
Tidskrift i Sjöväsendet en opinionsbil-
dande roll . Uppsatserna i TIS över nya 
rön och forskningsresultat inom de fem 
vetenskapsgrenarna kommer kontinuer-
ligt att tillföras Libris genom bibliotekets 
försorg. TIS beskriver också genom sin 
bredd i ämnen hur naturvetenskaperna 
vinner tillämpning i ny teknik och sam-
spelet mellan militär och civil tillämp-
ning av tekniska framsteg. 

Pedagogik, lärande och ledarskap – 
historisk och samtida kontext
Berättelsen om samlingarnas tillkomst 
och utveckling illustrerar på ett levande 
sätt Wilhelm Sjöstrands imponerande 
doktorsavhandling från 1941. I sin mellan 
åren 1958 – 1966 utgivna Pedagogikens 
historia i tre band avhandlar Sjöstrand 
i ett avsnitt adelns bildningsideal under 
1600-talet, vilket oftast syftade till offi-
cersyrket. 1700-talet, pedagogikens ge-
nombrottstid, granskas ur kulturell, poli-

tisk och social synvinkel och knyts i flera 
avseenden till den tidigare avhandlingen 
om den militära grundutbildningen. Sjö-
strand följer sedan en allmän utveckling 
fram till 1960-talet. 

Med tanke på den utveckling av peda-
gogiken som skedde under upplysningen 
och att grundläggande teser och erfaren-
heter är gällande även idag innehåller 
samlingarna åtskilligt äldre men också 
senare material som är värdefullt för den 
moderna forskning inom pedagogik, lä-
rande och ledarskap som bedrivs vid våra 
högskolor och universitet, både militära 
och civila.

Internationellt
Med försvarets omställning mot ett in-
satsförsvar och internationella insatser 
kommer även andra kunskapsområden 
att få ökad aktualitet. Jerker Widén, lek-
tor i krigsvetenskap vid Försvarshögsko-
lan har utvecklat detta i Kungl. Krigsa-
kademiens Handlingar och Tidskrift 
nr.2/2010: ”Officeren skall med vapen 
i hand leda försvaret av vår demokrati, 
frihet och rättvisa, inte bara på eget ter-
ritorium men idag också i fjärran land. 
Att försvara vårt land med vapenmakt, 
att besluta över liv och död, kräver yr-
kesmän och kvinnor med inte bara tek-
niska färdigheter utan också utvecklad 
kapacitet för problemlösning, reflektion 
och kritiskt tänkande, samt empati och 
självinsikt. […] Deltagande i internatio-
nella operationer ställer högre krav på 
intellektuell förmåga och gott omdöme 
än militärt försvar av det egna territo-
riet. Internationella operationer sker i 
högre utsträckning i en civil-militär miljö 
och i gränslandet mellan krig och fred. 
Internationellt möter svenska officerare 
militärer från andra länder, men också 
civila ämbetsmän och lokala politiker 
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som ofta har högre utbildning bakom sig.
[…] En lärd och bildad officer med social 
och intellektuell kompetens har sannolikt 
större möjlighet att förstå befolkningens 
och de lokala ledarnas tänkande och be-
hov.”

Förutom militär och teknisk expertis 
kan man förutse att humanistiska kun-
skapsområden som etik, språk, socio-
logi, antropologi och religionsvetenskap 
blir viktiga kunskapsområden. Ett an-
nat forskningsområde som berör KÖMS 
områden och som fått stor uppmärksam-
het internationellt men som ännu knappt 
uppmärksammats i Sverige, handlar om 
modern militär professionalism, dvs. 
civil-militära relationer och demokratisk 
styrning av statens våldsinstrument. Tre 
svenska forskare har hittills producerat 
doktorsavhandlingar på området: Bengt 
Abrahamsson: Military Professionaliza-
tion and Political Power; Klas Borell: 
Disciplinära strategier och Karl Ydén: 
Kriget och karriärsystemet: försvars-
maktens organiserande i fred. I avhand-
lingarna läggs professionsteoretiska per-
spektiv på militärt yrkeskunnande och 
militär professionalitet. 

Svensk maritim forskning 
idag
Tyngdpunkten i svensk maritim forsk-
ning ligger vid Chalmers institution Sjö-
fart och marin teknik. Forskningsområ-
den är fartygskonstruktion, utveckling 
av miljövänliga bränslen samt miljö- och 
säkerhet för både passagerare och an-
ställda. Till institutionen är knutna två 
kompetenscentra – Lighthouse, som är 
ett samarbete mellan Chalmers, Han-
delshögskolan i Göteborg, Sjöfartsverket, 
Västra Götalandsregionen och Vinnova 
– och Ocean Energy Center, som orga-
niserar forskning och utbildning inom 

vågkraft. Vid institutionen arbetar idag 
ett nittiotal personer, ca 40 forskare och 
doktorander. Åtta professorer tjänstgör 
vårterminen 2012 vid institutionen. Som 
exempel på pågående studier kan nämnas 
SITAWARE-projektet tillsammans med 
Kongsberg Maritime om hur mänskligt 
beslutsfattande sker i påfrestande och 
avancerade operationer och under stress. 
Vidare exempel det nyligen avslutade Ho-
rizon som studerat trötthet till sjöss och 
som nu refereras i internationell press.

Vid Sjöfartshögskolan i Kalmar, som 
nu är en del av Linnéuniversitetet, på-
går ett utvecklingsarbete med bakgrund 
i beslutet om akademisering och inord-
ning i högskolan 2008. Ämnet Sjöfarts-
vetenskap är under uppbyggnad som den 
akademiska basen och kommer att till-
föras forskarresurser och urskiljer fyra 
områden: isoperationer, arbetsliv och or-
ganisation, sjöfart och miljö samt miljö/
bränsle/ekonomi. Området arbetsliv och 
organisation innehåller ledarskap, de-
mografi/åldersstruktur, multikulturella 
miljöer, internationella sammanhang och 
förutsättningar och multikulturella be-
sättningar.

Sjöfartshögskolan deltar f.n. i ett pro-
jekt CEMAS vid Stockholms universitets 
historiska institution tillammans med 
KTH, Statens maritima museer och Sö-
dertörns högskola. Syftet med CEMAS 
är att stärka det maritima forskningsfäl-
tet genom tvärvetenskapligt samarbete. 
Inom ex. forskningsområdet Säkerhet till 
sjöss studeras det komplexa sambandet 
mellan ekonomiska, militära, diplomatis-
ka, rättsliga och miljömässiga aspekter.

Havsmiljöinstitutet bedriver ett sam-
arbete mellan Umeå universitet, Stock-
holms universitet, Linnéuniversitetet 
och Göteborgs universitet. Pågående 
forskningsprogram handlar bland annat 
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om miljökvalitetsnormer – dvs. juridiskt 
bindande styrmedel kring miljöpåverkan 
från bl.a. sjöfarten. Ett annat är BaltSea 
Plan, som skall stödja införandet av en 
integrerad fysisk havsplanering enligt 
EU:s Maritima Policy.

Försvarshögskolan (FHS) har sedan 
1997 statsmakternas uppdrag att bidra till 
nationell och internationell säkerhet ge-
nom forskning och utbildning. Forskning 
som berör KÖMS vetenskapsgrenar sker 
främst inom den militärvetenskapliga in-
stitutionens fyra avdelningar; krigsveten-
skap, militärteknik, ledningsvetenskap 
och militärhistoria. Vid sidan om insti-
tutionerna finns en rad pågående projekt 
och centrumbildningar – också med an-
knytning till KÖMS kunskapsområden.

Den svenska marinens forskningsre-
surser inom ramen för försvarsanslaget 
kanaliseras till övervägande delen över 
uppdrag till FOI.

