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Meddelande 
från

Kungl.Örlogsmannasällskapet
Nr 1/2012. Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i Göteborg 
onsdagen den 26 januari 2012.
(Utdrag ur protokoll)

Sammanträdet ägde rum onsdagen den 26 januari 2012 i Göteborg med början klockan 
17.30 i Sjöräddningssällskapets lokaler i Långedrag i närvaro av 40 ledamöter och 
inbjudna gäster. Sammanträdet avslutades med gemensam middag.

§ 2 Föredrogs föregående sammanträdesprotokoll (2011-12-14 i Karlskrona) som  
  med godkännande lades till handlingarna.

§ 3 Ordförande orienterade om att högtidssammanträdet den 15 november genom-  
  förs i Göteborg tillsammans med ett seminarium. En ny webmaster har rekry-  
  terats. Ekonomin är god, en viss men sund vinst 2011 och budgeten för 2012   
  är i balans. TiS bär sig numera ekonomiskt på egna intäkter. Fler prenumeranter  
  har tecknat avtal. Med färre inträdesanföranden skapas tid för debatter och or-  
  dentliga frågestunder. Översyn av stadgarna pågår med hög ambition under led- 
  ning av Lars G Persson. Ska vara klart till nästa verksamhetsår. Ordförande   
  påminde om invalsförslag som ska vara styrelsen tillhand den 15 maj. Härvid   
  har ledamöter i Göteborg ett särskilt ansvar för att föreslå inval ur sjöfarts-  
  näringen. 
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§ 4 Inkommen motion (Tornberg, Wallén, Hägg). Efter vidare dialog med motionä-  
  rerna hade ordföranden och motionärerna inför mötet enats om att föreslå att   
  motionen skulle återvisas till styrelsen med tilläggsdirektiv att de bärande   
	 	 idéerna	i	motionen	skall	beaktas	i	den	kommande	stadgeöversynen.	Frågan	fick		
  dock bordläggas då mötet ej var beslutsmässigt med hänsyn till antalet   
  närvarande ledamöter.

§ 5 Inga övriga frågor framfördes.

§ 6 Höll ordinarie ledamoten Marinöverläkaren Carl Johanson inträdesanförande   
  med rubriken Sju sjuka sjömäns sjukvård II.

§ 7 Genomfördes en paneldiskussion om problem och möjliga förbättringar vad   
  avser rekrytering av medicinalpersonal till Försvarsmakten och kulturfrågor i   
  rollen som yrkesmilitär och civil läkare. I panelen ingick överste Mats Geijer,   
  HKV, som även inledde med att presentera det utredningsarbete som genom-  
  förts under det senaste året och de förslag till ansvarsförändringar som planeras  
  ske kommande årsskifte. I panelen ingick även Christer Hultstrand, anestesio-  
	 	 log,	Halmstad,	flera	missioner,	samt	Andreas	Nederberg,	yrkesofficer	vid		 	
	 	 FöMedC.	Ordinarie	ledamoten	Christer	Svensén,	reservofficer	och	marinläkare,		
  var moderator.

§ 8 Orienterades att nästa sammanträde genomförs i Stockholm den 15 februari  
  i Försvarshögskolans lokaler i Stockholm. Marininspektören och ordinarie le-  
  damoten konteramiral Jan Thörnqvist ger sin syn på marinens utveckling och   
  korresponderande ledamoten Captain Peter Hore RN (Ret) håller sitt inträdes-  
  anförande med rubriken – Defeating Piracy – Past  and Present.

Vid Protokollet

Bo Rask
Sekreterare

Nr 2/2012. Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i Stockholm 
onsdagen den 15 februari 2012.
(Utdrag ur protokoll) 

Sammanträdet ägde rum onsdagen den 15 februari 2012 med början klockan 17.30 i 
Sverigesalen på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas Väg 37, i närvaro av 48 leda-
möter och inbjudna gäster ur Försvarsutskottet, Kungl. Krigsvetenskapsakademien, 
Sjöofficerssällskapet	i	Stockholm	och	personal	tjänstgörande	i	Högkvarteret	samt	elev-
er vid Försvarshögskolan. Sammanträdet avslutades med gemensam middag.

§ 2 Föredrogs föregående sammanträdesprotokoll (2012-01-26 i Göteborg) som med  
  godkännande lades till handlingarna.
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§ 3 Ordförande orienterade om att högtidssammanträdet den 15 november genom  
  förs i Göteborg tillsammans med ett seminarium. En ny webmaster har rekryte- 
  rats. Ekonomin är god, en viss men sund vinst 2011 och budgeten för 2012   
  är i  balans. TiS bär sig numera ekonomiskt på egna intäkter. Fler prenumeranter  
  har tecknat avtal. Med färre inträdesanföranden skapas tid för debatter och or-  
  dentliga frågestunder. Översyn av stadgarna pågår med hög ambition under led- 
  ning av Lars G Persson. Lars G Persson förklarade kortfattat arbetsgången och   
  att arbetet ska vara klart till nästa verksamhetsår. Ordförande påminde om in-  
  valsförslag som ska vara styrelsen tillhand den 15 maj. Slutligen meddelade ord- 
  förande att styrelsen avser att starta upp en arbetsgrupp inför KÖMS 250 års-   
  jubileum 2021.

§ 4 Ordförande orienterade om inkommen motion (Tornberg, Wallén, Hägg) och att  
  efter vidare dialog med motionärerna hade ordföranden och motionärerna inför  
  mötet (i Karlskrona 111214) enats om att föreslå att motionen skulle återvisas   
  till styrelsen med tilläggsdirektiv att de bärande idéerna i motionen skall beak-  
  tas i den kommande stadgeöversynen. Frågan har dock fått bordläggas då sam-  
  manträdena i Karlskrona och Göteborg ej varit beslutsmässiga med hänsyn till   
  antalet närvarande ledamöter. Sammanträdet beslutade enligt förslag.

§ 5 Inga övriga frågor framfördes

§ 6 Redovisade Marininspektören konteramiral Jan Thörnqvist sin syn på marinens  
  fortsatta utveckling och de prioriteringar som marinen nu arbetar efter.

§ 7 Höll korresponderande ledamoten Captain Peter Hore RN (ret) inträdesanfö-  
  rande med rubriken Defeating Piracy – Past and Present.

§ 8 Orienterades att nästa sammanträde genomförs i Karlskrona den 28 mars   
	 	 klockan	1730	på	Sjöofficersmässen,	Amiralitetstorget	7.	Inträdesanförande		 	
  av ordinarie ledamoten kommendörkapten Per Edling.

  Orienterades att som årsredovisning inom vetenskapsgren III Vapenteknik   
  (vapen, sensorer och ledningssystem) genomförs ett besök vid SAAB    
  i Järfälla den 22 mars.

Vid Protokollet

Bo Rask
Sekreterare
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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

Val av nya ledamöter 2012
§ 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 2012.

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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Redaktörens spalt

Hur svårt kan det vara?
Innan jag återkommer till förklaringen till rubriken, som på olika sätt präglar detta 
nummer av TiS vill jag först av allt vill önska alla läsare av Tidskrift i Sjöväsendet 
välkomma till ett nytt år. Med stöd av alla er i era roller som ledamöter, prenumeranter, 
läsare, skribenter och annonsörer så kan TiS fortsätta att utvecklas på ett positivt sätt. 
Upplagan ligger på ca 1100 exemplar per nummer, en ökning med ca 10 % från i fjol. 
Detta har inneburit att vi även i år planerar att ge ut fem nummer av TiS, varav ett 
temanummer under hösten med föredrag mm från det seminarium som Kungl. Örlogs-
mannasällskapet planerar att ha i Göteborg i samband med årets högtidssammanträde.

Åter till rubriken ”Hur svårt kan det vara?” De som känner mig vet att jag ibland 
använt detta citat när jag tröttnat på obstruerande leverantörer eller andra enheter i min 
omgivning som möjligen inte riktigt motsvarar förväntningarna vad avser initiativ, idé, 
beslutskraft eller leverans. Flera av artiklarna i detta nummer av TiS anspeglar i större 
eller i mindre mån på uttrycket.

Främst anser jag att piratproblematiken gör detta. Hur svårt kan det egentligen vara 
att eliminera problemet i farvattnen utanför Somaila? Det borde inte vara någon omöj-
lig uppgift men blir faktiskt hur svårt som helst eftersom den egentliga viljan att lösa 
problemet tyvärr saknas. Med det menar jag inte att viljan att sända örlogsfartyg, utge 
alltmer	förfinade	utgåvor	av	”Best	Management	Practices”,	utrusta	handelsfartyg	med	
beväpnade vakter eller annat, utan att den egentliga viljan att angripa grunderna till 
problemet,	som	ju	återfinns	på	land,	faktiskt	 inte	finns.	Så	länge	som	Somaila	är	ett	
land utan fungerande regering och där befolkningen har små, för att inte säga minimala 
chanser, till ett drägligt liv kommer piratattacker att fortgå i större eller mindre omfatt-
ning, även om de marina styrkorna skulle erhålla betydligt friare manöverutrymme att 
attackera baser i land. Insatserna blir attacker mot symptomen, inte mot roten till det 
onda. Tyvärr tvingas man nog konstatera att viljan från västvärlden att göra vad som 
krävs för att återställa lag och ordning i Somaila inte kommer att kunna skapas inom 
överskådlig tid, i synnerhet inte efter den allmänna ”insatströtthet” som nu präglar 
USA, och att vi därför kommer att få dras med problemet. Det gäller då att göra det 
bästa	möjliga	för	att	trygga	flöden	av	gods	och	varor	och	tillvaron	för	de	sjömän	som	
seglar på de aktuella vattnen. Glädjande nog innehåller detta nummer av TiS ett antal 
artiklar med anknytning till ämnet, såväl av policyart, praktisk art samt juridisk art. 

Marininspektören presentetar även den Marina Utvecklingsplanen i en längre ar-
tikel. Att realisera den kommer att vara svårt, men inte omöjligt, och fortsatt debatt 
och argumentation är viktig. Även marin sjukvård ges ett ordentligt utrymme i detta 
nummer	och	som	ni	kan	läsa	finns	det	mycket	att	jobba	med	även	inom	detta	område,	
inte minst i de förändringstider av hela det militära personalförsörjningssystemet som 
nu äger rum. 

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

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

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

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

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

Hos oss är det kunderna som styr
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Marinen och Vägen framåt – Marinens 
utvecklingsplan 2012
Marininspektören presenterade den marina utvecklingsplanen vid Kungl. Örlogs-
mannasällskapets ordinarie sammanträde i Stockholm den 15 februari 2012.

Marinen håller idag hög kvalitet såväl personellt som materiellt. Vi har levererat 
och levererar insatser på svenskt territorium, i och utanför närområdet. Välutbil-
dad, professionell och motiverad personal med en gemensam och bra värdegrund, 
toppmoderna korvetter, ubåtar, minröjningsfartyg och stridsbåtar m.m. medger 
unika förmågor som kvalitetsmässigt placerar den svenska marinen i det främsta 
ledet. Allt detta kan vi vara stolta över. Det gör också att jag uppfattar utgångsläget 
och möjligheterna för marinens utveckling som goda. 

Ledamoten
JAN THÖRNQVIST

Konteramiral Jan Thörnqvist är Marintaktisk chef  
och Marininspektör.

Sjöfarten på Östersjön är betydande 
och har ökat stadigt det senaste decen-
niet. Östersjön har blivit ett av de mest 
trafikerade	 haven	 i	 världen.	 Varu-	 och	
containertransporterna är beräknade att 
tredubblas och sjötransporten av olja och 
petroleumprodukter beräknas öka med 
cirka 40 procent till år 2017.1 Mer än 2000 
större fartyg är ständigt till sjöss i Öster-
sjön. I Sverige går idag 95 procent av all 
import och export sjövägen och sjötran-
sporterna på svenska hamnar ökar.2 Sve-

1. Baltic Sea2020 < http://www.balticsea2020.
org/oestersjoens-utmaningar/sjoefart >
2. SjöV <http://www.sjofartsverket.se/upload/
Pdf-Gemensamma/Sektorrapport.pdf >

rige	 är	 således,	 i	 likhet	med	flera	 andra	
länder, helt beroende av öppna och säkra 
sjövägar. Den militära marina aktiviteten 
i vårt närområde har även den ökat under 
det senaste decenniet. Sjöfartsskydd och 
skydd av Sveriges territoriella integritet 
och säkerhet samt skydd av svenska in-
tressen på svenskt territorium och i vårt 
närområde, tillsammans med förmåga att 
delta i multinationella marina operationer 
för bland annat sjöfartsskydd, är tydliga 
och bra motiv till att nu och i framtiden 
vidmakthålla och utveckla marina för-
mågor i Försvarsmakten – med andra ord; 
vidmakthålla och utveckla marinen.
	Vi	står	inför	flera	spännande	uppgifter	
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och	 ser	 fram	 emot	 flera	 viktiga	materi-
elprojekt, som t.ex. version 5 av korvett 
Visby,	halvtidsmodifiering	av	amfibieba-
taljonen, nya stödfartyg, nya ubåtar samt 
på sikt nya patrullfartyg för att nämna 
några. Sammantaget har vi som sagt idag 
ett bra utgångsläge, men en hel del åter-
står att göra avseende argumentation och 
tydlig koppling till den marina utveck-
lingen och Försvarsmaktens utvecklings-
plan. Då vi tillsammans i marinen sätter 
kurs och fart in i framtiden är det viktigt 
att göra detta grundat på ett så säkert ut-
gångsläge och så säkra navigatoriska för-
beredelser som möjligt.

Vi måste emellertid vara medvetna om 
de stora utmaningar som vi tillsammans 
är mitt upp i och som ligger framför oss. 
För att rätta upp besticket och säkerställa 
en säker navigering framåt har jag tillsam-
mans	med	 flottiljamiral	 Jonas	 Haggren,	
chefen för produktionsledningens marin-
avdelning, i december 2011 fastställt och 
skickat ut Marinens utvecklingsplan 2012 
(MUP 2012). Planen tar sin utgångspunkt 
i nuläget och presenterar inriktningen för 
marinens utveckling på kort och medel-
lång sikt. Planen ska revideras årligen 
och riktar sig till all personal i marinen. 
Den marina utvecklingsplanen bygger på 
fastställd Försvarsmaktens utvecklings-
plan (FMUP) och ger årligen ingångsvär-
den till kommande (FMUP). Arbetet med 
MUP 2013 är redan igång. Osäkerheterna 
och frågeställningarna är just nu många 
och måste tas omhand i en väl prioriterad 
ordning. Här konstaterar vi att personal-
försörjningsfrågorna är av allra högsta 
prioritet för marinens förmåga att lösa 
sina uppgifter med i huvudsak stående 
förband.

Jag hoppas och tror att vi tillsammans 
kan fortsätta att göra marinen till den att-
raktiva och bra arbetsplats som jag anser 

att den är. En arbetsplats som vilar på tra-
ditioner, men som alltid måste följa med 
tiden och utvecklingen. Personalen är 
och kommer att vara marinens viktigaste 
resurs och det får inte bara bli en utnött 
floskel,	 utan	 påståendet	 måste	 omsättas	
till robust planering som sedan omsätts 
till handling. Det här handlar inte bara 
om marinens personalramar, utan även 
om marinens strategiska kompetenser – 
rekrytering, vidmakthållande och styr-
ning av dessa. Marinens personal har ett 
mycket gott anseende, inte minst inter-
nationellt, detta ska vi fortsatt vårda och 
leva upp till.

Med denna inledning vill jag härmed 
för er presentera de ”förberedelser för 
gång och de navigatoriska förberedelser” 
som genomförts och nu ligger till grund 
för marinens färd framåt.

Marinens utvecklingsplan 
2012 – Uppdraget
Marinstridskrafterna ska möta följande 
krav enligt regeringens Inriktnings-
beslut för Försvarsmakten 2010-2014 
(Fö2009/1354/MIL). Kraven beskrivs ut-
förligare i Försvarsmaktens utvecklings-
plan (FMUP).
•	 Marinstridskrafterna ska i huvudsak 

utgöras av stående förband.
•	 Genom deltagande i insatser och 

deltagande i internationell övnings-
verksamhet ska marinstridskrafterna 
fortsätta utveckla sin förmåga att 
verka inom ramen för en multinatio-
nell sjöstyrka.

•	 Marinstridskrafterna ska primärt ut-
veckla förmågan att verka i vårt när-
område genom att skydda svenska 
intressen till havs.

•	 Marinstridskrafterna ska kunna delta 
i marina insatser tillsammans med 
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andra länder, i Sverige, i närområ-
det samt, då insatsen lämpar sig för 
de svenska förbanden, även utanför 
närområdet.

•	 Amfibiebataljonen	 ska	 omorganise-
ras till en manöverbataljon med am-
fibisk	förmåga	och	utvecklas	i	enlig-
het med övriga manöverbataljoner.

Ovanstående inriktningsbeslut ställer 
krav på att vi i alla delar av och på alla 
nivåer i marinen har en gemensam för-
ståelse och uppfattning om innebörden 
samt hur marinen ska vidmakthållas 
och utvecklas framöver. Härav är det av 
väsentlig betydelse att marinens vilja, 
grundad på uppdrag, operativa krav, per-
sonal, ekonomi och slutsatser av studier, 
sammanställs och tydliggörs i Marinens 
utvecklingsplan.

I dagsläget är det av förklarliga skäl 
mycket fokus på internationella insatser 
utanför vårt närområde. Här har under 
senare år även olika delar av marinen 
deltagit i såväl sjöoperativa som mark-
operativa insatser med gott resultat. Just 
nu	med	delar	av	amfibiebataljonen	under	
insats i Operational Mentor and Liaison 
Team (OMLT) på plats väster om Mazar- 
e-Sharif, senare i år med ett EOD-team 
från	4.sjöstridsflj	till	FS23	i	norra	Afgha-
nistan	och	under	2013	med	amfibiebatal-
jonen som huvudansvarig för rotationen 
till FS25. Försvarsmaktens internatio-
nella insatser utanför vårt närområde är, 
och kommer framöver att vara, en mycket 
viktig del av vår verksamhet. 

Tyvärr uppmärksammas allt för säl-
lan Försvarsmaktens ständigt pågående 
sjö- och luftövervakning och de insatser 
som genomförs på svenskt territorium 
och i vårt närområde, i det sistnämnda 
fallet ofta i multinationella sammanhang. 
I nära samverkan med övriga delar av 

Försvarsmakten och med andra maritima 
myndigheter utgör marina stridskrafter i 
detta sammanhang en viktig del av vår 
beredskap, insats- och försvarsförmåga.

Marinen genomför över året rutinmäs-
siga och omfattande uppdrag med ubåtar, 
bevakningsbåtar, korvetter, HMS Orion, 
Sjöinformationsbataljonen, bevaknings-
styrkor, min- och ammunitionsröjnings-
personal etc. Detta, tillsammans med 
t.ex. förra årets ammunitionsröjning på 
och runt Basareholmen utanför Karls-
krona, samt insatsen med minröjningsen-
heter och delar av basbataljonen i OPEN 
SPIRIT 2011, är lysande exempel på att 
marinen levererar såväl beredskap som 
insatser i vårt närområde och att vi förfo-
gar över personal med hög kvalité.

Marinens utvecklingsplan 
2012 – Inriktningen
Enligt Budgetproposition 2012 kap. 3.4.2 
(Prop. 2011/12:1 utgiftsområde 6) ska 
Marinstridskrafterna bidra till Försvars-
maktens operativa förmåga och plane-
ring, som möjliggör att Försvarsmakten 
kan genomföra omvärldsbevakning, 
insatser och utveckling av insatsorgani-
sationen. Denna operativa förmåga ska 
uppnås enskilt och tillsammans med an-
dra och motsvara kraven på ett använd-
bart,	tillgängligt	och	flexibelt	försvar	för	
insatser i Sverige, i och utanför närom-
rådet.

Marinstridskrafterna utgörs i huvud-
sak av stående krigsförband med den pri-
mära uppgiften att i närområdet skydda 
svenska intressen och där så är lämpligt 
verka även utanför närområdet.

De marina stridskrafterna ska därför:
1. Utveckla förmågan att nationellt 

leda förband och att verka inom ra-
men för en multinationell sjöstyrka 
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genom nationell och internationell 
övningsverksamhet samt deltagande 
i insatser.

Marinen ska fortsatt lägga kraft på för-
svarsplanering, ett arbete som redan är 
i gång, och även vidta åtgärder för att 
kunna ge och ta emot militärt stöd. Vi 
ska ha förmåga att delta i och även leda 
större och sammansatta marina förband 
och stridsgrupper. Vi genomför ofta in-
satser tillsammans med andra nationer 
och myndigheter. Detta för att det ofta 
krävs varierande förmågor i nära sam-
verkan samt samarbete och samordning 
över myndighets och nationsgränser för 
att kunna lösa en operativ uppgift. Våra 
ammunitions- och minröjningsinsatser 
i Östersjön samt våra insatser i Afgha-
nistan, Medelhavet, Tchad, Adenviken 
och Indiska oceanen visar att vår utbild-
ning och vårt sätt att arbeta fungerar bra 
– även i en multinationell kontext – men 
självklart	finns	det	saker	vi	kan	förbättra.	
Denna kunskap är färskvara och behöver 
därför användas och uppdateras regel-
bundet. Marinens förmåga till samverkan 

och samordning ska utvecklas tillsam-
mans med andra myndigheter och orga-
nisationer i Sverige samt i samklang med 
FN, EU, NATO och våra viktigaste sam-
arbetsländer. Prioriterade utvecklings-
områden är harmonisering av arbetssätt, 
samordnad utbildnings och övningsverk-
samhet, gemensamt konceptuellt ram-
verk och fasta ledningsstrukturer.

2. Vidmakthålla förmågan att påverka 
mål på och under havsytan samt i 
amfibisk	miljö.

3. Vidmakthålla och utveckla förmågan 
till	 kvalificerad	 ytstrid,	 undervat-
tensstrid, sjöminröjning, luftförsvar 
och underrättelseinhämtning med yt-
stridsfartyg, minröjningsfartyg, ubå-
tar,	amfibie-	och	sjöinformationsför-
band.

Strid	mot	en	kvalificerad	och	högtekno-
logisk motståndare ska vara dimensione-
rande för marinen. Kan vi hantera en så-
dan situation står vi även inom ramen för 
detta även väl rustade att verka i en mer 
lågteknologisk hotmiljö, som exempelvis 

Strid	mot	en	kvalificerad	och	högteknologisk	motståndare	ska	vara	dimensionerande	
för marinen. Här HMS Härnösand under övningen Cold Response 2012. Foto: Fredrik 
Ohlsson, Försvarsmakten.
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sjöfartskydd mot pirater i Indiska ocea-
nen. Våra sensorer och vapensystem ska 
kunna verka i alla dimensioner – under 
vatten, på ytan och i luften. Marinen ska 
i nära samverkan kunna nyttja alla ingå-
ende förbandstyper och dessutom kunna 
samverka	med	flyg-	och	 arméstridskraf-
ter, för att den operativa effekten ska bli 
så bra som möjligt. Vi ska kunna verka 
i	 vår	 miljö,	 militärgeografi	 och	 klimat,	
vilket ofta ställer särskilda krav på såväl 
sensorer som vapensystem, men även på 
vår taktik och stridsteknik. Under 2012 
ska taktiska procedurer slutföras och 
fastställas för stridsledning, luftförsvar, 
ytstrid, minkrig samt för ubåts- och am-
fibiesystemet.

4. Vidmakthålla sjörörligheten och 
möjligheten till ombordbasering för 
att de ovan nämnda förmågorna pri-
märt ska kunna nyttjas i vårt närom-
råde för att skydda svenska intressen 
till havs.

Merparten av den marina infrastruktur 
och underhållsorganisation som fanns 
under	1980	och	1990-talet	finns	idag	inte	
längre kvar. Det är därför väsentligt att 
kunna ta med eget ombordbaserat sjörör-
ligt underhåll för att snabbt kunna sätta 
in stridskrafter runt vårt territorium och 
säkerställa rörlighet och uthållighet. Ett 
aktuellt	exempel	där	vi	fick	en	mängd	lär-
domar, av bl.a. den marina logistiken och 
underhållstjänsten, är övervakningsope-
rationen mot misstänkt främmande un-
dervattensverksamhet utanför Göteborg 
tidigare i höstas, där enheter och förband 
snabbt sattes in. För att uppnå en god ope-
rativ effekt krävs ett fungerande lagspel 
på och mellan alla nivåer, både internt 
och tillsammans med externa samarbets-
partners. För att vi ska kunna lösa våra 
marina uppgifter är en bra och fungeran-

de samverkan och samordning med andra 
maritima myndigheter och organisatio-
ner samt civil sjöfart mycket viktig. Inom 
detta område ska vi verka aktivt, ta initia-
tiv och ta till vara alla möjligheter till en 
positiv utveckling och förbättringar.
5. Kunna delta i lämpliga insatser utan-

för vårt närområde i syfte att tillsam-
mans med andra bidra till skydd av 
sjöfart och annan maritim verksam-
het.

Marina enheter har under senare år som 
bekant deltagit i marina insatser både 
utanför Libanon och i Indiska oceanen 
– utanför vårt närområde. Dessa insatser 
är bra exempel där marina stridskrafter 
gjort nytta för sjöfarten och samtidigt 
gjort skillnad för en civilbefolkning i 
nöd. Eftersom vi har begränsade resur-
ser och till antalet är för få, kommer vi 
emellertid inte kontinuerligt att kunna ha 
enheter och förband insatta i dessa ty-
per av internationella insatser. Parallellt 
med insatser utanför vårt närområde ska 
marinen kontinuerligt hålla en hög be-
redskap, övervaka svenskt sjöterritorium 
och hävda svensk territoriell integritet 
samt genomföra insatser på svenskt ter-
ritorium och i närområdet. Oavsett var vi 
genomför insatser med marina enheter 
och förband – hemma eller borta – ska vi 
göra det med hög professionalism, dra så 
mycket lärdomar som möjligt och känna 
stolthet över all den personal som deltar i, 
och i alla led och nivåer bidrar till, marin 
beredskap och insatsverksamhet – ”från 
ax till limpa”.
6. Fortsätta omorganisationen med am-

fibiebataljonen	till	en	amfibisk	manö-
verbataljon, i nära samverkan med 
övriga manöverbataljoner.

Detta	är	i	full	gång	och	i	flera	delar	redan	
genomfört. Den materiel som tillförts 
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har förbättrat landrörligheten och ökat 
förbandets	flexibilitet	och	rörlighet.	Am-
fibiebataljonen	 har,	 t.ex.	 under	 insatsen	
i Tchad, med gott resultat visat att den 
har god förmåga att genomföra krävande 
markoperationer. Utmaningen består i 
att vidmakthålla den för förbandstypen 
unika	 amfibiska	 förmågan,	 vilken	 är	 en	
av de viktigaste hörnstenarna i marinen, 
parallellt med utvecklingen av den rent 
markoperativa förmågan. Detta hanterar 
amfibiebataljonen	på	ett	bra	sätt	och	pla-
nerar aktivt för, men det ställer mycket 
höga krav på chefer och personal.

Marininspektörens över-
gripande inriktning
Marininspektörens övergripande inrikt-
ning för de marina stridskrafterna är att:
•	 personalen är marinens viktigaste 

resurs.
•	 ett bra och modernt ledarskap, en 

sund och gemensam värdegrund, 
god förbandsanda, god arbetsmiljö 
och framtidstro är centrala begrepp 
som ska utgöra grunden för en fung-
erande och bra personalförsörjning, 
utbildning, och utveckling av mari-
nens personal.

•	 kompetensförsörjningen av marinen 
ska ta sin utgångspunkt i samt präg-
las av helhetssyn, långsiktighet samt 
en tydlig inriktning och prioritering.

Ovanstående tre punkter får inte bli en-
dast	”fina	ord”.	Innebörden	måste	på	alla	
nivåer och i hela organisationen omsät-
tas i reell handling. Jag vill därför att vi 
alla i marinen funderar över, tar åt oss, 
diskuterar och aktivt bidrar till att tydlig-
göra innebörden. Det centrala är hur vi 
i marinen tillsammans ska leva upp till 
denna skrivning. Chefer och medarbetare 
på alla nivåer har alla här ett ansvar och 

en viktig roll. Vi har i dagsläget lätt att re-
krytera personal, vilket inte enbart beror 
på arbetsmarknadssituationen i samhäl-
let. Det marina yrket lockar och jag tror 
att vårt ledarskap, vår värdegrund och 
den	 lagkänsla	 som	 finns	 i	 besättningar	
och plutoner, tillsammans med en bra, 
intressant och många gånger utmanande 
verksamhet med bra materiel är fram-
gångsfaktorer. Men, vi måste också er-
bjuda mer än så. Kompetensutbildning 
och yrkesutveckling samt meritvärde är 
viktiga pusselbitar för dagens unga och 
där har vi mer att göra.

Mot bakgrund av punkten om kom-
petensförsörjning beslutade den marina 
ledningsgruppen, med stöd av marinens 
samtliga HR-chefer, i december 2011 att 
sätta samman en beredningsgrupp för 
personalförsörjningsärenden i marinen. 
Gruppen, som har en bred marin repre-
sentation, kommer att ledas direkt av C 
PROD MARIN, eller av den han utser. 
Den kommer vid behov att bereda vissa 
för	 marinen	 identifierade	 gemensamma	
personalförsörjningsfrågor och vid behov 
ta fram förslag till tydliga inriktningar, 
prioriteringar och beslut, syftande till ett 
så bra och samordnat underlag som möj-
ligt. All samverkan som skall ske med 
ATO i enlighet med MBL§11 sker där ef-
ter enligt ordinarie rutin. En god och nära 
samverkan med högkvarterets personal-
stab	och	HR-centrum	är	också	identifie-
rade framgångsfaktorer.

•	 prioriteringsordningen ska vara: 
förband och enheter som är insatta, 
förband och enheter som är i be-
redskap och planerade för insats, 
grundutbildning och därefter övrig 
verksamhet.

•	 uppdragstaktik ska vara grunden för 
marin ledning.
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Ovanstående punkter ska gälla generellt 
och på alla nivåer för ledning och ledar-
skap i marinen. Uppdragstaktik innebär 
i korthet att chefer på alla nivåer alltid 
ska	eftersträva	att	tilldela	väl	definierade	
resurser (personal, ekonomi och mate-
riel), ge klara och tydliga uppgifter med 
tydliga mål. Där efter ska den som fått 
uppgiften tilldelad på bästa sätt ansvara 
för genomförande och återrapportering 
då uppgiften är löst. Vid behov ges nöd-
vändiga styrningar, men inte i detaljer. 
Uppdragstaktik förutsätter en bra och 
öppen dialog samt att de övergripande 
målen med verksamheten är kända och 
förstådda.
•	 begrepp som stående förband med 

hög tillgänglighet, interoperabilitet, 
sjörörlighet, uthållighet och kvalité 
samt tydlighet ska vara centrala be-
grepp i den fortsatta marina utveck-
lingen.

Marinstridskrafterna ska ständigt vara 
bemannade av personal med rätt kom-
petens och antal mot ställda beredskaps-
krav. 
•	 förmågan att leda och verka i be-

hovssammansatta integrerade ma-
rina insatsstyrkor (med sjö- och am-
fibiestridskrafter,	underhållsförband,	
helikoptrar	m.fl.)	ska	stå	i	fokus.

En efter uppgiften sammansatt marin 
stridsgrupp ska alltså kunna ledas och 
verka tillsammans för att lösa gemen-
samma uppgifter i samma operationsom-
råde.
•	 insatser mot en högteknologisk mot-

ståndare ska vara dimensionerande.
•	 vidmakthållande och utveckling av 

förmåga till väpnad strid ska ha hög-
sta prioritet.

Marinstridskrafterna ska alltså, i nära 
samverkan	 med	 flyg-	 och	 arméstrids-

Personalen	är	marinens	viktigaste	resurs.	Här	exemplifierat	med	maskinpersonal	ur		
HMS Härnösands besättning. Foto: Fredrik Ohlsson, Försvarsmakten
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krafter, materiellt, personellt och taktiskt 
kunna sättas in i väpnad strid mot en 
motståndare som står på en hög teknisk 
och taktisk nivå. Detta ställer följaktligen 
också särskilda krav på såväl personal, 
utbildning, materiel, övningsverksamhet, 
interoperabilitet etc. Det innebär emel-
lertid inte en återgång till invasionsför-
svaret och heller inte att marinen bara ska 
öva och insättas nationellt. Marinen ska 
kunna sättas in i och utanför närområdet 
och tillsammans med andra myndigheter 
och nationer för att skydda sjöfart och 
svenska intressen. Därför måste vi också 
öva, såväl i nationell som i multinationell 
kontext.

Mål för de marina 
stridskrafterna
Verksamheten vid de marina stridskraf-
terna inklusive stödjande enheter ska ut-
formas för att samtidigt kunna:
•	 över tiden uppträda med minst ett 

fartyg i Östersjön och minst ett i Väs-
terhavet,

•	 hålla samtliga insatsförband i bered-
skap för att kunna möta ett begränsat 
väpnat angrepp mot Sverige,

•	 hålla delar av den marina insatsor-
ganisationen i hög beredskap för att 
kunna delta i internationella insatser 
omfattande en insats om upp till fyra 
månader per år,

•	 hålla	 erforderliga	 delar	 av	 amfibie-
bataljonen i sådan beredskap att de 
kan rotera i internationella insatser 
tillsammans med markstridskrafter-
nas manöverbataljoner enligt fast-
ställda planer samt,

•	 med hela den marina insatsorga-
nisationen eller delar därav, ingå i 
nationellt eller multinationellt sam-
mansatta stridsgrupper.

Även lednings- och stödfunktioner ska 
vara dimensionerade för att möta dessa 
krav. Med stödfunktioner menas förutom 
logistik även kompetensförsörjning och 
en infrastruktur för att kunna basera och 
utbilda och träna insatsförbanden.

Marinens utvecklingsplan 
2012 – Beslut i stort
I detta beslut i stort (BIS) ges inlednings-
vis inriktning och särskilda prioritering-
ar för de marina krigsförbandens utveck-
ling under perioden fram till 2014 samt 
där efter för en tioårsperiod (cirka) från 
det att insatsorganisation 2014 (IO14) 
intagits. I denna del anges att de marina 
förbanden ska vidmakthålla förmågor 
inom respektive huvuduppgifter, men 
jag tycker att det här är särskilt angelä-
get att peka på att de marina förbanden 
även kommer att behöva utveckla nya 
förmågor med avseende på planerad och 
föreslagen tillförsel av ny materiel där de 
första två posterna är:
•	 införandet av sjöoperativ helikopter 

15B och 14B.
•	 tillförsel av två (2) nya stödfartyg 

för att ge de marina insatsförbanden 
utökad tillgänglighet i operationsom-
rådet och förbättrad rörlighet.

Den områdesbundna logistikförsörj-
ningsorganisationen, vilken fram till 
1990-talet utgjort basen i logistikförsörj-
ningskonceptet för insatser i krig, har 
successivt avvecklat mobiliserande delar. 
I nuläget vidmakthålls en mindre del av 
tidigare förråd och kajer.

Nuvarande stödfartyg har utvecklats 
ur de behov som under 1980- och 90 ta-
let	identifierades	då	Försvarsmakten	med	
grundorganisationens resurser ställdes 
inför uppgiften att hantera systematiska 
undervattenskränkningar. Fartygen di-
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mensionerades för insatser i fred och kris 
och utgjorde ett komplement till områ-
desbundna basbataljoner dimensionerade 
för krigsorganisationens behov. De stöd-
fartyg som tillförts organisationen har 
utgjorts av militär överskottsmateriel el-
ler upphandlats på den civila andrahands-
marknaden. Därigenom har fartygens 
kapacitet inom logistikstödsområdet 
begränsats som en konsekvens att de ur-
sprungligen kravställts och konstruerats 
för andra uppgifter och ändamål.

Stödfartyget HMS Trossö, ursprung-
ligen byggt för Sovjetunionen som 
forskningsfartyg 1984, anskaffades från 
andrahandsmarknaden 1997 och modi-
fierades	för	att	stödja	en	minröjningsdivi-
sion. I nuläget tillhör HMS Trossö 4.sjö-
stridsflottiljen,	 med	 uppgift	 att	 stödja	
såväl minröjnings- som korvettdivison. 
HMS Carlskrona, som tillhör 3.sjöstrids-
flottiljen,	 är	 ursprungligen	 byggd	 1982	
som min- och långresefartyg. Hon pla-
neras under vintern 2012-13 genomföra 
ombyggnadsåtgärder till stödfartyg, så 
kallade RAS-åtgärder (Replenishment at 
Sea), för att kunna stödja såväl minröj-
nings- som korvettdivision. Som ersätt-
ning för HMS Trossö och HMS Carls-
krona planerar Försvarsmakten anskaffa 
två stycken nya stödfartyg, med leverans 
år 2017-2019.

