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Meddelande 
från

Kungl.Örlogsmannasällskapet

Nr 6/2012. Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i Stockholm 
onsdagen den 22 augusti 2012.
(Utdrag ur protokoll) 

Sammanträdet ägde rum onsdagen den 22 augusti 2012 med början klockan 1730 i 
Stockholm på Sjöhistoriska museet, Djurgårdsbrunnsvägen 24, i närvaro av 43 leda-
möter. Sammanträdet avslutades med gemensam middag på Sjöhistoriska museet.

§ 2 Meddelades att sedan föregående sammanträde har ordinarie ledamoten Tage   
  Sjölander avlidit den 18 juli.

§ 3 Föredrogs sammanträdesprotokoll från föregående sammanträde 2012-04-25   
  i Stockholm som med godkännande lades till handlingarna.

§ 4 Gav ordförande en kort bakgrund till styrelsens förslag till högsta antal   
  ledamöter att välja in som HL, OL samt KL. Beslutades att välja in högst  
  en (1) HL och fem (5) OL samt inga (0) KL.

§ 5 Gav ordförande en kort bakgrund till styrelsens förslag till rangordning av   
  kandidater för inval. Beslutades efter diskussion att justera styrelsens förslag   
  till rangordning av OL. Beslutad rangordning enligt bilaga.
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§ 6 Höll ordinarie ledamoten Museichefen Hans-Lennart Ohlsson inträdesanförande  
  med rubriken Vårt flytande kulturarv – värt att försvara.

§ 7 Övriga frågor. Orienterade ordförande om att stadgeändringsgruppen under   
  ledning av ordinarie ledamoten  Lars G Persson har lämnat sitt förslag till   
  styrelsen samt att förslaget nu kommer att sändas ut till ledamöterna.    
  Första behandling genomförs vid det ordinarie sammanträdet den 3 oktober.

  Orienterade ordförande om de kommande miniseminarierna på Kungl. Mynt-  
  kabinettet den 18 september respektive den 2 oktober. Intresserade att delta i   
  planering ska anmäla detta till ordförande.

  Orienterade ordförande att KÖMS har beslutat att genomföra Baltic Future   
  den 24 oktober tillsammans med IVA. KÖMS arbetsgrupp leds av heders-   
  ledamoten Claes Tornberg.

§ 8 Orienterade sekreteraren att nästa sammanträde är valsammanträdet som   
  genomförs i Stockholm den 3 oktober med början klockan 1730 med val av   
  styrelseledamöter, revisorer, valberedning och nya ledamöter samt beslut om   
  tilldelning av stipendier och belöningar samt första behandling av stadge-  
  ändringsförslaget. Inträdesanförande av OL Peder Ohlsson.

  Orienterade sekreteraren om minnesprogrammet för pansarskeppsinsamlingen  
  den 9 november.

  Orienterade sekreteraren att högtidssammanträdet genomförs i Göteborg den   
  15 november föregått av ett seminarium klockan 1000 – 1300 med titeln ” ”Fri   
  och säker sjöfart – en förutsättning för global handel, välstånd och utveckling”.  
  Deltagande i seminariet och den efterföljande lunchen är gratis för ledamöterna. 

  Tanken är att seminariet skall ha ett brett fokus med inriktning på Västsveriges  
  och Göteborgs Hamns betydelse ur ett handels- militärt och säkerhetsperspektiv  
  men också ha bäring på Sverige i stort. Auditoriet skall representera hela sjö-  
  fartsklustret ur ett brett perspektiv.

  Uppmanades ledamöterna att boka hotell i mycket god tid då en tandläkar-  
  stämma samtidigt genomförs i Göteborg.

Vid Protokollet

Bo Rask
Sekreterare

Efter sammanträdet genomfördes en specialvisning av museet.
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Redaktörens spalt
Logistik mm!
Välkomna till höstens första, av tre nummer, av Tidskrift i Sjöväsendet som förhopp-
ningsvis kommer att uppfattas intressant av alla TiS läsare! I detta nummer återfinns 
två av de pristagare som i fjol belönades av KÖMS för sina instasatser, dels kaptenen 
Fredrik Forsman, doktorand vid Chalmers och även fänriken Mathias Guss. Den se-
nare med en mycket välskriven artikel om logistik kopplat till de två Libanoninsatserna 
(ML 01/ML02) och den första insatsen i Adenviken (ME01). Logistikområdet är ett av 
de områden som utretts kanske mest i marinen men där vägen från ord till handling 
genomgående har varit lång. Det finns ett gammalt citat som ibland återges till del men 
som jag väljer att återge i sin helhet (även om det inte riktigt är så illa hos oss):

”Logisticians are a sad and embittered race of men who are very much in demand in 
war, and who sink resentfully into obscurity in peace. They deal only in facts, but must 
work for men who merchant in theories. They emerge during war because war is very 
much a fact. They disappear in peace because peace is mostly theory. The people who 
merchant in theories, and who employ logisticians in war and ignore them in peace, 
are generals. Generals are a happy blessed race who radiate confidence and power. 
They feed only on ambrosia and drink only nectar. In peace, they stride confidently and 
can invade a world simply by sweeping their hands grandly over a chart, point their 
fingers decisively up strategic chokepoints, and blocking defiles and obstacles with the 
sides of their hands. In war, they must stride more slowly because each general has a 
logistician riding on his back and he knows that, at any moment, the logistician may 
lean forward and whisper: “No, you can’t do that.” Generals fear logisticians in war 
and, in peace, generals try to forget logisticians. 

Romping along beside generals are strategists and tacticians. Logisticians despise 
strategists and tacticians. Strategists and tacticians do not know about logisticians 
until they grow up to be generals--which they usually do. Sometimes a logistician be-
comes an general. If he does, he must associate with generals whom he hates; he has 
a retinue of strategists and tacticians whom he despises; and, on his back, is a logisti-
cian whom he fears. This is why logisticians who become generals always have ulcers 
and cannot eat their ambrosia.

Skämt åsido, Mathias Guss artikel visar att det inte är något fel på den intellektuella 
återväxten i marinen. Det kommer förhoppningsvis mer av den varan i nästa TiS. Alla 
artiklar är läsvärda men jag vill slå ett slag för Michael J. Hannans artikel om möjlig-
heter till transatlantiskt samarbete och Girion Blomdahls artikel om reservofficerare i 
marinen. Och, skaffa (och läs) Mikael Holmströms bok, ”Den dolda alliansen”. Mikael 
ger vad man kan kalla ”svar på tal” till Göran Walléns inlägg i förra TiS. Det väl till-
tagna utrymmet är givet med hänsyn till att Holmström är ledamot i KÖMS i likhet 
med Wallén. Fortsatt het debatt lär helt säkert följa mellan herrarna i fråga men den 
debatten kommer inte att föras mer i denna tidskrift. 

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

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

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

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

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

Hos oss är det kunderna som styr
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Ledamoten
HANS-LENNART OHLSSON

Vårt flytande kulturarv, värt att försvara!
Inträdesanförande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde 
i Stockholm den 22 augusti 2012. 

Låt mig, som det väl förväntas av en museichef, börja med att göra en historisk till-
bakablick men bara 100 år till 1912. I april det året skakades världen av nyheterna 
om passagerarångfartyget Titanics undergång. Troligen en undergång som egentli-
gen handlade om ett par meter. Hade isberget legat kanske 20, 10 eller bara 5 meter 
längre norrut hade fartyget strukit nära förbi, utkikar och vakthavande på bryggan 
kunnat andas ut och bara några få av oss sjöhistoriskt intresserade känt till detta 
fartyg, det postförande passagerarångfartyget Titanic, yngre syster till Olympic. 
Men nu gick det som det gick och Titanic är och förblir världens mest kända fartyg.

Bara knappt ett halvår senare sjösattes ett 
helt annat fartyg och anlände till Stock-
holm på sin jungfrutur, ett fartyg som 
dock inte gick under en stjärnklar, iskall 
och mytomspunnen natt och därför, trots 
att hon egentligen var oerhört mycket 
mer modern än Titanic, i stort sett fal-
lit i glömska. Lastmotorfartyget Suecia 
sjösattes på Burmeister och Wains varv 
i Köpenhamn den 2 november 1912. Hon 
var Sveriges första och världens andra 
oceangående dieselmotordrivna lastfar-
tyg och vid första anlöpet till Stockholm 
besöktes hon av Konung Gustav V och 
Prins Wilhelm. Johnsonlinjen vågade ta 
steget från ångfartyg till motorfartyg och 

kom därefter som första svenska rederi 
helt att satsa på motorfartyg. Suecia gjor-
de god men anonym tjänst tills hon den 
16 augusti 1942 torpederades och sjönk 
i Nordatlanten. Av de ombordvarande 47 
personerna försvann 9 i havet.

Då, för hundra år sedan, var Sverige 
ett land och en sjöfartsnation, vars han-
delsflotta bestod av 1 295 ångfartyg, 110 
motordrivna fartyg och 1 499 segelfar-
tyg. Samma år, 1912, kunde örlogsflottan 
bland annat mönstra 12 pansarbåtar, 10 
kanonbåtar, 4 seglande skolfartyg, 1 bal-
longfartyg och inte mindre än 53 torped-
båtar. Allt detta finns noga dokumenterat 
i Sveriges Skeppslista utgiven 1913. Det 

Hans-Lennart Ohlsson är chef för Sjöhistoriska museet.
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är värt att notera att av de 110 motorfar-
tygen var 99 stycken under 100 ton och 
företrädesvis försedda med tändkulemo-
torer.

Av alla de örlogsfartyg som fanns upp-
tagna 1913 finns idag bara två kvar, öv-
ningsfartygen Jarramas och Najaden. Tre 
om man räknar med den bevarade under-
vattenskroppen till pansarbåten Sölve.

Handelsfartyg var i skeppslistan 3 025 
stycken och vi har idag bara drygt 50 
kvar. I Sjöhistoriska museets register 
finns dock 65 bevarade fartyg byggda 
före 1913 vilket beror på senare inköp av 
äldre utländskt tonnage.

Förutom ett fåtal fartyg bevarade av 
museer eller kommuner är det till över-
vägande del ideella insatser som gör att 
vi idag har ett flytande kulturarv. Stock-
holm har troligen en av världens största 
bevarade och i bruk varande passage-

rarångfartygsflotta, vi har seglande far-
tyg som väl speglar den mindre segelflot-
tans sammansättning och vi har en liten 
men naggande god samling av körbara 
örlogsfartyg.

Alla som arbetat med shipping i någon 
form vet vilka underhållskostnader ett 
fartyg kräver. Förutom att fartyget ska 
vara sjövärdigt och sjömansmässigt skött 
tillkommer regler och klassningar som 
ska uppfyllas. Det är mycket få av dessa 
kostnader man slipper ifrån om fartyget 
övergår till att bli stillaliggande museifar-
tyg. Risken är tyvärr stor att de sjövärdig-
hetskrav som då inte nödvändigtvis mås-
te uppfyllas leder till ett gradvis eftersatt 
underhåll och att utrustning slutar funge-
ra och då heller inte har något att berätta. 
Museifartyg, eller i övrigt stillaliggande 
fartyg, bör om möjligt underhållas som 
sjögående fartyg i de fall det är möjligt. 

Dieselmotorn som monterades på lastmotorfartyget Suecia, Sveriges första och 
världens andra oceangående dieselmotordriva fartyg.  
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Vi förstår nog alla att vi inte någonsin 
kan göra Jarramas eller Najaden seglande 
igen. Moderna krav går inte att uppfylla 
på dessa seglande skepp från förra sekel-
skiftet. Det är troligen mer ekonomiskt 
och kulturhistoriskt klokt att man i så fall 
bygger en helt ny skeppsgossebrigg. Vi 
ska heller inte försöka förtöja fyrskeppet 
nr 25 Finngrundet på sin station igen och 
det finns nog ingen ekonomi i världen att 
starta upp jagaren Småland. Några få be-
varade fartyg blir stillaliggande och tysta 
och det krävs andra insatser för att levan-
degöra deras historia. Men det finns, som 
jag antytt ovan, många goda exempel på 
fartyg som brukas och därmed är en del 
av vårt flytande kulturarv.

Sjöhistoriska museet har sedan länge 
haft goda kontakter med alla de krafter 
som vårdar detta kulturarv. Museet, inom 
ramen för myndigheten Statens maritima 
museer, har också på alla sätt försökt 
stötta detta arbete. I huvudsak sker detta 
idag på tre sätt.

Ekonomiskt stöd till kul-
turhistoriska fartyg
Sjöhistoriska museet utredde under slutet 
av 1980-talet olika former av ekonomiskt 
stöd till segelfartyg. Riksdagen beslutade 
om detta och sedan 1991 handlägger Sta-
tens maritima museer det stöd som idag 
uppgår till 1 miljon kronor årligen och 
delas ut till fartyg som anses kulturhis-
toriskt värdefulla, alltså inte bara segel-
fartyg. Fartygsägarna ansöker och anger 
vilka arbeten och resurser som krävs. 
Inför fördelningen inhämtas synpunkter 
från Riksantikvarieämbetet, Transport-
styrelsen, Arbetets museum, Sveriges 
Segelfartygsförening och Sveriges Ång-
båtsförening varefter beslut fattas av 
myndighetschefen/överintendenten. An-
sökningarna ger en bra årlig bild av det 

underhåll detta kulturarv kräver, vilka 
belopp som satsas och inte minst vilken 
kraft och engagemang som läggs ner. De 
av staten insatta medlen används oerhört 
effektivt och växlas många gånger upp 
då de används i ideellt oavlönat arbete 
men också kan ge motivation till andra 
bidragsgivare. Man kan, bara som en li-
ten tankeställare, veta om att i de fall bi-
draget används till inköp av tjänster och 
material återgår ca 25 % till staten i form 
av moms.

Många gånger har bidraget till enskil-
da fartyg varit mycket små summor, inte i 
närheten av de behov som fartyget krävt. 
Men nästan alltid har stödet tagits emot 
positivt och setts som en uppmuntran att 
det arbete man gör uppskattas av Sjöhis-
toriska museet. 

K-märkning av fartyg
Länge diskuterades frågan om inte far-
tyg kan jämställas med byggnadsminnen 
och på så sätt få del av andra statliga el-
ler regionala medel. Det har hela tiden 
varit Sjöhistoriska museets åsikt att man 
inte ska tillämpa detta då det skulle inne-
bära ytterligare regelverk att förhålla sig 
till förutom de föreskrifter och direktiv 
som kommer från Sjöfartsinspektionen/
Transporstyrelsen. Byggnadsminneslag-
stiftningen är heller inte anpassad för ett 
rörligt kulturarv och de olika myndig-
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hetskraven skulle med all sannolikhet 
hamna i strid med varandra.

Efter samtal med flera parter inom 
fartygsbevarandet föreslog Sjöhistoriska 
museet att man skulle på frivillig väg 
ansöka om en ”k-märkning” av fartyg. 
Att myndigheten skulle behandla an-
sökningarna och om så ansågs lämpligt 
sätta sitt varumärke bakom att fartyget 
och dess verksamhet är en del av vårt 
flytande kulturarv. Liksom i fallet med 
det ekonomiska stödet togs synpunkter 
in från myndigheter, organisationer och 
enskilda. Stödet för en k-märkning var 
enhälligt.

K-märkningen har ingen juridiskt be-
tydelse för endera parten. Den bygger helt 
och hållet på frivillighet och förtroende. 
De fartyg som söker och blir k-märkta är 
i gott skick, underhålls och drivs på ett 
professionellt sätt och har en verksamhet 
som förmedlar kunskaper om kulturar-
vet. I dagsläget finns 110 fartyg k-märkta, 
ångfartyg, motorfartyg, segelfartyg och 
örlogsfartyg, byggda mellan åren 1873 
och 1968.

Utifrån k-märkningen och den kvalitet 
dessa fartyg representerar arbetar museet 
för att hamnar, kanaler och andra ska 
kunna ge rabatter och på så sätt bidra till 
kulturarvet. Ett gott exempel är Stock-
holms Hamn AB som ger k-märkta fartyg 
60 % rabatt på kajhyran. K-märkningen 
är för hamnen ett bevis på att fartygen 
inte bara är sjövärdiga, dvs. inte innebär 
kommande problem för hamnen, utan 
också bidrar till allmänhetens intryck 
och upplevelse av hamnmiljöerna. An-
dra hamnar ger liknande rabatter i olika 
former.

Fartygsägaren får förutom det skriftli-
ga beslutet om k-märkningen en praktfull 
bronsplatta att fästa på väl synlig plats. 
Det är ett av museichefens och medarbe-
tarnas finaste uppdrag att få dela ut dessa 
plaketter till personer som lagt ner så 
mycket tid, pengar och kraft i sina fartyg.

Fartygsforum
Ett viktigt uppdrag för Sjöhistoriska 
museet är att inbjuda till dialog och erfa-
renhetsutbyte mellan fartygsägarna och 

s/s Mariefred. Foto: Sjöhistoriska museet.
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myndigheter. Fartygsforum är det årliga 
mötet som lockar ca 100 deltagare varje 
höst. Programmet läggs upp i samverkan 
och speglar ofta högaktuella frågor om 
bemanning, stabilitetsberäkningar och 
avgifter. Frågor som är viktiga och be-
kymmersamma för ägarna. Museet för-
söker även få in kulturhistoriska aspekter 
i samtalen om utrymme ges.

Bland de k-märkta fartygen skulle jag 
vilja lyfta fram tre exempel, tre välskötta 
fartyg som inte bara är unika utan även 
förebilder för bevarande och brukande.

s/s Mariefred
Varje bevarad ångbåt är ett under. Redan 
efter andra världskriget förändrades för-
utsättningarna för passagerartrafik med 
ångbåtar och betydligt fler stävade mot 
skrotvarven än som sjösattes. Att bedriva 
trafik med en ångbåt var i stort sett en 
ekonomisk omöjlighet. På 1960-talet bör-
jade allt fler att inse att ett kulturarv höll 
på att förloras. I Göteborg kunde ångfar-
tyget Bohuslän räddas ur händerna på 
skrothandlaren 1964, i Stockholm köpte 
två studenter den grundstötta och kantra-
de ångaren Saxaren samma år och 1969 
sattes ångfartyget Blidösund i trafik efter 
åtta års uppläggning.

En särling i detta är ångfartyget Ma-
riefred. Sjösatt 1903 för trafik på Mäla-
ren och mellan Stockholm, Enhörna och 
Mariefred. Och där går hon än, 109 år 
senare! Sedan 1965 ägs aktiemajoriteten i 
Gripsholms – Mariefreds Ångfartygs AB 
av Stiftelsen Skärgårdsbåten och målet 
är just att bevara fartyget och i sin ori-
ginaltrad. Trots omfattande bränder 1980 
och 1994 har fartyget återuppbyggts med 
noga rekonstruerad exteriör och inred-
ning. En heldagsresa Stockholm tur och 
retur kan inte bara rekommenderas utan 
borde vara ett måste för varje ledamot i 

KÖMS. För den mer stressade kan resan 
idag kompletteras med snabbtåg eller 
buss åter till Stockholm.

Galeasen Sarpen
1892 sjösattes i danska Marstal en galeas 
med namnet Freia. Några år senare byt-
tes namnet till Sarpen. 1919 såldes hon 
till Sverige och fick Degerhamn på Öland 
som hemmahamn. Sarpen gick i trafik 
med cement och kalk till olika hamnar i 
Östersjön. I början av 1960-talet började 
ett antal scoutledare i Simrishamn leta 
efter ett större segelfartyg för sin verk-
samhet. Man bildade en sjökommitté och 
lyckades på två månader samla in 16 000 
kr. Under en resa för att bese ett annat 
segelfartyg som var till salu, passerade 
man Kalmar där Sarpen låg och lossade 
sin last. Skepparen hade inte tid att prata 
med scouterna men på hemvägen var hon 
lossad och det blev affär. Påsken 1963 
kunde galeasen Sarpen segla hem till sin 

Galeasen Sarpen. Foto: Sjöhistoriska 
museet.
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nya hemmahamn och under scoutflagg. 
Sarpen är idag i ett ypperligt och sjövär-
digt skick. Cement och kalk har bytts mot 
elever och sedan 1960-talet har tusentals 
sjöscouter, och andra, mönstrat på, tram-
pat däck, hissat segel, navigerat och pro-
vat sjösjukans vedermödor. Sarpen är på 
så sätt en förebild i hur ett äldre lastfö-
rande segelfartyg kan få nytt liv som 
skolfartyg och ge nya generationer en in-
blick i äldre sjöfart. Scouternas talesätt, 
”learning by doing”, stämmer bra in på 
Sarpens verksamhet.