KÖMS och det örlogsma-
rina världskulturarvet
År 1998 fördes Karlskrona upp på 
UNESCO:s lista över världskulturarv 
som den mest kompletta av de europe-
iska örlogsstäderna från 1700-talet med 
marin verksamhet fram till våra dagar.  
De rika arkiv, bibliotek och boksam-
lingar som finns i Karlskrona beskriver 
hur 1700-talets människor tänkte, hur 
kunskapsuppbyggnaden gick till och 
hur den användes i både produktion 
och utbildning. Inte bara anläggningar 
och stadsplan har bevarats levande utan 
också biblioteken och arkiven: bibliote-
ken vid Kungl. Örlogsmannasällskapet, 
Marinmuseum, Carlskrona Läsesällskap, 
Blekinge museum och delar av stadsbib-
lioteket samlingar erbjuder tillsammans 
ett rikligt och inte sällan unikt material 
till vidare forskning. Som exempel på ett 

pågående forskningsprojekt kan nämnas 
det av Region Blekinge stödda projektet 
kring Polhemsdockan. Genom att kom-
binera den digitala kompetens som finns 
vid Blekinge Tekniska Högskola och kul-
turarvet från produktionen på varvet kan 
bättre analys- och pedagogiska metoder 
för kunskapsförmedling utvecklas.

Sammanfattning och 
slutsatser
När man försöker fastställa värdet av 
KÖMS samlingar för samtida och framti-
da forskning måste man först och främst 
utgå från sällskapets och samlingarnas 
egen tillkomst och historia. Tillförseln 
av material har berott på intresset och 
behovet och de pekuniära möjligheter 
som funnits hos sällskapets medlemmar 
och andra donatorer alltsedan den första 
tiden. Inordnandet i vetenskapsgrenar har 
inneburit en viss styrning av bokbestån-
dets tillväxt. Dock kan personliga intres-
sen och preferenser och rena tillfällighe-
ter inte förbises och häri ligger i sig ett 
eget värde. 

En rad s.k. specialbibliotek runt om 
i landet med liknande historia – bland 
annat de kungliga akdemierna – utgör 
värdefulla komplement till de bibliotek 
som skapats för universitetens och hög-
skolornas undervisning och som styrs av 
och finansieras av det offentliga. Akade-
miernas samlingar har organiserats på 
olika sätt alltefter tidens gång. Så har ex. 
Krigsvetenskapsakademiens samlingar 
vid olika tillfällen fördelats till Kungl. 
Biblioteket, Nationalmuseum och Krigs-
arkivet och i övrigt inordnats i nuvarande 
Försvarshögskolans bibliotek. Konstaka-
demiens bibliotek har inordnats i Konst-
högskolans bibliotek, Vitterhetsakade-
miens bibliotek i Riksantikvarieämbetet 
osv.
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Kungl. Örlogsmannasällskapets bib-
liotek har här en unik status som huvud-
sakligt föremål för sällskapets verksam-
het och där samlingarnas historia löper 
parallellt med sällskapets historia ända 
fram till idag. Den viktigaste uppgiften 
för akademien under överskådlig tid blir 
med detta synsätt att hålla samman sam-
lingarna, renovera, vårda, hålla lokaler 
och förvaring i gott skick och att kontinu-
erligt genomföra inventeringsarbete och 
att komplettera beståndet i samband med 
forskningsprojekt som aktualiserar om-
råden där KÖMS redan äger värdefullt 
forskningsunderlag. Samtida forskning 
tillförs kontinuerligt i form av uppsatser-
na i TiS och andra arbeten av sällskapets 
medlemmar. Katalogposterna i Libris 
skall hållas aktuella och god tillgänglig-
het skall erbjudas. KÖMS hemsida skall 
vara en naturlig och väl uppdaterad infor-
mationsplats med bl.a. länkar till Libris. 

Redan före utnämningen till världsarv 

startades i Karlskrona ett biblioteksnät-
verk initierat av Högskolan i Blekinge 
vilket främst ledde till att H. af Chap-
mans Architectura Mercatoria Navalis 
digitaliserades och nu finns på webben 
(http://covax.bth.se/chapmanprojekt./)

Biblioteken vid Marinmuseum, Kungl. 
Örlogsmannasällskapet, Sjöstridssko-
lan, Blekinge Museum, Läsesällskapet 
i Carlskrona tillsammans med Blekinge 
Tekniska Högskola, Karlskrona stadsbib-
liotek och kommunarkiv har sedan flera 
år samverkat i olika former. Att visa hur 
världsarvet inte enbart kan beskrivas i 
byggnader, anläggningar och stadsplan 
utan också i de unika boksamlingar som 
finns i Karlskrona och som berättar hur 
människor tänkte och hur kunskap ut-
vecklades och förmedlades är en uppgift 
för specialbiblioteken i Karlskorna och 
inte minst för Kungl. Örlogsmannasäll-
skapet.
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Noen ekstroverte refleksjoner rundt boken: 
”Fra Grøtavær til Ghormach Kystjeger-
kommandoen” av Roy Andersen
Selv om det fortsatt finnes noen «overvintrede» eksempler på faste forsvarsstruk-
turer rundt om i verden, kan man hevde at det først og fremst var Sverige og Norge 
som hadde det konseptuelle ansvaret for utvikling av disse etter den andre verdens-
krigen. Det paradoksale med dette var med andre ord at de to «brødrefolkene,» som 
i alle fall vurderer seg selv til å være i front når det gjelder modernitet, utviklet og 
anskaffet denne type obsolete løsninger lenge etter at de toneangivende militærmak-
tene hadde avskrevet disse som irrelevante. I den følgende artikkelen vil jeg bruke 
dette paradokset til å forsøke å fokusere på hvordan man kan lære av historien- ved 
ikke å lære av historien i tradisjonell mening.

Ledamoten
TOR EGIL WALTER

Forfatteren har tjenestegjort i det norske Forsvaret siden 
1973, han gikk MHS 1986 - 89, var strategilærer på För-
svarshögskolan 1997 - 00 og var to perioder forsvarsat-
tache i de baltiske statene. Siden 2004 har han arbeidet i 
det norske forsvarsdepartementet og forsvarsstaben, i det 
vesentlige med konseptuelle, forsvars- og sikkerhetspoli-
tiske problemstillinger som eksempelvis bi- og multilate-
ralt forsvarssamarbeid.

Og- siden Roy Andersens bok behand-
ler det norske kystartilleriets transfor-
masjon, anser jeg den både å være rele-
vant for svenske lesere, men også å være 
en god ledetråd, først og fremst for å bely-
se struktur- og forsvarspolitisk utvikling 
i Sverige og Norge.  I tillegg til dette kan 
det også være relevant for et forsøk på å 
skissere «Way Ahead», snarere basert på 
hva man ikke bør gjøre enn hva man har 
gjort. Med andre ord: Gjøre som Mikael 
Niemi i Populärmusik från Vittula når 

byggnadsnämden i Pajala sammenlikner 
kartet med flyfoto og spør ”Hur kunde det 
å bli så här?”

Hvordan det kunne bli slik er et inte-
ressant spørsmål i begge «broderland».  I 
Norge ble anslagsvis mellom 4 og 6 mrd 
NOK av skattebetalernes penger inves-
tert innenfor disse konseptene fra slutten 
av 1980- tallet frem til årtusenskiftet. I 
dag er alt fullstendig avviklet, og dette 
burde selv i etterpåklokskapens grelle 
skjær føre til refleksjoner, både blant 
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bevilgende myndigheter og ikke minst 
skattebetalerne, uten at dette nødvendig-
vis skjer. 

Hensikten med denne artikkelen, el-
ler ”syftet med övningen” er å komme 
med innspill for videre samarbeid og 
utvikling. En minste ambisjon bør være 
å etablere samme standard som de over-
nevnte toneangivende maktene også 
innenfor forsvars- og sikkerhetssekto-
rene. Grunnlag både for militær relevans, 
militært samarbeid og eventuell mulighet 
for å øke effekten og spare penger ligger 
ikke bare på det retorisk- politiske plan. 
Et ”minste felles multiplum” må etableres 
mellom forsvarsstrukturer, konsepter og 
utdanning for at dette kan realiseres.