En begränsad förbandsnumerär inne-
bär utökade behov av effektivt logis-
tikstöd. För insatser inom en begränsad 
konfliktnivå	 medger	 nytt	 stödfartyg	 ett	
framskjutet logistikstöd där förbanden 
inte behöver lämna operationsområ-
det för sitt underhåll varvid uthållighet 
och tillgänglighet ökar. Logistikstödet 
för sjörörliga förband ska som en kon-
sekvens av hotbildsutvecklingen, där 
bekämpningssystemens precision konti-
nuerligt ökat, utveckla sin rörlighet. Vid 

högre	konfliktnivåer	 innebär	 rörligheten	
att	logistikstödsresurserna	kan	förflyttas	
dit där de bäst stödjer den operativa verk-
samheten, oavsett om behovet är att följa 
eller undandra sig en motståndares rörel-
se. Rörligheten är den enskilt viktigaste 
egenskapen för att möta grundläggande 
behov av skydd för såväl logistikstödsre-
surserna som stödda förband under mot-
tagande av stöd.

Dimensionerande för stödfartygens 
kravställning är behoven vid sjöstrids-
krafterna. Därutöver kommer enskilt 
stödfartyg, efter tillförsel av personal och 
materiel, kunna stödja helikoptrar avde-
lade för sjöoperativa uppgifter i syfte att 
öka helikoptrarnas tillgänglighet i opera-
tionsområdet. Med en tillfällig basering 
ombord	 minskar	 tiden	 för	 anflygning	
jämfört med en landbasering och uthål-
ligheten, tiden helikoptern är tillgänglig i 
operationsområdet ökar. Dimensioneran-
de förbandsvolym är rote helikopter (t.ex. 
helikopter 14B) för att medge godtagbar 
tillgänglighet	 och	 redundans.	 Amfibie-
förband stöds inom ramen för angivna 
dimensioneringsgrunder. Stödfartygen 
kommer vara så utformade att de i sam-
band med egen uppfyllnad av förnöden-
heter är begränsat beroende av särskilt 
anpassade anläggningar. Därigenom re-
duceras behovet av ett fåtal anläggningar 
eller platser som i förväg kan utspanas, 
inmätas och rekognosceras i syfte att 
möjliggöra bekämpning av logistikstödet

Vidare planerar och föreslår marinen:
•	 projektering och anskaffning av två 

(2) Nästa Generation Ubåt (NGU),
•	 nya patrullfartyg, vilka ska medge 

en	 större	 flexibilitet	 och	 uthållighet	
i lösandet av de marina uppgifterna 
samt,

•	 tillförsel av en utökad luftvärnsför-
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måga för att, ”på ett tillfredsställan-
de sätt”, kunna skydda andra fartyg 
och objekt med ett s.k. områdesför-
svar.

Jag vill här kommentera den sista punk-
ten ovan som följer; Operativa spel och 
studier	har	påvisat	att	det	finns	ett	opera-
tivt behov av en marin förmåga att skyd-
da andra fartyg, objekt och områden till 
sjöss samt i skärgård och på land med ett 
s.k. områdesluftförsvar, därav det tidiga-
re föreslagna luftvärnsrobotsystemet till 
våra Visbykorvetter. Dessa luftförsvars-
system ryms för närvarande inte inom 
ekonomin.

Det politiska beslutet bakom att inte 
anskaffa luftvärnsrobot till Visby går 
tillbaka till 2008, då regeringen över-
förde resurser från materielanslaget till 
förbandsverksamheten. Beslutet inne-
bär inte att det operativa behovet inte 
finns	 utan	 att	 det	 var	 en	 rent	 finansiell	
fråga. Detta framgår tydligt i regering-
ens proposition om försvarets framtida 
inriktning, Ett användbart försvar, som 
sträcker sig över femårsperioden 2010-
2014. Där framgår det att marinstrids-
krafterna idag har förmåga till självför-
svar mot lufthot, samt att möjligheter att 
skydda andra fartyg och objekt med s.k. 
områdesluftförsvar bör ses över. Proposi-
tionen ger även inriktningen att korvet-
ter av Visbyklass successivt bör ges en 
utökad förmågebredd. Regeringen har 
i regleringsbrevet till Försvarsmakten 
bl.a. beskrivit att alla större ekonomiska 
projekt samt projekt med större betydelse 
för insatsorganisationens utveckling, ska 
ha regeringens medgivande innan an-
skaffning. Vi använder nu MUP för att 
understryka behovet och aktivt bidra till 
Försvarsmaktens planering för att på sikt 
få till stånd en anskaffning av luftvärns-
robot, för områdesförsvar, till korvett typ 

Visby.
Som avslutning i detta BIS ges för de 

marina krigsförbanden inriktning som 
gäller över hela tidsperioden, vilken be-
skrivs enligt följande:

För fartygsförbanden är det priorite-
rat att vidmakthålla förmåga till väpnad 
strid i alla dimensioner, d.v.s. under vatt-
net, på ytan och i luften. Förmåga till ver-
kan mot undervattensmål har under de 
senaste åren nedgått. Denna förmåga ska 
återtas. Här poängteras särskilt förmågan 
till ubåtsjakt samt förmåga till sjömine-
ring.

Kanske förknippar somliga en åter-
tagning av förmåga till sjöminering 
med invasionsförsvar samt ett förlegat 
och gammalmodigt vapensystem. Vad 
det handlar om är emellertid något helt 
annat. Försvarsmakten bibehåller min-
system som har återstående teknisk livs-
längd. Vi delar in minor i två grupper. 
Först det kontrollerbara som idag utgörs 
av minsystem M9. De kontrollerbara mi-
norna av typ M9 har såväl sensor- som 
verkansdel och används effektivt inom 
amfibiestridskrafterna	 som	 undervat-
tensspaningssystem vid bevakning av 
områden,	sjötrafikleder	och	hamnar,	med	
förmåga att bekämpa sjömål på ytan och 
under vattnet. 

Vidare har vi några olika system av 
okontrollerbara mineringar som kan 
läggas ut av marinstridskrafterna. Även 
om minsystemen anskaffades som del i 
invasionsförsvaret har systemet fortfa-
rande en operativ funktion med förmåga 
att skapa ovisshet och osäkerhet hos en 
motståndare. Psykologiskt sett är detta 
försvararens	vän	och	angriparens	fiende.	
Försvararen kan fördröja och försvåra en 
angripares planering och genomförande 
genom att hålla honom i ovisshet med 
minor på liknande sätt som med ubåts-
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system. Användning av minsystem är 
således såväl ett operativt som taktiskt 
vapensystem.
Viktigt	är	dock	att	påpeka	att	det	finns	

grundläggande regler för utläggning av 
okontrollerbara minor. Övergripande 
innebär	det	att	ju	lägre	konfliktnivå,	de-
sto svagare är legitimiteten för utlägg-
ning av okontrollerbara minor. När det 
gäller kontrollerbara minor beslutar För-
svarsmakten om utläggning medan Re-
geringen fattar beslut om utläggning av 
okontrollerbara minor.

Utvecklingsinriktningen i BIS innebär 
dessutom vidare att förmåga till sjööver-
vakning, sjöfartsskydd och, vid förhöjd 
beredskap,	 sjötrafikledning,	 behöver	 ut-
vecklas tillsammans med förmåga att 
delta i sammansatta marina säkerhetso-
perationer med civil-militär sammansätt-
ning. Inom ramen för det pågående för-
svarsplaneringsarbetet är det viktigt att 
se över samt om möjligt realisera möjliga 
förbättringar och effektiviseringar av 
samverkan och samordning mellan För-
svarsmakten och de maritima myndighe-
terna, i syfte att uppnå bättre effekt och 
rationalitet.
Amfibiebataljonen	 ska	 utveckla	 för-

måga att genomföra snabba insatser 
under kortare tid i främst kustnära stor-
stadsmiljö och hamnområden samt vid-
makthålla förmåga till verkan i övrig 
amfibisk	miljö.	Amfibiebataljonen	 ska,	 i	
sin roll som lätt manöverbataljon, kunna 
bidra vid rotationer av internationella in-
satser.	Amfibiebataljonen	ska	därför	kun-
na verka i både sjö- och markmiljö. Am-
fibiebataljonen	ska	utveckla	förmågan	till	
markoperativ rörlighet och förmåga till 
strid i urbaniserad miljö, samtidigt som 
förmåga	till	väpnad	strid	i	den	amfibiska	
miljön ska vidmakthållas.

Bevakningsbåtkompaniet ska utveckla 

förmåga	 till	 sjöövervakning,	 sjötrafik-
kontroll och undervattensstrid, inklu-
derande såväl spaning som verkan i de 
områden där bevakningsbåten har störst 
möjlighet att verka. Bevakningsbåts-
kompaniet ska utveckla sin förmåga att 
samverka med Säkerhetsbataljonens sjö-
säkerhetskompani. Förbandet ska även 
utveckla sin förmåga avseende hamnsä-
kerhet. Detta ska genomföras i samver-
kan med bland annat Röjdykardivisionen 
och hemvärnsförband med marina upp-
gifter.

Marin basbataljon ska utvecklas mot 
utökade uthållighetskrav med hjälp av ett 
underhållskoncept inriktat mot ett under-
håll som anpassas efter materielens fak-
tiska kondition och status. Den marina 
basbataljonen ska också vidmakthålla 
förmågan till sjörörlighet.

Sjöinformationsbataljonen ska fort-
sätta utveckla förmågan till utbyte av 
sjölägesinformation med andra myndig-
heter, organisationer och nationer sam-
tidigt som förmåga till sjöövervakning 
vidmakthålls.

Sjöstridsskolan ska utveckla utbild-
ningsformat och metoder mot krav som 

Amfibiebataljonen	 ska	 utveckla	 förmå-
gan till markoperativ rörlighet och för-
måga till strid i urbaniserad miljö, sam-
tidigt som förmåga till väpnad strid i 
den	amfibiska	miljön	 ska	vidmakthållas.	
Här till fjälls under Cold Response 2012. 
Foto: Joakim Elovsson, Försvarsmakten.
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följer av det nya personalförsörjnings-
systemet. Sjöstridsskolan ska genomföra 
utvecklingsverksamhet med inriktning 
av Marintaktisk chef. Sjöstridsskolan ska 
därmed utveckla organisation och verk-
samhet mot att utgöra ett sjöstridscentra.

Marina förband i insatsorganisationen 
ska utveckla säkerhetsmedvetandet och 
säkerhetsarbetet. Detta sker dels genom 
utbildning och dels genom dokumen-
tation. I det senare fallet är den marina 
erfarenhetsprocessen och ”lessons-lear-
ned” viktiga oavsett verksamhet. I detta 
arbete ska särskilt stridens krav beaktas.

Marinens utvecklingsplan 
2012 – I övrigt
Utöver vad som i valda delar presenterats 
och kommenterats här ovan beskriver och 
inriktar MUP i övrigt marinens så kall-
lade basförmågor; som ledning, under-
rättelser, verkan, rörlighet, uthållighet, 
skydd och tillgänglighet. Motsvarande 
beskrivning och inriktning görs avslut-
ningsvis i MUP även för doktrin, tak-
tikutveckling, organisation, övning och 
träning, ledarskap, personal, faciliteter 
och	 interoperabilitet.	Om	detta	finns	 att	
läsa mer om i dokumentet3 och det hade 
varit allt för omfattande och detaljerat att 
återge här.

Avslutningsord
Marinen är ständigt på väg med kurs och 
fart in i framtiden – utgångspunkten på 
sjökortet är och ska framöver vara Mari-
nens utvecklingsplan. Bildligt talat kräver 
all	marin	förflyttning	att	hela	besättning-
en ”är med i båten”, att vi gjort noggranna 
förberedelser för gång samt att vi konti-
nuerligt bedriver en säker navigering, där 

3. Se: HKV, 2011-12-21, dnr:01 600:58378, 
Marinens utvecklingsplan 2012.

vi tillsammans regelbundet kontrollerar 
och rättar upp besticket. Vi måste hela 
tiden övervaka alla system ombord, hålla 
utkik, noga följa och studera utveckling-
en i vår omvärld samt vara förberedda på 
sjöhävning, mörker, nedsatt sikt, risk för 
nedisning och haverier. På färden framåt 
måste vi följaktligen vara beredda att vid 
behov i god tid vidta nödvändiga åtgärder 
samt göra vissa justeringar i kurs, fart 
och färdplan. Marinens utvecklingsplan 
kommer därför att vara ett levande doku-
ment vars innehåll är känt och förstått av 
alla medarbetare i marinen.

Målet för marinen kommer emellertid 
alltjämt att vara direkt användbara och 
tillgängliga förband som i nära samver-
kan	med	flyg-	och	arméstridskrafter,	na-
tionellt eller tillsammans med andra, kan 
genomföra väpnad strid i för uppgiften 
behovssammansatta förband, i och utan-
för närområdet.

Avslutningsvis, till alla medarbetare 
i marinen som regelbundet på olika sätt 
producerar, planerar, utbildar, bidrar till 
samt genomför insatser med marinens 
förband samt till alla er utanför marinen 
som följer, intresserar och engagerar er 
i försvarsdebatten och marinens utveck-
ling, vill jag framföra att jag är mycket 
tacksam för ert engagemang. Jag vädjar 
härmed till er att fortsätta följa och delta i 
den marina debatten. Bidra till att minska 
”Sea Blindness” hos det svenska folket, 
så kanske medvetandet ökar om hur ben-
sin, diesel och andra dagligvaror kom-
mer till Sverige och i förlängningen hur 
detta hänger ihop med Försvarsmakten 
och marinen. Sprid det marina budska-
pet samt fortsätt eller börja engagera er 
i Försvarsmaktens och marinens viktiga 
framtidsfrågor, vilka i det sistnämnda 
fallet	finns	beskrivna	i	Marinens utveck-
lingsplan.
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Defeating Piracy – Past and Present
Inaugural lecture held at the Royal Swedish Society of Naval Sciences meeting in 
Stockholm on the 15th of February, 2012.

“You may rest assured I shall afford every protection in my power to preserve the 
property of the English merchants, and others, our allies …” 
 -Horatio Nelson, written from HMS Captain at Genoa to Admiral Sir John 
Jervis, June 1796.

The Fellow (Ledamoten)
PETER HORE

Peter Hore is a retired British navy captain: his last appoint-
ment in the Royal Navy was as Head of Defence Studies, and he 
is now a freelance writer and researcher and has written more 
than a dozen books on naval strategy, history and biography. 

I wish say at the outset that although I 
have received a deal of information from 
individuals and organisations on the 
subject of piracy, from, for example, the 
UNODC, IMO, the CNA, and several of 
the world’s navies, but I must make clear 
that the opinions expressed in this article 
are mine and mine alone. This paper is 
work-progress for what I hope will be 
much longer investigation into modern 
piracy and its antecedents. Time does not 
permit me to deal with every aspect, but I 
will of course be happy to take questions 
at the end.1

1.	 United	Nations	office	on	Drugs	and	Crime,	
International Maritime Organisation, Center for 
Naval Analyses.   I am particularly grateful to 
Anna Bowden for the ability to include the latest 
verifiable	figure	on	piracy,	complied	by	the	Oce-
ans Beyond Piracy programme of the One Earth 
Foundation

However, I start with the premise that 
the navies of the world own what Alfred 
Thayer Mahan called the wide common:  
after four centuries of warfare, as many 
world	wars,	and	fifty	years	of	Cold	War,	
we, the Royal Swedish Navy and the Bri-
tish Royal Navy and our allies and friends 
own the high seas.2

Yet despite our achievements and all 
2. A T Mahan, The	 Influence	 of	 Sea	 Power	
Upon History, 1660-1783 (Little Brown, Boston, 
1890)	page	25,	“The	first	and	most	obvious	light	
in which the sea presents itself from the poli-
tical and social point of view is that of a great 
highway; or better, perhaps, of a wide common, 
over which men may pass in all directions, but 
on which some well-worn paths show that con-
trolling reasons have led them to choose certain 
lines of travel rather than others. These lines of 
travel are called trade routes; and the reasons 
which have determined them are to be sought in 
the history of the world.”
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our technology not to mention the bil-
lions of dollars, pounds and kronor that 
have been spent on our armed forces, we 
are denied the free use of 2 ½ million 
square miles of some of the busiest and 
most important seas. The reason we are 
denied that free access is piracy:  just last 
year these were 176 pirate attacks in the 
Indian Ocean and Gulf of Aden, some 
25 of which ended in success for the pi-
rates, bringing them US$160m or £100m 
or over Skr1060m in ransom for the ships 
and their crews.

This piracy off Somalia is conduc-
ted by tribesmen in skiffs powered by 
outboard motors, tribesmen armed with 
simple	 weapons	 –	 no	 more	 than	 rifles,	
shoulder-fired	 rockets	 and	 ladders,	 and	
the number of attacks has grown year on 
year. 

What I would like to suggest to you 
is that history has something to teach us 
about the conditions which favour piracy 
and the defeat of piracy.

A Cultural View of 
Pirates 
Pirates have a strong identity in our cul-
ture, and I don’t just mean Pirates of the 
Caribbean and the glamorous image gi-
ven to piracy by Johnny Depp and Keira 
Knightley and ‘Bootstrap Bill Taylor’ aka 
Stellan Skarsgård.

In English culture pirates are best 
known through the works of Robert 
Louis Stephenson’s Treasure Island and 
J M Barrie’s children’s pantomime Peter 
Pan.	Being	a	serious	child	my	own	first	
acquaintance with piracy was in my La-
tin class and the translation of Suetonius’ 
lives of Twelve Caesars and especially 
of Julius Caesar who was captured and 
ransomed by pirates. But as soon as the 
ransom was paid and Caesar set free, he 

immediately	manned	a	fleet,	captured	the	
pirates, destroyed their port, took their 
property	 as	 spoils	 of	 war	 and	 crucified	
them on the beach.3 It was, of course, the 
Romans	who	first	declared	piracy	hostes 
humani generis (enemies of the human 
race).
However,	my	first	lesson	from	history	

is simple and obvious. There is a single, 
common reason why piracy prospered 
in the Caribbean in the 17th century, on 
the eastern seaboard of North America 
in the early 18th century, in the Mediter-
ranean in the 19th century, in the South 
China Sea in the 20th century, and why 
it prospers today in the Indian Ocean.4 
That is the absence or the breakdown of 
authority on the coast, and the only way 
permanently to end piracy is either to de-
stroy the pirates’ bases to establish strong 
government in the place of lawlessness.

There was once also piracy from ba-
ses along the Barbary Coast, the south-
ern shore of the Mediterranean: Barbary 
pirates in the 1600s ranged as far as 

3. According to Suetonius, Julius Caesar “was 
taken by pirates near the island of Pharmacussa 
and remained in their custody for nearly forty 
days in a state of intense vexation, attended only 
by a single physician and two body-servants; for 
he had sent off his travelling companions and 
the rest of his attendants at the outset, to raise 
money for his ransom. Once he was set on shore 
on	payment	of	fifty	talents,	he	did	not	delay	then	
and	 there	 to	 launch	 a	 fleet	 and	 pursue	 the	 de-
parting pirates, and the moment they were in his 
power	to	inflict	on	them	the	punishment	which	
he had often threatened when joking with them.”
4. John Ivancovich, Kim Hall, Daniel White-
neck, A Framework for Counterpiracy: The 
Military Role in Whole-of-Government, Center 
for Naval Analyses, Alexandria, Va, October 
2010.  “While piracy off the coast of Somalia 
has a long history, the recent increase in piracy 
has been recognized as a failure of effective go-
vernance within the country.”
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Iceland and England and into the North 
Sea, looking for slaves and they preyed 
on American and European ships trading 
in the Mediterranean.  The breakdown of 
control by the Ottoman Empire allowed 
piracy	to	flourish,	but	while	Britain	was	
at war with France, and throughout most 
of the 1700s, and the Royal Navy needed 
water, fresh vegetables and beef on the 
hoof to feed its seamen, Barbary pirates 
were tolerated by Britain while they la-
gely left British merchant ships alone.5

In 1801-1805 and 1815 the newly 
founded USA fought two Barbary wars, 
against the pirates who were levying a 
form of protection money. The 1815 war 
turned on the USA’s failure to pay the re-
quired tribute, and eventually, the USN 
prevailed and gained freedom of naviga-
tion for US merchant ships in the Medi-
terranean.6

However, with the end of the Napo-
leonic Wars in 1815, the Royal Navy no 
longer needed the Barbary States as a 
source of supply and Britain and her new 
ally, the Dutch, set about ending the pi-
ratical activities of the Dey of Algiers.  
After a bombardment in 1816, the Dey 
freed several thousand white, Christian 
slaves and a treaty against the slavery of 
5. Piracy was so matter-of-fact that Rossini’s 
1813 opera An Italian in Algiers would not have 
worked for the audience if they had not thought 
his storyline was commonplace and plausible.   
The Bey of Algiers is bored with his harem, 
wants to get rid of his principal wife by mar-
rying her off to his Italian slave and sends his 
pirate captain to capture an Italian girl against 
whom he can test his virility … but in the best 
traditions of opera the story is too complex to 
recount here.
6. Commodore Stephen Decatur captured two 
Algerian ships and traded these for 10 Ameri-
can captives and a large group of Europeans and 
a treaty which guaranteed no further tributes 
would be paid.

Europeans was forced upon him.  But pi-
racy from bases on the North Africa coast 
did not stop entirely until the bases were 
overrun, and Algiers and Tunis became 
colonies of France in 1830 and 1831.

And I am grateful to Christer Hägg for 
pointing out to me that a konvojkassa was 
founded in Sweden in 1724 and that the 
Kungliga Konvojkommisariat, which ai-
med to organise convoys to protect Swe-
dish ships from the depredations of Bar-
bary pirates, existed as late as 1835, when 
it was absorbed into a trade and shipping 
fund.7 

The 19th century was a century of rela-
tive peace, the heyday of Pax Britannia, 
when the Royal Navy was often harbing-
er	and	arbiter	of	peace.	Under	this	benefi-
cent rule free trade between nations pros-
pered and piracy and slavery, which was 
declared a form of piracy, were suppres-
sed. Of course, I stray slightly from the 
strict subject of piracy. In the strict legal 
meaning piracy should be distinguished 
from terrorism at sea and other forms of 
maritime disorder, but all forms of piracy, 
whether the pirates’ aims are political or 
economic need to be treated holistically. 8    

By the 20th century the age of piracy 
seemed to be over, and in the mid-1990s, 
when I helped to write British Maritime 
Doctrine, piracy deserved only a six line 
entry in a 250-page manual. But in the 
meantime the Royal Navy’s methods of 
dealing with pirates, which had usually 
involved brutal and summary justice, had 
also been overtaken by the rule of law.  

7. Erik Hägg, Under	tretungad	flagga (Stock-
holm, 1941) pp 145-155
8. Volodymyr Bezkorovainiy and Sergiy So-
kolyuk,  Piracy, Maritime Terrorism and Dis-
order at Sea:  The View from the Ukraine (The 
Corbett Centre for Maritime Policy Studies, 
February 2012)
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The Shuntien Incident
However, in the 1930s central authority 
had broken down in mainland China and 
piracy, which had been successfully sup-
pressed in the South China Sea in the pre-
vious century, broke out again. Just as in 
the Horn of Africa today, order in main-
land China had broken down during the 
wars between warlords, some Nationalist 
and some Communist. Piracy became so 
serious that the British government was 
obliged to make a report to Parliament 
of several cases when British subjects 
had been murdered, kidnapped or held to 
ransom. Nearly 100 British subjects had 
been affected.9 One might even feel sorry 
for the pirates who boarded the steamship 
Tungchow	to	find	it	was	carrying	70	Bri-
tish school children home from school, 
and	 the	 pirates	 fled	 without	 taking	 any	
hostages. 

One feels less sympathy for the pira-
tes who had earlier captured the steamer 
Shuntien off the Yellow River on 17 June 
1934, and brought down the wrath of the 
Royal Navy.10

The British Admiralty had been in dis-
pute	with	the	Foreign	Office.	The	Foreign	
Office	argued	 that	pirates	could	only	be	
9.  House of Commons 9 Mar 1936, statement 
by Secretary of State for Foreign Affairs, Cases 
of British subjects kidnapped or murdered in 
China, 1933–5.
… 17th June, 1934.—Piracy of steamship 
"Shuntien." Five British subjects, Lieutenants 
Luce and Field, R.N., and Messrs. Nicholl, 
Brand, and Watson, were captured, but were re-
leased on 23rd June.
… 29th January, 1935.—Piracy of steamship 
"Tungchow." Some 70 British school children 
were on board. The pirates abandoned the vessel 
without taking captives on 1st February.

10.  The Eagle and the Pirates, The Naval Re-
view, 1944 no 2 pp 156-157, signed ‘OR’  

taken if they were caught in the act of 
piracy – the res actae. The Admiralty’s 
view was rather more robust:  if you were 
at sea in a boat equipped for piracy, and 
for no other apparent good reason – or if 
you had a beard, a parrot and an earring 
– then you were a pirate - the res gestae – 
and your boats would be burned and you 
put ashore. A simple but effective way of 
dealing with pirates, if not exactly in line 
with international law. 

Matters came to a head when it was 
discovered that among the passengers of 
the Shuntien were two British naval of-
ficers	travelling	on	leave	between	Peking	
and the British base at Wei-hai-wei.   That 
night the Royal Navy sailed the aircraft 
carrier, HMS Eagle, two destroyers and 
a	flotilla	of	ships’	boats	filled	with	Royal	
Marines. The pirates’ junks were soon 
identified,	bombed	and	machine-gunned	
from the air, and the Eagle’s captain took 
it upon himself to offer the pirates an am-
nesty if their prisoners were released un-
harmed.	By	4.30	a.m.	on	19	June	the	offi-
cers were onboard for an early breakfast. 
Just as well, because one of those British 
naval	officers	went	on	 to	be	Admiral	of	
the Fleet Sir David Luce, the First Sea 
Lord in 1963-1966. I shall refer to the 
Shuntien incident later.

Modern Piracy
However,	piracy	 today	 is	defined	by	 the	
UN Convention on the Law of the Sea 
(UNCLOS) as acts of violence for private 
ends on the high seas – that is outside the 
jurisdiction of any state - , though increa-
singly the International Maritime Orga-
nisation (IMO) and others include in the 
definition	 of	 piracy	 all	 acts	 of	 violence	
committed against mariners wherever 
they take place, including in ports and 
harbours which are clearly under national 
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jurisdiction.11 The statistics are available 
at the IMO’s website Global Integrated 
Shipping Information System or GISIS.12   
There were 34 recorded pirate attacks last 
month [January 2012] alone, mostly in the 
South China Sea and the Indian Ocean, 
on ships of all nations from a Spanish na-
val auxiliary and a Danish container ship 
but	most	 ships	were	flying	flags	of	 con-
venience, from Panama to the Marshall 
Islands.
11. (1) French luxury yacht Le Ponant, captured 
4 Apr 2008, subsequently and ransomed by 
French marines.   (2) UK yacht Lynn Rival, cap-
tured off Seychelles 23 Oct 2009 ransomed after 
388 days in captivity   (3) South African yacht 
Choizil, captured in Oct 2010: the yacht ran 
aground and skipper refused to abandon ship, 
and was rescued by naval authorities. However, 
the other two sailors were taken ashore to Soma-
lia, where they continue to be held for ransom   
(4) US yacht Quest captured off Oman, 18 Feb 
2011, 4 crew killed   (5) Danish yacht Ing, 7 crew 
including 3 children, 24 Feb 2011, ransomed and 
released 6 Sep 2011   (6) Belgium/Dutch yacht 
Capricorn 2 Mar 2011, crew locked themselves 
in the engine room when six pirates boarded, but 
pirates	fled	when	another	vessel	with	armed	se-
curity personnel approached the yacht
12. http://gisis.imo.org

The subject is large, but in this paper 
I wish to concentrate upon the subject of 
modern piracy in the Indian Ocean which 
takes the form of hostage-taking and ran-
som-demand. The pirates use small boats 
with outboard motors, sometimes from 
mother ships, which have previously 
been pirated, to search a vast expanse of 
the Indian Ocean for targets. Once they 
have found a likely victim, a pirate attack 
can develop in ten to 25 minutes; the pira-
tes threaten the victim ship with machine 
guns and rocket-propelled grenades and 
boarding via ladders to take over a ship.   
The IMO and other shipping authorities 
are agreed upon Best Management Prac-
tice or BMP for use by merchant ships to 
defeat pirate attacks – though it is not my 
intention to discuss BMP in detail. BMP 
is however essentially passive defence 
and the IMO advices co-operation and 
non-resistance once the ship has been ta-
ken over by pirates.  

However, what the GISIS statistics 
clearly show is that ships which show the 
slightest degree of alertness or readiness 
are easily able to deter or to defeat pirates.

A ”modern” Pirate Action Group with two attack skiffs and a whaler. Picture taken 
outside of Somalia by a helicopter from the spanish navy ship ESPS Victoria in 2010. 
Photo:	EU	NAVFOR	Public	Affairs	Office.
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Hostages
The pirates take their captures the coast 
of Somalia, and there they demand ran-
som.  The numbers are down over the last 
12 months, but in February 2011 there 
were 685 hostages from 33 ships – of all 
sizes - held somewhere in Somalia. While 
some acts of piracy achieve limited pu-
blicity - when for instance yachts crews 
are taken - but most incidents pass unre-
ported except in the trade press. Why is 
piracy not taken more seriously?

I referred to the Shuntien incident ear-
lier. Piracy had been tolerated – by the 
Royal Navy – in the South China Sea in 
the interwar years unless it more or less 
directly	 affected	 the	 British	 flag,	 and	
when	 two	 British	 officers	 were	 captu-
red, well, I have told you what happened.   
There were also Japanese and Chinese 
passengers in the Shuntien, but their na-
mes are not known.13 

And one has only to look at the natio-
nality of the hostages being held in Soma-
lia to be made to believe that the same at-
titudes prevail. Of the 785 hostages held 
– one year ago -, they were from more 
than two score nations, such as Algeria, 
Bangladesh, Comoros, the Philippines 
(the largest number), Georgia, Iran, Jor-
dan, Korea, Syria, and Sudan. News of 
these hostages is unlikely to sell a news-
paper in Stockholm or in London.

13.  The opposite happened in 1883 when the 
US newspapers expressed shock over the sink-
ing of the USS Ashuleot which had run aground 
off the coast of China:  outrage died out when it 
was learned that only 19 of the 111 shipwrecked 
crew were native-born Americans. Mark Rus-
sell Shulman, Navalism and the Emergence of 
American Sea Power 182-1893 (Naval Institute 
Press, Annapolis, 1995) pp 40-42

Pirate-detainees
Of	 course	 each	 fisherman	 turned	 pirate	
stands to gain a lifetime in wages from 
one, successful pirate action. And in the 
course of each piracy there is the risk 
that some pirates have committed acts 
of violence and even murder, and where 
there is good proof, they should be tried 
and punished appropriately. But who is 
responsible for meting out justice to a 
Somali	fisherman	with	no	identity	papers	
who attempts to board illegally a Greek-
owned ship registered in the Marshal 
Islands,	 with	 Ukrainian	 officers	 and	 a	
mixed Asian crew, carrying a cargo from 
Japan to Holland?

The legal regime concerning pirates 
taken prisoner is a mess and what system 
exists is constipated. For example, the 
British government does not want to see 
any more catch-and-release, and is de-
termined that pirates must pay for their 
actions: it wants pirates detained, tried 
and imprisoned in the region, ideally in 
Somalia itself, and is undertaking what 
it calls “ground breaking project work on 
prisons, prosecutions and transfer agre-
ements, in conjunction with the outstan-
ding	team	at	the	United	Nations	Office	on	
Drugs and Crime”.14

What the UNODC is actually doing is 
organising prison work in Kenya, Mau-
ritius, the Seychelles and Somalia, using 
aid money to build prisons and train pri-
son warders, and negotiating with these 
countries to take and prosecute alleged 
pirates. In fact there are 999 pirates in 
prisons around the world in 19 countries 
from Belgium, to the Comoros and the 
14. Tackling piracy: UK Government response, 
12	October	2011,	speech	by	Foreign	Office	Mi-
nister Henry Bellingham to the British Chamber 
of Shipping on the UK Government’s response 
to piracy
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USA. More scandalously there were 71 
alleged pirates at sea in warships at the 
end of January because no country will 
agree to let them be landed, and UNODC 
is negotiating as to the evidence against 
them, and which country is willing to ac-
cept them for trial.

It is also true that some navies are af-
raid to use force and to take prisoners, 
resulting in catharsis when faced with a 
pirate attack or its aftermath. British po-
licy, for example, is that those accused of 
piracy are not welcome on British soil lest 
they	claim	asylum	and	welfare	benefits.			

Now, I share the frustration that having 
caught a pirate it is often not possible to 
prosecute them. I think it is time to re-
appraise our policy towards trying pira-
tes. 90% of suspected pirates are already 
released without trial, and ‘catch-and-re-
lease’ may well be the best policy. What 
better deterrent than that every would-
be pirate who sets out from the Somalia 
coast should return emptied-handed to 
the beach, without his boat and its out-
board motor and without his Kalashnikov 
and the rest of his piratical equipment.          

Payment of ransom
But the real culprits of piracy are the 
middlemen and the organisers and their 
financiers	who	never	so	much	as	get	their	
feet wet by going to sea, and very few of 
these have been caught.

The amount of ransom paid is often 
kept a commercial secret, and so esti-
mates of the total income from piracy 
in Somalia vary widely, and it is hard to 
say	whether	 the	numbers	 are	 inflated	or	
underreported, but they vary between 
US$160M and US$1B. Estimates of the 
total cost of piracy off the Horn of Africa 
(including the counter-piracy measures) 
also vary widely between US$7–12 bil-
lion [in 2010]. 

Reported ransom payments for single 
pirate hijacks range from US$200,000 
to the supposed largest, to date, which is 
US$13.5 million in 2010 for the VLCC 
Irene SL.15 To put this in context, the 
15. At approximately 1000Z on 9 February, the 
319,247	 deadweight	 tonnes,	Greek-flagged	 and	
-owned VLCC MV IRENE SL was pirated ap-
proximately 350 nautical miles South East of 
Muscat in the North Arabian Sea en route to 

MV	Irene	SL,	the	greek	flagged	VLCC	that	in	2010	gave	the	pirates	a	ransom	of	some	
US$	13.5	million.	Photo:	EU	NAVFOR	Public	Affairs	Office.	
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government budget of Puntland is about 
US$20 million.

It would be foolish to think that ransom 
money remains in circulation in Somalia.   
The destination of ransom money is un-
certain – a bit like pirate treasure throug-
hout the ages – maybe 30 per cent goes to 
the pirates and 10 per cent to their repre-
sentatives, 10 per cent of revenue goes in 
gifts and bribes to the local community, 
while the remaining 50 per cent is paid to 
the	financiers	and	sponsors	of	the	pirates,	
who may be based abroad.16

Physically the money probably goes 
to somewhere like Dubai, but the wealth 
paid for ships, cargoes and hostages mo-
ves across continents by the system of ha-
wala. It is estimated that since the collap-
se of Somalia’s formal banking system, 
hawaladars, Muslim money brokers, have 
assumed responsibility for the transfer of 
some one and half of billion US$ per year 
in remittances between the Somali dias-
pora and that benighted country.17, 18

Suez from Fujairah. She had a crew of 25 (7 
Greek, 1 Georgian and 17 Filipinos), and was re-
leased on 7 Apr 2011 after a relatively short two 
months in captivity
16. Dr Anja Shortland,  Treasure Mapped: Us-
ing Satellite Imagery to Track the Developmen-
tal Effects of Somali Piracy, Royal Institute of 
International Affairs (Chatham House) Africa 
Programme Paper: AFP PP 2012/01 Jan 2012
17. Hawala is an ancient but informal and ef-
fective system of value transfer based on honour 
and an extended network of money brokers, 
which used in the Muslim world, especially in 
South Asia, the Middle East, and the Horn of 
Africa. It predates and operates in parallel to 
paper-based or electronic means of transferring 
wealth and is largely invisible to investigators 
18  The Somali diaspora in Europe comprises 
significant	 minorities	 in	 the	 United	 Kingdom	
(250,000, 80% in East London), and perhaps 
12,000 to 30,000 each in the Netherlands, Swe-
den, Norway, Denmark and Finland. In recent 
years there has been some secondary migration 

Under these circumstances, INTER-
POL	recognises	the	unique	difficulties	of	
collecting evidence in the circumstances 
of piracy off Somalia, and is currently 
aiming to identify and arrest high-value 
individuals and their assets. However, as 
INTERPOL acknowledges, a single pira-
cy case will often affect several different 
nations.	Vessels	may	 be	flagged,	 owned	
and operated by different countries and 
manned by multinational crews. The pi-
rates, the navy which captures them and 
the nation willing to investigate and pro-
secute the case are also likely to be dif-
ferent.