Kalmarsund VIII
Mitt sista exempel och också ett rätt udda 
exempel är bilfärjan Kalmarsund VIII. 
Sjötrafik mellan Öland och fastlandet har 
funnits så länge Öland varit befolkat. På 
1800-talet kom ångfartygen och med an-
talet ökade sommargäster även ångfartyg 
längs kusten från bland annat Stockholm. 
Så småningom skulle även bilen med 

över till Öland och fartygen anpassades 
till mer funktionella bilfärjor. Kalmar-
sund VIII byggdes 1963 vid Kalmar varv 
som kombinerad bil- och passagerarfär-
ja. Hon fick en 7-cylindrig Nohab Polar 
diesel, bildäck för både bussar, lastbilar 
och personbilar. Passagerarutrymmen 
på övre däck och café/restaurang under 
bildäck. Kalmarsund VIII trafikerade 
sträckan Kalmar – Färjestaden. 1972 in-
vigdes Ölandsbron och i samma stund var 
tiden för färjetrafiken över. Kalmarsund 
VIII och ett antal systerfartyg såldes, 
fick Jugoslavisk flagg och gick sen i tra-
fik längs kusten vid Adriatiska havet. 35 
år gammal skulle hon skrotas men köp-
tes 1999 av entusiasten Olof Paradis på 
Öland. Olof lät totalrenovera fartyget som 
sen gick på egen köl tillbaka till Sverige. 
Färjestaden har åter fått en färja, något 
som ju kan tyckas självklart i en stad med 
det namnet. Kalmarsund VIII är ett lika 
fantastiskt som märkligt k-märkt fartyg. 

Kalmarsund VIII vid återkomsten till Färjestaden. Foto: Sjöhistoriska museet.
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Hon hade en historia i Sverige på knappt 
9 år, därefter i Jugoslavien i nästan 30. 
Hon hotades av pågående krig under Ju-
goslaviens sönderfall men räddades, re-
noverades och kom åter till Sverige. Idag 
är hon för många själva sinnebilden av 
resan till och från Öland.

Avslutning
Som Ni förstår är det flytande kultur-
arvet är ingen självklarhet. Det har, om 
uttrycket tillåts, ingen fast grund att stå 
på, inget lagskydd eller stora bidrag. Far-
tygen har sedan länge upphört vara käl-
lor till ekonomiska vinster men besitter 
ändock bestående värden för vår sjöhis-
toria, vår kulturhistoria och vår självbild. 
De hålls flytande av ideella krafter och 

är beroende av allas vårt bistånd i form 
av engagemang, medlemskap eller den 
bekvämaste och njutningsfullaste stöd-
formen, att vi åker med som passagerare. 
Jag vill avsluta mitt inträdesanförande 
med att ödmjukt be ledamöterna välja 
ut ett eller flera fartyg att särskilt stötta, 
bli medlemmar i dess förening och hålla 
pumparna igång. Till de ledamöter som 
är aktiva inom Marinen eller sjöfartsnä-
ringen ber jag särskilt att inte glömma 
detta kulturarv vid rekryteringsdagar, 
uppvisningar eller andra evenemang. Ett 
ångfartyg, en galeas, en dånande mo-
tortorpedbåt eller en kraftfull bogserbåt 
drar inte bara blickarna till sig utan de ger 
även ett viktigt perspektiv till vår samtid. 

Tidstypisk inredning i Kalmarsund VIII. Foto: Sjöhistoriska museet.
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Commander USN
MICHAEL J. HANNAN

Punching Above Their Weight
How Four Small European Navies Can Support American Strategic Rebalance

The U.S. admires certain nations for their willingness to be involved in crises and 
contingency operations, but we rarely challenge them to lead. We must change this -- 
by helping carefully selected nations to improve their ability to participate in and ul-
timately take charge of regional security efforts, and by championing them as fuller 
partners and even leaders. Such efforts will be key to implementing the president’s 
new Defense Strategy Guidance, which calls on historic allies and partners, espe-
cially those in Europe, to assume innovative roles as security producers. For the 
U.S. Navy, these “operationalized partnerships” promise optimized presence, enga-
gement, and warfighting efforts, and a way to ease the coming strain of more Pacific 
operations and a stricter fiscal environment at home. These partner countries would 
be able to plan, train, and operate on a more equitable scale, creating a “deeper 
bench” of maritime players who could carry out certain roles and missions in lieu of 
day-on/stay-on U.S. naval presence, or even co-lead such efforts.

Good candidate nations are ones that 
show desire for active partnership in glo-
bal responsibility and have demonstrated 
a stakeholder mentality, even under fiscal 
and political stresses. Their militaries 
develop and maintain proficiency in vari-
ous important capabilities; their political 
leaders back the required defense invest-
ments and engagement.

Four small northern European countri-
es, Norway, Sweden, Denmark, and the 
Netherlands, are prime candidates for 

operationalized partnerships. Their na-
vies can or could provide unique aspects 
of maritime security which support the 
new U.S. defense strategy. Moreover, 
these governments -- three NATO allies 
plus one member of the alliance’s Part-
nership for Peace effort -- have signa-
led their willingness to lean forward on 
security matters, either through policy 
declaration, operational commitment, 
or defense investments. Finally, they are 
part of a region whose members have 

Commander Michael J. Hannan is currently on the 
staff of the Deputy Chief of Naval Operations for 
Information Dominance (OPNAV N2/N6). He was 
a Federal Executive Fellow at the Atlantic Council 
from 2011-12.
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been asked by former Defense Secretary 
Robert Gates and other senior officials to 
shoulder more weight as the U.S. prioriti-
zes security responsibilities in Asia and 
the Middle East.

As these four countries shift away from 
their Afghanistan-era focus on ground 
forces, the U.S. must reward their wil-
lingness to develop more expeditionary 
and operational maritime forces, as well 
as encourage them to evolve into collabo-
rative security providers. It can do this by 
helping them build specific capabilities 
and regional relationships.

Looking to Improve
A survey of defense spending plans un-
derscores these nations’ determination to 
improve their militaries.

Norway’s defense spending is expected 
to increase in the near term, with its com-
pounded annual growth rate projected to 
approach 7 percent, among the highest 
in Europe. The improvement of opera-
tional and deployable capabilities figure 
prominently in the country’s March 2012 
Long Term Plan for the Defense Sector. 
Its drawdown from Afghanistan will 
free up funds for the planned purchases 
of Norway’s new Naval Strike Missile, 
the NH90 maritime helicopter, and F-35 
strike aircraft.

Sweden’s military is slated to get some 
$6 billion for core defense functions in 
2012, including a $34.7 million increase 
that includes priority funding assigned 
for training and exercises meant to im-
prove capabilities for international mis-
sions. The country’s recent creation of a 
Defense Export Agency underscores its 
resolve to strengthen its industrial base.

Denmark’s Ministry of Defense saw 
its 2012 budget rise about 16.6 percent 
over the previous year, with small annual 

increases of about 173 million Kroner 
($28.6 million) projected through 2015. 
In talks earlier this year, Danish Defense 
Minister Nick Hækkerup told Defense 
Secretary Leon Panetta that the develop-
ment of the Danish armed forces will re-
main focused on cooperation with allies 
and partners.

For the Netherlands, cuts in ground for-
ces have allowed sustained investment in 
the Navy and Marine Corps. The Dutch 
will maintain counter-piracy operations 
in the Gulf of Aden and off Somalia, and 
plan to buy the Joint Strike Fighter, two 
efforts that highlight a continuing interest 
in an operationalized relationship with 
the U.S. Navy, NATO and other multina-
tional defense organizations.

These nations are determined to har-
ness the transition from combat in Af-
ghanistan to invest in future capabilities, 
supporting their own nations and impro-
ving their integration with the United 
States military. This is exactly the time 
for the U.S. Navy to influence European 
decisions on where to spend their defense 
funds.  

High North Cooperation
The development of concepts and capabi-
lities for operating in Europe’s near-abro-
ad of the Arctic and Africa offer rich are-
as for collaboration. In the High North, 
for example, the U.S. could join existing 
programs or even galvanize new efforts 
to develop core capabilities such as ma-
ritime domain awareness, navigation and 
international delineation, and search and 
rescue (SAR). Such involvement could 
help to satisfy the demand signal insti-
tuted by Homeland Security Presidential 
Directive (HSPD) 25 / National Security 
Presidential Directive (NSPD) 66, which 
established the policy of the United States 
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with respect to the Arctic region, direc-
ting future American participation in Ar-
ctic maritime security development.

The Swedes, for example, are leading 
efforts to integrate maritime surveillance 
information, especially within the EU’s 
program for the development of a Com-
mon Information Sharing Environment. 
They led nine other EU nations, plus 
Norway and Russia, in the two-year Ma-
ritime Surveillance in the Northern Sea 
Basins pilot project that concluded early 
this year. Meanwhile, Norway’s defense 
ministry has proposed a maritime moni-
toring system with two integrated com-
ponents, one covering the smaller Baltic 
Sea area and the other a larger swath of 
the North Atlantic, Arctic Ocean, and Ba-
rents Sea. 

The Nordic nations also understand 
that Arctic capability rests on movement 
and logistics efforts. These are possible 
through the development of support ves-

sels, which could function as command 
platforms, transport and supply ships, 
and amphibious landing capabilities.  
Former Norwegian Defense Minister 
Thorvald Stoltenberg’s February 2009 
report, “Nordic Cooperation on Foreign 
and Security Policy,” recommended such 
action for northern Europe, to include 
establishing a Joint Operating Unit com-
prising naval, amphibious, and air assets 
to monitor and patrol common territories 
near and inside Arctic waters. Moving 
forward with this concept, Oslo is see-
king funding and platform technology to 
support a nascent Nordic amphibious unit 
as a maritime response force in the High 
North.

Denmark as well sees a rising need to 
enforce sovereignty in the Arctic, espe-
cially in light of expected increases in 
maritime traffic and extraction of natu-
ral resources. The Danish armed forces 
are also looking to increase the capabi-

The Danish OPV Knud Rasmussen, made for operations in the Arctic and Greenland 
waters. Photo credit: Danish Defence (SOK).
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lities of their air base at Thule, which 
they share with the U.S. Air Force, and 
which also has a deep water port and 
medical, logistics, and support facilities. 
The government’s recent Arctic Strategy 
noted that Thule could host collaborative 
exercises, training, and deployments. Ex-
pansion of Thule’s functional capabilities 
could allow Navy and Marine Corps as-
sets to rotate into Thule for High North 
training alongside the Air Force, the Da-
nes, and other allies and partners. 

The U.S. could also work with its part-
ners to test anti-access/area denial (A2/
AD) countermeasures in Arctic condi-
tions, a wise move considering the inte-
rest of China and many other nations of 
establishing water- and airspace claims in 
the region. 

Littoral Collaboration
The Arctic is not the only place these 
partners can share in this kind of develop-
ment. The Baltic and North Sea regions 
offer unique training grounds for exer-
cising a wide spectrum of littoral opera-
tions, and testing and exercising high-end 
combat based on littoral A2/AD tactics in 
confined and shallow waters are a natural 
fit for northern European navies. 

While several European nations train 
for littoral warfare, Norway, Sweden, 
Denmark, and the Netherlands have ex-
ceptional niche capabilities and extensive 
experience in NATO and EU exercises. 
Mine countermeasures, operations in 
shallow or confined waters, and amphi-
bious operations are all areas where the 
U.S. can gain and train with these part-
ners. The U.S. Navy should increase its 
coordination with these nations to forge 
the tactics required to fight and win in the 
littoral arena across the spectrum of war-
fare intensity. 

In particular, Norway, Sweden, and 
Denmark are well poised for deeper in-
tegration and training with U.S. forces. 
Sweden and Norway, for example, have 
long been involved with the U.S. Navy’s 
Littoral Combat Ship program, having 
helped develop initial requirements at 
least since 2004. A deeper collaboration 
might involve developing LCS operatio-
nal concepts through activities in con-
strained and shallow waters by modern 
stealth corvettes such as the Norwegian 
Skjold- or Swedish Visby-class ships. 
This work would also help these talen-
ted players assume leadership roles in 
the growth of littoral warfare tactics writ 
large – for example, a move to become a 
laboratory for Middle Eastern and Asian 
partners on coalition force techniques 
and procedures.

Mine Warfare
The threat of mines -- a classic naval de-
fensive weapon – is regaining attention as 
a non-flashy, low-end A2/AD tactic. The 
Dutch, Norwegians, and Swedes have 
invested heavily in mine-hunting and 
mine warfare command ships for use by 
NATO and other multilateral training and 
exercise efforts. Their latest corvettes are 
built to incorporate mine-warfare modu-
les, and they are innovative developers 
of autonomous underwater vehicles. Cri-
tically, they showed their willingness to 
use these resources in the recent Libyan 
conflict. 

Future collaborative efforts would be 
of great value to the U.S., not only in tra-
ditional operating areas, but also in crisis 
chokepoints – for example, if United Na-
tions sanctions led Iran to mine the Strait 
of Hormuz, or if tensions escalate with 
China in the Strait of Malacca and South 
China Sea region, affecting Indian Ocean 
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trade routes to growing Asian markets. 
The U.S. Navy can continue to serve 

as mine-warfare “first responders,” but 
should build up key partners’ ability to 
take over for longer-term operations. The 
political and economic importance for 
this task would resonate among European 
nations, especially if under the auspices 
of a multi-lateral or international effort. 

The logistics and lift aspects of mine 
warfare are the critical vulnerabilities for 
America’s partners, and ways must be de-
veloped to get these expert navies to the 
fight. The U.S. must seek more rapid mo-
vement of allied and partner capabilities 
outside of Europe’s immediate periphe-
ries, especially for scenarios involving 
the Straits of Hormuz and Malacca. That 
means developing exercises and training 
with the core northern European mine 
warfare navies that practice moving to 
the Mediterranean, Africa, and the Midd-
le East. 

Events such as these would also help 
deepen collaboration between these Eu-
ropean experts and non-European part-
ners in mine warfare: specifically, Gulf 

Cooperation Council (GCC) and Asian 
nations with the facilities and expert 
cadres. Combined efforts with these 
sophisticated naval partners would be a 
big step toward mitigating risk on a glo-
bal scale.

Amphibious Forces
All four of these partner candidates are 
keenly interested in improving their 
amphibious capabilities.

Nordic planners see increasing value 
in  amphibious assets to “carry out intel-
ligence, reconnaissance and protective 
missions in the coastal zone … with sea-
going capability based on a large mother 
ship carrying high-speed boats in an 
internal dock and equipped with heavy 
weapons,” as noted by Thorvald Stolten-
berg in his recent study.

Meanwhile, the Netherlands views 
amphibious capability as a way to in-
crease their attractiveness as partners in 
international operations, whether directly 
with the United States or as part of a coa-
lition. The Dutch Marine Corps has long 
sharpened its proficiency as part of the 

The swedish Visby-class corvette can be used for anti-surface warfare, anti-subma-
rine warfare, and mine-sweeping. Photo credit: SAAB Group
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UK-NL Amphibious Corps and more ge-
nerally, NATO. The Dutch Navy under-
lined its interest in the area through its 
recent participation, with U.S. naval for-
ces in the Bold Alligator exercise off the 
eastern coast of the United States, and is 
laying plans for a Joint Support Ship. Not 
unlike current U.S. Navy work with the 
Afloat Forward Staging Base platform 
concept, the new ship would improve 
command-and-control and expeditionary 
force insertions. Requirements include 
support for CH-47 heavy-lift helicopters, 
roll-on/roll-off logistics, and berthing 
and workspace for up to 150 embarked 
staff members.

The U.S. should encourage these 
advances in Nordic and Netherlands 
amphibious capabilities by increasing 
cooperation in expeditionary operations. 
Moreover, the U.S. should challenge them 
to deploy and expand partnership capa-
city building in the near-abroad of Africa 
and the Arctic. With U.S. help, these Eu-

ropean nations could take a more active 
leadership role in the Africa Partnership 
Station effort and other AFRICOM enga-
gement activities to develop coastal mari-
time security on the continent. 

The U.S. should also help, where app-
ropriate and feasible, to help create a 
Nordic amphibious response force capa-
bility in the Arctic. Should these nations 
move forward in security responsibility 
within Europe’s near-abroad of Africa 
and the Arctic, the United States would 
gain a long-term benefit of greater flexi-
bility for our own naval force presence 
requirements, especially during the re-
balancing of Navy posture towards the 
Pacific.

Beyond Europe
The U.S. government must heed the 
charge from former Secretary Gates and 
others, and challenge select nations to be-
come active security producers. 

“It’s a time of budget constraints, so 

Norwegian Fridtjof Nansen-class ASW frigate on deployment in the Gulf of Aden. Pho-
to credit: Norwegian Ministry of Defense.
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we’ve got to innovate, we’ve got to share 
capabilities, share technologies, and be 
willing to work together, CNO Adm. 
Jonathan Greenert told the International 
Seapower Symposium in October. “No 
one can do it alone.”

Nations will cooperate where they 
can recognize and understand a value 
driver, such as cost savings, operational 
efficiencies, or national interests; there-
fore, it is important for the U.S. to design 
a modern partnership plan for the post-
Afghanistan period and articulate this 
construct to Congress and foreign lead-
ers. There are good answers to nations’ 
political concerns about cooperation, and 
it is in the best interest of the United Sta-
tes to be fully invested in finding those 
answers and supporting key agents for 
change among allies and partners. 

Europe is the obvious place to start de-
veloping the idea of operational partner-
ships. As Adm. James Stavridis, Supreme 
Allied Commander, Europe, told Con-
gress in March, “in the years ahead, even 

as our nation shifts its strategic focus to 
the ‘Asia-Pacific,’ the reality remains that 
our most willing, effective, credible, and 
enduring strategic military partners re-
side in Europe.” 

The proposed concept to harness 
the niche skill sets and expeditionary 
mindsets in Norway, Sweden, Denmark, 
and the Netherlands can evolve into a 
plan for operationalized partnerships, im-
proving cooperation for effects that pro-
vide a direct return on U.S. investment. 
While some may argue this concept is an 
outsourcing of U.S. involvement, the pay-
off of operationalized partners working 
together with the U.S. – European, Asian, 
and Middle Eastern – reduces long-term 
cost to the United States and creates the 
environment for better and interoperable 
forward effects. 
The opinions and views expressed in this 
article are those of the author alone and 
do not necessarily represent the views 
of U.S. Department of Defense, the U.S. 
Navy, or any other agency. 
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Örlogskapten
GIRION BLOMDAHL

Reservofficeren behövs – snart börjar 
utbildningen(?)
Detta är – vilket kan deklareras redan från start – ett debattinlägg. Jag kommer 
därför inte ge sken av att vara vetenskaplig eller objektiv. Det innebär också att jag 
med glädje ser fram emot genmälen i den fråga som artikeln rör, nämligen För-
svarsmaktens behov av reservofficerare, vilka jag med samma glädje ser fram emot 
att få bemöta.

Varför då denna artikel 
och varför nu? 
Jo, skeppsklockan har klämtat oroväck-
ande länge. Inlägg i olika fora har i vart 
fall kunnat tolkas som att det inte finns 
ett behov av en reservofficerskår i flot-
tan – alla skall ju ändå jobba jämt med 
allt hela tiden och då finns det bara plats 
för kontinuerligt tjänstgörande. Måhända 
är min tolkning av sådant som sagts en 
feltolkning. Måhända är det en övertolk-
ning. Och även om denna, min dysto-
piska tolkning, är fel så finns det en fara 
i det enkla faktumet att ”reservofficer” 
(eller OFF/T som man måhända bör säga 
numera) ibland inte finns och inte nämns 
och även ibland påstås av Försvarsmak-

ten inte kommer att finnas. Samtidigt vill 
jag poängtera att jag är medveten att det 
finns ett starkt stöd för reservofficeren 
även i marinen – men även om så skulle 
vara finns det skäl att dra en lans. 

Grundförutsättningar
En grundförutsättning för att reservof-
ficeren skall vara existensberättigad är 
att reservofficeren är nyttig för Försvars-
makten. Jag tänker inte orda så mycket 
om de redan väl underbyggda sanningar 
som många av mina kollegor skrivit om 
i olika sammanhang rörande att reserv-
officeren är kostnadseffektiv (man kostar 
bara när man arbetar med mera). Men jag 
vill inför fortsättningen endast poängtera 

Örlogskapten Girion Blomdahl, 37 år, är ordförande i Svens-
ka Flottans Reservofficersförbund. Han tillhör ROK 96 och 
är utbildad på linje HM/Min. Han har bl.a. tjänstgjort som 
MinO på HMS Visborg och som Legal advisor på IM. I det 
civila är han juris kandidat och arbetar till vardags som 
rådman vid Norrköpings tingsrätt och som lärare i fastig-
hetsrätt.
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att det för mig – hur mycket reservoffi-
cer jag än må vara – vore främmande att 
propagera för ett reservofficerssystem i 
Marinen om jag inte vore fast förvissad 
att det är ett kostnadseffektivt och nyt-
tigt sätt att personalförsörja en del av vår 
försvarsgren. Ehuruväl reservofficer är 
jag ändock än mer sjöofficer, och skola 
jag tvingas välja vore det mig främmande 
att ta ställning för något som inte vore till 
fromma för flottan. 

Jag kommer inte heller vidare orda om 
att det finns direktiv från det politiska 
beslutsfattandet att det skall utbildas re-
servofficerare och att det givetvis i sig är 
otänkbart att inte efterkomma folkviljan 
såsom uttryckt i riksdagsbeslut. Något 
som ju med särskild emfas gör sig gäl-
lande för de väpnade styrkorna i en de-
mokratisk stat; dessa kan aldrig tillåtas 
deviera från politikernas demokratiskt 
fattade beslut. En försvarsmakt som skul-
le börja ägna sig åt sådan ”ordervägran” 
befinner sig på ett farligt sluttande plan 
mot en mycket mörk avgrund.

