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Meddelande 
från

Kungl.Örlogsmannasällskapet
Nr 1/2013. Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i Karlskrona 
måndagen den 21 januari 2013.
(Utdrag ur protokoll)

Sammanträdet ägde rum måndagen den 21 januari 2013 med början klockan 17.30 i 
närvaro av 26 ledamöter på Sjöofficersmässen, Amiralitetstorget 7 i Karlskrona. Vid 
sammanträdets öppna del deltog 41 i övrigt marint intresserade i Karlskrona bl.a. ur de 
marina förbanden och Kockums AB. Sammanträdet avslutas med gemensam middag 
på Sjöofficersmässen.

§ 2 Meddelas att sedan föregående sammanträde har Hedersledamoten Bengt Rasin,  
  Ordinarie ledamoten Tomas Öhrwall samt Korresponderande ledamöterna Carl  
  Gustav Jennergren och Sven Nordenhem avlidit. De avlidna hedrades med en   
  tyst minut.

§ 3 Föredrogs föregående sammanträdesprotokoll från den 12 december 2012 i   
  Stockholm som med godkännande lades till handlingarna.

§ 4 Ordförande orienterade om styrelsens fortsatta handläggning av stadgeöversy-  
  nen, årets verksamhetsplan samt utvecklingen av och finansieringen av biblio-  
  teksverksamheten. Vidare informerades om att platsen för 2013 års högtids-  
  sammanträde kommer att vara Sjöhistoriska Museet i Stockholm.
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§ 5 Inga övriga frågor framfördes.

§ 6 Informerade ordinarie ledamoten Hans Hedman att projektet Baltic Science   
  Maritime Park avser att genomföra ett seminarium med rubriken Östersjön -  
  världens säkraste hav. Inbjudan med mer detaljer kommer inom kort att ut-  
  skickas. Inbjudan kommer att även riktas till KÖMS.

§ 6 Slutet möte ajournerades. 

§ 7 Sammanträdet återupptogs. Inträdesanförande hölls av ordinarie ledamoten   
  kommendör Magnus Jönsson med rubriken Möjligheter och utmaningar   
  för Sjöstridsförbanden.

§ 8 Genomfördes en marindebatt som tog sitt avstamp från tre artiklar från tidigare  
  extranummer av TiS. Inledningsvis presenterade debattörerna Sarah Linn Hå-  
  kansson, Daniel Eklund och Henrik Mandéus kortfattat sina artiklar. 

  De rubricerade ämnena; 

  - Hur får vi våra sjömän att stanna?

  - Taktik eller stridsteknik, vad är vad och vad utbildar vi i?

  - Vägskäl för sjö- och ytstriden.

  Den efterföljande debatten var livlig och visade på att valet av ämnen varit   
  riktigt. Många av artikelförfattarnas framställda förslag till lösningar på   
  redovisade frågeställningar rönte stort intresse och många debattörers bifall. 

§ 9 Orienteras att nästa sammanträde genomförs i Göteborg den 20 februari   
  kl 17.30 i Sjöräddningssällskapets lokaler i Långedrag. Inträdesanförande av   
  ordinarie ledamoten Anna Risfelt-Hammargren. Diskussion om sjöfartens   
  framtidsfrågor under rubriken - Vattenvägar, sjöfart och en näring i    
  omvandling.

Vid Protokollet

Herman Håkansson
Akademiens biträdande sekreterare



5

Fabian och Ewa Tamms stipendium
Fabian och Ewa Tamms stipendium på 30.000 kronor utdelas för vetenskapligt arbe-
te 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 2013. 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

Val av nya ledamöter 2013
§ 6 i Kungl. Örlogsmannasällskapets stadgar säger följande:

 Förslag till hedersledamot, ordinarie eller korresponderande   
ledamot skall skriftligen, undertecknat av minst tre ledamöter och 

med motivering inlämnas till styrelsen.

Enligt gällande tillämpningsföreskrifter till stadgarna 
skall invalsförslag vara styrelsen tillhanda

senast den 15 maj 2013.

Med hänsyn till pågående stadgeändringsarbete undanbedes förslag till 
korresponderande ledamöter som är svenska medbogare.

Förslag till inval skickas till:
Kungl. Örlogsmannasällskapet

”Ledamöter”
Teatergatan 3, 1 tr

111 48 STOCKHOLM
samt om möjligt med e-post till secretary@koms.se
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VI ERBJUDER ALLT I UNIFORMER
OCH TILLBEHÖR FÖR MARINEN

RONNEBYGATAN 39,  371 33  KARLSKRONA
TEL.0455-10298               www.nymansherr.nu

e-post: info@nymansherr.nu
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Redaktörens spalt

KÖMS - ett särintresse för det gemensammas bästa!
Välkomna till årets första nummer av Tidskrift i Sjöväsendet. Året har börjat som ett 
av de mer intressanta på senare tid vad gäller försvarsdebatt och uttryck som ”en-veck-
asförsvaret” har myntats och slagit rot. Försvarsmakten har sedan några veckor lämnat 
in sitt budgetunderlag 2014 (som omfattar åren 2014 till 2016) med tillhörande 10-årig 
materielplan och utöver detta har Försvarsmakten även lämnat in det av Regeringen 
begärda underlaget vad gäller långsiktiga behov. 

Parallellt med detta löper Försvarsberedningen på och de skall lämna sin inledande 
rapport i sommar och sin slutrapport om ytterligare ett år. Att de marina frågorna 
måste belysas, diskuteras och värderas i detta sammanhang är självklart. Att ”nå hem”, 
bortom de redan frälsta i den diskussionen är en grannlaga uppgift. 

Detta nummer av TiS sätter fingret på delar av denna problematik och den komplexa 
bild som framträder. Å ena sidan beskriver exemplevis Roger Nilsson i sin artikel den 
mycket höga förmåga som svenska marina enheter har idag, även när de sätts in i så-
dana icke-marina miljöer som Afghanistan. Likaledes ger Magnus Jönsson i sin artikel 
en beskrivning av läget enligt: ”Om man ser till hur det ser ut idag och de närmast 
kommande åren ser det trots alla olyckskorpar förhållandevis bra ut.” Han fortsätter 
med: ”Det, i mina ögon, största orosmolnet just nu är det vakansläge vi lever med och 
som vi verkar få leva med framöver.” 

Det närtida problemet med vakanser och personalbrist i marinen kommer att kräva 
mycket ”nytänk” för att kunna lösas nu när trycket ökar på Försvarsmakten för att 
minska personalkostnaderna. Man ska dock komma ihåg att detta tryck, till sin största 
del är riktat mot arméförbanden även om amfibiesystemet säkert kommer att få ta sin 
del. Ett ökat användande av RO är ett måste i skenet av detta i marinen som helhet. 

Å andra sidan så finns det materiellt sett stora utmaningar på längre sikt. Dessa 
beskriver Evorn Mårtensson tydligt i sin artikel. En marin utan nybyggnadsprogram 
är dömd att gå under eftersom det kommer att vara för kostsamt (både ekonomiskt och 
personellt) att ta ikapp när i stort sett hela fartygsflottan skall ersättas samtidigt.

Befriande är också att läsa Christer Häggs artikel med titeln ”Den hotbildsbefriade 
flottan - kan den finnas?” Hotbilder ändras som bekant snabbt och bortom egen kon-
troll, bättre att bestämma sig för vad man själv vill och agera efter det. Skall våra poli-
tiker läsa en artikel ur detta nummer av TiS så är det den. Jag hoppas dock att de läser 
alla artiklarna och att ni gör det också.

En kortare kulturinsats kommer även i detta nummer av TiS i och med att reglemen-
tet för tärningsspelet ”Slagverk” återges. Till sjöss kan detta spel ej längre spelas av 
uppenbara (och goda) skäl men väl till kaj eller på landbaserade mässar. 

Thomas E. Engevall
Redaktör för Tidskrift i Sjöväsendet
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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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Mentorering av afghansk infanteribataljon 
Från slutet av november 2011 till mitten av maj 2012 hade jag förmånen att få leda 
det svenska Operational Mentoring and Liaison Team (OMLT) som Amfibierege-
mentet hade uppdrag att sätta upp inom ramen för den svenska kontingenten FS22. 
Jag kommer att beskriva min erfarenhet av att arbeta som mentor åt en afghansk 
bataljonschef vilket var en mycket annorlunda, utmanande och lärorik insats. In-
satsen har för mig varit i nästan två år räknat från orderuttaget på ATS i augusti 
2010 till strax efter hemkomsten och den påbörjade ledighetsuttaget. Inledningsvis 
ges en kortare beskrivning av uppdrag, indelning av enheten och genomförandet i 
stort. Därefter följer mina personliga erfarenheter av att arbeta som mentor och en 
del andra erfarenheter kopplat till insatsen. Slutligen ges en reflektion och koppling 
till möjlig marin mentorering som en alternativ framtida insats.

Ledamoten
ROGER NILSSON

Överstelöjtnant Roger Nilsson är chef för planeringssektionen 
vid M5 på Marintaktiska staben sedan hemkomsten från Afgha-
nistan.

Uppdraget
“OMLTs, when directed, deploy to the 
Combined Joint Operations Area - Af-
ghanistan to coach, teach and mentor 
ANA units, provide the conduit for liaison 
and command and control, and when re-
quired, support the operational planning 
and employment of the ANA unit to which 
they are aligned in order to support the 
development of a self sufficient, compe-
tent and professional ANA.”1

1. Enligt det då gällande CONOPS fastställt 
av Nato för tillämpning inom ISAF. Under-
strykningarna är mina för att markera ett antal 
nyckelord som låg till grunden för hur vi kom att 
lösa ställt uppdrag.

I stort och förenklat kan uppdraget 
liknas vid att vara förbandsinstruktör un-
der skarp verksamhet. De understrukna 
nyckelorden kom att omsättas genom att 
vi delade våra afghanska bröders vardag 
och verksamhet så långt som möjligt. Ut-
maningen i uppgiftens lösande låg främst 
i de två övriga riktlinjer som fanns inom 
ISAF; ”afghan lead” och ”afghan good 
enough”, mer om detta senare.

Vi var det femte svenska OMLT Kan-
dak (afghanska ordet för bataljon), men 
det första med ett nytt uppdrag. Tidigare 
rotationer hade följt den andra infante-
rikandaken vid 1.brigaden i 209.kåren 
inom Afghan National Army (ANA). Vårt 
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nationella uppdrag var att mentorera in-
fanterikandak enligt brigadchefens be-
stämmande och det fanns enbart en natio-
nell begränsning. Vi fick inte permanent 
gruppera på en specifik plats i provinsen 
Faryab, vilket då även var det norska 
ansvarsområdet.

Indelning
Enhetens, OMLT Kdk, 47 befattningar 
var enligt fastställd organisation indelade 
i 21 stycken mentorer och övriga befatt-
ningar var fördelade på en stabsgrupp, en 
skyttegrupp, en sjukvårdstransportgrupp 
samt ett TACP (Tactical Air Control 
Party). Vi valde att arbeta på ett annat 
sätt beroende på egen analys av uppgif-
ten och tidigare rotationers erfarenheter. 
Sjukvård och TACP behölls som rena 
”enablers” som jag tilldelade aktuella 
team inför respektive uppgift. Bataljons-
mentorerna speglade i stort kandakens 
indelning. Genom att fördela skyttegrup-
pen till de tre skyttementorsteamen ska-
pades tre starka och sammansatta team 

som klarade ut att mentorera även under 
strid. Stab- och trosskompaniet hade två 
mentorer samt understödskompaniet fick 
ett tremanna team bestående av två men-
torer och en soldat. Men hjälp av kvar-
varade soldater och bataljonsmentorerna 
skapades två ledningsvagnar som kunde 
fungera som bataljonsnivå och även leda 
egna enheter vid större operationer.

Kandaken var en traditionell infante-
ribataljon bestående av ca 850 man. Den 
stående indelningen var bataljonsled-
ning, stab med sektionerna S1-4 och S6, 
stab- och trosskompani (HQ Coy) med ett 
Road Clearance Team (RCT), ett under-
stödskompani (HW Coy) bestående av 
spaning, granatkastare, tunga kulsprutor 
och pansarvärnspjäser samt fyra stycken 
identiskt utformade skyttekompanier. 
Dessa sistnämnda roterade enligt ett be-
redskapssystem så att ett över tiden var 
ledigt och de andra insatta i olika former 
av uppgifter. Vår kandak var utgångs-
grupperad i staden Sheberghan i provin-
sen Jowzjan, vilket var den västligaste av 

Del av afghansk Kandak uppställda. Foto: FM
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de provinser som det svenska dåvarande 
PRT ansvarade för. I staden var kanda-
ken delad på två platser. En huvudbas 
för kandakledningen med stab, HQ coy, 
HW coy samt ett skyttekompani. Strax 
sydväst om staden fanns en mindre bas 
för upp till två skyttekompanier. Utöver 
detta var över tiden ett förstärkt skytte-
kompani utgångsgrupperat i södra delen 
av provinsen i Darzab samt Qush Tepah. 

Genomförande i stort
Själva insatsen delades in i tre perioder 
med vår ledighet, leave, planerad utifrån 
att ge optimalt med operativ effekt. Detta 
innebar inledningsvis sju veckor i områ-
det sedan 12 dagars leave i slutet av janu-
ari, därefter fem veckor följt av 12 dagars 
leave i början av mars för att slutligen 
ha 10 veckor under våren och sommaren 
innan överlämning och hemrotation.

Första perioden var överlämning och 
att börja känna våra afghaner samt områ-
det. Vi hade även vår första stridskontakt 
och ett flertal IED-röjningar innan den 

första leaven.2 Andra perioden blev en 
relativt lugn period på grund av vädret, 
men även denna innehöll stridskontakter. 
Den tredje perioden blev mer händelserik 
och vi fick uppleva både våroffensiven 
som återkomsten av generalen Dostum, 
en av de mer dominerande aktörerna i 
norra Afghanistan, med nya politiska ut-
spel kopplade till det kommande afghans-
ka presidentvalet.

Tiden till slutet i maj gick snabbt och 
jag fann mig själv i en C-17 på väg hem 
till Sverige. Viktigast av allt var att alla 
mina var med hem, hela och rena. Alla på 
FS22 hade inte den turen.

Att vara mentor
Den största praktiska utmaningen var att 
befinna sig i en situation där du inte får 
göra det som du är tränad att göra och 
som är ryggmärgsbeteende – att leda en 

2. IED = Improvised Explosion Device, sam-
lingsbegrepp för olika former av ”hemmagjor-
da” laddningar med olika former av utlösnings-
mekanismer.

Gemensam patrull. Foto: Författaren
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bataljon. Rollen är att vara rådgivare och 
stöd till den kollega som du mentorerar 
oavsett verksamhet. Om detta är ett möte 
med guvernören, ett social event, plane-
ring eller strid gör ingen skillnad. Det 
är din kollega och vapenbroder som sät-
ter sin gräns för hur mycket stöd och tid 
denne vill ha dig vid sin sida. Samtidigt 
med att vara mentor ska du vara chef för 
din egen enhet som består i stort av en 
förstärkt pluton, men är indelad och leds 
som en bataljon och dessutom befinner 
sig i två olika lednings- och lydnadsför-
hållanden. Där den svenska enbart rör 
nationellt ledning och de rena operativa 
uppgifterna var under Nato-befäl. 

Hur möta utmaningen att på så kort tid 
som möjligt skapa en relation och förtro-
ende med en kollega från en helt annan 
kultur och bakgrund? Lita på din egen 
förmåga och erfarenhet, läs och skapa 
bästa möjliga förståelse för hela vidden 
av insatsen, lyssna på andras upplevel-
ser och gör en djup analys av uppgiften. 
Tillsammans med ett ”pannben” och 
visst mått av ödmjukhet gick det mycket 
bra. Min afghanske vapenbroder, kan-
dakchefen, var i stort jämnårig med mig 
och en mycket erfaren samt respekterad 
herre efter sin långa tid i gerillarörelsen, 
Mujahedin, mot den ryska ockupationen 
och sedan talibanerna. Han var också en 
pragmatisk man och genom de inledande 
operationer som genomfördes fick vi re-
dan innan första leaven en fungerande 
relation. 

Vår relation kom att utvecklas under 
tiden och jag kom att lära mig mycket om 
den afghanska kulturen, muslimska se-
der och inte minst det så kallade afghan 
game. Detta sistnämnda är en samman-
fattande term som används för att beskri-
va allt från personliga agendor, kulturella 
skillnader och maktspel som pågår såväl 

mellan afghaner som av externa aktörer 
och som påverkar det dagliga livet. Kan-
dakchefen var mycket intresserad och 
öppen för att ta till sig råd och annan in-
formation, men samtidigt mån att detta 
skedde oss emellan så att hans chefskap 
inte blev ifrågasatt. 

Den egenskap jag kom att mest res-
pektera var att kandakchefen tidigt blev 
öppen och rak när han uppfattade att 
givet råd säkert var klokt, men inte möj-
ligt för honom att följa med anledning 
av afghan game. Det är inom ramen för 
afghan game som den uttryckta riktlin-
jen afghan lead ska ses. Att bibehålla en 
balans mellan det som upplevs behövas 
lösas avseende säkerhetsituationen för 
lokalbefolkningen och att få afghanerna 
inom de olika säkerhetsstrukturerna göra 
en gemensam operation i egen ledning är 
mången gång frustrerande. 

En annan faktor att förhålla sig till i 
både den direkta relationen till kandak-
chefen som den indirekta relationen mel-
lan oss som enhet och afghanerna som 
enhet är upprätthållande av ömsesidigt 
förtroende. Gällande det sistnämnda har 
det även en direkt koppling till vårt eget 
skydd, force protection, under vår insats 
skedde ett flertal händelser i Afghanis-
tan där afghaner dödade sina mentorer. 
Kombinationen av deras kultur i form av 
gästvänlighet och att vi behandla våra va-
penbröder med ett ömsesidigt förtroende 
bidrog enligt min uppfattning till att vi 
inte hade några incidenter. 

Vid ett flertal tillfällen sattes relationen 
mellan mig och kandakchefen på prov när 
det gällde det ömsesidiga förtroendet. Ett 
exempel var under en stridskontakt när 
vi begärde in flygunderstöd och den ak-
tuelle piloten valde att inte släppa vapen-
last på en identifierad stridsställning för 
insurgenterna. För kandakchefen som var 



13

väl medveten om våra insatsregler blev 
detta en stor sak och där vi blev ifråga-
satta eftersom vi representerade ISAF. 
Hans bärande motiv var att insurgenterna 
skulle använda händelsen lokalt att ge-
nom informationsspridning misskredi-
tera både ANA och ISAF. Efter både en 
inledande diskussion och även formell 
rapportering inom ISAF samt återkopp-
ling till kandakchefen kom händelsen att 
i förlängningen stärka vårt samarbete. 
Detta genom att han upplevde att jag var 
ärlig och uppvisade ett förtroende i våra 
diskussioner kring insatsregler och hur 
olika faktorer kan påverka vårt agerande 
både som ANA och ISAF. Bristen på ope-
rationssäkerhet vid samarbete mellan de 
olika afghanska säkerhetsstrukturerna 
var en vardaglig utmaning att hantera 

när det gällde informationsdelgivning till 
kandaken. Detta ledde till att den främsta 
framgångsfaktorn för att upprätthålla ett 
ömsesidigt förtroende var en rak och öp-
pen dialog utgående från två jämnbördiga 
personer.

I rollen som mentor har jag lärt mig 
en hel del både om mig själv, men inte 
minst hur försöka med en kombination av 
direkta och indirekta metoder nå en ut-
veckling hos både kandakchef som hela 
förbandet. Även om tiden sex månader är 
kort går det att nå rimliga målsättningar 
med en mentorering. För att kunna iden-
tifiera sådana krävs också att göra en ana-
lys utifrån den andra givna riktlinjen af-
ghan good enough. I en försvarsmakt där 
merparten av soldaterna och underbefäl 
inte kan läsa och skriva, många officerare 

Att dela vardagen, här Roger Nilsson tillsammans med Kandakchefen. Foto: Förfat-
taren
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inte kan läsa eller föra en lägeskarta sak-
nas det inte rimliga målsättningar. 

Erfarenheter
Ett framgångskriterium i vår mentore-
ring var den gemensamma analys av upp-
gift och framtaget CONOPS för vårt eget 
sätt att lösa denna som vi tog fram. Trots 
detta kom mycket tid och energi behöva 
användas för att hålla en balans mellan 
egen vilja och ambition sett till afghansk 
ambition och vilja. Kombinationen av 
toppstyrning, oklara mandat jämfört med 
utkrävande av ansvar, förlustkänslighet 
och krigströtthet samt olika personliga 
agendor har varit de största utmaning-
arna för den direkta mentoreringen.

En annan utmaning var att det centrala 
forumet för samordning av operationer, 
Operational Coordination Centre – Pro-
visional (OCC-P), inte hade någon orga-
niserad mentorering under vår insatstid. 
Detta har förändrats sedan efterföljande 
rotation FS23 till att inför Amfibiekårens 
kommande insats FS25 blivit en uppgift 
både på provins som regional nivå. OCC-
P är den centrala platsen och forumet för 
den regelbundna samordningen mellan 
de afghanska säkerhetsaktörerna samt 
ISAF. Eftersom under vår tid ingen men-
torering av aktuellt OCC-P i Sheberghan 
skedde löste vi detta genom direktsam-
verkan med de avdelade svenska samver-
kansofficerarna ur skyttekompaniet RL. 
Tack vare vår samgruppering på Camp 
Monitor gick detta att lösa på ett pragma-
tiskt och fungerande sätt.

Vår rotation var den första där TACP 
var en organisatorisk del av OMLT Kdk. 
Det har varit både ett framgångskriteri-
um för att snabbt etablera ett gott samar-
bete och god kontakt med kandaken samt 
även vid ett flertal tillfällen varit det enda 
fungerande sambandet från ledningsplats 

till enhet på fältet. Terrängen och avstån-
den i vårt operationsområde har ställt 
mycket stora krav på både tekniken och 
operatörerna.  Den satellitkommunika-
tion som ingår i TACP har däremot fung-
erat över tiden och medgivet ett säkert 
samband.

Inför utbildningen samt nedrotationen 
till insatsen var det stora diskussioner 
kring hur vida sjukvårdstransportgrup-
pen skulle vara rödakorsmärkt samt vil-
ken status den legitimerade sjukvårds-
personalen skulle ha. Tidigare rotationers 
erfarenheter angav att enheten inte skulle 
vara utmärkt samt att även den legiti-
merade sjukvårdspersonalen skulle vara 
kombattanter i första hand. Vi fick efter 
hemställan ett beslut från HKV som inne-
bar att enheten inte skulle vara utmärkt 
med röda kors samt att den legitimerade 
sjukvårdspersonalen status blev tempo-
rär sjukvårdspersonal.3 Detta sistnämnda 
innebär att de i första hand kunde delta i 
post och bevakning samt övriga uppgifter 
som krävdes eftersom vi var en numerärt 
liten enhet sett till uppgifter samt upp-
trädande. Detta gav oss en väl avvägd 
samlad sjukvårdsförmåga tillsammans 
med de ingående jägarsjukvårdarna på 
skytteteam samt TACP sett till lösande 
av uppdraget under gällande betingelser.

Vi kom att vara den första rotationen 
som utgick från det nya personalförsörj-
ningssystemet med ”stående förband”. 
Det innebar i praktiken att, utöver TACP 
som A9 samt K3 ansvarade för att avdela 
till OMLT Kdk, kom huvuddelen av per-
sonalen från Amfibiekåren och främst 
2.amfibiebataljonen. En mentor kom från 
Trängregementet samt en av läkarna var 
från Livgardet. Erfarenheten av att hu-
3. Enligt skrivelse ”HKV 2011-11-15, 
16 100:67779 Svar på hemställan om befatt-
ningsändring FS22”.
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vuddelen kom från samma förband, även 
om rollerna och indelningen skiljer, är 
mycket positiva. De särskilda krav som 
uppdraget OMLT Kdk innebär upplevs 
gynnas om man på de olika nivåerna re-
dan från start har god personkännedom. 
Tillförd enhet, TACP, upplevde inte hel-
ler några svårigheter att snabbt bli en del 
av enheten. Däremot behöver anhörig-
stöd och hemkomstverksamhet fortsatt 
anpassas efter det nya personalförsörj-
ningssystemet.

Marin mentorering – ett 
alternativt insatskoncept
Utifrån tidigare erfarenheter av de på-
gående internationella samarbeten som 
finns mellan enheter i svenska marinen 
med diverse andra motsvarande enheter, 
de upplevelser samt erfarenheter som jag 
fått i och med denna genomförda insats 
är jag övertygad om en möjlig marin ver-
sion.

Idag finns det, inte minst kring Afrika, 
ett flertal nationer som försöker skapa 
olika former av marina säkerhetsstruk-
turer för att kunna möta olika former av 
asymmetriska hot, allt från pirater till 
olika former av kriminalitet. Exempelvis 
finns det på västsidan av Afrika ett antal 
nationer som har en maringeografi som 
till del påminner om våra svenska förut-
sättningar. 

En multinationell förebyggande insats 
i form av mentorerad kapacitetsbyggande 
utifrån de samarbetspartners svenska 
marinen idag har är fullt möjlig och enligt 
min uppfattning även efterfrågad. En så-
dan insats skulle kunna ske med ett FN-
mandat eller EU-mandat som grund och 
utformas på olika sätt under en längre tid 
exempelvis en tvåårig insats. Då skulle 
delar av tiden även svenska förbandsbi-
drag kunna ingår delar av tiden som kom-
plement till den mentorerande delen. På 
ett sådant sätt skulle även vår nationella 

Operationssamverkan. Foto: FM
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förmåga till exempelvis sjöfartsskydds-
operationer kunna höjas. 

Liknande insatser enligt ovan har och 
genomförs av olika nationer genom ex-
empelvis det amerikanska African Part-
nership Station – APS och där även hol-
ländska enheter deltagit.

Sammanfattning
Jag och de svenskar jag hade förmånen 
att få leda har fått uppleva en mycket an-
norlunda och givande insats sett mot de 
mer traditionella insatserna. Vi kan och 
ska vara stolta över vår tid. Samtidigt är 
det mest lärorika, utmanande och frustre-
rande jag har så här långt har gjort i min 
militära karriär. Insatsen har verkligen 

varit annorlunda. Jag har personligen lärt 
mig massor avseende chefskap, att leda 
förband i strid eller stridsmässiga för-
hållanden under lång tid, förbandsanda 
och inte minst hur försöka hålla balans 
mellan egen ambition och vilja sett till 
afghansk ambition och vilja. 

Sammantaget kan jag konstatera att vi 
svenskar, och i synnerhet amfibiebatal-
jonen, besitter både de krav på fältmäs-
sighet och professionalism som krävs för 
denna typ av insats. Själva metoden med 
mentorering och kapacitetsbyggande kan 
mycket väl även tillämpas inom de mari-
na internationella insatserna om politisk 
vilja finns redan inom de närmsta åren. 
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Den hotbildsbefriade flottan – kan den finnas?
Professor Wilhelm Agrell avslutade sitt uppmärksammade tal ”Nedgång och fall – 
och sedan” vid Folk och Försvar konferensen i Sälen 2011 med ett antal reflektioner 
om framtidens fundament för vårt nationella försvar. Efter att han redogjort om 
innehållet i sin bok ”Fredens Illusioner”, där han, på ett mycket klargörande sätt, 
visat hur de senaste 10 årens försvarsberedningar och försvarsbeslut skapat en sörja 
av olika hotbilder och minskande målsättningar för det nationella försvaret – alla 
anpassade efter det ”lagoma” hotet dvs. i det här fallet det hot man anser sig ha 
råd med av statsfinansiella skäl, sade han: ”En andra och sammanhängande fråga 
handlar om att vi nog inte skall bry oss alltför mycket om hotbilder, åtminstone inte 
när vi talar om behovet av ett samhällsskydd och nationellt försvar. Hotbilden bor 
hos betraktaren, framtiden är något annat, och ibland något helt annat. Istället för 
att tvista i all oändlighet om prognoserna, där det enda vi med säkerhet vet är att de 
kommer att visa sig vara fel i det ena eller andra avseendet, borde vi kunna konsta-
tera att en grundläggande förmåga att försvara samhället och medborgarna, det bör 
vi ha oberoende av hur vi tror att världen skall se ut. Idag är vi under den nivån. Hur 
långt under är en av de frågor vi behöver diskutera på allvar.” 

Ledamoten
CHRISTER HÄGG

Christer Hägg är f.d. kommendör och har bl.a. tjänstgjort som 
C1.hkpdiv, Marinattaché i Washington samt som Flaggkapten 
i Kustflottan.

Vad hände efter detta? Total tystnad. Jag 
håller med Agrell. Vi behöver verkligen 
diskutera Försvarsmaktens uppgifter och 
innehåll från ett nytt perspektiv. Många 
är nog också på det klara med att vi ligger 
under en rimlig grundläggande nivå och 
behöver göra något åt det. En ståndpunkt 
som vice statsministern Jan Björklund 
ansluter sig till i en intervju i Svenska 
dagbladet den 11 februari 2013.

En mycket berättigad följdfråga är – 
hur mycket under? För att reda ut detta 
måste man ta tag i frågan vilka parame-
trar som styr om man inte skall låta den 
ständigt växlande och med största sanno-
likhet felaktiga, framtida och hypotetiska 
hotbilden styra försvarsmaktens utform-
ning.

Begreppet hotbild används på olika sätt 
och är ofta tvetydigt. Hotbilder kan ju fin-
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nas för nutid och för framtid och på olika 
nivåer; strategisk, operativ eller taktisk. 
I det här sammanhanget är det hotbilder 
som är prognoser för framtiden på stra-
tegisk nivå som är föremål för diskus-
sionen. Det är dessa som ligger till grund 
för försvarsbeslut som får konsekvenser 
långt in i framtiden. Hotbilderna innehål-
ler en mix av bedömda framtida militära 
resurser, avsikter och risker.  Det är också 
dessa som Agrell menar ha slagit fel allt 
för ofta och att vi därför borde lägga dem 
åt sidan och börja i en annan ände; näm-
ligen att vaska fram den grundläggande 
försvarsförmåga som vi behöver ”obero-
ende av hur vi tror att världen skall se ut”.  

Av olika skäl begränsar jag mitt följan-
de resonemang till Flottan och dess roll i 
det nationella försvaret. De andra vapen-
slagen, samt deltagandet i de internatio-
nella uppgifterna och förmåga att lämna 
och ta emot hjälp kan säkert behandlas på 
ett likartat sätt.