Det er også nyttig å tenke gjennom 
hva forsvarssektorens egentlige ”raison 
d’etre” er. Rett og plikt til anvendelse av 
tvangsmakt er sammen med de retter og 
forpliktelsene suvereniteten gir og kre-
ver statens viktigste funksjoner.  Politiet 
er statens legitime maktapparat innad. 
Her står staten relativt fritt til å designe 
styrken etter eget ønske, og denne sek-
toren er altså velegnet for utvikling og 
dyrking av innenrikspolitiske prosesser1. 
Forsvarssektoren, derimot, skal være sta-
tens legitime maktapparat utad. Her er 
det uten unntak det miljøet som omkran-
ser territoriet som bestemmer hvordan 
dette bør designes og brukes. Med andre 
ord- det er denne internasjonale standar-
den som gjelder- uavkortet. Av dette kan 
man lett trekke den slutningen at dette 
er et svært uegnet politikkområde for å 
drive innenrikspolitikk på. Uten å trekke 
dette for langt kan vi vel konstatere at 
dette verken har vært tilfelle i Norge el-
ler Sverige i kort historisk perspektiv.  I 
1. Selv om hendelser i nærtid nok har vist at en 
større tilpasning til internasjonal standard også 
her kan være et gode for borgernes sikkerhet.

dagens situasjon hersker det dessuten en 
ikke ubetydelig asymmetri mellom Nor-
ge og Sverige på dette området, selv om 
dette er avhengig av hvilken partipolitisk 
farge den til enhver tid sittende regjering 
pynter seg med, i tillegg til hvordan det 
parlamentariske styrkeforholdet i nasjo-
nalforsamlingen er. 

I forlagets omtale beskrives boken ”som 
historien om den største transformasjo-
nen i Forsvaret gjennom tidene, nemlig 
Kystartilleriets endring fra stasjonære 
anlegg til dagens Kystjegerkommando. 
Fra Grøtavær til Ghormach fyller et 
hull i vår kollektive viten om Forsvaret, 
og er et viktig bidrag i dagens forsvars-
debatt. Boken er skrevet på oppdrag av 
Forsvarsmuseet og er et ledd i museets 
forskning omkring etterkrigstiden.”

Roy Andersen har etter anmelderens 
mening gjort et meget godt, grundig og 
nyttig arbeid- med betydning langt utover 
det å beskrive kystartilleriets «endeligt» 
og kystjegerkommandoens etablering 
som den naturlige arvtakeren. Boken, 
som ble utgitt like før jul i fjor, skildrer 
en virkelig dramatisk forandring- ikke 
mer enn ti år etter at endringsprosessen 
ble startet. Utviklingen spenner over fra å 
være mest statisk av det statiske til å opp-
tre som ”spearhead” i Afghanistan, med 
totalt 113 deltakere, tre falne og femten 
sårede i en av de skarpeste operasjonene 
Forsvaret har deltatt i etter siste verdens-
krig.

Forfatteren tar leseren gjennom en 
dramatisk og lang reise, både historisk 
og faglig. Foruten forord og innledning, 
samt et godt henvisnings- og noteapparat, 
inneholder boken følgende kapitler: Ma-
rinere og Commandoes, Amfibiestyrker 
på dagsorden, Marinejegerkurset på Os-
carsborg, Mobile rakettavdelinger, Kys-
tjegerne på Grøtavær, Alternativ kystar-
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tilleriplan, Trusselbildet som forsvant, 
Lette missilbatterier, Kystforsvarsavde-
linger, Kystjegerkommandoen, ISTAR, 
Ilddåpen i Afghanistan, Inn i Ghormach, 
Krigens pris og Tilbake til kystsonen.

For det første har han lyktes med å do-
kumentere svært mye fra ”tidsvitnene”, 
ved intervjuer av sentrale aktører fra ti-
den etter 1960. En rekke av prosessene og 
ikke minst konfliktene bak beslutningene 
blir dermed synliggjort. Han anvender 
i tillegg gode arkivkilder, også tidligere 
høyt graderte.

På denne måten blir ikke boken bare 
god og lesbar, men kan også tjene som 
en nyttig bearbeiding og dermed et me-
get godt utgangspunkt både for å fastsette 
forskningsstatus og bidrag og idéer til vi-
dere forskning innenfor en rekke emner 
rundt Forsvarets utvikling i løpet av de 
siste 10-årene. 

For det andre settes kystforsvars-
problematikken inn i et lengre historisk 

perspektiv, både internasjonalt og nasjo-
nalt. Tradisjonelt og (noen vil hevde også 
prinsipielt) har kystforsvar enten anvendt 
et statisk eller mobilt ”antiinvasjon” land-
basert ”mot sjøen”- konsept, eller et ”fra 
sjøen” konsept, hvor ”det våte element” 
kan utnyttes som transportvei for å pro-
jisere militær makt, eller kombinasjoner 
av disse konseptene. Den generelle his-
toriske trenden har vært at flåtemaktene 
opererer ”fra sjøen”, mens de territorial-
fikserte landmaktene i større grad velger 
”mot sjøen” konseptet. 

Andersen trekker de historiske linjer 
fra fellesflåtens tid på 1600-tallet, via uni-
onsoppløsningen og krigen frem til da-
gens situasjon. Han påviser også hvordan 
det hele tiden har vært en vekselvirkning 
og konkurranse mellom de grunnleggen-
de forskjellige virkemidlene- og dermed 
et godt grunnlag for å vurdere hvorfor det 
ble som det ble.

For svenske lesere kan dette være in-

Soldat ur Kystjegerkommandoet övar strid i bebyggelse. Foto: Norska försvaret
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teressant siden forfatteren dokumente-
rer opprettelse av marineinfanteri i den 
danske flåten på denne tiden. Utfallet 
av trefningene med Sverige blant annet 
under Den store nordiske krigen hvor 
dette konseptet ble prøvd mot det svenske 
”skärgårdsflotta”-konseptet (eksempelvis 
ved Marstrand og Dynekilen) kan fortje-
ne å bli vurdert med denne konseptuelle 
vinklingen.

At konseptet gikk tapt både i Danmark 
ved flåteranet og i Norge definitivt ved 
opprettelsen av den norske marinen tid-
lig på 1800-tallet er en helt annen sak. 
(Om transformasjonen har klart å skape/
gjeninnføre dette pr i dag kan i høyeste 
grad diskuteres både i Norge og Sverige.)

Organiseringen (eller kanskje snarere 
”vidskepelsen”) av forsvaret ble me-
get spesielt under den kalde krigen- en 
stasjonær hær, støttet av et semistasjonært 
sjøforsvar som frivillig valgte bort mange 
av de oppgavene som tradisjonelle mari-
ner hadde og fortsatt har, samt et luftfor-
svar som etter hvert kun var spesialisert 
i antiluft- (og en begrenset transport- og 
relativ sterk anti-maritim) rolle. 

Situasjonen var i prinsippet den sam-
me både i Norge og Sverige, selv om 
organiseringsform, strukturstørrelse og 
konsepter var noe forskjellige. Den sik-
kerhetspolitiske tilknytningen var reto-
risk sett meget forskjellig, men i praksis 
var det den samme. I Norge en retorisk 
sterk alliansetilknytning (med relativet 
svake alliansebidrag), mens det i Sverige, 
på tross av sterk anti- allianseretorikk var 
det en minst like sterk bilateral tilknyt-
ning til de toneangivende stormaktene 
som i realiteten styrte den samme alli-
ansen. Dette var i tillegg koblet opp med 
betydelig sterkere militære bidrag til det 
samme alliansefellesskapet.