Argumenten mot reserv-
officerare
Vad kan man då höra emot ett reservof-
ficerssystem? Redaktören av denna skrift 
tog i förra numret upp – och avfärdade 
– ett vanligt argument. Det är att det idag 
är mycket svårare än förr att vara officer; 
teknikintensiteten skulle göra att reserv-
officeren inte skulle kunna räcka till. Ar-
gumentet är av flera skäl inte trovärdigt. 
• För det första utgår detta argument 

ifrån att yrkets kärna är att kunna 
trycka på rätt knapp i rätt sekund. 
Det om något torde vara att visa den 
yttersta ringaktning för den egna pro-
fessionen. – Att vara officer handlar 
fastmer om att vara ledare, föredöme, 

beslutsfattare och person med väl-
grundade sunda demokratiska och 
moraliska övertygelser. En officer är 
en del i den ryggrad som bär upp vårt 
demokratiska samhälle. Officeren är 
inte – och får enligt undertecknad 
aldrig degraderas till – primärt en 
knapptryckare. Samtidigt finns det 
givetvis vissa tjänster som är så tek-
nik- eller färdighetsintensiva att de 
inte lämpar sig för en reservofficer.

• För det andra torde detta synsätt på 
tekniken, nämligen att den är ”för-
svårande”, vara milt sagt teknikfient-
ligt. Jag skulle vilja träffa den som 
ärligen kan säga att det är svårare att 
navigera med elektroniska sjökort än 
med sextant, den som på allvar kan 
påstå att det är svårhanterligare med 
en eldledning som finns i en vanlig 
dator än en som finns i en gammal 
Arte eller den som tycker att gamla 
kryptosystem var smidigare än da-
gens. Teknik – så även militär – har 
givetvis som mål att underlätta var-
dagen.

• För det tredje är det faktiskt så att 
nyttan i ha reservofficerare är att 
man får in – efter några år av civilt 
yrkesliv – en ledare med en bredare 
syn på tingen, men med en militär 
förankring. Det är nog ingen av oss 
reservofficerare som tror att vi är de 
mest lämpade eller meriterade att 
tjänstgöra i de mer teknikintensiva 
tjänsterna efter några år från förban-
det, däremot är vi väl så lämpade som 
stabsgeneralister eller -specialister 
i roller som anknyter till våra civila 
värv. Undertecknad har exempelvis 
tjänstgjort som legal advisor.

Ett annat argument emot reservofficeren 
är att systemet inte kostnadseffektivt. Jag 
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har redan förutskickat att jag inte tänker 
ägna mig åt någon nationalekonomisk 
hjärngymnastik för att påvisa detta ar-
guments felaktighet. Däremot kan det 
vara intressant att belysa detta argument 
utifrån vad som skett på senare år. En 
relativt sentida förändring är akademise-
ringen av officersutbildningen. Yrkesof-
ficeren (eller OFF/K) går en längre tid på 
civil högskola på en utbildning som be-
lastar försvarsanslagen i statsbudgeten. 
Denna akademisering ordnar en reserv-
officer själv genom sin egen civila utbild-
ning utan att belasta försvarsbudgeten. 
Detta är en skillnad mot förr, då yrkesof-
ficersutbildningen endast var en yrkesut-
bildning. En andel reservofficerare frigör 
således, allt annat lika, statsmedel för 
Försvarsmaktens verksamhet.

En annan sak som har kunnat noteras 
(på senare år) är att Försvarsmakten när-
mast kontinuerligt står inför omorganisa-
tioner. Sådana omorganisationer leder till 
omkastningar bland de som arbetar och 
oro i leden. Detta kan begränsas genom 
att ha reservofficerare. Jag kan aldrig som 
reservofficer tvinga mig till tjänstgöring, 
så även om jag drabbas av en omorgani-
sation för att jag inte får komma in och 
arbeta med något som är intressant för 
mig, så gör jag det utan kostnad eller 
svårhanterlig övertalighet för Försvars-
makten.

Mot bakgrund av det ovanstående kan 
man dra slutsatsen att tyngden i argu-
mentet om bristande kostnadseffektivitet 
till och med minskat. En variant på detta 
argument är att det är ”krångligt” eller 
dyrt att utbilda reservofficerare. Till detta 
återkommer jag separat nedan när jag 
kommer in på reservofficersutbildningen.

Det tredje argumentet som jag ibland 
fått mig till livs är att reservofficeren inte 
gör ett lika bra jobb som yrkesofficeren. 

Detta argument – som för min del är det 
tredje och sista som jag kommit i kon-
takt med förutom detta med att utbildan-
det är krångligt (till vilket jag som sagt 
återkommer) – är kanske något plumpt. 
Jag tar därför bara upp det för fullstän-
dighetens skull. Varje gång jag, under 
mina dryga fem år effektiv tjänstgöring, 
hört detta påstående så har jag frågat om 
det gällde mig. Men nej, det gjorde det 
ju inte, utan de var ju de där andra. Då 
har jag vidare bett om ett enda konkret 
exempel. En enda gång har jag fått ett så-
dant exempel. Det får närmast betraktas 
som undantaget som bekräftar regeln. 
Så mycket för detta argument alltså. Det 
torde givetvis också vara uppenbart för 
envar att det i slutändan inte är anställ-
ningsformen utan individens kvaliteter 
som avgör hur väl ett arbete blir utfört.

Finns ett behov av reserv-
officerare i det ”moderna” 
försvaret?
Få torde anse att reservofficerarna inte 
fyllde en funktion under det kalla kriget 
och det försvar som då fanns där hela ri-
ket skulle kunna ställas på krigsfot. En del 
skulle kanske säga att nu, när Försvars-
makten gått över till att bli ett trettio-
tusenbitarspussel där alla bitar ständigt 
skall ligga fogade ihop på sina bestämda 
platser, så har reservofficeren spelat ut 
sin roll. Detta åtminstone i flottan som, 
enligt uppgift, är tänkt att vara lika stor 
i fred som i kris och krig. Av flera skäl 
är detta fel. Jag avser att här redogöra för 
varför det finns ett behov just i det fram-
tida försvaret, och i en försvarsgren som 
Marinen, av reservofficerare. Av denna 
anledning lämnar jag en del ”eviga” san-
ningar därhän och ”eviga” sanningar 
tror jag bestämt det finns. Det är bara att 
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betänka att reservofficersinstitutet i sin 
moderna form är 125 år och således en 
överlevare i jämförelse med värnplikten. 
Går man än längre tillbaka i tiden är det 
snarare yrkes- än reservofficeren som var 
avvikelsen.

Yrkesförsvaret har en svaghet i att 
man alienerar försvaret från det civila 
samhället i jämförelse med värnplikts-
försvaret. Detta är ett problem på flera 
olika plan. En verksamhet som är nära i 
folks medvetande har ofta enklare att få 
genomslag. Minskar försvarets närvaro 
i samhället riskerar det på sikt försvars-
anslagen; försvaret blir inte allas angelä-
genhet utan en udda fågel. Även när det 
gäller medelsfördelningen mellan olika 
delar av försvaret kan en hög närvaro i 
det civila samhället vara viktig. Här kan 
reservofficeren vara en länk och förmed-
lare ut i det ”vanliga” Sverige. Problemet 
har också en ytterligare praktisk dimen-

sion. Med rätt så stor sannolikhet kom-
mer rekryteringen försvåras när försva-
ret krymper. Även här är en variation av 
anställningsformer helt säkert av fromma 
för attraktionskraften i yrket. Likaså kan 
reservofficerens närvaro i det civila sam-
hället öka rekryteringskanalerna.

Det är dock inte bara ”ut ur” Försvars-
makten utan även ”in i” Försvarsmakten 
som nyttan av reservofficerare ökat. Det 
är nämligen så att det civila samhället 
hade ett slags insyn i det militära sam-
hället genom värnpliktiga och genom ett 
stort verksamt frivilligförsvar. I ett yr-
kesförsvar minskar denna insyn. Även 
här kan reservofficeren med sina fötter 
såväl i som utanför försvaret bidra inte 
minst när det gäller legitimitet och tro-
värdighet.

Inte för att det är helt nytt – men för-
svaret har, särskilt det senaste decenniet, 
börjat så att säga diversifiera sin verk-

Reservofficerare har fyllt viktiga befattningar på samtliga marinens internationella 
insatser sedan ML 01 utanför Libyen, här bild från SLC på korvetten Gävle.
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samhet. Ett antal olika internationella 
insatser har medfört att det uppstått be-
hov av annan kompetens än den som är 
officersyrkets mest centrala, nämligen 
kunskapen att utöva dödligt våld i rikets 
tjänst. När det nu kommer till att kunna 
helt andra saker, som annan folkrätt än 
den i krig, att förstå främmande kulturer 
med mera, kan givetvis en del av officers-
kåren med även civila meriteringar bidra. 

Nu skall dock erkännas att det svenska 
försvaret i sin helhet varit mycket habilt 
på dessa mer mjuka delar av internatio-
nella insatser. En viss farhåga finns må-
hända att denna habilitet berott på värn-
pliktssystemet, som efter massförsvarets 
nedmontering attraherat gräddan av 
svensk ungdom och att därför vi generellt 
sett kunnat skicka ut analytiska, kunniga 
och mogna kvinnor och män. På sikt kan 
tänkas att det i manskapsleden kommer 
att inträda en förändring; yrket som sjö-
man eller soldat kommer sannolikt inte i 
framtiden kunna attrahera lika ambitiösa 
personer med hänsyn till lönebild och 
karriärmöjligheter. Detta har ökat beho-
vet av att en del av officerskåren står ut-
anför det militära till vardags.

FM Org 2013
Vad som slutligen inte kan rundas när det 
gäller denna fråga är Försvarsmaktens 
organisation 2013 (FM Org 2013). Innan 
jag dock kommer in på personalförsörj-
ningen inom denna organisation kan det 
vara värt att säga några ord om FM Org 
2013 som sådant. 

Organisationen bör kunna liknas vid 
att man försöker ”fixera” hela Försvars-
makten och det utifrån läget år 2013 (låt 
vara att organisationen måhända inte 
kommer intas fullt ut förrän ett antal år 
senare och även justeras). Samtidigt är 
år 2013 ett år före ett valår. En ny för-

svarsberedning är tillsatt och nytt för-
svarsbeslut väntar. Det diskuteras redan 
ominriktningar mot mer nationellt fokus. 
Vidare är känt att det finns en ”materiel-
puckel” några år framåt som kan bränna 
stora hål i budgeten och tvinga fram an-
dra förändringar i försvarets struktur, 
för att inte tala om vad ”Supergripen” 
kan medföra. Mot bakgrund av det sagda 
framstår det lite märkligt att man vid en 
tidpunkt strax före ett antal jämförelsevis 
mycket stora osäkerheter försöker ”låsa 
läget”. Av alla personalstrukturer man 
kan välja synes knappast den där allt all-
tid skall vara konstant vara den som bäst 
tacklar förändring.

En andra sak är att flottan måste sägas 
ha prövat och praktiskt förkastat FM Org 
2013 långt innan dess sjösättning. FM 
Org 2013 är ju tänkt att härbärgera all 
verksamhet inom ordinarie ram. Minns 
ubåtsjakterna. Det är en typ av verksam-
het som måste kunna fungera inom denna 
ordinarie ram. En annan är när Gotlands-
klassen var i USA. En tredje när vi deltar 
i operation Atlanta. 

Är det någon som ens skulle vilja påstå 
att man förmår den verksamheten med 
en fix personalstruktur, utan reserver (i 
form av reservare och/eller annan flexi-
bilitet i personalförsörjningen) och med 
gällande avtal? Flottan prövas dagligen 
i vad det innebär att vara ”insatt” och 
ianspråktagen redan i fred. Flottan lö-
ser, som läsarna av denna tidskrift bättre 
än de flesta vet, den oavbrutet pågående 
insatsen att värna rikets territoriella inte-
gritet, även om detta sällan ger något eko 
i det omgivande samhället – hälsan tiger 
som bekant still. Har flottan, trots beman-
ningen av högre staber, vidareutbildning-
ar, föräldraledigheter och avhopp, alltid 
förmått att med yrkesofficerare besätta 
alla officersplatser ombord? Står flottan 
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nu innan ingången i FM Org 2013 utan 
vakanser? Saknas risken att fartyg kom-
mer få ligga till kaj för att besättningarna 
inte går att få ihop? Svaret på alla tre 
frågorna är NEJ, otvetydigt nej. Slutsat-
sen har även bekräftats av den marina 
kompetensutredningen, vilkens resultat 
redovisades i TiS 2/2012. Den senare pe-
kade tydligt på organisationens oförmåga 
att fullt ut tillsätta alla befattningar och 
bemanningsuppdrag, men i den artikeln 
nämndes inte med ett enda ord reservof-
ficersinstitutionen.

Den fixerade personalstruktur som 
man vill införa i hela Försvarsmakten är 
praktiskt prövad i flottan sedan många år 
och har visat sig inte fungera, i vart fall 
i en del av försvaret som flottan där alla 
enheter alltid är på den insatta linjen.

Redundansbehov
Det kan således praktiskt konstateras att 
Försvarsmakten inte klarar sig utan re-
dundans. Denna skapas genom reservof-
ficeren, som är ett nödvändigt instrument 
för att klara osäkerheterna som kan upp-
träda och som också uppträder i militär 
verksamhet. Flexibilitet skapas dock inte 
enbart genom reservofficerare utan även 
genom exempelvis att landkommende-
ringar kan anpassas efter personalläget 
– en fix struktur fungerar inte. Med en 
reservofficerskår ökar dock möjligheten 
att ha en någorlunda fixerad struktur 
inom försvaret. Utan den ”töjbara” re-
servistkåren är det hela rimligen dömt att 
misslyckas. 

Jag kan härvidlag dra en enkel paral-
lell till mitt civila värv. Jag är rådman 
på tingsrätt. En statlig myndighet som är 
oerhört mycket mindre än Försvarsmak-
ten. Samtidigt har den två gemensamma 
nämnare som gör jämförelsen intressant. 
Det första är att ”vem som helst” inte kan 

arbeta som domare, detsamma gäller of-
ficersyrket. Det innebär att man inte kan 
växa eller krympa den ordinarie organi-
sationen på kort tid. Den andra likheten 
är att en domstol måste handlägga de 
mål som kommer in, få eller många, och 
vissa kategorier mål har tidsgränser för 
handläggningen bestämda i lag. Även för 
Försvarsmakten är det så att man inte kan 
avgöra sin egen ”ambitionsnivå”, utan 
verksamheten bestäms av omvärldsfakto-
rer. Många andra myndigheter gör saker 
mer på eget initiativ och har då lättare att 
rätta mun efter matsäck (eller rätteligen 
matsäck efter mun). 

Det svenska domstolsväsendet skulle, 
när det kommer in större mål eller större 
mängd sådana mål som har i lag bestäm-
da handläggningstider, inte fungera utan 
domstolsväsendets ”reservofficerskår”, 
nämligen de pensionerade före detta or-
dinarie domarna. Dessa extraresurser 
kommer in vid arbetspucklar, men kos-
tar inget när de inte arbetar. I mångt och 
mycket är det, om än i en annan skala, 
detsamma som reservofficeren gör för 
försvaret; kommer in när det finns en ar-
betspuckel – insats eller örlog – och kos-
tar inget övrig tid. Likväl som de svenska 
domstolarna sparar pengar och klarar sin 
verksamhet på detta sätt, likväl sparar 
försvaret pengar på detta sätt och klarar 
inte sin verksamhet utan reservofficeren.

Utbilda!
Någon egentlig reservofficersutbildning 
har inte bedrivits i Försvarsmakten sedan 
ROP 07 i Marinen. Det går förvisso en 
reservspecialistofficerskurs i Armén för 
närvarande, men kurstiden är ungefär två 
gånger åtta veckor, och jag tror läsarna 
av denna skrift – liksom undertecknad 
– inte riktigt ser det som en tillräcklig 
utbildningstid för reservofficerare i Ma-
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rinen. Och det kommer även att starta en 
reservspecialistofficerskurs i armén som 
mer följer ordinarie specialistofficersut-
bildning, dock riktad just mot Armén.

Behov av reservofficers-
utbildning i Marinen
En reservofficersutbildning i Marinen 
måste starta, och det snart! Det finns 
flera skäl till detta. De yngsta reservof-
ficerarna är nu knappa 30 år gamla. De 
börjar bli så gamla att de är igenom sina 
civila studier och kan då kanske inte bi-
dra med en nytta som yngre reservoffice-
rare kan bidra med, nämligen att hoppa 
in på tjänster av runt en termins tid el-
ler över en sommar. Yngre reservare är 
en resurs som praktiskt sett behövs för 
att få personalpusslet att gå ihop. Låter 
man glappet bli för stort kommer man i 
sinom tid även få ett avbräck högre upp 
i graderna/åren, då man kommer sakna 
alltför många årgångar som kan arbeta i 
stabsbefattningar. Ett långt uppehåll gör 
också att möjligheten till utbyte över ”ge-
nerationsgränserna” och annan möjlighet 
till kontinuitet förfaller.

Det är inte utan att jag har en del för-
ståelse för att reservofficersfrågorna inte 
prioriterats alla gånger under de senare 
åren. De förändringar som skett i för-
svaret de senare åren berör trots allt så 
mycket mer alla de som arbetar i försva-
ret till vardags. Och alla dessa kontinu-
erligt tjänstgörande förtjänar att få en 
så trygg och förutsebar arbetsplats som 
möjligt. Men nu när man lagt sitt pussel 
– eller håller på – är det dags att ta tag 
i reservofficersfrågorna. Inte minst som 

man annars, vilket sagts ovan, kommer 
att genom passivitet försätta sig i en redig 
personalplaneringsknipa.

Det gäller därför att starta utbildning-
en igen. Jag kan orda länge om hur den 
skall se ut, då jag själv arbetat med utbild-
ning av reservofficerare. (Jag kan också 
här tacksamt konstatera att Svenska Flot-
tans Reservofficersförbund är inbjudet 
att bidra till arbetet med skapandet av 
den nya reservofficersutbildningen i Ma-
rinen.) Men jag nöjer mig med att säga 
att Försvarsmakten inte måste utbilda i 
civila ämnen, för sådan utbildning skaf-
far sig reservofficeren av sig själv. Det 
innebär i sin tur att en mycket stor del av 
utbildningen praktiskt kan hanteras inom 
Marinen, och gärna även där får ha sin 
hemvist. Vilket i sin tur leder till att ut-
bildningen – i vart fall borde vara – lät-
tadministrerad. Vad man måste kunna 
i form av taktik, ledarskap och yrke för 
att tjänstgöra ombord och förberedas för 
stabstjänst är inga nyheter. 

Det är inte heller någon kontroversiell 
sanning att den långsiktiga nyttan av re-
servofficeren är att denne kan kombinera 
militär och civil utbildning och tjänstgöra 
som stabsgeneralist eller -specialist; av 
det sagda följer att tonvikten bör ligga på 
att examinera fänrikar och inte försteser-
geanter. Ur ett utbildningsperspektiv kan 
sammanfattningsvis en adekvat utbild-
ning vara rätt så lik tidigare utbildningar 
och kan egentligen, men endast en liten 
överdrift, starta nästa vecka. Låt därför 
inte de byråkratiska långsamt malande 
kvarnarna bli ett oöverstigligt hinder för 
att nu sätta igång att fylla på reservoffi-
cersleden med friskt blod! 
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Fänrik
MATHIAS GUSS

Logistik vid svenska expeditionära fartygs-
insatser 
Artikeln är en sammanfattning av den av KÖMS med hedersomnämnande belönade 
uppsatsen «Logistik vid en svensk expeditionär fartygsinsats, en studie av ML01/02 
och ME01 med hjälp av de amerikanska principerna för logistik» utförd som ett 
självständigt arbete vid Försvarshögskolan 2011.

Svenska Försvarsmakten har genom tiderna genomfört expeditionära insatser va-
rav flera fortfarande pågår. Trots denna gamla ”tradition” är det relativt nyligen, 
bortsätt från minröjning, som den första svenska insatsen i modern tid med fartyg 
genomfördes.

År 1999 grundades en marin insatsstyr-
ka vilken var ämnad för internationella 
fredsbevarande insatser.1 Första gången 
styrkan användes skarpt i en multinatio-
nell insats var 2006 när Sverige sände en 
korvett med tillhörande landbaserat un-
derhåll till Libanon. Sverige deltog i den 
FN-ledda styrkan United Nations Interim 
Force in Lebanon (UNIFIL). Sedan dess 
har svenska korvetter deltagit i interna-
tionella insatser två gånger, en avlösande 

1. Hull, C och Asplund, P (2008) Svenska kor-
vetter i fredsfrämjande insatser: exempel från 
det svenska deltagandet i UNIFIL, Stockholm, 
FOI, s. 9

rotation i Libanon samt en insats i Aden-
viken.2 Den svenska styrkan i Adenviken 
ingick i European Union Naval Force 
Somalia (EUNAVFOR) och Operation 
Atalanta. Vid den senare operationen an-
vändes två svenska korvetter med tillhö-
rande underhållsfunktioner, däribland ett 
stödfartyg.