Tillbakablick
Sedan den 7 juli 1522 har vi haft en flotta. 
Då ankrade nämligen den första flot-
tan upp på svenskt vatten. Den bestod 
av ett dussintal skepp som Gustaf Wasa 
köpt från Lybeck och, med hans egna 
ord, varit tvungen att ”sätta sig i dråplig 
skuld” för. Någon månad senare anlände 
ytterligare ett tiotal skepp från Hansan, 
inhyrda på kredit. Den första flottan var 
direkt behovsstyrd – den danska flot-
tan (bildad 1510) kunde nämligen föra 
förnödenheter och soldater till den av 
svenskarna belägrade danska garniso-
nen i Stockholm. Gustaf Wasa förstod att 
utan en egen flotta som kunde förhindra 
de danska sjötransporterna till Stock-
holm skulle han inte kunna befria staden. 
Gustaf Wasas order till den första flottan 
torde ha varit rak och tydlig; stoppa alla 

sjötransporter till Stockholm. Detta blev 
också den första svenska flottans första 
uppgift och den löstes. Tillförsel av för-
nödenheter sjövägen kom inte fram och 
danskarna i Stockholm gav upp efter en 
tuff svältvinter.

Sedan dess har vi haft en flotta. Den 
har varierat i storlek genom seklen men 
alltid funnits. Uppgifterna har alltid varit 
den klassiska; skapa kontroll över sjövä-
garna så att Sverige kunnat utnyttja havet 
för egna syften och förhindra fienden att 
göra det samma för sina syften. 

På det hela taget har den svenska flot-
tan varit framgångsrik. Våra sjövägar har 
i stort fungerat för oss i krig och örlog 
genom seklerna. 

Någonstans har jag sett ett försök att 
grafiskt åskådliggöra flottans sinusfor-
made storleksvariation genom seklerna. 
Tiden mellan topparna (då flottan relativt 
sett var som starkast) låg på ca 60-80 år. 
Endast då Sverige avsåg genomföra nå-
gon form av krig utom våra gränser var 
toppen någorlunda rätt i tiden. Att skydda 
förbindelserna med våra trupper på andra 
sidan havet var oftast huvuduppgiften. 
Därtill lades ofta uppgiften att konvojera 
våra handelsfartyg. De senaste 200 åren 
har vår flottas främsta uppgift varit att 
genom sin blotta existens, fleet-in-being, 
vara långsiktigt stabiliserande och vid 
ofred utgöra en tröskeleffekt som en po-
tentiell fiende var tvungen att kalkylera 
med inför eventuella aggressiva planer 
mot vårt land.

Det verkar dock ha varit en naturlag 
att vi alltid kom försent med våra upp-
byggnadsåtgärder då hoten från omvärl-
den växte. Flottans uppbyggnad under de 
båda världskrigen – då den var som star-
kast flera år efter krigssluten - är exempel 
på detta. Besluten att bygga upp flottan på 
grund av växande hot har historiskt sett 
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alltid kommit försent och tiden att åstad-
komma den önskade uppbyggnaden har 
alltid underskattats. 

Att bygga upp en Flotta i tid med hän-
syn till uppväxande hot har helt enkelt 
inte fungerat. Alltid för litet, alltid för 
sent.

Det finns inget som talar för att detta 
skulle fungera i framtiden heller med 
tanke på allt snabbare politiska och stra-
tegiska händelseutvecklingar och de allt 
längre ledtiderna för att få fram kvalifi-
cerad materiel och personal – bådadera 
ett måste om ansträngningarna skall ge 
den effekt man önskar. Vi kommer att 
vara i akterhand ett antal år redan när 
startskottet går i det politiska system vi 
har. Det har skett tidigare och ligger ty-
värr i sakens natur. 

Agrells rekommendation att lägga 
hotbilderna åt sidan när man bestämmer 
den nominella försvarsmaktsnivån är ett 
nytt grepp. Man borde kunna bestämma 
denna nivå och sedan får man leva med 
den i snabbt uppkommande kriser. Växer 
de strategiska osäkerheterna gradvis över 
längre tid så kanske man kan rusta upp 
något förutsatt att utgångsnivån har en 
sådan struktur och volym att den med-
ger utbyggnad samtidigt som flottan för-
söker löser sina tilldelade och sannolikt 
utökade uppgifter i en eskalerande marin 
hotmiljö. 

Detta kan synas enkelt, men det är det 
inte – många parametrar styr och de kug-
gar dessutom i varandra. Jag avser inte 
här föreslå hur denna nominella flotta 
bör se ut, till det behövs expertkunska-

Gustav Wasas flotta 1522. Målning av Christer Hägg.
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per som jag inte har, utan försöka peka 
på några av de parametrar som borde på-
verka dess storlek och sammansättning 
om man bortser från hotbilder. 

Jag deltog en hel del i Marinens studie-
gruppverksamhet under senare delen av 
kalla kriget, en verksamhet som resulte-
rade i flera av de fartygstyper vi har på 
linjen idag. Gruppernas uppgift var att 
studera nästa generations nya materiel-, 
personal- och utbildningssystem och ut-
arbeta preliminära taktiska-, tekniska- 
och ekonomiska målsättningar för dem. 
I grupperna deltog experter från marin-
staben, FMV, FOA och underrättelseor-
ganisationen och leddes ofta av en för-
bandschef. Förvisso ingick den rådande 
och officiellt antagna framtida hotbilden 
som en parameter i studiearbetet, men 
oftast var den inte till mycket hjälp. Hur 
man än gned på kristallkulan var hotbil-
den därinne oftast alltför suddig.  Om den 
strategiska hotbilden var suddig så rådde 
motsatsen om hur framtida operativa och 
taktiska hotbilder såg ut. Det militärindu-
striella komplexet hemma och utomlands 
hade en egen agenda, vilket drev upp 
motståndarens framtida förmågor på ett 
sätt som sällan eller aldrig blev verklig-
het. Dessa senare hotbilder fick modere-
ras med professionellt förnuft.  

Ofta fanns det också olika uppfatt-
ningar om den ansatta hotbilden t.ex. om 
det framtida lufthotet mot våra fartyg – 
ett hot som av vissa ansågs bli mycket 
stort, framför allt av olika systemföre-
trädare utanför Marinen, men som sågs 
på med en sund skepsis från de sjögående 
förbandens sida. En skepsis som nu i ef-
terhand visat sig var väl motiverad under 
80- och 90-talen. 

Hotbilden intog således en biroll i stu-
diegruppsarbetet, istället försökte man 
tala om vad vi behövde för att prolongera 

och uppdatera en ganska väl balanserad 
och flexibel flotta in i en okänd framtid. 
En annan faktor var att det materiella 
arvet påverkade mer än hotbilderna. Stu-
diearbetet var således redan då delvis 
hotbildsrensat, såtillvida att de befintliga, 
generella operativa uppgifterna styrde i 
högre grad än hotbilderna. Gruppernas 
förslag talade mer om vad vi aktivt ville 
kunna åstadkomma än att reagera på dif-
fusa och varierande hotbilder. Självklart 
fanns ”Stormaktens” olika förmågor i 
dagsläget med i studiearbetet, men hur 
de skulle se ut i framtiden visste ingen 
– framtagna materiella hotbilder om hur 
förmågorna skulle se ut om tio år liknade 
ofta animerade fantasier från Star Wars. 
I själva verket hamnade ”Stormaktens” 
hela arsenal i avgrunden bara några år 
senare. Alla förgyllda hotbilder blev till 
sand nästan över en natt. Förutsett av – 
ingen!

Sjöfartsskyddet var bortmonterat ur 
ekvationen av politikerna redan under 
1970-talet – det skulle ju ske ”med andra 
medel än militära”. Därmed exit för far-
tygsburen ubåtsjaktförmåga, som kräver 
större och uthålligare fartyg. Jagare och 
fregatter behövde således, enligt reger-
ingen, inte omsättas. Något ubåtshot i 
fred fanns inte heller med i prognoserna. 
Allt detta fick sina trista följder under 
80-talets ubåtsjaktoperationer.  

Måhända sågs utrangeringen av vår 
fartygsburna ubåtsjaktförmåga som en 
”invitation” till främmande ubåtsopera-
tioner på vårt territorium? Beaktande vår 
idag nästan obefintliga ubåtsjaktförmåga 
och den ryska upprustningen av sin flotta 
- vad är sannolikheten för att detta kan 
inträffa igen? Ganska stor skulle jag tro. 
När rysk säkerhetspolitik anser att den 
svenska Östersjökusten och Gotland är 
strategiskt viktiga kommer det att ske 
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igen i en eller annan skepnad.
Erfarenheterna under ubåtskrisen med 

sitt fokus på integritetsförsvaret av vårt 
sjöterritorium tvingade fram en bättre 
litoral förmåga hos dagens sjöstridskraf-
ter. Därmed breddades deras förmåga 
utöver det rena invasionsförsvaret, som 
också senare års internationella insatser 
visat prov på.

Om man, som jag, tycker att de inter-
nationella uppgifterna i första hand bör 
vara en ”spin off” från det man behöver 
nationellt, så är detta en god sak.

Kritisk massa
Kritisk massa talas det ofta om i dessa 
neddragningstider och det med rätta. 

Begreppet är ju taget från kemin. För 
att katalysation skall inträffa måste till-
räckligt många delar vara närvarande för 
att få igång en reaktion. Vid underkritisk 
massa händer ingenting – vid kritisk mas-
sa kan man åstadkomma en stor smäll. 
Kritisk massa skulle i överförd bemär-
kelse kunna beskrivas som en omslags-
punkt. Om ett materielsystem befinner 
sig under denna omslagspunkt i ett eller 
flera avseenden får man ingen eller dålig 
effekt. Strax över omslagspunkten borde 
man kunna vidmakthålla systemet och 
om man har tillräcklig marginal uppåt i 
förhållande till omslagspunkten kan man 
vid behov utveckla systemet kvantitativt 
och kvalitativt – åstadkomma en större 
smäll om man så behöver. 

Således, över omslagspunkten får man 
varierande grader av positiva effekter 
medan underkritisk massa oundvikligen 
ger nedgång och fall.

Problemet är att det är många variabler 
som måste inkluderas i begreppet kritisk 
massa för att det skall kunna ge något 
konkret på den nedersta raden t.ex. ett 
minsta antal enheter av en viss sort eller 

det minsta antal personer med olika kva-
lifikationer man behöver mm. Begrep-
pet kan kanske kokas ned till vad som 
behövs för att, materiellt och personellt, 
hålla igång ett komplett system i fred så 
att det kan lösa sina uppgifter i fred, kris 
och krig. 
Låt mig ta några exempel.
I början på 1990-talet ville den kana-
densiska flottan omsätta sina ubåtar. 
Försvarsekonomin var skral men flottan 
hade beräknat att minst sex ubåtar be-
hövdes för att hålla systemet igång under 
dess livscykel avseende personal (re-
krytering, utbildning, vidmakthållande 
och karriärvägar) samt teknisk support 
(varvs- och reparationsresurser, under-
håll, reservdelar, modifieringar mm) och 
samtidigt hålla hög tillgänglighet för ope-
rativa uppgifter. Regeringen var enbart 
beredd att anskaffa tre nya ubåtar. I detta 
läge sade försvarsmakten nej – tre ubåtar 
skulle aldrig kunna hållas operativa på 
sikt eftersom den personella och tekniska 
basen skulle bli alldeles för liten. Bättre 
inget ubåtssystem alls än ett för litet, det 
senare var som att kasta pengarna i sjön. 
Regeringen ändrade sig och beslutade att 
det skulle bli fyra ubåtar.

Flottan fick rätt. Nu tio år efter leve-
rans är tre ubåtar stationerade på västkus-
ten och en på östkusten och bara en (1) 
ubåt lär för närvarande vara fullt opera-
tiv tekniskt och personellt. Systemet fick 
en underkritisk massa och därmed ingen 
operativ effekt. Pengarna i sjön alltså.

Ett annat exempel.
Marinens flygväsende bestod un-
der 1980-talet av 10 tunga helikoptrar 
(HKP4) fördelade på två divisioner, en 
på ost- respektive västkusten.  Systemet 
kunde tekniskt sett hållas igång hjälp-
ligt tack vare att Flygvapnet också hade 
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10 tunga helikoptrar av samma sort. 20 
tunga helikoptrar gav ett någorlunda 
kostnadseffektivt flöde i de främre och 
bakre underhållsorganisationerna. 

Personellt var det värre. För att få fram 
sjöoperativa besättningar fodrades det 
tillräckligt med flygtid till utbildning, öv-
ning och insats. Ett flygtidsuttag per be-
sättningsmedlem och år på 200 - 250 tim-
mar var erfarenhetsmässigt ett riktvärde 
för att hålla stridsdugliga besättningar, 
såväl utomlands som hos oss. För ett ef-
fektivt utnyttjande av materielen krävde 
krigsorganisationens personaltabeller två 
besättningar per tung helikopter. För-
bandscheferna begärde följdriktigt medel 
för att åstadkomma detta. Ekonomiska 
faktorer (flygtidsbegränsningar p.g.a. 
otillräckliga underhålls- och driftsmedel, 
verksamhetshämmande arbetstidsreg-
leringar mm) gjorde att detta beordrade 
läge aldrig uppnåddes – istället kunde 
man hålla en (1)  besättning per helikop-
ter dock endast om flygtiden drogs ned 
till ca 100-120 timmar per pilot och år, 
vilket ökade risken för haverier och till-
bud samt minskade den operativa förmå-
gan och uthålligheten. För att inte tala om 
det flygtidsgnetande som behövdes för att 
utbilda nya besättningar.

Under mitten av 1980-talet, då Kust-
flottans ubåtsjaktstyrka sattes in i aktiva 
insatser under 1-2 veckor, sattes målet att 
kunna hålla en tung, beväpnad helikop-
terrote i luften under 24 timmar efter en 
indikation och därefter ca 12 timmar per 
dygn under 2-3 dygn. Därefter fick man 
laga efter läglighet. Just roteuppträdandet 
var en grundbult i taktiken – mångdub-
belt effektivare än ubåtsjakt med en en-
sam helikopter.

För detta fodrades att Marinens samt-
liga helikopter- och personella resurser 
samlades ihop och att en rörlig basresurs 

skapades för att minska anflygningsvä-
garnas längd d.v.s. spara in på okvalifice-
rad an- och återflygningstid till fromma 
för uthållighet i operationsområdet. 

För att upprätthålla krigsorganisatio-
nens krav på dubbla besättningar med 
önskat flygtrim hade antagligen Marinen 
behövt minst tredubbla flygtidsuttaget 
men då hade sannolikt underhållskedjan 
brakat ihop. Den hade ju sedan länge 
anpassat sig till det lägre, faktiska flyg-
tidsuttaget avseende teknisk personal, 
utbyteskomponenter, reservmotorer, re-
parations- och tillsynsresurser mm.

För att hålla igång fredsorganisationen 
på en relativt blygsam nivå låg Marinens 
flygväsende med tio tunga helikoptrar 
således i närheten av en kritisk massa. 
Krigsorganisationen var däremot klart 
underkritisk. Att utöka systemets effekt 
till krigsorganisationens krav hade fått 
ske i ganska små steg och beröra inte 
bara Marinens ekonomi, personaltjänst 
och helikopterdivisionernas verksamhet i 
betydande grad, utan också hela det bak-
re underhållssystemet som måste växlas 
upp i samma takt. Här talade man om 
ledtider för anskaffning och utbildning 
på flera år.

Om man med detta i minnet blickar 
framåt och ser att planerna på att Flyg-
vapnets helikopterflottilj skall innehålla 
fem tunga helikoptrar (HKP14) med 
sjöoperativ profil från omkring 2020 (nu 
finns det inga alls) så inses ganska lätt att 
en sådan förbandsmassa kommer att bli 
underkritisk kanske inte så mycket tek-
niskt avseende grundhelikoptern efter-
som det finns 13 exemplar avdelade för 
markoperativa uppgifter utan sannolikt 
mest vad gäller de sjöoperativa besätt-
ningarna och den taktiska förmågan. 
Det måste återigen bli ett krav att hålla 
minst två sjöoperativa besättningar per 
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tung helikopter för att få bättre uthållig-
het, vilket i viss mån kan kompensera det 
låga antalet enheter. Detta torde innebära 
ett flygtidsuttag per helikopter på ca 1000 
timmar per år. Flygtidskostnaderna per 
helikopter och år skulle säkert överstiga 
20 - 30 Mkr. Mycket talar för att medel i 
en sådan storleksordning inte kommer att 
materialiseras inom en försvarsbudget på 
nuvarande nivå. Det blir nog bara små-
smulor kvar efter att superJASen rakat 
rent på fågelbordet.

Uthålligheten med totalt fem tunga he-
likoptrar i t.ex. en ubåtsjaktprofil är lätt 
att föreställa sig. I bästa fall har man tre 
till fyra operativa helikoptrar vid varje 
givet tillfälle med i bästa fall 1,5 besätt-
ning per helikopter, vilket skulle kunna 
ge en (1) helikopterrote i operationsom-
rådet under ett halvt dygn och därefter 

en (1) helikopter i luften halva dygnet 
under några dygn. Är detta tillräckligt? 
Även med de mest modesta operativa och 
taktiska krav man överhuvudtaget kan 
ställa så är detta helt klart en underkritisk 
massa.

Forcerad uppbyggnad
Kapacitet för en forcerad uppbyggnad 
av våra fartygssystem är en svårlöst ek-
vation. Man måste utgå ifrån att när de 
befintliga fartygen verkligen behövs i full 
utsträckning t.ex. i en hastigt tilltagande 
hotfull situation så finns det mycket små 
möjligheter att utöka organisationen. För 
det behövs mer personal och fler plattfor-
mar, båda med långa ledtider, sannolikt 
för långa i dagens snabbt skiftande värld. 
Dessa ledtider rör sig säkert minst om 5 år 
förutsatt att fartyg av befintlig typ byggs 

5 tunga helikoptrar av typen Helikopter 14 (NH90) med sjöoperativ profil kommer 
att tillföras Försvarsmakten först kring år 2020. Intill dess får man väl simulera sjö-
operativ verksamhet med plastmodeller. Den ensamma ubåten därnere kan lugnt segla 
vidare i ytläge. Tillförseln av Hkp 14 med markorperativ profil pågår men är än så 
länge kantad av problem. 
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med prioritet och att personal rekryteras, 
utbildas och mixas in med befintlig mer 
erfaren personal. Om man från början har 
två besättningar per fartyg är åtminstone 
den personella flaskhalsen delvis undan-
röjd. Den materiella kvarstår dock.

Dubbla besättningar i fredstid är så-
ledes en bra beredskapsåtgärd, den ger 
ett bättre utnyttjande av fåtalig materiel 
och en personalkader som kan bemanna 
tillförd materiel och/eller utgöra avbytes-
besättningar, men som naturligtvis kostar 
pengar att hålla sig med. Både de ökade 
personella kostnaderna och nödvändig-
heten att ge dubbla besättningar tillräck-
lig tid till sjöss kommer minst att dubbla 
dagens driftsbudget.

Utan sådana kraftfulla åtgärder kan 
man med stor säkerhet påstå att dagens 
flotta är underkritisk avseende forcerad 
uppbyggnadsförmåga.  Om man till detta 
lägger att den kanske är underkritisk från 
början blir det trista scenariot att flottan 
sannolikt kommer att sjunka ned i en 
dödsspiral.

Personal
Givetvis kan personalkadrarna vara en 
dimensionerande faktor. Innan man kan 
utbilda personal och sätta in den på linjen 
måste den rekryteras. Dragningskraften 
på den personal man vill ha beror på flera 
faktorer.

En ung person som tänker sig att söka 
till flottan ställer sig flera frågor innan 
han eller hon skriver under på den ne-
dersta raden. Lönen är sannolikt inte av 
högsta prioritet, däremot möjligheten att 
få komma ut och tjänstgöra på fartyg, att 
ha möjligheter att få vidareutbildning, att 
efterhand få utökat ansvar, att ha möjlig-
het att avancera inom sitt yrke.

Det nya befälssystemet torde skapa 
inlåsningseffekter eftersom personalra-

marna är så snäva och de individuella ut-
vecklingsmöjligheterna verkar vara små. 
Var skall de nya sjöofficerarna placeras 
om personalrörelsen uppåt och åt sidorna 
är liten och långsam för de redan ombord 
placerade? Hur skall de nya lotsas mot 
allt högre befattningar ombord när deras 
erfarenhet och kunskaper ökar?

För att få igång ett flöde krävs helt 
enkelt tillräckligt antal fartyg. Ett mått 
kan vara hur två sexbåtsdivisioner un-
der 70-/80-talen med torped-/robotbåtar 
löste detta dilemma genom att ha 8 båtar 
fullrustade, två bemannade ”skolbåtar” 
och två i depå, alternativt på varv, med 
nyckelbesättning. Inom ett system med 
totalt 12 båtar kunde personalflödet och 
-rotationen hållas igång ganska hyggligt 
för de yngre officerarna med hjälp av di-
visions- och flottiljstabsbefattningar, lä-
rartjänster och vidareutbildningar iland. 
Systemet fungerade på det hela taget bra 
och förtidsavgångarna bland dem var få. 
De flesta ansåg sig vara väl omhänder-
tagna och matchade under sin tidiga kar-
riär. Jämfört med stormaktsmariner fick 
våra unga sjöofficerare tidigt stort ansvar 
ombord – detta lockade säkert mer än alla 
skruvade rekryteringsannonser kan göra 
idag.

Mot denna bakgrund så torde perso-
nalramarna vara underkritiska idag. Per-
sonalsektorn kan uppenbarligen inte ens 
leverera fullt ut till den nuvarande låga 
materiella nivån (Riksrevisionens rap-
port RiR 2012:18). Särskilt som andra lås-
ningar också finns t.ex. ett antal personer 
med unika kompetenser som är speciellt 
certifierade. Utan en unik och certifierad 
befattningshavare kan fartyget kanske 
inte utföra sina uppgifter och övningar 
eller ens lämna kaj. Avsatta reserver för 
dessa finns inte. 

Jag kan inte se annat än att nedgången 
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kommer att fortsätta om man inte utökar 
personalramarna så att de tjänster som nu 
är av typen bemanningsuppdrag t.ex. lä-
rarbefattningar iland och som bemannas 
från de sjögående förbanden i stället blir 
fasta tjänster så att rotationen mellan land 
och sjötjänst kommer igång på ett plane-
rat och effektivt sätt.  Som det nu tydligen 
är, uppstår vakanser antingen ombord el-
ler i land. Antingen minskar fartygens 
operativa förmåga, t.ex. inom ubåtsjakt 
på grund av att den fåtaliga ubåtsjaktper-
sonalen blir landkommenderad till lärar-
tjänster eller så utarmas förmågan för att 
tillflödet av utbildad ubåtsjaktpersonal 
sinar på grund av att lärare saknas.

Hur man än vänder sig åstadkoms ska-
dor som blir svåra att reparera. Personal-
rörlighet inom systemen är nödvändigt.  

Vapen
Utan adekvata vapen blir flottan endast 
en mycket dyrbar båtklubb.

Den gamla sanningen, att stridens tre 
grundelement är rörelse, eld och skydd, 
betyder, att utan adekvat förmåga inom 
alla dessa tre element, blir det ingen eller 
dålig stridseffekt. Vissa uppgifter kanske 

inte ens kan utföras.
Hur dessa element balanseras ut i varje 

system är en delikat fråga men det står 
klart att luckor i luftförsvaret – t.ex. 
frånvaro av fartygsburen lv-robot - eller 
i vapenverkan – t.ex. frånvaro av målan-
givningshelikopter för sjörobotsystemet – 
kan göra att hela fartygssystem sannolikt 
hamnar på en underkritisk taktisk- och 
stridsteknisk nivå i vissa uppdragstyper. 
Förmågan till väpnad strid blir underkri-
tisk och den är ju ändå själva grundbulten 
för vårt nationella försvar. 

Nationella maritima 
behov och uppgift-
ställningar
Om inte regering och riksdag kan defi-
niera samhällets behov i konkreta termer 
kommer allt fortsätta att flyta omkring i 
en veritabel kökkenmödding. Nu säger 
regeringen att hela landet skall försvaras 
och att grunden för Försvarsmakten lig-
ger i att kunna genomföra väpnad strid. 
Gott så, men vad betyder detta konkret? 

Resultatet av studier, analyser och 
riksdagsbeslut av nationella behov, måste 

Torped- och robotbåtar förtöjda vid Gålö under 80-talet.
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brytas ned och uttryckas genom konkreta 
och tydliga marina behov.  Behoven kan 
uttryckas som t.ex.:
• sjötransporter till och från landet, till 

och från Gotland och längs våra kus-
ter skall kunna skyddas.

• viktiga hamnar skall kunna hållas 
öppna.

• omgivande havsområden skall kunna 
övervakas öppet och dolt.

• kränkningar eller olagligt utnyttjande 
av vårt sjöterritorium skall kunna 
förhindras.

• anfall mot vårt land över havet skall 
kunna hejdas. 

• mm.  
Dylika övergripande nationella marina 
behov för skydd av samhälle och befolk-
ning kan sedan brytas ned till konkreta 
uppgifter för Försvarsmakten. Här kom-
mer några exempel: 
• håll ständigt två patrullfartyg till 

sjöss i Östersjön och ett i västerhavet.
• beredd att sätta in minst tre operativa 

ubåtar i Östersjön och en i Västerha-
vet under lång tid.

• beredd att sätta in en komplett yt-
stridsflottilj i Östersjön 24 timmar 
efter order och en division i Väster-
havet.

• beredd att hålla två handelshamnar 
öppna på västkusten, två i Östersjön 
och en i Bottenhavet.

• upprätta två marina operationsbaser i 
Östersjön och en i Västerhavet.

• beredd lägga ut X antal sjöminering-
ar och minera Y antal hamnar.

• beredd hålla utpekade handelsham-
nar och marina operationsbaser min-
röjda.

• beredd att sätta in en tillfälligt sam-

mansatt ubåtsjaktstyrka i Östersjön 
24 timmar efter order.

• kunna skydda våra sjötransporter i 
Östersjön, inklusive till och från Got-
land samt i Västerhavet.

• mm. 
Uppgiftsställningar av denna typ definie-
rar den önskade marina grundnivån av 
samhällsskyddet – en marin gard. Denna 
gard skall vi inte sänka förrän matchen 
är över.

Det blir som att börja om från början, 
som om man inte har någon marin alls, 
vilket kan verka nära förestående, men 
avser att bygga upp en dylik.

Gör som Gustaf Wasa; definiera beho-
ven, styr genom konkreta uppgifter och 
anskaffa det som behövs för att lösa dem. 
Även om vi hamnar i ”dråplig skuld”. 
Skall detta vara så svårt?

Slutsatser
Allt detta kräver ett djuplodande studie-
arbete där man klargör den grundläg-
gande, hotbildsrensade marina förmåga 
som skyddet av vårt samhälle och befolk-
ning kräver idag och på sikt. Därefter 
beräknas den marina grundstrukturen 
och om den i något avseende är underkri-
tisk. I så fall växlas den funktionen upp 
så att grundförmågan ligger på rätt sida 
om omslagspunkterna. Ovanpå denna 
miniminivå, kan man sedan lägga till de 
förmågor som behövs för att kunna växla 
upp förbandsmassan vid behov på litet 
längre sikt och om det behövs någon unik 
förmåga för internationella uppgifter.

Kritisk massa ger bara svar på hur en 
absolut miniminivå ser ut. Det kan vara 
ett sätt att ställa politikerna mot väggen; 
Vill ni eller vill ni inte ha dessa funktio-
ner? 

Men det kanske behövs mer för att lösa 
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de nationella behoven. Man kan då skön-
ja en handlingslinje; bestäm den kritiska 
massan, bestäm den nationella gard som 
behövs utöver den kritiska massan och 
lägg till det som behövs för att kunna for-
cera fram en ytterligare utbyggnad.

Den ideala sekvensen för dimensione-
ring av den hotbildsbefriade ubåtsflottan 
kan tänkas vara som i följande teoretiska, 
pedagogiskt och förenklade exempel;
• Riksdagen beslutar att det är ett na-

tionellt behov att våra omgivande 
havsområden skall kunna övervakas 
dolt med ubåtar under en längre tid, 
en underrättelse och larmklockefunk-
tion.

• Detta omsätts i en konkret be-
redduppgift – flottan skall kunna 
sätta in minst tre ubåtar i skarpa 
spaningsföretag i Östersjön och en i 
Västerhavet under en längre tid.

• Analys av denna uppgift visar att det 
behövs åtta ubåtar för att kunna lösa 
uppgiften

Försvarsmaktens analys av ubåtssyste-
mets kritiska massa visar att minst sex 
ubåtar behövs för att säkra systemets 
långsiktiga överlevnad materiellt och 
personellt. Det finns nu tre alternativ:
1. åtta ubåtar löser det nationella beho-

vet i denna singulära uppdragsprofil

2. sex ubåtar utgör det kritiska minimi-
behovet, men då måste uppgiftens 
omfång minskas

3. mindre än sex ubåtar ger en under-
kritisk massa och ubåtssystemet bör 
avvecklas

Andra uppdragsprofiler kan kräva färre 
eller fler ubåtar. Det kan förtjänas att på-
peka att 1988 hade vi 12 ubåtar. I framti-
den planeras enligt IO 14 för fyra ubåtar.

Om man utarbetar en hotbildsrensad 
struktur, byggd på nationella behov och 
kritiska massa, kan den inte lika enkelt 
anpassas efter ekonomin, vilket uppen-
barligen skett under de senaste decen-
nierna.  Om hotbilden tas bort ur ekva-
tionen kan den inte heller friseras efter 
behov, vilket torde ge ett lugnare och mer 
långsiktigt försvarspolitiskt förlopp. 

Det går då att hävda att denna fram-
tagna nominella nivå är vad vi behöver 
under alla omständigheter. Alla avsteg 
till det sämre från denna grundstruktur, 
som också leder till underkritisk massa 
i något avseende leder också till slöseri 
med skattemedel och sämre skydd för 
samhälle och befolkning. 

Politikerna kommer därmed att få svå-
rare att röra sig på Försvarets egen plan-
halva utan sitt främsta anfallsvapen – den 
”anpassade” Hotbilden. 

HMS Nyköping, en av fem Visbykorvetter i vinterskrud. Antalet ytstridsfartyg tillsam-
mans med antalet besättningar ligger farligt nära en kritisk massa. Foto: FM 
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Regeringen borde också välkomna att 
en tydlig rågång dras upp mellan den och 
Försvarsmakten så att regeringen klargör 
de hotbildsrensade nationella behoven, 
fördelar uppgifter och därmed samman-
hängande resurser och därefter låter bli 
att med t.ex. olika s.k. departementala 
genomförandegrupper peta i enskilda 
strukturer och vapensystem (jämför 
Riksrevisionens rapport RiR 2012:18). 
Uppdragstaktik får inte bara vara en 
vacker fras.

Hotbilder har dock fortfarande en 
funktion på strategisk nivå, nämligen då 
dessa indikerar att man borde växla upp 
försvarsförmågorna från grundnivån. 
Försvarsbesluten blir då ett val mellan 
att bibehålla grundnivån eller att, i god 
tid, utöka denna nivå – ingenting annat. 
Åtminstone till dess den eviga freden be-
döms ha inträffat.

De farligaste ”hoten” mot vårt na-
tionella försvar tycks för närvarande 
komma från vårt eget finansdepartement, 
dock oftast maskerade i form av anpas-
sade hotbilder från försvarsdepartement, 
försvarsutskott och försvarsberedning. 
Med hjälp av dessa hotbilder har olika re-
geringar åstadkommit ca 80 %-iga egna 
”förluster” på 20 år utan att lyckas defi-
niera den grundnivå som skall gälla oav-
sett läge i vår omvärld. Förluster genom 
” Friendly fire” har fått en ny innebörd.