Det politisk fornuftige i dette, samt 

hvor mye av skattebetalernes penger som 
ble fordervet på unyttige strukturelemen-
ter i disse dobbeltspillene er en sak som 
kan forbli ukommentert, med fasiten vi-
ser at dette virket i praksis. 

Prosessene rundt ”hvordan kunne det 
bli slik?” er det tredje poenget jeg vil 
fremheve med boken. Etter anmelderens 
mening er dette faktisk også det nyttigs-
te- siden dette kan peke mot fremtiden. 
Det er meget nyttig å studere bokens be-
skrivelse av blant annet hvorfor det aldri 
ble utviklet amfibiske styrker i et land 
som Norge, hvorfor man valgte ikke å 
følge våre hovedalliertes råd i strukturut-
viklingen av sjøforsvaret, hvorfor hæren 
fikk ansvaret for amfibiestrid og hvorfor 
stasjonære avdelinger ble prioritert ”in 
absurdum”. 

Den positive argumentasjon for anven-
delse av artilleri mot bevegelige sjømål 
svært lenge etter at sjømålsmissiler var 
operative helt inn i det bisarre og utopis-
ke internmobile konseptet kan selv med 
god vilje knapt forankres i noen form for 
moderne militærteori. Altså må det være 
andre grunner til at Norge på mange må-
ter ble et unntak i NATO, både struktu-
relt og konseptuelt. Ved å skjele til dette 
kan man i det minste få gode impulser 
til hva man bør unngå i utviklingen av 
framtidens forsvarsstrukturer. Forfat-
teren siterer pensjonert avdelingssjef 
ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 
Ragnvald Solstrand fra en oppsummer-
ende rapport han skrev i 2010, hvor han 
tar et oppgjør med ”Kalde gufs fra det 
lukkede rom”, om kystartilleriinspekto-
ratets, sjøforsvarsstabens, forsvarets le-
delse eller FFIs manglende evne til å ta 
inn over seg at den kalde krigen var slutt 
(s.85 ref. URL http://www.ffi.no FFI-rap-
port 2010/01924 s. 97):

”Da dette skjedde, burde vi egentlig ha 
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tatt en grundig ”time out”, åpnet dører 
og ører mot verden rundt oss og stilt oss 
konstruktivt spørrende til alle de gamle 
tankene og forutsetningene- Men det 
gjorde vi altså ikke, og det er lett nok å 
finne forklaringer og unnskyldninger for 
det. Da kommisjonen kom i gang med sitt 
arbeid, gjenstod fortsatt mye av arbeidet 
på FFI med de tre forsvarsgrenanaly-
sene. Og den sammenfattende struktur-
analysen for hele Forsvaret var bare så 
vidt påbegynt på metodesiden. Så vi følte 
et betydelig tidspress. Men den egentlige 
årsaken til at vi ikke klarte å gå ut av våre 
”lukkede rom”, var nok at vi ikke fattet 
dybden og omfanget av det som var i ferd 
med å skje. Vi hadde rette og slett sittet 
for lenge i disse rommene, sammen med 
andre som kanskje var enda mer ”inne-
stengt” enn oss. Så ble våre analysesce-
narioer for den nye tid langt på veg bare 
nedskalerte versjoner av de velkjente 
kaldkrigsscenarioene.”

Leserne kan kanskje bli skremt av bo-
ken beskriver prosesser som langt på vei 
indikerer større maktkamp og til og med 
større fiendskap innenfor forsvarets egne 
ledd enn fokus på eventuelt felles fiender 
på utsiden. Konsekvensen av dette var, 
la gå i et noe etterpåklokt perspektiv, en 
fullstendig irrelevant og umoderne orga-
nisasjon lenge før den kalde krigen opp-
hørte. 

Man kan hevde at kystartillerikon-
septet var et symptom først og fremst 
på et forfeilet landstridskonsept. Dette 
ble komplementert med en marine som 
frivillig gav fra seg de fleste relevante 
oppgavene moderne mariner har som 
styrkeprojeksjon, evne til On the Hori-
zon Posture (ved blant annet å bygge for 
små fartøyer) i bytte mot et endimensjo-
nalt dybdeforsvarskonsept hvor man i 
realiteten grupperte sjøstridskrefter som 

om de var infanterikompanier på og ved 
sjøen. Med andre ord en klar parallell til 
svensk organisering. Felles for begge var 
at de sannsynligvis lå nærmere Wilhelm 
Agrells bok med tittelen Det välorgani-
serade nederlaget fra tidlig -90 tall, enn 
verdig det fellesskap med de toneangi-
vende vestmaktene som begge land hev-
der å tilhøre når det gjelder organisering 
og ikke minst grad av teknisk modernitet.

Organisasjonsforholdene var imidler-
tid ganske uklare, og aktørene utnyttet til 
fulle de mulighetene (eller kanskje heller 
”hestehandel” og ”revespill”) som denne 
uklarheten gav for å beskytte sine eta-
blerte maktposisjoner, uten så mye som 
å skule til skattebetalernes beste eller for 
den saks skyld et mest mulig relevant for-
svar. Så kan jo leserne selv bedømme om 
situasjonen i dag er dramatisk forandret 
eller ikke!

Kystjegerkommandoen representerer 
kanskje et viktig unntak fra den generelle 
trenden i Forsvaret. Fleksibilitet har hele 
tiden vært en etterspurt egenskap, i alle 
fall etter Berlinmurens fall og Sovjetu-
nionens sammenbrudd. At en avdeling 
som egentlig skal operere i kystsonen- 
etter et helt annet konsept, kan gjøre en 
slik formidabel innsats i Afghanistan kan 
kanskje også lære oss noe om hvordan 
fremtidens organisering bør skje. Kan fa-
siten være så enkel som profesjonalitet og 
ressurser tilpasset oppdraget?

En ting er i alle fall sikkert - den struk-
turen forsvaret har i dag - er resultatet 
av en arv. Hvordan den oppstod, er i alle 
fall ikke begrunnet i kapabilitets (evne) 
vurderinger, sporbarhet og kontinuerlig 
langtidsplanlegging. Kanskje er det til 
og med politisk ønskelig at det skal være 
slik- at forsvarssektoren i bunn og grunn 
skal være mer innenrikspolitisk korrekt 
enn et relevant sikkerhetspolitisk instru-
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ment: Dagens lokaliserings- og industri-
politiske debatt med til dels sterkt avvi-
kende kommunale strategi- og ikke minst 
trusselvurderinger kan tyde på det! (Og 
på fallrepet bør i denne sammenhengen 
også nevnes parallellen til Sverige og 
”björklundske” stridsvogner på Gotland.) 

Og dersom den politiske viljen er slik, 
er det kanskje til og med logisk å sørge 
for at målene forblir uklare nok til å for-
hindre sporbarhet mellom mål og struk-
tur, delegasjon «in absurdum» og mange 
sjefer med uklar ansvarsfordeling som 
konkurrerer om ressursene? For Norges 
del kan tilslutt tilføyes et relativt «ut-
ransformert» og atypisk personellsys-
tem (med mer enn 3000 orlogskapteiner, 
kommandørkapteiner/ tilsvarende, veldig 
få ”NCO- lookalikes” og totalt 1200 ”or-
dentlige” soldater (de vervede), passer vel 
også godt i denne settingen- på tross av 
utviklingen i verden for øvrig?

Roy Andersens bok forteller en histo-
rie, og refleksjonene rundt denne er også 
historie som knyttes mot nåsituasjonen. 
Historien har imidlertid klare begrens-
ninger som hjelpemiddel for å forstå nåsi-
tuasjonen, samt å planlegg for fremtiden. 