Svenska fartyg, speciellt korvetter är 
mångsidiga samt har en relativt stor slag-
styrka.3 Trots att fartygen är byggda för 

2. Ibid., s. 21
3. http://www.forsvarsmakten.se/sv/Materiel-
och-teknik/fartyg/Korvett-Goteborg/ (2011-04-
13)

Fänrik Mathias Guss är anställd vid 4.sjöstridsflottiljen och 
läser för tillfället YBK OF 1 vid SSS i Karlskrona och ska 
enligt plan tjänstgöra som 5.e Officer på HMS Trossö efter 
avslutade studier.
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att ha hög uthållighet finns det ett behov 
av logistik. Logistik beskrivs som en av 
de viktigaste faktorerna för att lyckas 
med alla typer av militära insatser, spe-
ciellt vid en expeditionär marin insats.4 

Trots att logistik anses viktigt har svens-
ka Försvarsmakten i dagsläget ingen dok-
trin för logistik, enbart en publikation om 
Försvarsmaktens grundsyn för logistik.5 

Vad gäller marin logistik, berörs detta 
ämne endast i ett litet stycke i Doktrinen 
för marina operationer.6 

I jämförelse med andra länder har t.ex. 
USA ett stort doktrinträd vilket bl.a. 
innefattar en doktrin för marin logistik.7 
USA har också ett utbrett deltagande i in-
ternationella insatser vilket gör att deras 
teori för logistik antas bygga på ett väl 
utarbetat koncept. Inom militärteorin fö-
rekommer principbegrepp gällande krig-
föring, vilket också inbegriper logistik.8 
Den amerikanska doktrinen för marin lo-
gistik belyser sju principer för logistik. I 
artikeln beskrivs huruvida de amerikan-
ska principerna är applicerbara på svensk 
logistik och framförallt marin logistik 
vid en expeditionär insats.

En studie av ML01 & 02 
och ME01 med hjälp av 
de amerikanska princi-
perna för logistik 
Det empiriska materialet i studien bakom 

4. Vego, M (2009), Operational Warfare at 
Sea: Theory and Practice, Cornwall, TJI Digi-
tal, s. 89
5. Försvarsmakten (2007), Grundsyn Logistik, 
Stockholm, Försvarsmakten
6. Försvarsmakten (2005), Doktrin för gemen-
samma operationer, Stockholm, Försvarsmak-
ten, s. 110
7. Department of the Navy (1995), Naval Doc-
trine Publication 4: Naval Logistics
8. Ibid., s.12

artikeln bygger på en litteraturstudie av 
två fallstudier. Den första var det svenska 
marina deltagandet i UNIFIL med kor-
vetterna HMS Gävle och HMS Sunds-
vall. I den andra, Operation Atalanta, 
deltog Sverige med korvetterna HMS 
Malmö och HMS Stockholm samt stöd-
fartyget HMS Trossö. De två operatio-
nerna löste underhållet på olika sätt vil-
ket gjorde det intressant att studera inom 
uppsatsens ram. Trots att insatserna var 
multinationella låg fokus på det svenska 
deltagandet. Logistikanalysen för de två 
insatserna begränsades till operativ och 
taktisk nivå för att studera hur logistiken 
fungerade för fartygsenheterna samt för 
hela operationen.

1. För att kunna analysera logistiken 
samt att koppla ihop empiri med te-
ori formulerades tre frågeställningar: 
Hur fungerade den operativa och 
taktiska logistiken under insatserna 
ML01/ML02 och ME01?

2. Vilka av logistikens principer kunde 
identifieras i insatserna och hur väl 
överensstämde de?

3. Vilka likheter/skillnader med hänsyn 
till logistikens principer är det mellan 
ML01/02 och ME01?

Den teori som användes i uppsatsen 
byggde på de amerikanska principerna i 
doktrinen för marin logistik. Författaren 
anser att den amerikanska doktrinen är 
ett bra verktyg för analysen i uppsatsen, 
detta pga. att Sverige i dagsläget inte har 
en egen doktrin inom området.

Marin logistik
Den amerikanska doktrinen för marin lo-
gistik delar in logistiken i tre olika delar; 
principer för logistik, funktionella områ-
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den samt logistikprocessen. 9 De funktio-
nella områdena samt logistikprocessen 
som behandlas i doktrinen ses som en del 
i de övergripande principerna för marin 
logistik. Tillsammans är delarna grunden 
för att stödja den operativa beredskapen 
för en styrka/enhet. I studien användes 
de principer som anges i den amerikan-
ska doktrinen. Syftet med att använda 
principteorin var för att kunna analysera 
logistiken för de berörda insatserna med 
hjälp av en ”idealmodell”.

Sverige har i publikationen Försvars-
maktens Grundsyn Logistik tagit fram 
ett logistikkoncept innefattande fem 
principer:10 De svenska och amerikanska 
principerna presenteras i tabell 1 ovan.

De amerikanska principerna används 
som analysverktyg p.g.a. att:
• Författaren anser att de svenska prin-

ciperna är för generella för att an-
vändas som analysverktyg av de två 
svenska insatserna.

• USA har ett utbrett deltagande i in-
ternationella insatser vilket föranle-
der ett antagande att de har ett fung-
erande logistikkoncept vilket bygger 
på en väl underbyggd teori.

9. Department of the Navy, Naval Logistics, s. 
11
10. Försvarsmakten, Grundsyn Logistik, s. 13

• De amerikanska principerna anses 
vara mer specifika vilket lämpar sig 
bättre som ett analysverktyg men 
är ändå så pass generella att de går 
att applicera på en svensk insats. En 
vidare presentation och tolkning av 
principerna återfinns i uppsatsen.

Amerikanska principer 
för logistik
Den amerikanska doktrinen beskriver att 
principerna har olika betydelse och ut-
fall beroende på situation.11 I doktrinen 
understryks att principerna inte ska ses 
som en checklista utan som ett stöd vid en 
planering av logistiken för en operation. 
I planeringsprocessen ska en prioritering 
genomföras för att tydliggöra vilka av 
principerna som ska väga tyngst. Vidare 
förklaras att skillnaden mellan krig och 
fred kopplat till organisationen av logistik 
är liten där den mest väsentliga skillnaden 
handlar om kvantiteten av resurserna i de 
olika situationerna.

Insatsernas logistik
Följande är en förkortad version av em-
piri och resultat från uppsatsen.

11. Department of the Navy, Naval Logistics, s. 
15

Tabell 1: Princippresentation
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United Nations Interim Force in 
Lebanon, ML01/ML02
Det logistiska upplägget för ML01 och 
ML02 var en landbaserad lösning base-
rad i Limassol, Cypern. Sverige ingick i 
UNIFIL men logistiken sköttes till stor 
del på nationell basis. Sverige samver-
kade även med övriga nationer i styrkan, 
t.ex. nyttjades stundtals stödfartyg från 
Tyskland samt sjukvårdsresurser från 
Norge.

Under ML01 tillbringade HMS Gävle 
56 % (1848 timmar) av tiden till sjöss i 
operationsområdet. Under ML02 och 
deltagandet med HMS Sundsvall till-
bringade fartyget 48 % (1228 timmar) av 
tiden till sjöss i operationsområdet. Totalt 
befann sig HMS Gävle 81 dygn i opera-
tionsområdet vilket var den längsta tiden 
för samtliga deltagande fartyg.12 Till-
gängligheten till fartygen har både under 
ML01 samt ML02 varit hög.13

Behovet av ett svenskt stödfartyg lyfts 
fram i rapporterna vilket skulle ha ersatt 
en stor mängd av den landbaserade verk-
samheten samt en utökad möjlighet till 
replenishment at sea (RAS).14 Då svens-
ka korvetter är relativt små enheter15 för-
ordas stödfartyg före en ”Camp-lösing” i 
insatsområdet.16 Fördelarna med ett stöd-
fartyg beskrivs som:
• Operativ rörlighet
• Fartyget fyller kravet på nödvändig 

infrastruktur för besättning och CSE
• Miljö- och hygienkrav kan säkerstäl-

las oberoende insatsområde
• God förläggningsförmåga för besök
• Welfare och möjlighet till fysisk trä-

12. Lüning, s 233
13. MTS slutrapport ML, s. 5
14. HMS Sundsvalls erfarenheter, sid 6
15. MTS slutrapport ML, s. 18
16. Ibid., s. 29

ning säkerställs med befintlig mate-
riel17

Under andra perioden av insatsen, ML02, 
inträffade enstaka haverier som fick till 
följd att HMS Sundsvall tvingades göra 
uppehåll i operationen p.g.a. service. 18

En komplikation rörande logistiksyste-
met var att en del materiel innefattande 
förnödenhets- och reservdelsförsörjning 
försvårades av det försvarspolitiska be-
slut som togs 2004 vilket innebar att 
Göteborgskorvetterna skulle fasas ut och 
ersättas med de nya korvetterna i Visby-
klass.19 Andra komplikationer berodde 
på det snabba deltagandet vilket förkor-
tade planeringsfasen samt att en formell 
överenskommelse, Memorandum of un-
derstanding (MoU), mellan Sverige och 
Tyskland (Lead nation) saknades under 
hela insatsen.

Operation Atalanta, ME01
Det logistiska upplägget för ME01 var en 
prioritering av sjöbaserat underhåll i form 
av ett svenskt stödfartyg samt en mindre 
landenhet baserad i Djibouti. Sveriges in-
sats var en del i EUNAVFOR:s Operation 
Atalanta. Svenska enheter grupperades 
på den redan befintliga franska basen. 
Trots att svenska enheter ingick i en stör-
re enhet sköttes logistiken till stor del på 
nationell basis.

Kravet inför insatsen var att enheterna 
skulle tillbringa minst 70 % av missions-
tiden till sjöss och högst 30 % av tiden 
skulle ägnas till återhämtning, återfyll-
nad och bunkring.20 Utfallet av perioden 
för insatsen var att enheterna tillbringade 

17. Ibid., s. 29
18. HMS Sundsvalls erfarenheter, s. 1
19. http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3
777&doktyp=rfr&rm=2007/08&bet=RFR6&d
ok_id=GV0WRFR6 (2011-05-26)
20. ME01 slutrapport, s. 16
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77 % till sjöss vilket översteg kravet inför 
missionen. Totalt tillbringade korvetter-
na 1900 timmar till sjöss och HMS Tros-
sö något mindre vilket motsvarar 85 av 
110 dygn (leave borträknat).21 Den höga 
operationstiden för korvetterna beskrivs 
ha berott på en samgruppering med stöd-
fartyg.22

Det koncept som enheterna arbetade 
efter med huvuddelen av styrkan till sjöss 
och endast en liten del iland upplevdes 
som positivt.23 Dock beskrevs situatio-
nen ombord på korvetterna som något 
ansträngd med hänsyn till förläggnings-
utrymmet.

Fartygsenheterna har i möjligaste mån 
uppträtt samlat till sjöss, maximalt av-
stånd mellan de två korvetterna och stöd-
fartyget Trossö har varit 70 NM (ca 130 
km).24 Trossö har fungerat som ett nav i 

21. ME01 slutrapport, s. 3
22. Jönsson, s. 301
23. ME01 slutrapport, s. 3
24. Ibid., s. 16

mitten med de två korvetterna gruppe-
rade på var sin sida vilket medförde en 
enhetsspridning på 140 NM (ca 260 km). 
Dessa avstånd har baserats på de tidskrav 
som krävs för att upprätthålla en sjuk-
vårdskapacitet enligt ROLE 2.25

Den sammansatta operativa enheten 
med två korvetter och ett stödfartyg har 
beskrivits som lyckad.26 Vidare beskrivs 
enheten som en kvalificerad hjälp till 
combined task force (CTF) och kunde an-
vändas både kustnära och i hela Gulf of 
Aden (GOA). Med hjälp av ett stödfartyg 
kunde korvetterna utvidga sin aktionsra-
die och under varje sjöfas genomfördes 
RAS.27 

Redan den första gångdagen i opera-
tionsområdet blev det ett bortfall av en 
underhållsresurs när HMS Trossö fick 
ett haveri på lagerhylsan till propellerax-

25. Innebär bl.a. triage, hög kvalitet på akutbe-
handling samt livräddande kirurgi.
26. ME01 slutrapport, s. 6
27. Ibid., s. 14

ME01 transporterades till och från insatsområdet på annan köl. Här i Suezkanalen. 
Foto: Försvarsmakten
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eln.28 Detta medförde att Trossö tvinga-
des till en längre tid på varv i Jeddah, 
Saudiarabien. Ett bortfall av en så pass 
viktig enhet som ett stödfartyg var inför 
insatsen inte analyserad.29 Inga varvskon-
takter var innan händelsen upprättade 
och i rapporten beskrivs denna process 
som komplicerad.30 När varvskontakten 
slutligen upprättats samt när förbandet 
hade löst nödvändiga tillstånd beskrivs 
reparationen som mycket lyckad. Farty-
get var tillbaka i operativ tjänst redan ca 
fem veckor efter haveriet. Förutom have-
riet på Trossö lyckades förbandet själva 
lösa problem och haverier, detta utan att 
avbryta verksamheten.31 Den primära 
planen för styrkan var att stationera VPD, 
tolkar och combat camera på Trossö. Vid 
det uppkomna haveriet ombordbaserades 
de istället på korvetterna och denna orga-
nisation hölls under resterande tid av ope-
rationen.32 Detta upplevdes som positivt 
med avseende på lösandet av uppgiften, 
dock upplevdes en viss platsbrist ombord 
på korvetterna. Genom att erhålla stött-
ning av andra nationer, basera en sjuk-
sköterska ombord på varje korvett samt 
en taktisk anpassad risktagning fortsatte 
förbandet att lösa ställda uppgifter.33 
Dock blev uthålligheten samt fartområ-
det något reducerad. 

Vad gäller logistikuppbyggnaden in-
för insatsen sägs det i rapporten: ”Sam-
manfattningsvis har förbandet varit rätt 
utrustat och en liten mängd materiel har 
behövts tillföras förbandet.”34 vilket gäll-
28. Marintaktisk chefs slutrapport efter ME01, 
s. 10
29. ME01 slutrapport, s. 20
30. Marintaktisk chefs slutrapport efter ME01, 
s. 10
31. ME01 slutrapport, s. 20
32. Ibid., s. 16
33. Ibid., s. 20
34. Ibid., s. 9

de utgångssituationen i Sverige. Här lyfts 
en tidigare rekognoseringsresa fram som 
en bidragande faktor till att rätt materiel 
anskaffades inför insatsen. 

Fartygen tog sig inte ner till opera-
tionsområdet för egen maskin utan trans-
porterades med shiplift.35, 36 Detta sägs ha 
fungerat bra, dock med vissa svårigheter 
vid lastningsmomenten i Sverige vilket 
medförde en viss försening av fartygen 
ner till insatsområdet. Trots förseningen 
påverkades inte startdatumet för det sven-
ska deltagandet i Operation Atalanta. 

Logistikenheten i insatsområdet var 
baserad ombord på HMS Trossö och alla 
logistikbehov samordnades via fartyget.37 
Behovet fördelades sedan ut till berörda 
enheter, antingen personal ombord eller 
till landenheten. I de fall efterfrågan rörde 
tjänster som inte lagerhållits skedde loka-
la inköp eller beställningar från Sverige. 
En kontinuerlig uppdatering av den logis-
tiska statusen genomfördes vilket skapade 
en god bild av situationen för berörda ak-
törer.

Analys och diskussion av 
resultat
Uppsatsens första frågeställning löd: 
”Hur fungerade den operativa och tak-
tiska logistiken under insatserna ML01/
ML02 och ME01?”

Av det underlag som redovisats avse-
ende de logistiska uppläggen framgår 
det tydligt hur logistiken var tänkt att 
fungera på ett övergripande plan. Under 
ML01 och ML02 var upplägget en land-
basering i Limassol, Cypern. Sverige in-
gick i UNIFIL men logistiken sköttes till 
35. Fartygen transporterades ombord på ett an-
nat fartyg i torrdocka.  
36. Marintaktisk chefs slutrapport efter ME01, 
s. 12
37. ME01 slutrapport, s. 14
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stor del på nationell basis. Sverige sam-
verkade även med övriga nationer i styr-
kan, t.ex. nyttjades stödfartyg från Tysk-
land samt sjukvårdsresurser från Norge. 
Under ME01 prioriterades ett sjöbaserat 
underhåll i form av ett svenskt stödfartyg 
samt en mindre landenhet baserad i Dji-
bouti. Svenska enheter grupperades på 
den redan befintliga franska basen. Trots 
att svenska enheter ingick i en större en-
het sköttes logistiken till stor del på na-
tionell basis.

De övriga frågeställningarna löd: ”Vilka 
av logistikens principer kunde identifieras 
i insatserna och hur väl överensstämde 
de?” samt ”Vilka likheter/skillnader med 
hänsyn till logistikens principer är det 
mellan ML01/02 och ME01?”

Skillnaden mellan de två operationerna 
var stora vilket också innefattade logistik-
en. Resultatet från studien visar att nästan 
samtliga principer går att identifiera i de 
båda berörda insatserna. Nedan delas 
principerna in i tre olika kategorier, prin-
ciper som överensstämde, principer som 
delvis överensstämde och principer som 
inte återfanns.
Principer som överensstämde
Trots olika förutsättningar vid de olika 
insatserna var flexibilitet och ekonomi de 
principer som bäst överensstämde med 
utfallet.
Flexibility (Flexibilitet)
Det tydligaste exemplet för flexibilitet 
under insatserna ML01 och ML02 var 
nyttjandet av ett framskjutet underhåll i 
form av den landbaserade enheten (CSE). 
Genom att flytta en viss del av logistikre-
surserna till insatsområdet ökar tillgäng-
lighet och flexibilitet av logistik vid ett 
förändrat uppdrag. Flexibiliteten ökar yt-
terligare vid en komplettering av resurser 
i form av lokala leverantörer som kan sä-

kerställa och utvidga en underhållsresurs. 
Genom att erhålla underhållsstöd i form 
av det tyska stödfartyget i operationsom-
rådet möjliggjordes flexibilitet i uppdra-
get i både tid och rum. En komplettering 
av Campområdet samt en överspridning 
av sjukvårdsresurser mellan deltagande 
enheter är också exempel på principen 
flexibilitet.

Studerar man logistiken under ME01 
ser man många likheter med ML01 och 
ML02 då båda insatserna innehöll stöd-
fartyg samt framskjutet underhåll (CSE). 
Flexibiliteten blir extra tydlig under 
ME01 då ett svenskt stödfartyg samgrup-
perades med korvetterna vilket möjlig-
gjorde ett kontinuerligt underhåll samt 
RAS vid varje sjöfas. En viss flexibilitet 
kan urskiljas då förändringen av under-
hållstransporterna skedde under insatsen 
för att bättre anpassas till den rådande si-
tuationen i operationsområdet. En situa-
tion med ett eventuellt bortfall av Trossö 
var inför insatsen inte genomarbetad, 
dock löstes underhållet temporärt med 
hjälp av övriga nationer samt en föränd-
rad sjukvårdsorganisation. Detta tyder på 
en flexibilitet i logistiken då enheterna 
fortfarande kunde lösa ställda uppgifter 
vid en förändrad organisation och förut-
sättning.

Economy (Ekonomi)
Vid varje hamnfas under ML01 och 
ML02 genomfördes ett åtgärdsmöte mel-
lan fartygsbesättningen och landenheten 
för att fördela och prioritera underhål-
let för enheten. Vid rotationen mellan 
ML01 och ML02 förändrades landorga-
nisationen med kompletterande resurser 
vilket minskade arbetsbelastningen för 
fartyget.  Sammantaget visar detta på ett 
ekonomiskt tänkande där prioriteringar 
skapas och arbetsuppgifterna sprids ut 
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för att minska arbetsbelastningen för 
personalen. 

En faktor som talar emot principen för 
ekonomi är den relativt korta tiden i ope-
rationsområdet pga. att inte kontinuerligt 
nyttja RAS. En stor del av tiden gick åt 
till förflyttning mellan hemmahamn och 
operationsområdet vilket krävde en stor 
mängd bunker kontra effektiv tid i opera-
tionsområdet.

Till skillnad från ML01 och ML02 an-
vändes stödfartyg och RAS mer frekvent 
under ME01. Genom att använda RAS 
ökade tiden för enheterna i operations-
området. Ett annat exempel på principen 
ekonomi var att basera större delen av 
organisationen på fartygen och minska 
organisationen på land.
Principer som delvis överensstämde
Vissa principer är svåra att kategorisera 
baserat på rapporterna och artiklarna 
som ligger till grund för arbetet. Proble-
matiken ligger i huruvida principerna 
överensstämmer eller inte. Resultatet 
visar att följande principer endast delvis 
överensstämde med logistiken för insat-
serna: 
Simplicity (Enkelhet)
Enkelhet är den princip som var svårast 
att urskilja i materialet. Vissa indika-
tioner framkommer i form av att ML01 
och ML02 endast hade en landenhet och 
en korvett för insatserna. Logistiken 
centraliserades till en geografisk plats i 
form av en hemmahamn. Men här skall 
också beaktas att styrkan bestod av en 
sammansättning av nationer och fartyg 
innehållande bl.a. stödfartyg som Sverige 
nyttjade. Att endast använda en plats för 
logistik beskrivs i teorin som en enklare 
lösning sett ur ledningsperspektiv. Detta 
skulle kunna kopplas till en enkelhet i lo-
gistikorganisationen. Däremot fanns två 

situationer då denna princip inte överens-
stämde. Den första var den tillkrånglade 
organisationen för underhållet som skulle 
ske från Sverige till operationsområdet. 
Organisationsuppbyggnaden i vilken 
flera parter var involverade medförde att 
underhållskedjan blev lång vilket i sin tur 
drabbade leveranstiderna negativt. Det 
andra som inte överensstämde med prin-
cipen om enkelhet var konsekvensen av 
beslutet att fasa ut korvetterna. 