Ekonomin kan förvisso vara styrande 
men då måste den öppet fram som en 
styrande faktor och befolkningen kan då 
ta ställning till föreslagna anslagsfördel-
ningar i val med förutsättningen att för-
svaret av landet är ett kärn- och allmän-
intresse. Att den enskilde väljaren skall 
kunna hänga med i svängarna avseende 
ständigt förändrade, sällan konkreta och 
ofta delvis hemligstämplade framtida 
hotbilder är en utopi. 

När ÖB nyligen (januari 2013) sade att 
vi har ett försvar som, efter tre veckors 
förberedelser, kan försvara oss mot ett 
begränsat anfall i en riktning, under en 
vecka (när den nya försvarsstrukturen 
2O14 är färdig omkring 2019 alltså), är 
budskapet tydligt – i förhållande till våra 
nationella behov kommer vi 2019 att ha 
en underkritisk förbandsmassa. Nuläget 
är inte i närheten av vad som beslutats 
tidigare (”hela landet skall försvaras”) el-
ler ens den bild av läget 2019 som reger-
ingen för fram.  Vad försvarsförmågan är 
idag (februari 2013) kan man verkligen 
fråga sig. 

När försvarsministern går i svaromål 
med argumentet att ”det försvar vi har, är 
det vi behöver”, betyder det i klartext att 
Försvarsmakten inte behöver ha en bättre 
förmåga för det finns ju ingen allvarlig 
hotbild – vare sig nu eller i framtiden. 
Den framtida hotbilden har mycket säl-
lan, eller aldrig, visat sig vara rätt tidiga-
re så varför skulle den vara det nu? Den 
finns bara i betraktarens öga. En hotbild 
idag – en annan (mindre) i morgon. Sim-
salabim!  Allt löser sig av sig självt!

Självklart kan den hotbildsbefriade 
flottan definieras om man vill, liksom 
Försvarsmakten i sin helhet för den delen, 
det gäller att definiera grunduppgifterna, 
finna olika omslagspunkter och utarbeta 
hur strukturerna måste se ut med hänsyn 
till detta.  Kan man inte uppnå de kritiska 
omslagspunkterna för olika system bör 
dessa system förbättras eller avvecklas – 
vidmakthållande av en underkritisk mas-
sa blir bara lik i lasten och slöseri.  

Detta synsätt kan ge en möjlighet att 
närma sig försvarsmaktens grunduppgif-
ter och dess innehåll från en annan rikt-
ning. Varför inte försöka? Värre kan det 
knappast bli.
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Möjligheter och utmaningar – Idag – I morgon
Inträdesanförande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde 
i Karlskrona den 21 januari 2013. 

Jag har med denna text för avsikt - att utifrån mitt perspektiv som förbandschef för 
3.sjöstridsflottiljen – belysa några av de spörsmål vi dagligen har att brottas med. 
Jag gör det från min personliga horisont varför jag här och nu inte kommer skriva 
om övriga Försvarsmakten. Jag har också avgränsat bort sådana rent marina frågor 
som bl.a. rör den verklighet som ubåtsflottiljen, Marinbasen och SSS lever i – om det 
inte påverkar sjöstridsflottiljens vardag.

Ledamoten
MAGNUS JÖNSSON

Kommendör Magnus Jönsson är chef för 3.sjöstridsflottiljen.

De senaste veckorna har vi kunnat upp-
leva en plötslig boom avseende den me-
diala uppmärksamheten kring försvars- 
och säkerhetspolitiska frågor, inte minst 
i blogg- och twittervärlden. Eftersom 
inläggen här är av kategorin minutaktua-
litet väljer jag att inte ytterligare kom-
mentera dessa.

Det är ett oomkullrunkeligt faktum att 
Marinen har tagit mycket stryk under de 
senaste decennierna, samtidigt som det 
som är kvar till stora delar är betydligt 
vassare idag än vad det var för bara några 
få år sedan. 

Jag skriver inte det här för att glorifi-
era det förgångna – tvärtom. Jag kommer 
fokusera på det vi har idag och hur vi på 
bästa sätt kan utnyttja det men i viss mån 
även belysa de utmaningar jag bedömer 
att vi står inför på lite längre sikt även om 
jag, till skillnad mot många andra, inte 
kommer problematisera kring de bortre 
delarna av 10-talet.

Rubriken på det här inlägget är ju: 
”Möjligheter och utmaningar” (Vi ser ju 
inga problem – bara utmaningar!). Så låt 
mig då börja med att se till vilken uppgift 
vi de facto har att lösa:
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Marinstridskrafternas primära uppgift 
är att i närområdet skydda svenska in-
tressen till sjöss. De skall härvid:
• utvecklas mot att i huvudsak utgöras 

av stående och därmed tillgängliga 
förband.

• med samtliga förband och funktioner, 
själva eller tillsammans med andra, 
inneha förmåga att påverka mål på, 
under och över havsytan samt i am-
fibisk miljö. 

• primärt kunna nyttjas i vårt närom-
råde men skall även kunna delta i 
lämpliga insatser utanför detta. 

Fine! Detta kan alltså i sammanfattning 
sägas vara Marinens övergripande upp-
gifter i det stående insatsförsvaret. Dessa 
uppgifter har sedan, internt inom FM, 
brutits ner i tydligare specifika uppgifter 
som jag inte avser gå in på i detalj. Men 
den naturliga följdfrågan blir ju då; Kan 
vi lösa de uppgifter vi har och i så fall 
med vad, hur, hur länge och eventuellt 
med vilka begränsningar.

Ur den övergripande uppgiften skulle 
jag vilja fokusera på ett antal nyckelord 
som vi måste förhålla oss till och som jag 
i det följande ska använda som utgångs-
punkt. 

Om man ser till hur det ser ut idag och 
de närmast kommande åren ser det trots 
alla olyckskorpar förhållandevis bra ut. 
Det, i mina ögon, största orosmolnet just 
nu är det vakansläge vi lever med och som 
vi verkar få leva med framöver. Med det 
sagt vill jag inleda med det första nyckel-
ordet eller egentligen är de två: ”Stående 
och därmed tillgängliga”

Riksrevisionen1 lämnade ju som bekant 
en inte särskilt positiv bild av Marinen 
och Flygvapnet i sin rapport i höstas. Är 
1. Bemanningen av marinens och flygvapnets 
stående insatsförband; RIR 2012:18.

det verkligen så illa eller har man svart-
målat bilden onödigt mycket? Ja, därom 
råder det ju bevisligen delade meningar. 
Jag skall inte sticka under stol med att lä-
get till delar faktiskt är just så illa som 
RiR anser. Även om några anser att vi är 
mitt inne i ett uppbyggnadsskede av den 
nya organisationen och att det framöver 
kommer bli bättre så är det inte säkert 
att så är fallet vid sjöstridskrafterna. Vi 
skulle enligt planerna vara uppfyllda re-
dan idag och därmed fullt insatsberedda. 
DET kan vi konstatera att vi inte är! Mer 
om det längre fram.

Avseende rekrytering så hörs det 
många negativa budskap att det är svårt 
att rekrytera soldater. Hos oss på sjö-
stridsförbanden är det inte det som är 
den primära frågan. Vi har ännu inte haft 
några direkta svårigheter att rekrytera 
sjömän. Inte heller taktiska eller specia-
listofficerare. Utmaningen ligger snarare 
i det faktum att vi dels saknar erfaren 
personal med gedigen kompetens inom 
de båda officerskategorierna. Där kan vi 
inte bara genomföra nyrekrytering. Det 
tar tid att bygga upp den kompetens som 
saknas. Så här har det ju sett ut länge – 
främst på teknikersidan. Nytt de senaste 
åren är att vi nu även börjar få det tunn-
sått i vissa operatörsled. Idag har jag ett 
antal ”riktiga” vakanser som inte är lätt-
rekryterade. Till detta kommer ungefär 
lika många bemanningsuppdrag – främst 
till SSS, men även till andra förband vilka 
det inte finns någon buffert för. Det inne-
bär ett vakansläge som gör att förbandet 
till del begränsas i sin förmåga att lösa 
sina uppgifter på ett optimalt sätt.  Hur 
löser vi detta? I det korta perspektivet har 
vi löst det genom osthyvlingssprincipen. 
Jag har tvingats slimma besättningarna 
främst på de äldre korvetterna och i flot-
tiljstaben. Detta för att kunna prioritera 
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de nya Visbykorvetterna och de nyligen 
moderniserade Kosterminröjarna. Jag 
har dessutom fått omprioritera beman-
ningen av bevakningsbåtarna. Som lök 
på laxen bemannas HMS Carlskrona 
under genomförandet av ME03 med be-
tydligt mer personal än hon har ”rader” 
för i sin roll som stödfartyg vilket är den 
ram som jag måste hålla mig till vid or-
dinarie bemanningsarbete. OPV-rollen 
i vilken hon agerar i Adenviken kräver 
betydligt mer personal även om inte 3:e 
står för all denna extra personal. Kon-
tentan av vakansläget blir att för att få ut 
full effekt  måste personal kallas tillbaka 
från bemanningsuppdrag alternativt så 
löser jag uppkomna uppgifter genom 
att slå ihop besättningar till en. Det be-
kymmersamma personalläget innebär de 
facto att varje avhopp eller tilldelning av 
nya  uppgifter som innebär att jag måste 
kommendera personal ifrån förbandet får 
konsekvenser på förmågan att lösa ordi-
narie uppgifter. 

Hur ser lösningen då ut? Ja, på kort sikt 
är det svårt. Vi propagerar ständigt för 
fler ”rader” vilket jag anser är den enda 
lösningen för att kunna lösa de uppgifter 
vi har idag, men det ger just nu bara ett 
spelutrymme. Utmaningen blir att hitta 
rätt kompetenser. Det blir svårt på kort 
sikt, men med flera rader kan vi utöka 
utbildningsplatser och på så sätt, på sikt, 
råda bot på problemet. Eftersom vi just 
nu är mitt inne i ett generationsskifte på 
fartygssidan vore det alldeles utmärkt att 
kunna inleda denna kompetensuppbygg-
nad just nu. Vilket osökt leder mig in på 
materielfrågan. Utöver personal behövs 
även viss materiel för att kunna;

Påverka mål på, under 
och över ytan!
Materiel har ju en förmåga att bli den al-
lenarådande lösningen på alla problem. 
Kraven som framförs är ju som bekant 
ofta att vi måste ha det senaste som finns 
på marknaden eller ännu hellre – det som 

Fler ”befattningsrader”, dvs möjligheten att utöka personalramarna något är en för 
marinen mycket viktig fråga för att kunna utföra alla tilldelade uppgifter. Foto: Niclas 
Ehlén, Försvarsmakten.
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ännu inte finns! Har vi inte det så är vi 
hjälplöst förlorade. Är det sant då? Nej – 
min uppfattning är att det är långt ifrån 
sanningen. Jag anser att det är bättre att 
ha materiel som fungerar, är beprövad 
och som behärskas av den personal som 
skall använda den. Därmed absolut inte 
sagt att vi aldrig skall förnya oss. Det 
finns många som förfasade sig över att 
vi lade ner det fasta kustartilleriet eller 
robotbåtarna. Det gör inte jag. Deras tid 
var förbi. Förre ÖB Håkan Syrén lär ha 
sagt att ”jag tittar aldrig i backspegeln ef-
tersom det är inte ditåt vi skall gå!” Klokt 
- men var står vi idag materiellt sett. Ja, 
enligt min mening har vi just idag en för-
hållandevis god materielstatus. Det finns 
ju givetvis vissa störande brister – främst 
på reservdelssidan, men dessa går jag inte 
närmare in på – jag behöver ju inte göra 
den här texten hemlig.

Vi har i närtid tagit leverans av de 
fem Kosterfartygen. Gammalt junk från 
80-talet finns det de som säger. De kan 
inte ha mer fel! Dessa fartyg är bland det 
hottaste som finns i minröjningsvärlden. 
Alla som varit med ute till sjöss på jakt 
efter minor eller andra små objekt i vat-
tenvolymen eller på bottnen känner till 
deras förmåga. Om man dessutom kom-
binerar det med den förmåga som inne-
has av våra två mindre röjdykarfartyg 
skulle jag vilja drista mig till att säga att 
det inte finns många som når upp till vår 
förmåga. Minjaktfartygen kan ju dess-
utom numera försvara sig själva med en 
jämförelsevis mycket bra eldledning och 
en bra artilleripjäs.

Annat gammalt junk från 80- och 
90-talen är väl plåtkorvetterna? Tvek-
samt! Sant är ju att fartygen använts 
ofantligt mycket mer än de var designade 
för. Redan när jag mönstrade på HMS 
Stockholm första gången vintern 1990/91 

så sades det att fartyget utnyttjats fler 
gångtimmar än vad det var tänkt att 
hon skulle göra under sin hela livslängd. 
Både Stockholm och Malmö har senare 
livstidsförlängts men är nu på väg ut. 
Visst! En hel del av deras utrustning har 
nått sin EOL2, men andra delar är fortfa-
rande tip-top såsom t.ex. ledningssyste-
met CETRIS vilket ju är detsamma som 
Visby-korvetterna har. Vad gäller de fyra 
skroven i Göteborgs-klassen skall dessa 
inom kort åtgärdas för att kunna utnyttjas 
ytterligare ett antal år. Två blir förvisso 
ombyggda till Vedettbåtar, men som så-
dana är de efterlängtade. De två andra 
kommer fortfarande att vara korvetter 
och kommer på ett bra sätt komplettera 
Visbykorvetterna. 

Visbykorvetterna ja, det är ju ett ka-
pitel för sig! Visst, ingen kan väl sticka 
under stol med att det tagit alldeles för 
lång tid att få dessa fartyg levererade 
men de är ju nu äntligen på väg ut i lin-
jeverksamhet och det som nu levereras 
är i världsklass. Men de är väl inte heller 
särskilt bra? De är ju redan tio år gamla 
och alldeles föråldrade! Mittåt! Version 
5 är något helt annat än de två fartyg i 
version 4 som varit på linje sedan 2009. 
Nu är såväl sensorer som vapensystem på 
plats. Fartygens signaturer har också an-
passats till den nivå som var eftersträvat. 
Med start i år kommer nu dessa fartyg 
implementeras i vår dagliga verksamhet. 
Jag är fullständigt övertygad om att det 
förmågelyft de här enheterna represente-
rar är bland det största vi varit med om 
på mycket länge. Men de kan ju inte ens 
försvara sig själva utan Lv-robot! Ja den 
sanningen har vi ju hört ett antal gånger 
– inte minst i bloggvärlden där ju dagens 
försvars- och säkerhetspolitiska debatt 

2. End of Life
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förs. Bra kan bli bättre – det sticker jag 
inte under stol med, men självskyddsför-
mågan är alldeles utmärkt. Det är svårt 
att hitta något annat eldrörsbaserat lv-
system i hela världen som levererar den 
förmåga som Visbykorvetterna gör. Om 
man dessutom kombinerar det med den 
softkillförfåga fartygen har så ser jag 
självskyddet svårslaget. Visst skulle ett 
Lv-robotsystem ge fartygen ytterligare en 
boost avseende självförsvar, men vad de 
de facto däremot inte kan utan Lv-robot 
är att bedriva områdesluftförsvar – alltså 
försvara någon annan eller ett geografiskt 
område mot lufthot. Lv-robot ströks av 
den s.k. genomförandegruppen på För-
svarsdepartementet. Huruvida vi kom-
mer få något nytt ytstridsfartygssystem 
och i så fall när står skrivet i stjärnorna. 
Att vi skall jobba för att få Lv-robot på 
dessa är självklart, men i väntan på detta 
måste vi arbeta för att Lv-robot åter skul-
le kunna aktualiseras på Visby-korvet-
terna. Detta är något som vi gemensamt 
bör sträva efter. När i tiden, vilken typ av 
robot, på alla fartyg eller bara på några 
individer är viktiga frågor för fortsatt 
planeringsarbete. Min uppfattning är att 
det bör göras, men inte så att fartygen tas 
ur produktionen för ännu en längre om-
byggnadsperiod.

Det blir mycket text, men jag har ju för 
avsikt att peka på möjligheter och utma-
ningar idag men även i framtiden. Om det 
nu trots allt ser förhållandevis bra ut just 
nu och de närmaste åren så tornar oros-
molnen upp sig i horisonten.

Arbetet med hur den framtida För-
svarsmakten skall se ut pågår intensivt 
just nu. För oss i Marinen ser det inte sär-
skilt ljust ut. Arbetet bedrivs tyvärr under 
sekretess, men en enkel sammanfattning 
ger vid handen att vi sannolikt kommer 
leva med den materiel – främst då på far-

tygssidan – som vi har idag ganska länge. 
Viss nyanskaffning finns kvar i planen, 
men inte i den omfattning som jag anser 
behövs. Hur vi skall förhålla oss till detta 
återstår att se, men jag är övertygad om 
att vi inom kort kommer bli tvungna att 
överse vad vi är kapabla att åstadkomma. 

Jag väljer att avsluta med ett tredje av 
nyckelorden: Insats! Det känns ju onek-
ligen centralt i det insatta insatsförsvaret 
– eller hur?

Det första som då poppar upp på nät-
hinnan är väl Försvarsmaktens stora in-
satser i Afghanistan, Baltikum och givet-
vis för vår del i Marinen, ATALANTA 
eller varför inte Libanon eller Tchad. 
Det är väl också så de flesta i FM men 
även utanför grindarna ser på begrep-
pet insats. Det är tydlig och konkret 
verksamhet som dessutom väcker en del 
uppmärksamhet massmedialt. Men är det 
hela sanningen? Nej det är det absolut 
inte! Min uppfattning är att vi i Marinen 
faktiskt lever upp till den givna uppgifts-
ställningen, att ständigt vara insatsbered-
da eller varför inte säga, att vi med någon 
eller några delar av Marinen ständigt är 
insatta. Det tydligaste exemplet på detta 
är väl Sjöinfobataljonen som bedriver 
verksamhet 24/7/365. Måhända stillasit-
tande på Muskö, i Göteborg eller i Visby, 
men ändå! Även våra sjögående enheter 
bedriver i stort sett dagligen insatsverk-
samhet till sjöss här hemma – precis i 
enlighet med vår uppgift (Primärt kunna 
nyttjas i vårt närområde!). Det kan hand-
la om havsövervakning, minröjning, un-
derrättelseföretag, sjöräddning, eller bara 
om att vara till sjöss och visa närvaro. 

En av dessa uppgifter är som sagt 
havsövervakning, eller STC – Sea Traf-
fic Control – vilket vi idag genomför i 
huvudsak med sex bevakningsbåtar och 
HMS Jägaren. Med dessa enheter har vi 
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förhållandevis god täckning åtminstone 
i teorin. Fartygen är ju små och därmed 
väderkänsliga. De här sju enheterna kom-
mer dock inom ett fåtal år att avvecklas 
och då ersättas av två ombyggda Göte-
borgskorvetter. Här möter vi den första 
av de utmaningar jag tänkte belysa  och 
vad jag idag bedömer vara bästa möjliga 
lösning på frågan; Hur skall vi kunna 
leva upp till motsvarande närvaro med 
bara två skrov?

Det finns, så som jag ser det, bara två 
lösningar; Antingen använder vi fler 
skrov – läs korvetter, minjaktfartyg och 
bevakningsbåtar (BevB) ur Amfibiesys-
temet. Eller så medges vi utökade per-
sonalramar så att vi kan bemanna varje 
skrov med dubbla besättningar. Den förra 
lösningen praktiserar vi redan idag bl.a. 
med anledning av ombyggnadsarbeten 
av våra BevB. Det handlar främst om 
prioriteringar. Skarp verksamhet kontra 
förmågeuppbyggande övningar. Jag lever 
i tron att vi ganska snart kommer ha upp-
nått en sådan förmågenivå i den stående 
flottan att vi kan lägga betydligt mer tid 
på skarp verksamhet. Därmed inte sagt 
att vi inte skall sträva efter dubbla be-
sättningar på vedettbåtarna – det anser 
jag vara en förutsättning för att vi skall 
kunna säkerställa en närvaro till sjöss 
över tiden.

En viktig fråga i sammanhanget är 
dock huruvida behovet av fartyg till sjöss 
i STC-verksamhet kommer kvarstå över 
tiden. Den frågan överlåter jag åt andra 
att svara på, men min personliga bedöm-
ning är att denna uppgift snarare kommer 
få större vikt framöver. Genom att visa 
närvaro till sjöss markerar vi tydligt vår 
ambition att ta en aktiv del av säkerheten 
i vårt eget närområde.

Men vi levererar nationella insatser i 
mycket större omfattning än så. Betänk 

bara alla de s.k. miljöoperationer som har 
genomförts de senaste åren. Det är ju inte 
alldeles obekant att Östersjön, men även 
Västerhavet ruvar på mycket skräp från 
de två världskrigen, men även från tiden 
därefter. Det är väl främst minor som 
syns massmedialt, men i FM har vi va-
rit ganska duktiga på att göra oss av med 
materiel vi inte längre har användning av 
genom att dumpa det i vatten. Här löser 
vi även uppgifter i andra vatten – läs in-
sjöar!

Jag kan givetvis fortsätta att rabbla 
upp olika typer av skarp verksamhet vi 
genomför dagligen, men det är kanske 
inte mycket som är nyheter för den här 
läsekretsen. 

Slutsatsen är i alla fall tydlig: Vi be-
driver ständigt skarp verksamhet såväl 
långt borta som här hemma. Det finns i 
sammanhanget två stora utmaningar; 
det ena är få det vi gör här hemma att 
få samma status som insatser utomlands. 
Där har vi en gemensam viktig uppgift i 
att driva denna fråga till acceptans. Det 
vill säga; om det är dit vi vill gå vill det 
till att vi alla hjälps åt att sprida budska-
pet. Det andra är att kunna bibehålla den 
förmågan över tiden. 

Avseende det sista håller vi just nu 
på att se över hur vi använder de resur-
ser vi förfogar över. Arbetsläget ser bra 
ut och jag bedömer att vi under våren är 
beredda att presentera ett konkret förslag 
som i stort går ut på att rotera fartyg och 
besättningar beroende på respektive be-
sättnings kompetens.

Jag har valt att inte beröra ett fjärde 
centralt område som under senare år varit 
flitigt diskuterat – Ledning! I min värld 
har vi tappat alldeles för mycket avseende 
ledningsförmåga och det gäller på samt-
liga nivåer. Ämnet kommer att vara en av 
de viktigare seminarierubrikerna under 
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Marinstridsdagarna då jag hoppas att vi 
skall komma fram till en gemensam väg 
framåt för den Marina ledningen. 

Slutsatsen av allt detta blir då att vi 
idag har en förhållandevis god förmåga 
att lösa ställda uppgifter om vi inte blir 
mer rumphuggna än vad vi redan är. Om 
vi, mot förmodan, skulle få de extra re-
surser vi äskar skulle förmågan inte bara 
säkerställas utan vi skulle faktiskt kunna 
leva upp till epitetet ”Stående insatsbe-
redda insatsförband” fullt ut utan be-
gränsningar.

Vad gäller framtiden ser det dock be-
tydligt mörkare ut! Jag vill ju helst inte 
avsluta med att beskriva en mörk framtid, 
men jag är rädd att det är dit vi är på väg 
om inget drastiskt sker. Det som slår mig 
är att det skall till anonyma bloggar och 
andra inslag på de sociala medierna för 

att debatten kring Försvarsmaktens till-
kortakommanden skall komma igång. Nu 
är den ju uppenbarligen igång och vi kan 
väl hoppas på att vi snart kommer se nå-
gon form av resultat. Det som saknas just 
nu och som jag vet är en anledning till 
oroskänslor hos min personal kan enkelt 
lösas genom att en tydlig genomlysning 
av Försvarsmaktens uppgifter genomförs 
och att man efter en sådan analys också 
är beredd att fatta kloka beslut. Huruvida 
det innebär en större ekonomi, förändra-
de uppgifter eller tydliga prioriteringar är 
mindre viktigt. Det viktiga är att uppgif-
ter och resurser balanseras och att ingen 
skönmålning sker. 

I väntan därpå fortsätter vi leverera ef-
fekt till sjöss på plats i Östersjön, Väster-
havet och i sommar även i Adenviken och 
Indiska Oceanen!
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Stiftelsen Ymer- 80 bildades 1980 efter Ymer-expeditionen gemensamt av Kungl. Ve-
tenskapsakademien, Svenska Sällskapet för Anatologi och Geografi samt Kungl. Ör-
logsmannasällskapet. Styrelsen beslöt vid sitt sammanträde i februari i år att utdela 
stipendier på totalt 169 000:- till följande forskare och projekt:

• Per Toräng, doktorand vid Uppsala Universitet, 30 000:- för Populationsdifferen-
tiering och lokal anpassning hos fjälltrav, Arabis alpina.

• Martin Margold, doktor och Frank Preusser, professor vid Stockholms Universitet, 
20 000:- för Quarternary outburst floods from Glacial Lake Vitim,Siberia,Russia.

• Ewa Lind, PhLic vid Stockholms Universitet, 20 000:- för Tephrochronology of the 
North Atlantic region during the Early Holocene.

• Sergey Marchenko, doktorand vid Uppsala Universitet, 20 000:- för Controls on 
and rates of water flow, storage and refreezing in snow/firn/icepack at Lomonosov-
fonna, Spitsbergen.

• Karin Lindbäck, doktorand vid Uppsala Universitet, 15 000:- för Mass balance 
history and snow statigraphy in theaccumulation zone of a high arctic Ice cap.

• Carmen Vega, doktorand vid Uppsala Universitet, 15 000:- för Retrieval of two 
shallow ice cores at Lomonosovfonna for Nitrate stable isotopes and major ions 
analyses.

• Michelle Nerentorp, doktorand vid Chalmers Tekniska Högskola, 30 000:- för 
Kretsloppet av kvicksilverspecier i polara områden - Rollen av havsis och fotoke-
miska omvandlingsprocesser.

• Anders Torstensson, doktorand vid Göteborgs Universitet, 19 000:- för Long-term 
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Vart är Marinen på väg? Behov av en ny plan
Det som initierat detta inlägg är den senaste tidens försvarsdebatt och Försvars-
maktens planering som presenterats nyligen. Det kan konstateras att planeringen 
bortom 2019 vad gäller marinförbandens andel av materielanslagen för anskaffning 
(1:3) och vidmakthållande (1:4) kommer att leda till en kollaps för marinförbandens 
materiel- och logistikförsörjning om inget görs. Inlägget föranleds även av det låga 
ekonomiska utfallet efter försvarsbeslutet 2009 under åren 2010-2012 för marinför-
banden vad gäller materielanslagen, samtidigt som kostnaderna inom förbandsan-
slaget (1:1) ökat till det dubbla från 2007 till 2012. Sifforna reser ett antal frågor om 
hur det exempelvis står till med den marina materielförsörjningen. Hur står det till 
med den marina industrin? Vad behöver göras? Vad blir konsekvenserna om inget 
görs åt situationen?

Ledamoten
EVORN MÅRTENSSON

Kommendörkapten Evorn Mårtensson, som är mariningen-
jör, är studie- och FoT-samordnare vid marintaktiska staben 
(MTS). Författaren har tidigare verkat bland annat inom ma-
teriel- och logistikförsörjningen i olika positioner inom såväl 
Försvarsmakten som vid FMV.

Avsikten med detta inlägg är inte att star-
ta en försvarsgrensstrid, utan avsikten är 
endast att belysa de marina förhållande-
na och förutsättningarna i stort på kort, 
medellång och lång sikt.

Försvarsbeslut 2009 (FB 09)1 ger en 
tydlig målbild och inriktning för försva-
ret. Det är inte där problemet ligger. Ett 
av målen med det militära försvaret är att 
hävda Sveriges suveränitet, samt värna 
suveräna rättigheter och nationella in-
tressen i övrigt. I hävdandet av vårt lands 
suveränitet ingår att det militära försvaret 
ska hävda landets gränser och territori-
1. Regeringens proposition 2008/09:140, Ett 
användbart försvar, 2009-03-19 

ella integritet mot yttre hot. Det militära 
försvaret ska ensamt och tillsammans 
med andra genom insatser på vårt eget 
territorium, i närområdet, regionalt och 
globalt försvara Sverige och främja vår 
säkerhet.

Vidare anges bland annat att det militä-
ra försvaret enskilt och i samverkan med 
andra myndigheter ska kunna använ-
das utanför svenskt territorium för att, 
i enlighet med internationell rätt, värna 
Sveriges suveräna rättigheter i den eko-
nomiska zonen, exempelvis Sveriges rätt 
att utforska, utnyttja, bevara och förvalta 
naturtillgångar inom zonen, när denna 
rätt hotas av andra stater. Vidare ska det 
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militära försvaret kunna användas inom 
sådana områden för att upprätthålla och 
säkra vår försörjning och handel, exem-
pelvis genom att skydda internationella 
handelsvägar. Det militära försvaret ska 
kunna genomföra patrullering och över-
vakning av havsområden och luftrum 
utanför svenskt territorium. Det vill säga 
en tydlig målbild och inriktning för för-
svaret, som innehåller en kvalificerad 
marin förmåga.

Det av riksdagen nyligen fattade beslu-
tet avseende utveckling och anskaffning 
av 40-60 stycken nya stridsflygplan JAS 
39 E har skapat en tydlig och långsiktig 
inriktning för den centrala delen av Flyg-
vapnets materielförsörjning. Beslutet är 
fattat mot bakgrund av tydliga industri-
ella och näringspolitiska intressen med 
bland annat högteknologiska arbetstill-
fällen. Därutöver skapas möjlighet till 
önskvärda internationella relationer och 
internationella samarbeten. Man kan 
även säga att satsningen är en bra natio-
nell helhetslösning.

Tyvärr omfattas övriga materielområ-
den för närvarande inte av samma lång-
siktighet till cirka 2040, vilket således 
även inkluderar en bristande långsiktig-
het för marinmaterielområdet. I reger-
ingens uppdrag 2012-10-042 till Försvars-
makten efterfrågas endast en redovisning 
gällande ekonomisk balans till 2019. En 
adekvat planering borde innehålla åt-
minstone ett mer långsiktigt perspektiv 
till cirka 2030.

Behov av marina 
förmågor
Vi har ju på olika sätt fått ta del av att 
Ryssland genomför en militärreform och 
2. 2012-10-04, Uppdrag att redovisa komplet-
terande underlag om långsiktig ekonomisk ba-
lans, Regeringsbeslut 7, Fö2012/1794/MFI

ett beväpningsprogram för att öka antalet 
omedelbart tillgängliga förband och höja 
de väpnade styrkornas operativa förmå-
ga. Den ryska försvarsledningen har ju 
även sagt att Ryssland ska satsa på den 
nya krigföringen med nätverkscentrerad 
strid eller strid med system i samverkan. 
Kärnan i detta handlar om sensornära 
datafusion direkt mellan de långräckvid-
diga sensorerna på ytan och i luften, som 
ger extremt noggranna måldata inom den 
sammanfallande sensortäckningen (ännu 
en tillämpning av realtidstriangulering) 
vars måldata sedan används för långräck-
viddig verkan. Motsvarande utvecklingar 
sker även i undervattensstriden. Även 
om ett väpnat angrepp för närvarande är 
osannolikt, är det de förmågor som bland 
annat Ryssland bygger upp som vi måste 
förhålla oss till när vi utformar och ställer 
krav på våra förband och system.