Et konkret, historisk eksempel er 
senkningen av krysseren Blücher i Oslo-
fjorden i grålysningen den 9. april 1940. 
Dette er et historisk faktum. Årsaken til 
denne senkningen var en kombinasjon 
av en tysk taktisk feildisponering (i en 
ellers vellykket operasjon,) og en norsk 
oberst som hadde ubehagelige minner 
fra en nøytralitetskrenkelse under første 
verdenskrig. Dette var nyttig for at nor-
ske myndigheter kunne unnslippe Oslo 
og fortsette virksomheten i London, men 
selv dette påvirket neppe svært mye av 
krigsutfallet utover norsk selvtillit. Et 
enda mer relevant faktum er at dette er 
et meget dårlig utgangspunkt for å vide-

reføre et statisk kystforsvar etter 1945, og 
enda verre, å suboptimalisere dette ”in 
absurdum” helt til millenniumskiftet. 

Dette er spesielt merkelig siden Norge 
hele tiden har hatt god tilgang til våre 
viktigste alliertes disposisjoner og struk-
turutviklingsdoktriner. De toneangiven-
de stormaktene på vestlig side avviklet 
statisk kystforsvar med henvisning til 
taktikk- og teknologiutviklingen under 
krigen mot slutten av -40 tallet og begyn-
nelsen av -50 tallet. (I UK ble det til og 
med arrangert en åpen høring i RUSI/ 
Chatham House i 1947 som ble publisert i 
full offentlighet.)

Med andre ord - likeså viktig som å 
lære av historien kan det være å kvitte 
seg med irrelevante historiske lærdom-
mer. Krigshistorien er full av paradig-
meskifter; fra stigbøylen, via armbrøs-
ten, rustninger, kruttet, riflede kanoner 
og skipspanser, industriell krigføring og 
massemobilisering, damp- og forbren-
ningsmotoren, total krig, kjernevåpen og 
til microchipen. I militær sammenheng er 
det derfor viktigere å følge med i inter-
nasjonal utvikling enn noe annet. Hjulet 
og kruttet trenger ikke å bli gjenoppfun-
net, og det er også unødvendig å forske 
eller utrede for mye på det som allerede 
finnes.

Trenden blir da å gjøre som alle an-
dre, uten å kaste bort for mye effekt på 
bortforklaringer eller mer eller mindre 
troverdige forklaringer på hvorfor Norge 
(og/eller) Sverige er så spesielle og dette 
”ikke gjelder oss”. La oss erkjenne at 
kystforsvarskonseptene kan være ett 
(men dessverre ikke det eneste) skrek-
kens eksempel, og at planleggingsmeto-
dikken som førte til dette så absolutt ikke 
bør følges i fremtiden.

Hvor bør veien gå? Etter min mening 
bør vi forsøke å påvirke slik at forsvars-
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politikkområdet ikke forblir en arena for 
hestehandel og innenriks (symbol) poli-
tikk. Dette kan best oppnås ved å styrke 
profesjonskulturen, slik at såkalte fag-
militære råd ikke vektes politisk før de 
avgis. Når det gjelder utvikling av den 
viktige personellstrukturen, hersker det 
nok en viss asymmetri mellom Norge og 
Sverige når det gjelder utviklingstrend. I 
Sverige har Alliansen tross alt lyktes med 
å etablere en moderne personellstruktur 
som etter mindre justeringer vil være me-
get funksjonell for et moderne innsatsfor-
svar om få år.  

Norge er ikke der, ennå. Det er som 
kjent ikke alltid like bra å ha en meget 
gunstig statsfinansiell situasjon, dette 
styrker ikke nødvendigvis evnen til å 
tenke nytt, eller legge seg ut med sterke 
fagforeninger. (Som ikke nødvendigvis 
har den samme konseptuelle forståelsen 
som sterke, maktpolitiske kontakter). 

På tross av dette finnes det lyspunkter. 
I alt for mange år har internasjonale ope-
rasjoner dreiet seg om hærsamarbeid og 
”Boots On the Ground”. Irak- og Afgha-
nistanoperasjonene har vært trendsettere, 

men er ikke nødvendigvis normative for 
fremtiden, likeså lite som man skal la seg 
forlede til å tro at ”den evige fred” bryter 
ut.  Høykostland med høyt kunnskaps- og 
teknologinivå kan imidlertid ha mye mer 
igjen, (både industrielt, politisk og mi-
litært) for å samarbeide innenfor de mer 
tekniske og mindre personellintensive 
luft- og sjødomenene. Libyaoperasjonen 
står frem som et meget godt eksempel til 
etterfølgelse, en slags ”Coalition of the 
Willing” av NATOmedlemmer og part-
nerland hvor heller ikke alle stormakter 
var like aktive, med anvendelse av NA-
TOs kommandostruktur og med FN i 
ryggen. ”Altea”, er et annet, noe annerle-
des eksempel på det samme. 

Den norske og svenske forsvarsstruk-
turen er relativt komplementære, dette 
gjelder også marinene. I tillegg er det en 
del kapasiteter som antallsmessig er så få 
at strukturene er i ferd med å bli under-
kritiske hva angår både kosteffektivitet 
og ikke minst kompetanse. Ved det siste 
nordiske forsvarsministermøte i Dan-
mark 7.- 8. mai i år, ble det nok en gang 
poengtert:

Soldater ur Kystjegerkommandoet under övning i vintermiljö. Foto: Norska försvaret.
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”Forsvarsministrene bekræftede vig-
tigheden og viljen til at udvikle et tæt-
tere og stærkere nordisk samarbejde 
på forsvarsområdet. NORDEFCO blev 
fremhævet som et eksempel på ”Smart 
Defence”, hvor et tættere samarbejde 
om fx materielanskaffelser, drift og ud-
dannelse/øvelser kan give mere effektiv 
ressoruceudnyttelse.”

Ved å utnytte/”poole” de nordiske2 
kapasitetene på marinesiden (felles 
baser,vedlikehold, innkjøp, utdanning 
og drift, men skjerme råderetten over 
anvendelsen) kan mye oppnås. Dersom 
man i tillegg konseptuelt tenker i retning 
av Libyaoperasjonen, er det egentlig bare 
fantasien som begrenser mulighetene. En 
”showstopper” kan være forsvarsindu-
strien, men her ligger det også muligheter 
i å utvikle komplementaritet og samar-
beid dersom eierne og myndighetene vil 
innefor det nye regimet som er under ut-
vikling i vår del av verden.
Jeg vil derfor tillate meg å invitere KÖMS 
til i noe større grad å tenke i disse baner. 

2. Her må det naturligvis også åpnes for dans-
ke og finske kapasiteter.

Jeg tror dette kan være muligheten til å le-
gge bak seg tradisjonen med ”det marina 
djupförsvaret”, ”anti- invasjonsforsvaret” 
og alt det der, og i større grad enn i for-
tiden operere innenfor de områdene hvor 
maritime stridskrefter har konkurranseev-
ne, dvs på sjøen og fra sjøen, og ikke som 
tidligere stort sett bare mot sjøen. Kon-
septet for et innsatsforsvar kan ikke være 
trussel (hot) basert som tidligere, det må 
være strategi-/ interessebasert. Her ligger 
det utfordringer i en verden hvor metafo-
ren: Det eneste som er vanskeligere enn å 
få en ny tanke inn i et militært hode er å få 
den gamle tanken ut gjelder. Eller gjelder 
ikke dette lenger?
Og helt til slutt, jeg vil naturligvis også 
anbefale boken på det varmeste.

Roy Andersen: Fra Grøtavær til Ghor-
mach – Kystjegerkommandoen
Pris NOK 297 (8. februar 2012 URL 
http://www.haugenbok.no)
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Flera idéer behövs!
I [TiS] nummer 1/2012 har ledamoten Johan Fischerström ett djärvt debattinlägg med 
förslag till fördelning av försvarsuppgifter mellan de nordiska länderna. Norge skulle 
ta ett huvudansvar för det marina skyddet av det nordiska området. Även om förslaget 
förefaller orealistiskt - och kanske inte ens önskvärt – är det ett välkommet inlägg för 
att finna nya vägar framåt i ansträngda försvarsbudgetar. Det går alltför trögt med den 
saken för närvarande. Oavsett krympande försvarsanslag tuggar Försvarsmakten och 
Marinen på i samma spår med samma system som under Kalla krigets invasionshot. 
Systemen blir måhända litet bättre men vi får färre enheter av varje sort. Det enda 
strukturmässiga marinen gjort är att avveckla system i kustförsvars- och minförban-
den.