INTERPOL also aims to develop the 
capabilities of regional police forces, 
through training and equipping them to 
“increase the likelihood of successful 
prosecutions” – but many other anti-pira-
cy initiatives, much lies in the future, and 
INTERPOL’s Global Maritime Piracy 
and Stolen Vessels database had yet to be 
populated.19

Jurisdiction
I referred a few moments ago to the ex-
tension of the law in the 19th century 
to	 define	 slavery	 or	 rather	 slaving	 –	 the	
transport of slaves – as piracy.

In 1807 Britain abolished the slave 
trade in British vessels. Then in Paris 
in 1815 Britain pressed the other great 
powers of Europe for a universal ban of 
slavery, and even “an armed and inter-
national police on the coast of Africa.”  
This idea proved to be far in advance of 
its time. However Britain entered into a 
number of bilateral agreements giving 
the mutual right to stop and search ves-

of Somalis to the UK from Sweden and Den-
mark.
19. http://www.interpol.int/Crime-areas/Mari-
time-piracy/Maritime-piracy 
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sels for evidence of slaving – one of the 
first	of	 these	agreements	was	with	Swe-
den in 1813. These agreements included 
mutual rights of search, but it was clear 
that the Royal Navy was going to do most 
of the searching. 

However, in the wake of the War of 
1812 – between Britain and the USA – the 
British were cautious of stopping vessels 
flying	 the	Stars	 and	Stripes,	 and	 pirates	
and	slavers	learned	that	flying	the	Ame-
rican	flag	might	give	 them	some	degree	
of immunity from the Royal Navy. Ho-
wever, if a Royal Navy captain had suf-
ficient	grounds	to	suspect	a	ship	of	piracy,	
or	that	a	ship	was	flying	a	false	flag,	then	
he had a reason to stop and search an oth-
erwise seeming neutral merchant vessel, 
including	 those	 flying	 American	 flags.			
Thus in 1824 when Britain unilaterally 
defined	 slaving	 as	 piracy,	 alleging	 that	
there was “an intimate connexion bet-
ween slave-trading and all the atrocities 
of a piratical life”: this implied a right to 
stop	 and	 visit	 any	 ship	 flying	 whatever	
flag	it	was	flying.	The	Royal	Navy	could	
thus pursue its anti-slavery policies in the 
Atlantic.

Many of these concepts have been pre-
served in modern law at sea, and it is no 
coincidence that Article 99 – the prohibi-
tion of the transport of slaves - and Ar-
ticle 100 – the duty to cooperate in the 
repression of piracy – sit side by side in 
UNCLOS and are closely followed by 
Article 110 – the right of visit – if … there 
is reasonable ground for suspecting that 
a ship is engaged in piracy or engaged in 
the slave trade;

There is also an ancient right to the 
freedom	of	the	seas	-	a	principle	first	co-
dified	 in	 the	 seventeenth	 century	which	
limited national rights to a relatively nar-
row belt of sea surrounding a nation’s 

coastline. This freedom of the seas inclu-
des freedom from acts of piracy and UN-
CLOS articles 100-107 removes all doubt 
about what a pirate is. 20 

UNSCR
A number of UNSCR also are relevant, 
which gives a right to enter Somalia wa-
ters in hot pursuit of pirates.21 The Eu-
ropean Union’s anti-piracy naval force, 
Operation Atalanta, is considering ex-
panding the scope of their mission to the 
beaches of Somalia, and has called for 
revised rules of engagement to extend to 
the destruction of piracy logistics on the 
beach - short of a full deployment of for-
ces on land. 

However, while piracy has been suc-
cessfully prosecuted in national courts 
for hundreds of years and recent cases 
have shown that modern Somali piracy 
can be successfully prosecuted, too many 
states are understandably daunted by the 
prospect	of	prosecuting	their	first	piracy	
case in modern memory and lack the po-
litical will to pass international law into 
national law and thus to criminalize pi-
racy and prosecute suspects. Also, many 
states	are	concerned	about	 the	difficulty	
of removing [Somali] suspects should 
they be acquitted or, even if convicted, 
after they complete any prison sentence. 

Mixed Response
If the application of law is hazy and po-
lice forces, including INTERPOL, are 

20. John Ivancovich with contributions from 
Daniel Whiteneck and Kim Hall, The Legal 
Framework for Counterpiracy Efforts, Center 
for Naval Analyses, Alexandria, Va, June 2011
21. The provisions of UNSCR 1816 and 1851 
that allowed nations to take actions within the 
territorial waters and the territory of Somalia 
itself were extended by UNSCR 1897 (2009)
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weak, this is only matched by – in my 
opinion – a bewildering naval effort.

The European, Operation Atalanta, 
effort started in 2008 and is comman-
ded from Northwood in England, but the 
primary contact for merchant ships is the 
UK Maritime Trade Operations (UK-
MTO) in Dubai which encourages ships 
to send regular reports of their position/
course/speed. Operation Atalanta aims 
to protect vessels of the World Food Pro-
gramme, repress acts of piracy, protect 
vulnerable	shipping,	and	monitor	fishing	
activities off the coast of Somalia. 22

The NATO, Operation Ocean Shield, 
effort started in 2009 and is intended 
to give a distinctive NATO character to 
anti-piracy operations by what it calls “a 
more comprehensive approach” including  
“regional-state counter-piracy capacity 
building” which however will “comple-
ment the efforts of existing international 
organisations and forces operating … off 
the Horn of Africa.” The Royal Navy has 
one ship allocated to Operation Ocean 
Shield, the RFA Fort Victoria.

And then there is there is the US-led 
25-nation Combined Maritime Forces 
(sometime referred to as the Coalition 
Maritime Force), also established in 
2009, which manifests itself as Combined 
Task Force 151 and aims to deter, disrupt 
and suppress piracy, and protect ships of 
all any nationalities in the Gulf of Aden 

22. To date the following countries have contri-
buted to EU NAVFOR Operation ATALANTA: 
Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, 
Finland, France, Germany, Greece, Hungary, 
Italy, Ireland, Luxembourg, Malta, The Nether-
lands, Poland, Portugal, Romania, Slovenia, 
Spain, Sweden, United Kingdom (also hosting 
the EU NAVFOR Operational Headquarters), 
Lithuania, Latvia as well as non-EU countries 
such as Croatia, Montenegro, Norway, Switzer-
land, and Ukraine.

and the Somali Basin. The British con-
tribution to CTF 151 is a frigate, HMS 
Somerset.

And there is the ad hoc presence of 
ships from China, India and Russia on 
anti-piracy operations.

Even so there are at most 15-20 war-
ships in the area, when on some simple 
mathematical calculation it would require 
86 warships each operating a helicopter 
to cover the region. 

Under the cirmcumstances, I agree 
with Nautilus International, the trade uni-
on and professional organisation which 
represents some 23,000 Merchant Navy 
officers	and	managers	that:
•	 Piracy has not attracted the political 

attention it deserves and that respon-
ses to the problem are often inade-
quate or misdirected.

•	 International and domestic law is 
weak

•	 Coordination at the international le-
vel is poor.23

Private armed security
Merchant vessels can be armed in dif-
ferent ways, preferably, like the French, 
Spanish and Italian navies, by putting 
uniformed, security teams aboard high-
value or high-risk vessels or Vessel Pro-
tection Detachments (VPDs). A more 
controversial option is to arm merchant 
crews or to licence private armed secu-
rity guards.

Placing private armed guards on all 
vessels would be hugely expensive, and 
the estimates of the costs, risks and legal 
liability are generally deemed too high.24  

23. House of Commons Foreign Affairs Com-
mittee - Tenth Report, 20 December 2011, Pi-
racy off the coast of Somalia 
24. Ibid.  MAST reckons that the cost of armed 
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Nor is it a responsibility which should be 
shrugged off by governments on to the 
shipping industry, to ask ship-owners to 
assume the responsibility for vetting, de-
veloping rules of engagement, logistics, 
etc for armed guards.

Nor should governments allow a cot-
tage industry of mercenaries to grow 
up:  at the latest count there are some 160 
companies offering various so-called se-
curity services in the Indian Ocean.   And 
only last week I heard of two conferen-
ces	 in	 the	Middle	East	 filled	with	 secu-
rity industry salesmen, peddling for their 
own purposes the need for private armed 
guard.25

There are several questions to be add-
ressed:
•	 Do we want to sea at sea the stan-

dards of privately armed security 
guards which we have seen in Iraq 
and Afghanistan? 

•	 What, indeed, will these companies 
do when piracy has been repressed?

•	 And surely it is the prerogative of na-
tions to enforce the law – especially 
on the high seas – and that is why 
individuals and companies pay tax?

In any case, privateering at sea has been 
banned for over 150 years.26

guards for a single transit of the Somali Basin 
would be US$34,000, and that given that 20,000 
vessels pass through the region each year, the 
cost of placing armed guards on all of them 
would be of the order of US$680 million.
25. It is frequently said, in support of PASG, e 
“no ship carrying guards has yet been hijacked - 
after	warning	shots	are	fired,	the	pirates	tend	to	
back off and seek an easier target” but the same 
is equally true of any ship complying with BMP 
and showing alertness and readiness.  See: Hi-
red guns can help to tackle threat of piracy, says 
minister: http://www.oceanuslive.org/main/
viewnews.aspx?uid=00000408 
26. In the Treaty of Paris 1856, which closed 

The Nexus with 
Terrorism
The good news about our anti-piracy 
operations is that piracy – so far – is 
still a criminal activity. There is no evi-
dence that the pirates are using sophis-
ticated intelligence on the 2,000 plus 
ships which transit the Somali basin each 
month, rather they are setting out to sea 
on speculative operations, and, just like 
common burglars, they are deterred by 
the slightest signs of any security precau-
tions having been taken by the ships – or 
houses – which they target.27, 28

the Russian/Crimean War 1853-1856, the bel-
ligerents agreed that they would no longer is-
sue letters of marque, or license private armed 
ships. The treaty made it an obligation that sta-
tes would not commission privateers. Any dou-
bts about this treaty were removed by the Hague 
Convention of 1907
27. John Ivancovich, Kim Hall, Maria Kings-
ley, Daniel Whiteneck,  Options and Opportu-
nities for Whole-of-Government Contributions 
in the Campaign Against International Piracy: 
Capstone Summary, Center for Naval Analy-
ses, Alexandria, Va, June 2011.   “Pirates are 
opportunistic. Piracy exists where governance 
on land is weak or non-existent, where easy 
targets are present, and where maritime powers 
have not enforced order and rules at sea. Piracy 
flourishes	where	economic	chaos	and	disruption	
creates incentives for recruits to be lured by the 
chances of short-term lucrative gains, balanced 
against weak enforcement mechanisms unable/
unwilling	to	impose	significant	costs.”
28 Daniel J. Whiteneck with contributions 
from John Ivancovich and Kim Hall, Piracy 
Enterprises in Africa, Center for Naval Analy-
ses, Alexandria, Va, August 2010  “ … pirates 
do not have advanced visual aids or night vision 
goggles to aid in attacks … There have been no 
reports that pirates have relied on this [intel-
ligence reports from ports around the region] 
method of acquiring intelligence or cueing at-
tacks. Pirates have not used radio signals to gui-
de each other to potential targets. There is also 
no evidence to suggest that they are looking at 



32

Also, while some protection money 
may pass between them, there seems to 
be no connection between the pirates and 
the militant Al-Shabaab which is loosely 
affiliated	to	al-Qaeda.

So, if there are no British or Swedish 
hostages in Somalia, why are we concer-
ned?

Carl-Johan Hagman has set out the 
economic and personal impact of piracy, 
and I need say little more.29, 30 

But consider this: on 23 October 2010,  
5000-ton, Japanese-built, Greek-owned, 
German-operated,	 Singapore-flagged,	
liquid gas tanker MV York with her Ger-
man master, and a crew of 2 Ukrainians 
and 14 Filipinos was captured by pirates 
in two skiffs off the Seychelles, and she 
was	held	for	five	months.	Her	use	during	
those	 five	months	 as	 pirate	 mother-ship	
was considered as a game-changing event 
– after all who was going to try to recap-
ture a ship carrying several thousand 

Internet sites that follow the movements of glo-
bal	merchant	fleets,	or	of	the	local	media	reports	
on ship arrivals and departures.”
29. Carl-Johan Hagman, Sjöröveriet fortsätter, 
Tidskift i Sjöväsendet no 2:2011 pp 101-113
30. Anna Bowden, The Economic Costs of 
Maritime Piracy, One Earth Future Foundation 
Working Paper December 2010.   “Imperfect 
reporting on piracy: The IMB is generally ac-
cepted as the primary source of information on 
piracy in the world. However, the IMB is res-
trained by the volume of piracy attacks it is per-
mitted to report and document. Noel Choong, 
head of the IMB‘s Piracy Reporting Centre, 
reckons that about half of all pirate attacks go 
unreported:	―In	some	cases	 the	ship‘s	owners	
dissuade the captain from reporting an attack….
They don‘t want bad publicity or the ship to be 
delayed	by	an	investigation.‖10	Others	have	sug-
gested	that	―[o]nly	an	estimated	30-40	percent	
of pirate attacks on commercial ships are repor-
ted.‖11	Piracy	is	downplayed	by	both	governme-
nts and industry for both political and commer-
cial reasons.”

cubic meters of liquid natural gas cooled 
to around -160ºC and shrunk to less than 
600 times of its natural volume, making 
it easier to store and transport, but also a 
potent bomb. Little mention is made that 
MV York was destined to Mahé in the 
Seychelles and her non-arrival reduced 
the islands’ stock of gas to just two days’ 
worth. 

Now consider this: the UK is dependent 
for 30% of its gas supplies upon Dubai, 
and holds between 5 and 9 days’ supplies 
ashore in the UK.31 Effectively British 
gas supplies and its strategic storage are 
held in a chain of tankers which crosses 
the Somali Basin en route between Dubai 
and Milford Haven in Wales.32 Unless we 
can repress piracy in the Indian Ocean, 
it can only be question of time before pi-
rates disrupt this supply chain, or their 
skills are transferred to al-Shabaab and 
terrorists take charge of an LNG tanker 
carrying 250,000 cubic metres of gas 
chilled to 1/600th of its natural volume.

31. Financial Times: January 15, 2012, UK 
Warned over Dependence on Qatar Gas
32. House of Commons Energy and Climate 
Change Committee, 10 October 2011, UK En-
ergy Supply: Security or Independence? 

MV York, the Liquid Gas Tanker that 
were	used	as	a	pirate	mother-ship	for	five	
months in 2010 and 2011. 
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The Peter Policy for 
Prevailing over Piracy
I have not talked about building an effec-
tive government in Somalia, or ‘capacity 
building’ in the jargon of today.33

But, given that I think that the interna-
tional response to piracy is too diverse, 
and	 so	problematic,	what	 are	 some	firm	
ideas for dealing with the problem? I 
should like to suggest a 5 point plan:
•	 The international community should 

declare an exclusion zone out to the 
edge of the Somali EEZ, in which 
area all ships under a certain size 
should be banned.  

•	 This exclusion zone should be poli-
ced by the UN which should absorb 
the efforts of the EU, NATO, CTF 
151 and others.

•	 Within the exclusive zone, all vessels 
under a certain size should be consi-
dered	piratical	and	liable	to	confisca-
tion:  the sailors in these craft should 

33. Anna Simons, Joe McGraw & Duane 
Lauchengco, The Sovereignty Solution: a Com-
monsense Approach to Global Security (Naval 
Institute Press, Annapolis, 2011) pp 80-83: ex-
cept to express concern  that 30 to 40% of aid 
money	also	ends	up	with	the	financiers	of	piracy

be dis-armed and put ashore in their 
country of origin without further le-
gal action unless they were taken in 
res actae of piracy. 

•	 All larger craft within the exclusion 
zone should be obliged by law and 
by their insurers to follow the IMO’s 
Best Management Practice

•	 Private security companies should 
also be banned within the exclusion 
zone and all ships should be offered 
armed guards from the nations invol-
ved in anti-piracy operations.

The area of seas involved are large 
enough to divide in zones, coastal zones 
for unrestricted economic use by the So-
malis,	 fishing	 boxes	 where	 Somali	 and	
other	 fishing	may	 be	 licensed,	 and	 con-
voy corridors (one already exists at the 
entrance to the Red Sea) where inter-
national shipping can be escorted – but 
anyone in these areas and not under the 
rule of international law is a pirate, and 
should be declared, as in Caesar’s time, 
hostes humani generis.

Meanwhile the international commu-
nity	should	go	after	 the	financiers	of	pi-
racy.
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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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Ledamoten
CARL JOHANSON

Sju sjuka sjömäns sjukvård II
Inträdesanförande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde 
i Göteborg den 26 januari 2012. 

Trots en långsamt ökande förståelse för sjukvårdens betydelse i Marinen så är re-
sultatet långt från gott. Betyget på sjukvården vid de senaste årens marina insatser 
måste bli IG (Icke Godkänt) vilket svarar mot betyget på rekrytering, förberedelser 
och utbildning till insatserna. Sjukvårdsberedskapen för ubåts räddning är fortfa-
rande IG men läget är bättre inom dykerimedicinen vid Försvarsmaktens Dykeri- 
och Navalmedicinska Centrum (FM DNC). Sjukvården i Amfibie kårens insatsför-
band utvecklas positivt.

Utmaningar inom marin-
medicinen i Försvars-
makten
Utveckling och undervisning i marinme-
dicin sker i huvudsak på Försvarsmedi-
cincentrum (FömedC) med marinöver-
läkaren (MÖLäk), Sjöstridsskolan (SSS) 
och vid de marina förbanden. De marin-
medicinska funktionerna på Försvars-
medicincentrum och Sjöstridsskolan är 
emellertid påtagligt underbemannade 
i förhållande till uppgifterna och de ar-
betar delvis med fel saker. Den vikt som 
läggs vid medicinsk utveckling, sjuk-
vårdsorganisation och sjukvårdsledning 

varierar stort mellan de marina förban-
den i Försvarsmakten (FM). Jämfört med 
andra mariner är personalen som arbetar 
med marin medicin i FM mycket liten, 
även när man tar hänsyn till de olika ma-
rinernas storlek. Många viktiga marin-
medicinska uppgifter försummas därför 
vilket ställer till det för de marina förban-
den. Detta förhållande återspeglas bland 
annat i sjukvården i de senaste marina 
insatserna som måste få betyget icke god-
känt. Rekrytering och utbildning av sjuk-

Kommendörkapten Carl Johanson är Marinöverläkare vid 
Försvarsmedicincentrum i Göteborg. 
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vårdsfolk till våra marina insatsförband 
har hittills gått ut på att inför varje insats 
rekrytera personal som kunnat göra sig 
fria på kort varsel och ge dem otillräck-
lig utbildning till en tjänst i en omogen 
organisation. 

Detta inträdesanförande presenterar 
dessvärre en rätt dyster bild av marinme-
dicinen i Försvarsmakten. Det riktigt in-
tressanta för mig som marinläkare är inte 
budgetresultat, omstrukturering eller ge-
nomförda övningar utan i slutändan våra 
sjömäns och soldaters hälsa. I Försvars-
makten genomförs utbildningar, övning-
ar och insatser vanligen med mycket hög 
grad av säkerhet vilket leder till mycket 
få olycksfall och ändå färre personska-
dor	av	fientlig	verkan	så	hälsan	förblir	ju	
god vilket kan ge intryck av att allt är väl. 
Försvarsmaktens	kvalificerade	akutsjuk-
vård blir mycket sällan prövad och det är 
svårt att dra några säkra slutsatser om 
vårdkvaliteten. För övrigt saknas i stort 
sett helt den lagstadgade uppföljningen 
av vårdkvaliteten. Om vi backar ett steg 
och ser på högre marina sjukvårdsnivå-
ers organisation och resultat vid övningar 
under	pågående	insatser	så	finner	jag	det	
samlade resultatet IG (icke godkänt) vil-
ket jag strax ska utveckla. Att resultatet är 
så dåligt är inte så märkligt eftersom även 
rekrytering, förberedelser och utbildning 
inför insatserna varit IG. I huvudsak till-
fälligt anställd, och jag menar inte tidvis 
tjänstgörande1 utan just tillfälligt anställd 
civil sjukvårdspersonal, har efter mycket 
stora inledande svårigheter i insatserna 
ändå lyckats få ordning på sjuk vårds-
tjänsten mot slutet av insatserna.

Ubåtsräddningen lämnar också myck-

1.	 Tidvis	tjänstgörande	officer	är	den	nya	be-
nämningen på det som tidigare kallades reserv-
officer	 (RO)	men	 även	 andra	 kategorier	 än	 of-
ficer	kan	nu	vara	tidvis	tjänstgörande.

et att önska vad gäller sjukvården. En 
funktion som kräver specialkunskaper 
och erfarenhet för att kunna utvecklas är 
mycket sårbar när allt hänger på enstaka 
medarbetare. Det gör att vi fortfarande 
saknar en välfungerande sjukvårdsorga-
nisation för ubåts räddning men arbetet 
går i alla fall framåt.

Dykerimedicinen är en del av marin-
medicinen som fungerar tillfredsstäl-
lande men även den är mycket sårbar 
med endast en dykarläkare som arbetar 
inom detta fält. Tidigare fokuserades så 
på denna del av marinmedicinen att den 
förr använda benämningen ”navalme-
dicin” av många felaktigt tolkades som 
synonym med dykerimedicin. Den dy-
kerimedicinska sektionen vid FM DNC2 
vid Sjöstridsskolan i Karlskrona stödjer 
utvecklingen av dyksystem och utbildar 
dykarläkare som upprätthåller sjukvårds-
beredskap vid våra förband.
Sjukvården	 i	 Amfibiekåren	 utvecklas	

för närvarande väl efter bottennoteringar 
för några år sedan. Här är Trängregemen-
tet till stort stöd och i många stycken kan 
Amfibiekåren	 lära	 av	 Arméns	 förband	
vars utveckling präglas av krigets verk-
lighet i utlandet. Jag hyser gott hopp om 
att	Amfibiekårens	 krigsförband,	 2.	Am-
fibiebataljonen,	 småningom	 kommer	 att	
få en modern och mycket välfungerande 
sjuk vårds organisation.

Marinmedicin i 
Försvarsmakten
Med marinmedicin menar jag den delen 
av försvarsmedicinen som är speciell för 
Marinen. Jag undviker helst begreppet 
”navalmedicin” därför att det inte hör 
till vanlig svenska och därför att det så 
2. Försvarsmaktens Dykeri och navalmedicin-
ska centrum (borde enligt författaren vara Dy-
keri och dykerimedicinska centrum)
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nomtänkt sjukvårdsorganisation, välut-
bildad personal och rätt läkemedel och 
sjukvårdsutrustning. Hemma i Sverige i 
fred vänder sig vår personal vanligen till 
civil primärvård iland och i vissa fall till 
Försvarshälsan som är Försvarsmaktens 
företagshälsovård. Under insatser måste 
primärvården skötas av insatsförbandets 
sjukvårdsorganisation.	Nu	finns	det	 vis-
serligen planer på att Försvarshälsan ska 
sköta, eller åtminstone bemanna, sjuk-
vårdsorganisationen i insatsförbanden 
men	det	ändrar	inte	vår	definition	av	ma-
rinmedicin.

Även i djupaste fred i hemmavatten 
måste	det	finnas	viss	sjukvårdsberedskap	
på Marinens fartyg för att ta hand om 
akuta sjukdomar och olycksfall till sjöss, 
långt från sjukvård i land. Försvarsmak-
tens allmänna ansvar som arbetsgivare 
såväl som svenska och internationella 
sjöfartsregler kräver det. De senare är 
STCW-regler (Standards of Training, 

ofta missförstås som enbart dykerimedi-
cin och ubåtsräddning. Engelskans Naval 
Medicine betyder förstås marinmedicin 
och med det menar de engelsktalande all 
sjukvård i marinen, marinmedicin alltså.

Målet för det vi på Försvarsmedicin-
centrum kallar marinmedicin är högpres-
terande och friska sjömän och soldater 
i Marinen. För att nå dit arbetar vi efter 
följande fyra operationslinjer; hög pre-
stationsförmåga, förebyggande av sjuk-
dom och olycksfall, god akutsjukvård 
vid övning och insats, såväl hemma som 
utrikes, och slutligen god primärvård i 
insats	 (figur	 1).	 Som	 exempel	 på	 arbete	
inom ämnet prestationsförmåga kan 
nämnas en marinläkare vid FömedC som 
forskar i sjösjuka och dess behandling. 
Utveckling av dyktabeller och andnings-
gaser för dykning kan bidra både till 
hög prestationsförmåga och till före-
byggande av skador. En välfungerande 
sjukvård ombord är beroende av en ge-

Figur 1. Marinmedicinska operationslinjer. 



38

Certification	and	Watchkeeping)	utgivna	
av FN-organet International Maritime 
Organization. 

Om ovanstående var en förklaring 
av syftet med marinmedicin i Försvars-
makten så kan den marinmedicinska 
verksamheten	 beskrivas	 som	 i	 figur	 2;	
sjukvård ombord i fartyg, sjukvård i am-
fibieförband,	sjukvård	vid	ubåtsräddning,	
dykerimedicin och stöd till HKV. Därtill 
kommer det som står överst i vedertagna 
internationella läkarregler, nämligen lä-
karens skyldighet att ständigt förkovra 
sig och utveckla sin kompetens.3 Det bor-
de vara en själv klarhet att FömedC läkare 
och sjuksköterskor deltar i eller åtmins-
tone följer med i den vetenskapliga och 
medicinska utvecklingen men det är ofta 
mycket svårt med rådande obalans mel-
lan uppgifter och resurser. Läkarskrået 
i Försvarsmakten är inte det enda som 
drabbats men nog förvånas jag över att 
det anses rationellt att de som rekryterats 
för sina specialist kunskaper ska ägna sig 
åt administrativa uppgifter som avgjort 
bättre och billigare kunde skötas av dem 
med utbildning i och intresse för admi-
nistration.  

Jag är förstås inte unik när jag påstår 
att resurserna för just min bransch, den 
marin medicinska, egentligen är helt otill-
räckliga i förhållande till uppgifterna. De 
få marin medicinska medarbetarna skulle 
räcka till att utveckla ett (1) av arbetsom-
rådena	i	figur	2	till	den	önskvärda	nivån.	
De	allra	flesta	länder	med	marina	styrkor	
har	 flera	 gånger	 större	 organisation	 för	
marinmedicin och försvarsmedicin även 
i förhållande till försvarsmakternas stor-
lek och klagar ofta över samma problem. 
Utbildningarna till marinläkare och dy-
karläkare	 är	 flera	 eller	 många	 gånger	
3. A physicians’ charter. Lancet 2002;359:520-
22.

längre	i	de	flesta	utländska	mariner.	Det	
är svårt att komma ifrån misstanken att 
den långa fred vi haft i Sverige har gjort 
att behovet av försvarsmedicin glömts 
bort. De senaste åren har försvarsmedici-
nen förvisso fått påtagligt större betydel-
se i Försvarsmakten men det tar många år 
att bygga upp det som försummats, inte 
minst därför att det inte går att beordra 
fram erfarna försvarsläkare och annan 
militär sjukvårdspersonal. De måste fak-
tiskt lockas, rekryteras, utbildas, tränas, 
få erfarenhet, vinna respekt, trivas och 
inte minst stanna kvar innan vi får effekt 
av dem.

Daglig sjukvård eller 
akutsjukvård?
Låt oss så lämna organisation och gå 
över till den militära sjukvårdens natur. 
Inte sällan uppfattas militär sjukvård 
som akutsjukvård för stridsskadade och 
man tänker sig gärna svåra skott-, skär-, 
kross- och brännskador. Men patienterna 
med	sådana	här	stridsskador	finns	nästan	
inte alls i fred och skulle de inträffa tar 
landstingens sjukvård hand om dem. Vi 
ser dem mycket sällan i fredsbevarande 
insatser. Och andra länders försvarsmak-
ter rapporterar att inte heller i fullt krig 
dominerar de svåra stridsskadorna. Det 
är i stället det vi kallar daglig sjukvård, 
primärvård med civilt språkbruk, som 

Figur 2. Marinmedicinska arbetsom-
råden
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helt dominerar i antal patienter. Sjukdo-
mar och icke-stridsskador såsom infek-
tioner, klimatpåverkan, olycksfall och 
själsliga	åkommor	utgör	de	flesta	fallen.	

Vad är då viktigast i den militära sjuk-
vården?	 Kvalificerad	 akutsjukvård	 eller	
daglig sjukvård? Det beror på från vilket 
synpunkt	vi	 ser	på	 frågan	 (figur	3).	Lite	
tillspetsat kan vi säga att för förbandsche-
fens har daglig sjukvård, förebyggande 
sjukvård och andra hälsobefrämjande in-
satser en helt avgörande betydelse medan 
akutsjukvården saknar direkt betydelse. 
För patienten själv är det snarast tvärtom. 
Den dagliga sjukvården är avgörande för 
att hålla förbandschefens personal frisk 
och högpresterande. Förutom förebyg-
gande	av	fientlig	verkan	och	olyckor	så	är	
det förbandets dagliga sjukvård och fö-
rebyggande hälsovård som är avgörande 
för dess stridsduglighet, särskilt under 
förhållanden utan modern, västerländsk 
standard på infrastruktur, hygien, tra-
fik	och	arbetsmiljö.	De	svårt	sårade	som	
överlever kommer i regel inte tillbaka 
till förbandet innan insatsen är över. För 

chefens planering av den fortsatta insat-
sen gör det därför just ingen skillnad om 
patienterna tillfrisknar, överlever med 
svåra handikapp eller rent av dör. Däre-
mot har förtroendet för förbandets akut-
sjukvård oftast en avgörande betydelse 
för stridsmoralen och därmed är tilltron 
till sjukvården indirekt mycket viktig för 
förbandets stridsduglighet. För patienten 
själv är oftast inte primärvården så viktig 
på	 lång	 sikt.	De	 flesta	 åkommor	 är	 inte	
så	farliga	och	på	sikt	tillfrisknar	de	flesta.	
Men för den livsfarligt sårade eller sjuke 
är förstås akutsjukvården avgörande för 
resten av livet. 
I	Försvarsmaktens	officiella	inriktning	

för sjukvård slås fast att respekten för 
människoliv utgör en grund för försvars-
medicinen och att varje människoliv är 
unikt och livsviktigt.4 Förr lärde vi ut att 
krigssjukvården syftade till att göra ska-
dade och sjuka stridsdugliga igen. De all-
varligt skadade kommer emellertid inte 
att ha hunnit tillfriskna och återhämta 
4. HKV 2010-02-05  22 100:52 460 Riktlinjer 
för försvarsmedicin vid insatser

Figur 3. Daglig sjukvård – akutsjukvård.
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sig innan den militära insatsen är över så 
det håller inte. För stridsdugligheten är 
förebyggande åtgärder mycket viktigare. 
Men respekten för människoliv kräver att 
vi också gör allt vi kan för att rädda dem 
som av drabbats av skada eller sjukdom 
under tjänsten i Försvarsmakten oavsett 
deras chanser till framtida stridsduglig-
het. Deras liv är unika och oersättliga och 
det räcker som skäl för att göra allt vi kan 
för att rädda dem.

Planering av försvars-
medicin vid insatser
Många olika planeringsverktyg för sjuk-
vård har tagits fram genom tiderna. För 
närvarande används i västvärlden de 
principer som Nato-länderna enats om. 

För akutsjukvård gäller 10 – 1 – 2 som 
ska läsas som 10 minuter, 1 timma, 2 
timmar5. Efter skada i strid ska den ska-
dade få rätt första hjälp av kamrat inom 
10 minuter. Inom en timma ska den svårt 
skadade	 få	kvalificerad	hjälp	på	en	nivå	

5. NATO ACO Directive 83-1 Medical Sup-
port to Operations 2009-03-17

som vi i Sverige tolkar som sjuk sköter ska 
eller läkare med rätt utbildning. Vanligen 
tänker man sig också att det sker i form 
av ambulanstransport mot operations-
bordet som ska påbörjas senast vid denna 
tidpunkt. Inom två timmar ska den svårt 
skadade ha nått operationsbord för livräd-
dande kirurgi. Med rätt vård inom dessa 
tidsgränser kan många liv räddas men 
tidsgränserna blir i många fall mycket 
svåra att hålla, inte minst till sjöss.
Nato	 har	 också	 definierat	 olika	 sjuk-

vårdsnivåer eller sjukvårdsförmågor 
(engelska role)6 i nivåer från 1 till 4 
(R1 – R4), begrepp som har utvecklats 
de senaste åren.7 Begreppen avser alltså 
sjukvårdsförmågor, inte sjukvårdsför-
band eller vårdinrättningar. Nivån anger i 
princip inte sjukvårds kapacitet, alltså hur 
många patienter som kan vårdas, även om 
det i praktiken oftast blir oftast så att hö-
gre sjukvårds nivåer har högre kapacitet. 

Det land från vilket förbandet kommer 
är normalt ansvarigt för den lägsta nivån, 

6. MC 363/2 från 2004
7. AJP 4.10(A) från 2006

Figur 4. Försvarsmaktens inriktning av försvarsmedicinen.
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sjukvårds nivå R1 (Role 1) som utgörs av 
en grundläggande nivå med läkare mot-
svarande primär vård eller daglig sjuk-
vård	med	viss	 akutsjukvård.	Det	finns	 i	
definitionerna	inte	angivet	hur	tillgänglig	
denna vård ska vara. I praktiken handlar 
det	oftast	om	att	det	på	bataljonsnivå	finns	
en förbandsplats med läkare som kan nås 
av bataljonens soldater inom ungefär ett 
dygn för icke-akuta eller måttligt allvar-
liga fall. Här menar jag att anvisningarna 
för planeringen av sjukvård till insats-
förband	 bör	 förtydligas,	 det	 borde	 fin-
nas en vårdgaranti även för primärvård i 
insatsförband. I den svenska sjukvårdens 
nationella vårdgaranti gäller kontakt med 
sjuk vården samma dag och en vecka till 
besök hos läkare i primärvården.8 I FM 
insatsförband har vi inte råd att låta per-
sonalen vänta en vecka på att få komma 
till doktorn, inte av omsorg om patienten 
utan av omsorg om förbandet och dess 
chef som behöver stridsduglig perso-
nal. Svåra eller livshotande skador och 
sjukdomar måste förstås behandlas mer 
skyndsamt och på högre nivå som tidi-
gare nämnts men det är i första hand av 
omtanke om patienten. 

Nästa nivå borde vara sjukvårdsnivå 
R2 (Role 2) men den nivån delades 2006 
upp i två nivåer nämligen R2LM (Role 2 
Light Manoeuvre) och R2E (Role 2 En-
8. SFS 2010:349 Förordning om vårdgaranti

hanced). Det är därför olämpligt att idag 
tala om en R2 eftersom det då blir otyd-
ligt vilken nivå som avses och skillnader-
na dem emellan är avsevärda. 

Ett med R2LM synonymt begrepp är 
Role 2 Basic (R2B) som nyligen introdu-
cerats i Nato och som passar bättre om-
bord i fartyg där operationssalen ju inte 
är rörlig. På nivå R2B ska livräddande 
kirurgi kunna utföras, se nedan, och det 
är den nivån som ska kunna nås inom de 
två timmarna i 10-1-2 ovan.

Livräddande kirurgi (engelska Dama-
ge Control Surgery) kan mycket kortfat-
tat beskrivas som kirurgi för att stabili-
sera patienten och därtill intensivvård 
före, under och i ungefär ett dygn efter 
kirurgin. Det kirurgiska ingreppet får 
inte ta för lång tid, det tål inte den svårt 
skadade patienten i det här läget, och 60 
– 90 minuter brukar anges som en gräns. 
Men det kan ändå röra sig om stora kirur-
giska ingrepp som att öppna skallen för 
att stilla blödningar och rymma ut blod, 
öppna bröstkorgen och bukhålan för att 
stilla blödningar och täta läckor i ihå-
liga organ, göra tillfälliga lagningar av 
kärl för att rädda blodcirkulationen till 
hotade kroppsdelar och spjäla blödande 
benbrott i bäcken och lårben med skruvar 
och stålskenor från utsidan. Därtill kom-
mer avancerad intensivvård. På detta vis 
kan man få patienten att överleva och för-

Figur 5. Exempel på delförmågor i Nato:s sjukvårdsnivåer
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bereda patienten för nästa ingrepp, den 
så kallade primärkirurgin, som ska ske 
ungefär ett dygn efter den livräddande 
kirurgiska operationen. Den primärki-
rurgiska operationen ska ske på högre 
sjukvårdsnivå, R2E (Role 2 Enhanced) 
eller R3 (Role 3), se nedan.