Samtidigt med utvecklingen i Ryssland 
nedgår viktiga västliga aktörers operati-
va förmåga i Sveriges närområde. Detta 
skall också sättas i sammanhanget att 
USA bedöms, som en följd av ökad fo-
kusering mot östra Asien, fortsatt betona 
vikten av att de europeiska staterna tar ett 
större ansvar sin egen säkerhet.

FB 09 med den målbild och inriktning 
som finns där vad gäller marin förmåga 
ställer krav på marinförband som har för-
måga att möta och hantera en kvalifice-
rad motståndare och kan verka i samtliga 
konfliktnivåer. De maritima och marina 
uppgifterna på Försvarsmakten och ma-
rinförbanden kan bäst sammanfattas i ett 
möjligt användande av följande tre ma-
rina operationstyper - marina operativa 
koncept:
• Sjöövervakning över tiden i syfte att 

hävda svensk territoriell integritet 
och hantera kränkningar, samt hävda 
maritima intressen.
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• Sjöfartskyddsoperationer i syfte att 
säkerställa tillflöden och uthållighet

• Försvarsoperationer i den maritima 
och marina arenan i syfte att säker-
ställa nationell frihet

Ovanstående kräver i framtiden en för-
måga till att genomföra en integrerad 
luft-, sjö- och undervattensstrid i den ma-
ritima och marina arenan

Vid ”Folk och Försvars” seminarium 
om Marinen den 28 november 2012 an-
gavs exempelvis att en fungerande im-
port och export, som främst sker till och 
från västkusten, är fundamental inte 
bara för Sveriges ekonomi. Även andra 
länder är beroende av vissa delar av ex-
porten från Sverige. Utgående från dessa 
dimensionerande förmågor ska marin-
stridskrafterna även kunna genomföra 
insatser internationellt. Exempelvis är 
operation ATALANTA utanför Somalia 
av nationellt intresse kopplat till Sveri-
ges beroende av den globala handeln och 
transportflöden.

De militärgeografiska förhållandena 
gör att förmågan till övervakning, han-
tering av kränkningar och kustförsvarso-
perationer har en huvudtyngdpunkt mot 
ostkusten och Östersjön. För en liten na-
tion som Sverige kan de konventionella 
ubåtarna utgöra ett strategiskt vapensys-
tem. Ytstridsfartygen tillsammans med 
flygstridskrafternas (flygande spanings-
radar, stridsflygplan, helikoptrar) ger 
förmåga till kraftsamlad bekämpning. 
Amfibiekårens speciella kompetenser i 
amfibisk miljö är väsentlig bland annat 
med tanke på vår militärgeografi (skär-
gård) i strategiska infallsportar och far-
ledsförträngningar. Minröjningsresurser 
behövs, dels för egna stridskrafters rö-
relsefrihet i baseringsområden, dels för 
att möjliggöra sjöfartens utnyttjande av 

farleder till och från hamnar. Minkrig-
föringsförmåga (viss utläggning av sen-
sor- och vapensystem) utgör ett effektivt 
komplement.

Åter till sjöfartskyddet, vilket är bland 
det mer komplexa som man kan ägna 
sig åt vad gäller marina operationer där 
det finns kvalificerade aktörer. För att 
genomföra den typen av sjöfartsskydd 
krävs taktiska förmågor till ytstrid, 
ubåtsjakt och områdesluftförsvar. Del-
tagande ytstridsfartyg behöver ha egen-
skyddsförmåga vad gäller bland annat 
luftförsvar och undervattensförsvar. 
Områdesluftförsvar kräver kvalificerat 
marint luftvärnsrobotsystem och sensor-
system på plats på fartygen över tiden. 
Andra lösningar är endast halvmesyrer. 
Användning av stridsflyg utgör en för-
stärkningsresurs momentant.

De politiska kraven på förmåga till 
sjöfartsskydd har återinförts succes-
sivt på 2000-talet, utan någon egentlig 
konsekvensanalys. Förmågan till sjö-
fartsskydd avskaffades i samband med 
försvarsbeslut 1972 (FB 72). Bristen på 
konsekvensanalys illustreras även av den 
s.k. genomförandegruppens strykning 
utan spårbarhet av marint luftvärnsro-
botsystem för några år sedan. Behovet att 
samtidigt kunna bedriva sjöfartsskydd på 
västkusten och upprätthålla förmågan till 
väpnad strid på ostkusten, genererar även 
en fråga om en maximal tillgång till sju 
ytstridsfartyg är tillräckligt?

Rysslands energiutvinning och trans-
porter är av central betydelse för Ryss-
land då exporten av energi utgör grunden 
för den ryska ekonomin. Den infrastruk-
tur som byggts upp kring energitranspor-
terna med gasledningar finns delvis 
utlagd inom Sveriges ekonomiska zon. 
Detta gör att Sverige för överskådlig tid 
behöver förhålla sig till denna omstän-
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dighet. Detta gör att åtminstone Ryssland 
har ett önskemål om en maritim säkerhet 
i Östersjön. Sverige som är den nation 
inom EU som har längst kust och därmed 
även i Östersjön torde behöva ta sin del 
av ansvaret vad gäller maritim säkerhet 
och maritima säkerhetsoperationer i fred 
och kris.

Samverkan nationellt och internatio-
nellt är viktigt. Den moderna krigföring-
en med dess räckvidder i förhållande till 
militärgeografin är en av flera faktorer 
som gör att en eventuell framtida konflikt 
kommer att beröra flera länder samti-
digt i vårt närområde. Det är osannolikt 
att Sverige står ensamt en längre tid. 
Nordensamarbetet och interoperabilitet 
med NATO är därför viktigt.

Maritimutredningen3 tar upp behovet 
av förbättrad samverkan mellan de mari-
tima myndigheterna (Kustbevakningen, 
Sjöfartsverket m.fl.). I samband med ma-
ritima säkerhetsoperationer är det väsent-
ligt med sömlös förmåga i civil-militär 
samverkan, i och med att de initiala åt-
gärderna främst är av polisiär karaktär 
som kan övergå i mer militära åtgärder. 
Samarbetet kring havsövervakning i 
Östersjöområdet mellan flertalet berörda 
länder (SUCFIS, SUCBAS) är här ett gott 
exempel på internationell och nationell 
myndighetssamverkan.

3. Maritim samverkan, Betänkande av mariti-
mutredningen 2012-07-04, SOU 2012:48

Marinförbandens ekono-
miska utfall 2007 till 2012
Innan beskrivningen av de problem som 
finns, är det väsentligt att påtala att ma-
rinstridskrafterna idag har en bra status. 
Leveransen av korvett typ Visby version 
5 åren 2012-2014 utgör ett väsentligt till-
skott.

Ovan redovisas marinförbandens eko-
nomiska utfall åren 2007 till 2012, en-
ligt Försvarsmaktens årsredovisningar, 
fördelat på anslaget 1:1 Uppbyggnad av 
förband och beredskap, anslaget 1:3 An-
skaffningar och anslaget 1:4 Vidmakthål-
lande.4

Utfallet på förbandsanslaget 1:1 har 
från 2007 fram till 2012 fördubblats, från 
cirka 2 miljarder kronor till cirka 4 mil-
jarder kronor. Anledningen torde bland 
annat vara övergången till insatsförsvaret 
med anställd personal istället för värn-
pliktiga.

Beträffande materielanslagen 1:3 och 
1:4 gällande anskaffningar respektive 
vidmakthållande är det naturligt med viss 
fluktuation beroende på hur materielleve-
4. Försvarsmaktens årsredovisning 2007, 
2008-02-22, HKV 23386:63353; Försvarsmak-
tens årsredovisning 2008, 2009-02-20, HKV 
23386:51656; Försvarsmaktens årsredovisning 
2009, 2010-02-19, HKV 23386:51392; Försvars-
maktens årsredovisning 2010, 2011-02-18, HKV 
23386:52687; Försvarsmaktens årsredovisning 
2011, 2012-02-22, HKV 23386:53019; Försvars-
maktens årsredovisning 2012, 2013-02-22, 
HKV 23386:50878

Referens 1-6 utgörs av Försvarsmaktens årsredovisningar för respektive år.4
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ranserna ligger årsvis. År 2007 var utfal-
let cirka 2 miljarder för att åren 2008-
2010 vara kring 3 miljarder kronor eller 
drygt så. Beträffande år 2011 var emel-
lertid utfallet exceptionellt lågt, med ett 
utfall på cirka 1,5 miljarder kronor vilket 
motsvarar cirka 8 % av det totala utfallet 
på materielanslagen. Ser vi på tiden efter 
FB 09 åren 2010-2012 är utfallet i medel-
tal 2,5 miljarder kronor per år, vilket är 
det värde som är intressant att jämföra 
med de egentliga behoven.

Notera även, för det fortsatta resone-
manget, att marinens totala utfall på an-
slagen 1.1, 1:3 och 1:4 år 2011 var cirka 5 
miljarder kronor och år 2012 var knappt 7 
miljarder kronor.

Budgetbehov för Marin-
förbanden på medellång 
och lång sikt
Den marina organisationen enligt i FB 
09 beslutad insatsorganisationen (IO 14) 
består bland annat av en ubåtsflottilj med 
fyra ubåtar, två sjöstridsflottiljer med sju 
ytstridsfartyg, fem större minröjnings-
fartyg, två mindre minröjningsfartyg, 
röjdykningsresurser, stödfartyg, samt en 
amfibiebataljon, en sjöinformationsbatal-
jon och en marin basbataljon.

Författaren till detta inlägg har gjort en 
marknadsmässig kalkyl på vad den totala 
marina strukturen enligt FB 09 borde 
medföra för ekonomisk budget, dels i ett 
tidsperspektiv till 2019, dels i ett tidsper-
spektiv till 2025 med anpassningar av 
systemen enligt vad som kan härledas till 
FB 09 i ett utvecklingsperspektiv (exem-
pelvis avseende nya ytstridsfartyg). Utö-
ver detta har en alternativ marin struktur 
beräknats där ytterligare anpassningar 
sker visavi omvärlden, bland annat be-
roende på den teknik- och stridsteknik-

utveckling som sker i Ryssland. Detta är 
sådant som bör hanteras i ett kommande 
försvarsbeslut 2015 (FB 15).

Kalkylerna gör inte anspråk på att vara 
helt korrekta, utan syftar endast till att 
visa på pariteten i kostnader. Kostnader-
na för förbandssystemen inkluderar alla 
dela med sensorsystem, vapensystem, 
kommunikations- och ledningssystem, 
samt gemensamma marina kostnaderna. 
Kalkylerna innefattar exempelvis även 
en omsättning av minröjningsförmå-
gan till att ske mer med autonoma obe-
mannade system på medellång till lång 
sikt. Kalkylerna är gjord enligt följande 
exempel: Ett ytstridsfartyg såsom ett 
anpassat multifunktionsfartyg i Visby-
korvetternas storleksordning kostar idag 
cirka 3 miljarder kronor per fartyg att 
anskaffa för full förmåga. Vidmakthål-
landekostnaderna är ungefär desamma 
under livscykeln på 30 år. Total livscy-
kelkostnad blir 6 miljarder kronor per 
fartyg. Kostnaderna har fördelats på 30 
år, varvid en snittkostnad på 0,2 miljarder 
kronor per år fås. Givetvis är det reella 
kostnadsutfallet större de år leveranser 
tas emot. Med en kontinuerlig total mate-
rielförsörjning jämnas detta ut över åren. 
Samma principer har använts för samtlig 
materiel vad gäller anskaffning och vid-
makthållande. Kalkylnoggrannheten du-
ger för resonemangen som förs här.

Kalkylerna pekar på att budgeten för 
marinmaterielområdet enligt FB 09 mål-
bild och inriktning, det vill säga anslagen 
1:3 anskaffningar och 1:4 vidmakthål-
lande, på medellång och lång sikt bedöm-
ningsvis behöver ligga på en snittnivå 
som är 4 till 4,5 miljarder kronor per år i 
dagens penningvärde. Nivån är beroende 
på exempelvis hur kvalificerade ytstrids-
fartyg och kapaciteten i de områdesluft-
försvar som anskaffas. Ska ytterligare 
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anpassningar ske visavi omvärldsutveck-
lingen (FB 15) kan snittnivån komma att 
behöva ligga på 4,5 till 5 miljarder kronor 
per år i dagens penningvärde.

I de högre nivåerna ingår två nya yt-
stridsfartyg som ges ett kvalificerat 
områdesluftförsvar till en anskaffnings-
kostnad på 8 miljarder per fartyg. Med 
sådana nya ytstridsfartyg fås en kvalifi-
cerad förmåga till sjöfartskydd i och med 
ett kvalificerat områdesluftförsvar. Dessa 
ytstridsfartyg kan även användas som en 
operativ komponent i luftförsvaret, ex-
empelvis vid kryssningsrobotförsvar. 
Ges sådana ytstridsfartyg förmågor att 
genomföra sensordatafusion tillsammans 
med flygburen radar (kräver särskild 
snabbdatalänk, teknik finns i USA), kan 
strid med system i samverkan genom-
föras för att få luftmålsbekämpningsför-
måga över horisonten med räckvidder på 
100 till 200 km beroende på val av luft-
värnsrobotsystem. Detta kräver en sam-
ordnad planering och ett genomförande 
som även berör flygstridskrafterna.

Om vi jämför med det budgetunder-
lag som inlämnats för 2014 (BU 14) med 
underliggande styrdokument har För-
svarsmakten inplanerat en budget för 
marinmaterielområdet under perioden 
2014-2018 på i medeltal cirka tre miljar-
der kronor per år, samt under perioden 
2019-2023 i medeltal cirka 1,5 miljarder 
kronor per år. Om vi räknar på ett bud-
getbehov på 4,5 miljarder kronor enligt 
författarens kalkyler ovan är underfinan-
sieringen cirka 1,5 miljarder kronor per 
år under perioden 2014-2018 eller omräk-
nat så skapas en skuld på 7,5 miljarder 
kronor. Med detta som information så 
inses ju även de än mer allvarliga konse-
kvenserna av Försvarsmaktens planering 
för perioden 2019-2023. Målbild och in-
riktning enligt FB 09 gällande marin för-

måga kan inte vidmakthållas efter 2019.
De fortsatta anställningar de kom-

mande åren för att nå personalramarna 
avseende främst gruppbefäl, soldater och 
sjömän (GSS) bedöms leda till ett budget-
behov för förbandsanslaget 1:1 på cirka 
4,5 miljarder kronor per år. Det totala 
budgetbehovet inom anslagen 1:1, 1:3 och 
1:4 blir därmed i medeltal 8,5 till 9,5 mil-
jarder kronor per år. Detta kan av vissa 
förefalla vara dyrt, men önskas en adek-
vat marin förmåga enligt FB 09 så kom-
mer det att kosta. Sätts det i relation till 
Försvarsmaktens totala budget på drygt 
40 miljarder kronor per år som eventuellt 
kommer att behöva öka i samband med 
nästa försvarsbeslut (FB 15), så är en ma-
rinbudget på knappt 10 miljarder kronor 
per år inte orealistiskt att få acceptans för 
på nationell nivå utifrån ett skattebetalar-
perspektiv.

På kort sikt (nu och till cirka 2015) har 
marinen ett personalproblem i och med 
att alla befattningar inte bemannats fullt 
ut än. Men på medellång och lång sikt 
(bortom cirka 2015) är problemet materi-
elförsörjningen, i det fall problemen inte 
åtgärdas. Får marinmaterielplaneringen 
enligt BU 14 för perioden 2019-2023 
kvarstå talar vi istället om en kollaps vad 
gäller marinstridskrafterna.

Materielförsörjningen 
och industrin
Även om Försvarsmakten snabbt skulle 
tillföras ytterligare ekonomiska medel 
för att hantera marinmaterielområdet, så 
är det inte det enda som behövs. Flera års 
hantering har lett fram till strukturella 
problem avseende den marina materiel-
försörjningen. Självklart är detta käns-
liga frågor. Men de måste belysas för att 
kunna ta sig framåt.
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Problembilden består bland annat i föl-
jande:
• Delvis avsaknad av beslut gällande 

tillämpning av materielförsörjnings-
strategin för marinmaterielområdets 
delar.

• Underfinansiering av materielobjek-
ten i materielplanen.

• Kundstyrningen av industrin blir på-
verkad av problembilden.

• Den varsindustriella förmågan – 
Bristande ägarintresse gällande den 
svenska strategin.

Sedan regeringen fattade beslut om att 
inte genomföra anskaffningen av nytt yt-
stridsfartyg (YS NY) med stöd av varvs-
industrin i Sverige år 2005, råder en osä-
kerhet beträffande vilka principer som 
gäller för anskaffningar inom marinma-
terielområdet. Detta gäller även andra 
typer av materiel än fartyg, exempelvis 
vapensystem såsom undervattensvapen. 
Framställningar till regeringen gjorda av 
Försvarsmakten har under flera år lagts 
åt sidan, som eventuellt beror på någon 
form av insikt kring de problem som tas 
upp här.

Anskaffningar av marin fartygsmate-
riel har alltid varit och kommer att vara 
av högsta nationella intresse, eftersom 

det handlar om så mycket pengar. An-
skaffningarna är av den digniteten att 
de behöver gynna flera intressen (jämför 
JAS 39 E) och inte strikt enbart de de-
finierade operativa behoven, till vilka 
dessutom andra för fram alternativa lös-
ningar. Beslut om denna typ av anskaff-
ningar görs upp mellan flera partier i 
riksdagen. Socialdemokraterna har under 
flera år angett att försvarsindustrin är en 
viktig del i Sverige säkerhetspolitik. Far-
tygsindustrin med ubåtsindustrin utgör 
en sådan viktig del.

Beträffande underfinansiering av ma-
terielobjekten i materielplanen är det för-
stås en känslig fråga även av kommersiell 
karaktär. Men år av krav på reduktion av 
ekonomin och relativ avsaknad av nya el-
ler avsevärt försenade projekt har gjort 
att det finns en tydlig tendens till att trots 
allt få in så många materielobjekt som 
möjligt i planeringen för att behålla den 
existerande strukturen. Därutöver finns 
det en internationellt betingad kostnads-
ökning även inom marinmaterielområdet 
som ligger ett antal procent över kon-
sumentprisindex, som det inte sker en 
tillräcklig kompensation för. Varför har 
inte den av regeringen år 2010 godkända 
byggnationen av nästa generations ubåt 
NGU/A26 beställts än? Även om det är 

Byggnationskontraktet på ubåten A 26 är ännu ej tecknat. Ill:Kockums
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Försvarsmakten som för närvarande an-
svarar för materielplaneringen, är det den 
myndighet som offererar en anskaffning 
som har att ansvara för att offerten är rätt. 
Det är ingen annan som ska räkna rätt. 
Det vill säga det handlar inte om att of-
ferera det som står i materielplanen, utan 
om att tala om vad som krävs för att nå 
ett bra resultat. Sedan måste ju förstås 
kraven balanseras mot den ekonomi som 
slutligen sätts.

Kundstyrningen av industrin påverkas 
även av det som nämnts ovan. Avsaknad 
av beslut relaterat till materielförsörj-
ningsstrategin skapar en situation med 
bristande långsiktighet. Bristande finan-
siering skapar problem i projekten och 
medför icke sunda risktagningar. Exem-
pelvis bör erfarenheterna från Visbypro-
jektet tas till vara så att samma misstag 
eller liknande inte genomförs igen. Får vi 
samma förseningar i NGU/A26-projektet 
som i Visby-projektet blir inte A26 ope-
rativ förrän närmare 2030.

När HDW tog över Kockums 1999 låg 
det antagligen inte i deras intresse att vi-
dareutveckla Kockums och den svenska 
ubåtsteknologin. Sannolikt var det tvärt 
om. Efter 1999 har ägarstrukturen änd-
rats, för att idag stå under Thyssen Krupp 
och Thyssen Krupp Marine System kon-
troll vari även HDW ingår. Under åren ef-
ter 2000 genomfördes även omförhand-
lingar vad gäller Visby-projektet och 
industrin har även fått ta ett antal förlus-
ter kopplat till detta. Det går inte här att 
beskriva alla detaljer. Men helhetssitua-
tionen har sannolikt påverkat ägarens syn 
på Kockums och den svenska verksam-
heten överhuvudtaget i en negativ rikt-
ning. Riskhantering har därför sannolikt 
blivit ett nyckelord. Återigen, varför har 
inte den av regeringen år 2010 godkända 
byggnationen av NGU/A26 beställts än?

Kockums ägare Thyssen Krupp har 
för närvarande egna problem i och med 
de mycket stora förluster som gjorts 
de senaste åren. Koncernledningen har 
nyligen bytts ut och en ny ledning har 
tillsats.5 Hur ser den nya ledningen på 
Thyssen Krupp på Kockums verksamhet 
i Sverige? Hur ser den nya ledningen på 
vidareutveckling av Kockums och bland 
annat den svenska ubåtsteknologin visavi 
HDW inställning 1999?

Många av de frågor som tas upp ovan 
belystes i den Integrerade Materielled-
ningens (IML) Handlingsplan för Under-
vattensområdet (IML HP UV) som togs 
fram 2009/106, vilket var en plan som ut-
gående från att projekt NGU/A26 ska ge-
nomföras beskrev en strategi och belyste 
ett antal behov av åtgärder vad gäller 
aspekter relaterade till Försvarsmaktens 
behov, internationella aspekter och indu-
striella förhållanden. Med den informa-
tion författaren har så har IML HP UV 
inte omhändertagets, främst avseende 
den svårare delen gällande strategidelen. 
Detta dokuments förslag till strategi och 
åtgärder, tillsammans med andra åtgär-
der, utgör fortfarande en grund för fort-
satt agerande.

Alternativ marin-
planering
Denna alternativa marinplanering utgår 
från att fartygsindustrin med ubåtsindu-
strin i Sverige är en viktig del i säker-
hetspolitiken. Den del som beskrivs här 
avser därför främst fartyg och ubåtar. Det 
som tas upp här belyser även att marin 
förmåga måste hanteras i ett långsiktigt 
perspektiv.
5. Tyska Thyssen Krupp illa ute, 2012-12-12, 
Ekonomi sidan 24
6. Handlingsplan för Undervattensområdet, 
IML, 2010-03-31
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Denna alternativa marinplanering 
kräver en helhetslösning (jämför JAS 
39 E), där bland annat Försvarsmaktens 
behov, industriella och näringspolitiska 
intressen med bland annat högteknolo-
giska arbetstillfällen förenas. Utgående 
från detta skapas även internationella 
förtroenden och internationella materi-
elsamarbeten kan etableras. Lösningen 
förutsätter att industrin beläggs, med 
beställningar av såväl fartyg som ubåtar. 
Här bör även kommande omsättningar 
av de andra maritima myndigheternas 
fartyg tas in i övervägandet, exempelvis 
Sjöfartsverkets isbrytare som nu är cirka 
40 år gamla. EU:s direktiv avseende för-
svarsmaterielområdet följs.

Denna alternativa marinplanering 
förutsätter en översyn av de industriella 
förhållandena. En ägare till industrin bör 
stödja strategin på ett mer ändamålsenligt 
sätt än idag. Exakta behov av åtgärder 
kan inte tas upp här. Notera att vad gäller 
den långsiktiga satsningen på stridsflyg-
systemet JAS 39 E är det till stora delar 
ägaren till flygindustrin som varit den 
drivande kraften i många år.

Denna alternativa marinplan kan inte 
etableras enbart utifrån kravperspektivet 
(Försvarsmakten). Den kan inte heller en-
bart klaras ut av den myndighet som ge-
nomför anskaffningarna (FMV). Denna 
alternativa marinplan kräver att stats-
makterna är engagerade. Och, som sagt 
en industriell lösning.

En adekvat plan kan vara följande, un-
der förutsättning att det finns en industri-
ell lösning:

1. Visbykorvetterna
Säkerställ att Visbykorvetterna blir ope-
rativa fullt ut med bekämpningsförmågor 
(version 5). Viktiga fartygssystem har 
alltid behövt uppgraderingar efter leve-

rans för att följa omvärldsutvecklingen 
och även för att tillföra funktioner som 
av olika skäl inte kunde realiseras under 
grundanskaffningen. Det är inget onor-
malt historiskt sett. För det behövs en 
kompetent industri även framöver.

2. NGU/A26
Säkerställ att anskaffningen av NGU/A26 
genomförs på ett bra sätt. Upprepa inte 
de misstag som begåtts med Visbykorvet-
terna. Då får vi som sagt inte leverans av 
A26-ubåtarna förrän närmare 2030, med 
tilläggspaket och allt. Behövs en revide-
ring av budgeten för A26-projektet så bör 
en sådan initieras (ubåtarna är ju den lilla 
nationens strategiska vapensystem!). Kan 
inte mer ekonomiska medel tillföras får 
i värsta fall endast en A26-ubåt byggas 
(initialt) och de tre Gotlandsubåtarna till-
föras utökad livslängd (LTF/HTM). Att 
bygga endast en ubåt av en ny ubåtstyp 
har även andra nationer gjort för utvär-
dering. På längre sikt omsätts även de 
två/tre Gotlandsubåtarna av A26-ubåtar. 
Det är A26-projektet som ska bevisa och 
utgöra medlet för att återuppbygga den 
industriella förmågan som är nödvändig. 
Fartygs- och ubåtsindustrin är en viktig 
komponent i Sveriges säkerhetspolitik.

Fortsatt arbete
Det är färdigställandet av korvett typ 
Visby och anskaffningen av A26-ubå-
tarna som så att säga ska bevisa att för-
svarsmyndigheterna och industrin kan 
leverera materiel och skapa en adekvat 
marin förmåga. Det är först då förtroen-
den skapas nationellt och internationellt 
för att kunna gå vidare med andra delar.

Intill dess att ovanstående har bevisats 
utnyttjas den existerande fartygsmate-
rielen. Under några års tid behöver den 
existerande materielen utgöra substitut 
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för förbandsproduktion. Ett exempel på 
detta kan vara att HMS Carlskrona om-
definieras till ytstridsfartyg med flot-
tiljledningskapacitet, för att pröva idéer 
relaterat till anskaffning av nästa gene-
ration ytstridsfartyg (NGY). Fartyget 
förses bland annat med simulatorer och 
stimulatorer för att kompetensutveckla 
marinstridskrafterna avseende område-
sluftförsvar och såsom en komponent i 
Försvarsmaktens luftförsvarsförmåga i 
sin helhet. Motsvarande kan ske på Vis-
bykorvetterna. HMS Carlskrona utgör 
därmed en utvecklingskomponent för 
produktdefinitionen av NGY, som sker 
parallellt med att A26-projektet etableras 
fullt ut på ett förtroendefullt sätt. NGY 
genomförande av definition, utveckling 
och byggnation av nästa generation yt-
stridsfartyg sker enligt denna plan med 
stöd av den inhemska fartygsindustrin. 
Ett sådant projekt genomförs förstås med 
stöd av underliggande upphandlingar i 
konkurrens i andra leverantörsledet, som 
kan utgöra mer eller mindre stora delar 
även avseende fartygsplattformen.

Vad gäller övrig fartygsmateriel så-
som stödfartyg bör en förnyad översyn 
genomföras, som beaktar det stöd som 
är möjlig att få genom samverkan med 
de övriga maritima myndigheterna en-
ligt maritimutredarens förslag. Hur ser 
exempelvis Sjöfartsverkets planering ut 
avseende ersättning av isbrytarna? Hur 
kan Kustbevakningens fartygsbestånd 
användas? En sådan översyn utesluter 
inte att särskilda stödfartyg anskaffas till 
Försvarsmakten framöver.

Det centrala är att få ordning och reda 
på den långsiktiga förmågan med ubåtar 
och ytstridsfartyg, vilka utgör kärnan 
även i en modern marin och som ska an-
vändas i den kvalificerade väpnade stri-
den. Därtill är det väsentligt att det finns 

exempelvis stridsflygplan och helikop-
trar, för genomförande av en integrerad 
luft-, sjö- och undervattensstrid i den ma-
ritima och marina arenan.

Det finns fortfarande kompetenser i 
Sverige för att genomföra det som be-
skrivs ovan, som gäller främst de indu-
striella utmaningarna. De maritima ini-
tiativ som tagits av den maritima sektorn 
i Sverige (företag, myndigheter och andra 
organisationer) avseende en maritim stra-
tegiprocess med fastställande av en mari-
tim vision och mål7, samt därtill hörande 
handlingsplaner som för närvarande är 
under framtagning8, bör beaktas och föl-
jas upp av statsmakterna och myndighe-
terna i detta sammanhang.

Sammanfattning och 
slutsatser
Detta inlägg är skrivet mot bakgrund 
att det bedöms som väsentligt att Sve-
rige behåller en adekvat marin förmåga 
även bortom 2019. Självklart är en sådan 
marin förmåga för övervakning, hante-
ring av kränkningar, sjöfartsskydd och 
väpnad strid vid bekämpning och kust-
försvarsoperationer mot en kvalificerad 
motståndare inte gratis. En sådan marin 
förmåga kostar närmare knappt 10 mil-
jarder kronor i medeltal per år, än det ut-
fall på cirka 5 miljarder kronor som ficks 
år 2011.

Det författaren gjort med detta inlägg 
är att lägga fast några väsentliga förhål-
landen vad gäller ekonomi och behov av 
åtgärder vad gäller materielförsörjningen 
inom marinmaterielområdet.

7. Vision och strategi för det svenska maritima 
klustret, Sjöfartsforum, November 2010 (KÖMS 
har deltagit i framtagandet av dokumentet). 
8. Handlingsplaner avseende Forskning, Till-
verkning, Transport, Havet som resurs, Service, 
Fritid och Turism, Offentlig sektor.
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Huruvida en materielförsörjningsstra-
tegi ska vara giltig enligt 1) den alterna-
tiva marinplanen där nationell industri 
stödjer strategin eller 2) genom att fullt 
ut använda den internationella försvars-
marknadens möjligheter genom kon-
kurrensupphandlingar är ytterst upp till 
statsmakterna att besluta. Det första krä-
ver aktiva beslut här och nu.

Förhalas ett ställningstagande medför 
detta risker att marinstridskrafternas för-
mågor äventyras inom relativt snar fram-
tid, främst att ubåtarnas och ytstridsfar-
tygens numerär ytterligare minskas och 
att behov av förmågor visavi omvärlden 
degenereras kraftfullt.

Statsmakterna och berörda myndighe-
ter bör därför överväga följande:
• Uppmuntra och stöd en sund och 

långsiktigt hållbar industriell lösning 
– Fartygs- och ubåtsindustrin är en 
viktig del svensk säkerhetspolitik.

• Se över styrningen av materielför-
sörjningen inom marinmaterielom-
rådet – Rätt balans mellan krav och 
ekonomi (undvik underfinansierade 
projekt som alltid skapar problem 
sen).