Jag vill därför inte måla upp svårigheter i Fischerströms förslag utan skulle önska 
inträngande debatt om vad ”pooling and sharing” skulle kunna leda till i besparingar 
och operativ effekt. Samtidigt är det nödvändigt att vi själva funderar över hur vi inom 
nuvarande och närmast kommande svenska system kan höja effekten, helst till lägre 
kostnader och då frigöra oss från gamla gränser och ansvarsfördelningar.

Det bör vi göra med inställningen att utforma, utrusta och utbilda våra förband för 
att på optimalt sätt kunna verka i oss närmast omgivande hav och kuster från Botten-
viken till Skagerack samt klimat- och terrängmässigt liknande områden. Vi skall se till 
att alla våra egna system kan samverka på bästa sätt och gärna kunna ”pluggas in” till 
våra formella eller informella allierade. Vi bör utveckla förband som kan verka på våra 
villkor, inte kapprusta mot stormakternas spetsförband. Där kommer vi att förlora. Låt 
mig ge några förslag:

Visbykorvetterna är nu på väg att få sina tunga sjörobotar. Ställ en del av dessa på 
rörliga robotbilar av den typ kustrobotbatteriet hade. Dessa robotavdelningar skall i 
alla avseenden vara underställd ytstridsförbandschef, som då kan välja att skjuta med 
ombordlastade robotar eller de iland. Behöver han komplettera sina robotar ombord 
kan robotavdelningen beordras gå till omlastningsplats han själv väljer. Kanske kan 
insatsen alternativt ledas från t ex minröj-förband. Då har vi skapat en mera oförut-
sebar situation för vår ovän och kanske skapat fler taggar åt t ex Gotland. Det kostar 
naturligtvis något men ökar avsevärt vår operativa effekt och uthållighet.

Ändra ubåtsutvecklingen radikalt och skaffa obemannade undervattensfarkoster 
(OUF). Dessa kan utrustas med precis samma spaningsutrustning som är tänkt för 
ubåtarna. De kan, förbundna med glasfiberkablar, leverera samma information till en 
besättning i land som nu till den ombord. Dessa betydligt mindre farkoster kan place-
ras ut och vara vilande eller aktiva under långa tider utan bekymmer för en besättnings 
överlevnad och säkerhet, t.o.m. Belos kan sparas in. De kan under spaning placeras på 
lämpligaste djup eller förflyttas till ny plats. De kan säkert också konstrueras att bära 
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med sig enstaka torpeder eller minor. Går kabeln av kan de vara programmerade att 
själva återgå hem, jmf dammsugare som själva söker upp laddningsplats när den behö-
ver. Låt ett helsvenskt företag som SAAB utveckla denna teknik med OUF, som i stora 
stycken redan finns tillgänglig och utvecklingsbar.

Ledamoten Carl Gustav Fransén förordade, också i TiS 1/2012, i tydliga ordalag 
ett bibehållande av det kontrollerbara minsystemet M9. Jag ger honom rätt men vill 
utveckla pläderingen att gälla också delar av det okontrollerbara systemet. Inva-
sionsförsvar av gammal modell är avskrivet, men vi skall fortfarande kunna säkra ett 
basområde för oss själva eller bestrida en objuden ovän den kontroll över ett sådant 
område, här eller hos en allierad, som han har eller vill skaffa sig. Minan är ett billigt 
och uthålligt system för just detta ändamål och kan läggas ut även med okvalificerade 
fartyg. Återskapa idén med hjälpfartyg!

Utnyttja bättre den ovärderliga tillgång vi har med närhet till egen eller ”nära allie-
rad” kust runt hela vårt primära insatsområde. Den finns där, tillgängligt för både sjö-, 
amfibie- och helikopterförband. Gör komplettering och reparation i hamnar där redan 
i fredstid med utnyttjande av ”totalförsvarsresurser” här hemma och andra mariner 
runt Östersjön. Låt amfibiebataljonens, med snabba sjötransportresurser välförsedda 
trossförband stödja även sjöstridskrafterna. Det kan spara in stora kostnader. 

Amfibiebataljonen är ett nytt, bara drygt 20 år gammalt, förband. Det är välutrustat 
med båtar men har plockats av flera av de vapensystem, bl a M9 och indirekt eld, som 
gett den styrka i strid vid kust. Samtidigt är den alltmer på väg att bli ett markstridsför-
band som övriga insatsbataljoner. Här finns plats för att diskutera dess framtid, särskilt 
från företrädare för sjöstridskrafterna!

Vi har – obetänksamt enligt min uppfattning – helt gått in för att frivilligbemanna 
våra förband. Det är redan ett problem att många slutar i förtid, vilket skapar ett dyr-
bart utbildningsbehov – alla är ju anställda även under utbildningstiden. Låt de välut-
bildade soldater och sjömän som avgått i förtid bli pliktiga att upp till en viss ålder eller 
under ett visst antal år kvarstå i kaderförband, beredda att fylla ut vakanser eller utgöra 
”andrabesättning” vid en beredskapshöjning. Det är ett högst skäligt krav!

Det finns säkert invändningar mot dessa förslag liksom mot Fischerströms. Men 
låt vår akademi vara ett forum för hitta och debattera nya idéer och utvecklingsvägar, 
inte för att hitta nya argument för det vi redan har eller är på väg att skaffa. Det klarar 
Försvarsmakten själv.

Lars G Persson
Ledamot av Kungl Örlogsmannasällskapet



187

Taktikreglemente för marinstridskrafterna TRM 
1(A), replik med anledning av debattinlägg

Ledamoten av Kungl. Örlogsmannasällskapet, konteramiral (PA) Göran R. Wallén har 
i debattinlägg publicerat i Tidskrift för Sjöväsendet, TiS nr 5, 2011 anmält en serie av 
synpunkter på taktikreglemente för marinstridskrafterna, TRM 1 (A). 

Wallén lämnar värdefulla synpunkter till kommande revideringsarbete, speciellt 
nämner han vikten av att känna sin motståndare och därmed det stora behovet av god 
underrättelsetjänst. Så långt är vi helt eniga i kritiken. 

Wallén anser bland annat att TRM 1 (A) i sin nuvarande form är ”otillräckligt”. 
Därmed finner vi det angeläget att göra några förtydliganden så att de frågetecken som 
Wallén anfört kan rätas ut.

Vi är glada och stolta över att taktikreglementet för marinstridskrafterna väckt så-
dant intresse att den debatteras i TiS och förhoppningsvis kan debatten både ge nya 
kunskaper och öka intresset för Marinens publikationer och vi tar tacksamt emot flera 
idéer till förändring. Våra förtydliganden görs i den ordning som Wallén framför dem 
i sitt debattinlägg. 

Doktrin- och reglementshierarki
Walléns beskrivning av nuvarande doktrin- och reglementshierarki är helt korrekt. 
Men, de överordnade doktrinerna som beskrivs i TRM 1 (A) dvs. doktrinen för gemen-
samma operationer och doktrinen för marina operationer är för närvarande föremål för 
förnyelse. Under 2012 pågår ett arbete i Försvarsmakten som strävar mot att ta fram en 
operativ doktrin.  Sannolikt kommer den operativa doktrinen att ersätta de tidigare vo-
lymerna som beskriver gemensamma- och marina operationer. Denna utveckling kan 
man läsa lite mer om i den av överbefälhavaren fastställda militärstrategiska doktrin 
från 2011. Den senare omfattar ca 165 sidor och kan laddas ned från www.forsvars-
makten.se. 