Den tydligaste indikationen på enkel-
het under ME01 var att ett eget svenskt 
stödfartyg användes. Att använda ett 
svenskt stödfartyg ihop med svenska en-
heter bidrog till en enkelhet i hela ope-
rationen då man själv kunde säkerställa 
kvaliteten på logistiken. All logistikled-
ning skedde via Trossö vilket återigen 
påvisar en enkelhet i logistikorganisation 
och uppbyggnad. Kopplar man detta till 
en uppdragsorienterad logistik överens-
stämmer det väl med principen enkelhet. 

Attainability (Tillgänglighet)
Vid starten av de båda insatserna sakna-
des viss materiel. ME01 hade bl.a. en av-
saknad av materiel i form av kylcontain-
rar och kontorsmaterial vilket kan anses 
ha en begränsad effekt på insatsen då den 
mesta av verksamheten bedrevs till sjöss. 
Dock fanns personal baserade vid landen-
heten som märkte av denna avsaknad vil-
ket påverkade inledningen negativt. Vid 
inledningen av ML01 och ML02 var viss 
materiel inte anpassat till klimatet och 
sjukvårdsmateriel hade begränsningar. 
Dessutom saknades ett direktiv angående 
hur lokala leverantörer skulle nyttjas vil-
ket skapade friktioner och merarbete för 
personalen. Detta är ett tydligt tecken på 
en avsaknad av tillgänglighet. Påpekas 
bör dock att båda insatserna påbörjades 
enligt planerat datum vilket tyder på en 
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tillräcklig logistikuppbyggnad.

Sustainability (Hållbarhet)
Genom att använda ett framskjutet un-
derhåll ökar handlingsfriheten för en-
heterna i operationsområdet. ML01 och 
ML02 nyttjade modellen med att eta-
blera ett framskjutet underhåll i form 
av en landbaserad enhet (CSE) vilken 
försåg förbandet med logistikledning på 
plats i operationsområdet.  Det landba-
serade underhållet kompletterades med 
lokala leverantörer samt en samverkan 
med övriga nationer vilket bidrog till en 
ökad kontinuitet i underhållet. Vid varje 
hamnfas genomfördes ett möte för att or-
ganisera och prioritera underhållet. Detta 
sammantaget visar tecken på principen 
hållbarhet.

De negativa effekterna av det tidigt 
annonserade norska frånfallet samt de 
undermåliga underhållstransporterna 
kanske skulle ha undvikits eller minime-

rats med hjälp av en bättre logistikplane-
ring som tagit större hänsyn till vikten 
av hållbarhet. Här skall också påpekas 
att insatsen påbörjades med mycket kort 
varsel vilket givetvis bör ha haft en viss 
påverkan på planeringen.

Det som framgår från materialet från 
ME01 var att underhållstillförseln och 
samverkan med lokala leverantörer 
fungerade relativt bra. ME01 nyttjade, 
liksom ML01 och ML02, ett landbaserat 
framskjutet underhåll vilket förstärktes 
ytterligare med ett stödfartyg viket över-
ensstämmer med principen. 

Däremot finns det mycket som inte öve-
rensstämmer med principen för en hållbar 
logistik under ME01. Logistikplanerin-
gen inför insatsen var separerad från den 
övriga svenska planeringen vilket skulle 
ha kunnat äventyra hela insatsen. En lo-
gistikplanering måste överensstämma 
med den övriga planen för insatsen, detta 
för att få en ökad flexibilitet, säkerhet och 

Materielunderhåll på korvetten Stockholm under ME 01. Foto: Combat Camera, Förs-
varsmakten.
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redundans i systemet. Att planeringen 
var separerad kan vara en bidragande or-
sak till de övriga komplikationerna inom 
logistiken under insatsen. Bortfallet av 
Trossö skedde pga. haveri och en åtgärds-
plan fanns inte i förväg framtagen. Dock 
blev effekterna begränsade då en samver-
kan med övriga nationer etablerades vilket 
säkrade en fortsatt logistik till enheterna. 
En faktor som också talar emot att prin-
cipen fullt ut överensstämde med insatsen 
var en frånvaro av ett multinationellt kon-
cept för logistiken under planeringsfasen. 

Survivability (Överlevnad)
Under ML01 och ML02 nyttjades en 
multinationell lösning för logistiken. 
Att sprida ut logiskresurserna på olika 
aktörer såsom tyska stödfartyg, norska 
sjukvårdsresurser och lokala leverantörer 
ökade chansen till att vidmakthålla un-
derhållet trots eventuella bortfall av en-
heter och resurser. Genom att organisera 
underhållet på ett sådant sätt används 
principen överlevnad.

En allvarlig situation som indirekt 
kunde ha påverkat logistiken var avsak-
naden av inträdesskydd till Campområ-
det i form av övervakning och larm vilket 
skulle kunna ha fått stora konsekvenser 
för den totala svenska logistiken. Detta 
kopplat till att Sverige endast hade ett 
eget underhåll kopplat till en geografisk 
plats gör att principen överlevnad inte 
uppfylls.

Som vid ML01 och ML02 förekom 
vid ME01 en multinationell samverkan 
samt nyttjande av lokala leverantörer. 
Någonting som däremot avsevärt skiljer 
insatserna åt var att Sverige vid ME01 bi-
stod korvettarna med ett eget stödfartyg 
i operationsområdet. Då korvetterna och 
förbandet organiserades med en landba-
serad enhet samt en rörlig enhet i form 

av ett stödfartyg framhävs principen 
överlevnad tydligt. Underhållsresurserna 
sprids ut vilket skapar en redundans i sys-
temet. Till detta samgrupperades landen-
heten med övriga nationer vilket också 
förstärkte principens användande under 
insatsen. En hög logistisk överlevnads-
förmåga möjliggjordes då svenska enhe-
ter grupperades på en redan befintlig bas 
med tillhörande infrastruktur. 

En viktig händelse som gör att prin-
cipen om överlevnad inte uppfylls är då 
Trossö råkade ut för ett haveri i inled-
ningen och en åtgärdsplan för upprätthål-
lande av logistiken saknades. Principen 
om överlevnad bygger på i förväg upp-
rättade åtgärdsplaner och säkrade under-
hållskanaler.
Principer som inte återfanns
Principen lyhördhet urskiljs vid insat-
serna vid ett fåtal tillfällen. Dock visar 
resultatet på att denna princip mestadels 
uteblev.
Responsiveness (Lyhördhet)
Under ML01 och ML02 skedde en ut-
byggnad av Campområdet pga. ett be-
hov av en större Campverksamhet. Den 
inledande styrningen om en minimal 
Camp ändrades på initiativ av personal 
och organisation, vilket är ett exempel 
på lyhördhet. Ett annat exempel på denna 
princip är den förändrade organisationen 
som skedde mellan ML01 och ML02. 
Efter en utvärdering av ML01 utökades 
landenheten med olika befattningar. 
Detta i syfte att minska arbetsbelast-
ningen för fartygsbesättningen vid un-
derhållet under hamnfaserna. I samband 
med hamnfasen genomfördes också ett 
åtgärdsmöte för att identifiera och priori-
tera underhållet.

Någonting som däremot inte över-
ensstämde med principen för lyhördhet 
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under ML01 och ML02 var två olika 
företeelser. Den första var den påtalade 
frånvaron av inträdesskydd till landenhe-
ten på Campområdet. Detta påpekades i 
ett tidigt skede men pga. en utdragen pro-
cess, vilken kan tolkas som frånvaro av 
lyhördhet, uppkom en friktion. Frånvaron 
av lyhördhet medförde att problemet lös-
tes först efter ca halva operationstiden, 
vilket är ett tydligt exempel då lyhörd-
het inte efterföljdes. Inför och under hela 
operationen upprättades inget MoU med 
lead nation vilket medförde en mängd 
komplikationer. Orsakerna till varför 
detta inte upprättades kan vara flera och 
framkommer inte i rapporterna. 

Under ME01 framgår en händelse som 
kan kopplas till principen lyhördhet. Vid 
bortfallet av Trossö baserades VPD, tol-
kar och combat camera ombord på kor-
vetterna vilket behölls under resterande 
tiden av operationen. 

Två exempel då avsaknaden av lyhörd-
het förekommer identifierades under 
ME01. Det första var när EUNAVFOR 
inte hade ett tillräckligt utarbetad kon-
cept för hur logistiken skulle byggas upp 
och fungera för hela operationen. Efter-
som detta inte fanns kunde inte Sverige 
se multinationella chefens vision av lo-
gistikkonceptet vilket medförde att ett 
eget koncept fick utarbetas. Det andra 
exemplet var att under logistikplanering 
upplevdes det som om denna planering 
var separerad från den övriga plane-
ringen av det svenska deltagandet i ope-
rationen vilket motsäger principen för 
lyhördhet. Att ME01 hade problem med 
ett logistikkoncept rörande hela EUNAV-
FOR framhävs i rapporterna. I materia-
len från ML01 och ML02 berörs inte ett 
eventuellt logistikkoncept för UNIFIL 
vilket inte nödvändigtvis bör tolkas som 
att ett koncept fanns.

Slutsatser
Ett flertal slutsatser har dragits baserade 
på resultatet från den empiriska studien.

Den första slutsatsen är att samtliga sju 
amerikanska principer mer eller mindre 
går att identifiera i de båda svenska in-
satserna. Detta överensstämmer väl med 
teorin om logistik där det förklaras att 
principerna är situationsberoende repre-
senterade samt att logistik organiseras på 
samma sätt i krig och i fred.

Den andra slutsatsen är att det finns 
många likheter mellan insatsernas logis-
tikorganisation. Några exempel är mul-
tinationella lösningar och samverkan, 
nyttjande av lokala leverantörer samt att 
båda insatserna hade mer eller mindre 
land- och fartygsbaserat underhåll. Båda 
insatserna hade även en tillräckligt upp-
byggd logistik inför insatsstart.

Den tredje slutsatsen är att det var 
skillnader mellan fartygens tid i opera-
tionsområdet. Under det deltagandet i 
Libanon var tiden avsevärt kortare än un-
der insatsen Adenviken vilket berodde på 
ett kontinuerligt nyttjande av stödfartyg, 
främst möjligheten till sjöbaserat under-
håll.

Den fjärde slutsatsen är att logistikor-
ganisationen förbättrades mellan de två 
insatserna vilket tyder på att de erfaren-
heter som erhållits under Libanonmis-
sionen förmodligen har legat till grund 
för det fortsatta logistikarbetet inför det 
svenska deltagandet i Adenviken.

Den sista slutsatsen berör den använda 
analysmetoden för logistik. När det gäl-
ler att analysera logistik är uppfattningen 
att teorin och principerna för amerikansk 
logistik så generella att de går att använda 
som analysverktyg vid svenska expedi-
tionära insatser.
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Kapten
FREDRIK FORSMAN

Teknikutveckling, för vem och hur blir den 
effektivare?
Att den operativa förmågan inom de svenska marinstridskrafterna ständigt behöver 
utvecklas och förbättras är ett faktum. Så har också skett över tiden inom marin-
stridskrafterna. I vissa fall har förmågan temporärt minskat men väljer man en 
tillräckligt stor tidshorisont går trenden stadigt uppåt ur ett historiskt perspektiv. I 
flera avseenden är det en kapplöpning om att nå ökad operativ förmåga tidigare än 
den presumtiva motståndaren. En central parameter, vilken ofta tillskrivs stor vikt 
för att uppnå detta övertag, är teknikutvecklingen. Tidskrift i Sjöväsendet (Öhrn, 
2011) diskuterar i sammanhanget teknik- och taktikutveckling, samt dess inbördes 
förhållande, där dessa två utvecklingsspår bör gå hand i hand, snarare än separat, 
för att nå största förmåga. Jag vill här lägga ett kompletterande perspektiv på tek-
nikutveckling och de konsekvenser en organisation bör beakta för att skapa förut-
sättningar för framgång i marintekniskt utvecklingsarbete. 

Teknikutveckling
All teknologi har ett syfte. Ingen teknik 
eller teknologi har utvecklats för sin egen 
skull utan det finns alltid en underlig-
gande andleding, ett motiv. Utveckling 
drivs i botten av fundamentala mänskliga 
behov. Vinstintresse är en yttring av detta 
som driver industrin. Det är inte själv-
klart att det per automatik leder till op-
timering och förbättring för människan, 
men som incitament är det intressant då 

det handlar om att de som utveklar tekni-
ken i fråga har som bakomliggande syfte 
att öka sitt välstånd. Denna ambition är i 
bästa fall det som gynnar slutanvändaren 
men det förutsätter ett nära samarbete 
och en god förståelse av problemet som 
tekniken ska lösa, av båda parter. 

Marinen har ett tydligt beställare/
leverantörs-förhållande på många plan 
med industrin och för att erhålla så stor 

Kapten (vid amfibiekåren) Fredrik Forsman är doktorand 
vid Chalmers Tekniska Högskola och tilldelades 2011 ett sti-
pendium om 10.000 kronor från KÖMS för forskning inom 
området navigering under hög fart och komplexa förhållan-
den oberoende av tekniska hjälpmedel.
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behållning som möjligt per investerad 
krona krävs ett tätt samarbete med in-
dustrin där marinstridskrafterna på ett 
djupt plan vet vad de vill anskaffa, vad 
man behöver. Tyvärr sker mycket utveck-
ling utan att den kopplingen finns annat 
än på ett rudimentärt plan. I och med ett 
sådant förhållande försämras möjlighe-
terna för slutanvändaren att få ett system 
som faktiskt stödjer henne i sina opera-
tioner på ett effektivt sätt. Det vi talar om 
är vikten av en utvecklingsprocess som 
förstår människans behov i kontexten, 
och utifrån det, förmågan att skapa och 
anpassa ett system som stödjer individen 
och skapar bättre möjligheter att lyckas. 
Eller med andra ord; ökar den operativa 
förmågan.

Myten om utbytbarhet
Introduktionen av ny teknologi i ett be-
fintligt system skapar konsekvenser. En 
del är förutsedda och önskade, andra är 
önskade eller oförutsedda och en tredje 
kan vara både oförutsedd och oönskad. 
Det finns en myt om objekts utbytbar-
het, att man kan ersätta en teknologi eller 
teknik med en annan utan att det ger an-
dra effekter på systemet som helhet än de 
önskade (Hollnagel 2005). Detta är bara 
sant om det nya objektet är identiskt till 
väsen och struktur med det objekt som 
blir utbytt. Man kan tycka att detta skulle 
kunna vara sant på på skruv- och mutter-
nivå. Det är det också i viss mån men långt 
ifrån till fullo. Har vi en sliten och använd 
konstruktion och där byter ut bultförban-
den i en viss sektion kanske bultförbandet 
blir styvare än innan. Detta kan i sin tur 
skapa belastningar i en sekundär del med 
oförutsett brott eller haveri som följd.  
Tittar vi istället på en mer komplicerad 
komponent minskar ofta utbytbarheten 
drastiskt. Har vi ett mer avancerat sys-

tem som kräver utbildning, erfarenhet 
och utvecklad kompetens inom området, 
försvinner möjligheten att byta ut objek-
tet utan långtgående konsekvenser i sys-
temet. 

Det arbete som idag pågår inom ma-
rinstridskrafterna med övergången till 
Integrerade bryggsystem (IBS) är ett 
tydligt exempel på en ovan beskriven 
process där det inte är möjligt att byta 
de fysiska objekten (navigationsutrust-
ning, sensorer och displayer) utan att det 
påverkar det sociotekniska systemet som 
helhet - människa, teknik och organisa-
tion - kraftfullt.

Jämvikt och anpassning
Perspektivet är att det inte går att bryta 
loss enstaka objekt ur ett sammanhang. 
Allt hänger ihop och de egenskaper ett 
objekt har påverkar människorna i sys-
temet och deras beteende. Förändras ett 
system genom att ett objekt byts ut mot 
en förbättrad eller förändrad variant 
innebär det att de tidigare arbetsuppgif-
terna förändras eller till och med försvin-
ner. Syftet med design av ett nytt objekt 
i ett system är också att åstadkomma 
denna förändring. I många fall är de för-
ändrade förutsättningarna påtagliga och 
tydliga. I andra fall kan de vara dolda och 
försiktigt visa sig först efter en längre 
tid av användning. Detta beror på att det 
tar tid för människorna i systemet att an-
passa sig till de nya förutsättningarna. 
Människa och teknik utvecklar gradvis 
ett jämviktsförhållande där balans råder 
mellan uppgiften, tekniken och arbets-
metodiken. Jämvikt förutsätter också att 
uppgift och resurser står i paritet med 
varandra. Introduktion av ett nytt objekt 
i ett befintligt system kan betraktas som 
en störning och det tar tid för det socio-
tekniska systemet att anpassa sig och 
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hitta jämvikt. Denna balans nås genom 
anpassning, både av objektet och anpass-
ning av uppgiften. Ett exempel på an-
passning av objektet är när designen inte 
har lyckats med att göra objektet tillräck-
ligt intuitivt eller tydligt. Användarna 
tvingas då exempelvis komplettera med 
lappar och förklaringar eller på annat sätt 
tydligöra vitala parametrar som annars 
inte är uppenbara. I Figur 1 ovan visas en 
brandlarmspanel där användarna upplevt 
behov av att understryka att pumparnas 
funktion måste kontrolleras efter larm el-
ler fel. 

Denna till synes anspråkslösa notering 
har troligen föregåts av ett reellt problem 
och lösningen har blivit att anpassa ob-
jektet genom att förstärka med en extra 
instruktion på plats. Eftersom det rör ett 
nödsystem är det inte otroligt att proble-
met inte identifierats direkt eftersom nöd-
system inte används för den primära drif-
ten eller lösande av uppdraget. Det kan på 
så sätt också exemplifiera anpassningsbe-
hov som uppkommer först efter en längre 
tids användande. Den potentiella faran i 
att gå i utbytbarhetens fälla är att objekt i 
ett system byts ut eller uppgraderas, men 
tid och resurser för anpassning saknas. I 
exemplet skulle det kunna leda till tryck-
bortfall på släckvattnet vid en brand om-
bord. Således, ett larmsystem vars syfte 
är att öka besättningens medvetenhet om 
eventuella bränder ombord och följakt-
ligen korta insatstiden och med det öka 
säkerheten ombord har direkt kontrapro-

duktiva effekter om det tas i drift fullt ut 
innan detta problem identifierats och an-
passning hunnit ske.

Den andra typen av anpassning är upp-
giftsanpassning. Det sker när anpassning 
av objektet inte räcker eller inte är möjlig. 
Alternativet är då att anpassa uppgiften, 
med andra ord ändra sättet man använder 
systemet så att det blir användbart trots 
problem med gränssnitt och funktionali-
tet. Uppgiftsanpassning handlar om sät-
tet uppgiften genomfors på. Det kan ofta 
innebära att bryta mot instruktioner el-
ler göra uppgiften på ett annorlunda sätt 
för att nå sina mål. Exempelvis negligera 
vissa meddelanden som ofta visas och är 
svåra att bli av med genom att säga att det 
inte är någon fara, eller ”det gäller inte 
oss”. Den lösningen är att ta en genväg, 
att tillämpa en Efficiancy Thuroughnes 
Trade Of (ETTO) regel (Hollnagel 2004). 
Det finns en tydlig risk i att anpassa upp-
giftens lösande genom ETTO. Det kan 
också innebära att det introduceras nya 
oförutsedda fel-känsliga rutiner i syste-
met som ökar sårbarheten.

Normal och exceptionell 
systemprestanda
När ett system förändras, exempelvis av 
introduktionen av ett eller flera nya ob-
jekt, ändras också systemets prestanda 
både gällande normalprestanda samt pre-
standa vid exceptionella förhållanden. 
Den normala prestandan innefattar av-
sedd funktionalitet och användare och är 

Fig. 1 Anpassat objekt
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till stora delar förutsägbar. Egentligen är 
detta precis vad design handlar om. Men 
den exceptionella prestandan är per defi-
nition inte förutsägbar och kommer såle-
des att vara en ny företeelse för använda-
ren när den inträffar. Det tar tid att skaffa 
sig erfarenhet av systemets exceptionella 
prestanda. I takt med att användarna in-
teragerar med systemet kommer de också 
att omdefiniera sin definition av normal 
respektive exceptionell prestanda. Efter 
en tid kommer användarnas uppfattning 
av normalprestandan vara god då de har 
tillräcklig stor erfarenhet från att arbeta i 
systemet. Det finns dock ingen garanti att 
förståelsen för den exceptionella prestan-
dan skull vara korrekt.