• Slutför leveranserna av korvett typ 
Visby (version 5) – Skapa förut-
sättningar för vidmakthållande och 
framtida uppgraderingar.

• Säkerställ att projekt nästa genera-
tion ubåt NGU/A26 genomförs på ett 
ändamålsenligt sätt med bland annat 
rätt balans mellan krav och ekonomi 
– Misslyckas eller uppstår stora pro-
blem i detta projekt äventyras mate-
rielförsörjningen inom marinmateri-
elområdet i sin helhelt och den lilla 
nationens strategiska vapensystem 
äventyras.

• Ta fram en plan för genomförande 
av definition, utveckling, byggnation 
och vidmakthållande av nästa gene-
ration ytstridsfartyg – Kan fartygs- 
och ubåtsindustrin ta fram NGU/A26 
kan man även ta fram nästa genera-
tion ytstridsfartyg, givetvis med stöd 
av underleverantörer (konkurrens i 
andra leverantörledet).

• Genomför en maritim samordning 
mellan de maritima myndigheterna – 
Ta fram en nationell maritim strategi 
med därtill hörande handlingsplaner, 
som bland annat stödjer ovanstående.

Beskrivningen här visar ett fokus på 
fartyg och ubåtar, kring vilka huvudpro-
blemen föreligger på medellång och lång 
sikt (bortom 2019). Givetvis avses dock 
att samtliga delar av marinstridskrafterna 
omfattas när materielförsörjningen inom 
marinmaterielområdet adresseras.

Vad gäller rätt balans mellan krav och 
ekonomi gentemot i FB 09 beslutad in-
satsorganisation (IO 14) pekar översikt-
liga kalkyler på ett ytterligare behov av 
ekonomiska medel bortom 2019 på mel-
lan 3 och 3,5 miljarder kronor per år eller 
därutöver, jämfört med vad som nu inpla-
nerats för perioden 2019-2023. Nivån be-
ror på hur väl omvärldsutvecklingen följs 
i de egna anpassningarna.

Inledningsvis nämndes den nu pågå-
ende omvärldsutvecklingen vad gäller 
den nya krigföringen - strid med system 
i samverkan. Ska Försvarsmakten följa 
denna förmågeutveckling är det fråge-
ställningar som ligger utöver vad som 
redovisats ovan, eftersom det berör be-
hov av integrerad luft- och sjöstrid där 
åtgärder behöver vidtas samordnat och 
gemensamt mellan främst marin- och 
flygstridskrafterna.
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Stridsstödsfartyg, ett svenskt-finskt 
samarbete?
Inträdesanförande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde 
i Stockholm den 3 oktober 2012. 
I maj 2006 genomförde jag ett anförande med rubriken ”Strategiska sjötranspor-
ter”. Jag framhöll redan då Sveriges behov av en strategisk sjötransportresurs med 
logistisk och ledningsmässig kapacitet. Jag har i ämnet inte ändrat uppfattning, min 
uppfattning är snarare stärkt.  Behovet är inte bara ett marint insatsbehov, nej det är 
snarare ett försvarsmaktsgemensamt behov och sannolikt till del även ett samhälls-
behov. Ett system av moderna stridsstödsfartyg skulle även inte bara bidra till den 
så viktiga interaktionen mellan marinens enskilda förband utan förmodligen också 
till en bättre marin utveckling.  

Ledamoten
PEDER OHLSSON

Överste Peder Ohlsson genomför för närvarande förberedelser 
inför uppgiften som chef för både den svenska kontingenten FS 
25 samt den multinationella styrkan Nordic/Baltic Transition 
Support Unit. Insatsen i Afghanistan påbörjas under våren 
2013.

I november 2007 fastställdes Utkast till 
Teknisk, Taktisk, Ekonomisk Målsätt-
ning (UTTEM) för Stridsstödsfartyg 
L10.1 UTTEM är det underlag som lig-
ger till grund för Försvarets Materielverk 
(FMV) produktionsdefinitionsfas (PDF) 
som i praktiken innebär att FMV kan på-
börja upphandlingsarbetet. Anskaffning-
en planerades till två Stridsstödsfartyg, 
med en differentierad tidsplan. Kostnads-
beräkningarna uppgick då till knappt två 
miljarder för respektive system.2 

1. 2007-10-18, UTTEM Stridsstödsfartyg L10, 
HKV skrivelse 01 640:75 626
2. 2010-04-15, www.nyteknik.se/nyheter/for-
don_motor/motor/article268954.ece

På våren 2010 ändras dock förutsätt-
ningarna för anskaffning av stridsstöds-
fartygen. Vårpropositionen 2010 angav 
att ambitionen för stridsstödsfartygen 
skulle sänkas till förmån för anskaff-
ning av ett nytt helikoptersystem, Hkp 
16. Ambitionssänkningen innebar en 
halvering av kostnaderna för det första 
fartyget samtidigt som anskaffningen av 
fartyg numer två senareläggs med an-
skaffning först efter 2020.3 

2011 fastställer sedan Chefen för In-
satsledningen vid Försvarsmaktens hög-
kvarter (HKV) de operativa behoven och 

3. Ibid.
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prioriteringarna för en planerad anskaff-
ning av två stödfartyg.4 

Senare under 2011 fastställs även UT-
TEM för konceptet Nytt Stödfartyg5, 
dessa nya målsättningar skiljer sig i all 
väsentligt från tidigare L10-koncept.  

Knappt fyra år förflöt mellan faststäl-
lande av UTTEM för två stridsstödsfar-
tyg till ett nytt beslut om en inriktning för 
två stödfartyg. Stridsstödsfartygen var 
2011 med andra ord inte längre aktuella. I 
och med att en ny inriktning fastställdes 
och ordet Strids- ströks i stridsstödsfar-
tyg, försvann lika fort ett antal operativa 
och taktiska förmågor. Förmågor som jag 
anser är nödvändiga för att marinen som 
helhet ska kunna lösa sina förlagda upp-
gifter och samtidigt utvecklas.

Jag har samtidigt den största respekt 
för att de planerade nya stödfartygen lö-
ser flera och långtgående behov avseende 
logistiskt stöd vid sjöstridsflottiljerna, 
men de löser inte enligt min personliga 
uppfattning Marinens och Försvarsmak-
tens totala behov. När nu resurser skall 
satsas, låt oss då göra det rätt från bör-
jan, och samtidigt försöka se lösningar 
bortom det traditionella. Försvarsmakten 
bör anskaffa ett nytt fartygssystem som 
svarar upp mot det stora flertalet av våra 
svenska försvarsmaktsgemensamma be-
hov och inte endast ett fåtal, men vi ska 
inte göra det själva, vi ska dela på både 
vinst och utgift med en granne.

Anförandets fokus
Mitt inträdesanförande ska inte fokusera 
på vad som har åstadkommit detta olyck-
liga lappkast utan mer visa på olikheterna 

4. 2011-11-17, C INSATS operativa krav och 
prioriteringar för planerad anskaffning av stöd-
fartyg, C INS beslut 2011/020.
5. 2011-04-12, UTTEM Nytt Stödfartyg, HKV 
skrivelse 01 640:56 395

mellan de två koncepten och därmed tyd-
ligare påvisa nödvändigheten av anskaff-
ning av Stridsstödsfartygen L10. Jag vill 
därför i mitt inträdesanförande även re-
dovisa ett alternativ till möjlig lösning på 
anskaffning av ett koncept motsvarande 
L10 som bygger på Europeiska Unionens 
lösning, Pooling and Sharing.

Det nya bantade stödfartygskonceptet 
är, enligt min personliga uppfattning, ty-
värr en kompromiss där allt för snäva och 
kortsiktiga ekonomiska perspektiv och 
övervägningar har fått råda. Om vi som 
nation inte själva kan anskaffa de resur-
ser vi så väl är i behov av, låt oss då istäl-
let försöka hitta en lösning utanför den 
”traditionella boxen”.

Från arvet via L10 till 
stödfartyg
När beslutet fattades att överge Strids-
stödsfartygen till förmån för de billigare 
stödfartygen vilka förmågor gick då för-
lorade? Konsekvensen blev självklart att 
ett antal operativa och taktiska förmågor 
utgick, allt för att kunna passa in det nya 
fartygssystemet i en ny ekonomisk ram.

Nuvarande operativa stödfartyg i Ma-
rinen har utvecklats under 80-talet med 
de krav som då vad gällande. De dimen-
sionerades för insatser i fred och kris i 
vårt omedelbara närområde, och var där-
med ett rörligt komplement till de områ-
desbundna basbataljonerna. 

HMS Trossö anskaffades så sent som 
1997 och byggdes då om för att kunna 
stödja en minröjningsdivision. HMS 
Carlskrona byggdes 1982 och då som 
min- och långresefartyg. Nuvarande plan 
är att HMS Carlskrona skall modifieras 
till stödfartyg från innevarande vinter 
och en bit in på 2013.6 Dessa två fartyg 

6. 2011-10-05, Försvarsmakten, Infoblad Nytt 
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med kommande modifieringar är inte på 
något sätt tillräckliga för att täcka de be-
hov som Marinen som helhet idag har av 
transport- och logistiskt stöd.  Med bland 
annat ovanstående som grund fattades 
därför beslut om att anskaffa ett nytt 
fartygssystem, L10, som svarade mot de 
krav som Marinen då hade, och likaledes 
med allra största sannolikhet fortfarande 
har. 

Resultatet knappt fyra år senare, 2011, 
vet vi redan. Budgeten för de nya stödfar-
tygen är halverad och det första fartyget 
bedöms vara operativt mellan 2017-2018.7 
Anledningen till den kraftiga minskade 
budgeten var Försvarsmaktens akuta be-
hov av att anskaffa ett nytt helikoptersys-
tem för att bland annat kunna lösa sina 
uppgifter i Afghanistan. Dessa nya prio-
riteringar och sedermera beslut gav vid 

Stödfartyg, Kk Bo Berg
7. Försvarsmakten, Materielförsörjning, För-
svarsmaktens planerade materielförsörjning 
2014-2020, sid 25

handen att L10 projektet måste omvär-
deras. Hur och varför denna något sämre 
planering uppstår och som sedermera 
renderade i anskaffningen av ett nytt 
helikoptersystem, är en helt annan fråga 
och avhandlas inte i detta anförande. 

Oavsett vilket, ett nytt helikoptersys-
tem prioriterades högre och Marinens be-
hov fick stå tillbaka. I den gemensamma 
ekonomin får Marinen därför nöja sig 
med något som är ”näst bäst”. Om denna 
prioritering kan man ha olika åsikter men 
realiteten är att Marinen med ett stödfar-
tygskoncept istället för ett stridsstödsfar-
tygskoncept kommer att sakna ett antal 
nödvändiga funktioner. 

Vad går vi miste om 
vid en övergripande 
jämförelse?
För både Stridsstödsfartygen L10 och 
stödfartygskonceptet finns ett UTTEM 
fastställt som bland annat mycket detalje-
rat beskriver de operativa kraven för kon-

HMS Carlskrona, som just avseglat för en ny insats utanför Somalia inom operation 
ATALANTA i rollen som Ocean Patrol Vessel och sålunda inte är tillgänglig som stöd-
fartyg för svenska marina enheter den närmaste tiden. Foto: Försvarsmakten
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cepten, bland annat den hotmiljö som far-
tygen ska kunna verka i samt inte minst 
de taktiska krav som ska uppfyllas för att 
kunna stödja eller samverka med andra 
enheter. Båda koncepten består i sin hel-
het av två fartyg för att totalt sett kunna 
lösa sina specifika uppgifter. 

För att enkelt och överskådligt kunna 
redovisa grundläggande fakta för de båda 
fartygskoncepten och samtidigt kunna 
peka på tydliga skillnader mellan koncep-
ten görs jämförelsen i tabellform. Jämfö-
relsen utgörs av totalt tre tabeller. De tre 
jämförelseområdena är enligt nedan.

Tabell 1 är en jämförelse av de dimen-
sionerande uppgifterna som är fastställda 
för respektive koncept, vilka övergripan-
de beskriver de uppgifter fartygen skall 
kunna lösa gentemot specifika förbands-
system.  

I tabell 2 jämförs de taktiska krav av-
seende ombordbaserade förmågor som 
listas i de två UTTEM:en. Dessa taktiska 
krav är baserade på de förbandstyper 
som är avnämare av systemet, med andra 
ord de förband som planerades nyttja/
samverka med fartygstyperna. Dessa 
förbandstyper har också varit en form 

av kravställare. I UTTEM för stödfar-
tygen är förbandstyperna färre men de 
som beskrivs är inte avvikande varför 
de utgör en minsta gemensam nämnare 
vid en jämförelse. De förbandstyper 
som behandlas är: amfibieförband, heli-
kopterförband, ledningsförband, logisti-
kenheter, sjukvårdsenheter samt övriga 
förband.

I tabell 3 beskrivs och jämförs hotmil-
jöerna som fartygen skall kunna uppträ-
da i, vidare görs en jämförelse av strids-
miljöerna samt strategisk och operativ 
rörlighet.  

I samtliga tabeller är typsnitt fet kursiv 
uppgifter som är skiljande till L 10 fördel.

En jämförelse i tabell-
form?
I tabell 1 är den avgörande skillnaden 
tydlig, att L10 konceptet skulle kunna 
stödja i stort sett hela försvarsmakten 
medan stödfartygets främsta uppgift är 
att stödja sjöstridsflottiljerna. 

L10 skulle kunna transportera amfibie-
förband, stödfartygen endast förbandets 
materiel. Stödfartygen måste tillföras 
både lednings- och sjukvårdsmateriel om 
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dessa uppgifter ska kunna lösas. I strids-
stödfartygen fanns förmågan inbyggd 
från första början vilket bedömt skapar 
bra utbildnings och övningsförhållande 
över tiden.

En viktig likhet är dock att förmågan 
till ombordbasering av helikopter finns i 
båda koncepten. 

I tabell 2 framgår att Stödfartygens 
uppgift är att logistikstödja sjöstridsflot-

tiljerna, allt annat som ska lösas kommer 
att kräva tillförsel av både materiel (eko-
nomiska kostnader) och personal vilket i 
sin tur kommer att innebära att möjlighe-
ten till att lösa huvuduppgiften minskar. 

Viktigt att förtydliga är att L10 kon-
ceptet inte ska kunna stödja samtliga 
förbandstyper samtidigt, något man kan 
tro när man läser ovanstående tabell. 
I UTTEM L10 framgår följande, ”Två 
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L10-fartyg skall ha förmåga till stöd av 
sjöstridskrafter, helikopterförband och 
amfibieförband i olika kombinationer. 
Härutöver skall stöd och transport av 
förband ur armén, flygvapnet och an-
dra myndigheter kunna ske dock utan 
att vara dimensionerande och påverka 
fartygets utformning i stort”.  Detsamma 
gäller stödfartygskonceptet. I UTTEM 
framgår följande, ”Enskilt fartyg ska 
inte kunna lösa Försvarsmaktens totala 
behov av marina logistikstöd och marin 
transportförmåga utan det är summan av 
antalet stödfartyg som förväntas tillgo-
dose behovet”

Stridsstödfartyget skulle ha förmågan 
att agera NSE8 för svenska enheter, en 
mycket viktig funktion vid lösande av 
uppgift utanför den normala underhålls-
kedjan, inte minst vid internationella 
insatser. En förmåga stödfartygen inte 
kan lösa, utan då endast till sjöstridsflot-
tiljerna. 

Ledningsresurserna för stridsstödfar-
8. NSE = National Support Element, dvs. en 
nationell stödresurs för framskjutet logistikstöd 
mm.

tyget är överlägset den förmåga stödfar-
tyget kan bidra med. Att ha en lednings-
förmåga för exempelvis en stridsgrupp 
från markförbanden ombordgrupperad 
kan spara både tid och ekonomi vid en 
snabb internationell insats där bakre led-
ning med underhåll kan gruppera vid 
exempelvis en hamn. Om ledningsfunk-
tionen skall realiseras för stödfartygen 
krävs yttrligare ekonomiska medel.

Stridsstödsfartygen har en större flexi-
bilitet och redundans i jämförelse med 
stödfartygen, inte minst genom att kunna 
sänka akterskeppet och därmed vatten-
fylla transportutrymmet varvid man kan 
lasta och lossa amfibiebataljonens strids-
båtar till sjöss. Att kunna sjösätta amfi-
bieförband till sjöss är mycket viktigt för 
bland annat skydd samt inte minst flexi-
biliteten vid val av landstigningsplatser. 

Vad avser sjukvårdskapaciteten är 
skillnaden jämförbar med ledningsfunk-
tionen. 

I stödfartygen är utrymmen förbereda 
för installation av medicinsk utrustning/
ROLE 2 LM. Med andra ord, sjukvårds-
funktionen finns inte i stödfartygskon-
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ceptet förrän ytterligare ekonomiska 
medel tillförs.  

Stridsstödsfartyget har en permanent 
ROLE 2 E funktion vilket innebär att 
L 10 över tiden har rätt sjukvårdsmate-
riel på plats. Role 2 E innebär även att 
sjukvårdresursen ombord kan hantera 
CBRN-sjukvård (kemiska (C), Biolo-
giska (B), radiologiska (R) eller nukleära 
(N) stridsmedel). 

I tabell 3 framgår det tydligt att det i 
teorin inte är någon avgörande skillnad 
mellan fartygskoncepten när det gäller de 
skriftliga kraven i respektive UTTEM på 
stridsmiljöer och rörlighet. När UTTEM 
för stridsstödsfartyget fastställdes 2007 
var avsikten att systemet skulle kunna 
verka över samtliga havsområden utan 
begränsningar, något som enligt UTTEM 
även gäller för stödfartygen.

Naturligtvis bör ett fartygssystem, an-
tingen det är ett stridstödfartyg eller ett 
stödfartyg kunna användas internatio-
nellt, då en av Försvarsmaktens huvud-
uppgifter faktiskt är att kunna verka just 
internationell, något annat vore oaccepta-
belt. 

Avgörande skillnader 
mellan koncepten
Det framgår relativt tydligt att L10 kon-
ceptet med två operativa fartyg är både 
flexibelt och har en förmåga att stödja 
ett antal olika förbandstyper inom hela 
Försvarsmakten, inte bara Marinen. Vad 
avser den maritima förmågan anser jag 
att L10 konceptet skapar en ”minsta ge-
mensam nämnare” mellan de Marina för-
banden. Den gemensamma nämnaren är 
logistik i form av transporter och under-
håll samt gemensam ledning. En avgö-
rande skillnad förutom att bara transpor-
tera olika förbandstyper är L10:s förmåga 
till att bland annat kunna lasta och lossa 

stridsbåtar till sjöss från fartygens akter. 
L10 konceptets robusthet och förmåga till 
stödjande av så skiftande förbandstyper 
inom hela Marinen men även övriga För-
svarsmakten utgör en särart. Förmågan 
att kunna agera både här hemma i vårt 
närområde samtidigt som kapaciteten 
finns att utgöra ett stöd vid internationel-
la insatser är unikt. Få andra funktioner 
inom Försvarsmakten har den användar-
bredd som ett stridsstödsfartyg utgör. 

Huvuduppgiften för stödfartygen är 
som tidigare beskrivits att endast stödja 
sjöstridsflottiljerna, de andra uppgifterna 
blir därför sekundära och kanske även 
mer sällan övade. En långsiktig konse-
kvens av tillkortakommandet kan därför 
enligt min uppfattning bli en mindre ho-
mogen marin. 

Många anser säkert att jag till del fo-
kuserar på vad vi inte får för förmågor 
med det nya stödfartygskonceptet. Frå-
gan eller snarare ett sådant påstående är 
högst relevant men min avsikt är istället 
att påvisa vilka centrala förmågor som 
går förlorade med L10 fartygen och som 
vi alltjämt kommer att sakna i Marinen. 
Förmågor vi ansåg oss vara i behov av för 
drygt fem år sedan och högst sannolikt 
fortfarande är. Vilken är då vägen framåt 
för att erhålla dessa förmågor men inte 
själva stå för hela kostnaden?

Nordiskt samarbete
I november 2009 fastställde de nordiska 
försvarsministrarna en ny struktur för 
Nordiskt samarbete, Nordic Defence 
Cooperation (NORDEFCO)9. Huvudsyf-
tet med NORDEFCO är att ”…strengthen 
the participant’s national defence, explo-
re synergies and facilitate efficient com-
mon solutions.” 

NORDEFCO har på en årsbasis ett ro-
9. NORDEFCO Annual Report 2011, sid 4
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terande ordförandeskap. På den militära 
nivån ansvarar Military Coordination 
Committee (MCC) för militärsamarbetet 
mellan respektive nordiskt land. MCC 
består av representanter från respektive 
försvarsmakt. Det finns fem samarbets-
områden (Cooperation Areas, COPA) 
som alla är underställda MCC. 

2011 var konteramiral Odd Werin 
ordförande för MCC och i NORDEFCO 
årsrapport uttrycker Werin följande som 
så tydligt anger hur vi måste tänka inför 
framtiden och nya kommande projekt. 
”The promotion of the Nordic defence 
cooperation requires a change of mind-
set at all levels within the Armed Force 
to actively search for activities that could 
be mutually beneficial if realized. I would 
therefore challenge you all to think –what 
could be done Nordic when searching for 
solutions giving better operational effect 
and better value for money”.10 

Jag skulle även vilja referera till Hå-
kan Jevrells föredrag om Maritim säker-
het den 20 september 2011. I slutet på sitt 
anförande uppmanar Jevrell åhörarna 
(och läsarna av Tidskrift i sjöväsendet 
n:r 4 2011) att ”Befria er från det gamla 
tänkandet. Våga tänka nytt. Våga tänka 
stort...”.11

Pooling and Sharing
De idéer som amiralen Werin ger uttryck 
för och som även Statssekreterare Jevrell 
uppmanar till är inte på något sätt nya, 
men ack så kloka. 

Att mellan organisationer och/eller 
nationer dela på utgifterna för specifika 
kostnadsdrivande militära resurser är 
idag inte bara en teoretisk idé utan mer el-
ler mindre ett fungerande koncept. Inom 
EU talat man om ”Pooling and Sharing” 
10. NORDEFCO Annual Report 2011, sid 2
11. Tidskrift i Sjöväsendet, n:r 4 2011

(P&S) och inom nato benämns samma 
företeelse för ”Smart Defence” (SD). 

Termen P&S beskriver olika former av 
försvarssamarbete och står fritt översatt 
för sammanslagning och delning av re-
surser. 

Pooling/sammanslagning12 är när na-
tioner delar resurser mellan varandra. 
Oftast upprättas en multinationell struk-
tur för att slå samman sina resurser och 
samordna utnyttjandet. 

European Air Transport Command är 
ett exempel, EU Battle Group är ett annat 
exempel på sammanslagning av resurser 
i Europa. 

Pooling kan ske i utveckling, inköp 
och eller senare i driften av den gemen-
samma resursen. Två eller flera nationer 
kan utveckla och operera ett specifikt 
system, till exempel ett eller flera fartyg 
anskaffas tillsammans och man delar på 
kostnader såsom utveckling, drift och 
underhåll. 

Sharing/delning13 är när ett eller flera 
länder ger/delar sin resurs med en annan 
nation. Om detta sker mer permanent 
över en längre tid kan mottagaren spara 
på kostnaderna. Ett exempel på delning 
är Nato:s luftövervakning över de bal-
tiska staterna, resurs- eller ekonomiskt 
starkare nationer stödjer den som inte 
själv kan. 

Detta samarbete kan självklart genom-
föras inom respektive huvudorganisation 
(EU och Nato) men även regionalt eller 
bilateralt. Ett av syftena, säkert den star-
kaste, med ”Pooling and Sharing” är att 
göra ekonomiska besparingar samtidigt 
som den militära resursen behålls till-
sammans med någon eller några andra 

12. German Institute for International and se-
curity affairs, Pooling and Sharing in the EU 
and NATO, Christian Mölling
13. Ibid.
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nationer. En delat kapacitet måste anses 
vara bättre än ingen alls.

P&S konceptets betydelse förstärks i 
regeringens skrivelse avseende nordiskt 
samarbete under 2011. Där framgår det 
att ett antal P&S-åtgärder har initierats 
för att utveckla det nordiska försvars-
samarbetet på materielområdet bland 
annat för att jämföra de respektive län-
dernas planerade materielinvesteringar 
i syfte att möjliggöra nya samarbeten. 
Vidare har en fördjupad P&S diskuterats 
för att genom ett nordiskt samarbete öka 
försvarsförmågan, minska kostnaderna 
och öka uthålligheten.14  

Ordförandelandet i NORDEFCO MCC 
2012 var Danmark, de deklarerade under 
ministermötet i Örebro 2011 att ett av 
de prioriterade områdena inom nordiskt 
samarbete fortsättningsvis är P&S.15  

Även i senaste budgetpropositionen 
framhålls att målsättningen avseende 
P&S är att ett fördjupat samarbetet ska 
möjliggöra effektivare resursanvändning, 
ökad operativ förmåga och inte minst ge 
en större effekt i försvarsmaktens verk-
samhet.16   

Vi får inte blunda för de svårigheter 
eller snarare utmaningar som finns för-
knippade med att dela eller slå samman 
nationella resurser med en annan nation. 
Självklart måste den uppnådda ekono-
miska effekten och bibehållen militär 
förmåga ställas mot den nationella be-
gränsade handlingsfriheten som ”Poo-
ling and Sharing” i praktiken kommer att 
innebära. 

14. Regeringens skrivelse 2011/12:90, Nordiskt 
samarbete, sid 14
15. 2012-06-26, www.regeringen.se/sb/d/14280 
/a/180421
16. 2012-09-19, PROP. 2011/12:1 Utgiftsområ-
de 6, Försvar och samhällets krisberedskap, sid 
22

Dessa farhågor eller snarare påstå-
ende bekräftas av Dr Christian Mölling 
verksam vid German Institute for Inter-
national and Security Affairs (SWP) i ar-
tiklen Pooling and Sharing in the EU and 
NATO. I samma artikel hävdar Mölling 
att nationer som överväger samarbeten 
enligt P&S måste ställa sig tre avgörande 
frågor innan ett samarbete kan påbörjas 
och bli effektivt.17 
• Under what conditions do they trust 

a cooperation partner and to what 
extent can they curtail their wish to 
make unilateral decisions in the inte-
rests of the defence needs of others?

• Is the cooperation effective in mili-
tary terms?

• Does it enable for savings?
Översatt och något förenklat blir frågor-
na;
• Under vilka förutsättningar kan man 

lita på en samarbetspartner och i vil-
ken utsträckning kan man minska sitt 
eget behov att fatta ensidiga beslut 
till förmån för försvaret av andra?

• Är samarbetet effektivt i militära ter-
mer?

• Möjliggör samarbetet besparingar?
Vi återkommer till frågorna i slutet av 
anförandet.

Den globala finansiella 
situationen påverkar 
utvecklingen
Den finansiella krisen som pågår och 
har pågått en tid ställer krav på att fler-
talet länder världen överser sina utgifter, 
och då inte minst de försvarsrelaterade.  

17. German Institute for International and se-
curity affairs, Pooling and Sharing in the EU 
and NATO, Christian Mölling
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Kraftiga neddragningar sker på flera håll 
i Europa och specifika funktioner över-
ges, exempelvis stridsvagnar i Holland, 
hangarfartygen intermittent i Storbritan-
nien och Danmark överväger att avveckla 
sitt artilleri.18 

Även USA gör kraftiga nerdragningar 
och framhåller samtidigt att Europa mås-
te stärka sin förmåga till att bidra till en 
gemensam säkerhet.19   

USA:s önskemål sker med andra ord 
samtidigt som flera av de tongivande län-
derna i Europa minskar sina försvarsan-
slag, en del har redan fattat beslut, eller 
överväger att fatta beslut om att avskaffa 
hela funktioner inom sina respektive för-
svarsmakter. Åtgärder måste därför vid-
tas för att gemensamt hitta nya lösningar 
så att militära funktioner och kompeten-
ser bibehålls över tiden. 

Exempel på att större samarbetet inom 
P&S fungerar är att 2010 annonserade 
Storbritannien och Frankrike ett bilate-
ralt samarbete skulle påbörjas avseende 
delat utnyttjande av testanläggningar 
för kärnvapen, delat hangarfartygsystem 
samt uppsättandet av en gemensam expe-
ditionär styrka.20  

Andra exempel på lyckade samarbe-
ten inom Europa som delvis är påbörjade 
och under utveckling är samordningen av 
nyttjande/bokning av kommersiella sa-
telliter för militärt bruk och som har som 
slutmål att genom pooling and sharing 
operera en egen satellit. 

En samordnad lufttankningsförmåga 
är ett tillkortakommande i Europa som är 
påtagligt och kraftigt begränsar en insats 

18. Försvarsminister Sten Tolgfors inlednings-
anförande vid Folk och Försvar i Sälen 15 ja-
nuari 2012
19. Ibid.
20. 2011-11-30, Reuters,  EU promotes ”pooling 
and sharing” to cut defence costs

både operativt och taktiskt. Idag finns det 
för många aktörer och de som finns sam-
arbetar inte heller tillräckligt effektivt. 
Avsikten är att bygga upp en europeisk 
flygtankflott på samma sätt och i symbios 
med flygtransportsystemet. 

Avslutningsvis så är fältsjukvården en 
bristvara vid alla former av multinatio-
nella insatser, både vid militära och civila 
räddningsinsatser. Avsikten är att inom 
EU bygga upp en modulär multinationell 
sjukvårdsenhet (fältsjukhus) där delar/
enheter kan sättas in efter det behov som 
uppstår.21 Samtliga ovan beskrivna tre 
större projekt är under framdrivning och 
diskuterades även under försvarsminis-
termötet i Bryssel 2012.22  

Med andra ord det finns redan idag 
stora kostnadsdrivande samarbetsprojekt 
med principen P&S inom EU som är på-
började och som fungerar.  Tider av eko-
nomiska neddragningar inom försvars-
områdena talar också sitt tydliga språk, 
ett ökat behov av att Europa tar större 
ansvar för den gemensamma säkerheten 
samtidigt som USA vill minska sitt. 

Sverige har redan ett etablerat militärt 
samarbete med de nordiska länderna ge-
nom organisationen NORDEFCO.  Dessa 
tider kräver andra idéer och andra säker-
hetspolitiska lösningar. Våga tänka nytt, 
våga tänka stort som Jevrell så klokt har 
uttryckt det. 

Våga tänka nytt, våga 
tänka stort
Mitt inträdesanförande har pekat på 
ett nordiskt samarbete som tar fart med 

21. 2012-01-20, Fact sheet European Defence 
Agency, EDÁ s Pooling and Sharing: before and 
after
22. 2012-03-22, European Defence Agency 
press release, Pooling and Sharing more con-
crete results today
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många uppmaningar till förnyade samar-
beten. Det finns flera bevis i Europa på 
stora och avancerade materielsamarbe-
ten som fungerar och sparar ekonomiska 
medel för medlemsnationerna. Pooling 
and Sharing är inte bara en konceptuell 
idé utan något som i realiteten fungera. 
Europa måste, samtidigt som de ekono-
miska konsekvenserna ska hanteras, ta 
ett större ansvar för den egna säkerheten. 