Hemligheter
Wallén ser behov av hemliga kompletteringar till Taktikreglemente för marinstrids-
krafterna. Det är en helt riktig iakttagelse. TRM 1 (A) är huvuddokumentet i en om-
fångsrik serie av underordnade publikationer; de Taktiska Procedurerna, TPM. 

De taktiska procedurerna, är en serie öppna och hemliga reglementen, som i de-
talj beskriver taktik och stridstekniska tillvägagångsätt inom respektive funktion i en 
operation. Arbetet med att sätta samman och utveckla denna nivå av publikationer 
pågår. TPM 3.3 Ubåtsjakt och TPM 3.3.1 Ubåtsjakttorped är fastställda och används 
vid förbanden. Under innevarande år har den marina ledningen genom såväl marintak-
tisk chef som chefen för produktionsledning i marinen prioriterat taktiska procedurer 
för funktionerna stridsledning, luftförsvar, ytstrid, minkrig, ubåt och amfibie. Arbetet 
med dessa pågår vid förbanden och projektleds av Sjöstridsskolan med målsättningen 
att de ska fastställas sent under innevarande år. Efterhand kommer flera delar att pro-
duceras, bland annat TPM logistik.
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Lednings- och lydnadsförhållanden samt stabsprocedurer
Wallén påpekar att det som beskrivs i TRM 1(A) avseende lednings- och lydnadsför-
hållanden samt stabsprocedurer, borde återfunnits i en handbok i stabstjänst, och det 
kan äga sin riktighet. En av många utmaningar för arbetsgruppen som tog fram TRM 
1 (A) har varit att Försvarsmakten inklusive Marinen vid tillfället för arbetet inte har 
haft en aktuell ”handbok stabstjänst” som kunnat ge de beskrivningar och de klara lyd-
nadsförhållanden som behövde dokumenteras för marina stridskrafter. I den besvärliga 
situationen har vi har valt att beskriva dessa i TRM 1(A).  Någonstans måste infor-
mationen vara dokumenterad. Arbetsgruppen har mot bakgrund av de uppgifter som 
Försvarsmakten omfattas av sett en nödvändighet i att vi harmoniserar mot NATO:s 
reglementerade principer för bland annat lydnadsförhållanden. 

Det kan påpekas i sammanhanget att NATO-dokumenten inte är direktkopierade in i 
TRM 1 (A) utan har varit utsatt för en noga övervägd svensk ”marinering”. TRM 1 (A) 
innehåller för tydlighetens skull exempel på tillämpningar för svenska förhållanden. 

Formell taktik
Den formella taktiken som tidigare reglerades i ett bihang till taktikreglemente för flot-
tan, TRFL har utgått. Numera följer marinstridskrafterna de anvisningar som framgår 
av NATO, Allied Tactical Publications, ATP 1 vol. 2, vid de tillfällen då det ställs krav 
på formell taktik. Genom detta tillvägagångssätt minimeras bland annat risken för 
nationella särlösningar. Det blir lättare med en instruktion istället för två. Ställnings-
tagandet är gjort med argumentet att vi ska uppnå färdigheter i hur att manövrera far-
tygen/ förbanden efter en princip i stället för två, ett nationellt och ett internationellt.
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Nationell och internationell
Wallén pekar på att ”ett marintaktiskt reglemente måste ha anvisningar både för na-
tionella insatser och för internationella sådana”. Det håller vi naturligtvis med om och 
TRM 1(A) äger giltighet vid nationell ledning av marina stridskrafter på taktisk nivå 
vid insatser under fred och under övriga konfliktnivåer (TRM 1(A) mom. 0106).

Med stöd av TRM 1(A) kan den operative chefen välja mellan tolv olika operations-
typer varav tre är nationella till sin karaktär. I en jämförelse mellan TRFL och TRM 
1(A) kan man grovt påstå att den förra hanterade en operation; kustförsvarsoperationen 
och den senare stödjer ett brett spektrum av möjligheter i nationell eller internationell 
kontext. 

Vid internationella insatser måste marina stridskrafter sannolikt förhålla sig till av 
andra givna anvisningar för uppträdandet. Införandet av Nato procedurer i TRM 1(A) 
ökar vår förmåga så att på ett naturligt och invant sätt kan uppträda i multinationella 
förband. Marinstridskraftarena blir interoperabla.

Maringemensam styrka
Avslutningsvis vill vi trycka på att styrkan med ett gemensamt marint reglemente för 
i de marina stridskrafterna. Publikationen är väl mottagen och används med de kända 
brister som finns. En av flera skäl till detta är att under framtagandet av TRM 1(A) har 
de marina förbanden haft representanter med i den arbetsgrupp som gemensamt tagit 
fram texten. Brett deltagande har borgat för att den är väl förankrad såväl hos marin-
taktisk chef som vid de marina stridskrafterna.

Överstelöjtnant Anders Enström, MTS och ledamot av Kungl. Örlogsmannasällskapet
Kommendörkapten C-G Stärnevall, Sjöstridsskolan
Örlogskapten Daniel Petersson, Sjöstridsskolan

Ingen insatsmiljö är de marina förbanden främmande, här i Tchad. Foto: P Ohlsson.
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Bokanmälan

Kunde de mer än oss?
För någon tid sedan hittade jag en lärobok i ämnet nautisk astronomi med ursprung i 
f.d. Sovjetunionen. Första publicering av boken skedde redan 1970. Bokens engelska 
titel är Nautical Astronomy och dess författare är två ryska akademiker med koppling 
till Makarov-akademin i f.d. Leningrad. Bokens innehåll är anpassat för nautiska stu-
dier på universitetsnivå.

I jämförelse med våra egna sentida läroböckers innehåll i astronomisk navigation - 
Lärobok i navigation från 1956 och Navigation 2 från 1983 – är den sovjetryska bokens 
omfång mer än tre gånger så stor. Detta reser kanske frågan om navigatörer i det forna 
Sovjetunionen var dugligare än vi själva. Något enkelt svar finns nog inte. Däremot 
finns anledning anta att den teoretiska utbildningen i naturvetenskapliga ämnen rent 
allmänt var av högsta kvalitet och att de sovjetryska navigatörerna i både den Röda 
Flottan och i handelsflottan därmed bibringades en mer gedigen teoretisk utbildning i 
astronomisk navigation än den vi själva erhöll. 

Bokens största förtjänst består i dess stringenta, akademiska analyser av metoder för 
bestämning av positionen till sjöss inklusive omfattande redogörelser och diskussioner 
om förväntad noggrannhet med olika mät- och beräkningsmetoder. Sådana övervägan-
den finns förvisso också i våra egna läroböcker men omfattningen imponerar inte vid 
jämförelse med den sovjetryska bokens innehåll. 

En annan förtjänst är analysen över olika tabellverks påverkan på noggrannheten 
i bestämning av positionen. Som ett exempel på detta beskrivs den avtagande nog-
grannheten med tabellverk av typen H.O. 214 vid användning på höga latituder såsom 
i polarområdena. 

Boken innehåller även beskrivningar av instrument och hjälpmedel för nautiskt bruk 
så som sextanten, artificiell horisont och kronometern. Men även hjälpmedel som för 
många av oss varit okända beskrivs som t.ex. Kavraiskys dipmeter för uppmätning av 
sjöhorisontens dalning som ett noggrannare alternativ till att hämta ”dip”-värdet från 
tabell. Positionsbestämning i polarområdena torde även här vara orsaken till kravet på 
bättre noggrannhet i ”dip”-värdet. Ett annat exempel är Bygrave’s rule – sannolikt en 
brittisk uppfinning – som är en cylindrisk räknesticka för att beräkna en himlakropps 
räknade höjd. 
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Boken innehåller talrika exempel med lösningar. Dessa är dessvärre inte alltid så 
lätta att följa då hänvisningar oftast sker till sovjetryska tabellverk, som skiljer sig 
något från de tabellverk, som användes i väst vid samma tid. 