Design av ett system
Vad fäller avgörandet ombord ett fartyg 
huruvida ett uppdrag har möjligheter att 
lyckas eller inte? Det är självklart av vä-
sentlig betydelse att ha tillgång till adek-
vat hårdvara, plattform, vapensystem, 
sensorer och personal mm. Detta är dock 
inte gott nog utan är endast förutsättning-
ar att förhålla sig till. Det sociotekniska 
systemet är en helhet. Vi kan inte bryta 
ut exempelvis sensorer och säga att bara 
våra sensorer kan detektera motståndaren 
på dubbla avståndet han kan detektera oss 
har vi ett övertag. Data som sensorerna 
samlar in måste kanaliseras och presen-
teras på ett sätt så att det blir information. 
Att informationen finns ombord räcker 
såklart inte heller, rätt person måste få 
informationen till sig utan att behöva leta 
efter den, tolka den och förstå dess inne-
börd. Först därefter kan individen eller 
gruppen värdera informationen så att den 
ökar hennes situationsförståelse och kan 
bistå henne i beslut. Nu sker beslutsfat-
tande oftast på ett mer intuitivt plan men 
för exemplets skull fungerar förenkling-

en (Zsambok, Klein 1996). 
Alla i en besättning har inte möjlighet 

att veta allt. Det pågår många olika pro-
cesser och informationsflödet är så stort 
att det krävs en numerär av människor 
för att kunna dela upp både den fysiska 
och mentala arbetsbelastningen mellan 
sig för att undvika överbelastning. Fig 2. 
Illustrerar olika individers kunskap eller 
förståelse (a), där en mindre del är delad 
med andra (b) och en liten del är gemen-
sam för alla i gruppen (c). 

Det som ger möjligheten till det tak-
tiska övertaget är inte tekniken i sig utan 
människans möjlighet att utnyttja tekni-
ken. Vi måste därför förstå hur männis-
kan fungerar ombord under de förutsätt-
ningar hon förväntas prestera och utifrån 
dessa förutsättningar designa systemet så 
att det ger människorna i systemet möj-
lighet att lyckas. Det är därför viktigt att 
förstå att ett objekt inte är en solitär en-
het utan en viktig del i ett sociotekniskt 
system där ett byte eller förnyande av ett 
objekt har konsekvenser på systemet som 
helhet. Systemet kommer att anpassa sig 
till den störning som införandet av ett 
nytt objekt innebär. Ju bättre man för-
står de mänskliga förutsättningarna och 

Figur 2.
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förmågorna för prestation desto större 
möjlighet finns att designa systemet att 
svara mot de förmågor som ger övertag 
gentemot motståndaren. Ju bättre desig-
nen träffar målet desto mindre anpass-
ning av systemet kommer att ske. Med 
anpassning kommer även risken med att 
användarnas uppgiftsanpassning skapar 
nya stör- och felkänsliga beteenden som 
systemet inte är designat för och man har 
då infört nya och oväntade sätt systemet 
kan misslyckas på. 

Erfarenhet och teori-
bildning
Med lokalkännedom hittar man sin väg i 
terrängen obehindrat. Man hittar till och 
med mycket bättre med lokalkännedom 
än vad någon utan lokalkännedom men 
med karta gör. Lokalkännedom byggs 
upp gradvis och utgår ofta ifrån vad som 
tidigare är känt, området man är lokal-
känd i ökar gradvis. Om man nu önskar 
ta sig till ett område dit lokalkännedomen 
inte sträcker sig är kartan ett ovärderligt 
hjälpmedel. Kartan är även ett sätt att 
skapa sig överblick och perspektiv. Säger 
du däremot till den lokalkände att nyttja 
kartan att navigera i sitt lokalkända om-
råde kommer hon troligen tycka att det 
är omotiverat eftersom hon hittar perfekt 
ändå. Om däremot förutsättningarna för 
orienteringen försämras, säg för exem-
plets skull att det skymmer eller det blir 
dimmigt, ökar plötsligt kartans värde 
även för den lokalkände. I det fallet är 
troligen kombinationen av lokalkänne-
dom och karta det effektivaste sättet att 
ta sig fram.

Om man betraktar erfarenhet som lo-
kalkännedom och teorikunskaper som 
kartan, skapar vi ett bra exempel på 
varför det inte går att skapa effektiv och 
säker utveckling utan att ha båda per-

spektiven. Att enbart utveckla utifrån 
erfarenhetsbaserad kunskap innebär en 
klar begränsning i möjligheten att finna 
rätt kurs, målsättning och inriktning. Till 
detta behövs en karta, en teoribildning, 
för att kunna sätta lokalkännedomen/er-
farenheten i ett större sammanhang. Nå-
got som idag endast forskning kan bidra 
till.

Det går lika lite att förlita sig enbart 
på kartmodeller/teoribildning. Utan den 
praktiska erfarenheten blir teoribildning-
en värdelösa abstraktioner som inte gör 
någon nytta. Det är i mötet mellan teori 
och praktik som den faktiska och reella 
utvecklingspotentialen ligger och det är 
detta mötet som måste skapas om man 
eftersträvar verklig effekthöjning, taktik-
utveckling eller förbättring.

 Marinstridskrafterna behöver fördju-
pad förståelse för de sociotekniska sys-
temens villkor (människa teknik organi-
sation) för att kunna både taktikutveckla 
och öka den operativa förmågan. I det 
tidigare exemplet med införandet av in-
tegrerade bryggsystem ser vi en anskaff-
ningsprocess som inte har föregåtts av en 
analys av vilka mänskliga behov det tek-
niska systemet ska underlätta och ligga 
till grund för. Det fanns en god ansats 
att göra detta arbete men den har av flera 
anledningar blivit uppankrad. Införandet 
av IBS faller inte inom den kategori ob-
jekt som är utbytbar. Införandet av IBS 
kommer innebära avsevärd anpassning 
som också kommer att behöva ta tid och 
innebära stora förändringar. Nya förmå-
gor introduceras samtidigt som nya möj-
ligheter till fel och haveri också införs. 
En god designprocess hade börjat med 
att ställa frågan vilket stöd människorna 
i systemet behöver i respektive situation 
och börjat bygga utifrån det. Det hade 
minskat behovet av anpassning och mins-
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kat möjligheterna för nya sorters fel och 
haverier.

Det utvecklande mötet
Det är i mötet mellan beprövad erfaren-
het och teori man har möjlighet att blicka 
bortom horisonten och uppnå en ökad ef-
fektivitet och förmåga. Det är i det mötet 
som en hållbar taktikutveckling har sin 
bas. Beprövad erfarenhet är ovärderligt 
men utan ett teoretiskt komplement häm-
mas utvecklingstakten till att enbart lära 
av egna misstag och framgångar. Vägen 
framåt är istället att dra nytta av de nya 

slutsatser man kan dra av de egna er-
farenheterna men i ljuset av tillämpad 
forskning. Med ett sådant förhållnings-
sätt drar man nyttan av att både ha karta 
och lokalkännedom.
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Ledamoten
FREDRIK HESSELMAN

Militärt perspektiv på Afrikas horn
Konflikterna på Afrikas horn har pågått i flera år då lösningar för fred och hållbar 
samhällsutveckling i de flesta fall lyser med sin frånvaro. De kontinentala afrikan-
ska aktörerna har sannolikt en klar bild över konflikterna och dess karaktärer men 
saknar i vissa fall vilja och kapacitet för att finna lösningar. Skall Sverige militärt 
engagera sig i en sådan konfliktmiljö? Såsom tidigare försvarsattaché har jag lärt 
känna regionen, konflikterna och inte minst aktörerna. Här följer mina kortfattade 
reflektioner över konflikterna på Afrikas horn, Sudan och Sydsudan och vad detta 
möjligen kan innebära för Försvarsmakten.

Från 2009 till 2011 tjänstgjorde jag som 
försvarsattaché resident i Etiopien och 
såsom icke resident i Sudan och Kenya. 
Bevakningsområdets storlek och mitt 
uppdrag att rapportera om den militär-
strategiska utvecklingen krävde många 
och långa resor i Etiopien, Kenya, Sudan 
och Sydsudan samt vid ett tillfälle även 
Uganda.  Med anledning av mitt uppdrag 
och värdlandets välvilja kunde jag även 
genomföra flera tjänsteresor till Djibouti. 

Kortfattad beskrivning 
av konflikterna och  
dess aktörer
Konflikten mellan Eritrea och Etiopien 
är per definition en gränstvist mellan två 
nationalstater. I verkligheten är det ett 

bråk mellan två före detta gerillakämpar, 
numera sina länders högsta företrädare, 
som tidigare stöttat varandras krig mot 
den förra etiopiska regeringen, den så 
kallade Dergen. En effekt av konflikten 
är att Eritrea och Etiopien med alla medel 
försöker misskreditera varandra och på 
olika sätt ge stöd åt sin fiendes fiende. 
En annan effekt är att allianser mellan 
olika aktörer skapas med motivet ”fien-
des fiende är min vän” vilket knappast 
gagnar hållbara och långsiktiga lösningar 
för fred och utveckling på Afrikas horn. 
Slutsatsen är att konflikten mellan Eritrea 
och Etiopien i viss mån har negativ på-
verkan på hela regionens säkerhet.

Pirateriet kring Afrikas horn är ett fe-
nomen som flertalet av de afrikanska ak-

Överstelöjtnant Fredrik Hesselman tjänstgör inom Led-
ningsstabens Inriktningsavdelning på Högkvarteret. Han var 
under åren 2009 till 2011 resident försvarsattaché i Etiopien. 
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törerna helst inte befattar sig med då det 
anses vara ett ”västerländskt problem” 
som det ”västerländska världssamfun-
det” självt får hantera. Emellertid så ger 
Djibouti ett gott ”passivt” stöd som upp-
låter eller hyr ut del av sin infrastruktur 
eller territorium. Så även Kenya. Enligt 
vissa afrikanska bedömningar så skapar 
piratnäringen negativa effekter för lands-
orten i Puntland därför att piraterna som 
tjänat stora summor pengar konsumerar 
sprit, köper prostituerade eller skaffar sig 
allt för dyra levnadsvanor. Ett friskt afri-
kanskt initiativ under våren 2011 var att 
approchera byäldste vilka skulle övertala 
ungdomarna att inte bli pirater. Det är för 
mig okänt om projektet blev operativt. 
Slutsatsen är att sannolikt får EU och 
”västerlandet” även i framtiden i huvud-
sak klara sig utan aktivt afrikanskt stöd i 
kampen mot piratnäringen.  

Den segdragna kampen för en hållbar 
utveckling i södra Somalia engagerar inte 

bara EU, USA och enskilda europeiska 
länder utan även några afrikanska länder. 
Kenya, Etiopien, Uganda, Burundi och i 
viss mån Djibouti är på olika sätt och med 
vitt skilda förutsättningar engagerade i 
den sydsomaliska konflikten. Kenya och 
Etiopien skyddar på olika sätt sitt territo-
rium mot den militanta islamismen medan 
Uganda och Burundi deltar med trupp så-
som en akt av lojalitet för säker utveck-
ling i Afrika. Emellertid så har Afrikanska 
unionen (AU) svårt att kraftsamla den 
kontinentala viljan att kväsa den mili-
tanta islamismen i Somalia. Mycket av 
detta beror på otillräcklig kapacitet eller 
pågående inrikes kriser vilket försvårar 
utrikes militärt engagemang. Ännu mera 
beklagansvärt är att det somaliska folket, 
än så länge, inte lyckats skapa hållbara  
förutsättningar för en duglig regering som 
med folkvilja och internationellt stöd skall 
bygga det nya Somalia. Slutsatsen är en 
svårlöst och utdragen konflikt.

Sydsudanesisk militär flodbåt på Vita Nilen nära huvudstaden Juba. Foto: Fredrik 
Hesselman 2010.
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Konflikterna i och mellan Sudan och 
Sydsudan har gigantiska geografiska ut-
sträckningar, är till orsak och karaktär 
mångfacetterade och aktörerna är lokala, 
regionala, kontinentala och internatio-
nella. En liten smakbit av den heta soppan 
konflikter innehåller följande kryddiga 
inslag; Norra och Västra Darfur med tor-
ka, befolkningsökning, ett FN begränsat 
av sudanesiska flygförbud och konflikt 
mellan lokala aktörer och Sudan Armed 
Forces eller milis betald av Khartoum; 
gränstvist mellan Sudan och Sydsudan då 
det är oklart vilken karta som gäller; oljet-
vist mellan Sudan och Sydsudan om hur 
inkomsterna skall fördelas; Nuba-bergen i 
Sudan där lokalbefolkningen är muslimer 
men känner sig hemmahörande och till 
del lojala mot Sydsudan; boskapsstölder 
eller raider mellan olika stammar. Dess-

utom förekommer flera av konflikterna i 
områden med svag infrastruktur vilket 
ytterligare försvårar fredsbevarande eller 
fredsframtvningande insatser. På läng-
re sikt kommer sannolikt utnyttjandet av 
Nilens vatten att behöva omförhandlas 
vilket då inkluderar Etiopien, där Blå 
Nilens källa finns, och Egypten. Det är 
svårt att dra någon sammanfattande mili-
tär slutsats om Sudan och Sydsudan. Å 
ena sidan måste området analyseras och 
beskrivas i stycke och delat. Å andra sidan 
måste man hålla helheten och historien i 
minnet förr att förstå detaljernas påverkan 
på helheten. 

Den militärstrategiska bedömningen 
påverkas också av inrikespolitiska kon-
flikter som färgar de olika ländernas 
utrikes- och säkerhetspolitiska vägval. 
Exempelvis så behöver Etiopien då och 

Etiopiska fåraherdar beväpande med slitna AK 47 och fyra skott i magasinet. Exempel 
på aktör vid boskapsstölder och raider. Foto: Fredrik Hesselman 2010.
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då ventilera det eritreanska hotet i syfte 
att behålla chimären av inre enighet.

Vad innebär denna kon-
fliktmiljö för Sverige  
och Försvarsmakten? 
Sverige och Försvarsmakten bör hålla 
det militära engagemanget i Afrika på 
fortsatt låg nivå. Vi skall inte lämna det 
goda militära internationella samarbetet 
inom EU och nära NATO och vi skall inte 
överge människor i nöd genom att förne-
ka deltagande i FN-insatser. Men vi skall 

noggrant överväga hur och varför Sve-
rige militärt skall engagera sig i svårlösta 
konflikter där de inhemska aktörerna har 
svag vilja och liten kapacitet att aktivt 
delta eller finna hållbara lösningar. Jag 
anser att svenskt deltagande i operation 
Atalanta är ett exempel där vi skall vara 
tydliga med varför Försvarsmakten del-
tar givet att de lokala, regionala och till 
stor del kontinentala aktörerna inte visar 
riktigt samma engagemang som svenska 
folket och Försvarsmakten. 

Med vårt icke-koloniala förflutna har 

Karta över området
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Sverige både fördelar och nackdelar vid 
civila och militära insatser i Afrika. För-
delarna skall vi vårda och inte förbruka 
de svenska färgerna i projekt eller insat-
ser som inte med säkerhet gagnar fred 
och hållbar utveckling. Vid en eventuell 
FN-insats så riskerar svensk FN-trupp att 
försätta sig i situation där vi blir ansedda 
som att vi ”valt sida” mellan de olika par-
terna. 

Försvarsmakten bör ur taktiskt och 
tekniskt perspektiv noga överväga hur in-
ternationella insatser i exempelvis Afrika 
får styra förbandsutvecklingen på kort och 
lång sikt. Inför första världskriget hade 
brittiska armén gjort taktiska och teknis-
ka erfarenheter av de koloniala krigen i 
Afrika vilka ledde in på ett villospår. De 
koloniala erövringarna och antigerillao-
perationerna gav vid handen att det lätta 
infanteriet var det framtida krigets slag-
kraftiga förband och att kavalleriet skulle 
bevaras. Erfarenheterna var vunna vid 
strider mot exempelvis de taktiskt lättrör-
liga och svagt beväpnade Zulu-krigarna i 
Sydafrika eller under Khartoums stekande 
sol mot Mahdisterna. Officerare och man-
skap var visserligen krigsövade genom 
expeditionär krigföring på en annan kon-
tinent men de koloniala krigserfarenhe-
terna stämde illa med det nya krigets krav 
i Europa. Riskerar dagens internationella 
operationer att leda in Försvarsmaktens 

förbandsutveckling på ett villospår?
För att följa upp Erik Öhrns artikel i TiS 

n:r 2 2012; mot vilken operationskonst 
och taktik skall den framtida tekniken ut-
vecklas? Det finns fina exempel på sven-
ska militära förband som med endast viss 
modifiering av materielen och komplet-
terande utbildning kunnat göra bra pres-
tationer i internationell tjänst. Det skall 
vi vara stolta över. Men om hela materi-
elsystem eller taktiska reglementen skall 
anpassas efter våra erfarenheter från insat-
ser i exempelvis Afrika så kommer Förs-
varsmakten kapacitet att försvara Sverige 
sannolikt att nedgå till oacceptabla nivåer. 
Reflektion över marinen idag: Vilken 
taktik behärskar truppbefälet och fartygs-
befälet bäst? Vilka order till förband kan 
ges reflexmässigt och utan förberedelser? 
I vilken miljö behärskar sjömän och sol-
dater bäst sin huvudtjänst; i snösörja och 
snålblåst eller sandstorm och +27 grader? 

Sverige bör hålla det militära engagem-
anget i Afrika på fortsatt låg nivå därför 
att Försvarsmakten inom en snar framtid 
troligen måste välja väg i utveckling av 
krigsförband. En annan anledning är att 
Sverige med försiktighet skall delta i mil-
itära insatser där de inhemska aktörerna 
har svag vilja att finna hållbara lösnin-
gar. Med anledning av Försvarsmaktens 
ekonomiska ramar torde Både och vara 
passerat inom några få försvarsbeslut.
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Ledamoten
MARIE JACOBSSON

KÖMS och biblioteksverksamheten – några 
reflektioner kring juridik och historik
Kungl. Örlogsmannasällskapets styrelse beslutade den 9 december 2009 att ge en 
arbetsgrupp under ledning av ledamoten Bo Wranker ett uppdrag ”att skapa bättre 
underlag för kommande beslut rörande biblioteket.” Arbetsgruppen överlämnade 
sitt underlag till styrelsen under våren 2010. I samband med arbetet aktualiserades 
en rad juridiska och kulturhistoriska frågeställningar, vilket ledde till att jag gjorde 
en utredning. Eftersom utredningen efterfrågats av många ledamöter återger jag 
den härmed i en lätt reviderad version.

Stadgar och historik
Av nuvarande stadgar, § 13, framgår att 
”Sällskapet bedriver biblioteksverksam-
het.”

Bakgrunden till att stadgarna före-
skriver att KÖMS skall bedriva biblio-
teksverksamhet. har en lång och tydlig 
historia, vilken inte minst måste ses mot 
Sällskapets fundamentala syfte, nämli-
gen ”att följa och aktivt verka för utveck-
lingen av sjökrigsvetenskapen och sjövä-
sendet i allmänhet”. 

Finns det då en länk mellan denna syf-
tesparagraf och kravet på att biblioteks-
verksamhet skall bedriva? Frågan kan 
besvaras jakande, inte minst eftersom det 

”betänkande” som v. Stapelmohr skrev i 
samband med Sällskapets upprättande, 
erinrade om ”nödvändigheten av ett bib-
lioteks inrättande, och att man, i brist på 
egna inhemska arbeten, borde införskaffa 
sig sådana, vilka på sista tiden blivit syn-
liga i utlandet.”1  

Det framgår av Ernst Holmbergs min-
nesskrift från 1921 att biblioteksverk-
samheten går som en röd tråd i KÖMS 
verksamhet. Det aktiva engagemanget 
1. Ernst Holmberg: Kungl. Örlogsmannasäll-
skapet 1771-1921, Minnesskrift med anledning 
av Sällskapets 150-års jubileum i Karlskrona 
den 15 november 1921, tryckort okänd, s.8. 
Holmberg var vid denna tidpunkt Sällskapets 
bibliotekarie, tillika bataljonspredikant.