Att anskaffa och därefter operera ett 
nytt fartygssystem är ett åtagande på be-
dömt minst 30 år. Att därför göra rätt och 
riktigt från första början känns än mer 
angeläget. Det direkta militära hotet mot 
Sverige på kort sikt anses inte vara över-
hängande, trots det har vi en allt oroligare 
omvärld där vi deltar i internationella 
insatser och nu även med en uppmaning 
från USA att ta ett större ansvar i Europa. 

Oaktat det militära hotet mot oss här 
hemma eller inte så bör de dimensione-
rande kraven för de nya fartygen grunda 
sig på en långsiktig bedömning av kom-
mande insatsmiljöer. Då livslängden på 
fartygen bedöms vara minst 30 år och vår 
förmåga att bedöma utvecklingen minst 
tre decennier in i framtiden är kraftigt 
begränsad bör fartygen dimensioneras 
för de högre kraven/hoten för att undvika 
onödiga och kostsamma ”kravunderskri-
danden”. 

Man kan fråga sig om de operativ 
krav som formulerades 2007 för Strids-
stödsfartygen L10 skulle ha förändrats 
så kraftigt att de inte fortfarande skulle 
vara gällande. Svaret torde vara nekande 
då varken nya och andra resurser har till-
förts marinen som kompensation.  Inte 
heller har omvärlden utveckling förbätt-
rats till något som skulle kunna motivera 
”kravunderskridande” i den omfattning 
som de nya stödfartygen innebär. Det är 
ekonomiska aspekter som har styrt oss 

mot det stödfartygskoncept som vi idag 
har att anskaffa.

Genom att våga tänka nytt, och samti-
digt våga tänka större skulle vi inte behö-
va sakna de förmågor som går förlorade 
med L10 konceptet. Genom NORDEFCO 
kan ett samarbetsprojekt startas innan det 
är för sent. Låt oss därför även tänka stort 
och nytt i ett nordiskt perspektiv.

Svensk - finsk lösning, två 
nationer - två fartyg
Varför inte anskaffa och operera ett 
Stridsstödsfartygskoncept motsvarande 
L10 tillsammans med Finland?

Låt oss nu återvända till Dr Christian 
Möllings frågor och besvara dem ur ett 
svenskt perspektiv.

Frågorna som Mölling anser att natio-
nerna behöver besvara är på många sätt 
mångfasetterade och kan inte helt be-
svaras här utan mer avancerade analyser 
måste göras. Icke förty, så kan en övergri-
pande belysning visa om förutsättningar-
na överhuvudtaget finns eller om det är 
det motsatta som gäller. De frågorna som 
respektive nation behöver ställa sig inför 
ett eventuellt samarbete är följande;
Under vilka förutsättningar kan man 
lita på en samarbetspartner och i vil-
ken utsträckning kan man minska sitt 
eget behov att fatta ensidiga beslut till 
förmån för försvaret av andra?
Att lita på en framtida samarbetspartner 
och samtidigt lägga sina egna intressen åt 
sidan och tänka större beror sannolikt på 
ett antal faktorer. Vilka samarbeten har 
nationerna sinsemellan för tillfället? Har 
det genomförts tidigare samarbeten inom 
såväl det militära som det civila, och hur 
har utfallen av dessa samarbeten blivit? 
Vilka intressen delar man som nationer? 
Hur lika är kultur och statsskick? Sverige 
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och Finland har en gemensam historia 
som går långt tillbaka, vi delar i många 
väsentliga delar också kultur. Vi är båda 
medlemmar av EU men inte medlem-
mar i försvarsalliansen Nato. För tillfäl-
let ingår båda nationerna i SUCBAS23, 
en sammanslutning som har som uppgift 
att övervaka fartygstrafiken i Östersjön. 
Ett arbete som pågått under ett antal år 
och måste anses framgångsrikt på flera 
plan. Vi har ett gemensamt förflutet när 
det gäller samarbeten inom internatio-
nella insatser. Vid EU:s insats i Tchad 
och Centralafrikanska Republiken 2008 
hade Sverige och Finland ett gemensamt 
styrkebidrag. Vid den pågående insatsen 
ISAF i Afghanistan har vi ett gemensamt 
styrkebidrag sedan en lång tid tillbaka. 
Övergripande måste man kunna påstå att 

23. Sea Surveillance Co-operation Baltic Sea

förutsättningarna finns för att gå vidare 
med frågan. 

Är samarbetet effektivt i militära ter-
mer?
Ett samarbete skulle ge Sverige en re-
surs som så väl behövs, samtidigt som 
vi måste dela med oss av den. Genom 
samarbetet kan vi inte envåldsmässigt 
använda fartygen utan ett gemensamt öv-
nings- och insatsschema måste fastställas 
för att säkerställa ett effektivt nyttjande. 
L10 konceptet består av två fartyg där ex-
empelvis det ena kan vara svenskt och det 
andra finskt. Vi skulle på så sätt inte be-
höva blanda besättningarna utan behålla 
nationaliteten på respektive fartyg men 
verka som en svensk-finsk styrka när så 
behövs. Ett fartyg löser inte våra behov, 
men två i ett gemensamt nordiskt koncept 
gör det antagligen bättre. 

Det danska fartyget Absalon, kallat Flexibelt stötteskib.
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Möjliggör samarbetet besparingar? 

Incitamenten för samarbeten enligt P&S 
principen är ekonomiska besparingar. 
Budgeten för stridsstödsfartygen L10 
uppgick till knappt fyra miljarder och 
stödfartygens budget till cirka hälften. 
Det är därför svårt att se att ovanstående 
förslag med ett fartyg inte skulle inne-
bära besparingar. Hur mycket är omöjligt 
att i nuläget uttala sig om. Hur stor del 
respektive nation ekonomiskt skall satsa 
är bland annat avhängigt av hur stort in-
flytande respektive nation önskar. 

I en mycket övergripande analys av Dr 
Möllings frågor finns det inget som på-
tagligt talat mot ett eventuellt samarbete, 
snarare tvärt om. Oavsett vilket så är inte 
mitt inträdesanförande en fullständig 
analys utan endast en fingervisning om 
möjligheten finns eller inte. 

Med ett svensk-finskt Stridsstödsfar-
tygskoncept motsvarande L10 får vi de 
förmågor och kompetenser vi behöver 
för att tillsammans utveckla våra mari-
ner men även för att kunna ta ett större 
försvarsmaktsgemensamt ansvar i vårt 
närområde östersjön, inte minst när det 
gäller att leva upp till vår del i solida-
ritetsförklaringen. Självklart finns det 
många hinder på vägen mot ett samar-
bete inte minst den begränsade natio-
nella handlingsfriheten som uppstår när 
två nationer delar på en strategisk resurs. 
Dessa och flera andra aspekter måste be-
lysas och vägas mot de ekonomiska, stra-

tegiska, operativa och taktiska vinster 
som kan göras som uppstår: 
• Genom att Sverige och Finland an-

skaffar var sitt fartyg och låter dessa 
två utgöra konceptets helhet. 

• Genom att respektive nation mönst-
rar egna besättningar, flaggar farty-
gen enligt egna nationella bestäm-
melser m.m. behöver inte ägar- och 
ansvarsfrågan bli lika komplicerad 
som ett rent samägande. 

• Genom gemensamma övningar och 
inte minst utbildningar skapas förut-
sättningarna för att tillsammans med 
ett system lösa både uppgifter i vårt 
gemensamma närområde men även 
internationella insatser långt från 
våra normala farvatten. 

I senaste propositionen skriver reger-
ingen bland annat att, ”Inriktningen är … 
att peka ut de områden där ett fördjupat 
internationellt samarbete är ändamåls-
enlig” och att ”… det nordiska samar-
betet NORDEFCO har stor betydelse för 
Sverige i detta sammanhang”. 24 

Sverige bör därför ur ett NORDEFCO- 
perspektiv studera förutsättningarna för 
att anskaffa ett Stridsstödsfartygskoncept 
tillsammans med Finland. Ett koncept 
vi så väl behöver, förhoppningsvis även 
vår granne, för att möta både dagens och 
morgondagens krav. 
24. 2012-09-19, PROP. 2011/12:1 Utgiftsområ-
de 6, Försvar och samhällets krisberedskap, sid 
22
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Kungl. Örlogsmannasällskapets tävlingsskrifter
Kungl. Örlogsmannasällskapet är en kunglig akademi, som stiftades 1771, vars 
syfte är att följa och arbeta för utveckling av sjökrigsvetenskapen i synnerhet och 
sjöväsendet i allmänhet. I enlighet med det angivna syftet delar akademien ut be-
löningar för tävlingsskrifter, artiklar införda i Tidskrift i Sjöväsendet och förtjänta 
arbeten utförda under studier vid Försvarshögskolan.

Tävlingsskrift kan avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskap eller sjöväsende. 
Vägledande vid ämnesval under 2013 är nedanstående ämnesområden;

I. Strategi, operationer och taktik
II. Personal, utbildning och marinmedicin
III. Maritim teknik
IV. Sjöfart och andra verksamhetsområden av betydelse för sällskapets verksamhet

Tävlingsskrift för år 2013 ska senast 15 maj 2013 vara akademien tillhanda under 
adress:
Sekreteraren i Kungl. Örlogsmannasällskapet
Teatergatan 3, 1 tr
111 48 STOCKHOLM

Tävlingsskrift ska sändas in anonymt och åtföljas av ett förseglat kuvert med upp-
gifter om författarens namn och postadress. För tävlingsskrift, som av akademiens 
styrelse bedöms vara förtjänstfull, kan författaren efter beslut vid ordinarie sam-
manträde tilldelas Kungl. Örlogsmannasällskapets förtjänstmedalj, hedersomnäm-
nande och/eller penningbelöning. Tilldelad belöning utdelas normalt vid Kungl. 
Örlogsmannasällskapets högtidssammanträde. Akademien förbehåller sig rätten 
att i Tidskrift i Sjöväsendet publicera inlämnad tävlingsskrift vare sig den belönats 
eller ej. 
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Konsekvenser av havsplanering för 
sjösäkerhet och sjöfartssäkerhet
Syftet med den här artikeln är att belysa konsekvenser av havsplanering för sjö-
farten och att därigenom belysa vikten av att sjöfartsintressen, såväl civila som mi-
litära, tar aktiv del i den uppdelning av havsytan som framför allt sker inom EU. 
Havsplanering, eller Marine Spatial Planning (MSP – termerna kommer att använ-
das växlande i artikeln) som är dess engelska term, kan beskrivas som ”en process 
för att analysera och fördela utrymme i tredimensionella havsområden för angivna 
användningar, i syfte att uppnå ekologiska, ekonomiska och sociala målsättningar 
som vanligtvis fastställs i en politisk process. Havsplaneringsprocessen ger vanligen 
som resultat en övergripande plan eller vision för ett havsområde. Fysisk havspla-
nering är en del av havsförvaltningen.” (Acker and Hodgson 2008; i översättning av 
Wenblad et al. 2010).

ANDERS BRÖDJE 
& JAKOB GILLE

Anders Brödje (t.v.) är PhLic och Senior Research Coordinator vid Sjöfartsverket. Jakob Gille är 
Arkitekt (SAR/MSA), och Processledare för Fysisk planering vid Produktionsledningens infrastruk-
turavdelning vid Försvarsmaktens Högkvarter. Bägge är reservofficerare i marinen.

Användandet av begreppet har kom-
mit att intensifieras allt mer sedan publi-
kationen av EU-kommissionens Blå Bok 
(EU Commission 2007) som beskriver 
behovet av en samlad europeisk plane-
ring av utnyttjandet av medlemsstaternas 
havsområden. För svenskt vidkommande 
har bland annat två offentliga utredningar 
(SOU 2010:91 resp. 2011:56; Wenblad et 
al. 2010; 2011) genomförts på uppdrag 
av Sveriges regering. Av utredningarna 
framgår bland annat att det sker en till-

tagande konkurrens om utnyttjande av 
havsområden för olika ändamål och det 
konstateras att Sverige har internationella 
åtaganden som medför att även Sverige 
bör påbörja arbetet med havsplanering. 
Med anledning av detta föreslås att en 
lag om havsplanering antas och även att 
denna lag anpassas efter gällande folk-
rättsliga regler. I den första utredningen 
fastslås också att utgångspunkten för 
svensk havsplanering skall ske utifrån en 
ekosystemansats, med vilket menas att 
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”planeringen ska, inom ramen för håll-
bar utveckling och ekosystemets struktur 
och funktion, leda till att havsområden 
används för det eller de ändamål som de 
är mest lämpade för med hänsyn till be-
skaffenhet, läge och behov” (Wenblad et 
al. 2010).

I praktiken innebär MSP att utnytt-
jandet av havsområden detaljplaneras i 
likhet med landområden. Detta innebär 
etablering av till exempel naturskydds-
områden, e.g. Natura 2000 eller fågel-
skyddsområden, etablering av områden 
för fasta installationer för utvinning av 
havsbaserade resurser, så som t.ex. olja, 
gas eller vindkraft, liksom områdesav-
gränsningar för sjöfart, t.ex. trafiksepare-
ringszoner. I samtliga fall finns olika sär-
intressen som måste vägas mot varandra.  
MSP kommer i en förlängning att leda till 
korridorer avsedda för sjöfart, där trafik-
densiteten kommer att vara högre än da-
gens mera utbredda fartygsstråk. Dessa 
korridorer kommer också att leda till ett 
mer sårbart logistikflöde, bland annat 
genom skapade förträngningar och vind-
kraftsparker som begränsar rörelsefrihet 
och möjlighet till spaning och insats. För-
fattarna kommer att fokusera på frågan 
om konsekvenser för sjöfarten utifrån 
både ett sjösäkerhets- (safety) respektive 
sjöfartssäkerhetsperspektiv (security). 
Artikeln kommer initialt att söka ge en 
bredare bild av sjöfarten och dess roll och 
situation i Europa för att därefter beskri-
va MSP:s ramverk och avsedda funktion. 
Detta kommer därefter att vävas samman 
i en diskussion rörande konsekvenser för 
sjöfarten. Ur diskussionen kommer sedan 
slutsatser att dras.

Sjöfarten inom Europa
Omkring 90% av allt gods som transpor-
teras i världen sker med sjöfrakt (Stop-

ford 2009). Totalt sker dessa transporter 
ombord på cirka 74 000 handelsfartyg 
över 500 bruttoton (GT), alla byggda uti-
från vilken typ av gods som de är tänkta 
att bära. Till dessa lastbärare, skall läggas 
cirka 27 000 andra fartyg med liknande 
storlek, men som saknar lastkapacitet så 
som större fiske-, kryssnings- och forsk-
ningsfartyg. Dessutom tillkommer om-
kring 9 000 militära fartyg som också 
mäter över 500 GT (Stopford 2009). Till 
dessa totalt cirka 110 000 fartyg skall 
läggas ett stort, icke känt, antal mindre 
fartyg och fritidsfartyg. Det uppskattade 
värdet för de varor som transporteras till 
sjöss var 2004 ca 9 000 miljarder (Stop-
ford 2009; UNCTAD 2011). 

En av världens största konsument-
marknader utgörs av den Europeiska Uni-
onen (EU). Under 2010 skedde omkring 
29 000 enskilda fartygsanlöp till EU:s 
hamnar (av vilka 70% var inom-europe-
iska fartygstransporter) (EMSA 2011). 
Totalt genererade dessa anlöp omkring 
580 000 individuella rörelser inom EU:s 
medlemsstaters territorialvatten. Av Eu-
ropeiska sjösäkerhetsbyråns (European 
Maritime Safety Agency; EMSA) årliga 
sammanställningar över olyckor fram-
går tydligt att trånga farvatten, så som 
hamnar och deras angöringsområden, är 
de områden där flest enskilda fartygsrö-
relser skett, men även de områden där 
de flesta olyckor inträffar (EMSA 2008, 
2009, 2010, 2011). 

Kostnaderna för dessa olyckor består 
av förlust av last och/eller skador på far-
tyg. Till dessa kostnader skall läggas den 
möjliga förlusten av liv och omedelbara 
miljöeffekter av sjö- olyckor, för att inte 
tala om hur effekterna kan orsaka allvar-
liga problem för den marina floran och 
faunan ur ett mer långsiktigt perspektiv 
(Lindgren 2012).
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Fig 1. Kartavdraget visar fartygsrörelsers (densitet) baserat på AIS-information under 
december 2011 och visar således de huvudsakliga stråk som utnyttjas för sjöfart inom 
norra Europa. Kartavdraget har sammanställts av GateHouse.



66

MSP
Havsområden har i modern tid kommit 
att utnyttjas till olika typer av verksam-
het i allt större utsträckning. Tydliga ex-
empel finns i områden som används för 
olje- och gasutvinning, men även olika 
typer av områden med särskilda hänsyn 
till miljömässiga aspekter så som Natura 
2000 och olika typer av skyddsområden. 
Ett tydligt exempel ur ett sjöfartsperspek-
tiv är så kallade trafiksepareringszoner 
(TSS). Gemensamt för samtliga typer av 
områden är att de är inrättade utifrån de 
behov som anges av ett intresse gentemot 

andra intressens möjlighet att nyttja sam-
ma område. 

Som framgår av EU:s beskrivning av 
havsplanering (European Commission 
2013) så har behovet av att planera havs-
områden kommit att öka. Däremot skiljer 
sig perspektiven på MSP avsevärt mel-
lan olika intressesfärer, varför synen på 
grunderna för MSP således har kommit 
att hamna i olika mycket fokus beroende 
på intressent. Starkast intresse för MSP 
har visats från intressenter med vad som 
skulle kunna beskrivas som miljöintres-
sen (Willnow et al. 2007; O’Dea et al. 

Fig 2. Den tyska Nordsjöbukten har delats in i stråk för sjötrafiken och däremellan om-
råden avsedda för bland annat byggnation av vindkraftparker. Stråken för sjöfarten 
bygger på analyser av trafikmönster och stämmer väl överens med det trafikmönster 
som framgår av Fig 1. Kartavdraget har sammanställts av BSH.
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2011; Meiner 2011; Soomere et al. 2011; 
Smith et al. 2011; Hall et al. 2011; Vetter 
et al. 2012). Visst intresse har även visats 
utifrån ett juridiskt perspektiv, då främst 

med avseende på diskussionen om vilket 
lagrum som gäller för MSP (Käppeler  
et al. 2012; Ardron et al. 2008; Kannen 
2012; Olsen et al. 2011). 

Fig 3. Havsområdet mellan de fyra staterna Tyskland, Danmark, Polen och Sverige 
enligt den uppdelning som genomfördes på försök i ett gemensamt EU-projekt. Kart-
avdraget visar hur området delats upp för olika föreslagna syften även i de fall där det 
i nuläget förekommer fartygstrafik. Kartavdraget har sammanställts inom ramen för 
Baltic Sea Programme (Käppeler  et al. 2012).
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Inom EU har de olika medlemsstaterna 
kommit olika långt med frågan om havs-
planering. För svenskt vidkommande 
ansvarar Havs- och vattenmyndigheten 
för uppgiften havsplanering sedan som-
maren 2012. En lag om havsplanering 
förväntas träda i kraft under 2013 (Havs- 
och vattenmyndigheten 2012). Den stat 
inom EU som kommit längst är Tyskland, 
där bland annat den tyska Nordsjökusten 
planerats sedan snart tio år tillbaka. 

Ytterligare ett exempel där havspla-
nering påbörjats, är ett gemensamt EU-
projekt inom ramen för Baltic Sea Pro-
gramme, mellan Tyskland, Danmark, 
Polen och Sverige, där havsområdet mel-
lan de fyra staterna planerats som ett för-
sök (Käppeler  et al. 2012). I arbetet togs 

bland annat hänsyn till sjöfartens behov, 
flera planerade vindkraftsparker samt 
områden med stora miljövärden. Vad av-
ser sjöfartens behov valde arbetsgruppen 
att inofficiellt (uppgifterna har hitintills 
endast presenterats muntligen under ett 
HELCOM-möte då de kan vara starkt 
kontroversiella) använda en volymav-
gränsning för angivande av sjöfartens be-
hov. Under arbetet användes således 1500 
passager på en given geografisk punkt 
som ett mått på om sjöfarten behövde 
utnyttja den givna punkten för passage. 
På platser där måttet underskreds, ansågs 
sjöfartens behov underordnade, varför 
platsen kunde utnyttjas till andra ända-
mål.

Ett av de tydligaste exemplen på grun-

Fig 4. En uppdelning av Nordsjön för olika syften har redan påbörjats. Notera dels den 
tyska exklusiva ekonomiska zonen enligt den uppdelning som visades mer högupplöst 
i Fig 2., dels det större område som planerats för en vindkraftspark NO om London. 
Området är högst kontroversiellt då det bland annat täcker in den av IMO godkända 
södergående djuphavsleden genom Engelska kanalen (4C Offshore 2013).
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den för ett tilltagande planeringsbehov, är 
den kraftiga utbyggnaden av framför allt 
installationer för energiutvinning som 
sker inte minst i Europas havsområden. 
Framför allt gäller detta byggnaden av 
vindkraftsparker, men till del även områ-
den för vågkraft. Vad avser vindkraftverk 
skedde 2012 en havsbaserad utbyggnad 
inom Europa med 1 166 MW. Omräknat 
i antal enskilda turbiner, med utgångs-
punkten att varje enskild turbin är på 5 
MW (Arapogianni et al. 2011), byggdes 
närmare 230 havsbaserade turbiner under 
2012 (Wilkes and Moccia 2013). Frågan 
om behov av områdesplanering utifrån 
den havsbaserade vindkraftsindustrins 
behov kommer nedan belysas och använ-
das som exempel för vidare diskussion.

Havsbaserade vindkraftverk bygger 
i dag på två typer av konstruktioner; 
flytande respektive bottenfasta (Lin-
doe Offshore Renewables Center 2012). 
Bottenfasta konstruktioner förekommer 
som olika lösningar, men gemensamt 
för samtliga är att det idag inte är eko-
nomiskt försvarbart att bygga dessa på 
större djup än ca 30-40 m. Bottenfasta 
konstruktioner kan dock rent tekniskt 
byggas på djup upp till omkring 80 m och 
inom en tioårsperiod bedöms möjligheten 
att bygga dessa på djup omkring 120 m 
som mycket stora. Förankrade konstruk-
tioner har idag ingen teoretisk begräns-
ning avseende förankringsdjup, men är 
många gånger ointressanta utifrån ett 
ekonomiskt perspektiv (Lindoe Offshore 
Renewables Center 2012). 

Konsekvenserna av dessa begränsning-
ar, främst med avseende på ekonomiska 
förutsättningar, är att vindkraftverk idag 
företrädelsevis byggs på grundområden, 
vilka är synnerligen viktiga för havens 
ekosystem och konkurrerar således med 
exempelvis fiskars förutsättningar att 

habitera inom vissa områden. Det sena-
re har bland annat utretts av Andersson 
(2010), med fokus på fiskars påverkan av 
en förändrad ljudmiljö i samband med 
etablering av vindkraftverk. Anderssons 
avhandling visar att fiskar påverkas olika 
av vindkraftverk i havet utifrån bland an-
nat art, kön och ålder, varför de föränd-
rade ljudnivåerna inte enbart kan sägas 
ha en negativ effekt. 

Vindkraftverk påverkar dock inte bara 
djurlivet. En förändrad ljudbild förändrar 
förutsättningarna för exempelvis ubåtar 
att operera. Byggnation av vindkraft-
verk utgör också fysiska hinder såväl 
över som under ytan. Ovan ytan förändar 
vindkraftspaker de navigatoriska förut-
sättningarna, inte minst i områden där 
vindkraftsparker byggs i nära anslutning 
till varandra då fartygstrafiken hänvisas 
till korridorer. Ett enskilt vindkraftverk 
motsvarar i sig omkring 10 000 kvm ra-
darmålyta, vilket inverkar så väl på na-
vigation som ur ett militärt perspektiv 
– ännu finns inga kända beräkningar på 
hur radar påverkas i en korridor mellan 
vindkraftsparker. 

Diskussion
I alla delar av övergången mellan land, 
hav, inre och yttre vatten samt fritt hav 
där människan har intressen och möjlig-
het att verka i andra hänseenden än med 
traditionell sjöfart, finns idag underlag 
för fysisk planering till havs. I den mån 
ett område är av intresse på intellektuell 
basis (utpekade Natura 2000 områden, 
reservat under och över ytan för nyckel-
biotoper, fiskerestriktionszoner, etc.) så 
kan områden och dess utbredning spåras 
till deklarationer, avtal och beslut. Dessa 
områden har naturligtvis begränsande 
konsekvenser för sjöfarten men inte på 
samma sätt som områden vilka utgör fy-
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siska hinder (sjösäkerhet), så som fasta 
installationer för utvinning av olika na-
turresurser.

Den stora skillnaden idag utgörs av 
den tekniska utvecklingen som gjort in-
nanhav, kustzoner och kontinentalsock-
lar tillgängliga för kommersiell exploa-
tering för mer än bara traditionellt fiske, 
olje- och gasutvinning. Mineralbrytning 
på stora djup, vind- och vågkraft långt 
från kustområden är exempel på aktivi-
teter som kommit att bli en realiserbar 
verklighet. Tillhörande planering och 
utveckling drivs normalt inte av myndig-
heter utan av kommersiella intressen med 
avkastningskrav på såväl lång som kort 
sikt. Från myndighetshåll bedrivs en be-
tydligt mer reaktiv än proaktiv planering, 
då planprocesserna drivs snabbt framåt 
av entreprenörer med ekonomiska inci-
tament snarare än myndigheter. Det är i 
sig inte fel, då planering i all form måste 
föregås av ett behov. 

En konsekvens av detta är att myndig-
heter på mellanstatlig så väl som nationell 
nivå tidigt och aktivt bör engagera sig i 
och ta ansvar för den nödvändiga process 
som krävs då etablerade intressen ska 
vägas mot nya. Detta kräver samordning 
och samarbete mellan de myndigheter 
som bär sakägaransvar inom olika intres-
seområden.  Där samordning inte lyckas 
kommer planeringsprocessen ledas av 
kommersiella intressen, vilket kan re-
sultera i mycket stora konsekvenser för 
bland annat sjöfarten. 

Konsekvenser av MSP
I takt med att haven exploateras av verk-
samheter som i någon mån utgör fysiska 
hinder eller ger restriktionsområden 
för sjöfarten skapas nya ”skärgårdar”, 
förträngningar och korridorer. I ett av 
världens tätast trafikerade sjöfartszoner 

så som Nordeuropas, kommer detta ha 
en stor betydelse ur ett sjösäkerhetsper-
spektiv. När antalet förträngningar ökar 
i de stora sjöfartslederna, ökar trafikden-
siteten med följden att risken för olyckor 
ökar i motsvarande grad. Att enbart se 
havsplaneringen som ett lucktomt-pussel 
där resterande lucktomter (begrepp lånat 
från fysisk planering på land) lämnas 
över för exploatering efter att befintliga 
sjötrafikleder skurits ut kan inte anses 
vara en väl fungerande planering (se det 
tyska exemplet ovan). Trots att sjötrafik-
leder kan vara väl definierade så vet varje 
navigatör att det alltid kommer att finnas 
dagar då väderförhållanden och hänsyn 
till annan trafik kommer tvinga fartyg till 
rörelser och kurser utanför de etablerade 
lederna. Gott sjömanskap och säkerhet 
till sjöss kräver marginaler. Detta bety-
der att ”utskurna” leder som omgärdas på 
flera sidor av exploaterade områden kan 
komma att bli alltför smala för en ur tra-
fikplaneringshänseende tillräckligt hög 
sjösäkerhet.  

En följd av detta blir att berörda myn-
digheter aktivt måste delta i havsplane-
ring och tidigt se över möjligheterna till 
utökning av viktiga huvudstråk och ska-
pandet av tillräckligt stora angöringsle-
der. Mindre och ”naturliga” sjötrafikleder 
kan behöva supprimeras och en uttalad 
tydlig sjötrafikledning kan krävas för att 
på ett effektivt och säkert sätt leda trafi-
ken. Det kan verka begränsande för sjö-
farten, men ur ett sjösäkerhetsperspektiv 
kan det faktiskt vara positivt då luck-
tomtsplaneringen får ge vika för större 
och tydligt sammanhängande områden.  
Sammanhängande tydliga områden är i 
samma grad positiva för exploatörerna, i 
detta exempel främst vindkraft, som får 
ett tydligt planeringsunderlag och kan 
kraftsamla i större vindkraftparker. Sett 
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till den övriga planeringen med marina 
Natura 2000-områden mm., blir läsbar-
heten och kanske stödet för de utpekade 
områdena större när varje intressent får 
en tydlig plats i en enhetlig planering. I 
det svenska exemplet med Blekinge Off-
shores projekt i Hanöbukten tampas såväl 
riksintresset för totalförsvaret som Natu-
ra 2000, sjöfart och fiske med ett exploa-
terande intresse på en och samma plats. 

Nya förträngningar och en betydligt 
högre trafikdensitet i kvarvarande kor-
ridorer för sjötrafiken ger på samma 
gång upphov till frågeställningar kring 
sjöfartssäkerhet.  Frågan om sjöfartssä-
kerhet och försvar blir med anledning av 
MSP högaktuell. Hur garanterar vi flödet 
av gods och att den europeiska såväl som 
svenska ekonomins hjul snurrar utan av-
brott då vi kanaliserat trafiken? Logistik-
flödet i den europeiska zonen blir mer och 
mer koncentrerat och samtidigt mer sår-
bart. Ponera att befintliga fartygsstråk av 
nödvändighet och genom god planering 
reducerats till ett antal huvudsakliga ma-
tar- och angöringsleder där trafiken styrs 
navigatoriskt och regleras med slottider 
för i och urlastning. Slottider som kan ha 
planerats redan i Kina, USA eller Brasi-
lien. Varje försening eller stopp i flödet 
för en matarled, angöringsled eller till ur-
lastningshamn generar enorma förluster i 
ekonomiska termer då gods förfars, kost-
samma omvägar måste tas eller då godset 
helt enkelt inte kommer fram i tid. 

Ett sådant scenario är inte på något sätt 
nytt inom nationellt säkerhetstänkande 
eller i sjömaktsperspektiv men det ställs 
på sin spets då det fria havet inte längre 
utgör ett hav med navigatorisk frihet utan 
något som istället liknar skärgård och 
sund. Möjligheten till blockader i form 
av sjöstridskrafter eller mineringar såväl 
som faran för terrorism ökar exponen-

tiellt. En påstådd minering av rätt vald 
matarled skulle få enorma ekonomiska 
konsekvenser. 

Ur ett nationellt perspektiv kan å andra 
sidan exploateringsområden under och 
över ytan vara en fördel. En artificiell 
skärgård eller kanaliserande sjötrafikhin-
der kan i viss mån utgöra en buffertzon 
för det nationella försvaret på samma sätt 
som öar, förträngningar och mineringar. 
Kvar finns dock i vindkraftsammanhang 
problematiken med störning av tekniska 
varnings- och sensorsystem. Varje vind-
kraftverk genererar ca 10 000 kvm ra-
darmålyta och en hel park stör effektivt 
ut varje försök till radarspaning. Ett tek-
niskt fenomen är att vindkraftverk fung-
erar som mottagar- och sändarparaboler 
vilka samlar in elektromagnetisk ”slask-
energi” från alla riktningar såväl som de 
sökta radarspåren och återmatar dem in i 
systemen med störnings- och skenmåls-
effekter som resultat.