Trots att innehållet skrevs redan 1970 innehåller boken Nautical Astronomy intres-
santa analyser och redogörelser som utan tvivel är giltiga också idag. Kanske boken är 
något för Kungl. Örlogsmannasällskapets referensbibliotek? 

Kent Nordström
Ledamot av Kungl. Örlogsmannasällskapet

Nautical Astronomy
Författare: Boris Krasavtsev och Boris Khlyustin
Förlag: University of Hawaii Press, Honolulu, Hawaii, U.S.A.  2002.
Antal sidor: 615
ISBN-1-4102-0364-6

Sjöofficer i nytt millennium
Det är säkert många ledamöter i KÖMS - inte allt för last-
gamla - som blir nyfikna på en bok med ovannämnda titel 
och frågar: “ Hur har dom det i Flottan i dag? Allt är ju så 
förändrat.” Ingrid Kaiser, f d etnolog anställd på Sjöhisto-
riska Muséet, har svarat och tagit ett riktigt grepp om äm-
net genom att samla ihop 24 representanter för yrket i dag, 
män och kvinnor, alla födda 1954-85 i grader från kadett 
till kommendörkapten. Hon har samtalat med dessa “in-
formanter”, som hon kallar dem som representerar den nya 
generationen . Hon har fått uppriktiga och frimodiga svar, 
vilket ger boken ett autentiskt intryck .

Som bakgrund till dagens sjöofficersliv har författarinnan i första kapitlet “Från 
invasionsförsvar till insatsförsvar - En marin förvandling “ givit en bra översikt om 
hur denna förvandling, dvs. kontinuerliga minskningar, har påverkat strategi, taktik, 
organisation, basering med förstärkningsordet “omflyttningskarusell” och personal-
försörjning . Den totala omvandlingen gör att en sjöofficer som var aktiv under femtio-, 
sextio- och sjuttiotalen, måste ställa sig ännu en fråga: “Vilket millennium levde jag i 
egentligen?” Detta är ingen överdrift och författarinnan har inte heller låtit sig förledas 
till några sådana. 
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Däremot har hon gått noggrant till väga, vilket kapitelrubrikerna bär vittne om: Var-
för Sjöofficer? Fostran och Militära värderingar. Traditioner och Symboler. Identitet 
och Genus. (Beträffande det sistnämnda beskrivs hur det kvinnliga inslaget i besätt-
ningarna påverkat tjänsten och om de manliga attityderna till detta). Boken avslutas 
med kapitlet Framtiden och Familjen, nog så väsentliga faktorer för en sjöofficer av i 
dag . Slutligen följer en 12-sidig Sammanfattning, vilken är för omfattande för den som 
inte vill läsa boken och helt onödig för den som just läst den. I ett “Appendix” redogörs 
däremot för de metoder som använts för att få fram de fakta boken stöder sig på, vä-
sentligt med hänsyn till upplägget och bedömning. En del frågetecken att reda ut och 
missförstånd att förklara bör dock finnas med i en recension som denna . De behandlas 
här i den följd de förekommer i boken.

Varför sjöofficer? Frågan besvaras på fler ställen av de unga kadetterna, inte minst 
de kvinnliga, med “ idealism och vilja att bidra med något som gör livet lättare och 
bättre för andra, att hjälpa människor “. Till synes något helt annat än “Join the Navy 
and see the world!”

Pennalism har fått stor plats i synpunkterna, tydligen mest förekommet på skoner-
terna, vilket recensenten inte kan påminna sig alls från kadettresan till Madeira och 
Spanien 1954. Vidare påstås att pennalismen “tidigare” skulle ha härjat extra starkt på 
de äldre ubåtarna från Hajen-klassen. I så fall skulle detta ha skett mellan åren 1960 
och 1980, för under undertecknads 9 år i vapnet har tvärtom just ubåtsvapnet försko-
nats från detta otyg. Där hölls kamratskapet uppifrån och ner heligt.

En väsentlig faktor är att just värnplikten nämns av informanterna som varande det 
viktigaste incitamentet för inträde i yrket. Några “nyrekryterade” har ännu inte hunnit 
uttala sig, tyvärr!

Skillnaden mellan då och nu illustreras av en märklig incident som inträffade på 
skonerterna 1996, alltså före millenniumskiftet. Det visade sig att “gammalt” befäl och 
unga kadetter inte fungerade ihop med följd att en hel seglingssäsong “föll ihop”. Det 
ligger något av myteri över händelsen, något som väl aldrig tidigare inträffat i svenska 
flottan .

Varifrån begreppet “Kavajhytten” kommer har författarinnan missat. Detta beror 
säkert på att inte heller dagens sjöofficerare vet det egentliga ursprunget till begreppet. 
Uppfattningen idag, och som också återges i boken, är att kavajhytten är FC hytt, dit 
man iförd daglig dräkt nr 1(kavaj m/48) får bege sig för att få en ”rejäl uppsträckning”. 
Som de flesta äldre sjöofficerare känner till, så handlar det inte om FC hytt utan om den 
stora garderob kring 28 cm tornet utanför gunrummet på Sverigeskeppen, där blöta 
ytterkavajer förvarades. Ljudisoleringen var perfekt. 

Och apropå kläder: Det framgår glädjande nog att de unga officerarna vill vara kor-
rekt och prydligt klädda. “Det skapar identitet “ säger en kvinnlig informant. När det 
gäller mässdräkten så sägs det att på 70-talet bytte officerarna alltid om till middag. Det 
gjorde man redan på 60-talet och decennierna före det. Det anges att mässdräktsom-
klädningen var en rest av 1940-talets herrgårdsliv. Nej orsaken var (på den tiden of-
ficerarna verkligen bodde ombord och var borta från sina hem långa tider) att man, som 
hemma, påtagligt ville markera att “nu lämnade man jobbet för att ha en trevlig kväll 
tillsammans“. Att byta till stärkskjorta och fluga etc. innebar då att man inte av slöhet 
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kunde strunta i att byta om från svettiga arbetskläder. Mässdräkten var dessutom ett 
skönt klädesplagg att ha på sig. Till sjöss var det givetvis vardagsdräkt.

Det finns mycket annat att säga kring denna välskrivna bok. Hade allt av intresse 
tagits upp, skulle detta nummer av TIS inte räcka till. Ett par saker dock: Yrkesstolthe-
ten och en stark “kåranda” tycks i hög grad även gälla dagens sjöofficerare, inte minst 
hos kvinnorna, något som försvarsledningen under senare år tycks ha varit starkt emot. 
Nu skall det heta “försvarsmaktsofficer” och alla, även sjömän är benämns ibland som 
”soldater”. En helt felaktig strategi enligt undertecknads och flera informanters me-
ning.

Beträffande mässlivet har tydligen bland de unga, vilket framgår av boken, skapats 
en myt att sprit i flottan under det kalla kriget dracks även till sjöss och att officerare 
kunde komma ombord redlöst berusade. Under författarens av denna artikel tid som 
aktiv officer har väl någon enstaka händelse av detta slag kanske inträffat, men alko-
holkonsumtion till sjöss var en dödssynd.

Vi som för länge sedan lämnat vapnet har haft dålig “koll” på vad som blev av 
antagning och utbildning av sjöofficerare efter den sammanhållande Sjökrigsskolans 
nedläggning. De förklaringar som förekommit, bl.a. i denna tidskrift, har inte alltid 
varit lätta att följa. En något klarare bild får den som läser boken “Sjöofficer i nytt mil-
lennium”, vilket härmed varmt rekommenderas.

Jarl Ellsén
Ledamot av Kungl. Örlogsmannasällskapet

Sjöofficer i nytt millenniumy
Författare: Ingrid Kaijser
Förlag: A-script förlag, Göteborg, 20122002.
Antal sidor: 186
ISBN-978-91-87171-00-0
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