Sjukvårdsnivå R2E (Role 2 Enhanced) 
motsvarar förmågan av ett litet fältsjuk-
hus på vilket man ska kunna utföra så 
kallad primärkirurgi. Det är ett ingrepp 
då man avlägsnar död vävnad, ställer 
mer detaljerad diagnos och börjar laga 
det som är skadat. I förmågan ingår mer 
avancerade	 laboratorieförmågor	 och	fler	
medicinska specialiteter och förmåga att 
vårda patienter över längre tid än enstaka 
dygn.	Denna	nivå	ska	finnas	i	de	så	kall-
lade kirurgitroppar som planeras i FM. 
Nivån	 finns	 närvarande	 inte	 i	 Marinen	
men ingår i planerna för nytt stödfartyg.

Sjukvårdsnivå R3 (Role 3) motsvarar 
förmågan av ett större fältsjukhus i in-
satsområdet	med	de	flesta	relevanta	med-
icinska specialiteter och därtill hörande 
laboratorieresurser.	Denna	nivå	finns	inte	
i FM idag och blir inte aktuell i Marinen. 

Sjukvårdsnivå R4 (Role 4) är förmåga 
till avancerad sjukvård och rehabilitering 
utanför insatsområdet med alla medicin-
ska specialiteter och motsvarar vanligen 
regionssjukhus i hemlandet. Ett undantag 
här är USA som har ett militärt R4-sjuk-
hus i Tyskland.

Analys av genomförda 
marina insatser
ME01 var Marinens första insats i EU 
NAVFOR i Operation Atalanta år 2009, 
alltså en operation på för att skydda 
handelssjöfart i allmänhet mot sjörö-
veri på Adenviken och Indiska oceanen 
och särskilt för att skydda World Foods 
Programs livsmedelstransporter till sväl-

tande i Somalia. Det ursprungliga försla-
get var att den svenska divisionen om två 
stycken korvetter av Göteborgsklass och 
stödfartyget Trossö skulle ha sjukvårds-
nivå R1 och alltså sakna förmåga till 
livräddande kirurgi. Tjänsteförrättande 
chefen för Insatsstaben, generalmajor 
Anders Brännström godkände dock inte 
den lösningen utan krävde sjukvårdsnivå 
R2LM	 som	 i	 mycket	 stor	 hast	 fick	 tas	
fram. Lite tillspetsat skulle man kunna 
säga att armégeneralen Brännström ge-
nom sitt kloka beslut startade utveck-
lingen i vår tid av modern marinmedicin 
i Sverige. Med mycket övertid och stora 
insatser från MarinB, Markverkstaden 
i Karlsborg, Teknikkontor Mark och 
många avdelningar inom FömedC inred-
des i stor hast två 20 fots containrar, den 
ena till kirurgiskt operationsrum med 
ett operationsbord, den andra till inten-
sivvårdsrum med två vårdplatser. ME01 
traumagrupp bestod av fem personer; 
en kirurg, en operations sjuksköterska, 
en narkosläkare, en narkossjuksköterska 
och en intensivvårdssjuksköterska. Där-
till	 fanns	 en	 sjukvårdsofficer	 som	 var	
chef för tjänste grenen sjukvård och fyra 
kockar, tillika sjukvårdsassistenter. Nar-
kosläkaren var tillika stabsläkare i far-
tygsdivisionens stab, en befattning som 
innehades av författaren. På var och en 
av de två korvetterna fanns en fartygslä-
kare	och	en	officer	med	tillika	befattning	
som	 sjukvårdsansvarig	 officer	 (STCW-
sjukvårdare) samt två kockar, tillika sjuk-
vårdsassistenter. 

Förberedelserna av sjukvården i ME01 
var helt otillräckliga. Ett uttalat förbud 
mot att rekrytera sjukvårdsfolk innan 
det formella beslutet om insats var taget 
var mycket olyckligt. I stort sett all an-
nan personal var fast anställd i Marinen 
som ju sedan länge arbetade med att för-
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bereda	insatsen.	Men	till	sjukvården	fick	
inte rekryteras eller tränas sjuksköterskor 
eller läkare innan det formella beslutet 
om insats fattades i sent skede. Ansvars-
förhållandena för rekryteringen av sjuk-
vårdspersonal var skandalöst oklara och 
kan lite elakt beskrivas med ovan stående 
bild. 

Det är då inte så märkligt att vi inte 
hann se de sökande före anställning, att 
vi	gjorde	en	felrekrytering	som	fick	hem-
förlovas under pågående insats och att det 
var svårt att få lokaler, lärare och stöd för 
utbildningen. Inte heller förvånar det att 
utbildningen blev otillräcklig, att sjuk-
vårds personalen inte var samtrimmad 
vid insatsens början, att slitningar tidvis 
uppstod inom gruppen och att sjukvår-
dens	 organisation	 ombord	 fick	 redas	 ut	
under pågående insats. Sjukvårdsperso-
nalen i korvetter och i traumagruppen på 
HMS Trossö lyckades småningom göra 
färdigt det som inte var förberett och för-
bandets sjukvård blev klar för insats efter 
halva insatsen. Sjukvården under ME01 
år 2009 kan således sammanfattas med 
följande betyg:
•	 Rekrytering IG
•	 Utbildning IG 
•	 Insats IG

Det blev då desto mer frustrerande att få 
ta emot upprepade gratulationer för att vi 
på så kort tid lyckats få till en för svenska 
Marinen ny sjukvårdsförmåga. 

Redan under slutet av ME01 började 
det skissas på nästa insats. ME02 kom 
att bli en nio månaders insats med HMS 
Carlskrona som under första delen av 
insatsen	 fungerade	 som	 flaggskepp	 för	
den	 sjögående	 chefen	 flottiljamiral	 Jan	
Thörnqvist och den multinationella sta-
ben för Operation Atalanta. 

Under andra delen av insatsen seglade 
fartyget som ett så kallat Ocean Patrol 
Vessel i EU NAVFOR som då leddes då 
av en fransk amiral på en fransk fregatt. 
HMS Carlskrona skulle operera inte bara 
på Adenviken utan på den väldiga Indis-
ka oceanen. Sjukvårdsförmågan under 
ME02 skulle i princip vara på samma 
nivå som för ME01, nämligen R2LM (el-
ler R2B som vi skulle säga idag). Förut-
sättningarna på HMS Carlskrona, som 
redan från början hade en sjuk vårds-
avdelning med bland annat operationssal, 
var förstås gynnsammare än två contain-
rar som i ME01. Men Indiska oceanen är 
stor och det var svårt att se hur en patient 
från HMS Carlskrona mitt ute på havet 
skulle kunna nå nästa vårdnivå R2E el-

Figur 6. Ansvarsförhållanden för rekrytering av sjukvårdspersonal till ME01.
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ler R3 i land inom 1 till 2 dygn. HMS 
Carls kronas helikopter av typ hkp 15 vi-
sade	sig	vara	mycket	lämplig	för	de	flesta	
uppgifter i Operation Atalanta men som 
ambulanshelikopter är den för liten. Såle-
des angavs i order för ME02 att fartyget 
skulle ha sjukvårdsförmåga R2LM med 
förmåga till livräddande kirurgi för tre 
patienter och förmåga att efter kirurgin 
vårda dem i upp till 3 dygn. Men inom 
den tiden måste patienterna opereras på 
nytt med en primär kirurgisk operation 
och det var den som skulle ske på hö-
gre vårdnivå. Detta kan man kalla fusk 
då upplägget med trauma grupp ombord 
HMS Carlskrona inte motsvarade Nato-
STANAG9 i alla delar med tanke på svå-
righeterna att nå nästa vårdnivå. Men i 
verkligheten kan man gott säga att det 
var en bra kompromiss som gav avsevärt 
bättre sjukvårds beredskap än på de andra 
fartygen i Operation Atalanta. Låt oss så 
se på förberedelserna och genom förandet 
av sjukvården i ME02 i ljuset av att bris-
terna i förberedelser inför ME01 påtalats 
högljutt på alla nivåer. För att beskriva 
ansvars för hållandena för rekryteringen 
till ME02 år behövs egentligen ingen ny 
bild,	var	god	se	föregående	figur	6.	Sjuk-
vårdspersonalen rekryterades faktiskt 
lite mindre för sent men tillräckligt för 
sent	för	att	vissa	befattningar	fick	täckas	
med ett lapptäcke av personal som tjänst-
gjorde mycket korta tider. Det blev även 
denna gång svårt att få lokaler, lärare och 
stöd för utbildning. Utbild ningen blev 
otillräcklig, sjuk vårds personalen inte var 
inte samtrimmad vid insatsens början 
och slitningar uppstod tidvis inom grup-
pen. I tillägg till det var sjukvårdslokaler-
na långt från färdiga då fartyget kastade 
loss från Carlskrona. Jag har inte kunnat 
9. STANAG = NATO Standardization Agre-
ement

slå fast när traumagruppen ombord HMS 
Carlskrona faktiskt blev klar för insats 
men personliga kontakter ger vid handen 
att det inträffade ungefär halvvägs in i in-
satsen. Sjukvården under ME02 år 2010 
kan således sammanfattas med följande 
betyg:
•	 Rekrytering IG
•	 Utbildning IG 
•	 Insats IG
Men sjukvårdspersonalen lyckades alltså 
småningom kompensera för bristerna i 
förberedelser och vid mitt besök ombord 
under fartygets hemresa över Medelhavet 
fann jag ett lyckligt skepp med mycket 
god stämning ombord och en sjukvård 
som verkade fungera mycket väl.

Efter dess beska slutsatser måste jag 
förstås ange hur jag menar att det borde 
ha gjorts. Om vi nu ska rekrytera sjuk-
vårdsfolk till en insats, alltså om vi inte 
redan har dem i förbandet, så måste det 
göras i god tid. Grunden bör vara att de 
som sökt sjukvårdstjänster ska få besked 
om antagning minst sex månader före 
inryckning till utbildning. För en insats 
som börjar i mars skulle det innebära:
•	 APR, Föreberedelse av rekrytering
•	 MAJ - JUN, Ansökningsperiod
•	 JUL, Besked om antagning, 6 måna-

der före inryckning
•	 JAN, Inryckning till utbildning
•	 MAR, Start insats

Maritime Medical 
Planning Guidance
Som stöd till planeringen av sjukvårds-
beredskap till sjöss har det inom Nato 
tagits fram ett utkast till Maritime Medi-
cal Planning Guidance (MMPG). Det 
har tagits fram av en arbets grupp inom 
Medical Naval Expert Panel (MedN EP) 
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och kommer troligen att slås fast under 
2012. Vägledningen består av några ta-
beller ur vilka man hämtar två olika po-
äng som sedan multipliceras, produkten 
översätts därefter i en annan tabell till en 
sjuk vårds förmåga. Första tabellen gäl-
ler Units and Area of Operation, alltså 
antal fartyg och operationsområde, av 
det	 senare	 finns	 endast	 två;	 ett	 område	
med västerländsk sjukvård och sjörädd-
ning och ett område utan dessa förmågor. 
Den andra tabellen gäller Maritime Acti-
vity Risk Categories, alltså risk poäng för 
olika marina aktiviteter. Nu fanns inte 
MMPG när ME01 eller ME02 planerades 
men om vi i efterhand tittar på utkastet 
så	finner	vi	att	båda	insatserna	skulle	ha	
givit 2 x 2 = 4 poäng som motsvarar sjuk-
vårdsförmåga R2B, alltså den förmåga vi 
faktiskt hade. Det känns ju skönt att så 
här	i	efterhand	finna	att	vi	till	slut	fick	rätt	
sjukvårdsnivå på våra ME-insatser. Men 
ska den fungera igen måste den övas och 
användas och det även om man i vissa fall 
kan hävda att vi kan få stöd från annat 
land.

2014 års insats-
organisation
Nå, hur blir det då i vår framtida Marin? 
I utkast till 2014 års insatsorganisation, 
IO14, har de krigsförbandsansvariga an-
gett sjukvårdsbefattningar. De kan inte 

alltid grundas på det faktiska behovet av 
sjukvård, faktorer som tillgängliga plats 
ombord eller tilldelade befattningar i för-
bandet	är	avgörande.	Men	där	finns	ändå	
synnerligen märkliga konstruktioner. En 
del fartyg med lång uthållighet och utan 
praktisk möjlighet till undsättning är 
tänkta att helt sakna professionell sjuk-
vårdspersonal.	 På	 samma	 flottilj	 tänker	
man sig att i staben ha tidvis tjänstgö-
rande civil läkare i staben. Om det inte 
är tänkt att stabs med lemmarna ska vara 
stabsutbildade	 officerare	 förefaller	 det	
mig förfärligt illa tänkt. Om det är tänkt 
att stabsläkaren ska ha god militär utbild-
ning och erfarenhet men ändå kallas civil 
så undrar jag vem det är vi försöker lura? 
Det är ju inte bara sjukvården som i ut-
kasten till IO14 ska bemannas av civila i 
stridande förband. Jag hoppas att det inte 
är så enfaldigt som det ger intryck av men 
jag har trots idogt sökande och frågande 
faktiskt inte funnit någon vettig förkla-
ring. Kan det vara civila befattningar 
som var tänkta till bas organisa tionen 
som på detta sätt förts över till insats-
organisationen i ett försök att slippa göra 
den nedskärning av insats organisationen 
som egentligen var tänkt? Det är min för-
hoppning att jag är djup okunnig om hur 
det är tänkt att gå i krig med civilister i 
insatsförbanden. Det är emellertid viktigt 
att förstå konsekvenserna av dagens pla-

Figur 7. Personalens träning i sjukvård.
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nering. Så som sjukvården i insatsförban-
den nu planeras, så blir det. Vi kan inte 
planera sjukvården illa med hänvisning 
till att om det blir allvar så får FömedC 
sno ihop något i all hast. 

För oavsett vilka sjukvårdsbefattning-
ar	som	finns	eller	saknas	och	oavsett	om	
de är civila eller militära så måste perso-
nalen fungera väl. Då måste personalen 
också tjänstgöra i förbanden innan kriget 
eller insatsen kommer. Det handlar inte 
bara om att sjukvårdspersonal måste övas 
i tjänst i förbandet. Det handlar också i 
mycket	 hög	 grad	 om	 att	 linjeofficerare	
måste övas i att tänka skadade och sjuk-
vård och arbeta med sjukvårdspersonal. 
På	sikt	handlar	det	också	om	att	kvalifice-
rad medicinsk stabspersonal måste ha en 
gedigen militär bakgrund, om vi nu inte 
redan givit upp den tanken. Jag har emel-
lertid inte givit upp den och jag anser att 
demilitaris eringen av befattningar direkt 
inblandad i utveckling eller planering 
av sjukvård i stridande förband är djupt 
olycklig och farlig. Här tänker jag på det 
ovan nämnda att större delen av sjuk-
vårdspersonalen ombord i IO14 är civila 
och på att man tänker sig att i basorga-
nisationen	 göra	 om	 officersbefattningar	
till civila trots att de befattningarna i hög 
grad ska utforma förbandens insatssjuk-
vård. 

Nå, hur ska Försvarsmaktens sjuk-
vårdspersonal kunna utbildas och tränas 
till att fungera väl med hög beredskap? 
De måste förstås arbeta eller öva i sina 
insatsförband. Men de måste också ar-
beta i skarp sjukvård för att upprätthålla 
sin medicinska kompetens. Såvitt jag kan 
se	finns	det	bara	 två	vägar.	Antingen	är	
läkaren eller sjuksköterskan fast anställd 
i Försvars makten (/K, kontinuerligt 
tjänstgörande som det kallas idag) och 
tjänstgör tidvis i civil sjukvård. Eller så är 

läkaren eller sjuksköterskan normalt an-
ställd i civil sjukvård och arbetar tidvis i 
Försvarsmakten (/T, tidvis tjänstgörande 
som det kallas idag), alltså så som reserv-
officeren	fungerade	förut	när	det	faktiskt	
fungerade.

Lärdomar och förbere-
delse av nästa insats
Hur ska vi då förbereda nästa insats? Ge-
nom att börja förbereda rekryteringen 11 
månader före insatsens start? Nej, för att 
spetsa till det lite menar jag att vi inte ska 
förbereda nästa insats! Marinen ska vara 
så bemannad, utrustad och tränad så den 
är klar för insats. Vi måste således sätta 
stopp för rekrytering av civilister från 
gatan inför varje insats. Jag kan inte se 
att vi någonsin får ordning på det här om 
vi inte ser till att sjukvårdspersonalen, 
den kontinuerligt (fast anställda) såväl 
som den tidvis tjänstgörande (reservis-
ter), redan är rekryterad och knuten till 
förbandet, har förbandets märke på sjö-
arbetsjacka och fältjacka och är utbildad, 
övad och samövad, prövad och godkänd 
redan innan en insats är påtänkt. Som jag 
ser det ska sjukvårdspersonalen:
•	 som specialister delta i utveckling av 

förbandets sjukvård och insatser
•	 som lärare delta i förbandets sjuk-

vårdsutbildning
•	 som instruktörer eller övade delta i 

övningar
•	 som kamrater delta i lillejul10

För att ytterligare främja rekrytering fö-
reslår jag att vi överväger att rekrytera 
läkar- och sköterskestudenter eller under-
läkare och under deras civila studietid ger 
dem sådan icke-medicinsk och militär ut-

10. Förbandets traditionsenliga gille med gyck-
el i december. 
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bildning som de i alla fall måste ha om de 
ska tjänstgöra i Marinen. På så vis knyter 
vi dem närmare till oss och formar dem i 
unga år. Idag tvingas jag uppmana intres-
serade medicinstudenter som kontaktar 
mig att höra av sig igen om till exempel 
11 år när de är färdiga specialistläkare. 
Gissa om vi tappar några på vägen! 

Vision om framtidens 
sjukvårdspersonal i 
Marinen
Nu pågår arbetet med 2014 års insatsor-
ganisation, ett arbete som jag har haft 
mycket	 litet	 inflytande	 över.	 Förhopp-
ningsvis har de som arbetar med detta 
funnit andra medicinska kunniga som är 
bättre skickade att ge råd i svåra avväg-
ningar. På denna plats inför sällskapets 
ledamöter behöver jag ju inte förhandla 
om budget eller göra svåra avvägningar 
mot annat och då skulle jag vilja beskriva 
nedanstående idealiska organisation byg-
ger på tankar av ställföreträdande chefen 
Försvarsmedicincentrum, överste  Leif 
Härdig. 
•	 På varje insatsförband en stabsläkare 

som	är	yrkesofficer.
•	 Erforderligt antal sjuksköterskor som 

är	 yrkesofficerare	 för	 högsta	 bered-
skap. 

•	 Återupprätta	 sjukvårdsofficeren	som	
är helt nödvändig. 

•	 Knyt	 2	 -	 4	 reservofficerare	 (/T)	 per	
övrig befattning som sjuksköterska 
eller läkare.

•	 Utse	en	senior	 reservofficer	per	 för-
band till kontakt för övrigt sjukvårds-
folk.

•	 Förbandets sjukvårdspersonal täcker 
förbandets behov vid utbildning, ut-
veckling och övning med stöd från 

Försvarsmedicincentrum och Sjö-
stridsskolan.

•	 Förbandets sjukvårdspersonal täcker 
förbandets behov vid insatser och 
kan utan olägenhet dela upp tjänst-
göringen eller helt stå över vid till 
exempel graviditet eller forskning, 
de är alla vältrimmade och välkända 
vid förbandet.

I en välfungerande organisation är det 
antingen förbandschefen som har och 
tar ansvaret för sjukvården i sitt förband 
med stöd av FömedC och SSS eller så 
har FömedC både det fulla ansvaret och 
de därför nödvändiga resurser och kan 
återupprätta Medicinalkåren som sedan 
erbjuds förbandschefer i en fastställd 
sjukvårdsorganisation.

Om IO14 verkligen bemannas med den 
sjukvårdspersonal som är angivet så öpp-
nar sig en möjlighet att ro iland med de 
marinmedicinska uppgifter som är nöd-
vändiga. MÖLäk skulle med lätthet kun-
na hålla kontinuerligt tjänstgörande och 
tidvis men ofta tjänstgörande sjukvårds-
personal sysselsatt i det utvecklingsar-
bete som nu försummas av de alltför få. 

Intressanta erfarenheter 
från Norge
I Norge är Saniteten i Sjøforsvaret mot-
svarigheten till Försvarsmedicinscen-
trums marin medicinska avdelning. I 
Norge är den emellertid en del av marin-
ledningen. Där prövar man en ny form för 
rekrytering och bibehållande av marinlä-
kare. Man rekryterar underläkare under 
specialistutbildning och anställer dem i 
Marinen i Bergen. De anställs två och två 
och delar på en tjänst i Marinen och en 
tjänst på Haukelands sjukhus i Bergen. 
Den ene arbetar i Marinen och den andre 
på sjukhuset och så växlar de arbetsplats 
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var sjätte månad. På så vis genomför de 
sin specialistutbildning på halvfart vil-
ket innebär tio år om de anställs i början 
av specialist utbildningen. Sjukhuset står 
endast för jourlön medan Marinen står 
för all grundlön. Lönen justeras så att de 
kompenseras för försenad specialistexa-
men. På sikt tänker man sig 2 x 10 un-
derläkare och 2 x 6 specialistläkare och 
räknar med att nyanställa några enstaka 
varje år för att kompensera för dem som 
slutar när systemet väl är uppfyllt. De 
två första marinläkarna har nyligen bli-
vit specialister och är mycket nöjda med 
upplägget. Det är ett radikalt annorlunda 
system som vi bör följa noggrant.

Sammanfattning
Trots en långsamt ökande förståelse för 
sjukvårdens betydelse i Marinen så resul-
tatet långt från gott. Betyget på sjukvår-
den vid de senaste årens marina insatser 
måste bli IG vilket svarar mot kvaliteten 
på rekrytering, förberedelser och utbild-
ning. Sjukvården vid ubåts räddning är 
fortfarande IG. Ständiga omorganisatio-
ner, underbemanning, vakanser och fel-
an vänd ning av personal bidrar till brister-
na.	Sjukvården	i	Amfibie	kåren	utvecklas	
emellertid väl efter bottennoteringar för 
några år sedan. Dykeri medicinen vid 
FM DNC fungerar väl med utveckling 
och utbildning. Det yttersta målet för 
marinmedicinen, högpresterande och 
friska sjömän och soldater i Marinen kan 
förefalla vara uppnått idag men det beror 
till	stor	del	på	frånvaro	av	den	kvalifice-

rade motståndare som utgör Marinens 
existens berättigande. Bemanningen inom 
marinmedicin skulle med nuvarande be-
manning räcka till god kvalitet inom ett 
av de arbetsområden vi nu verkar inom; 
sjukvård	 ombord,	 i	 amfibieförband,	 vid	
ubåtsräddning och dykerimedicin men en 
strimma av hopp kan skönjas vid horison-
ten i form av IO14.

Daglig sjukvård och förebyggande 
hälsovård håller förbandet stridsdugligt 
medan	 kvalificerad	 akutsjukvård	 räddar	
liv på de svårt skadade och sjuka och båda 
formerna av sjukvård är därför helt nöd-
vändiga. Vi har idag fungerande sjukvård 
på nivåerna R1 – R2LM i FM, saknar 
R2E	och	R3	medan	R4	finns	i	landsting-
ens sjukhus. Men den marina sjukvården 
måste övas regel bundet och framför allt 
användas även om det skulle gå att förlita 
sig på annat land, annars fungerar den ej. 

IO14 så som den planerades januari 
2012 förefaller mig mycket märklig och 
det ska bli spännande att se hur vi ska gå 
i krig med civila. Oavsett anställnings-
form måste sjuk vårdspersonalen emeller-
tid knytas till FM som kontinuerligt eller 
tidvis tjänstgörande personal och måste 
beredas tillfälle till växeltjänstgöring 
mellan civil skarp sjukvård och tjänsten 
i förbanden. Om sjukvårdspersonalen 
verkligen anställs till IO14 och tillåts 
stödja MÖLäk så öppnar sig dessutom en 
möjlighet till tillräckliga resurser för den 
utveckling av marin medicinen som Ma-
rinens sjömän och soldater förväntar sig 
och förtjänar.
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Överste
MATS GEIJER

Utveckling av Försvarsmaktens försvars-
medicinska förmåga
Anförande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde 
i Göteborg den 26 januari 2012, vilket utgjorde inledning till den paneldebatt som 
utgjorde årsberättelse i Vetenskapsgrenen V, Humanteknik och underhållstjänst 

Den försvarsmedicinska förmågan är av stor vikt för en nations möjligheter att an-
vända de väpnade styrkorna såsom statens yttersta säkerhetspolitiska instrument. 
En soldat eller sjöman som har tilltro till sjukvårdskedjans kapacitet och kompetens 
är sannolikt mer benägen att ta de risker som alla konflikter är betingade med.

Försvarsmaktens försvarsmedicinska 
förmåga kan indelas i följande delar:
1. Förmågan att bedriva försvarsme-

dicinsk verksamhet inom ramen för 
det som Försvarshälsan idag utför. 
Detta innefattar bland annat olika 
hälsokontroller men också hjälp till 
Försvarsmaktens anställda när de 
blir sjuka eller behöver annan typ av 
medicinskt stöd i vardagen.

2. Förmågan att bedriva försvarsmedi-
cinsk verksamhet inom krigsförban-
den.

3. Förmågan att bedriva försvarsmedi-
cinsk verksamhet inom Hemvärnet 
med nationella skyddsstyrkor1.

1. Enligt Försvarsmaktens regelverk är inte 

4. Förmågan att bedriva försvarsme-
dicinsk verksamhet inom ramen för 
internationella militära insatser.

Denna artikel täcker främst avsnitten 2 
och 4.

Historik
Den försvarsmedicinska förmågan i För-
svarsmaktens ”gamla” krigsförband ut-
fördes till allra största delen av värnplik-
tig personal, dvs. läkare, sjuksköterskor 
etc. som kunde kallas in till olika typer av 
tjänstgöring med lagen om totalförsvars-
plikt som grund. Detta var ett billigt sätt 
hemvärnsförbanden	 definierade	 som	 krigsför-
band. Krigs- och hemvärnsförbanden utgör 
däremot sammantaget Försvarsmaktens insats-
organisation.

Mats Geijer är överste i reserven och anställd på Högkvarte-
rets personalstab. Han har en civilingenjörsexamen och har 
fem gånger tjänstgjort i internationella militära insatser i 
Sinai, Kosovo och Afghanistan.
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för Försvarsmakten att knyta till sig indi-
vider med kompetens inom det försvars-
medicinska området. Eftersom lagen om 
totalförsvarsplikt fanns i bakgrunden 
kunde inte heller någon civil arbetsgivare 
förhindra tjänstgöring.

Tjänstgöringen var begränsad till att, 
efter det att grundutbildning genomförts, 
tjänstgöra vid kortare krigsförbandsöv-
ningar etc. Detta innebar att tidsuttaget 
var begränsat till några veckor vid varje 
tillfälle. Ofta förekom inga övningar alls.

Utöver den värnpliktiga försvars-
medicinska personalen fanns det också 
försvarsmedicinsk personal som var an-
ställda som yrkes-	eller	reservofficerare. 
Man kan säga att en yrkes- eller reservof-
ficer	inom	det	försvarsmedicinska	områ-
det kunde användas till en större palett av 
uppgifter än den värnpliktiga personalen. 
Utbildningen syftade ju bland annat till 
att kunna bekläda olika försvarsmedicin-
ska stabsbefattningar och inte enbart till 
att kunna behandla en skadad. 

Reformerat personal-
försörjningssystem
Riksdagen har under år 2010 beslutat att 
värnplikten ska vara vilande. Värnplik-
ten innehåller fem olika plikter.
1. Plikten att genomgå mönstring
2. Plikten att genomgå grundutbildning
3. Plikten att genomföra repetitionsut-

bildning
4. Plikten att genomföra beredskaps-

tjänst
5. Plikten att genomföra krigstjänst
Värnplikten kan dock återinföras av re-
geringen helt eller delvis, om regeringen 
med hänsyn till Sveriges beredskap be-
slutar om det.

Reformen innebär att alla de befatt-

ningar i krigsförbanden som idag beman-
nas med värnplikten som grund i stället 
ska bemannas med anställd personal, 
som har åtagit sig att tjänstgöra i befatt-
ningen med sin personliga frivillighet 
som grund. 
Det	kommer	att	finnas	två	olika	typer	

av anställd militär personal.
Den ena kategorin är de som beteck-

nas som kontinuerligt tjänstgörande. 
Detta innebär i klartext att man som kon-
tinuerligt tjänstgörande ”går till jobbet i 
Försvarsmakten varje dag” och inte har 
någon annan arbetsgivare. Kontinuerligt 
tjänstgörande militär personal utgörs 
av yrkesofficerare samt kontinuerligt 
tjänstgörande gruppbefäl, soldater och 
sjömän.	Yrkesofficerare	är	 tillsvidarean-
ställda, medan gruppbefäl, soldater och 
sjömän är tidsbegränsat anställda. Enligt 
det lagförslag som föreligger är den max-
imala anställningstiden för kontinuerligt 
tjänstgörande gruppbefäl, soldater eller 
sjömän 12 år.

Den andra kategorin är de som be-
tecknas som tidvis tjänstgörande. Man 
kan säga att hela systemet tagit sin ut-
gångspunkt i den anställningsrelation 
som	 en	 reservofficer	 har,	 dvs.	 att	 man	
är anställd av Försvarsmakten även när 
man inte tjänstgör. Tidvis tjänstgörande 
personal utgörs av reservofficerare samt 
tidvis tjänstgörande gruppbefäl, solda-
ter och sjömän.  Alla dessa förväntas ha 
sin huvudsyssla utanför Försvarsmakten: 
antingen arbete hos en annan arbetsgi-
vare	 eller	 studier.	 Reservofficerare	 är	
tillsvidareanställda, medan tidvis tjänst-
görande gruppbefäl, soldater och sjömän 
föreslås få en maximal anställningstid på 
16 år.

Utbytet av värnpliktig personal till 
anställd personal sker inte över en natt. 
Försvarsmakten planerar dock att hela 
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reformen ska vara genomförd fram till 
cirka år 2018-2020. Reformen kan i detta 
avseende sägas vara slutförd när den siste 
värnpliktige ersätts av en anställd.

Det bör betonas att den tidvis tjänstgö-
rande personalen har rätt till ledighet från 
sin civila sysselsättning (arbete eller stu-
dier) för att tjänstgöra i Försvarsmakten. 
Denna rätt till ledighet liknar den som 
värnpliktiga hade förr. För gruppbefäl, 
soldater och sjömän vilar rätten till ledig-
het på en ny lagstiftning (lag om vissa 
försvarsmaktsanställningar), vilken be-
räknas träda i kraft den 1 juli år 2012.

Det bör också framhållas att tjänst-
göringsmönstret kommer att förändras 
avsevärt. Tidvis tjänstgörande perso-
nal planeras att under en åttaårsperiod 
genomföra två internationella militära 
insatser om vardera cirka nio månader 
samt tre krigsförbandsövningar om var-
dera cirka tre veckor. Detta bygger dock 
på att Försvarsmaktens militära personal 
tas i anspråk för internationella militära 
insatser i den omfattning som regeringen 
förutspått (cirka 1.700 personer insatta 
utomlands över tiden).

Dagens bemannings-
system
Försvarsmaktens fokus avseende för-
svarsmedicinsk personal har efterhand 
kommit att fokuseras mot bemanning av 
ett fåtal befattningar i internationella mi-
litära insatser. Krigsförbandens beman-
ning har inte varit speciellt prioriterad. 
Man skulle kunna raljera och säga att 
så länge fyra befattningar i Afghanistan 
var bemannade bedömdes läget i huvud-
sak vara gott inom Försvarsmaktens för-
svarsmedicinska område.
Dagens system innebär att varje krigsför-
bandschef själv ansvarar för rekrytering 
och bemanning av alla befattningar i sitt 
krigsförband, även de försvarsmedicin-
ska. Försvarsmedicincentrum i Göteborg 
genomför	 utbildning	 till	 reservofficer	
med arbetsområde försvarsmedicin samt 
genomför också viss annan försvarsmedi-
cinsk fackutbildning.
Bemanning av försvarsmedicinska be-
fattningar i internationella militära insat-
ser sker med ett särskilt författningsstöd, 
nämligen med stöd av lagen om Försvars-

Paneldiskussion om marin sjukvård vid sammanträdet i Göteborg i januari 2012. Fr. 
vänster;	Christer	Hultstrand,	anestesiolog	från	Halmstad	med	flera	missioner,	överste	
Mats Geijer, Högkvarteret samt kapten Andreas Nederberg, Försvarsmedicincentrum.
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maktens personal vid internationella mil-
itära insatser. Denna lag ger alla svenska 
medborgare rätt till ledighet för att tjänst-
göra i en internationell militär insats. Med 
denna lag som grund har Försvarsmakten 
alltså kunnat rekrytera bland annat läkare 
och sjuksköterskor för att tjänstgöra i 
Kosovo och Afghanistan., utan att dessa 
tidigare har en anställning som kontinuer-
ligt eller tidvis tjänstgörande arbetstagare.
De	 reservofficerare	 som	 finns	 anställda	
av Försvarsmedicincentrum inom arbet-
sområdet försvarsmedicin har endast i 
begränsad omfattning visat intresse för 
att tjänstgöra internationellt. Endast ett 
fåtal av dem har just nu en befattning i ett 
krigsförband.

Projektarbete 2011
Under år 2011 pågick ett projektarbete 
som syftade till att ta ett helhetsgrepp 
om hela den försvarsmedicinska perso-
nalförsörjningen. Dagens system, med 
ad hoc-bemanning av befattningar i in-
ternationella militära insatser och inget 
fokus alls på krigsförbandens ordinarie 
personalförsörjning skulle genomlysas 
och förslag till ett nytt system tas fram. I 
arbetet deltog ett antal enheter inom Hög-
kvarteret samt Försvarsmedicincentrum.

I arbetet framkom bland annat att vissa 
krigsförband ansåg sig själva ha förmåga 
att knyta till sig olika typer av försvars-
medicinsk personal, genom att på olika 
sätt anställa individer för kortare tid i 
samband med exempelvis en övning. Det 
är dock inte så den reformerade perso-
nalförsörjningen är tänkt att fungera. 
Personalförsörjningen ska vila på konti-
nuerligt och tidvis tjänstgörande anställd 
militär personal, inte på att civila läkare 
tillfälligt ”hängs på en uniform” i en 
folkrättsligt oklar kontext. 

Resultatet blev att projektgruppen fö-

reslog ett helt nytt personalförsörjnings-
system avseende försvarsmedicinsk 
personal i krigsförbanden. Försvarsme-
dicincentrum föreslogs få ett helhetsan-
svar. Med bakgrund i Försvarsmaktens 
nu gällande processorientering föreslogs 
Försvarsmedicincentrum få hela ansvaret 
för följande fem HR-processer:
1. Rekrytering
2. Utbildning
3. Bemanning
4. Personalutveckling
5. Personalavveckling

Vidare föreslog projektgruppen att det 
ska bildas en personalkår för all anställd 
försvarsmedicinsk personal. Ej anställd 
försvarsmedicinsk personal föreslogs bli 
hanterad inom ramen för en lösare sam-
mansatt personalpool (vilket innebär att 
individerna är kompetensgranskade men 
ännu inte anställda som kontinuerligt 
eller tidvis tjänstgörande arbetstagare). 
Personalpoolen kan också användas om 
det	trots	allt	finns	behov	av	ad	hoc-rekry-
tering.

Projektgruppens förslag är ett stort 
avsteg från gängse personalförsörjnings-
principer, där det är varje krigsförbands-
chef som själv ansvarar för bemanning av 
alla sina befattningar.