Vindkraftverk ger även upphov till 
buller såväl över som under vattenytan. 
Som kostateras av Andersson (2010) på-
verkas fiskar av det buller som uppstår 
dels under byggnationsfasen, dels un-
der själva driften. I nuläget har dock det 
akustiska bakgrundsljudet från fartygs-
trafiken den största effekten på ljudbilden 
i havsmiljön, vilket inte bara påverkar fis-
kar och andra levande organismer, utan 
även ubåtars möjlighet att verka. En för-
ändrad akustisk bild, med fler frekvenser, 
kommer att försvåra möjligheten att iden-
tifiera mål ytterligare. Vindkraftverk ger 
också upphov till målekon vid spaning 
med aktiv sonar. Uppgifter från tyska 
vindkraftkonsulter pekar på att den tyska 
marinen har reagerat på den förändrade 
bilden till havs i form av nytänkande för 
att möta situationen. En kustnära vind-
kraftpark utgör ett utmärkt kamouflage 
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för en ubåt som ska infiltrera en kust. 
Den får en navigatoriskt begränsande 
miljö för ytstridskrafter, ett garanterat 
skydd mot luftburen ubåtsjaktkapacitet i 
form av helikoptrar och en akustiskt störd 
undervattensmiljö. Det är troligt att tyska 
marinen, för att i någon bemärkelse be-
möta detta hot, begärt att havsbaserade 
vindkraftverk ska utrustas med aktiva 
undervattenssändare som identifierar tor-
nen som icke ubåt. Ytterligare uppgifter 
pekar på att ubåtsbaserad teknisk utrust-
ning för att undertrycka den akustiska 
störningen från vindkraftverk, men som 
samtidigt tillåter tillräckligt god infor-
mation för målanalys mm., är teoretiskt 
möjlig men fortfarande ligger långt in i 
framtiden.

Konklusioner
Syftet med den här artikeln har varit att 
belysa konsekvenser av havsplanering för 
sjöfarten och att därigenom belysa vikten 
av att sjöfartsintressen, såväl civila som 
militära, tar aktiv del i den uppdelning av 
havsytan som framför allt sker inom EU. 
Artikeln avsåg att ge en bredare bild av 
sjöfarten och dess roll och situation i Eu-
ropa, samt att beskriva havsplaneringens 
ramverk och avsedda funktion kopplat 
mot konsekvenser för sjöfarten. Frågan 
om havsplanering och dess påverkan på 
gällande internationella konventioner, så 
som exempelvis havsrätten (UNCLOS 
1997), men även regler för sjötrafiken 
(COLREGS), har avsiktligt inte diskute-
rats, då detta i sig bedöms tarva åtmins-
tone en egen artikel. 

Att Europas stater enskilt och i sam-
arbete med övriga, måste gå snabbt och 
beslutsamt fram i havsplaneringen är 
ingen underdrift. De krafter som driver 
behovet av havsplaneringen framåt vän-
tar så att säga inte på perrongen. Teknis-

ka framsteg och kommersiella intressen 
som vindkraft, nödvändigt skydd av arter 
och biotoper, fiskenäring samt en alltmer 
ökande globalisering av handel med ha-
vet som främsta transportväg kommer 
alla att vilja och behöva ta plats. Att över-
låta åt dessa krafter att själva anpassa sig 
efter varandra kommer att skapa oreda, 
konflikter mellan ekonomiskt starka och 
svaga intressen samt medföra suboptime-
rade lösningar under överskådlig fram-
tid. En ”marknadslösning” för havets 
planering kommer heller inte ta hänsyn 
till nationella säkerhetsbehov, vare sig i 
sjösäkerhets- eller sjöfartsäkerhetsper-
spektiv. Arbetet med MSP behöver på ett 
konkret sätt grundlägga för samexistens 
där insiktsfull planering föregår aktivitet 
och exploatering.

För att klara av att hantera bland annat 
handelns behov för leveranser och varu-
flöde kommer en ny intressebalanserad 
havsplanering av nödvändighet innebära 
att sjötrafikleder omplaneras. För att inte 
hamna i en situation där densiteten av 
fartygsrörelser inom alltmer komprime-
rade ledavsnitt blir en sjösäkerhetsrisk el-
ler att köbildning uppstår med försening-
ar i varuflödet så kommer nya farleder 
att behöva öppnas. Europas nuvarande 
huvudhamnar så som exempelvis Rot-
terdam, kan således behöva kompletteras 
med andra hamnar. Som en följd av detta 
kommer också logistiksystemet inom 
Europa att kräva anpassning. Det senare 
är ett exempel på hur havsplaneringen 
behöver gå hand i hand med den ordi-
narie planeringen när logistik förändras 
och när nya intressen som vindkraft ska 
landsanslutas för distributionen av sin 
kraftproduktion.

Försvarsmakten, på uppdrag av den 
svenska statsmakten, behöver tidigt och 
kontinuerligt engagera sig i havsplane-
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ringsfrågorna för att i samarbete med 
övriga myndigheter i landet tillse att 
svenska säkerhetspolitiska såväl som na-
turvårdande och kommersiella intressen 
omhändertas i pågående havsplanering. 
Det kommer inte ges några möjligheter 
att vara efterklok i denna process utan 
där lagt kort ligger stannar det kvar.
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Om beredskap och rationell ignorans 
Temat för denna artikel är beredskap. Begreppet kan inrymma flera innebörder och 
dimensioner. Den kanske vanligaste associationen gäller militär beredskap men ter-
men är likväl giltig i fråga om psykologisk beredskap, industriell beredskap, mental 
beredskap, moralisk beredskap, ekonomisk beredskap och informationsberedskap. I 
denna artikel kommer jag att behandla dels den beredskap som rådde i Sverige inför 
det andra världskriget, dels den situation som inträffade under oljekrisen 1973 och 
dess följder. Jag kommer att beröra perspektiv på den nuvarande svenska militära 
situationen och ge en avslutande kritisk kommentar.
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OLOF HOLM

Olof Holm är professor i Management och Kommunikation. 
Han har verkat som forskare och lärare vid Stockholms Uni-
versitet,  Försvarshögskolan,  Polishögskolan  och Högskolan 
i Borås. Han är docent i Ekonomisk Politologi (statsvetenskap 
med ekonomisk inriktning) vid Svenska handelshögskolan i 
Helsingfors. Professor Olof Holm är även reservofficer i flot-
tan. 

En utgångspunkt för synen på beredskap 
är att den är en funktion av begreppen 
medvetenhet, vilja och förmåga, dvs. 
beredskap inför en annalkande fara för-
utsätter medvetenhet om farans existens, 
vilja att motverka farans verkningar och 
förmåga att avvärja faran. Värdet i var-
dera faktorn måste överstiga värdet noll 
för att beredskap skall föreligga. Är vär-
det noll i en eller flera av faktorerna är 
den sammantagna beredskapen också 
lika med noll.

”Vår beredskap är god..”
Ett krig som bryter ut långt ifrån oss 
i Norden kan nu, som inför det andra 
världskriget, utvecklas en omfattande 

militär konfrontation, som kan beröra oss 
med kort varsel. Vid slutet av 1930-talet 
föreföll det uppenbart att ett storkrig i 
Europa var fullt möjligt. Münchenöver-
enskommelsen 1938 hade inte hållits.

Under augusti 1939 fördes förhand-
lingar mellan Sovjetunionen och Tysk-
land om handel och krediter. Den 23 
augusti träffades den så kallade Molotov-
Ribbentrop-pakten, det vill säga icke-an-
greppsavtalet mellan Sovjet unionen och 
Tyskland. I avtalet definierades också de 
båda ländernas ”intresseområden”. Hit-
ler ville ha ryggen fri att angripa Polen 
utan rysk inblandning och Stalin behövde 
tid för att rusta upp sin för svagade mi-
litärmakt men också försäkra sig om de 
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baltiska staterna och att Tyskland skulle 
avstå från att ingripa i relationen Sovjet-
unionen-Finland.  Denna uppgörelse kom 
att stå Finland dyrt. Landets frihet och 
fred kom under omedelbart hot.

Hitler hade planerat anfallet mot Polen 
till den 26 augusti 1939, men ändrade sig 
den 25. Till hans besvikelse stod England 
fast vid sitt åtagande att bistå Polen. Hit-
ler sökte under de följande dagarna ge-
nom förhandlingar och utpressningstak-
tik isolera Polen från västmakterna. För 
hemmaopinionen och internationellt spe-
lade Hitler upp en förhandlingsvilja som 
skulle skjuta skulden för ett kommande 
kring på de motsträviga polska och brit-
tiska regeringarna. 

Under dessa dagar, i slutet av augusti, 
fanns en utbredd föreställning att ett nytt 
världskrig var omedelbart förestående. 
Det var i detta läge landet statsminister 
Per-Albin Hansson framträdde på Skan-
sen med tal till folket. Den 27 augusti 
berörde Hansson konsekvenser av kriget 
även för den som inte var direkt indragen.

”Hur skulle någon kunna undgå att 
djupt beröras av tanken på de lidanden 
krig åsamkar folken, på massmördandet, 
våldförandet av dyrbara mänskliga vär-
den, hoten mot civilisation och kultur…” 

Hansson talar här om kriget, men 
undviker att tala om vem som hotar ci-
vilisation och kultur, vem som är angri-
pare. Han fortsatte: ”Vi ha intet otalt med 
andra, vi känna icke någon vår fiende, 
ingen kan ha något reellt intresse av att 
driva oss ut ur neutraliteten”

Hansson fortsatte: ”Men om branden 
bryter ut måste alla vara på sin vakt. 
Regeringen har vidtagit alla anstalter 
för vakthållning och skydd, som nu kan 
anses påkallade. Dessa komma att ut-
vidgas och stärkas i den mån så befinnes 
nödvändigt. Vår beredskap är god. Detta 

gäller också ifråga om våra möjligheter 
att upprätthålla folkförsörjningen under 
de svårigheter och påfrestningar, inför 
vilka även de utanförstående komma att 
ställas i händelse av ett stormaktskrig” 
(sek. källa Åmark, 2011). Hansson syftar 
i första hand direkt på den militära be-
redskapen.

Hitler gjorde fortfarande bedömningen 
att västmakterna England och Frankrike 
inte skulle uppfylla sina tidigare utfästel-
ser att komma till Polens undsättning och 
gav den 31 augusti anfallsorder. Klockan 
0445 den 1 september gick den tyska 
krigsmakten till angrepp mot Polen på 
alla fronter. Men Hitler hade misstagit 
sig. Den 3 september visade det sig att 
västmakterna stod vid löftena och ställde 
ultimatum till Berlin; om inte Tyskland 
inom de närmaste timmarna inställer 
fientligheterna och drar tillbaka sina 
trupper från polskt område skulle krigs-
tillstånd råda mellan Tyskland och Eng-
land/Frankrike. 

Vid middagstid den 3 september 1939 
var Europas andra stormaktskrig ett fak-
tum (Carlgren 1973).

Att det förelåg en hotbild också mot 
Sverige kunde man inte bortse från även 
om läget var osäkert, vilket ytterligare 
underströks då Sovjetunionen i gry-
ningen, torsdagen den 30 november 1939 
utan föregående krigsförklaring gick 
till anfall mot Finland. Under den första 
krigsdagen anfölls tjugoen finska städer 
av våg efter våg av bombplan. Ryssarna 
anföll på alla fronter utefter Finlands 
hela gräns med tyngdpunkt på Karelska 
Näset. Stalins försök att skära av Finland 
på mitten för att nå hamnstaden Uleåborg 
misslyckade då underlägsna finska för-
band kunde förinta två ryska divisioner 
under striderna vid Suomussalmi.

Det råder knappast några tvivel på att 



77

Sveriges militära beredskap var otill-
räcklig inför de hot landet stod inför vid 
krigets början och dess första år. Partiell 
mobilisering hade beordrats i september 
men var under avveckling vid finska vin-
terkrigets början, en ny beredskapshöj-
ning inleddes.

Det beredskapsläge som rådde 1939 
hade sin grund i de beslut som fattats 
redan 1925. Den då genomförda dimen-
sioneringen av vårt försvar byggde på 
den riskbedömning som då kunde göras; 
Tyskland var nedrustat och Ryssland var 
försvagat och trängt tillbaka från den 
baltiska kusten. Den starka ideologiska 
motsättningen mellan dessa båda stater 
innebar samtidigt upprätthållande av en 
maktbalans som verkade stabiliserande. 

Men läget ändrades under det tidiga 
1930-talet. I riksdagsvalet 1930 blev det 
nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet 
(NSDAP) riksdagens näst största parti 
och fick 107 platser. Partiet stärkte sin 
ställning och fick i juli 1932 37 procent 
av rösterna och 230 mandat och blev det 
största partiet. Efter nyval accepterades 
Hitler som ny rikskansler den 30 januari 
1933, dagen för ”die Machtübernahme”. 
Från denna tid inledde Tyskland en snabb 
upprustning av sin industriella och mi-
litära kapacitet. Också Sovjetunionen 
växte successivt i styrka. Maktbalansen 
mellan de båda staterna bestod men den 
militära och politiska situationen i hela 
Östersjöområdet ändrades i grunden 
genom den överraskande Molotov-Rib-
bentrop-pakten som slöts den 23 augusti 
1939.  

Den plan för försvarsmaktens utveck-
ling som regeringen fastställt 1936 följ-
des fram till krigsutbrottet. Detta betydde 
att armén inte övergått till krigsorganisa-
tion. Materielanskaffning för 1940 års 
krigsorganisation var inte genomförd, 

upprustningen av landstormen hade 
knappt påbörjats. De fem fördelningar 
som kunde sättas upp hade otillräcklig 
eldkraft. Kavalleriets pansarbilsförband 
saknade till stor del pansarbilar.

Inom marinen var frågan om ersätt-
ning av de föråldrade artillerifartygen 
ett stort problem. De tre pansarskeppen 
skulle alla nå den maximala använd-
ningstiden under den kommande tioårs-
perioden samtidigt som nybyggnadspro-
grammet var mycket begränsat. Inom 
marinen rådde stora brister avseende va-
penutrustning, ammunition, torped- och 
minmateriel och radio- och beklädnads-
utrustning. Konvojsystem organiserades 
för att skydda livsviktiga sjötransporter 
runt kusterna. Ändå sänktes flera han-
delsfartyg. Marinens resurser var otill-
räckliga. Det var först vid krigsslutet som 
en mer omfattande byggnation av fartyg 
kommit igång, men för sent.

Inom flygvapnet hade två av plane-
rade fyra bombflottiljer satts upp. Såväl 
lätta bombplan som jaktflygplan var för-
åldrade. Det saknades vid krigsutbrottet 
krigsflygfält, man var i detta läge bero-
ende av fredsflottiljernas fält och civila 
flygplatser. Luftvärnet var svagt utbyggt. 
Flygplan för strategisk spaning saknades 
helt. Ett ytterligare problem var stor per-
sonalbrist, främst officerare.

Vid krigsutbrottet befann sig den 
svenska krigsmakten i en knappt påbör-
jad omvandlingsprocess. Svensk industri 
arbetade under det sena trettiotalet för 
högvarv efter den djupa depressionen 
från och med börskraschen 1929 och de 
första åren under trettiotalet. Men pro-
duktionen baserades på de civila markna-
dernas efterfrågan. Tekniska brister och 
brist på specialutbildade arbetare försvå-
rade en omställning till krigsproduktion. 

När andra världskriget bröt skulle Sve-
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rige försvaras av en försvarsmakt utan 
stridserfarenhet. Den svenska armén 
beskrivs som en ”sommararmé” (Åmark 
2011, s.88), av värnpliktiga utan träning 
i vinterkrigföring. Åmark pekar på en 
ännu en orsak till svagheten i den svens-
ka militära beredskapen, den omfattande 
militära hjälpen från Sverige till Finland. 
Han refererar till en tidigare hemlig-
stämplad förteckning över krigsmate-
riel som sändes till Finland, bland annat 
86.000 handeldvapen jämte 45 miljoner 
patroner, 415 tunga infanterivapen med 
110.000 granater, 216 artilleripjäser med 
170.000 granater och 36 stridsflygplan. 

Så såg vår beredskap ut när den verkli-
gen behövdes.

Oljekrisen 1973
Oljekrisen var en händelse som fick kon-
sekvenser för världs eko no min och den 
internationella politiken och därmed 
också för svensk ekonomi och politik. 

Med krisen uppdagades att samhäl-
lets informationsberedskap var bristfäl-
lig. Regeringen beslutade att tillsätta en 
utredning knuten till dåvarande Över-
styrelsen för Ekonomiskt Försvar, ÖEF. 
I denna kom att ingå företrädare för en 
lång rad myndigheter på central, regional 
och lokal nivå. Härutöver bildades en ar-
betsgrupp, som i händelse av kris skulle 
fungera som en särskild krispool. Denna 
grupp re kry te ra des bland fem annonsby-
råer på vilka ställdes kravet att de skulle 
vara svenskägda och ha fullserviceka-
pacitet. De byråer som utsågs att ingå i 
utredningen var AB Förenade ARE-bola-
gen, Hera Gruppen AB, AB Gumaelius, 
Annonsbyrån Landia AB och Annonsby-
rån Svea AB.  

Jag utsågs att företräda Svea i denna 
arbetsgrupp. Utredningens resultat pu-
blicerades 1977, Information vid kriser 

(SOU 1977:45). 
Jag skall översiktligt redovisa krisens 

bakgrund och effekter, både internatio-
nellt och för Sveriges vidkommande.

Oljekrisen föregicks av oktoberkriget 
1973 mellan Israel och Egypten och Syri-
en. De oljeproducerande staterna, OPEC-
länderna, vägrade att exportera olja till 
länder som stödde Israel i kriget. En 
omedelbar konsekvens var att den hög-
konjunktur som rått sedan andra världs-
krigets slut bröts och förbyttes i lågkon-
junktur, som varade in på 1980-talet. 

Tio dagar efter utbrottet av oktober-
kriget beslutade OPEC-länderna att 
minska oljeproduktionen med 5 procent 
och samtidigt höja priset på råolja med 
70 procent. USA beslutade att bistå Israel 
militärt med 2,2 miljarder dollar, vilket 
ledde till att Saudiarabien, Gulfstaterna, 
Algeriet och Libyen stoppade alla oljele-
veranser till USA. 

Vid OPEC-mötet i december beslutade 
man att inte skära ned produktionen för 
januari utan istället höja råoljepriset från 
drygt 5 dollar till över 11 dollar per fat, 
innebärande att priset på råolja hade ökat 
med 400 procent sedan den 1 oktober. 
Inom OPEC rådde splittring i frågan om 
oljeembargot mot USA, men i mars 1974 
hävdes embargot.

De stigande oljepriserna gjorde att 
OPEC-ländernas inkomster steg. 1972 
tjänade oljeländerna 23 miljarder på att 
sälja olja, 1977 tjänade de 140 miljarder, 
inkomster som användes för att köpa 
västerländsk teknologi, vapen men också 
sjukhus och infra struktur.

De höjda priserna ledde till exploate-
ring av nya fyndigheter, ut vin ning till 
havs, i Nordsjön, men de ledde också 
till ökad användning av kärnkraft, vil-
ket gjorde att OPEC-ländernas andel av 
världs marknaden minskade. Härigenom 
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sjönk oljepriset, med negativa konse-
kvenser för de fattigare OPEC-staterna. 
Saudiarabien ökade sin produktion för 
att återta sin marknadsställning, vilket 
bidrog till fallande priser.

Under perioden 1973 fram till första 
kvartalet 1974 genomförde regeringen 
ransoneringar av drivmedel, bränsle och 
varmvatten och kam panjer för att minska 
elkonsumtionen. 

Även om man sett efterkrigstiden som 
en period av ständig tillväxt så finns un-
dantag. Lågkonjunkturer slog till i Euro-
pa 1957-58 och 1966-67 vilket medförde 
nedgång för textil- och skoindustrier som 
flyttade produktionen till Portugal och 
Italien. I USA drog ut bygg naden av kärn-
kraft och Vietnamkriget stora kostnader. 

Svensk ekonomi klarade sig hyggligt 
men ransoneringen fick rege ring en att 
påskynda satsningen på kärnkraft, vil-
ket mötte protester endast från centern. 

Utbyggnaden av reaktorer forcerades 
ända tills Thorbjörn Fälldins borgerliga 
regering tillträdde 1976. Sedan dess har 
kärnkraften och därmed energiförsörj-
ningen förblivit ett konfl ikt ämne i svensk 
politik.

Det är mot denna bakgrund man skall 
se tillkomsten av den statliga utredningen 
Information vid kriser (SOU 1977:45). 

Informationsproblemen under oljekri-
sen visade sig vara omfattande. Forsk-
ningsgruppen för Samhälls- och Infor-
mationsstudier (FSI) i samarbete men 
Sveriges Radios avdelning för publik-
undersökningar (SR/PUB) genomförde i 
december 1973 till februari 1974 omfat-
tande undersökningar av kunskaps- och 
opinionsläget hos befolkningen

Studierna visade på allvarliga problem 
i båda avseendena. 42 procent av Sveriges 
be folk ning uppfattade den information 
som gavs som mer förvirrande än klargö-

Bensinransoneringskort från vintern 1973-74 som tillhört redaktörens morfar. Foto: 
Kajsa Engevall.
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rande. Över hälften (53 procent) ansåg att 
informationen innehöll osanna upp gifter. 
79 procent ansåg att uppgifterna var mot-
stridiga. Av Sveriges befolkning ansåg 62 
procent att staten undanhållit väsentliga 
fakta. 

Det är viktigt att här understryka att 
mätningarna inte redovisar eventuella 
faktiska osanningar, motstridigheter el-
ler undanhålla fakta. Studierna redovi-
sar befolkningens uppfattningar, de som 
alltså tog sig uttryck i misstro mot sam-
hället och förvirring om vad som faktiskt 
hände och gällde. Verkligheten styr inte 
individens handlande, det är individens 
föreställning om verkligheten som är sty-
rande.

Detta var bakgrunden till regeringens 
beslut den 23 juni 1976 att tillsätta ut-
redningen med uppdraget att undersöka 
orsakerna, ana ly se ra effekterna av olje-
krisen och planera för en effektiv infor-
mations beredskap inom energiområdet. 

Mot bakgrund av det läge som uppstått 
såg utredningen tre huvud sakliga typer 
av information som borde lämnas, dels 
övergripande in for mation, som avsåg 
de grundläggande politisk-ekonomiska 
sam man hangen som utgör krisens för-
utsättningar, dels sparinformation och 
dels systeminformation som avsåg reg-
leringssystem och restrik tio ner av skilda 
slag. 

En väsentlig slutsats var att brister i 
den övergripande informationen, som 
är av strategisk natur, är allvarligare än 
brister i de övriga. En diskussion på detta 
tema, särskilt rörande Försvarsmakten, 
fördes i TiS 2008:2 (Holm 2008). 

Det är på den strategiska informations-
nivån som förtroendet för sam hällets åt-
gärder avgörs. Det var dessa brister som 
var huvud orsaken till den misstro som 
utvecklats bland landets medborgare. En 

felaktig uppgift om drivmedelstilldel-
ningen till lastbilar med boogietryck över 
3,8 ton är lätt att korrigera. Men att vil-
seleda om krisens bakgrund och orsaker 
kan vara förödande och irreparabelt för 
sändarens tro värdighet. I en sammanfat-
tande bedömning avseende informations-
beredskapen och dess betydelse skriver 
utredningen: ”Utgångspunkten för allt 
agerande är att förtroende skapas för re-
geringens och myndigheternas bedöm-
ningar. Detta betyder i ett inlednings-
skede av en fredskris att allmänheten 
uppfattar själva hotet om konsumtions-
begränsningar som ett reellt hot, bedöm-
ningen att en kris är på väg som en rik-
tig bedömning” (a.a. s. 63). Utredningen 
konstaterade vidare att trovärdigheten 
för samhällets åtgärder beror på överens-
stämmelse i tre avgörande hänseende (se 
fig.1 på nästkommande sida)
• Massmedias rapportering och myn-

dighetens åtgärder, A och B.
• Massmedias rapportering och myn-

dighetens information, A och C.
• Myndighetens åtgärder och myndig-

hetens information, B och C.
En avgörande faktor för trovärdigheten i 
samhällets information är alltjämt att det 
inte får råda någon tveksamhet om infor-
mationens syfte och avsändarens identi-
tet. I samtliga avseenden rådde brister. 
Samhällets beredskap var låg. Samhälls-
informationen ansågs bristfälligt och 
oskickligt skött och direkta osanningar 
ansågs ha förekommit. Samhället brast 
i förmågan att skapa trovärde och tillit 
bland medborgarna.

 Genom tillkomsten av sociala medier, 
där medborgarna samtidigt är både sän-
dare och mottagare (D) kompliceras in-
formationsproblematiken på alla nivåer, 
operativt, taktiskt och strategiskt. An-
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talet kritiska samband fördubblas (D-A, 
D-B resp. D-C). 

Som framgår av figuren ökar kom-
plexiteten. Samhällets och enskilda myn-
digheters sårbarhet ökar liksom svårig-
heterna att samordna, leda samhällets 
beredskap och att bemästra hot. Fler och 
mer svårupptäckta hotbilder kommer att 
uppträda, t ex attentat mot strategiska an-

läggningar, terrorism, organiserad krimi-
nalitet m.m. Inte mycket talar för att vår 
beredskap är väsentligt bättre nu än då.

Beredskap mot vad? Det 
finns väl inga hot…
En utbredd föreställning är att världen 
stod inför risken av ett tredje världskrig 
i samband med Kuba-krisen, att vi aldrig 

Fig. 1.  (Figur SOU 1977:45, s. 62. utvecklad av förf.)

Fig. 2 (utvecklad av förf.)
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varit så nära katastrofen som då. Men i 
boken ”Den dolda alliansen, Sveriges 
hemliga Nato-förbindelser” (Holmström 
2011) ges en annan bild av hoten mot fre-
den, också mot Sverige. Muren revs 1989, 
Warszawapakten upplöstes 1990 och 
Sovjetunionen 1991. Vad som framkom-
mit är långt gångna planer på ett anfalls-
krig mot väst. Två sovjetiska erfarenheter 
från andra världskriget synes ha varit 
vägledande vid planeringen: att inte låta 
sig överraskas och att ett krig skulle föras 
på andra länders mark. Östtyska och sov-
jetiska förband tränades för en offensiv 
och ockupation av Västeuropa där målet 
var att på trettio dagar nå engelska kana-
len och Pyrenéerna. Holmström skildrar 
att Sovjet planerade att upprätta en för-
svarszon som innefattade skyddet av ba-
serna i Murmansk, vilket skulle medfört 
markoperationer genom Finland, Sverige 
och Norge. Ett massivt strategiskt över-
fall med samordnade mark-, sjö- och flyg-

stridskrafter planerades mot de danska 
öarna och svenskt och finländskt territo-
rium. Finland skulle intas, Sovjet skulle 
därifrån anfalla vidare västerut (Holm-
ström, 262 ff).

Om detta visste svenskarna inte myck-
et, medvetenheten var närmast obefintlig, 
förmågan att avvärja en sådan situation 
ytterst begränsad.

Med den så kallade solidaritetsförkla-
ringen, stadfäst i inriktningspropositio-
nen för Försvarsmakten 2009, upphörde 
den svenska neutralitetspolitiken. Med 
avskaffandet av värnplikten lösgjordes 
den tidigare folkliga förankringen och 
därmed samhörigheten mellan medbor-
garen och rikets försvar.

Den centrala innebörden av solida-
ritetsförklaringen framgår av försvars-
propositionens uttalande: ”Regeringen 
står bakom den av Försvarsberedningen 
deklarerade solidaritetsförklaringen 
som omfattar EU-medlemmar samt 
Norge och Island. Det går inte att se 
militära konflikter i vårt närområde 
som skulle påverka endast ett land. Sve-
rige kommer inte att förhålla sig pas-
sivt om en katastrof eller ett angrepp 
skulle drabba ett annat medlemsland 
eller nordiskt land. Vi förväntar oss att 
dessa länder agerar på samma sätt om  
Sverige drabbas. Sverige bör därför 
kunna såväl ge som ta emot militärt 
stöd” (Utrikesutskottets yttrande UU4y 
2008/9)

Med detta ställningstagande ändras 
grunden för svensk säkerhets- och för-
svarspolitik. Det fastslås att vi är bero-
ende av hjälp utifrån, att vi inte ska stå 
utanför en konflikt i närområdet och att 
vi uttalar oss för möjligheten att bistå mi-
litärt i en sådan konflikt. 

Det finns anledning att något granska 
dessa förutsättningar ur ett beredskaps-
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perspektiv. På ett tidigt stadium blev 
frågan om hjälp utifrån debatterad. Då-
varande ÖB Owe Wiktorin varnade 1996 
för konsekvenserna av nedskärningarna 
av försvaret, en avveckling som fortsatt. 
Fram till och med 1997 uppgick landets 
försvarsutgifter till NATO-standarden 2 
procent av BNP för att sedan dess halv-
erats till 1,15 procent. (En svensk höj-
ning till inte orimliga 1,5 procent  skulle 
innebära en årlig ökning av försvarsan-
slaget med drygt 12 miljarder, eller 29 
procent). I en uppsats ”Militärstrategiska 
handlingsmöjligheter” har generalmajo-
ren Karlis Neretnieks (2011) analyserat 
den svenska försvarsmaktens förmågor 
utifrån den av riksdagen beslutade ”För-
svarsmaktsstruktur 2014”. Han utgår från 
tre scenarier med varierande komplexi-
tetsgrad och där två av dem kan tänkas 
leda till väpnad konflikt. Dels en situa-
tion där de baltiska länderna uppfattar 
ett militärt hot mot ett eller flera och en 
militär insats från närliggande länder, 
däribland Sverige, kan bli och dels ett 
scenario där Ryssland angriper de baltis-
ka länderna men NATO inte i tid tillfört 
förstärkningar. Syftet med analyserna 
har varit att undersöka konsekvenserna 
för Sverige.

Det finns anledning att här kortfattat 
komplettera med ett antal faktiska om-
ständigheter.

 Eventuella militära aktioner till stöd 
för de baltiska länderna kan i praktiken 
endast genomföras av NATO och riktas 
enbart till medlemsländerna. Sveriges 
förmåga att samordna, leda och sam-
verka med utländska stridskrafter kräver 
övning. Det har dock inte klargjorts va-
rifrån dessa skulle komma. Svenskt luft-
försvar kan betecknas som otillräckligt. 
De svenska Försvaret av Gotland består 
av några förrådsställda stridsvagnar och 

begränsat hemvärn, som totalt i Sverige 
uppgår till 22.000 man med endast lättare 
beväpning. Solidaritetsförklaringen sak-
nar mot denna grund trovärdighet.