Marie Jacobsson är UD:s Folkrättsrådgivare och ledamot 
av FN:s folkrättskommission ILC (International Law Com-
mission). Hon är även docent i folkrätt vid Lunds universitet. 
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för att utöka biblioteket och hålla det öp-
pet är särskilt intressant.  Det kan noteras 
att biblioteket tillkom före det att läse-
sällskapet för flottans officerare bildades 
omkring år 1815, samtidigt som biblio-
teksverksamheten tycks ha utvidgats ge-
nom läsesällskapets bildande.2

När Karlskrona Sjöofficerssällskap 
etablerades år 1830 samlokaliserades det 
med KÖMS. I sammanhanget fick Karls-
krona Sjöofficerssällskap även tillgång 
till biblioteket.3

Sällskapet har alltid haft en biblio-
tekarie och denne har haft en självstän-
dig roll.4 Under KÖMS första decennier 
fungerade sekreteraren som biblioteka-
rie, men fr.o.m. 1819 har KÖMS haft en 
särskilt utnämnd bibliotekarie. Denna 
utveckling sammanföll dels med att säll-
skapet beslöt att utarbeta en ny bokkata-
log, dels med att Kungl. Maj:t beviljade 
en ny lokal åt sällskapet. Det framgår av 
den ämbetsskrivelse som befälhavande 
amiralen Pehr Gustaf Lagerstråle avlät 
till Kungl. Maj:t den 21 januari 1819, att 
ett av huvudsyftena var just förvarandet 
av Sällskapets bibliotek, liksom det fram-
går av Kungl. Maj:ts svar 9 mars 1819, att 
det var av den anledningen som Kungl. 
Maj:t biföll önskemålen.5

Av Holmbergs skrift framgår att bib-
lioteksverksamheten var prioriterad. Det 
förefaller inte initialt ha varit några större 
diskussioner om bibliotekets kostnader. 
Sådana diskussioner hölls i stället om tid-
skriften, med början inför och vid dess 
2. Holmberg, a a, s. 41 f.
3. Holmberg, a a, s. 73.
4. Bibliotekarier under perioden 1771-1921 
finns listade i Holmbergs bok, se a a, s. 254. 
Dessvärre har jag inte tillgång till information 
om de bibliotekarier som verkat fr.o.m. 1921 
fram till 1980-talet, med det vore intressant att 
ta fram uppgifter om dessa personer.
5. Holmberg, a a, ss. 46-50.

tillkomst 1835. Diskussionerna gällde 
även om det fanns tillräcklig kompetens 
inom KÖMS för sådana ”publicistiska 
företag”.6 KÖMS hade stora svårigheter 
att få ekonomin för tidskriften att gå ihop 
och fick inte sällan söka om extra anslag 
från mer eller mindre välvilliga donato-
rer.7 Det finns även tecken på att KÖMS 
tillgångar började användas till tid-
skriftsverksamheten till förfång för bib-
lioteket. ”På grund av att sällskapets små 
tillgångar hittills måst tagas i anspråk för 
tidskriftens utgivande, hade bibliotekets 
intressen i beklaglig måtto blivit tillba-
kasatta”, skriver Holmberg om år 1900,8 
varför KÖMS begärde en underdånig 
höjning av årsanslaget hos Kungl. Majt. 
Kungl. Maj:t beviljade pengar till biblio-
teket vid flera tillfällen, som det förefal-
ler.9 

Parallellt växte biblioteksverksamhe-
ten och allt fler värdefulla och intressanta 
bidrag inkom, såväl böcker som sjökort. 
Kartotek fördes och märkbara gåvor no-
terades i protokollen. År 1852 fick bib-
lioteket sin första tryckta bokkatalog, 
utarbetad av bibliotekarien Carl Werner 
v. Hejdenstam (sic!) understödd av Adolf 
Meister.

Av särskilt intresse är den gåva som 
H.K.H. Hertigen av Östergötland år 1854, 
förärade sällskapet och som går under be-
teckningen Prins Oskars bibliotek. Syftet 
med gåvan är att böckerna skall få tas med 
på ”utgående sjöexpeditioner”, dvs. lånas 
ut.10 Prins Oskar donerade därefter böcker 

6. Holmberg, a a, s.78 ff.
7. Tidningen förefaller ha gått med kontinu-
erlig förlust. Trots det ansåg revisorerna att det 
ansåg revisorerna att verksamheten kunde fort-
sätta, se t ex Holmberg a a, s.83.
8. Holmberg, a a, s. 202.
9. Se bl.a. Holmberg, a a, s. 244.
10. Holmberg, a a, s. 116 ff.



245

kontinuerligt till biblioteket, alltid som 
det förefaller, försedda med dedicering el-
ler följebrev. Biblioteket innehåller även 
andra bok- och sjökortssamlingar som 
t.ex. Augustin Ehrensvärds E. Tosterups 
boksamling och överamiral G. v. Klints 
kartsamling.

KÖMS inrättade år 1867 även ett man-
skapsbiliotek. Grundplåten till detta, 200 
rdr, skänktes av chefen för Sjöförsvarsde-
partementet, greve v. Platen.11 

Utan att gå närmare in på de donationer 
som gavs under 1900-talet12, bör i varje 
fall en nämnas, nämligen bankdirektör 
K. A. Wallenbergs donation år 1929 till 
Kungl. Örlogsmannasällskapet i syfte att 
kunna bygga och inreda ett bibliotek i 
huset vid Amiralitetstorget. Donationens 
syfte, dvs. att biblioteksverksamheten 
skulle kunna bedrivas i Karlskrona, kan 
ha juridiska implikationer och måste be-
aktas vid kommande beslut om bibliote-
kets framtid.

Biblioteksverksamheten 
fr.o.m. 1990-talet13

I mitten av 1990-talet diskuterades bib-
lioteksverksamheten i styrelsen. Flera 
KÖMS-ledamöter, även utanför styrelsen 
var oroade över vad som skulle hända 
med biblioteket.14

11. Holmberg, a a, ss 138 f.
12. Intresserade hänvisas till bl.a. Sällskapets 
Minnesskrift med anledning av 200-årsjubileet. 
Se även Rune Kjellander: Svenska Marinens 
högre chefer 1700-2005, Probus förlag, där det 
finns ett kapitel om KÖMS. Här finns även in-
formation om Stockholmsfilialen.
13. Avsikten med detta avsnitt är på intet sätt 
att ge en helhetsbild, utan endast ta fram vissa 
rättsligt intressanta händelser. 
14. Se bl.a. mitt brev 1996-05-21 till KÖMS 
(sekreteraren) re.avg 5/96/bilaga Sällskapets 
ekonomi, i vilket betonades kopplingen mel-
lan biblioteksverksamheten och det faktum att 

Styrelsen agerade emellertid aktivt, 
vilket bl.a. ledde till att Stiftelsen Mar-
cus och Amalia Wallenberg Minnesfond 
beviljade en miljon kronor för att KÖMS 
skulle kunna behålla biblioteksverksam-
heten med de motiv som var grunden för 
sällskapets bildande men samtidigt kun-
na genomföra ett moderniseringsarbete.15

Diskussionerna ledde till att styrelsen 
2 juni 1998 beslutade om Stockholmsfi-
lialens avveckling. Samlingarna i KÖMS 
bibliotek i Stockholm överflyttades 1998 
till Karlskrona. Bakgrunden var kostna-
derna för biblioteksverksamheten. Det be-
slöts att viss litteratur, främst internatio-
nell rätt inkl. havsrätt skulle ”deponeras” 
i Försvarshögskolans bibliotek. En utför-
ligare beskrivning av hur man skulle för-
fara med litteratur och bildarkiv återfinns 
i Anteckningar från sammanträffande i 
Kungl. Örlogsmannasällskapets bibliotek 
i Stockholm den 22 april 1998, protokoll-
förare var ledamoten Bo Granath. Beslutet 
föregicks av utredningar och diskussioner 
i styrelsen.

Böckerna i internationell rätt och havs-
rätt kom således att ”deponeras” på (i me-
ningen lånas ut till) Försvarshögskolan. 
Ambitionen var att säkerställa kopplingen 
till FHS militärvetenskapliga bibliotek.16 
Ett par år senare uppdagades att FHS hade 
införlivat böckerna i sina egna samlingar, 
och även registrerat om dem. I vissa fall 
lär även KÖMS ex libris strukits över. 
Styrelsen beslutade därför att begära att 
återfå deponerade böckerna, vilket initialt 
stötte på patrull. Styrelsen hade emeller-
tid juridiken i ryggen och böckerna kunde 

KÖMS är en akademi. 
15. Styrelseprotokoll 1996-12-03.
16. Styrelseprotokoll 1997-06-03, § 3. Det var 
också vid detta sammanträde som styrelsen be-
slöt att avveckla verksamheten senast 1999-12-
31.
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återföras till KÖMS.17 
Händelsen med de deponerade böck-

erna visade dessvärre hur svårt det är att 
förvara bibliotekets samlingar på olika 
ställen. En deposition uppfattas inte säl-
lan som en överlåtelse, i synnerhet om det 
gått lång tid. Den del som ligger utanför 
de ordinarie samlingarna kommer att leva 
sitt eget liv och ju mer åren går, ju större 
är risken att den biblioteksansvarige, eller 
styrelsen, distanserar sig från böckerna. 
Ägaren till samlingen förlorar helt enkelt 
kontakten med de utflugna böckerna.

Åtskilliga böcker har skänkts eller do-
nerats till KÖMS, dvs. de har erbjudits 
KÖMS som mottagit dem. Det rör sig om 
allt från kungliga donationer av enstaka 
böcker till hela boksamlingar (Kung Os-
kars bibliotek). I och med att KÖMS har 
mottagit böckerna har man även någon 
form av ansvar för att förvalta gåvan. Det 
gäller inte bara att ta vara på böckerna, 
utan även att se till att givarens intention 
respekteras. Det fanns ju en anledning till 
att givaren ger boken till just KÖMS och 
inte till någon annan förening, bibliotek 
eller institution.

Har KÖMS bibliotek ett 
egenvärde?
KÖMS boksamling har ett värde i sig, just 
i sin egenskap av en boksamling som be-
rättar en historia. Det rör sig således om 
ett kulturhistoriskt värde vars värde inte 
på ett enkelt sätt kan fastställas i pengar. 
Det skall samtidigt nämnas att trots svå-
righeten att omvandla ett kulturhistoriskt 
värde till ett ekonomiskt värde, så har 
även boksamlingar och böcker med pro-
veniens har ett marknadsvärde. Det finns 

17. Se bl.a. brev Jacobsson - ordförande Lars-
brink 2004-05-08, samt efterföljande styrelse-
beslut.

t.ex. en hel marknad för böcker med de-
diceringar och ägarproveniens. Boksam-
lingens ekonomiska värde som helhet – 
utan större hänsyn till proveniens - skulle 
säkert kunna fastställas, liksom värdet av 
varje enskild bok – vilket säkerligen va-
rierar från noll till tusentals kronor.

Det som är särskilt intressant med 
boksamlingen är just dess framväxt och 
hur den speglar tidsandan, vem som har 
ägt böckerna, varför de har donerats och 
på vilken nivå donationen skett. Böcker 
har gått från person till biblioteket, do-
nerats med dediceringar, försetts med 
annoteringar av senare läsare. Detta be-
tecknas inom biblioteksforskningen som 
proveniens. ”Proveniens är ett föremåls 
ursprung, i bibliotekssammanhang ofta 
böckers tidigare ägare. Inom all forsk-
ning som rör historiska personer, hur de 
levde och hur de tänkte, är det av intresse 
att kartlägga vilka böcker de en gång ägt. 
Det kan ge information om intressen, vid 
läsning hastigt nedklottrade reflektioner, 
vem som tyckte att det var angeläget att 
ge en bokgåva till någon annan, var en 
bok köpts in och många andra aspekter 
på hur ett ting - en bok är laddad med 
en historia som inte bara framgår av den 
tryckta texten.”18

Just detta är särskilt värdefullt, och det 
är inte för inte, som Riksbankens Jubi-
leumsfond beviljat 6 miljoner kronor till 
ett projekt mellan Uppsala universitets-
bibliotek och Lunds universitetsbibliotek 
för proveniensforskning.

Drivkraften bakom projektet är för-
ste konservator Per Cullhed vid Uppsala 
universitetsbibliotek.19 Mot bakgrund av 

18. http://www.rj.se/1/1133/var/fundID/1152, 
besökt 2010-02-15.
19  Cullhed är sedan länge engagerad i diskus-
sionen om bibliotekens roll som bevarare, se 
bl.a. hans understreckare i SvD 20 mars 2003: 
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Cullheds kunskaper på området kontak-
tade jag honom, bl.a. för att efterhöra hur 
han såg på frågan om att dela biblioteks-
samlingar eller att förvara vissa delar av 
dem på olika ställen. Hans tydliga upp-
fattning var att det inte var tillrådligt. På 
Uppsala universitetsbibliotek hade man 
t.o.m. börjat försöka återställa donerade 
samlingar som tidigare delats och sorte-
rats in bland böcker i allmänhet. Prove-
niensvärdet går förlorat om inte samling-
en hålls ihop. Det var även uppenbart att 
Cullhed ansåg att KÖMS bibliotek, med 
dess specifika historia och inriktning, gör 
biblioteket särskilt intressant för prove-
niensforskning. Inte minst intressant är 
kända provenienser som kungar, historiskt 
intressanta personer och platser. KÖMS 
bibliotek tycktes vara fulla av sådana, 
konstaterade han, efter att jag beskrivit 
Bibliotekens utgallringar förstör kulturarv.

bl.a. hur kontakterna mellan sultanen av 
Marocko och Gustaf III ledde till inköp 
av böcker i åtskilliga städer som Malaga, 
Marseille och Genua, och gåvan från den 
franske kungen Louis Philip, reflekteras i 
boksamlingen. Det krävs dock inte att så 
prominenta personer skall ha varit inblan-
dade för att boksamlingen skall vara in-
tressant för proveniensforskningen

Analys 
KÖMS har alltså ett stadgekrav att be-
driva biblioteksverksamhet och medel till 
detta måste tas ur KÖMS fonder. Biblio-
tekets verksamhet har alltid varit priori-
terad enligt stadgarna. Det faktum att det 
är KÖMS som bedriver verksamheten 
innebär även att man inte kan överant-
varda driften till någon annan. 

KÖMS biblioteksverksamhet har, en-
ligt nuvarande stadgar, företräde framför 

Interiör från KÖMS bibliotek.
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tidskriftsverksamheten. Enligt stadgarna 
skall KÖMS finansiera biblioteksverk-
samheten, medan tidskriften är en op-
tion.20 Driften av biblioteket kan således 
inte drivas som en undantagsverksamhet. 
Denna slutsats är oberoende av om stad-
garna ändras eller ej. Man bör nämligen 
komma ihåg att KÖMS har tagit emot gå-
vor. En gåvomottagare har inga rättsliga 
förpliktelser mot gåvogivaren, förutsatt 
att gåvan inte givits under vissa villkor 
vilket alltså måste analyseras i varje en-
skilt fall av gåva. Har en gåva tagits emot 
för att förvaltas av KÖMS, så finns det 
emellertid ett underförstått intresse av att 
det är just KÖMS som förvaltar den och 
inte någon annan entitet. Härvidlag spe-
lar det ingen roll om det rör sig om större 
gåvor som Kung Oskars bibliotek, eller 
gåvor från änkor till avlidna officerare. 

Sett ur kulturhistorisk och proveniens-
synpunkter bör biblioteket inte splittras. 
Då förlorar det sitt forskningsvärde. Som 
akademi har här KÖMS ett ansvar att 
förvalta det som byggts upp sedan dess 
tillkomst och som kan vara till nytta för 
forskare i andra discipliner. Den samlade 
boksamlingen är KÖMS kanske viktigas-
te bidrag till den akademiska världen.

Det finns också stora risker med att de-
ponera hela eller delar av samlingen utan-
för KÖMS direkt kontrollerade domäner. 
Erfarenheten visar detta. Även om man 
träffar avtal med en annan institution, så 
innebär det inte att förvaringen är tryg-
gad. Institutioner kommer och går, slås 
samman och förändras till struktur och 
beslutandeordning. Det finns många ex-
empel på detta.

20. Biblioteket och tidskriften varken skall eller 
bör ställas mot varandra – och jag förmodar att 
den uppfattningen delas av de flesta. Som jurist 
pekar jag endast på de olika reglerna i stadgar-
na.

Några idéer om åtgärder
Med all sannolikhet går det inte att hitta 
en för all framtid gällande form för hur 
biblioteksverksamheten skall bedrivas 
och finansieras. Historien visar att man 
måste försöka ösa ur de finansierings-
källor som finns tillgängliga vid vissa 
tidpunkter. En långsiktig biblioteksverk-
samhet kräver inte att man vet exakt va-
rifrån medlen för de kommande decen-
nierna skall komma. Däremot måste det 
finnas en strategi för hur man söker med-
len, om nu verksamheten inte kan täckas 
av medlemsavgifterna. Liksom andra 
institut, organisationer och föreningar 
måste arbetet för att skaffa medel bedri-
vas systematiskt. I detta fall har KÖMS 
bibliotek en komparativ fördel eftersom 
det är kopplat till en gammal, oberoende 
akademi med både vetenskapligt och kul-
turhistoriskt intresse. 

Det behövs en strategi för att gå ige-
nom tänkbara finansieringskällor och för 
att komma fram till hur en sådan skall se 
ut behövs input från t.ex. biblioteksperso-
nal och forskare. Det borde finnas medel 
att söka inte bara hos svenska fonder och 
stiftelser, utan även inom ramen för EU 
(kulturella och vetenskap).   

KÖMS kan även behöva se över (eller 
skapa?) en policy för vilka och när gåvor 
skall tas emot. Ett arbete med ett sådant 
policydokument skulle kunna ledas av 
bibliotekarien, gärna i samråd med biblio-
teksrådet och andra experter.

Det är helt klart att biblioteket – och där-
med KÖMS - har varit mycket mer synligt 
under det senaste decenniet än någonsin 
tidigare, bl.a. genom aktiv medverkan 
på Bokmässan, Sjöfartens dag m.fl. Att 
synas utåt har två positiva effekter: dels 
etableras biblioteket som en naturlig del 
av annan biblioteksverksamhet, dels får 
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man information om vad som händer på 
biblioteksfronten. Bibliotekets utåtriktade 
verksamhet bör fortsätta, liksom konti-
nuerligt avrapporteras. Denna utåtriktade 
verksamhet bör både vara inriktad på att 
sprida information om biblioteket, men 
även söka information om finansierings-
källor.21

Kontakterna med andra vetenskapliga 
bibliotek och institutioner bör fortsatt 
utvecklas. Ett exempel vore att uppmärk-
samma Uppsala och Lunds gemensamma 
ProBok- projekt på KÖMS bibliotek.

21  Jag föreslog att ett sådant tillfälle hade 
varit deltagande i The International Federation 
of Library Associations and Institutions (IFLA) 
som höll möte i Göteborg 2010.
http://www.ifla.org/en/news/tweeting-and-pos-
ting-about-gothenburg
http://www.biblioteksforeningen.org/

Undertecknad har vid tidigare tillfällen 
föreslagit bildande av ”KÖMS Biblioteks 
Vänner”. Vänföreningens medlemmar 
skulle kunna bidra till att sprida kunskap 
om biblioteket. Jag tror fortfarande att 
det vore en bra idé, även om etableran-
det av en sådan förening inte löser inte 
de finansiella problemen. Däremot bidrar 
en vänförening att bygga upp och sprida 
kunskap om biblioteket och därför, mer 
eller mindre direkt, även stärka ekonomin. 

Slutligen vill jag nämna bildarkivet, 
som ju är den del av KÖMS samlingar 
som skulle kunna vara vinstbringande. 
Visserligen får inte en ideell förening be-
driva ekonomisk verksamhet, men skat-
telagstiftningen medger undantag för 
inkomster som är direkt kopplade till för-
eningens ideella verksamhet. Ett ”kom-
mersiellt” användande av bildarkivet som 
inkomstkälla, vore värt att överväga.

VI ERBJUDER ALLT I UNIFORMER
OCH TILLBEHÖR FÖR MARINEN

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

e-post: info@nymansherr.nu
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Ledamoten
MIKAEL HOLMSTRÖM

Vad vi idag vet om Sveriges hemliga band till 
NATO-länderna
Ledamoten Göran Wallén försöker i sin artikel i förra numret av TiS att retuschera 
bort de senaste tio årens rön om Sveriges hemliga samarbete med NATO-länderna. 
Wallén förtiger eller förringar en rad officerares och forskares insatser. Han ger 
därmed TiS läsare en suddig bild av vad vi idag vet. I sina kommentarer kring boken 
”Den dolda alliansen” för Wallén dessutom fram felaktiga och på en punkt direkt 
osanna uppgifter om innehållet - samtidigt som han i två fall bekräftar bokens fakta.

Göran Wallén ägnar hela 15 sidor av TiS 
N:r 2 2012 åt ”Några kommentarer till 
Mikael Holmströms bok Den dolda al-
liansen”. Jag är naturligtvis hedrad över 
att ägnas denna överraskande, massiva, 
uppmärksamhet från en annan ledamot 
av KÖMS. Självklart välkomnar jag en 
sakdebatt om bokens innehåll.

Men vid en närmare läsning av Wal-
léns artikel så framstår den som alltmer 
egendomlig och motsägelsefull. Vad är 
Wallén ute efter? Samma fråga har andra 
ledamöter av KÖMS ställt sig sedan de 
läst Walléns text i TiS och därefter kon-
taktat mig. 

Syftet med, och formatet på, Walléns 
omfångsrika kommentarer är alltså svår-
begripligt.  

Har Wallén skrivit en rekordlång bok-
recension, en källkritisk kommentar el-
ler ett engagerat debattinlägg för svensk 
neutralitetspolitik?

Vid första anblicken ter sig Walléns 
inlägg som en bokanmälan, en recension. 
Först berömmer Wallén vänligt boken. 
Mitt verk kallas för ”en omfattande men 
värdefull bok” som ”fyller en viktig upp-
gift” skriven av en person som beskrivs 
som ”kunnig”. Sedan påstår Wallén att 
jag gjort mig skyldig till ”missförstånd 
och felaktigheter”. 

Det må vara en bokanmälare fritt att 
ha synpunkter. Normalt brukar en re-
censent först ge sina läsare ett kortfattat 
referat av vad boken innehåller för att 
därefter framföra sina egna synpunkter. 

Den säkerhetspolitiske reportern vid Svenska Dagbladet 
Mikael Holmström har i över 30 år bevakat försvarsfrågor. 
Han är sedan 2007 ordinarie ledamot av KÖMS och KKrVA. 
Holmström utkom 2011 med boken ”Den dolda alliansen - 
Sveriges hemliga NATO-förbindelser” som belönats med 
Svensk Tidskrifts Publicistpris och Föreningen grävande 
journalisters Guldspade.
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Men här avviker Wallén genom att mitt 
i referatet av boken föra fram en direkt 
osanning om bokens innehåll på en helt 
central punkt (se nedan, punkt 8). Wal-
léns text är uppenbarligen inte en bokan-
mälan, utan han verkar ha ett annat syfte 
än att korrekt förmedla bokens innehåll 
till TiS läsare, vilket?