En bärande princip med arbetet är att 
successivt fylla upp de försvarsmedi-
cinska befattningarna i krigsförbanden, 
samt skapa viss redundans. Därigenom 
kommer Försvarsmaktens behov av att 
ad hoc-rekrytera successivt att minska. 
Till saken hör att det inte längre är tillfäl-
ligt rekryterade och sammansatta styrkor 
som tjänstgör internationellt, utan varje 
kontingent bygger på ett utpekat krigsför-
band (även om organisation och uppgifter 
på plats kan skilja sig avsevärt från mot-
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svarande i Sverige). När ett krigsförband 
omgrupperar till Afghanistan är det allt-
så i första hand den försvarsmedicinska 
personal som har sin befattning i just det 
krigsförbandet som ska åka med.

Om projektgruppens förslag genom-
förs kommer således krigsförbandet att 
”beställa” försvarsmedicinsk personal 
från Försvarsmedicincentrum. Detta 
bygger dock på att Försvarsmedicin-
centrum ges resurser att organisera en 
”bemanningsavdelning” som kan vara i 
ständig dialog med de cirka 35 krigsför-

bandscheferna och deras respektive per-
sonalchefer.

Projektgruppen föreslog också att För-
svarshälsans personal i ökad omfattning 
skulle användas för vissa befattningar i 
internationella militära insatser.

Beslutsläget
Projektgruppens förslag är glädjande nog 
godkänt av ledningsstaben inom Hög-
kvarteret och ska ligga till grund för det 
fortsatta arbetet. Implementering kan 
förväntas ske med start under år 2013.
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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 sjöväsen-
det i allmänhet. I enlighet med det angivna syftet delar akademien ut belöningar 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 bör i möjligaste mån vara den indelning i vetenskapsgrenar 
inom vilka Kungl. Örlogsmannasällskapet bedriver sin verksamhet:
1. Strategi och stridskrafters användning
2. Personal, utbildning och organisation
3. Vapenteknik
4. Vapenbärares konstruktion
5. Humanteknik och underhållstjänst.
Tävlingsskrift för år 2012 ska senast 15 maj 2012 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 uppgifter 
om författarens namn och postadress. För tävlingsskrift, som av akademiens styrelse 
bedöms vara förtjänstfull, kan författaren efter beslut vid ordinarie sammanträde till-
delas Kungl. Örlogsmannasällskapets förtjänstmedalj, hedersomnämnande och/eller 
penningbelöning. Tilldelad belöning utdelas normalt vid Kungl. Örlogsmannasällska-
pets högtidssammanträde. Akademien förbehåller sig rätten att i Tidskrift i Sjöväsen-
det publicera inlämnad tävlingsskrift vare sig den belönats eller ej.
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Sjökapten
LARS BERGQVIST

Lars	Bergqvist	är	sjökapten	och	reservofficer	i	flottan.	Under	åt-
tiotalet arbetade han på Sjöfartsverket med sjöfartsskydd och han 
har även tjänstgjort som FN-observatör i Mellanöstern. 

Brandslangar och taggtråd mot Kalashnikovs 
och RPGs – Sjöfartens ”Best Management 
Practice” mot somaliska pirater
Det kan väl inte ha gått någon förbi att det pågår en mycket aktiv piratverksam-
het1 som hotar fredlig sjöfart i olika delar av världen, och då främst i Adenviken/
Indiska Oceanen.2 Även om det massmediala intresset har svalnat så är attackerna 
till numerären fortfarande betydande, dock har antalet lyckade kapningar minskat.3 
Sjöfarten och dess intresseorganisationer4 har tillsammans med militära/polisiära 
organisationer5 dock visat god företagsamhet i sin strävan att möta hotet, genom 
publicering av dokumentet ”Best Management Practices for Protection Against So-
mali Based Piracy, 4th edition”, populärt förkortat BMP4. Följande artikel ger en 
beskrivning av detta dokument.

Inledning
En sjöresa är något som historiskt har be-
skrivits, vilket avspeglar sig i sjöfartslag-
stiftningen, som ett riskfyllt företag där 
fartyget under sin färd kan möta ett stort 
antal faror.6 Dessa risker har alltid tvingat 
fram motåtgärder, som i modernt språk-
bruk kallas ”risk management”. Redan 
innan dagens krisartade situation, har 
fartyg, i historisk nutid, blivit utsatta för 
våldshandlingar av typ krigshandlingar7, 
terrorverksamhet8 och piratverksamhet i 
olika delar av världen.9 Hoten möts ge-
nom publicering av råd och anvisningar 

samt genom lagstiftning. 
Efter det palestinska terrorattentatet 

mot kryssningsfartyget Achillo Lauro 
1985 arbetade FNs sjöfartsorgan Inter-
national Maritime Organization (IMO) 
fram SUA-konventionen10 och 2004, i 
kölvattnet av 9/11, implementerades i 
världshandelsflottan	 och	 bland	 världens	
alla hamnar, ISPS-koden.11 Den interna-
tionella redarföreningen, International 
Chamber of Shipping, har sedan 90-talet 
publicerat skriften ”Pirates and Armed 
Robbers”. Framförallt har ISPS-koden 
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gjort att säkerhetstänkadet markant har 
ökat, både på rederikontor och ombord, 
samt i hamnar och på terminaler. Den 
somaliska piratverksamheten har dock 
medfört att hotbilden har hamnat på en 
helt annan nivå än man tidigare var van 
vid, vilket har medfört att sjöfartsnä-
ringen har utarbetat, byggda på tidigare 
erfarenheter, avsevärt bättre råd och an-
visningar.

BMP4
Publikationen “Best Management Practi-
ces for Protection Against Somali Based 
Piracy” är råd och anvisningar för rederi-
kontorens operatörer liksom för fartygens 
kaptener, och som titeln beskriver, anpas-
sad för den somaliska piratverksamheten. 
Det	 är	 en	 verksamhet	 vars	 geografiska	
operationsområde innefattar Röda Havet, 
Adenviken, Arabiska Sjön och stora de-
lar av Indiska Oceanen, ett mycket stort 
område som har fått beteckningen ”High 
Risk Area” (HRA). Som nämnts ovan, ett 
stort antal organisationer, både kommer-
siella och militära, har gemensamt tagit 
fram	 manualen	 och	 stöder	 även	 finan-
siellt dess distribution. BMP4 kan gratis 
laddas	ner	som	PDF-fil	från	flera	av	orga-
nisationernas hemsidor.12 Dessutom har 
50.000 pocketutgåvor gratis spridits till 
världshandelsflottan.	Även	om	manualen	
inte är lagligt bindande gör operatörer 
och kaptener bäst i att följa denna, efter-
som	 flottstyrkorna	 i	 området	 har	 börjat	
rapportera fartyg som inte implemeterar 
föreslagna åtgärder. IMO har också utgi-
vit en resolution som uppmanar rederi-
erna till att följa BMP.13 

Manualen är indelad i 13 kapitel samt 
åtta annex, och inleds med BMP4:s tre 
grundläggande krav;
1. Registrering av passagen genom 

högriskområdet på hemsidan till Ma-

ritime Security Centre Horn of Africa 
(MSCHOA).

2. Rapportering av passagen via e-post 
eller telefon till United Kingdoms 
Maritime Trade Operations (UK-
MTO).

3. Vidta skyddsåtgärder ombord, så 
kallade ”Ship Protective Measures” 
(SPM).

Kapitel 1, Introduktion
I introduktionen understryks hur viktigt 
det är att följa anvisningarna i BMP, vilka 
hjälper fartygen att undvika, avvärja el-
ler fördröja piratattacker. Statistiken vi-
sar att det är en stor skillnad i risken att 
bli kapad och tagen som gisslan, om man 
följt BMP eller ej.14, 15

Ett	 försök	 till	 definition	 av	 piratverk-
samhet ges också i introduktionen, vilken 
skiljer	sig	något	från	definitionen	 i	FN:s	
sjörättskonvention (UNCLOS) eftersom  
man inte gör någon skillnad på om at-
tacken sker på internationellt eller terri-
toriellt vatten.16 

Vidare, liksom en brasklapp, står det 
skrivit att alla skyddsåtgärder kanske 
inte kan användas på alla fartyg, och att 
fartygsbefälhavaren, oavsett vad som fö-
reskrivs, har det slutgiltiga ansvaret för 
besättning, fartyg och last.

Kapitel 2, Somalisk piratverksamhet – 
högriskområdet
Somalisk piratverksamhet var till en 
början koncentread till Adenviken, ett 
sjöområde som kan betecknas som en 
förträngning, där drygt 20.000 far-
tygspassager årligen bildar som på mili-
tär engelska kan uttryckas som ”a target 
rich enviroment”. Emellertid har när-
varon av örlogsfartyg och vägledningen 
av handelsfartyg genom den etablerade 
korridoren ”Internationally Recommen-
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ded Transit Corridor”, inneburit att pirat-
gängen har sökt sig till andra jaktmarker. 
Piratanfall sker nu allt ifrån Arabiska sjön 
i norr till Mozambiquekanalen i söder, in-
diska kusten i ost till södra Röda havet 
i	 väst.	Det	 definierade	högriskområdet	 i	
BMP är dock än mer utvidgat, från Suez 
till Hormuzsundet till latitud 10° syd och 
longitud 78° ost.

Operationerna långt från kusten inne-
bär dock att piraterna blir väderberoende, 
och vid den årliga återkommande syd-
västmonsunen	flyttas	verksamheten	mer	
kustnära. Piraterna har dock blivit min-
dre beroende av vädret genom användan-
det av större sjögående enheter, där kapa-
de	handelsfartyg	och	fiskefartyg	används	
som moderfartyg från vilka mindre och 
snabbgående båtar (skiffs) genomför at-
tackerna.

Det är mycket viktig att fartygens na-
vigatörer läser de navigationsvarningar 
och väderprognoser  som sänds ut för att 
kunna göra en bedömning av den optima-
la	 rutten	 för	att	undgå	pirater.	Det	finns	
även kommersiella företag som säljer 
underrättelserapporter och programvaror 
där man med ingångsvärden som pirat-
verksamhet, väderprognoser och våghöj-
der kan beräkna den säkraste rutten.17 

Kapitel 3, Riskbedömning
Innan man seglar in i högriskområdet 
skall rederi och fartyg gemensamt göra 
en riskbedömning vad avser sannolik-
heten och konsekvenserna av en piratat-
tack. Bedömningen skall baseras på den 
senaste informationen, som är tillgänglig 
från	 europeiska	 och	 amerikanska	 flott-
styrkor baserade i Adenviken och Indiska 
Oceanen. Resultatet av riskbedömningen 
skall	 identifiera	 de	 åtgärder	 som	 skall	
vidtas för att förhindra eller minska ris-
ken för attacker och kapningar. Det är 

viktigt att komma ihåg att varje fartyg 
är	 specifikt	 och	 varje	 transit	 är	 olik	 fö-
regående, så att man undviker generiska 
riskbedömningar.

Följande faktorer skall vara med i en 
riskbedömning;
-Besättningens säkerhet; 
Skyddet av fartyget skall inte inkräkta 
på besättningens säkerhet. Blockering av 
lejdare och dörrar skall göras med åtanke 
att besättningen skall kunna ha fritt till-
träde till livbåt- och brandstationer i hän-
delse av brand och andra nödsituationer.

Det ballistiska skyddet av fartygets 
brygga är en viktig del av besättningens 
säkerhet eftersom det ingår i piraternas 
operationsmetoder att avge automat- och 
granateld mot kommandobryggan.
- Fribord;
Piraternas embarkeringsmetod utgörs av 
långa stegar, eller rep, med hakar som 
krokars fast på fartygens reling. Självfal-

Bild 1, BMP4
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let, ju högre fribord, desto svårare för pi-
raterna att klättra ombord. Erfarenhet vi-
sar att vid ett fribord av mer än åtta meter 
har piraterna svårigheter med att kunna 
embarkera. 

-Fart;
I dagens svåra sjöfartsekonomiska läge, 
seglar många fartyg med ekonomifart. 
Vid passage av högriskområdet bör man 
sträva efter högsta möjliga fart, åtmistone 
över 18 knop. 

-Sjöhävning;
Även om piraterna genom brukandet av 
moderfartyg opererar längre ut till havs, 
sker bordningarna med mindre båtar. Vid 
en vindstyrka av 3 Beaufort och över, vil-
ket motsvarar en våghöjd av en meter, har 
piraterna svårigheter att borda ett han-
delsfartyg.

Kapitel 4, Typiska piratattacker
Normalt utförs en attack av två små öpp-
na båtar (skiffs) med utombordare med en 
fart upptill 25 knop.18 Varje båt har en be-
sättning av fem till sex pirater. Ekipaget, 
skiffs och pirater, har på engelska fått be-
teckningen ”Pirate Action Group” (PAG). 
En PAG består också oftast av ytterligga-
re enheter, stödenheter, som större öppna 
valbåtar eller moderfartyg, som kan vara 
kapade	handelsfartyg	eller	fiskefartyg.

Om båtarna är transportmedlet, så ut-
görs piraternas vapenmakt av automatva-
pen och granatgevär. Tekniken är att för-
söka skrämma besättningen till att stoppa 
fartyget och ge upp, eller försvåra möjlig-
heterna till undvikande manövrar genom 
att skjuta mot brygga och överbyggnad. 
Många piratatacker har avvärjts genom 
väl avvägda manövrar, utan stora roder-
vinklar, så att inte farten minskar för 
mycket.

Väl långsides så sker bordningen 

snabbt medels stegar eller rep. Vid en 
lyckad bordning tar sig piraterna så 
snabbt som möjligt upp till bryggan för 
att fullborda kapningen.

Attackerna kan ske när som helst un-
der	dagen,	men	flest	sker	i	gryningen.	At-
tacker kan också ske på natten, speciellt 
vid månsken.

Kapitel 5, Procedurer vid rapportering 
Självfallet är det viktigt att fartyg som 
skall segla genom högriskområdet har 
någon slags förbindelse med de militära 
styrkorna i området. Tyvärr, får väl man 
säga,	 finns	 det	 inte	 en	 enhetlig	 styrka	 i	
området, utan istället opererar ett relativt 
stort	 antal	 olika	 flottenheter.19	Det	 finns	
två militära enheter till vilka rapporte-
ring skall ske;

The Maritime Security Centre – Horn 
of Africa (MSCHOA) är planering- och 
koordenings- center för Europeiska Uni-
onens	 flottstyrkor	 i	 operationsområde	
(EUNAVFOR). Rederier uppmanas att, 
via internet, registrera sina fartyg som är 
destinerade till/genom högriskområdet.

United Kingdom Maritime Trade Ope-
rations	 är	 brittiska	 flottans	 förbindelse-
kontor i Dubai, (UKMTO). Kontoret har 
som uppgift att vara förbindelselänk mel-
lan handelsfartygen och de militära styr-
korna i området. Till denna organisation 
är det fartygens ansvar att sända rappor-
ter, via e-post eller telefon. Rapporterna 
består av;
•	 Initial rapport (innan man går in i 

högriskområdet)
•	 Daglig rapport
•	 Slutlig rapport (när man lämnar hög-

riskområdet)

Kapitel 6, Rederiets planering
Sedan ISPS-koden trädde i kraft 2004, 
har fartygsskyddet fått en allt större be-
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tydelse. Varje rederi skall inom sin or-
ganisation ha en befattningshavare som 
har huvudansvaret för fartygsskyddet, en 
”Company	Security	Officer”	(CSO).	En-
ligt koden skall CSO inhämta informa-
tion om hotbilden i de områden rederiets 
fartyg	 skall	 navigera	 genom.	 Det	 finns	
ett antal webbsidor där information kan 
inhämtas om piratverksamhet, t.ex. hos 
MSCHOA och NATO Shipping Centre 
eller från kommersiella företag där man 
för en avgift kan få vecko- eller månads-
rapporter.20 Vidare, enligt koden, skall 
rederiet ha en kontinuerling uppdatering 
av sin ”Ship Security Assessment” (SSA) 
och försäkra sig om att ”Ship Security 
Plan” (SSP) har blivit implementerad på 
rätt nivå ombord.21

Kapitel 7, Befälhavarens planering
Kapten ombord har ett stort ansvar. Det 
åligger honom att försäkra sig om, innan 
han går in i ett högriskområde, att fartyg 
och besättning är väl förberedda. Farty-
gets kapten är också ofta, enligt ISPS-ko-
den, ansvarig för fartygsskyddet ombord 
genom	befattningen	”Ship	Security	Offi-
cer” (SSO).22 

Genom övningar skall besättningen 
vara väl drillad och orienterade om läget 
i högriskområdet. Vid en sista övning, 
med hela besättnigen, skall utrustning 
testas och varje man veta sin uppgift. Det 
är av yttersta vikt att var man vet vad han 
skall göra när larmet om en piratattack 
ljuder.	En	lista	över	nödnummer	skall	fin-
nas tillgänglig på fartygets brygga.

Väl inne högriskområdet upphör allt 
vanligt underhållsarbete, och manskapet 
brukas för vaktgående i maskinrum och 
på kommandobrygga. 

Fartygets position skall dagligen rap-
porteras till militär myndighet (UKM-
TO), mottagna rapporter och varningar 

skall studeras noga. Den planerade rutten 
kan ändras allt efter som hur situationen 
utvecklas.

Kapitel 8, Fartygsskydd
Fartygsskyddet, ”Ship Protection Mea-
sures” (SPM) är en mycket viktig del av 
BMP. Det passiva skyddet har förbätt-
rats avsevärt de senaste åren. Teorin är 
att göra fartyget till ett så svårt mål som 
möjligt, utan bruk av aktiva vapen. 

Att hålla god utkik är alltid viktigt till 
sjöss, och än mer så när man seglar i pi-
ratvatten. Med fyra-fem personer som 
utkikar täcker man in hela horisonten, 
och visar eventuella förövare att man är 
alert. För att ytterliggare förstärka bilden 
av beredskap kan man placerar ut natur-
trogna dockor, s.k. ”dummies”. Utsatt 
personal på däck och brovingar skall ha 
ett personlig skydd bestående av hjälm 
och skottsäker väst.

För att försvåra en bordning används 
brandpumpar och brandslangar för att 
vattenbelägga fartygets utsida och reling-
en kläs från för till akter med taggtråd/
rakbladstråd. 

Ett annat mycket viktig hjälpmedel, 
som har räddat många fartyg, är undvi-
kande manövrar som ytterliggare försvå-
rar en bordning.

Om pirater trots det yttre skyddet lyck-
as komma ombord, skall deras väg till 
bryggan göras så svår som möjligt. Alla 
dörrar till fartygets inredning skall vara 
låsta och yttre lejdare blockerade. För-
dröjningen skall utnyttjas till att samtliga 
i besättningen skall kunna förskansa sig 
i ett förutbestämt utrymme. Konceptet 
med ett ”citadel” har vid många bord-
ningar	 varit	 lyckat	 eftersom	 flottstyrkor	
har kommit till undsättning innan pira-
terna har lyckats bryta sig in i förskans-
ningen.23
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Man kan beskriva BMP som ett skydd 
i etapper, där varje etapp gör fartyget ett 
allt svårare mål. Skyddet går naturligtvis 
att förstärkas ytterliggare om man an-
vänder vapen ombord. Det är viktigt att 
komma ihåg att vapen endast är ett ytter-
liggare ett led i skyddet, och att man trots 
beväpning fortfarande implementerar det 
passiva skyddet i enlighet med BMP.

Eftersom sjöfartens organisationer inte 
önskar att beväpna de ombordanställda, 
och	 de	 närvarande	 flottstyrkorna	 ej	 har	
tillräckligt med militära vakter för att 
placera ombord på handelsfartygen, har 
rederierna börjat använda privata beväp-
nade vakter. Kvaliten på dessa vakter va-
rierar, och trots att endast omkring 20% 
av fartygen använder detta skydd, är det 
svårt	 att	 få	 tag	 i	 kvalificerade	vaktföre-
tag. IMO har gett ut riktlinjer som hjälp 
till redare som skall hyra beväpnade vak-
ter.24 Förhållandet med beväpnade vakter 

ombord utvecklas i slutet av artikeln.

Kapitel 9, Piratanfallet
Piratanfallet har två faser, en inlednings-
fas och en attackfas. Erfarenhet visar att 
piraterna öppnar eld när de är på ungefär 
två kabellängders avstånd (3700 meter).  
Framtill	dess,	från	det	man	har	identifie-
rat piratgruppen, råder inledningsfasen. 
Fartyget har då tid att reagera genom att 
öka till maximal fart, starta vattenka-
nonerna, rapportera enligt kommunika-
tionsplanen25 att man har ett misstänkt 
anfall samt låta larmet gå så att besätt-
ningen, förutom bryggpersonalen, kan 
sätta sig i säkerhet i citadellet. I samband 
med att man låter larmet går, skall även 
fartygets tyfon ljuda, så att piraterna får 
vetskap om att de blivit upptäckta.

Vid attackfasen sker eldgivningen med 
automatvapen, och eventuellt granatge-
vär, i ett försök att skrämma besättningen 

Bild 2, Brandslangar och taggtråd (concertina)



61

till att stoppa fartyget. Med besättningen  
i ett citadell och bryggpersonalen iklädda 
hjälm och skottsäker väst, skall kaptenen 
med med små manövrar försvåra för pi-
raterna att ta sig ombord, genom muren 
av vatten och taggtråd.26

Kapitel 10, Piraterna tar kontroll av 
fartyget
Även om piraterna har lyckats att ta sig 
ombord, kan kapningen fortfarande 
misslyckas om samtliga i besättningen 
har lyckats sätta sig i säkerhet i citadel-
let. Det är emellertid viktigt att man har 
sänt alarm i enlighet med kommunika-
tionsplanen, och att man har möjlighet 
till kommunikation från citadellet via 
satellit-telefon och VHF-radio med när-
liggande örlogsfartyg. Vid tillfälle inte 
hela besättningen hinner sätta sig i säker-
het, eller om piraterna lyckas bryta sig in 
i citadellet, återstår bara att ge upp utan 

motstånd, visa samarbetsvilja samt att 
försöka behålla lugnet.27

Kapitel 11, I händelse av en militär ak-
tion
Beroende på situationen, kan de militära 
styrkorna besluta om att borda ett kapat 
fartyg. Detta kapitel ger information om 
hur besättningen skall uppträda vid en 
sådan operation.28

Kapitel 12, Rapportering efter en inci-
dent
Av	flera	anledningar	är	det	viktig	att	pi-
ratverksamhet, en verklig attack eller ett 
misstänkt uppträdande, blir rapporterat. 
Enligt ett faställt formulär, skall rappor-
terna sändas till UKMTO och MSCHOA, 
samt helst även till International Mariti-
me Bureau. Rapporterna utgör underlag 
för trender och analyser av piratverksam-
het.

Bild 3, Dummydocka
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Naturligtvis skall fartyget rapportera 
till rederikontoret, som har ansvaret att 
vidaresända informationen till fartygets 
flaggstat.		

Rapportering är också viktig för att 
kunna lagföra pirater inför en domstol.29

Intressant att notera i detta kapitel är 
att, till skillnad från tidigare utgåvor av 
BMP, INTERPOL har blivit inblandad i 
piratbekämpning.30

Kapitel 13, Uppdatering av instruktio-
ner
Instruktionerna uppdateras allt efter-
som situationen utanför Somalias kust 
utvecklas. Fartyg och rederier bör regel-
bundet besöka hemsidorna hos NATO, 
MSCHOA och MARLO för att erhålla 
aktuell information.

Annex A-H
Slutligen har BMP4 ett antal annex där 
man får information om kontakter, for-
mulär och rapporteringsvägar. Vidare 
finns	 information	 som	är	 speciellt	 ägnat	
för	fiskefartyg31 och nöjesbåtar.32

Slutsats
Slutsatsen är att BMP4 är en väl genom-
arbetad manual som är till stor hjälp för 
rederipersonal och fartygsbesättningar. 
Statistiken visar att allt färre piratattack-
er resulterar i en lyckad kapning.33 Detta 
beror	till	en	stor	del	att	allt	fler	fartyg	an-
vänder sig av manualen.

Kommentar till kapitel 8, 
paragraf 8.15, privata  
beväpnade vakter
Det har varit mycket diskussion om bru-
kandet av privata beväpnade vakter, allt 
sedan den somaliska piratverksamheten 
blev en del av vardagen för en stor del 
av	 världshandelsflottan.	 Dock	 har	 reda-

reföreningar,	 fackföreningar,	 flaggstater	
och IMO i princip varit motståndare till 
denna försvarsmetod, inte så mycket mot 
att vapenmakt brukas, utan att den ligger 
i privata händer. Sjöfartsnäringen är av 
åsikten att piraternas verksamhet är ett 
hot som berör hela mänskligheten, hostis 
humanis, och följaktigen ligger ansvaret 
hos det internationella samfundet att be-
kämpa	gisslet,	med	bland	annat	flottstyr-
kor.

BMP4 är noga med att framhålla att att 
privata beväpnade vakter, är en skydds-
metod som man ej endosserar, utan det är 
upp till den enskilde redaren att ta detta 
beslut.

Samma åsikt kommer fram i Malmö-
deklarationen34 som stadgar att privata 
beväpnade vakter endast skall brukas ef-
ter man gjort en riskanalys, och då endast 
som	ett	temporärt	alternativ.	Fler	och	fler	
rederier har dock kommit till slutsasten 
att	BMP	och	flottstyrkor	ej	ger	ett	fullvär-
digt  skydd, och 35% av handelsfartygen 
som passerar Adenviken och Somaliabas-
sängen hyr in privata beväpnade vakter.35

Det har blivit de privata säkerhetsföre-
tagens starkaste försäljningsargument att 
inget fartyg med beväpnade vakter om-
bord har blivit kapat. Detta påstående är 
i och för sig riktigt, men man skall också 
ha klart för sig att majoriteten av fartyg 
som har avvärjt piratattacker, har gjort 
detta genom en god implementering av 
BMP.

Även om diskussionen om bruket av 
privata säkerhetsföretag uppstod i sam-
band med att den intensiva och innovativa 
somaliska piratverksamheten etablerade 
sig på allvar för fyra år sedan, där inte ens 
en kraftig sjömilitär närvaro verkade att 
stoppa våldshandlingarna, så har beväp-
ning av handelsfartyg diskuterats i drygt 
30 år, allt sedan modern piratverksamhet 
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åter igen blev en del av de maritima faror 
ett fartyg kunde möta på sin sjöresa. Som 
exempel gavs att sovjetiska och israeliska 
handelsfartyg aldrig blev angripna efter-
som besättningarna hade vapen ombord. 
Det fanns dock inget större intresse för 
vapenbruk som maktmedel bland rede-
rier och sjöfackliga föreningar eftersom 
den gängse uppfattningen var att vålds-
spiralen skulle öka om sjöfolket började 
använda skjutvapen som försvarsmetod.

Samma argument används också i dag, 
även om bruket av beväpnade vakter inte 
har följts av kraftigare vapenarsenal hos 
piraterna, eller grövre våldshandlingar. 
Det ökande våldet har riktas mot redan 
kidnappade fartygsbesättningar för att 
sätta press mot rederierna att betala allt 
större lösensummor. Ökad beväpning 
medför dock att oskyldiga personer, som 
av	 misstag	 identifierats	 som	 pirater,	 ut-
sätts för verkanseld.36 Ytterliggare en 
negativ faktor som motverkar bruket av 
beväpnade vakter är det dåliga rykte som 
har blivit förknippat med privata säker-
hetsföretag.37 Men rederinäringen är nog  
mest rädd för de skadestånd som kan bli 
följden av att inhyrda vakter brukar va-
penmakt på ett felaktigt sätt.
Det	finns	ett	mycket	stort	antal	företag	

som erbjuder tjänster inom maritim sä-
kerhet, främst brittiska och amerikanska 
men även en del skandinaviska, grekiska 
och	holländska	sällskap	finns	på	markna-
den.	Det	finns	inget	etablerat	system	för	
kvalitetssäkring, och i de riktlinjer som 
utgetts	av	flaggstater38 åligger det rederi-
kontoren att försäkra sig om att man hyr 
in kompetenta sällskap.

För att tvätta bort ”cowboy”-stämpeln 
har två olika, men med samma målsätt-
ning, intresseorganisationer bildats av 
den maritima säkerhetsnäringen, Inter-
national Association of Maritime Secu-

rity Professionals (IAMSP) och Security 
Association for the Maritime Industry 
(SAMI). Föreningarna har som huvud-
uppgift att etablera maritim säkerhet som 
en seriös industri och ger bland annat ut 
föreskrifter om ”Code of Conduct” och 
”Rules of Force”. Man sysslar även med 
kvalitetssäkring och ett medlemskap i 
någon av föreningarna skall utgöra ett 
bevis för att säkerhetsföretagen driver en 
seriös verksamhet.

Det bör dock påpekas, att även om 
endast cirka en tredjedel av fartygen 
som seglar genom Adenviken/Indiska 
Oceanen hyr in beväpnade vakter, har 
rederinäringen	 svårigheter	 med	 att	 fin-
na kompetent folk. Artikelförfattaren 
har vetskap om ett större rederi som är 
tvunget att använda tre olika maritima 
säkerhetsföretag för att täcka  behovet.

Även om försäkringspremien kan 
minska något, är kostnaden för att hyra 
in beväpnade vakter avsevärd. Förutom 
konstnaden för de 3-4 vakterna, som kan 
ligga på 50.000 amerikanska dollar för 
en transit, Suez i Egypten till Galle på 
Sri Lanka, tillkommer agentkostnader i 
hamnarna samt kostnad för förlorad tid 
och extra bunker vid den deviation som 
blir följden av embarkering/debarkering 
av vaktmanskapet.

Och eftersom beväpnade vakter en-
dast skall betraktas som ytterliggare ett 
skydd, har rederiet dessutom redan kost-
naden för en fullt implementerad BMP.

Med vapen som maktmedel krävs det 
tydliga riktlinjer. Militära enheter har i 
missionens mandat fastlagda ”Rules of 
Engagement” att hålla sig till medan re-
derier och fartygskaptener har ”Rules of 
Force” att följa.
”Rules	of	Force”	är	definierade	i	doku-

mentet ”International Code of Conduct 
for Private Security Services Providers”39 
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som	flertalet	av	de	privata	säkerhetsföre-
tagen har undertecknat. I princip innebär 
metoden att man får bruka det våld som 
nöden kräver, för att försvara liv och 
egendom.40 

”Rules of Force” är riktlinjer för pri-
vata säkerhetsföretag, medan en fartygs-
befälhavare	har	att	följa	flaggstatens	reg-
ler. En ledande sjöfartsnation som Norge 
har agerat snabbt på kravet av beväpning 
från norska rederier och har gett ut rikt-
linjer samt ändrat i regelverket. Norska 
Sjøfartdirektoratet hade sedan tidigare, 
med stöd i skipssikkerhetsloven, gett ut 
föreskrift ”22 juli 2004 nr 972 om sikker-
het og terroredskap om bord på skip och 
flyttbare	 innretningar”	Denna	 föreskrift	
har delvis ändrats, med ikraftträdande 
1 juli 2011. Vad avser bruk av maktme-
del (Rules of Force) har ett nytt kapitel 
tillkommit, vars paragraf 17 stadgar att 
fartygets befälhavare har rätt att bruka 
maktmedel inom folkrättens gränser. 
Maktmedel kan dock endast riktas mot 
ett hot som är direkt, omedelbart, betyd-
ligt eller på annat sätt ofrånkomligt. Bru-
ket av maktmedel skall så långt som möj-
ligt undvikas, och om oundvikligt, stå i 
proportion till hotets omfattning.

Vidare är det stadgat i den ändrade fö-
reskriften att tillstånd skall inhämtas hos 
norsk polismyndighet innan vapen förs 
ombord.

En annan fråga som har varit uppe 
mycket till diskussion, och som har an-
givits som ett av skälen till att inte ha 
beväpnade vakter ombord, är ansvarför-
hållandet mellan befälhavaren och vakt-
manskapet, när det kommer till använ-
dandet av vapenmakt.
I	 riktlinjer	 från	 IMO,	 och	 flaggstater	

som Norge och Storbritannien, framgår 
det tydligt att fartygets befälhavare har 
det oinskränta ansvaret när det kommer 

till beslut om brukandet av maktmedel, 
till exempel att öppna verkanseld mot 
anfallande pirater. Emellertid kan be-
fälhavaren utfärda en stående order om 
när vapenmakt skall brukas, eftersom 
det inte alltid är praktiskt att inhämta 
hans tillstånd, när ett piratanfall kan ske 
mycket fort.

Det förekommer dock delade mening-
ar om befälhavarens ansvar och organi-
sationen International Association of Ma-
ritime Security Professionals (IAMSP) 
(41) har i sin föreskrift ”Rules of Force” 
stadgat, med hänvisning till befälhava-
rens ringa erfarenhet när det kommer till 
bruket av vapenmakt, att de beväpnade 
vakterna skall ha delegerats det fulla an-
svaret och att detta förhållande skall no-
teras i skeppsdagboken.