Flottans situation förtjänar att särskilt 
uppmärksamma. Bemanningsproblem 
avser både personal ombord och vid sko-
lorna, problem som accentuerades genom 
ombaseringen av bland annat 1.Ubåts-
flottiljen till Karlskrona. Visbykorvet-
terna saknar långräckviddigt luftvärn, 
vilket starkt reducerar deras förmåga att 
verka som eskortfartyg vid hot om luftan-
grepp. De båda återstående korvetterna 
av Stockholmsklass utrangeras eventuellt 
2015. Av Göteborgsklassens fyra fartyg, 
är endast två i stridsdugligt skick (de öv-
riga två beräknas bli bevakningsfartyg). 
De sju minjakterna av Landsortsklassen 
har reducerats till fem. Under 1980- och 
1990-talen byggdes den svenska ubåts-
jaktförmågan upp. Denna kapacitet är 
idag kraftigt försvagad. De fartygsburna 
sonarsystemens operativa förmåga är re-
ducerad och vi saknar helikoptrar med 
ubåtsjaktförmåga. 

Det svenska ubåtsvapnet består av en-
dast fem fartyg, två typ Södermanland 
och tre typ Gotland. Flottiljen skall re-
duceras till fyra enheter innefattande två 
fartyg inom projektet NGU/A26 (se även 
Rask, 2012). 

Det svenska ubåtssystemet är kva-
litativt i världsklass. Dess strategiska 
betydelse har också framhållits på den 
politiska nivån. Som vapen- och under-
rättelesystem är det av försvarsstrategisk 
betydelse och kan i det sammanhanget 
ses både som en nationell och interna-
tionell resurs. Satsningarna i omvärlden 
talar ett tydligt språk. Mot den bakgrun-
den ter det oförsvarligt att den frågan 
inte tillmäts en helt annan roll i en seriös 
svensk försvarspolitik och att det svenska 
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ubåtsvapnet, ett strategiskt och teknolo-
giskt spetsområde, tillåts förbli underdi-
mensionerat. En nyckelfaktor bakom all 
beredskap är att äga informationsöver-
lägsenhet. Sådan förutsätter kvalificerad 
förmåga till informationsinhämtning. 
Ubåtsvapnet utgör en sådan resurs.

Under den senaste tiden har genom 
mediebevakning och utspel vår begrän-
sade försvarsförmåga blivit uppenbar för 
en bredare allmänhet. Överbefälhavaren 
har klargjort att Sverige kan stå emot ett 
angrepp på endast ett av fem områden 
under en vecka på egen hand. Samtidigt 
har Anders Fogh Rasmussen deklarerat 
att Sverige inte kan räkna med militärt bi-
stånd från NATO. ÖB:s lägesbeskrivning 
har bekräftats av försvarsministern, som 
likväl förklarat sig nöjd med försvarets 
förmåga samtidigt som hon har upprepat 
att hela landet skall försvaras. Logiken är 
förbryllande, hon har heller inte lyckats 
förklara den.

Nyligen (29/1) har landets statsminister 
dessutom gett offentlighet åt ett häpnads-
väckande klargörande med innebörden 
att såväl försvarsministern som landets 
överbefälhavare och alla de som verkar i 
Försvarsmakten företräder blott ett särin-
tresse, ett bland andra. 

På kort tid två haverier, ett försvarspo-
litiskt och ett intellektuellt. Den mediala 
uppståndelsen har varit omfattande. Erfa-
renheten visar dock att det nu hastigt upp-
flammande medieintresset riskerar att gå 
samma öde till mötes som våldet i Esaias 
Tegnérs dikt Det eviga, ”..det dör som en 
stormvind i öknen bort..”, även om ett el-
ler annat ”utspel” kommer till stånd 

Summering och av-
slutande reflektion
Inför andra världskrigets utbrott var 
Sveriges militära beredskap otillräck-

lig. Medvetenheten om den annalkande 
krigsfaran kom för sent. Vår förmåga var 
otillräcklig. Den mobilisering som hade 
beordrats var under avveckling. Bered-
skapsläget 1939 hade sin grund i beslut 
som fattats 1925 och 1936. Armén var 
inte krigsorganiserad och otillräckligt 
utbildad.

Marinens fartyg var föråldrade, ny-
byggnadsprogrammet begränsat, brister 
rådde avseende vapenutrustning, ammu-
nition och annan materiel.

Också flygvapnet var föråldrat, krigs-
flygfält saknades, luftvärnet var svagt 
utbyggt. Omvandlingsprocessen av den 
svenska krigsmakten var knappt påbör-
jad. Den omfattande militära hjälpen från 
Sverige till Finland försvagade Sveriges 
kapacitet. Gradvis ökade den nationella 
medvetenheten och viljan men förmågan 
kom alldeles för sent.

Oljekrisen var en händelse som fick 
konsekvenser för världs eko no min och 
den internationella politiken och därmed 
också för svensk ekonomi och politik. 
Med krisen uppdagades att samhällets 
informationsberedskap var bristfällig. 
Också här kom medvetenheten om kri-
sens omfattning och konsekvenser för 
sent. De omfattande undersökningarna 
av kunskaps- och opinionsläget hos be-
folkningen visade på allvarliga problem. 
Bristerna i informationsgivningen från 
samhället tog sig uttryck i misstro mot 
samhället och förvirring om vad som 
faktiskt hände och gällde. Förmågan att 
hantera den samhälleliga informations-
politiken var otillräcklig. Framtida hot 
kommer att bli än svårare att bemästra.

Med murens fall och Sovjetunionens 
upplösning dog försvarspolitiken som 
inrikespolitisk fråga. Därför har hotbil-
derna och krismedvetenheten fått blekna 
bort, försvarets avveckling har kunnat 
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fortgå under politisk enighet och nu kom-
pletterad med statministerns relativise-
ring av statens grundfunktion att svara 
för rikets säkerhet och beredskap.

Alla partier har gjort bedömningen 
att försvars- och säkerhetspolitiken inte 
ansetts vara eller bli en röstvinnare. Den 
politiska kostnaden i tid och arbete har 
hittills inte bedömts kunna ge tillräcklig 
politiskt utbyte. Fenomenet kallas ratio-
nell ignorans (Holm 2002). Det förhåll-
ningssättet följer den politiska logikens 
kostsiktiga intäkts/kostnadstänkande och 
kan  komma att stå oss dyrt. Det är bara 
att invänta framtidens hot. De kommer.
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Flottans bibelstudier – en ytterligare 
kommentar
Ledamoten Göran R Wallén kommenterar i TiS 5/2012 den navalexegetik som ledamo-
ten Göran Frisk lyft i föregående utgåva.

Göran Walléns eleganta och roande beskrivning av bibelstudier på jagaren Småland 
med Christer Kierkegaard som fartygschef utmynnar i en förmodan ”att det inte var så 
lätt för fartygschefen på en torpedbåt av Plejadtypen att hålla koll på navigeringen och 
samtidigt leta efter en passande fras i Bibeln”. 

Låt mig dock lugna Göran Wallén beträffande fartygschefernas på Plejadbåtarna si-
multankapacitet. När jag var tvåvinklig kadett sommaren 1964 på T 110 Arcturus med 
Sven Carlsson som fartygschef (då Göran Wallén var divisionsadjutant på 11. tbdiv) var 
bibelsignaleringen tidvis så intensiv på 1. jagarflottiljen att förste signalman vid något 
tillfälle antydde möjligheten av att låta Bibeln gå överbord. Att Christer Kierkegaard 
var flottiljchef behöver knappast sägas.

Om denna signalering förekom också året efter – fortfarande med Kierkegaard som 
flottiljchef – och då Göran Wallén var fartygschef på T 112 Astrea och jag 2.O/SigO på 
samma skepp, minns jag inte. Göran Walléns avslutande minneslucka kring huruvida 
sådan signalering förekom efter Smålandsäventyret är dock - i varje fall till del - fylld 
med ovanstående inlägg.

Per Tistad
Örlkn/RO

Kommentar 
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Debattnumret i TiS
Tack för ett innehållsrikt extranummer av TIS. Det var bra att släppa fram andra än 
medlemmar i KÖMS i debatten. Jag har med intresse tagit del av artiklarna, särskilt de 
yngres reaktioner, men jag kommenterar bara några få av artiklarna i extranumret och 
några i andra publikationer. 

Henrik Mandéus hävdar i sin artikel bl.a. att ”vi skall inte bli opinionsbildare utan 
folkbildare vad gäller marina frågor. Ingen annan kommer att göra det.” Nej, tyvärr 
har nog Mandéus rätt men om ingen vill lyssna till marinens förespråkare så hjälper 
det inte!

Jarl Ellsén säger bl.a.att ”Man borde skrika i öronen på varje svensk politiker att 
idag går  95 PROCENT AV ALL SVERIGES IMPORT OCH EXPORT SJÖVÄGEN.”

Om det bara vore så enkelt! Det verkar som om våra valda representanter inte vill ta 
till sig detta enkla budskap. Utan en fungerande sjöfart stannar Sverige. Det kommer 
sannolikt att bli än värre i framtiden då ”just-in-time-principen” har utvecklats än mer.

När jag var CM så försökte jag att göra 
marinens roll gipbar för politiker och öv-
riga delar av svenska folket. Bl.a. illus-
trerade jag marinens uppgifter genom att 
projicera marinens primära ansvarsom-
råde på land med följande bild:

Blev förståelsen bättre? Nej, knappast! 
Fortfarande spenderas bara ca 15 % av 
försvarsanslaget på marinen. Är detta en 
rimlig ambitionsnivå?

ÖB har nyligen sagt att dagens försvar 
kanske kan möta ett angrepp i en rikt-
ning men efter en vecka är vår försvars-
förmåga nerkämpad och vi får förlita oss 
på hjälp från utlandet. ”Är det rimligt 
satsa 40 miljarder per år på ett så märkligt 
strukturerat försvar att det skulle ha gjort 
sitt efter några dygn?” säger Alf Svens-
son i SvD. Finns hjälpen i utlandet och i så 
fall var? Än mer oroande är att försvars-
ministern hävdar att detta är en rimlig 
ambitionsnivå.

Debatt
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En tidigare ÖB, Bengt Gustafsson, beskrev med ovanstående bild de politiska väg-
valen i de övergripande ambitionsnivåerna Integritetsförsvar, Tröskelförsvar och Ut-
hålligt försvar och mer i detalj i den s.k. trappan med de åtta operativa uppgifterna.

Längst ner ligger integritetsförsvaret som skall vara fredsbevarande och krigsavhål-
lande. Att observera är att de uppgifter som bara marinen kan lösa ligger allra längst 
ner i ambitionsnivån – Neutralitetsvakt till 
sjöss(Uppgift 2) och Skydd av sjöfart (Upp-
gift 3). För mig förefaller det som vi har 
övergivit både det uthålliga försvaret och 
tröskelförsvaret och är på väg att överge 
integritetsförsvaret. Det är kanske så att da-
gens försvarsledning har hittat på ett annat 
sätt att beskriva olika ambitionsnivåer men 
förståelsen hos den politiska nivån tycks 
alltjämt vara liten.

”Försvarets huvuduppgift är att inge för-
troende” skriver Michel Zell i TiS nr 5 2012. 
Jag skulle vilja lägga till respekt. Detta il-
lustrerade jag under min CM-tid med bilden 
till höger.

Kan försvaret inte inge respekt utåt och förtroende inåt har det misslyckats. Hur står 
det till idag?

Solidaritetsförklaringen verkar inte tas på allvar i omvärlden. NATO:s generalsekre-
terare var tydlig på den punkten på Folk och Försvarskonferensen i januari 2013. Förre 
ordföranden i EU.s militärkomitté, general Håkan Syrén, säger i TiS nr 5 2012: ”Mem-
ber States will be sovereign to stay out of involvement, but will be lacking capabilities 
to act either alone or with others.”

Flera av artiklarna i TIS extranummer handlar om marinens personal och personal-
försörjningen.

Övergången till ett yrkesförsvar verkar halta högst betänkligt. Varför inte pröva en 
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modell där man tar ut de mest lämpade med stöd av pliktlagar men ger dem marknads-
mässiga löner under tjänstgöringen? Det skulle förmodligen både höja kvaliteten och 
säkra rekryteringen till Försvarsmakten.

I TiS extranummer redovisar ledamoten i KÖMS, Göran Frisk, Signaltabeller Bi-
beln. Nu vet jag var citatet är hämtat som jag fick vid mitt tillträde som CM: ”Och tänk 
på fartygen som är så stora och drivs av hårda vindar; ändå styr rorsmannen dem med 
ett litet roder dit han vill.”

Jan Risby skriver i Officerstidningen: ” Min önskan är att försvarsberedningen tar 
upp frågeställningar om folkförsörjningen i ofärdstider. Finns det någon viktigare 
fråga, när det gäller tänkbara framtida hot mot nationen än fri handel och sjöfart.?” 
Ledamoten i KÖMS, Bo Rask, är inne på samma tema. Han säger bl.a.: ”Sjötrafiken 
tenderar att bli en så viktig del av försvaret, att man med rätta kan tala om statskrop-
pens pulsåder. Ignorera den, vansköt den, klipp av den och livet kommer att ebba ut. 
Vårda den, uppmuntra den, skydda den och framtiden är vår.”

Vem är det nationella försvarets rorsman? Är det överbefälhavaren, försvarsminis-
tern, finansministern, statsministern eller försvarsberedningen, försvarsutskottet och 
riksdagen? 

Dick Börjesson
Viceamiral
Hedersledamot av Kungl. Örlogsmannasällskapet
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Bokanmälan
En strategi för brittiska flottan
Det har ofta hävdats att den brittiska flottan saknade en strategi när 
det första världskriget bröt ut. Men det är fel. Detta är den tes som 
Shawn T. Grimes med övertygande kraft hävdar i Strategy and 
War Planning in the British Navy, 1887-1918.

Boken innehåller en detaljerad genomgång av hur den under kri-
get använda strategin växer fram och sedan tillämpas. Under den 

aktuella tiden inträffar stora förändringar såväl strategiskt som tekniskt. Frankrike, 
eventuellt i förbund med Ryssland, är inledningsvis den tänkta huvudmotståndaren. 
Men från sekelskiftet är det alltmer Tyskland som framstår som den kommande fien-
den. Med ententen (entente cordiale) från 1904 cementeras detta förhållande. Tekniskt 
är detta en tid av stora förändringar; inte minst får de nya jagarna, torpedbåtarna och 
ubåtarna stor strategisk betydelse.

Vilka problem ställdes då de brittiska planerarna inför? Dessa fanns på flera plan. 
För det första gällde det vilken övergripande strategi som britterna skulle välja mot 
Tyskland. Här fanns två alternativ: en marin respektive en kontinental strategi. Den se-
nare föredrogs av armén och innebar en satsning på en expeditionsstyrka i Frankrike. 
I detta fall skulle armén få en huvudroll. Det marina alternativet byggde på att ”armén 
skulle utgöra en kanonkula avfyrad av flottan”. Denna strategi, givetvis företrädd av 
Amiralitetet med Lord Fisher i spetsen, byggde på förmåga till styrkeprojektion i Tysk-
lands flanker; främst i Östersjön. I båda fallen måste den tyska flottan hindras från att 
slå sig ut i Nordsjön och där hota de brittiska sjöförbindelserna.

Nästa problem var förstås hur den valda strategin skulle implementeras. Den tyska 
flottan kunde komma ut i Nordsjön via Skagen eller Kielbukten. Helst skulle den, enligt 
Fisher ”Köpenhamniseras” enligt Nelsons recept från 1801. Men tills detta lyckades så 
måste den blockeras. De nya vapnen – torpedbåtar, ubåtar och minor – gjorde en kust-
nära blockad enligt gammalt mönster för farlig. I stället måste man välja en ”observa-
tionsblockad” gentemot de två möjliga utloppen. Observerande mindre fartyg – jagare, 
kryssare – måste snabbt kunna få understöd av huvudflottan. Förhoppningsvis skulle 
denna blockad också strypa den tyska handeln och därigenom på klassiskt manér så 
försvaga Tyskland ekonomiskt att kriget kunde avslutas. Problemet var förstås, som 
armén påpekade, att detta skulle ta så lång tid att den starka tyska armén skulle hinna 
ställa de allierade inför fullbordat faktum.

Tanken på styrkeprojektion mot den tyska östersjökusten var aktuell i två lägen: dels 
som ett alternativ till den kontinentala strategin enligt ovan och dels om blockaden inte 
lyckades försvaga Tyskland tillräckligt. Härtill kom behovet att stoppa malmtrafiken 
från Sverige till Tyskland. I det första fallet var denna strategi i första hand ett medel 
för att avskräcka Tyskland från att påbörja ett krig och först i andra hand avsedd att 
genomföras. I detta sammanhang kom de skandinaviska ländernas vilja till neutralitet 
– Norge föreslog ett neutralitetsförbund omkring 1906 – att spela en stor roll. Planen 
att öppna en ny front i Östersjön 1915 var alltså inte, som det ibland framställs, ett 
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hugskott från Lord Fisher utan en möjlighet som länge övervägdes. Som bekant kom 
man i stället att försöka i Dardanellerna. Intressant nog så pågår planeringen för en 
östersjöinsats samtidigt som den svenska försvarsstriden. Vad visste man i Sverige om 
de brittiska planerna?

Ett tredje problem var den dåliga organisationen inom Royal Navy. Inte minst Lord 
Fisher motsatte sig organiserandet av en marinstab. Resultatet blev bland annat att flot-
tan kom i underläge gentemot armén och dess generalstab avseende valet av strategi. 
Vidare skakades flottan av kampen mellan Lord Beresford med anhängare och Lord 
Fisher och hans ”fishpond”. Dessutom var den gängse brittiske sjöofficeren tämligen 
ointresserad av stabs- och annat intellektuellt arbete. Slutligen var Churchills ledar-
skap i rollen som förste amiralitetslord tämligen erratiskt.

Tyvärr är boken svårläst. Den förutsätter en relativt god kunskap om brittiska flot-
tans historia och organisation. Utvecklingen av de strategiska planerna och deras upp-
hovsmän diskuteras ingående. Det är mycket data men lite analys. Ett par pedagogiska 
skisser skulle inte skadat! Nu bör boken nog läsas med ett sjökort över Nordsjön till-
gängligt. 

 Men boken innehåller också en hel del intressanta poänger. Planeringen för Öst-
ersjön är givetvis av stort intresse för en svensk. Tyvärr förs inget resonemang om 
eventuella svenska reaktioner. 

En intressant fråga är hur man lyckades genomföra strategisk planering utan en 
egentlig marinstab även om Naval Intelligence Departement (NID) utgjorde ett em-
bryo härtill. Detta lyckades tack vare att flottan visade sig disponera ett litet antal 
intellektuellt högt stående officerare som Colomb, Bridge och Ballard. Den senare var 
den verkliga hjärnan bakom planeringen men torde vara tämligen okänd i Sverige till 
skillnad från Colomb och Bridge som ju båda översattes till svenska omkring sekel-
skiftet.1 Dessa intellektuella inspirerades av Laughton och Corbett och deras kurser i 
sjökrigshistoria. Corbett deltog också själv aktivt i planeringen. Vidare använde man 
sig av Sjökrigshögskolan och dess elever för planering och krigsspel. RUSI2 spelade 
också en viktig roll som intellektuell mötesplats. Planerna prövades vid stort upplagda 
övningar där befälhavande amiraler fick visa vad de dög till. 

Intressant är också växelspelet mellan strategi- och doktrinutveckling å ena sidan 
och materielutveckling å den andra. De tekniska framstegen påverkade planeringen 
samtidigt som denna omsattes i anpassade fartygstyper.

Sammanfattningsvis en viktig och intressant men svårläst bok

Lars Wedin
Ledamot av Kungl. Örlogsmannasällskapet
Strategy and War Planning in the British Navy, 1887-1918
Författare: Shawn T. Grimes
Förlag: The Boydell Press, Woodbridge, 2012
Antal sidor: 234
ISBN 13: 978-1843836988
1. Sjökriget. Dess grundregler och dess förande historiskt behandlat resp. Sjökrigskonsten.
2. Royal United Services Institute – den brittiska motsvarigheten till KKrVA
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G.F. - “Gentlemens Fight”
I det senaste välmatade numret av TiS återfinns en uppsats av örlogskaptenen Claes-
Göran Dahl, en flyhänt och skicklig skribent i marina och maritima frågor, betitlad 
”Det marina arvet”. Och så bär det ut, över minnenas ocean, på en resa som åtminstone 
för en nostalgisk fyrtiotalist är både njutbar och samtidigt vemodig – vemodig därför 
att den minner om en tid som för alltid är förbi…här gäller det att hålla i hatten och 
inte låta känslorna ta överhanden: är det kanske främst den egna ungdomen, de första 
stegen i karriären inom Hans Majestäts Flotta, som vi saknar och som gör blicken 
grumlig? För visst kan man känna igen sig: mässdräkt med frackskjorta där en eller 
flera av bröstknapparna fått ersättas med påsnitar har väl burits av flera av oss vid 
åtminstone några tillfällen.

Man borde göra en seriös analys av det marina arvet, vad det egentligen innehållit 
och innehåller, hur det utvecklats över tiden, vad som finns kvar och vad som har för-
skingrats, särskilt under de sista femtio åren. Och vilka har förskingrarna varit? Här 
är hela örtagården full av syndabockar: facket, arbetstidsregleringen, komplexfyllda 
politruker i departementet, egna högre chefer som inte vågat säga ifrån, enbefälskåren  
som infördes 1983 och salufördes  under begreppet ”ny befälsordning”och innebar en 
allmän nivellering, för att inte säga ett förfuskande, av det bästa i de tre gamla befäls-
kårerna…ja, vi har alla hört litanian, ofta i högt tonläge vid hetsiga kvällsdiskussioner. 
Och när man nu återgår till ordningen igen, med ett nytt två- eller möjligen trebefäls-
system – se en annan artikel i föregående nummer – varför i alla helgons namn kan vi 
inte ta tillbaka de gamla anrika titlarna som t ex högbåtsman, flaggkorpral och flagg-
styrman i stället för att använda armétitlar som sergeant och vicekorpral?

Men ändå, innan vi fulländar dolkstötslegenden bör vi kanske fundera på om inte en 
del av förlusterna orsakats av för oss opåverkbara förändringar i struktur och attityder 
i omvärlden. För att ta ett exempel: den gamla officerskåren stod stadigt på den bas som 
dåtidens studentexamen utgjorde. Det innebar att man rekryterade ungdomar med en 
viss garanterad allmänbildning, kunskapsnivå och studievana. Men när nu studentexa-
men avskaffades, i nivelleringens namn, då finns inte längre den basen.

Eller ett annat exempel, kanske lite enklare: hur ska ungdomar, som hela sin skoltid 
varit vana vid att bevista lektionerna iförda yllemössa neddragen över öronen bringas 
att förstå att det finns regler för hur och när en uniformsmössa skall bäras?

GF – Gentlemens Fight
Så var det det här med GF, Godkänd i Flottan, som unge Dahl antyder att det betyder. 
Och det kanske det gjorde, för yngre generationer (jag tror att C-G är några kurser efter 
mig på KSS), men jag är övertygad om att den ursprungliga betydelsen var en annan, 

Det marina arvet, kommentar
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nämligen ”Gentlemen ś fight”, en av de många för senare tider något gåtfulla stående 
uttryck som hämtats från det mytiska tärningsspelet Slagverk1 och därifrån berikat 
gunrumsjargongen. Spelet är väl numera dessvärre utdött men ur dess efterlämnade 
reglemente kan följande bakgrund inhämtas:

Närhelst en spelare, som är i färd med att slå, finner den nervösa spänningen olidlig, 
lyfter han sitt glas med orden ”G.F.” (Gentlemen’s Fight”), vilket av de övriga spelarna 
besvaras med höjda glas och ett samfällt ”G.F.”.

På min tid som flaggkadett och fänrik på 11.torpedbåtsdivisionen spelade vi lier och 
inte slagverk, men äldre kamrater använde gärna uttrycket ”GF” för att beteckna att 
något var bra, fair play, renhårigt och i största allmänhet godkänt. Naturligtvis använ-
des minst lika ofta uttrycket att något ”inte var GF”, och då var det motsatsen.

Jag hoppas härigenom ha levandegjort en väsentlig del av det marina arvet.

Sune Birke
Kommendör
Ledamot av Kungl. Örlogsmannasällskapet

1. ”Reglemente för slagverk” framgår av sidorna 94-95 i detta nummer av TiS. 
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Reglemente för SLAGVERK
Äran av att ha förfinat och populariserat detta ädla spel tillkommer marindirektören 
Olof Moberg, känd och välkänd i hela flottan och framför allt i ubåtskretsar under 
namnet ”Moppe”. 1

• Utrustning:  En läderbägare och fem tärningar (ej pokerdito). Täringarna slås i   
  bägaren men bud skickas öppet.

• Ändamål:  Val av den som skall betala för en omgång drinkar
• Utförande:  Förste spelare utses genom tekning (lägst antal ögon börjar).
Varje spelare skall i tur och ordning försöka erhålla bästa bud i tre slag. Liksom i tär-
ningspoker (Liar Dice) är buden ett par, två par, tretal, straight, full hand, fyrtal och 
femtal, varvid naturligtvis triss i ettor är lägre än triss i fyror o.s.v. Ett undantag från 
denna regel är, att fem ettor, vanligen kallade ”ägg”, är högst, och den, som lyckas få 
fem ägg (se bild till höger), får äran att bestå en extra omgång.

Skulle en spelare ha fått fyra ägg i två slag är det en hederssak för honom att göra sitt 
yttersta för att erhålla det femte. Innan han därför lyfter bägaren efter det tredje slaget, 
vänder han sig till Presidenten (se nedan), eller till medspelarna, om det är första om-
gången, med orden: ”om utifall att det mot förmodan ej skulle finnas något ägg under 
denna bagare, anhålles om ett extraslag”. Denna begäran villfares givetvis alltid. Om-
gången ”sätts på piedestal" (på mässen i Karlskrona fanns en sådan och punschkylaren 
med innehåll ställdes på denna) i avvaktan på spelets slut.

Av skäl, som ligga höjda i medeltida mörker, är Diana detta spels gudinna. I likhet 
med de flesta gudinnor är hon nyckfull och lättstött och man måste akta sig för att reta 
Diana, t.ex. genom att tärningarna lägger sig på varandra, rullar av bordet, att de tär-
ningar, som ej skola slås, flyttas eller t.o.m. beröres, eller annat dravel. Detta är hemskt 
otursbringande och farligt och resulterar i att övriga spelare suckar: ”Ett sån't dravel, 
nu retar Du Diana" eller ”Aktar é för att reta Diana”. Den felande höres ofta sucka: ”Aj 
fan, nu retade jag Diana”.

Om man t.ex. övergår från att bygga upp en full hand till att istället försöka få ett 
fyrtal o.s.v., kallas detta ”att skifta säng” (desin). Den, som slår, kommenterar detta 
med orden: ”Nej, jag tror jag skiftar säng” eller också kommenteras det av någon an-
nan: ”Jaså, Du skiftar säng”.

Vinnaren i första omgången blir ”President” i ”Segrarklass”. Vinnare i nästa om-
gång hälsas av Presidenten med orden: ”Jag, NN, hälsar Dig, MM, välkommen i seg-
rarklass” och en skål, som bara Presidenten och MM dricka. Vinnaren i tredje omgång-
en hälsas av Presidenten med orden: ”Jag, NN, och MM hälsar Dig, OO, välkommen 
i segrarklass” och en skål, som drickes av dessa tre. Efterföljande vinnare hälsas på 
samma sätt; dock måste Presidenten dels komma ihåg i vilken ordning vinnarna inträtt 
i segrarklass, dels konsekvent använda antingen förnamn, efternamn, öknamn eller 
befattning ombord (detta torde vara det enda tillfälle då även en fänrik får tilltala FC 
1. Reglementet införs i TiS som en referens till Sune Birkes inlägg på sidorna 92-93. Att spelet ”dött 
ut” kan nog ses som ett tidens tecken men det skulle möjligen kunna återuppväckas inom någon av de 
navalakademiska föreningarna Uppsjö, Sjöholm eller Sjölund.
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eller S med förnamn). Endast 
medlemmarna i segrarklass 
får alltså deltaga i dessa skå-
lar. För att undvika en allvar-
lig orättvisa må den nyordne 
Presidenten lyfta sitt glas och 
säga: ”Jag, NN, hälsar mig 
själv välkommen i segrar-
klass”.

Närhelst en spelare, som är 
i färd med att slå, finner den 
nervösa spänningen olidlig, 
lyfter han sitt glas med orden: 
”G.F.” (Gentlemen's Fight), 
vilket av de övriga spelarna 
besvaras med höjda glas och ett samfällt ”G.F.”. Medlemmarna i segrarklass få alltså 
EJ deltaga i denna skål. For att undvika en ödesdiger uttorkning av dessa, utbringar 
Presidenten någon gång med lämpliga ord en skål for medlemmarna i segrarklass. Man 
bor dock besinna, att det är de aktiva spelarna, som är mest i behov av att styrka sig.

När endast två spelare återstår, vinner den, som vinner två ronder av tre. Förste spe-
lare utses av Diana genom tekning. Sedan bjuder, att förste spelare föreslår en "G.F." 
innan han slår. Om de två första ronderna ha gått en till vardera spelaren, står man 
inför "Grande Finale" eller "Finalo Grande", d.v.s. den avgörande ronden. Även före 
denna avgör tekning vem som skall börja. Om under denna sista, avgörande rond den 
siste spelaren efter-två slag finner att han har en god chans att vinna ronden, kan han, 
innan bägaren lyfts, föreslå; ”Omslag?” Accepteras detta av den andre spelaren starta 
de två den tredje ronden på nytt - utan att förglömma en ”G.F.”

När den siste vinnaren har hälsats välkommen i segrarklass enligt ovan, säger Pre-
sidenten: ”Jag förklarar ordet fritt”. Den ärorike förloraren lyfter då sitt glas, sägande: 
”Jag ber att få framföra mitt h.j. (hjärtliga) vördsamma tack”. Varpå församlingen sva-
rar samfällt och med eftertryck ”Var-så-god, Du!” Ty den ärorike förloraren måste ju 
tacka för att han tillsammans med de andra får dricka den drink han just förlorat - samt 
för äran att få betala deras drinkar.

När, såsom inledningsvis sades, någon slagit "fem ägg" och sålunda består en ny 
omgång vilken reellt eller imaginärt stått på piedestal, och denna serverats, erbjuder 
den framgångsrike spelaren glasen åt medspelarna med orden: ”Får jag lov att bjuda på 
ett glas kilör?” Alla lyfter sina glas och de bjudna säger: ”Vi tacka den ädle givaren.” 
Den ädle svarar med djup rörelse: ”Var-så-god, Ni!”, varpå man dricker.

Spelets ceremoniel måste följas rigoröst och den som bryter häremot ges en tänd-
sticka. Den, som fått tre tändstickor, får bota med en omgång drinkar. Den ädle givaren 
skall givetvis avtackas enligt vad ovan säges.

Erik Holmgren
Kommendörkapten, FI HMS Carlskrona Långresan 1994-95
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