I den auktoritära boken ”Defending 
against pirates: The international law of 
small arms, armed guards and privat-
eers” anser dock författartrion Cartner/
Cartner/Fiske att ansvar inte kan delege-
ras eftersom beväpnade vakter inte har 
något behörighetsbevis utfärdat av en 
flaggstat.42

Det kan kappast förnekas att beväp-
nade vakter ger ett mycket gott skydd och 
bidrar till en ökad trygghet för oroliga 
fartygsbesättningar. Men inhyrda vakter 
är inget permanent instrument ombord 
och ett fartyg som har lämnat iland dem 
på Sri Lanka, står igen ensamma när de 
seglar in i piratvatten i Malacka- och 
Singaporesundet. Dessutom verkar det 
som antalet fartyg som hyr in vakter har 
planat ut vid runt en tredjedel. Framtiden 
ligger nog i ytterliggare förbättrade pas-
siva motmedel ombord (förbättrad BMP, 
välövade besättningar, specialbyggda ci-
tadel, etc.) samt att man satsar på regio-
nalt samarbete i Djibouti-kodens anda.43
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Slutnoter

1. Under år 2011 skedde globalt drygt 400 attacker. International Maritime Bureau Piracy Report,  
 www.icc-ccs.org
2. Somaliska pirater står bakom ungefär 40% av attackerna. Ibid.
3. Antalet lyckade kapningar har ungefär halverats. Ibid.
4. BIMCO, Cruise Line International Association, International Chamber of  Shipping, Interna-  
 tional Group of P&I Clubs, ICC International Maritime Bureau,  International Maritime   
 Employers’ Committee, INTERCARGO, InterManager, INTERTANKO, International   
 Shipping Federation, ITF, International Parcel Tankers Association, The Joint Hull    
 Committee, The Joint War Committee, Oil  Companies International Marine Forum,   
 Society of International Gas Tanker and  Terminal Operators, The Mission to Seafarers,   
 The World Shipping Council.
5. Combined Maritime Forces (CMF), The European Union Naval Force (EUNAVFOR),   
	 INTERPOL,	The	US	Navy	Maritime	Liaison	Office	(MARLO),Maritime	Security			 	
 Centre Horn of Africa (MSCHOA), NATO Shipping Centre (NSC), NATO Operation   
 Ocean Shield, The UK Maritime Trade Operations (UKMTO).
6. Sjöfartslagstiftningen beskriver ett antal maritima faror (“maritime perils”), där bl.a. pirater   
 utgör en sådan fara.
7. Handelsfartyg deltog i Falklandskriget 1982, med förlust av bl.a. containerfartyget Atlantic   
 Conveyor. Tanksjöfarten led stora förluster under Iran-Irak kriget, 1980-1988.
8.	 Även	om	maritim	terrorverksamhet	är	relativt	begränsad	så	finns	en	del	mycket	kända	fall,		 	
 som t. ex. M/S Achillo Lauro, USS Cole och M/T Limburg.
9. År 2003 är fortfande ett rekordår för piratverksamhet med drygt 450 attacker. Majoriteten   
 av dessa attacker skedde i Malacka- och Singaporesundet samt sydkinesiska sjön.
10. Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Navigation (1988),   
 International Maritime Organisation.
11. International Ship and Port Facility Security Code (2004). International Maritime Organisation.
12. Bl.a. från INTERCARGOs hemsida, www.intercargo.com
13. Resolution beslutad vid 89:e mötet av IMOs Maritime Safety Committee (MSC 89).
14. Uttalande av EUNAVFOR/MSCHOA, som har möjlighet att jämföra kapade fartyg, de   
 som har anmält transit mot de som inte har gjort det.
15. April 2011 så var procenttalet av fartyg som inte följde BMP 42.5%. IMO News,    
 Issue 3, 2011, sid. 28.
16.	 United	Nations	Convention	on	the	Law	of	the	Sea	definierar	i	Artikel	101	piratverksamhet		 	
 som något som sker på internationellt vatten.
17. Bl.a. erbjuder två skandinaviska företag dessa tjänster; www.riskintelligence.eu och   
 www.bergenrisksolutions.com
18.	 Det	finns	dock	rapporter	om	att	upp	till	åtta	skiffs	har	brukats	mot	ett	enskilt	mål.
19. Flottenheter som Combined Maritime Forces (CMF 151), European Union Naval Force   
	 (EUNAVFOR),	NATO	Operation	Ocean	Shield	samt	enskilda	nationers	flottor	som		 	
 Ryssland, Indien, Sydkorea och Iran.
20. Exempel över kommersiella företag som säljer denna tjänst; GAC Protective Solutions,   
 (www.gac.com) och SRS Maritime Security Services, (www.srsgroup.se)
21. ISPS-koden har tre nivåer där 1 är den lägsta och 3 är den högsta säkerhetsnivån. Vid   
	 genomfart	av	somaliska	piratvatten	bestämmer		flaggstaten,	d.v.s.	det	land	där	fartyget	är		 	
 registrerat, säkerhetsnivån. T.ex. så har Norge beslutat att säkerhetsnivå 2 skall gälla   
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	 ombord	norskflaggade	fartyg	vid	passage	av	högriskområdet.
22. ISPS-koden anger inte vem ombord som skall vara SSO, endast att vederbörande skall ha   
	 genomgått	utbildning	och	erhållit	ett	SSO-certifikat.	I	vissa	rederier	innehar	maskinchef		 	
 eller överstyrman denna befattning.
23.	 Vägledning	om	hur	ett	citadell	etableras	återfinns	på	hemsidan	hos	MSCHOA,		 	 	
 (www.mschoa.org)          
24. Interim Guidance to shipowners, shipoperators and shipmasters on the use of  privately   
 contracted armed security personnel (PCASP) on board ships in the High Risk Area   
 (MSC.1/Circ.1405). www.imo.org
25. Kontakta UKMTO och MSCHOA, aktivera alarmet i enlighet med ISPS-koden samt sända   
 ut nödanrop på VHF kanal 16.
26. BMP4 rekommenderar rakbladstråd av ”concertina”-typ med en diameter mellan 730 mm   
 och 980 mm.
27. EUNAVFOR har publicerat dokumentet ”Surviving Piracy – Off the coast of Somalia” i   
 vilket det ges råd hur man skall handla om man blir tagen som gisslan.
28.	 Kapitlet	ger	allmänna	råd	som	är	tillämpbara	i		de	flesta	gisslansituationer,	som	t.ex.	ligg		 	
 lågt, visa händerna och inga häftiga rörelser.
29.	 Sjöfartsnäringen	har	framfört	kritik	att	världssamfundet	i	allmännhet	samt	enskilda	flagg-	 	
 stater, vars fartyg har blivit utsatta, inte har haft något vilja att ställa piraterna inför domstol.
30. INTERPOL har etablerat en ”Martime Piracy Task Force”.
31.	 Av	de	6	fartyg	som	för	närvarande	är	kapade,	är	ett	fiskefartyg.		 	 	 	
 (MARLO, www.cusnc.navy.mil/marlo)
32. Nöjesbåtar ges naturligtvis rådet att hålla sig helt borta högriskområdet. Om det trots   
 detta råd väljer att fortsätta sin resa, skall de kontakta de militära myndigheter.
33. Under år 2011 resulterade 16% av piratattackerna i en fullbordad kapning. För år 2010 var   
	 motsvarande	procentsats	26%.	(US	Navy,	Office	of	Naval	Intelligence,	www.oni.navy.mil)
34. Deklarationen kan laddas ner från www.wmu.se
35. www.incelaw.com
36. Vakter från italienska marinen, ombord på ett handelsfartyg, dödade av misstag två indiska   
	 fiskare,	2	mars	2012,	The	Times	of	India.
37. en.wikipedia.org/wiki/Blackwater_Baghdad_shootings  
38. T.ex så har Norge och Storbritannien publicerat riktlinjer; www.sjofartsdir.no,    
 www.dft.gov.uk/mca
39. www.icoc-psp.org
40. International Stability Operations Association (ISOA), som är en organisation som har   
 medlemsföretag som bedriver verksamhet både till sjöss och på land, har publicerat en   
 ”Code of Conduct” med liknande innhåll, www.stability-operations.org
41. www.iamsponline.org
42.	 ”A	delegate	is	competent	if	he	holds	a	limited	warrant	of	the	flag	state	evinced	by	a			 	
	 certificate.	Thus,	armed	guards	are	hired	ratings	or	riding	crew	and	have	no	delegable		 	
	 officerial	or	other	legal	authority	onboard.	(paragraph	4.4,	page	32)”
43. Djibouti Code of Conduct, International Maritime Organization, www.imo.org
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Befälhavaren och sjöfartsskyddet
Sveriges regering utreder för närvarande frågan om användande av beväpnad per-
sonal ombord på handelsfartyg. Arbetet leds av docent Johan Schelin vid Sjörätts-
institutet, Stockholms universitet, som väntas lämna sin utredning den 30 april i 
år (2012). I anslutning till denna fråga kvarstår flera frågeställningar avseende det 
s.k. sjöfartsskyddet. Dessa gäller bl.a. den svenska implementeringen av regelver-
ket, ansvars- och befogenhetsstrukturer och inte minst straff- och offentligrättsliga 
sanktioner samt kontraktuella implikationer vid bristande överensstämmelse med 
bestämmelserna. I ett danskt rättsfall, ”Danica White”, från år 2010 belyses frå-
gan om redarens eventuella ansvar för befälhavarens fel och försummelse i tjäns-
ten beträffande upprätthållande av sjöfartsskyddet ombord. Fallet är principiellt 
intressant för svensk sjöfart; dels eftersom det är ett av de första civilrättsliga mål 
i världen som prövats beträffande sjöfartsskyddslagstiftningen, dels eftersom den 
nordiska sjörätten är närmast enhetlig ifråga om regler beträffande redaransva-
ret. Mot denna bakgrund redovisas nedan en sammanställning av centrala bestäm-
melser som reglerar befälhavarens ansvar och befogenhet enligt internationell och 
nationell lagstiftning.

Fallet ”Danica white”
Redaren ansvarar för den skada som be-
fälhavaren, en besättningsmedlem eller 
en lots orsakar genom fel eller försum-
melse i tjänsten. Ansvaret omfattar även 
skada som vållats av någon annan, när 
denne på redarens eller befälhavarens 
uppdrag utför arbete i fartygets tjänst.1 I 
fallet hade fartyget med fem mans besätt-

ning blivit kapat 205 nautiska mil utan-
för Somalias östkust den 1 juli år 2007 
och frigivet först efter 83 dagar den 22 
augusti samma år.2 Efter frigivningen 
stämde besättningsmedlemmarna, ge-
nom den danska sjömansfackföreningen 
3F, redaren.3

Som grund för befälhavarens even-
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tuella vårdslöshet framfördes bl.a. hans 
bristande kunskap i hur fartygets skydds-
alarmsystem aktiverades, liksom att 
befälhavaren inte hade givit den övriga 
besättningen tillräckliga instruktioner i 
hur detta system skulle aktiveras vid ett 
piratangrepp.

Köpenhamns Byret (motsv. tingsrätt) 
friade dock svaranden eftersom kausali-
tet inte kunde visas mellan den vårdslös-
het som eventuellt hade förelegat ombord 
och själva kapningen.4 Østre Landsret 
(motsv. hovrätt) stadfäste sedermera 
byretens dom.5 Landsreten framhöll att 
fartyget, pga. dess låga fartkapacitet i 
förhållande till piraternas snabbgående 
båtar, under alla omständigheter hade bli-
vit uppbringat av piraterna, samt att inte 
heller ett korrekt användande av skydds-
alarmsystemet hade hindrat kapningen. 
Således ger fallet inte någon direkt led-
ning beträffande redarens ansvar för de 
ifrågavarande bristerna; men rent hypo-
tetiskt kan det i varje fall inte uteslutas att 
ett sådant ansvar skulle föreligga.

Sjöfartsskyddets övergri-
pande struktur
Sjöfartsskyddsbestämmelserna har sin 
grund i SOLAS-konventionen6 och den 

därtill anslutna ISPS-koden.7 SOLAS-
konventionens bestämmelser är införda 
genom en EG-förordning om förbättrat 
sjöfartsskydd.8 Genom skyddssystemet 
introduceras	flera	nya	begrepp	och	funk-
tioner som kort beskrivs nedan.
Skyddsnivå och säkerhetstillbud
SOLAS-konventionen föreskriver bl.a. 
att	flaggstaterna	är	ansvariga	för	att	sätta	
en skyddsnivå (security level) tillämplig 
för	de	 fartyg	som	för	flaggstatens	flagg,	
liksom	för	de	fartyg	som	befinner	sig	i	el-
ler har meddelat sin avsikt att gå in i dess 
territorialhav, samt de hamnanläggning-
ar9 (port facilities) som är belägna inom 
flaggstatens	 landterritorium.10 Skydds-
nivån indikerar riskgraden för att ett 
säkerhetstillbud11 (security incident) ska 
inträffa.12

Tre olika skyddsnivåer kan gälla:13

•	 Skyddsnivå 1 (normal), på vilken far-
tyg och hamnanläggningar normalt 
arbetar.

•	 Skyddsnivå 2 (förhöjt skydd), som 
ska gälla så länge det föreligger en 
förhöjd risk för säkerhetstillbud.14

•	 Skyddsnivå 3 (exceptionell), som ska 
gälla under den tid det föreligger en 
sannolik eller överhängande risk för 
säkerhetstillbud.

Skyddschef, skyddsutredning och 
skyddsplan
De rederier som ska tillämpa bestämmel-
serna ska utse en skyddschef15, benämnd 
rederiets skyddschef (company security 
officer,	 CSO),	 bl.a.	 ansvarig	 för	 att	 se	
till att en skyddsutredning16 (ship secu-
rity assessment, SSA) utförs av rederiets 
fartyg. Vidare ska en skyddsplan17(ship 
security plan, SSP), baserad på vad som 
framkommit i skyddsutredningen, ut-
arbetas och ges in för godkännande till 

M/V Danica White. Foto: H Folmer & 
Co
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flaggstatens	behöriga	myndighet,	i	Sveri-
ge Transportstyrelsen. Skyddsplanen ska 
fastställa vilka åtgärder som ska vidtas 
vid de tre olika skyddsnivåerna. Princi-
pen bygger alltså, enkelt uttryckt, på att 
det	ska	finnas	en	i	förhand	uppgjord	plan	
för hur varje enskilt fartyg ska agera vid 
en ändrad hotbild.18 Rederier ska även 
utse en skyddschef för varje fartyg i sin 
flotta,	 ansvarig	 för	 sjöfartsskyddet	 om-
bord.19

Skyddsutrustning, handlingar, 
certifikat och kommunikation
Fartyg ska bl.a. vara utrustade med AIS 
(Automatic	 Identification	 System)20 och 
ett skyddsalarmsystem (Security Alarm 
System, SSAS).21 De ska också inneha en 
handling med fartygshistorik (Continu-
ous Synopsis Record, CSR)22 med upp-
gifter om fartygets historik och identitet, 
samt vara permanent märkta med sitt 
IMO-identifikationsnummer (IMO Ship 
Identification	Number,	SIN).23

Vidare ska fartygen också bl.a.:
•	 Ha information tillgänglig ombord 

beträffande vem som ansvarar för 
fartygets bemanning, beslut om far-
tygets användning, samt vilka parter-
na är enligt eventuella befraktnings-
avtal.24

•	 Föra ett register (records) över 
skyddsverksamheten och vidtagna 
skyddsåtgärder ombord.25

•	 Medföra ett internationellt sjöfarts-
skyddscertifikat (International Ship 
Security	 Certificate,	 ISSC)	 ombord,	
utfärdat	av	flaggstaten,	som	visar	att	
fartyget uppfyller tillämpliga sjö-
fartsskyddsbestämmelser.26

•	 Förhandsanmäla viss skyddsrelate-
rad information före hamnanlöp i en 
annan fördragsslutande stat.27

Vidare föreskrivs särskilda former för 
kommunikation. Ett exempel är den s.k. 
sjöfartsskyddsdeklarationen (Declara-
tion of Security, DoS), som är en över-
enskommelse mellan två fartyg eller ett 
fartyg och en hamnanläggning om att 
vidta viss skyddsåtgärd.28 Rapportering 
av vissa uppgifter ska även ske i enlig-
het med förekommande guidelines och 
rekommendationer.29 
Hamn- och flaggstatskontroll
När	ett	fartyg	befinner	sig	i	en	hamn	har	
hamnstaten rätt att vidta olika kontroll-
åtgärder för att kontrollera fartygets sjö-
fartsskydd. Normalt avser detta enbart 
kontroll av att fartyget har ett giltigt in-
ternationellt	 sjöfartsskyddscertifikat.30 
Föreligger grundad anledning31 (clear 
grounds) att anta att fartyget inte upp-
fyller de föreskrivna kraven, kan hamn-
staten dock fatta beslut om ytterligare 
kontroller och/eller utfärda exempelvis 
restriktioner i användandet av viss ut-
rustning eller förbud mot resa.32 Fartygen 
är	 också	 föremål	 för	 flaggstatskontroll	
med avseende på sjöfartsskyddet.33

Befälhavarens ansvar och 
befogenhet
Allmänt
Befälhavaren är fartygets chef och reda-
rens ställföreträdare ombord.34 Befälha-
varen har alltid det yttersta och slutgiltiga 
ansvaret för fartygets skyddsorganisation 
och de skyddsåtgärder som vidtas om-
bord.35

Enligt svensk rätt ska varje befälha-
vare se till att fartyget, innan en sjöresa 
påbörjas, är sjövärdigt samt under resan 
vaka över att fartyget hålls i sjövärdigt 
skick.36 Innan en resa påbörjas ska be-
fälhavaren också se till att fartyget görs 
sjöklart.37
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Huruvida bestämmelserna om sjöfarts-
skydd kan inordnas under sjövärdighets-
begreppet är inte klart; men av synner-
ligen stor vikt vad gäller kontraktuella 
implikationer vid brister i skyddet. I Sve-
rige har lagstiftaren valt att placera of-
fentligrättsliga föreskrifter om handling 
med	 fartygshistorik	 och	 IMO-identifi-
kationsnummer i fartygssäkerhetslagen; 
vilket torde innebära att i åtminstone 
dessa bestämmelser täcks av begreppet.38 

Begreppet sjöklarhet	är	numera	inte	defi-
nierat i svensk rätt, men omfattar rimli-
gen i varje fall kontroll av fartygets AIS, 
att föreskrivna nautiska publikationer 
finns	 tillgängliga	 och	 att	 skyddsutrust-
ningen är klar att omedelbart kunna an-
vändas.39

Vidare ska befälhavaren känna till de 
påbud och föreskrifter som gäller på de 
farvatten hans fartyg seglar i och på de 
orter som det ska anlöpa.40

Befälhavarens position i relation till 
redare, befraktare m.fl.
I SOLAS-konventionen fastslås vidare att 
varken rederiet, en befraktare eller någon 
annan får hindra befälhavaren från att 
vidta eller genomföra de beslut som en-
ligt befälhavarens yrkesmässiga bedöm-
ning är nödvändiga för att upprätthålla 
säkerheten och sjöfartsskyddet ombord.41 

I detta sammanhang ska också nämnas 
att befälhavaren har rätt att deviera i det 
fall han upplever ett säkerhetshot mot far-
tyget.42 I kontrast till detta står dock dels 
befälhavarens långtgående skyldighet att 
tillvarata lastägares intressen43 och att 
inte otillbörligt fördröja fartyget,44 dels 
hans skyldighet att inhämta föreskrifter 
av redaren eller det ombud som denne har 
anvisat innan en åtgärd av vikt vidtas.45 

I Sverige måste denna bestämmelse även 
ses mot bakgrund av att redaren när som 

helst, även under en pågående sjöresa, 
kan skilja befälhavaren från hans befatt-
ning.46

Relationen till fartygets skyddschef
Det	 ska,	 som	 nämnts	 ovan,	 finnas	 en	
sjöfartsskyddsansvarig ombord på varje 
fartyg, denne benämns fartygets skydds-
chef	 (ship	 security	 officer,	 SSO).	 Farty-
gets skyddschef är den person ombord 
på fartyget som är ansvarig för fartygets 
sjöfartsskydd. Detta ansvar inbegriper 
bl.a. införande och upprätthållande av 
fartygets skyddsplan samt samarbete 
med rederiets och hamnanläggningens 
skyddschefer.47

Fartygets skyddschef kan vara befälha-
varen eller en annan person i besättning-
en. Befälhavarens ansvar och befogen-
het kan inte inskränkas av skyddschefen 
ombord, även om befattningen innehas 
av någon annan än befälhavaren. Således 
är fartygets skyddschef alltid underställd 
befälhavaren.48

Befälhavarens särskilda befogenhet 
vid konflikt mellan säkerheten 
ombord och sjöfartsskyddet
SOLAS-konventionen fastslår också att 
befälhavaren ska uppfylla de krav som 
är nödvändiga för att upprätthålla farty-
gets säkerhet, om han i sin yrkesmässiga 
bedömning kommer till slutsatsen att det 
uppstår	 en	 konflikt	 mellan	 tillämpliga	
säkerhetskrav och krav på sjöfartsskydd. 
Befälhavaren får då införa tillfälliga 
skyddsåtgärder. Han ska också genast 
lämna information om dessa åtgärder till 
fartygets	 flaggstat	 samt,	 om	 tillämpligt,	
till	 den	 hamnstat	 som	 fartyget	 befinner	
sig i eller har för avsikt att gå till.49

Rapporteringsskyldighet till redare, 
flaggstat m.fl.
Fel och brister i sjövärdigheten, som inte 
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genast kan avhjälpas, ska omedelbart 
rapporteras till fartygets redare eller den 
som i redarens ställe har befattning med 
fartyget.50 Befälhavaren ska också under-
rätta redaren om: 
•	 åtgärder av vikt som han ansett nöd-

vändiga för fartygets eller de om-
bordvarandes säkerhet, 

•	 resans förlopp, 
•	 de rättshandlingar som företagits un-

der resan, och 
•	 allt annat som kan vara till nytta för 

redaren att känna till.51

Befälhavare på svenska handelsfartyg, 
fiskefartyg	 eller	 statsfartyg	 har	 en	 skyl-
dighet att omedelbart rapportera allvar-
liga olyckor som har inträffat ombord till 
Transportstyrelsen. Exempel på sådana 
allvarliga olyckor är då någon ombord på 
fartyget har skadats svårt, avlidit, drunk-
nat eller förgiftats.52

I händelse av en incident eller en miss-
tänkt händelse som hotar fartygets skydd 
bör även lokal Rescue Coordination Cen-
tre (RCC) eller regional sjöfartsskydds-
organisation kontaktas, därefter fartygets 
flaggstat	och	slutligen	även	International 
Maritime Bureau (IMB).53

Tillsyn och kontroll
Befälhavaren är skyldig att lämna till-
synsmyndighet det bistånd den behöver 
och de upplysningar den begär vid till-
synsförrättningar.54 Han ska också se till 
att	 certifikat	och	andra	handlingar	finns	
ombord och är tillgängliga vid tillsyns-
förrättningar.55 Befälhavaren har vidare 
enligt svensk rätt en generell skyldighet 
att lyda prejning av en behörig svensk ci-
vil eller militär myndighet.56

Inspektion av fartygets skyddsplan vid 
hamnstatskontroll
Fartygens skyddsplaner är inte föremål 

för inspektion vid hamnstatskontroll.57 
Vid grundad anledning (se ovan) att tro 
att ett fartyg inte uppfyller föreskrivna 
krav, och det enda sättet att kontrollera 
eller åtgärda den bristande överensstäm-
melsen är att se över tillämpliga krav i 
fartygets skyddsplan, får fartygets befäl-
havare dock medge att begränsad tillgång 
tillåts	 till	 de	 specifika	 delar	 av	 planen	
som berör bristen.58

Rätt att avstå från att anlöpa viss hamn 
vid information om att kontrollåtgärder 
kommer att införas
Delges befälhavaren information om att 
en hamnstat kommer att införa adminis-
trativa kontrollåtgärder har han rätt att 
avstå från att anlöpa den aktuella ham-
nen. Om så sker ska kontrollåtgärder inte 
införas.59

Sjöfartsskyddsdeklaration
Befälhavaren ansvarar även för att sjö-
fartsskyddsdeklarationer utfärdas för 
fartygets räkning. Om det är lämpligt kan 
sjöfartsskyddsdeklarationer även utfär-
das av fartygets skyddschef.60

Dagböcker, skeppshandlingar m.m.
Befälhavaren är ansvarig för att före-
skrivna dagböcker förs på fartyget samt 
för att medföra föreskrivna skeppshand-
lingar och föreskrivna författningar.61 Att 
inte föra skeppsdagbok eller föra in fel-
aktiga uppgifter i en skeppsdagbok med-
för straffansvar för befälhavaren.62

Eventuella förändringar av de uppgif-
ter	 som	finns	angivna	 i	handlingen	med	
fartygshistoriken, eller tillägg till denna, 
ska för svenska fartyg omedelbart anmä-
las till Transportstyrelsen av fartygets 
rederi eller befälhavare.63

Sjönöd
I det fall ett fartyg som är till sjöss ut-
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sätts för exempelvis en terrorist- eller 
piratattack är det rimligt att utgå från 
att fartyget hamnat i sjönöd. I en sådan 
situation är befälhavaren enligt sjölagen 
skyldig att göra allt som står i hans makt 
för att rädda de ombordvarande och be-
vara fartyget och lasten. Han har också 
en skyldighet att, om det är möjligt, se till 
att dagböcker och andra skeppshandling-
ar förs i säkerhet samt vidta åtgärder för 
bärgning av fartyg och gods. Så länge det 
finns	rimlig	utsikt	att	fartyget	kan	räddas	
får befälhavaren heller inte överge det, 
utan att hans liv är i allvarlig fara.64

På motsvarande sätt bör man kunna 
tillämpa sjölagens regel att om befälha-
varen anträffar eller på annat sätt får 
kännedom om att ett annat fartyg är i sjö-
nöd, pga. just ett säkerhetstillbud eller en 
attack, är han skyldig att lämna all hjälp 
som är möjlig och behövlig för att rädda 
den nödställde, eller avvärja faran. Detta 
gäller dock endast om det kan ske utan 
allvarlig fara för det egna fartyget eller de 
ombordvarande.65

Kompetens och behörighet

Befälhavaren ska också se till att han har 
den kännedom om fartyget som behövs 
för att framföra det på ett säkert sätt.66 
Han är också, under straffansvar, skyl-
dig att säkerställa att de som mönstrar 
ombord får behövlig kännedom om farty-
get, om grundläggande säkerhetsbestäm-
melser, om bestämmelser till skydd mot 
förorening från fartyg och om åtgärder 
vid sjöolycka.67 Omfattningen av den in-
struktion som måste ges för att uppfylla 
detta krav måste, i avsaknad av särskilda 
föreskrifter bedömas från fall till fall. Be-
träffande	sjöfartsskyddet	finns	emellertid	
detaljerade bestämmelser om utbildning 
och krav på särskilda behörigheter.68

Sjöfartsskydets ord-
ningsbestämmelser och 
befälhavarens rätt att 
använda tvångsmedel
Allmänt
Utan tillstånd från befälhavaren eller re-
deriet får inte någon beträda en sådan del 
av ett fartyg där det genom stängsel, skyl-
tar eller på annat liknande sätt klart fram-
går att allmänheten inte har tillträde.69

För att förebygga brott som utgör fara 
för säkerheten får den som uppehåller sig 
på ett fartyg eller i en hamnanläggning 
kroppsvisiteras. För samma ändamål får 
väska, fordon, gods, rum och annat slutet 
förvaringsställe undersökas.70 Den som 
vägrar att låta sig eller sin egendom un-
dersökas,71 samt den som olovligen uppe-
håller sig ombord, eller äventyrar skyddet 
ombord, får avvisas eller avlägsnas från 
fartyget.72

Sjömän får inte ta med något som kan 
utsätta fartyget, ombordvarande eller last 
för äventyr eller vålla oordning ombord.73 
Härmed avses exempelvis sprängmedel, 
vapen, ammunition och narkotika.74 Pas-
sagerare som medför resgods som kan 
antas medföra fara eller väsentlig olägen-
het för person eller egendom har en skyl-
dighet att anmäla detta till bortfraktare75, 
vilket i praktiken innebär att befälhava-
ren har att ta ställning till om sådant gods 
ska tas med ombord eller inte.76

Sjömän har vidare en generell skadlig-
het att efterkomma förmans order och 
noga följa givna föreskrifter.77 Denna 
lydnadsplikt gäller även, i viss utsträck-
ning, den som arbetar ombord utan att 
ha en befattning.78 Vem som är förman i 
detta sammanhang måste bedömas från 
fall till fall. Exempelvis kan den tekniska 
chefen i vissa avseenden ha en befäls-
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ställning gentemot en styrman. Ifråga om 
uppgifter med koppling till sjöfartsskyd-
det ombord är det således rimligt att utgå 
från att fartygets skyddschef har en be-
fälsställning gentemot de övriga i besätt-
ningen, med undantag för befälhavaren.79 

På samma sätt måste passagerare följa 
de säkerhets- och ordningsbestämmelser 
som rederiet uppställer.80

Vid brott mot ordningen ombord, eller 
då brott begåtts som hör under allmänt 
åtal, får förhör genomföras. Detta gäller 
även vid misstanke om att sådant brott 
begåtts. Som yttersta åtgärd får den som 
stör ordningen låsas in.81

Befälhavarens rätt att använda 
tvångsmedel 
För att upprätthålla ordning ombord får 
befälhavaren bruka det våld som med 
hänsyn till omständigheterna kan anses 
försvarligt. Samma rätt äger den som 
befälhavaren beordrar att biträda honom 
och den som utan sådan anmaning kom-
mer befälhavaren till hjälp.82

Befälhavaren är skyldig att se till att en 
sjöman eller passagerare som har begått 
brott, för vilket fängelse i minst ett år kan 
följa och som inte upptäckts när fartyget 
befinner	 sig	 i	 svensk	hamn,	 inte	 lämnar	
fartyget.	 Om	 befälhavaren	 finner	 det	
nödvändigt får han hålla sjömannen eller 
passageraren i förvar ombord tills denne 
kan överlämnas till svensk utlandsmyn-
dighet eller svensk polismyndighet. Be-
fälhavaren är därvid ansvarig för att den 
brottslige inte behandlas strängare än 
nödvändigt.83 

Befälhavarens rätt att skilja en 
sjöman från hans tjänst
Befälhavaren har också rätt att skilja en 
sjöman från hans tjänst om sjömannen  
gjort sig skyldig till svårare tjänsteförse-
elser.84 Detta kan exempelvis handla om:

•	 upprepad vägran att åtlyda förmans 
order (se ovan),

•	 våld mot överordnad eller misshan-
del av andra ombordvarande, 

•	 stöld eller annat svårare brott, eller
•	 döljande av obehörig person ombord 

under omständigheter som kan utsät-
ta fartyget för äventyr.85

Undersökning av hytter m.m.
Om det kan antas att något olovligen har 
tagits med ombord, får befälhavaren låta 
undersöka sjömännens utrymmen. Det 
som olovligen har tagits med av sjöman 
eller passagerare får befälhavaren ta i 
förvar, låta föra i land eller, om det är 
nödvändigt, förstöra.86  

Tystnadsplikt och 
straffansvar
Tystnadsplikt
Sjöfartsskyddets syfte skulle motverkas 
om de uppgifter som framkommer vid 
skyddsutredningar	 och	 som	 återfinns	 i	
skyddsplaner var offentliga. Den som 
tagit befattning med tillsyn eller utsetts 
till skyddschef får därför inte obehörigen 
röja eller utnyttja vad han under uppdra-
get eller i sin tjänst har fått veta om: 
•	 sjöfartsskyddet ombord på fartyg el-

ler i hamnanläggningar, 
•	 yrkeshemligheter eller arbetsförfa-

randen, 
•	 enskildas ekonomiska eller person-

liga förhållanden, eller 
•	 förhållanden av betydelse för rikets 

säkerhet.87

Straffansvar

Allmänt
Befälhavare som bryter mot bestämmel-
serna om sjöfartsskydd döms till böter 
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eller i vissa fall fängelse i högst ett år.88

Till det strängaste straffet, böter eller 
fängelse i högst ett år, döms den som:
•	 bryter mot ett förbud för ett fartyg att 

resa, eller
•	 inte följer ett beslut att exempelvis 

rätta till en brist, att inte anlöpa en 
hamn, att avgå från en hamn eller att 
fortsätta till ett särskilt område inom 
Sveriges sjöterritorium.89

Böter eller fängelse i högst sex månader 
är påföljden för befälhavare som: 
•	 använder fartyg utan föreskrivna cer-

tifikat,	 dokument	 eller	 skyddsplan	
eller i övrigt handlar i strid med be-
stämmelserna, 

•	 inte lämnar begärd information (för-
handsanmälan) inför anlöp av hamn, 
eller 

•	 underlåter att se till att fartyget un-
dergår tillsyn.90

Enbart böter ingår i straffskalan för vissa 
mindre allvarliga brott mot bestämmel-
serna, bl.a. att underlåta att:
•	 upprätta en sjöfartsskyddsdeklara-

tion, 
•	 förvara fartygets skyddsplan på ett 

sätt som skyddar mot obehörig till-
gång eller obehörigt röjande av inne-
hållet,

•	 återlämna eller överlämna ett sjö-
fartsskyddscertifikat	som	upphört	att	
gälla eller ogiltigförklarats, eller

•	 medföra register och skyddsplan.91

Befälhavare som försummar sitt ansvar 
beträffande fartygets sjövärdighet, kan 
dömas till ansvar enligt 20 kap. sjölagen 
alternativt 8 kap. fartygssäkerhetslagen.92 

Vidare kan brott mot bestämmelsen om 
tystnadsplikt medföra straffansvar enligt 
20 kap. 3 § BrB.

Svensk domstolspraxis
Som indikerats i inledningen till artikeln 
saknas fortfarande relevant domstols-
praxis på området. Befälhavarens an-
svar för att upprätta förhandsanmälan är 
dock prövat av Svea hovrätt, utan beviljat 
prövningstillstånd i Högsta domstolen.93 

I fallet dömdes befälhavaren på farty-
get Nordanhav till böter efter att ha an-
löpt Stockholms hamn utan att anmäla 
den föreskrivna informationen.94 Befäl-
havaren hade dock givit sin hamnagent i 
uppdrag att förmedla den ifrågavarande 
informationen. 

Hovrätten ansåg att befälhavarens an-
svar inte kan överföras på en agent eller 
annat ombud.95

 Följaktligen måste befälhavaren själv-
ständigt säkerställa att förhandsanmälan 
tas emot av behörig myndighet.

Avslutande kommentarer
Jag har i denna framställning försökt 
sammanställa vad jag uppfattar som de 
mest centrala bestämmelserna beträffan-
de befälhavarens ansvar och befogenhet, 
enligt sjöfartsskyddslagstiftningen och 
närliggande författningar. Ämnet är vitt-
omfattande och styrs av ett svåröverskåd-
ligt komplex av rättsregler. Redogörelsen 
ska inte ses som fullständig.
Det	 finns	 en	 aspekt	 som	 jag	 särskilt	

vill framhålla i denna avslutande kom-
mentar. Befälhavarens särställning om-
bord har ytterligare accentuerats genom 
införandet av sjöfartsskyddsbestämmel-
serna. Hans självständiga roll som hög-
sta auktoritet ombord, gentemot redaren, 
eventuella befraktare och den övriga 
besättningen, har klargjorts genom tyd-
liga föreskrifter i SOLAS-konventionen 
och anslutande lagstiftning. Samtidigt 
har svensk domstolspraxis tydliggjort att 
hans ansvar för det organisatoriska skyd-
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det ombord inte kan överföras på någon 
annan. I vilken utsträckning redaren 
sedan ansvarar för befälhavarens vårds-
löshet ifråga om brister i sjöfartsskyddet 
återstår för rättspraxis att utvisa.

Rättsutvecklingen
Oavsett om hotet från somaliska sjö-
rövare avtar eller inte är det troligt att 
sjöröveri förr eller senare uppstår i ett 
annat	geografiskt	område.	Vidare	är	ter-
roristhotet numera en del av vår vardag. 
Detta har visats bl.a. genom de tragiska 
händelserna i Norge i juli år 2011 och 
det misslyckade attentatet i Stockholm i 
december år 2010. Utgångspunkten bör 
därför, enligt min mening, vara att sjö-
fartsskyddslagstiftningen kommer att 
etableras som en viktig del av sjörätten.

De föreskrifter som reglerar sjöfarts-
skyddet är framarbetade och implemen-
terade under förhållandevis kort tid, 
samtidigt som regelverket är mycket om-
fattande.	 Dessutom	 finns	 författningar	
på samtliga hierarkinivåer; internationell 
lagstiftning, EU-lagstiftning, nationella 
lagar och förordningar samt myndig-
hetsföreskrifter, liksom företagsinterna 
styrdokument, exempelvis skyddsplaner, 
som gjorts rättsligt bindande. 
Som	nämnts	i	inledningen	finns	det	yt-

terligare	 ett	 flertal	 frågor	med	 koppling	
till sjöfartsskyddet som idag är obesva-
rade och därmed föremål för ytterligare 
analys och debatt. Detta gäller exempel-
vis följande.
•	 Beträffande redarens ansvar för 

sjöfartsskyddet föreligger, förutom 
ifråga om relationen till befälhavaren 
och	besättningen,	ett	flertal	potentiel-
la problem vad gäller exempelvis re-
lationen till passagerare, befraktare, 
lastägare och försäkringsbolag.

•	 Risk	 finns	 för	 att	 olika	 stater	 tolkar	

bestämmelserna om grundad an-
ledning olika. Om ett fartyg exem-
pelvis beläggs med ett förbud mot 
resa, kan det uppstå en situation där 
fartygets redare och/eller befraktare 
riktar skadeståndsanspråk mot den 
hamnstat som eventuellt har infört en 
oproportionerlig eller direkt felaktig 
kontrollåtgärd eller ett omotiverat 
föreläggande eller förbud mot ett far-
tygs resa.

•	 Brister i en hamns sjöfarts- eller 
hamnskydd kan leda till att de fartyg 
som	befinner	sig	i	hamnen	kan	drab-
bas av skada till följd av bristen. En 
sådan hypotetisk situation är att ter-
rorister lyckas tas sig in i en hamnan-
läggning och därefter ombord på ett 
fartyg. Hur ansvaret skulle fördelas 
mellan parterna vid en sådan hän-
delse är inte heller klart.

•	 Sjöfartsskyddets bestämmelser om 
handling med fartygshistorik kan 
komma att bli bevismaterial i tvister 
om äganderätt till ett fartyg. Det är 
osäkert vilket bevisvärde uppgifterna 
i en sådan handling kan tillmätas.

•	 Redan innan ISPS-koden trädde 
ikraft stod det klart att dess bestäm-
melser skulle kollidera med sjömän-
nens rätt att gå iland i hamn. Effek-
terna av denna regelkollision kvarstår 
idag som olösta.

•	 Särskilt ifråga om sjöfart utanför 
Afrikas västkust publiceras rekom-
mendationer, av olika organisationer, 
i en relativt snabb takt. I vilken mån 
dessa rekommendationer är bindande 
torde också bli föremål för domstols-
prövning. 

•	 Vid s.k. resebefraktning, där en be-
fraktare disponerar ett fartyg för en 
viss resa, kommer möjligheterna 
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att avge en s.k. notice of readiness 
(NOR) naturligtvis påverkas om ett 
fartyg, efter att ha lämnat förhands-
anmälan, inte får tillstånd att gå in i 
en hamn.

•	 Sjöfartsskyddslagstiftningen supple-
ras av bestämmelser om hamnskydd. 
Hamnskyddet utvidgar skyddet till 
att även gälla i de områden i en hamn 
som ligger utanför en hamnanlägg-
ning. Hamnskyddslagen (2006:1209) 
och sjöfartsskyddslagen föreskriver 

Slutnoter
1. 7 kap. 1 § sjölagen (1994:1009). Se närmare härom i exempelvis Blom, Birgitta, Sjölagens  
  bestämmelser om redaransvar, 1 u., 1985., sid. 27 ff [cit. Blom], samt Schelin, Johan och Ti-  
 berg, Hugo, Tiberg & Schelin On Maritime and Transport Law, 3 u., 2009, sid. 79 ff [cit. Schelin].
2. Fallet kommenteras utförligt av Siig i MarIus SIMPLY 2010. Siig, Kristina, The ”Danica   
 White” incident – cause and causation, 2010. Se även den danska haverirapporten, Søfarts-  
 styrelsens Søulykkesrapport, den 16 november 2007 (Sagsnummer 200711082).	Denna	finns		 	
 tillgänglig på www.soefartsstyrelsen.dk.
3. I detta sammanhang ska nämnas att SOLAS-konventionen ger begreppet ”rederi” en mycket   
	 bred	definition	som	omfattar	bl.a.	själva	fartygsägaren	och	bareboat-befraktare,	men	också		 	
	 managementbolag,	operatörer	och	andra	som	har	inflytande	över	fartygets	drift	och	syssel-	 	
	 sättning.	Jfr.	regel	1.1.7	i	bilaga	1	till	förordning	(EG)	nr	725/2004,	med	referens	till	defi-	 	
 nitionerna i kap. IX regel 1 i SOLAS-konventionen.
4. Se Københavns Byrets dom den 26 augusti 2009 (BS 38A-189/2008).
5. Se Østre Landsrets dom den 6 oktober 2010 (B-2403-09).
6. International Convention on Safety of Life at Sea, 1974. 
7. International Ship and Port Facility Code, 2004. Koden består av två delar: del A som är tving- 
 ande för de anslutna staterna, samt del B som är rekommenderande och främst innehåller   
 anvisningar för hur del A ska tillämpas i praktiken.
8. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 725/2004 om förbättrat sjöfartsskydd på   
 fartyg och i hamnanläggningar (nedan förordning (EG) nr 725/2004). Detta har skett genom   
 att IMO:s regler har lagts som bilagor till EG-förordningen: kapitel XI-2 SOLAS-konventio-  
	 nen	återfinns	i	bilaga	1	till	förordningen,	del	A	i	ISPS-koden	i	bilaga	2,	och	del	B	i	ISPS-ko-	 	
 den i bilaga 3. De internationella reglerna kompletteras med nationella bestämmelser i lagen   
 (2004:487) om sjöfartsskydd (sjöfartsskyddslagen). Till lagen har förordningen (2004:283) om  
 sjöfartsskydd (sjöfartsskyddsförordningen) samt Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna   
 råd (SJÖFS 2004:13) om sjöfartsskydd anslutits. Flera andra nationella författningar har påver- 
 kan på, eller påverkas av, sjöfartsskyddsbestämmelserna. Främst gäller detta författningar   
 om fartygssäkerhet.
9. En hamnaläggning är den del av en hamn där samverkan mellan fartyg och hamn äger rum.   
 Jfr. regel 1.1.9 i bilaga 1 till förordning (EG) nr 725/2004.
10. Avsnitt 4.1 i bilaga 2 till förordning (EG) nr 725/2004. Vad gäller tillämpningsområdet se arti- 
 kel 3.7 i förordning (EG) nr 725/2004, samt regel 2 i bilaga 1 till förordning (EG) nr 725/2004.

olika forum i brottmål. Hamnskydds-
lagen anger att allmän domstol 
(tingsrätt) är behörig, medan sjöfarts-
skyddslagen föreskriver exklusivt fo-
rum för s.k. sjörättsdomstol. Skydds-
chefen i en hamnanläggning kan även 
vara skyddschef för hela hamnen och 
i det fall en person upprätthåller båda 
dessa befattningar skulle det alltså 
uppstå oklarheter beträffande vid vil-
ken domstol åtal ska väckas.
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11. Ett säkerhetstillbud	definieras	i	1.1.13	i	bilaga	1	till	förordning	(EG)	nr	725/2004	som	en	”miss-	
	 tänkt	handling	eller	omständighet	som	hotar	ett	fartygs	säkerhet,	inbegripet	flyttbara	oljeborr-		
 plattformar till sjöss och höghastighetsfartyg, eller säkerheten i hamnanläggningar, vid sam-  
 verkan mellan fartyg och hamn eller vid fartyg-till-fartyg verksamhet”.
12. Avsnitt 2.1 i bilaga 2 till förordning (EG) nr 725/2004.
13. Jfr. punkt 1.8 i bilaga 3 till förordning (EG) nr 725/2004. Se även avsnitt 7 i bilaga 2 till   
 förordning (EG) nr 725/2004.
14. Skyddsnivå 2 är f.n. beslutat att gälla för alla svenska rederier som bedriver internationell   
	 sjöfart	med	svenskflaggade	fartyg	i	farvatten	vid	och	utanför	Somalia	samt	i	Adenviken.	Se		 	
 Rikskriminalpolisens beslut den 18 mars 2011 (diarienummer A 249-402/09).
15. Avsnitt 11.1 i bilaga 2 till förordning (EG) nr 725/2004.
16. Avsnitt 8 i bilaga 2 till förordning (EG) nr 725/2004.
17. Avsnitt 9 i bilaga 2 till förordning (EG) nr 725/2004.
18. Jfr. avsnitt 9 i bilaga 2 till förordning (EG) nr 725/2004.
19. Avsnitt 12 i bilaga 2 till förordning (EG) nr 725/2004.
20.	 Regel	2.3.1	kap.	V	SOLAS-konventionen.	AIS	är	ett	automatiskt	identifieringssystem	där		 	
	 fartygen	är	utrustade	med	en	transponder	för	automatisk	identifikation,	bland	annat	i	syfte		 	
	 att	förbättra	övervakningen	av	fartygstrafiken.	Bestämmelserna	är	införlivade	i	svensk		 	
 rätt genom 3 kap. 14 och 18 §§ Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd    
 (TSFS 2010:12) om navigationssäkerhet och navigationsutrustning.
21. Regel 6 i bilaga 1 till förordning (EG) nr 725/2004. När detta aktiveras föreskrivs bl.a. att det:  
 (1) ska sända ett skyddslarm från fartyget till behörig myndighet, vilken i dessa samman-  
	 hang	kan	vara	rederiet,	som	identifierar	fartyget	och	dess	position	samt	anger	att	fartygets		 	
 säkerhet hotas eller har äventyrats, (2) inte ska sända skyddslarmet till några andra fartyg,   
 (3) inte ska avge något larm ombord på fartyget, och (4) ska fortsätta att sända skyddslarmet   
 till dess att det avaktiveras och/eller återställs. Jfr. regel 6.2 i bilaga 1 till förordning (EG)   
 nr 725/2004. Skyddslarmet ska vidare kunna aktiveras från bryggan och minst en annan   
 plats och minst ha en sådan standard som IMO föreskriver. Se regel 6.3-4 i bilaga 1 till   
 förordning (EG) nr 725/2004.
22.	 Se	21	§	SJÖFS	2004:13.	Denna	ska	bl.a.	innehålla	uppgift	om	fartygets	flaggstat,	IMO-identifi-	
	 kationsnummer,	namn,	hemmahamn,	ägare	och	klassificeringssällskap.	Jfr.	regel	5	i	kap.		 	
 XI/1 SOLAS-konventionen. Jfr. 6 kap. 4 § 2 st. sjölagen beträffande befälhavarens ansvar   
 att medföra föreskrivna skeppshandlingar ombord.
23. Regel 3 i kap. XI/1 SOLAS-konventionen.
24. Regel 9 i bilaga 1 till förordning (EG) nr 725/2004.
25. Avsnitt 10 i bilaga 2 till förordning (EG) nr 725/2004. Jfr. regel 9.2.3. i bilaga 1 till    
 förordning (EG) nr 725/2004.
26. Avsnitt 19 i bilaga 2 till förordning (EG) nr 725/2004.
27. Artikel 6 i förordning (EG) 725/2004, med referens till regel 9.2.1 i bilaga 1 till förordning   
 (EG) nr 725/2004.
28. Jfr. avsnitt 2.1 i bilaga 2 till förordning (EG) nr 725/2004. Se vidare avsnitt 9.2.3. i bilaga 1   
 till förordning (EG) nr 725/2004.
29. Se exempelvis Best Management Practices for Protection against Somalia Based Piracy,   
 version 4, 2011, [cit. BMP4].
30. Regel 9.1.1 i bilaga 1 till förordning (EG) nr 725/2004.
31. Exempel på vad som kan utgöra en grundad anledning ges i punkt 4.33 i bilaga 3 till förordning  
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 (EG) nr 725/2004.
32. Se regel 9 i bilaga 1 till förordning (EG) nr 725/2004.
33. Se främst avsnitt 19 i bilaga 2 till förordning (EG) nr 725/2004, 6-11 a §§ sjöfartsskyddslagen   
 samt SJÖFS 2004:13 
34. Sjölagen förutsätter en befälhavare. Vem detta är framgår av mönstringen och anställnings-  
 kontrakt. Befälhavaransvaret kan, i varje fall beträffande handelsfartyg, inte delas; även om   
 vissa funktioner tillfälligtvis kan överföras på exempelvis en styrman. Beträffande det   
 nautiska ansvaret skiljer Tiberg på befälhavarskap och kommando, dvs. en delegerad   
 befogenhet att framföra fartyget i befälhavarens frånvaro. Se Tiberg, Hugo, Mastery and   
 Command, i Ship Masters, Sjö- & transporträtt nr 11, 1990, sid. 35 ff [cit. Tiberg]. I det   
 fall befälhavaren inte är närvarande fattar den främste av de närvarande styrmännen de   
 beslut som inte tål uppskov. Se 6 kap. 7 § 1 st. sjölagen. Den främste av styrmännen träder   
 även i befälhavarens ställe i det fall befälhavaren av någon anledning lämnat sin befattning   
 eller är ur stånd att föra fartyget. Se 6 kap. 7 § 3 st. sjölagen. Detta måste enligt Tiberg   
 även gälla vid berusning som medför att den ordinarie befälhavaren inte kan upprätthålla   
 sin befattning. Jfr. Tiberg, sid. 35 och 37 f. I detta sammanhang ska också nämnas sjömans   
 rätt att frånträda sin befattning ombord vid exempelvis krigsfaror; jfr. 9 § sjömans-   
 lagen (1973:282).
35. Jfr. regel 8 i bilaga 1 till förordning (EG) nr 725/2004, avsnitten 2.1.6 och 6.1 i bilaga 2 till   
 förordning (EG) nr 725/2004, avsnitten 2.1.6, samt punkt 4.10 i bilaga 2 till förordning (EG)   
 nr 725/2004.
36. 1 kap. 9 § sjölagen. Sjövärdighetsbegreppet innefattar enligt lagrummet att fartyg ska vara   
 försett med nödvändiga anordningar till förebyggande av ohälsa och olycksfall, bemannat på   
 betryggande sätt, tillräckligt provianterat och utrustat samt så lastat eller barlastat att säker-  
 heten för fartyg, liv eller gods inte äventyras. Jfr. även 2 kap. 1 § fartygssäkerhetslagen   
 (2003:364).
37. 2 kap. 6 § 2 st. fartygssäkerhetslagen. 
38. Jfr. 6 kap. 1 § 9-10 pp. Jfr. även Prop. 2004/05:156 Åtgärder inom sjöfartsskyddet, m.m. Engelsk  
 rätt förefaller ha givit begreppet sjövärdighet, i varje fall från en kommersiell synpunkt, en vid  
 och dynamisk innebörd. Jfr. Todd, Paul, ISPS clauses in charterparties, i Journal of Business   
 Law, 2005, sid. 377, samt Thomas, D Rhidian, Liablity regimes in contemporary maritime law,  
 1 u., 2007, sid. 169 med vidare hänvisningar. 
39. Begreppet fanns närmare bestämt i den numera upphävda lagen (1965:719) om säkerheten på   
 fartyg. Detta lagrum innehöll en uppräkning av vad befälhavaren hade att kontrollera. Detta   
 innefattade bl.a. nautiska publikationer, nautiska instrument och säkerhetsutrustning. I avsak-  
 nad av en precisering av begreppet i gällande svensk rätt måste begreppets innebörd tolkas   
 mot bakgrund av den upphävda bestämmelsen. Jfr. Schelin, sid. 68. 
40. 6 kap. 2 § 2 st. sjölagen. Som exempel på detta kan nämnas att befälhavaren vid segling   
 utanför Somalias kust, före inlöpande i högriskområden, ska sätta sig in i information och   
 rekommendationer från globala eller regionala sjöfartsskyddsorganisationer. Befälhavaren   
 bör även hålla sig à jour med resolutioner och rekommendationer med bärighet på sjöfarts-  
 skydd från FN, the International Maritime Organization (IMO) eller andra internationella or-  
 gan. Se Thomsson, Peter och Widlund, Mattias, Sjöfartsskydd & ISPS-koden, 1 u., 2012,   
 sid. 67 [cit. Thomsson]. Jfr. även IMO MSC.1/Circ.1334, Piracy and armed robbery against  
 ships, ss10-12, ss.65-66 [cit. MSC.1/Circ.1334], samt BMP4, ss.6-7. 
41. Regel 8.1 i bilaga 1 till förordning (EG) nr 725/2004. Detta inbegriper enligt bestämmelsen rätt 
	 att	vägra	tillträde	för	personer	(utom	personer	som	identifierats	som	vederbörligen	bemyn-	 	
 digade av en fördragsslutande stat) eller personers tillhörigheter och vägra lastning av gods,   
 inbegripet containrar och andra slutna godstransportenheter. Jfr. 20 § sjöfartsskyddslagen som  
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 reglerar befälhavarens rätt att besluta om tillträde till fartyget. Se även regel 5 i bilaga 1 till   
 förordning (EG) nr 725/2004, samt avsnitt 6.1 i bilaga 2 till förordning (EG) nr 725/2004 be-  
 träffande rederiets skyldighet att förse befälhavaren med information om fartygets opera-  
 törer m.m.
42. Cartner, John A.C., Fiske, Richard P. och Leiter, Tara L, The International Law of Ship-  
 masters, 1 u., 2009, sid. 155 [cit. Cartner]. Jfr. 14 kap. 20 § resp. 15 kap. 4 § 3 st. sjölagen.
43. 6 kap. § 9 § 1 st. sjölagen. Märk här också befälhavarens plikt att, enligt 6 kap. 8 § 3 st. sjö-  
 lagen, underrätta redaren om de åtgärder av vikt som han ansett nödvändiga för fartygets eller  
 de ombordvarandes säkerhet, om resans förlopp, de rättshandlingar som företagits under   
 resan och om allt annat som kan vara till nytta för redaren att känna till.
44. Jfr. 6 kap. 5 § 1 st. sjölagen.
45. Jfr. 6 kap. 8 § 3 st. sjölagen.
46. 16 § sjömanslagen.
47. Avsnitt 2.1.6 i bilaga 2 till förordning (EG) nr 725/2004.
48. Jfr. avsnitt 3.4 ovan, samt avsnitt 2.1.6 i bilaga 2 till förordning (EG) nr 725/2004 som anger   
 att fartygets skyddschef är ”ansvarig inför befälhavaren”. Se även Michel, Keith, War, Terror  
  and Carriage by Sea, 1 u., 2004, sid. 756 samt 768 f. Det förutsätts naturligtvis att fartygets  
	 	skyddschef	ska	finns	ombord	under	en	sjöresa.	Skulle	behörig	skyddschef	saknas	på	grund		 	
 av ett plötsligt sjukdomsfall, och bristen inte kan avhjälpas före fartygets avgång, kan befäl-  
	 havaren	besluta	att	fartyget	ska	framföras	trots	bristen.	Detta	förutsätter	dock	att	det	finns		 	
 någon ombord med tillräcklig kunskap att fullgöra den ordinarie skyddsansvariges förplik-
 telser. Beslutet får gälla i högst 30 dagar och ska dokumenteras i skeppsdagboken. Rederiet ska  
 också snarast underrätta hamnansvarig i den hamn som fartyget ska anlöpa samt Transport-  
 styrelsen, eller annan motsvarande myndighet om beslutet. Se 4 kap. 7 b 2 st. fartygssäker-  
 hetsförordningen (2003:438).
49. Regel 8.2 i bilaga 1 till förordning (EG) nr 725/2004. Lagrummet föreskriver att en sådan   
 tillfällig skyddsåtgärd, i största möjliga utsträckning, ska vara i linje med aktuell skydds-  
 nivå Jfr. även punkt 4.10 i bilaga 3 till förordning (EG) nr 725/2004 beträffande befälhava-  
 rens rätt att vid skyddsnivå 3 begära förtydliganden eller ändringar av instruktioner givna   
 av de ”ledningsansvariga” i samband med säkerhetstillbud eller hot om säkerhetstillbud.   
 Jfr. även Cartner, sid. 151 ff.
50. 6 kap. 1 § sjölagen. 
51. 6 kap. 8 § 3 st. sjölagen.
52. 6 kap. 14 § sjölagen. Detta ska ske enligt en så kallad Rapport om sjöolycka,	denna	återfinns		 	
 på www.transportstyrelsen.se, se 5 § Sjöfartsverkets kungörelse (SJÖFS 1991:5) med före-  
 skrifter om rapportering av sjöolyckor och anmälan om sjöförklaring.
53. MSC.1/Circ.1334, ss10-12, ss.65-66 samt BMP4, ss.6-7. Se vidare Thomsson, sid. 83 ff.
54. 7 § 2 st. sjöfartsskyddslagen. En motsvarande skyldighet stadgas i 5 kap. 20 § 2 st. fartygs-  
 säkerhetslagen.
55. 5 kap. 30 § fartygssäkerhetslagen.
56. 6 kap. 4 § sjölagen. Särskilda bestämmelser beträffande befälhavarens skyldigheter vid prej-  
	 ning	och	visitering	av	fartyg	finns	i	Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd   
	 (TSFS	2009:45)	om	prejning	och	visitering	samt	vissa	förhållanden	som	påverkar	sjötrafiken.
57. Avsnitt 9.8 i bilaga 2 till förordning (EG) nr 725/2004. 
58.	 Avsnitt	9.8.1	i	bilaga	2	till	förordning	(EG)	nr	725/2004.	Även	fartygets	flaggstat	kan	enligt		 	
 bestämmelsen tillåta en sådan tillgång.
59. Jfr. regel 9.2.5 i bilaga 1 till förordning (EG) nr 725/2004. 
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60. Avsnitt 5.4.1 i bilaga 2 till förordning (EG) nr 725/2004.
61.	 6	kap.	5	§	sjölagen.	Tillämpningsföreskrifter	finns	i	Transportstyrelsens föreskrifter   
 (TSFS 2010:18) om skeppsdagbok, maskindagbok, kombinerad skepps- och maskindagbok   
 samt journal.  
62. 20 kap. 11 § sjölagen. 
63. 22 § SJÖFS 2004:13.
64. 6 kap. 6 § 1 st. sjölagen. 6 kap. 7 § 2 st. sjölagen föreskriver en generell skyldighet för befäl-  
 havaren att inte, utom om det är nödvändigt, lämna fartyget så länge det inte är förtöjt i hamn  
 eller på en säker ankarplats. Om fara hotar, får han överhuvudtaget inte vara borta från far-  
 tyget. Jfr. Tiberg, sid. 38. 
65.	 6	kap.	6	§	2	st.	sjölagen.	Särskilda	föreskrifter	om	befälhavarens	skyldigheter	i	sjönöd	återfinns		
 i förordning	(2007:33)	om	befälhavares	skyldigheter	vid	faror	för	sjötrafiken	och	sjönöd.
66. 2 kap. 6 § 1 st. fartygssäkerhetslagen.
67. 2 kap. 6 § 3 st. fartygssäkerhetslagen, resp. 8 kap. 3 § 4 st. fartygssäkerhetslagen.
68.	 Jfr.	Tiberg,	sid.	33.	Föreskrifter	om	utbildning	och	behörigheter	beträffande	sjöfartsskydd	finns		
 meddelade i förordningen (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal, Transportstyrelsens   
 föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:116) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal.  
 Beträffande fartygets skyddschef, se International Convention on Standards of Training,   
	 Certification	and	Watchkeeping	for	Seafarers, 1978 (rev. 2010), sektion A-VI/5 pp.1-4, samt   
 IMO	Model	Course	3.19,	Ship	Security	Officer,	1 u., 2003. Jfr.  även MSC.1/Circ.1334, ss.21-22  
 samt ss.32-44 vad gäller instruktioner om vilka åtgärder som planeras att vidtas för att förhin-  
 dra attacker eller för att hantera situationer som uppstår under eller efter en attack. 
69. 20 § 1 st. sjöfartsskyddslagen. 
70. 13 § 1 st. sjöfartsskyddslagen.
71. 13 § 2 st. sjöfartsskyddslagen. Den som bryter mot denna bestämmelse kan dömas till böter för  
 olaga intrång, enligt 4 kap. 6 § BrB samt prop. 2003/04:106 sid. 49. Även hemfridsbrott skulle   
 kunna bli aktuellt i det fall någon exempelvis tränger sig in i en besättningsmans eller passa-  
 gerares hytt. 4 kap. 6 § 1 st. brottsbalken (1962:700) (BrB). Vad gäller fartygshytters status som  
	 tillfällig	bostad,	jfr.	Holmqvist,	Lena,	m.fl.,	Brottsbalken En kommentar, 6 u., 2009, 4:25 [cit.   
 Holmqvist]. Det centrala skyddsobjektet beträffande båda dessa brott är de lokaliteter, inbe-  
 gripet fartyg, där människor arbetar eller annars brukar vistas. Ett praktiskt samband förelig  
 ger med bestämmelserna om nödvärn då våld måste brukas för att avlägsna en person som   
 trängt sig in i en viss lokal eller annans bostad. Jfr. 24 kap. 1 § 1-3 pp BrB. Se Holmqvist,   
 4:25-4:29. I detta sammanhang ska också nämnas bestämmelserna om s.k. envarsgripande i   
 24 kap. 7 § 2 st. BrB. 
72. 20 § 2 st. sjöfartsskyddslagen. Kroppsvisitation och undersökning av fordon, gods, rum   
 och annat slutet förvaringsställe på ett fartyg får endast utföras av polisman, tjänsteman    
 vid Kustbevakningen eller särskilt utsedd person som förordnats av en polismyndighet   
 (befälhavaren har dock viss rätt att undersöka hytter m.m. ombord). Jfr. 16 § 1 st. sjöfarts-  
 skyddslagen. Bestämmelsen är inte begränsad till fara för säkerheten på ett fartyg, utan   
 omfattar även områden utanför detta. Se prop. 2003/04:106, sid. 93.
73. 51 § sjömanslagen.
74. Borggård, Göran och Sjöstedt, Lennart, Sjömanslagen, 1 u., 1975, sid. 97. [cit. Borggård]
75. Med bortfraktare avses enligt 15 kap. 1 § sjölagen ”den som genom avtal, yrkesmässigt eller   
 mot ersättning, åtar sig att med fartyg befordra passagerare eller passagerare och resgods.”
76. 15 kap. 8 § 2 st. sjölagen. Jfr. även 15 kap. 9 § 1 st. sjölagen som anger att resgods som kan   
 innebära risker för säkerheten ombord, kan vägras att tas ombord.
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77. 47 § sjömanslagen.
78. Jfr. Borggård, sid 89. Detta torde ha betydelse beträffande beväpnade vakter ombord som   
 anlitats genom ett, från redaren, fristående bolag. 
79. Jfr. Slotte, Max, Disciplinär bestraffning av sjömän, i Sjö- och transporträtt nr 1, Juridiska   
 studier utgivna av Axel Ax:son Johnsons institut för sjörätt och annan transporträtt, 1973, sid. 49.
80. 15 kap. 7 § 1 st. sjölagen.
81. 24 § sjömanslagen, resp. 15 kap. 7 § 2 st. sjölagen. Se även Beijer, Anders, Passagerar-  
 befordringsrätt, i Sjö- och transporträtt nr 17, 1995, sid. 19 [cit. Beijer].
82. 53 § sjömanslagen, resp. 15 kap. 7 § 2 st. sjölagen. Jfr. 24 kap. 2 § BrB. Används större våld  
 än vad som kan anses försvarligt kan straff dömas enligt tillämpliga bestämmelser i BrB.   
 Se Prop. 1973:40 Kungl. Maj:ts proposition med förslag till sjömanslag, sid. 172 [cit. prop.   
 1973:40]. Befälhavarens rätt att använda tvångsmedel diskuteras i Björkholm, Mikaela, Fri   
 rörlighet i Europa ur ett sjöarbetsrättsligt perspektiv, 1 u., 2010, sid. 103 ff.
83. 54 § sjömanslagen, resp. 15 kap. 7 § 2 st. sjölagen.
84. I förarbetena till denna bestämmelse angavs att denna rättighet bör tillämpas med stor försik-  
 tighet. Se prop. 1973:40, sid. 155, samt Borggård, Göran och Sjöstedt, sid. 45 [cit. Borggård].
85. Jfr. 18 § 1 st. sjömanslagen
86. 51 § 3 st. sjömanslagen, resp. 15 kap. 9 § 2 st. sjölagen. De åtgärder som vidtas ska naturligtvis  
 vara proportionerliga. Jfr. Grönfors, Kurt, Sjölagens bestämmelser om passagerarbefordran,   
 1 u., 1987, sid. 71. Se även Beijer, sid. 19. Undersökning ska ske i vittnens närvaro. Hur dessa   
	 ska	utses	är	inte	reglerat	i	lag,	men	vad	gäller	sjömäns	utrymmen	bör	representant	finnas	från			
 den kategori som den ifrågavarande sjömannen tillhör. Se Borggård, sid. 97.
87. 30 § 1 st. sjöfartsskyddslagen.
88. 22-24 §§ sjöfartsskyddslagen. Generellt gäller att i de fall BrB eller sjölagen stadgar strängare  
 straff ska de bestämmelserna tillämpas istället för bestämmelserna i sjöfartsskyddslagen.   
 Se 26 § sjöfartsskyddslagen.
89. 22 § sjöfartsskyddslagen, jfr. regel 9 i bilaga 1 till förordning (EG) nr 725/2004 samt 9 § sjö-  
 fartsskyddslagen.
90. 23 § sjöfartsskyddslagen. 
91. 24 § sjöfartsskyddslagen. 
92. Detta kan exempelvis handla om att inte uppfylla krav på viss sjöfartsskyddsutrustning, certi  
	 fikat	eller	att	uppsåtligen	eller	av	oaktsamhet	underlåta	att	se	till	att	fartyget	eller	rederiverk-	 	
 samheten undergår tillsyn enligt fartygssäkerhetslagen, anslutande föreskrifter eller förordning  
 (EG) nr 726/2004. 
93. Se Svea hovrätts dom den 29 november 2006 (B 6384-06), ND 2006 s. 71.
94. 23 § 9 p. sjöfartsskyddslagen. Jfr. även 24 § 6 p. sjöfartsskyddslagen. 
95. Märk i detta sammanhang att sjöfartsskyddslagen saknar medverkandebestämmelser, vilket   
 medför att ett vårdslöst agerande eller underlåtenhet av exempelvis en hamnagent vad gäller   
 förhandsanmälan inte kan medföra straffansvar för denne eller annan mellanman.



82

Stiftelsen Ymer- 80 bildades 1980 efter Ymer-expeditionen gemensamt av Kungl. Ve-
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Civilingenjör
JOHAN GRANHOLM

Civilingenjör Johan Granholm verkar på Kockums med ansvar 
för konstruktionsprocessen och Systems Engineering för ubåts-
utveckling. Han har tidigare varit verksam inom utvecklingsav-
delningarna vid Volvo Personbilar AB och Jaguar Cars Ltd.

En jämförelse på hög nivå mellan utvecklings-
processer för ubåtar och personbilar
Att utveckla en produkt handlar om att finna kundens verkliga behov eller önskan, 
och att därefter finna och beskriva en lösning till detta. För en komplex produkt 
med många ingående delsystem handlar det om att varje delsystem skall lösa sin 
respektive uppgift, samtidigt som helheten skall uppfylla de övergripande behoven/
önskningarna/kraven på hela produkten. Ingenjörsområdet Systemteknik (Systems 
Engineering; SE) har vuxit fram som ett svar på hur detta problem skall lösas. I 
denna artikel jämförs utvecklingsprocesser och tillämpandet av SE för två produkter: 
personbilen och ubåten. Varför är denna jämförelse intressant? Vi kan konstatera 
att det finns en tämligen liten grupp i Sverige som besitter ubåtsutvecklingskompe-
tens. Det gör det viktigt att gruppen fokuserar sin tillgängliga kreativitet på det som 
verkligen är unikt för produkten och sammanhanget, och för resten av arbetet lånar 
in användbara tankesätt och metoder från andra industrier i högre grad. Produk-
terna i sig är förvånansvärt lika med avseende på teknisk komplexitet och behovet av 
tvärvetenskaplig samverkan; trots det upplevs de som fundamentalt olika produkter – 
metoder och processer har vuxit fram längs olika vägar. I artikeln avhandlas ett fåtal 
aspekter av utvecklingsprocessen, för att åskådliggöra likheter och olikheter, och för 
att ifrågasätta några av de senare.

Systemteknik för 
komplexa produkter
Historiskt har komplexiteten i produkt-
utvecklingsprojekt vanligen hanterats 
genom att en chefsingenjör, arkitekt el-
ler motsvarande har haft sista ordet i de 
nödvändiga kompromisser som krävts; 

och har haft den kompletta slutprodukten 
i blickfånget, då andra involverade tende-
rat	att	fokusera	på	någon	specifik	aspekt	
eller delsystem. 
I	 en	 modern	 komplex	 produkt	 finns	

ett närmast oöverskådligt antal beroen-
den mellan ingående system och kompo-
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nenter. För att slutprodukten skall ha en 
chans att uppfylla alla de ingående kra-
ven och uppgifterna krävs mer formella 
metoder än tidigare. Systemintegrationen 
pågår kontinuerligt från projektets början 
till dess slut. SE är en verktygslåda som 
kan användas för detta.

En viktig poäng här är att varken bilen 
eller ubåten kan betraktas som summan 
av de ingående systemen. När det gäller 
vissa egenskaper påverkar även interak-
tionen mellan delsystemen det totala re-
sultatet. Exempelvis kan kombinationen 
av två delsystems beteende vid en per-
sonbilskrock ge upphov till nya oönskade 
händelser.

Grinham och Perry beskrev tillämpnin-
gen av SE som väsentlig i alla steg i 
produktens livscykel.1 De påpekar att 
systemet alltid skall betraktas i sitt sam-
manhang, dvs. användare och omgivning. 
Detta kräver stor öppenhet mellan lever-
antör och kund; en gemensam förståelse 
för den miljö i vilken produkten skall 
fungera.

Den sammanhängande 
processen
Mats Nordin har studerat ett antal stater 
som anskaffar ubåtar. 2 Alla de studerade 
staterna påtalar behovet av en kontinu-
erligt sammanhängande utvecklingspro-
cess. Nordin beskriver den ideala pro-
cessen för att ta sig från högnivåkrav till 
lågnivåkonstruktion som ett kontinuum, 
med återkommande validering gentemot 

1. Grinham, S.E. and Perry, M.A., A Struc-
tured Systems Engineering Process Model, Pro-
ceedings of NAVTEC 91 - Information Technol-
ogy and Warships, 1991
2. Nordin, M., Systemteoretisk utvecklings- 
och designmetodik för Marina Integrerade 
Komplexa System, Licentiate Thesis, Chalmers 
University of Technology, 2009

operationella krav. Enligt Nordin har 
denna tidigare svenska modell fått stryka 
på foten för ett mer fragmenterat arbets-
sätt. Detta beror delvis på den förändrade 
roll kunden intagit. Vi återkommer till 
detta längre fram.

Nordin påpekar att industrin besitter 
de nödvändiga redskapen och metoderna 
för SE, vilka för närvarande appliceras 
huvudsakligen på delsystemnivå. Leve-
rantören borde tillåtas ta ett större ansvar 
för hela utvecklingsprocessen; i realiteten 
etablera sig som ett systemhus för ubåtar.

Ett sådant systemhus motsvarar täm-
ligen väl en biltillverkares utvecklings-
avdelning.

Ett problem som särskiljer ubåtssys-
temhus från företag som utvecklar person-
bilar, är att projekten är få och med lång 
tid emellan. Detta kan menligt påverka 
kontinuiteten i konstruktionserfarenhet, 
bland annat genom att erfarna mentorer 
kanske har gått i pension när nästa gen-
eration ingenjörer skall ge sig det nya 
projektet i kast. För att hantera detta krävs 
en mer styrd process, till exempel genom 
tillämpning av SE.

Intressenter
Intressenter (Stakeholders)	 definieras	
som de entiteter som kan påverka pro-
jektet och/eller påverkas av det. Ubåts- 
och bilprojekt har tämligen likartade hu-
vudgrupper av intressenter: lagstiftande 
myndigheter, användare, ägare, utveck-
lare, byggare, underhållspersonal etc.
Affärskontextdiagrammet	 (fig.	 1)	 an-

vänds ofta för att beskriva intressenterna 
och deras interaktion med projektet.

Diagrammets användning kan utökas 
till att innehålla eller beskriva regelrätta 
avtal med respektive intressent: vilka as-
pekter får just den intressenten påverka?

Det är viktigt för en projektledare eller 
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motsvarande att kunna skilja på legitima 
intressentkrav och allmänna åsikter.

Kunden
Kundens roll är mycket olika för de 

två produkterna i denna studie. I ett 
ubåtsprojekt är kunden vanligen en stat-
lig myndighet, vars representanter följer 
projektet i detalj under hela livscykeln. 
De påverkar ofta kravbilden även ganska 
sent i processen. Här kan affärskontext-
diagrammet användas för att förtydliga 
kontraktet, och styra inte bara vad utan 
även när och hur kunden skall få påverka 
lösningarna.

I ett bilprojekt ses den verklige kunden 
knappast till. Denne representeras istället 
av en intern ställföreträdande kund, ofta 
kallad Affärsprojektet. Detta är normalt 
en liten grupp som utifrån en bedömning 
av marknadens, dvs. de verkliga kun-
dernas, behov i framtiden, beställer en 
produkt med vissa egenskaper. Därefter 
tar Teknikprojektet över och utvecklar 
en produkt som uppfyller Affärsprojek-

tets beställning. Affärsprojektet kän-
netecknas framför allt av god förståelse 
för marknadens krav och engagerar sig 
mycket	 lite	 i	 de	 specifika	 tekniska	 lös-
ningarna. 

För att teknikprojekten skall kunna 
förstå affärsprojektens beställning har i 
stort sett samtliga biltillverkare oberoende 
av varandra infört samma typ av gränss-
nitt däremellan: komplettbilsegenskaper. 
Vi återkommer till dessa längre fram.

Patric Hjorth har i Tidskrift i Sjöväsen-
det beskrivit hur förhållandet mellan kund 
och leverantör inom försvarsindustrin 
har förändrats på senare tid, beroende på 
förändringar i gällande materielförsörj-
ningsstrategi.3	 Det	 finns	 åtskilliga	 tänk-
bara strategier: från hyllösningar (COTS; 
commercial off-the-shelf) till långsiktiga 
utvecklingssamarbeten över åtskilliga år 
och kanske produktgenerationer.
3. Hjorth, P., Reflektioner	 kring	 val	 av	 upp-
handlingsstrategi vid anskaffning av fartygs-
system, Tidskrift i Sjöväsendet (TiS) nr 2 2005, 
2005

Fig. 1: Affärskontextdiagram - exempel
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Oavsett strategi måste både kund och 
leverantör långsiktigt ha tämligen stora 
kunskaper om hela kravbilden för pro-
dukten. Enligt Nordin är den rådande 
trenden att kundmyndigheten blir mindre 
och får mindre möjlighet att delta aktivt 
i konstruktionsprocessen.4 Det för över 
mer av ansvaret till leverantören.

Detta medför i sin tur att leverantören/
ubåtsutvecklingshuset måste ha en stark 
intern utvecklingsprocess och vara i 
stånd att utveckla en komplett ubåt, 
oberoende av kund. Med denna förmåga 
som ryggrad kan leverantören sedan an-
passa sig till olika typer av kunder och 
till deras möjlighet att ta mer eller min-
dre aktiv del i utvecklingen. På detta sätt 
kan leverantören trygga sin överlevnad 
oberoende av kundernas varierande ma-
terielförsörjningsstrategier. En använd-
bar metod för att öka förmågan att ar-
beta med kunder som tar mindre aktiv 
del i utvecklingsprocessen skulle kunna 
vara att leverantören skapar en intern 
ställföreträdande kund.

Krav
Både ubåts- och biltillverkare har tre hu-
vudgrupper av krav:
•	 lagkrav
•	 interna standarder, samt 
•	 kund/projektspecifika	krav
För biltillverkarna är de två första mer 
styrande, medan ubåtsutveckling nor-
malt påverkas mest av de två senare 
grupperna. Emellanåt diskuteras idén att 
konstruera militära fartyg helt efter ci-
vila lagkrav. Detta är ur ekonomisk syn-
vinkel attraktivt; dock skulle det kunna 

4. Nordin, M., Systemteoretisk utvecklings- 
och designmetodik för Marina Integrerade 
Komplexa System, Licentiate Thesis, Chalmers 
University of Technology, 2009.

äventyra principen att lämna utrymme 
för lösningar som tillåter att den militära 
stridsförmågan är överordnad det militä-
ra sjösäkerhetssystemet, se Jon Wikings-
sons resonemang i TiS nr 1 2011.5

Man kan se en produkt som uppfyl-
lande krav och önskemål på två nivåer:
1. de övergripande aspekter som gör 

produkten till det den är
2. alla övriga krav och förmågor som är 

önskvärda eller nödvändiga
Exempel på det första är i ubåtsfallet 
egenskaperna hos ubåten som farkost: 
hydromekanik, tryck- och stöttålighet, 
fart och uthållighet och manövrerbar-
het. Burchers och Rydills grundläggande 
verk från 1998 beskriver huvudsakligen 
metoder för att hitta en lösning som upp-
fyller dessa egenskaper.6 Integrationsar-
bete av ”nyttolast”, elkraft, styrning och 
övervakning behandlas mycket fåordigt. 
Motsvarande centrala egenskaper/aspek-
ter hos en personbil är t.ex. utseende, 
krocktålighet, accelerationsförmåga och 
förarmiljö.

Historiskt sett har det varit riktigt att 
fokusera på de väsentliga egenskaperna. 
Att t.ex. montera in en radiomottagare 
har inte inneburit någon större utmaning, 
för vare sig bilen eller ubåten.

För båda produkterna har emellertid 
verkligheten förändrats radikalt de se-
naste årtiondena. ”Nyttolast”, automation 
och nätverk motsvarar nu i storleksord-
ningen halva komplexiteten, arbetsmäng-
den och kostnaden för projektet. 

Det innebär att vi måste ta hänsyn till 

5. Wikingsson, J., Ett örlogsfartyg är inte ett 
bestyckat handelsfartyg, Tidskrift i Sjöväsendet 
(TiS) nr 1 2011, 2011.
6. Burcher R. and Rydill L., Concepts in Sub-
marine Design, Cambridge University Press, 
1998.
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detta redan i de tidigaste koncepten, inte 
bara genom att reservera fysiskt utrym-
me utan också genom att designa de öv-
riga integrationarkitekturer som behövs, 
till exempel datanätverk och kylning för 
elektronik. Svårighetsgraden i detta ar-
bete ökas ytterligare av att de ingående 
systemen har helt olika livslängd: ett 
kommunikationssystem kanske har en 
livslängd på 5 år, branddetektion 10 år, 
länssystem 20 år, skrov med vissa vid-
hängande system 50 år. En integration i 
så många dimensioner kräver nya arbets-
sätt och underlättas även av ett gemen-
samt livscykeltänkande mellan kund och 
leverantör.

Egenskaper
De	 flesta	 biltillverkare	 arbetar	 som	 ti-
digare nämnts med likartade kravsätt-
ningssystem på den högsta nivån: Kom-
plettbilsegenskaper. Dessa brukar vara ca 
30-40 stycken och:

•	 gör det lätt att jämföra två produkter/
varianter på en hög nivå

•	 utgör grund för acceptanskriteria som 
sedan kan användas på den färdiga 
produkten. Exempel: tid för accelera-
tion från 0-100 km/h. Ett sådant krav 
kan ställas på den kompletta produk-
ten	och	kommer	att	påverka	de	flesta	
delsystemlösningar på alla nivåer. 
Det	 kan	 dessutom	 lätt	 verifieras	 på	
den kompletta produkten.

Egenskaperna är ett effektivt verktyg för 
kommunikation mellan Affärsprojekt 
och Teknikprojekt - ett gemensamt språk. 
Egenskaperna	 för	 en	 specifik	 produkt	
kan	jämföras	 i	ett	spindeldiagram,	se	fi-
gur 2 ovan.

Även om det är frestande för ingen-
jören	 att	 kvantifiera	 axlarna,	 ligger	 den	
största vinsten i att varje projektdeltagare 
på ett ögonblick kan se vad som är högre 
respektive lägre prioriterat i projektet.

Fig. 2: Förenklat egenskapsdiagram för ett typiskt bilprojekt.  I detta exempel är Vikt 
den minst viktiga egenskapen.
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Jämförelse av några 
typiska egenskaper
Produktlivstid
Denna egenskap skiljer kraftigt mellan 
de två produkterna. En personbil har en 
genomsnittlig livstid på 10-15 år, medan 
varje enskild ubåt måste motstå åldrande, 
och vanligen mycket längre tid.

Denna skillnad mellan statistisk och 
absolut livstid leder till att komponent- 
och materialkvalitet upplevs och hanteras 
på skilda sätt. Skillnaden uppvägs dock 
delvis genom att bilen förväntas fungera 
helt utan eller med oregelbunden service, 
medan en ubåt kontrolleras och under-
hålls i stort sett kontinuerligt.

Ändringsbarhet
Ubåtens	 design	måste	 vara	 flexibel	 i	 de	
områden där man kan förutse föränd-
ringar. Exempelvis kan man räkna med 
att kommunikations- och sensorsystem 
kommer	 att	 bytas	 ut	 flera	 gånger	 under	
livstiden.

Detsamma gäller för personbilar, där 
förvisso inte individerna utan snarare 
designen ändras ett antal gånger under 
en modells livstid. Ändringarna varierar 
även här från mindre detaljer till stora 
modifieringar	med	t.ex.	ny	drivlina	eller	
liknande. Ur designkontorens synvinkel 
är arbetssättet här mycket likartat mel-
lan ubåtar och personbilar. Ombyggna-
den av ubåtsindividen kan jämföras med 
ombyggnaden av monteringsfabriken för 
biltillverkaren – det är designen som änd-
ras.

Balansering - Trade Offs
Ibland saknas en rimlig lösning till den 
samlade kravmassan, dvs. krav måste ba-
lanseras mot varandra.

Denna balansering (trade-off) är av 

nytta i alla steg i processen. Redan på 
egenskapsnivån måste helheten vara 
rimlig, t.ex. kan inte alla egenskaperna 
i spindeldiagrammet vara högst priorite-
rade om budgeten är begränsad.

Balanseringens resultat måste vara syn-
liga för alla som deltar i utvecklingspro-
cessen, så att övergripande prioriteringar 
slår igenom på djupare nivåer i lösningen. 
En metod för detta är att väga av beslut 
på lägre nivå mot spindeldiagrammet för 
hela produkten.

Det är viktigt att den som fattar besluten 
inte underskattar kostnad och risk för att 
integrera ett nytt system i en existerande 
produkt. Kimberly J. Drake påpekar att 
detta bör bedömas tidigt i utvecklingspro-
cessen, för att undvika att tid och resurs 
förslösas på att utveckla ett system som 
man sedan inte har råd att integrera.7

Processmodell
För att upprätthålla en samsyn mellan le-
verantör och kund är det nödvändigt att 
ha beskrivningsmodeller för det logiska 
utvecklingsflödet,	 med	 särskild	 tonvikt	
på beslutstillfällen.

I fordonsindustrin används ofta V-
modellen	(fig.	3).	Gordon	MacDonald	har	
beskrivit hur den skulle kunna användas 
i navalindustrin, framför allt hur man kan 
utveckla den för att beskriva produktens 
hela livscykel.8

V-modellen beskriver hur en kontinu-
erlig kedja av omväxlande krav och lös-
ningar styr utvecklingen från högnivåkrav 
ner till komponentnivå. Modellen visar 

7. Drake K. J. el al., Intelligent Tools Used in 
the Design of Navy Ships, Naval Engineers Jour-
nal, May 2008
8. MacDonald, G., Submarines, Naval Archi-
tects & Systems Engineering, Proceedings of 
Warship 2008: Naval Submarines 9, Glasgow, 
UK, 2008
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också	 att	 för	 varje	 designnivå	 finns	 en	
testnivå, dvs. varje krav måste ha ett mots-
varande prov. Under utvecklingen kan 
man simulera provet som en metod för att 
verifiera	lösningen	på	den	nivån.

V-modellen kan också användas för 
att illustrera skillnader i kontroll av ut-
vecklingsprocessen mellan ubåtsprojekt 
och bilprojekt. En biltillverkare har kon-
troll över hela processen, från de mest 
övergripande idéerna om produktens an-
vändning och så långt ner man önskar. I 
ubåtsfallet	finns	emellertid	en	gräns,	där	
kunden står för de första stegen i analysen 
(operationsanalyser och andra studier) 
och leverantören tar över en bit längre 
ned i processen. Vi har tidigare talat om 
en ideal process med en sömlös övergång. 
I verkliga projekt ser det annorlunda ut. 
Varför är det ett problem? En optimerad 
utvecklingsprocess kräver att man förstår 
hela produktens sammanhang; ända ner 
på lägsta nivån. För att kunna fatta rätt 
beslut på komponentnivå krävs ibland en 
förståelse för sambandet mellan funktio-

ner eller till och med förmågor på mycket 
hög nivå. Det betyder inte att de som 
arbetar i djupare delar av utvecklingen 
behöver ha deltagit i de tidigare faserna, 
men de behöver ha tillgång till resultaten, 
i den struktur där resultaten togs fram.

Designspiralen, beskriven bland annat 
av Allmendinger (se omstående sida) , 
är en av de mest använda processmodel-
lerna för fartygsdesign.9 Varje varv i spi-
ralen innebär att designen värderas mot 
varje	domäns	specifika	krav.	Ju	längre	in	
i spiralen man kommer desto snävare blir 
det tillgängliga lösningsutrymmet. Till 
slut	finns	bara	en	möjlig	lösning.

Spiralmodellen kan, kombinerad med 
V-modellen, bidra till en djupare förstå-
else av vad som skall ske i varje steg i 
processen. Varje nivå i V-modellen mot-
svarar ett varv i spiralen; på så sätt be-
skriver modellerna tillsammans den ite-
rations- och beslutsprocess som krävs för 
att få gå vidare till nästa nivå.

9   Allmendinger, E.E., Submersible Vehicle 
Systems Design, SNAME, New York, 1990

Fig. 3: Variant på V-modellen 
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Fig. 4: Designspiral (efter Allmendinger)

Fig. 5: Utvecklingsprocesserna har samma mål. Det är först i nästa steg som projekten 
skiljer sig åt.
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Kan man jämföra äpplen 
och päron?
En vanligt förekommande åsikt är att 
småserieprodukter måste utvecklas på ett 
helt annat sätt än massprodukter: att de 
närmast kan jämföras med prototypfram-
tagning.

Skillnaderna var möjligen större tidi-
gare, när ett bilutvecklingsprojekt inne-
fattande byggandet av ett stort antal pro-
totyper, kanske många hundra, i serier 
med ökande mogenhetsgrad.

Av tids- och kostnadsskäl har detta 
ändrats.	De	flesta	biltillverkare	använder	
numera simulering i mycket hög utsträck-
ning, och i vissa fall byggs bara en proto-
typserie, i slutet av utvecklingsprojektet. 

När denna prototypserie har provats, 
och	identifierade	förbättringsmöjligheter	
har arbetats in i designen, har projektet 
uppnått en komplett och i tillverkade pro-
totyper	verifierad	design	samt	den	doku-
mentation som krävs för att kunna starta 
massproduktion,	se	fig	5.

Vad motsvarar då denna punkt i ett 
ubåtsprojekt? Vi har utvecklat och kon-
struerat båten, genomfört komponentprov, 
byggt en båt, driftsatt den och genomfört 
sjöprov. Ubåten är färdig att leverera och 
all dokumentation är upprättad. I detta 
läge skulle man kunna besluta sig för 
massproduktion av identiska ubåtar – det 
blir bara en fråga om logistik och produk-
tionskapacitet.

Tänkbara vägar framåt
Sammanhängande kravprocess
För att förbättra kravprocessen krävs en 
gemensam insats av kund och leverantör. 
Man kan tänka sig två vägar: antingen 
deltar leverantören aktivt även i de första 
stegen i utvecklingsprocessen, eller får 
leverantören i efterhand tillgång till det 

arbete som togs fram under de inledande 
faserna.

Det första som måste uppnås är kon-
sensus om att en avbruten kravkedja är 
ett problem. Detta har diskuterats ovan, 
i stycket ”Den sammanhängande proces-
sen”. Ytterligare belägg för detta kan ex-
empelvis fås från brittisk försvarsindustri 
och införandet av Systems Engineering 
och sammanhållna utvecklingsteam, till 
exempel vid framtagandet av koncept för 
nästa generation SSBN och som beskri-
vits av Croucher & Weild.10 En bra start 
vore gemensamma seminarier kring krav 
och utveckling med medverkande från 
FM, FMV, FOI och industrin.

Om vi inleder med att betrakta vari-
ant två ovan, då förarbetet överlämnas 
till vald leverantör, är det svårt att se hur 
det skulle kunna vara kontroversiellt. 
Historiskt sett har leverantörer av större 
system fått tillgång till delar av föregå-
ende kravarbete, såsom TTEM (Taktisk 
Teknisk Ekonomisk Målsättning) och 
ibland även TOEM (Taktisk Operativ 
Ekonomisk Målsättning). I och med fast-
ställandet 2011 av Handbok för Försvars-
maktens målsättningsarbete - Förband 
(H MÅL FÖRB)11 har som bekant TOEM 
utgått och ersatts av förbandsmålsätt-
ningar. Dessa utgör grunden för materi-
elmålsättningar, vilka rimligen kommer 
att ersätta TTEM när nästa handbok, som 
skall hantera målsättningsarbete för ma-
teriel, ges ut. 

H MÅL FÖRB antyder att förbands-

10. Croucher D.G. and Weild D., Systems En-
gineering in the Successor SSBN Platform De-
sign, Proceedings of RINA International Con-
ference on Systems Engineering in Ship and 
Offshore Design, 2010
11. Handbok för Försvarsmaktens målsätt-
ningsarbete – Förband (H MÅL FÖRB), 2011 
års utgåva, M7739-352030
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målsättningar och därigenom även ma-
terielmålsättningar kommer att präglas 
av större likformighet och öppenhet än 
tidigare TOEM och TTEM. Det fastställs 
att krigsförband skall kravsättas utifrån 
interoperabilitetskrav. Förmågorna skall 
beskrivas utgående från bland annat 
Försvarsmaktens partnerskapsmål samt 
Natos Agreed Capability Codes and Ca-
pability Statements och Nato Task List. 
Uppgifter/förmågor som här beskrivs re-
fererar i sin tur till krav ur t.ex. STANAG 
(NATOs standards); i vissa fall djuptek-
niska krav som direkt styr systemutveck-
ling och även komponentutveckling. Med 
andra ord kommer generiska NATO-krav 
i ökande utsträckning att ingå i kravmas-
san för de system som utvecklas, varför 
det blir svårt att motivera att undanhålla 
delar av kravutvecklingskedjan från den 
valde leverantören.

Vad gäller den första varianten, där 
leverantören aktivt deltar i de första ut-
vecklingsfaserna, kan det ses som svå-
rare på grund av Lagen om Offentlig 
Upphandling. När det gäller riktade upp-
handlingar, som exempelvis ubåtar från 
Kockums, är det tänkbart att gränsen för 
samarbete skulle kunna dras på ett annat 
sätt.	 Det	 är	 definitivt	 möjligt	 att	 skapa	
en gemensam struktur för hur kravut-
vecklingen skall gå till. Försvarsmakten 
har beslutat (H MÅL FÖRB) att MO-
DAF (Ministry of Defence Architecture 
Framework)12 skall nyttjas för beskriv-
ning av arkitekturer avseende alla typer 
av system på alla nivåer. Ett lämpligt steg 
för att förverkliga detta vore att huvud-
intressenterna FM, FMV och industrin 
i ett gemensamt projekt arbetar igenom 
vilka vyer som skall användas för att 
kommunicera krav, lösningar och övrig 
12. MODAF Ministry of Defence Architecture 
Framework, www.mod.uk/modaf

information. På så sätt kan intressenterna 
gemensamt skapa förutsättningar för en 
mer sammanhängande process, och däri-
genom göra det möjligt för leverantören 
att förstå varför varje enskilt krav ser ut 
som det gör.

Livscykelhantering
Tittar vi sedan på hela produktlivsläng-
den öppnas ytterligare möjligheter. 
Försvarsmaktens livscykelmodell för 
materiel innefattar ett underhållsskede 
parallellt med användningsskedet. Om 
FM/FMV överväger att lägga ut ett vid-
makthållandeavtal avseende ett system 
på	 en	 leverantör,	 finns	 möjligheter	 att	
lägga vidmakthållandet på olika nivåer: 
grundnivån är att leverantören får i upp-
drag att vidmakthålla systemet i relation 
till	 den	 kravspecifikation	 som	gällde	 då	
produkten togs i bruk. En alternativ nivå 
vore att vidmakthålla mot de standards 
som	ingår	 i	kravspecifikationen,	dvs.	att	
när en STANAG ändras är det leveran-
tören som planerar och genomför änd-
ringen i produkten. Slutligen kan man 
löpa lina fullt ut och lägga nivån på ma-
terielmålsättningsnivå. Leverantören är 
då ansvarig för att systemet fortlöpande 
uppfyller materielmålsättningen, vilket 
innebär att leverantören måste arbeta di-
rekt med Capabilities och kanske också 
Tasks. På så sätt liknar arbetet i stor grad 
att hålla igång en bilplattform med års-
modellsändringar som dels beror på änd-
rade förmågeönskemål från marknaden, 
dels på att standards och lagkrav för till 
exempel krocksäkerhet fortlöpande änd-
ras.

Färre projekt kräver nya 
grepp
Ovan nämns några metoder för att skapa 
större erfarenhet av utvecklingsprojekt. 
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Leverantörer som Kockums skulle i hö-
gre grad kunna skapa utbyte med andra 
industrier som t.ex. personbilsindustrin 
och kraftindustrin. Vad vi kan vinna på 
det är dels beprövade modeller för pro-
duktutveckling, dels ren projekterfaren-
het genom att blivande projektledare till-
fälligt tjänstgör i ett annat företag för att 
bredda sin erfarenhet. 

Parallellt kan vi skapa funktionen 
ställföreträdande kund. Med en sådan 
funktion	som	fiktiv	motpart	kan	vi	driva	
våra koncept ett steg längre: inte bara gå 
ett	 eller	 flera	 varv	 i	 designspiralen	 utan	
dessutom ”torrköra” utvecklingsprojektet 
mot	 den	 fiktiva	 kunden.	 Eventuellt	 kan	
vi gå vidare och bjuda in FM och FMV 
i sådana spel. Detta skulle också stödja 
målsättningen i H MÅL FÖRB att mate-
rielspelkort	 skall	 finnas	 tillgängliga	 för	
spel inom studieverksamheten, i och med 
att leverantören kan bidra till att klargöra 
vilken	 ny	 eller	modifierad	materiel	 som	
kan	finns	tillgänglig	i	framtiden.

Sammanfattning
Det	finns	 idag	en	begränsad	grupp	med	
kunskap om och erfarenhet av ubåts-
utveckling, såväl på kundsidan som på 
leverantörssidan. Det är därför viktigt 
att dessa får möjlighet att fokusera på 
det som är unikt för produkten ubåt, ge-
nom att vi lånar in metodik från andra 
komplexa	 produktområden.	 Det	 finns	
stora likheter mellan bilutveckling och 

ubåtsutveckling. Samma modeller och 
metoder skulle i stor utsträckning kunna 
användas för båda produkterna. Argu-
mentet att ubåtsutveckling är prototyput-
veckling är inte en tillräcklig invändning 
mot detta, ty det är bilutveckling också, 
fram till den punkt då man uppnått en 
verifierad	och	dokumenterad	design	och	
kan gå in i massproduktion.

Ett effektivt ubåtssystemhus behöver 
kunna förstå hela utvecklingskedjan; 
även om man inte styr de första stegen 
behöver man ha insyn i hur de passera-
des.	Här	finns	goda	möjligheter	till	att	ge-
mensamt mellan FM, FMV och leveran-
törer skapa en gemensam struktur med 
större insyn.

Ubåtssystemhuset skulle kunna an-
vända en intern ställföreträdande kund 
för att kunna hantera olika kunders 
varierande förmåga att delta i utveck-
lingsprocessen. Metodiken med en stan-
darduppsättning egenskaper på kom-
plettproduktsnivå skulle kunna tillämpas 
även för ubåtsutveckling.

Den viktigaste skillnaden är att det 
genomförs avsevärt färre ubåtsprojekt; 
därigenom får de medverkande mindre 
repetitiv erfarenhet jämfört med bilut-
vecklare. Detta problem behöver ubåts-
utvecklaren angripa på två sätt: mer 
formaliserade metoder, samt simulerade 
övningsprojekt, gärna tillsammans med 
kundmyndigheter.
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Debatt

Apropå sjöminsystem M 9
Som pensionär med den aktiva verksamheten bakom mig är det väl tänkt att man ska 
sitta på en parkbänk och mata duvor och i övrigt håla tyst och inte lägga sig i det man 
inte har att gör med längre. Men nu kan jag inte hålla mig…

I TiS nr 5 år 2011 kunde man läsa kommendörkapten Bo Bergs intressanta årsberät-
telse om den förutspådda materiella utvecklingen i marinen. Där ser jag till min stora 
förvåning och förfäran att Försvarsmakten(!) beslutat att avveckla minsystem M 9 ”när 
systemet nått sin livslängd” år 2014.

Min reaktion på detta beslut är precis lika ”våldsam” som när jag hörde att korvett 
typ Visby inte skulle få något modernt Lv-robotsystem! Jag trodde inte mina öron! 
Förvisso	finns	det	många	fler	tokigheter	vid	övergången	till	det	”nya	försvaret”.	Men	
frågan är: Ska vi ha ett försvar eller inte?

För bara några år sedan hade vi ett synnerligen respektingivande sjöminförsvar med 
bland	annat	c:a	100	fasta	sjöminsystem	runt	våra	kuster	och	där	de	flesta	minorna	fak-
tiskt var utlagda redan i fred och hölls operativa av vårt Kustartilleri. Allt detta är i dag 
avskaffat	och	även	huvuddelen	av	flottans	sjöminsystem	är	borta	och	den	resterande	
delen under ifrågasättande. Under 1980-talet genomfördes en utveckling och anskaff-
ning	av	ett	nytt	kontrollerbart	och	rörligt	minsystem	för	de	då	nya	amfibiebataljonerna.	
Systemet var operativt i början av 1990-talet. Dessvärre hann det inte bli färdigt under 
den period vi hade med intensiv jakt på främmande undervattensfarkoster i våra kust-
områden, för systemen var även avsett att utnyttjas vid sådan verksamhet. 

När nu nästan allt undervattensförsvar är borttaget, beslutar man att även ta av-
veckla	minsystem	M	9!	Jag	kan	inte	förstå	detta!	M	9	är	det	i	särklass	mest	flexibla	och	
intelligenta minsystem vi har och frågan är om det har någon motsvarighet i världen. 
M	9	är	inte	bara	ett	vapensystem,	det	är	även	ett	kvalificerat	system	för	undervattens-
spaning och underrättelseinhämtning - en spaning som med omedelbar verkan kan 
omsättas till vapeninsats vid behov.
M	9	bygger	på	att	det	ska	vara	ett	flexibelt	system	vars	minor	av	typen	K	14	snabbt	

ska kunna läggas ut där det behövs och utan att en motståndare/inkräktare vet var det 
finns.	Stridsbåt	90	är	speciellt	konstruerad	för	att	klara	denna	utläggning.	Utlagda	mi-
nor kan bärgas och ånyo klargöras för utläggning på annan plats. Varje mina är försedd 
med en kabel och varje mina kopplas efter utläggning till en gemensam bärbar manö-
verapparat	i	land.	I	land	krävs	inga	fortifikatoriska	anläggningar,	utan	man	grupperar	
sig i terrängen på bästa möjliga sätt. Operatören i land har full kontroll på varje enskild 
mina och kan kommunicera med minan för avtappning av spaningsinformation från 
ett	flertal	typer	av	sensorer	och	för	inställning	av	minans	avfyrningsvillkor,	som	kan	
anpassas till den typ av mål man avser bekämpa. Vid behov kan minan även fällas som 
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okontrollerbar mina, utan ka-
blar till land (men då försvin-
ner naturligtvis spanings/
övervakningsfunktionen). 
Minans laddning utgörs av 
moduler och byggs i ett för-
beredande skede ihop till en 
storlek, som är anpassad till 
bottendjupet och den verkan 
man eftersträvar. 

Utvecklingen av minsys-
tem M 9 har skett i mycket 
nära	kontakt	med	brukaren	och	är	väl	anpassat	till	amfibieförbandens	spaning	och	strid	
i skärgård och vid våra kuster. Systemet är också väl användbart för samövning med 
våra	minröjningsförband,	som	får	kvalificerade	mintyper	att	öva	mot.

Systemlivslängd till år 2014? Ja, hur länge kan man använda en mintyp eller ett 
minsystem? Historiskt sett har vi minor med modellår 1876 och som utrangerades 
1958 - 82 år!! Sjunkbomb m/33 är fortfarande operativ efter 79 år - ska den bli 100 år 
innan	avveckling??	Det	finns	fler	exempel	på	långlivade	system.	MEN	materielen	är	
moderniserad	ett	flertal	gånger!	Den	dyrbara	utvecklingen	av	grundstommen	är	gjord	
en gång för alla och har successivt kunnat anpassas till moderna krav. Detta gäller 
självklart även minsystem M 9. 25 år livslängd till 2014 är att kasta dyrbar utrustning 
- bokstavligt talat - i sjön. Om/när så erfordras kan systemet mycket väl moderniseras 
och anpassas till moderna krav och modern teknik med nya typer av sensorer och/
eller moderniserad elektronik till bråkdelen av den kostnad som skulle krävas för att 
utveckla	ett	nytt	system	(detta	är	också	fallet	med	ett	flertal	nu	utrangerade	minsystem,	
som med en förhållandevis blygsam kostnad skulle kunnat moderniseras).

Det framförs nu allt mer i den svenska pressen och även bland politiker att den 
svenska försvarsförmågan - inte bara den internationella insatsförmågan -  måste för-
bättras. Om inte minsystem M 9 passar in i ett minimaliserat svenskt ”försvar”, så 
vet jag inte vad… Användbart såväl i krig som vid fredsmässig incidentövervakning. 
Detta i kombination med  - förhoppningsvis - kvarvarande okontrollerbara sjöminsys-
tem	ger	ett	litet	men	tekniskt	kvalificerat	försvar	en	mycket	flexibel	komponent.	Jag	
instämmer med Bo Berg att ”beslutet att avveckla minsystem M 9 inte är särskilt väl 
genomtänkt”! Om vi nu ska ha ett försvar, värt namnet…

Carl Gustav Fransén
Ledamot av Kungl. Örlogsmannasällskapet
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Sverige behöver 2-3 fregatter!
För att skapa trovärdighet för våra ambitioner att dels ta vårt ansvar i internationella 
åtaganden och dels övervaka den kommande gasledningen i Östersjön och kontinuer-
ligt bevaka vår ekonomiska zon krävs ett tonnage som medger uthållighet till sjöss.

Det behövs en fartygstyp som har större aktionsradie och kan stanna till sjöss under 
längre perioder och som på ett säkert sätt kan ta emot även tyngre helikoptrar. Ma-
rinhistoriskt sett har fartygstypen Fregatt funnits tidigare. Ett eskortfartyg med stark 
beväpning	och	sofistikerad	sonarutrustning,	men	har	då	ofta	utgjorts	av	nergraderade	
jagare som i slutet av sin marina tjänstgöring fått bli eskortfartyg, vilket inte alltid var 
en idealisk lösning. Den här satsningen är inriktad på att höja beredskapen på eskortsi-
dan och fartygen specialbyggs för detta ändamål.

Dessa nya eskortfartyg skulle vara så kraftigt beväpnade att de inte själva riskerade 
att bli kapade av terrorister och ha ett ordentligt tilltaget däck för helikoptermottag-
ning. De skulle ha fartresurser som översteg minfartyget Carlskrona och i internatio-
nella sammanhang kunna utgöra samordningsfartyg.

Detta är inte fråga om en upprustning utan en anpassning till den internationella 
situationen i vårt närområde. Vi kan inte allt framgent överlåta bevakningen av den bli-
vande gasledningen på svenskt vatten till ryska marina förband och vi kan inte heller 
låta våra grannländer ta ansvar för att utgöra en stabiliserande faktor i Östersjön.  Tan-
ken	på	ett	utvecklat	och	intensifierat	SUCBAS	(Sea	Surveillance	Co-operation	Baltic	
Sea) kan tyckas vara ett kostnadseffektivt sätt att samarbeta kring övervakningsfrågor 
i Östersjön, men Sverige måste då ha någonting att bidra med även i det operativa ar-
betet.	Norge	och	Danmark	har	t.ex.	flera	fartyg	av	den	här	klassen.	Erfareheten	visar	
också att när den svenska marina närheten tunnas ut, så sker det saker i vår havsmiljö, 
som vi som medborgare inte accepterar.  De svenska fregatterna skulle ha ett deplace-
ment av 2000 – 2400 ton och ha resurser att även operera i ismiljö.

Ett av dessa fartyg skulle kunna göra internationell tjänst. Ett av fartygen skulle på 
ett uthålligt och trovärdigt sätt kontinuerligt bevaka gasledningen på svenskt vatten 
och ett fartyg skulle kunna hållas i materialreserv och underhållas.

Fartygen skulle också kunna användas vid större fartygskatastrofer i vår närhet, lo-
kalisera och bärga okända föremål på havets botten och för omvärlden visa att vi även 
utan medlemskap i t.ex. Nato är beredda att ta vårt ansvar för säkerheten i vår del av 
världen.	Det	är	ganska	välkänt	att	flera	stater	varit	tveksamma	till	våra	ambitioner	i	det	
avseendet. Jag är numera fullt medveten om att försvarsfrågan till och med i valtider 
är nästan död och att gå från diskussion till utförande måste gå via de kanaler som 
står till buds för att göra svenska folket medvetna om vad den nuvarande historiskt 
låga försvarsambitionen kan leda till på sikt. För den försvarshistoriskt insatte borde 
det vara ett kall att överföra den erfarenhet vi har av tidigare brist på engagemang i 
perioder av relativ avspänning i just vårt område. Det enda vi kan vara helt på det klara 
med är att detta inte är en permanent situation utan kan förändras över en natt och då 
får vi dyrt betala för vår försummelse. Det mullrar redan olycksbådande i regioner i 
vårt närområde.
Göran Kimell
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En idé till utökat nordiskt försvarssamarbet – 
ett debattinlägg 
2005 hade jag ett debattinlägg i nummer 3 av TiS under den provocerande rubriken 
Lägg ner Flottan!  Det var ingenting som jag i och för sig önskade, men min poäng var 
att	jag	inför	utsikten	av	en	alltmer	krympande	flotta	såg	risker	på	längre	sikt	för	flot-
tans överlevnad. Det var därför kanske dags att lämna allt statligt ”revirkrameri” och i 
syfte att såväl effektivisera som minska de totala kostnaderna för den verksamhet som 
staten bedriver till sjöss, börja diskutera alternativa framtida lösningar. Verksamhet 
som jag avsåg var sådan som idag bland annat bedrivs av Flottan, Kustbevakningen, 
Sjöpolisen, delar av Tullverket och delar av Sjöfartsverket. Genom exempelvis en stor 
sammanslagning skulle en enda myndighet kunna skapas med uppgift och ansvar för 
statens samtliga operativa uppgifter till sjöss. En inte helt ologisk åsikt från ett skat-
tebetalarperspektiv.

Det var som sagt en provocerande och skruvad debattrubrik och döm därför om 
min förvåning när fortsatt debatt i frågan helt uteblev. Men skam den som ger sig. Jag 
gör här ett nytt provocerande försök att starta upp en debatt om det fortsatta försvaret.  

Det är ingen hemlighet att löner, hyror och materielkostnader äter upp allt större an-
del av vår försvarsbudget. Och det går ut över den viktiga verksamheten. För att få för-
svarsanslaget att gå ihop tvingas försvarsmakten till ideliga åtstramningar, reformer, 
nedskärningar etc. Övriga nordiska länder har snarlika problem och i syfte att hålla ner 
kostnaderna, har under senare år därför ett nordiskt samarbete inom försvarsområdet 
vuxit sig allt starkare. Det är ett samarbete som i mångt och mycket var otänkbart bara 
för några år sedan men som nu omhuldas av våra försvarspolitiker. Det politiska hin-
dret för ett samarbete över gränserna är således borta, men besparingarna torde hittills 
snarare ha varit av mer begränsad art än att ha haft en reell besparingspåverkan på de 
nordiska ländernas försvarsbudgetar.

För ett nordiskt samarbete som gör skäl för namnet, ger reella besparingsavtryck i 
ländernas försvarsbudgetar samt ger försvarspolitikerna anledning att verkligen slå sig 
för bröstet, krävs något betydligt mer.

Varför inte gå betydligt längre i det nordiska försvarssamarbetet genom att till ex-
empel låta de olika nordiska länderna få varsitt huvudansvar för försvaret till lands, i 
luften respektive till sjöss. Med en dylik princip skulle man exempelvis kunna tänka 
sig	att	Finland	fick	huvudansvar	för	Nordens	markförsvar.	Man	har	redan	idag	ett	ar-
métungt försvar samt den i särklass längsta landgränsen med ett land utanför Norden. 
Sverige skulle på likartat sätt kunna ta hand om Nordens luftförsvar med hjälp av 
bland annat den gökunge i form av JAS som vi införskaffat för dyra pengar och Norge 
i sin tur skulle kunna åläggas huvudansvaret för Nordens försvar med hjälp av sjö-
stridskrafter. De har ju den längsta kuststräckan som vetter mot havsområde utanför 
Norden. Och de danska försvarsansträngningarna kunde kanske koncentreras mot ett 
huvudansvar för Nordens internationella insatser. 

En grundläggande förutsättning är vidare att – om vi tar exemplet med Sveriges hu-
vudansvar – de svenska luftstridskrafterna även skall kunna underhållas från, basera 
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på samt verka från baser i de övriga nordiska länderna. Samma princip skall naturligt-
vis även gälla för de andra ländernas armé- respektive för sjöstridskrafter.

En annan bärande idé med förslaget, är att länderna inte skall behöva lägga ner de 
försvarsgrenar som man inte har huvudansvar för, men det borde kunna gå att avse-
värt reducera såväl bredden som djupet i dessa försvarsgrenar. Troligen skulle vissa 
vapensystem till och med helt kunna avvecklas (för Sveriges del kanske dörren till 
och med skulle öppnas för att skapa en maritim myndighet med uppgift och ansvar för 
all statens operativa verksamhet till sjöss). Pengar som skulle sparas om politikerna 
bestämde sig för en princip som ovan antytts, skulle – om de inte går tillbaka till stats-
kassan - istället kunna läggas på att förstärka den försvarsgren som respektive land fått 
huvudansvar för. Principen borde således kunna leda till dels en avsevärd reducering 
av de enskilda ländernas försvarsutgifter, men även till ökad effektivitet av den för-
svarsgren som respektive land har tilldelats huvudansvar för. Detta i sin tur borde leda 
till ett totalt starkare försvar på marken, i luften och till sjöss i det nordiska området 
– d.v.s. ett starkare försvarat och därmed säkrare Norden till en billigare kostnad. En 
sådan utveckling borde tilltala våra politiker.  

Jag inser att en långtgående förändring av ansvarsfördelningen (tyngdpunktsfördel-
ning kanske är ett bättre beskrivande ord) av Nordens försvar som här skisserats, reser 
en mängd invändningar och frågor samt kräver en rad juridiska, politiska, tankemäs-
siga	m.fl.	lösningar	och	förändringar.	Jag	har	inte	svar	på	alla	sådana	spörsmål,	men	
jag	är	övertygad	om	att	det	går	att	hitta	lösningar	på	de	flesta	hindren	och	problemen	
om det verkligen tillsätts resurser som får i uppdrag att seriöst utreda hur ett nordiskt 
försvar skulle kunna byggas upp enligt liknande principer som ovan skisserats. 

Det går emellertid inte att genomföra en dylik förändring om man inte vill, men jag 
är samtidigt övertygad om att det går bara man vill. Mycket hänger således på den po-
litiska viljan. Är det inte snart dags för politikerna att enas om ett genuint, långtgående 
och operativt nordiskt försvarssamarbete? Vill och vågar man det? Jag anser att man 
i varje fall borde titta närmare på sådana möjligheter. Är jag ensam om att tycka så?

Johan Fischerström
Ledamot av Kungl. Örlogsmannasällskapet
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