I TiS N:r 2 2011 presenterade ledamo-
ten Herman Fältström Forskningsprojek-
tet Försvaret och det kalla kriget (FOKK) 
där Den dolda alliansen ingår som pu-
blikation nr 28. Fältström som är KÖMS 
huvudansvarige i FOKK redovisade kort-
fattat verken. Den dolda alliansen om-
nämndes med orden: 

”Boken är ett gott exempel på vad Oral 
History kan tillföra historien på områ-
den där skriftliga källor saknas eller är 
mycket tunnsådda. Boken visar på djupa 
västkontakter på stora områden; sen får 
läsaren göra sina egna bedömningar av 
detta källkritiskt svåra stoff. Men trots 
allt så visar det på att Sverige var ganska 
väl förberett på att upp ett försvar till-
sammans med västmakterna.”1

Är det möjligen detta Wallén tagit fasta 
på och genomfört en källkritisk gransk-
ning? Mot detta talar att Wallén i sin arti-
kel inte framför några invändningar mot 
metoden Oral History, dvs. att genomföra 
och använda intervjuer som källmaterial. 
Däremot väljer Wallén att helt bortse från 
vad en rad nyckelpersoner säger, eller 
förvränga eller söka bortförklara vad de 
sagt (se punkt 8, 12 och 13 nedan).

Faktum är dock att ingen av mina 
muntliga källor – och de är många – efter 
publiceringen av boken haft några kri-
tiska synpunkter på skildringen av väst-
samarbetet. 
1. Herman Fältström, Forskningsprojektet 
Försvaret och det Kalla kriget (FOKK), TiS N:r 
2, 2011, s.140

Vad gäller bokens skriftliga källma-
terial, som består av en mängd avhemli-
gade dokument, så väljer Wallén att igno-
rera dessa – eller svepande avfärda deras 
relevans (se nedan punkt 3). Det är alltså 
inte heller en källkritisk granskning.

Vad är Wallén då ute efter, egentligen? 
Frågeställningen fick mig att läsa Wal-
léns text ännu en gång för att söka förstå 
hans tankegång. Jag fann då att den första 
utomstående person som Wallén nämner 
är journalisten Per T. Ohlsson och den-
nes understreckare i Svenska Dagbladet 
om boken. Vid en kontroll av Per T. Ohls-
sons text visar det sig att denne framför 
uppskattande omdömen om min bok, 
men också en fränt formulerad kritik av 
Säkerhetspolitiska utredningen (SPU). 
Utredningen som tillsattes av regering-
en Göran Persson år 2000 genomfördes 
av enmansutredaren ambassadör Rolf 
Ekéus. En central passus i Ohlssons text 
lyder:

”Efter Mikael Holmströms genomgång 
står det klart att Ekéus utredning kan 
spela en betydelsefull roll i framtiden. 
Inte som ett dokument som kastar ljus 
över historiska skeenden, utan som ett 
exempel på det svenska utredningsväsen-
dets förfall.”2

Göran Wallén var en av de två militära 
experter i SPU som bistod Ekéus. Utred-
ningen har flera förtjänster. Däremot har 
SPU:s kategoriska slutsatser om att inga 
krigsförberedelser förekom ihop med 
NATO-länderna blivit alltmer ifrågasat-
ta, både i militära kretsar och av fackhis-
toriker.3 

2. Per T. Ohlsson, De enda som inte visste var 
svenskarna, Understreckare, SvD 13 april 2011
3. Även professor Wilhelm Agrell tog i sin 
recension av boken upp denna aspekt: ”Vad Mi-
kael Holmström övertygande visar är att utred-
ningarna inte gett en korrekt bild, inte ens uti-
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Uppenbarligen verkar det vara här som 
skon klämmer för Wallén. Hans kom-
mentarer blir i ett slag begripliga. Det 
han skriver är till sin karaktär närmast 
ett debattinlägg, låt vara elegant maske-
rat som ”några kommentarer”. I linje med 
detta utvecklas Walléns artikel efterhand 
till en hel katalog av underförstådda och 
förmenta ”brister” i boken. 

Walléns artikel framstår som ett för-
sök att försvara den nu tio år gamla ut-
redningen som han medverkat i (och som 
Wallén flitigt hänvisar till på artikelns 
första sex sidor). Men när han behand-
lar Den dolda alliansen så lyckas Wallén 
ironiskt nog själv åstadkomma det han 
beskyller mig för: att ”missförstå eller 
misstolka” (vilket jag strax tar upp).

Jag har inget emot en saklig kritik. Jag 
svarar nedan på dessa partier i Walléns 
artikel genom fakta och dokument, och 
presenterar även Skagerackplanen med 
Norge, som inte fanns med i boken. Men 
då Walléns syfte tycks vara att debattera 
så har han slagit an en bitvis polemisk 
ton. Det är hans val av tonläge som jag 
dessvärre tvingas bemöta. 

Boken ”Den dolda alliansen – Sveri-
ges hemliga NATO-förbindelser” utkom 
för ett och ett halvt år sedan, i mars 2011 
(en uppdaterad tredje upplaga i pocket, 
finns sedan i maj i år handeln).

Verket har inte recenserats i TiS tidi-
gare, vars läsare alltså inte fått innehållet 
refererat för sig. När nu Wallén gör detta, 
så levererar han olyckligtvis på en rad 
punkter en direkt felaktig beskrivning av 
bokens innehåll. Men framför allt ger han 
en missvisande bild av kunskaps- och 
forskningsläget i stort. 

Därför tror jag det är av värde att TiS 
läsare får klarhet i vad vi idag vet om 
från sitt eget underlag”, Sydsvenskan 27 april 
2011 

Sveriges dolda band till NATO-länderna. 
Jag begränsar mig till de sakfrågor som 
Wallén aktualiserar. För överskådlighe-
tens skull följer jag Walléns kommenta-
rer, punkt för punkt.

1. Sekretessen kring väst-
kontakterna.
Wallén försvarar i början av sitt inlägg 
att förbindelserna med NATO-länderna 
hölls hemliga. Här skjuter Wallén dock 
över målet. Jag har aldrig kritiserat att 
det fanns militär sekretess kring arrang-
emangen. Än mindre har jag hävdat att 
statshemligheter skulle offentliggöras 
under det kalla kriget, vilket den som lä-
ser Wallén kan förledas att tro.

Vad boken i grunden handlar om är nå-
got annat och viktigare än så - och som 
dessutom har bäring idag och för framti-
den. Nämligen om hur säkerhetspolitiken 
ska bedrivas i en demokrati som Sverige. 

Problemet är att under neutralitetspoli-
tikens era så upphöjdes det som var osant 
till dogm under mycket lång tid, under 
årtionden. Under 1950-talet till mitten av 
1960-talet skulle vi bedriva ”försvar tills 
hjälp anländer”, dvs. hjälp från väst.4 I 
den ”Om kriget kommer…” som gavs ut 
1961 underströk statsminister Tage Er-
lander och kung Gustaf VI Adolf: ”Vårt 
försvar syftar uteslutande till att bevara 
vår frihet och självständighet”. Helt i lin-
je med den verkliga politiken så fanns på 
broschyrens 52 sidor heller inte ett enda 
ord om någon alliansfrihet i fred och neu-
tralitet i krig.5 

Det i mitt tycke problematiska är skill-
naden mellan och handling: vad som i 
4. Om kriget kommit… Förberedelser för 
mottagande av militärt bistånd 1949-69, Betän-
kande av Neutralitetspolitikkommissionen SOU 
1994:11, s. 302
5  Holmström 2011, s. 72-78
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realiteten i hemlighet gjordes och svens-
ka regeringars beskrivning av politiken. 
Denna diskrepans ökade över tid. Reto-
riken kring neutralitetspolitiken drevs till 
allt högre nivåer främst under 1970- och 
80-talen. Något militärt samarbete med 
väst och NATO-länderna påstods inte fö-
rekomma – ja, det var helt oförenligt med 
den ”orubbliga” neutralitetspolitiken. De 
som förde ett samarbete på tal fördömdes 
i hårda och oförsonliga ordalag. Att Sve-
rige i praktiken militärt endast hotades av 
Sovjetimperiet skulle inte sägas offent-
ligt och de som gjorde det hudflängdes.

Samtidigt pågick dubbelpolitiken med 
Sveriges hemliga västsamarbete hela ti-
den i det fördolda, vilket jag övertygande 
visar i min bok. Den ”Om kriget kom-
mer…” som trycktes 1989 inleddes med 
osanna påståenden om att vi inte hade nå-
got militärt samarbete med andra länder.

Förre försvarsministern Eric Krön-
mark, på posten under både 1970- och 
80-tal, beskriver politiken med orden: 
”Det var ett dubbelspel som var ens för-
bannade skyldighet att klara – helt enkelt 
för att skydda nationen i ett krisläge”.6

Min drivkraft bakom åtta års arbete 
med boken var att klarlägga denna skill-
nad mellan retorik och realiteter, mellan 
ord och handling.7 Skälet är att Sverige 
är en demokrati och svenska folket har 
rätt till sin egen historia, rätt att veta vil-
ken politik som förts i dess namn. Detta 
är inte endast min uppfattning utan den 
delas av en rad forskare. Det är i själva 
verket Wallén som driver en idag avvi-
kande uppfattning, vilket jag visar under 
punkt 3.

6. Holmström 2011, s. 545
7. Holmström 2011, s. 576-577 

2. Nya fakta förringas
Wallén skriver uppskattande att det är bra 
att “Mikael Holmström, forskare och mi-
litärer nu 15-20 år efter det kalla krigets 
slut” redovisar vad som skedde. Men vid 
en närmare läsning av hans kommentarer 
förefaller detta mest vara tomma ord.

I sak ignorerar nämligen Wallén både 
mina nya rön och flera doktorsavhand-
lingar som flyttat fram forskningsfronten 
och tillfört nya fakta sedan 2002. SPU 
granskade åren 1969-89. Wallén arbeta-
de alltså huvudsakligen med den senare 
delen av kalla kriget medan min bok be-
handlar hela kalla kriget 1945-1991.

Jag kan förstå om Wallén som militär 
expert i utredningsarbetet känner sig pi-
kerad över att utredningens uppgifter och 
slutsatser i centrala delar motsägs av vad 
jag kan redovisa i min bok nio år senare. 

Men det hör till historievetenskapens 
natur att historien inte kan huggas i sten 
för all framtid, inte ens av en offentlig 
utredning. Nya dokument kommer fram 
efterhand. Centrala aktörer – i min bok 
140 nyckelpersoner i fem länder – lämnar 
nya uppgifter. Äldre fakta omvärderas 
när nya tillkommer. Efterhand växer en 
delvis annorlunda, ny, bild fram.

Wallén förnekar emellertid existensen 
av nya uppgifter om Sveriges västsamar-
bete under kalla kriget, vilket jag visar 
under punkt 8 nedan. När Wallén tar upp 
nya rön så söker han konsekvent att för-
ringa deras betydelse, vilket jag ger ex-
empel på i det följande under punkterna 
3, 7, 9, 12, 13 och 14.

3. Tage Erlander och väst-
samarbetet
Wallén försvarar, liksom SPU, statsmi-
nister Tage Erlanders uttalanden under 
Hjalmarsonaffären 1959. I riksdagsde-
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batten med högerledaren Jarl Hjalmarson 
sade ju Erlander att förberedelser och 
överläggningar med medlemmar av en 
stormaktsallians var helt uteslutna – sam-
tidigt som just detta pågick i det fördolda. 
Den brett sammansatta Neutralitetspoli-
tikkommissionen (NPK) kritiserade 1994 
Erlander för att ha gett ”en medveten fel-
aktig bild av vad som faktiskt förekom-
mit”, alltså ljugit.

Wallén hävdar tvärtemot NPK att de 
förberedelser som fanns 1959 ”saknade 
operativ signifikans”. ”Skulle operativ 
samverkan ha planerats hade det krävts 
långt större personella insatser”, skriver 
Wallén på sidan 139.

Här motsäger Wallén sig själv eftersom 
han på sidan 138 i TiS skriver att förbe-
redelser för västsamarbete var ”nödvän-
diga, om Sverige skulle ha haft en rimlig 
möjlighet att bibehålla sin ställning som 
fri nation i det fall ett tredje världskrig 
hade inletts”. Men på sidan 139 så ger 
Wallén alltså sken av att dessa så nöd-
vändiga förberedelser var i det närmaste 
betydelselösa. 

Wallén skriver ”Skulle operativ sam-
verkan ha planerats så…” (min kursi-
vering). Men sanningen är ju den att 
operativ samverkan planerades. Walléns 
beskrivning av väst-samarbetet bygger 
på ofullständiga uppgifter. Mer uttöm-
mande fakta är numera kända. 

Som framgår av både boken och av an-
nan forskning så lades grunden för stabs-
arbetet med de närmaste grannarna strax 
efter krigsslutet 1945. Det intensifierades 
under 1948-49 genom Den Skandina-
viska Försvarskommittén och den huvud-
sakliga planeringen var klar 1953. Som 
jag visar kom Kommitténs slutsatser att 
påverka både operativa planer och dispo-
sitioner hela kalla kriget ut (bland annat 
av radar, kustartilleri och mineringar på 

dansk och svensk sida av Öresund). 
Wallén gör gällande att personkon-

takterna var otillräckliga för samver-
kan. Men just de personliga nätverken 
hade 1959 tillåtits växa till under flera år 
(1959 brevväxlade den svenske försvars-
stabschefen flitigt genom 32 brev till sina 
danska och norska kolleger). Det fick Ro-
bert Dalsjö att i sin avhandling Life Line 
Lost från 2006 att kalla åren 1954-66 för 
”the evolutionary years”.8 

De hemliga planer som på 1950-talet 
lades fast för eventuell militär samver-
kan mellan Sverige respektive Norge och 
Danmark kallar Wallén förringande för 
”dokument”. Enligt Wallén visade pla-
nerna endast ”mycket översiktligt och 
principiellt hur denna eventuella samver-
kan skulle kunna åstadkommas”. 

Här kan Wallén ha blivit missledd av 
att planernas missiv som låg i ÖB:s kas-
saskåp i Sverige hade rubriker om ”even-
tuellt samarbete”. Texterna, och därmed 
substansen, hade förstörts i Sverige. 
Men två av planerna återfanns i Norge 
av Magnus Petersson som tryckte dem i 
sin doktorsavhandling Brödrafolkens väl 
2003. 

Planen med Norge från 1955 för Luft-
bevakningen (som jag delvis återger 
i faksimil i boken) visar att rubriken 
eventuell är missledande. Den som läser 
texten ser att planen ”träder i kraft auto-
matiskt, därest båda länderna samtidigt 
råka i krig med gemensam motståndare” 
– alltså precis som i en allians.9 (se doku-
ment på sidorna 270-271).

I planen dras mycket detaljerat upp 

8. Robert Dalsjö, ”Life-Line Lost, The Rise 
and Fall of `Neutral´Sweden ś Secret Reserve 
Option of Wartime Help from the West”, San-
térus, 2006, s. 161-188
9. Holmström 2011, s. 131 (avtalet med Norge 
om luftbevakning) 
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operativa gränser för luftförsvaren och 
hur centraler i Holmenkollen, Karlskoga, 
Trondheim, Göteborg, Boden, Bodø m 
fl platser ska samverka. Som framgår av 
planens andra sida ska centralerna orien-
tera varandra minst var tredje minut.

Vad jag inte tog med i Den dolda al-
liansen, men som framgår av en hand-
skriven notering längst upp till vänster 
på första bladet är att planen också fast-
ställdes: ”Gjelder fra 16 juni 1955” med 
signaturerna av de norska och svenska 
försvarsstabscheferna Ole Berg och Ric-
hard Åkerman. 

Men dagens ögon kan planen te sig 
otillräcklig. Men som dr Robert Dalsjö 
funnit så är det rapporteringssystem över 
Kölen för främmande flyg som finns i 
planen mycket likt det som användes i 
Nedre Norrland ännu på 1980-talet. Hans 
slutsats är att 1955 års plan hade dugt för 
att samordna luftförsvaren.10

Den svensk-norska Skagerackplanen 
från 1952 omfattar både flyg och fartyg är 
därför av särskilt intresse för TiS läsare. 
Den återfinns inte i min bok men återges 
nu här (se dokument på sidorna 372-376) 

Som framgår anges sex specificerade 
radiofrekvenser per land så att länderna 
ska kunna gå in och leda varandras jakt-
flyg, att engelsk terminologi ska använ-
das (vilket även övades), hur fartyg ska 
kommunicera med Sjöförsvarskomman-
do Östlandet i Horten och Västkustens 
marindistrikt i Göteborg m m.11 

Stabsarbete, personkontakter och pla-
nerna i sig innebar alltså i högsta grad ett 
samarbete med ”operativ signifikans”, 
för att använda Walléns egna ord. Dess-

10. Robert Dalsjö, Milstolpar i västsamarbetet 
under början av kalla kriget, föredrag 4/4 2006
11. Magnus Petersson, ”Brödrafolkens väl – 
Svensk-norska säkerhetsrelationer 1949-1969, 
Santérus 2003, s. 327 ff

utom skulle planerna, i alla fall var det 
avsikten, ha utlösts med automatik vid 
ett Sovjetangrepp på Skandinavien – inte 
småpotatis precis.

Att det fanns operativ planering för 
västsamarbete om neutralitetspolitiken 
skulle misslyckas är allstå ett obestrid-
ligt faktum. Vad är poängen med att som 
Wallén bestrida detta?

I sina resonemang gör sig Wallén skyl-
dig till ren anakronism när han anlägger 
dagens synsätt på 1950-talets realiteter. 
Wallén skriver nämligen förringande om 
avtalen med våra NATO-grannar: ”Det 
räcker med att jämföra med det omfat-
tande stabsarbete, som idag utförs i inte-
grerade militära staber för att planera de 
multinationella övningar, i vilka svenska 
förband numera verkar” (sid 139). 

För mig som på plats skildrat både 
ISAF i Afghanistan och OEF (Operation 
Enduring Freedom) med Gripen över Li-
byen är det en märklig jämförelse som 
Wallén gör. Dagens multinationella in-
satser engagerar kvalificerade, men få, 
enheter (i Afghanistan 1-2 svenska skyt-
tekompanier respektive 5 Gripenplan för 
spaning mot Libyen). I insatsområdena 
opererar dessutom olika länders förband 
i samma geografiska rum. Detta kräver 
mycket riktigt en minutiös planering (vil-
ken också drivs fram av kravet att mini-
mera egna förluster).

Men dagens multinationella insatser 
kan inte jämföras med kalla krigets rea-
liteter. Om det kalla kriget blev hett stod 
massarméer på miljoner man på vardera 
sidan redo att kastas fram mot varandra 
i Europa. Sverige kunde mobilisera en 
armé på en halv miljon man och stora 
flyg- och fartygsförband. 

Vårt existensförsvar hade i krig krävt 
stora förluster i människoliv i både krigs-
förband och civilbefolkning. 
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Från Sigonella på Sicilien sommaren 
2011 gjorde Gripenplanen cirka 24 star-
ter per vecka för spaning över Libyen, 
förbandet bestod av cirka 100 personer. 
Ställ detta mot den svensk-norska flyg-
vapenövning som hölls under fem veckor 
våren 1949. Där deltog på svensk sida 
6.600 man och 410 flygplan som gjorde 
3.346 starter (i snitt 669 starter/vecka). 
Att som Wallén jämföra dagens opera-
tioner med gårdagens går alltså knappast 
– det är helt olika sammanhang och stor-
heter.12 

1950-talets svenska försvar leddes av 
befattningshavare som marinchefen Stig 
H:son Ericson, flygvapenchefen Axel 
Ljungdahl, försvarsstabschefen Richard 
Åkerman och ÖB Nils Swedlund. Några 
av dessa höga officerare satte sina signa-
turer på planerna med Norge. På vilken 
grund underkänner Wallén dessa dåtida 
militära ledares professionalism?

Wallén verkar här ha låst sig vid SPU:s 
resonemang, tankar som framstår som 
verklighetsfrämmande. Detta noterade 
även Johan Gribbe 2011 i sin doktorsav-
handling Stril 60 som skildrar hur luft-
försvaret byggdes upp i tät samverkan 
med Storbritanniens ministerier och 
Royal Air Force.

”En samtida betraktare, med insikter i 

12. Holmström 2011, s. 129

det svensk-brittiska samarbetet runt det 
svenska luftförsvarets modernisering, 
skulle knappast ha känt igen sig i säker-
hetspolitiska utredningens beskrivning 
av verkligheten”.13

Flyghistorikern Lennart Andersson 
slår i sin nyutkomna bok om svenskt jakt-
flyg, Fienden i öster!, fast att man i svensk 
historieforskning underskattat möjlighe-
terna till samarbete mellan Sverige och 
Norge/NATO. Detta var likvärdigt med 
de dåtida samarbetsmöjligheterna inom 
NATO. Andersson skriver:

”Allt tyder på att ett hemligt svenskt 
luftförsvarssamarbete med Danmark och 
Norge etablerades och utvecklades under 
1950-talet. I svenska luftförsvarscentra-
ler fanns anordningar installerade för 
detta samarbete. Uppgifter tyder även 
på att Storbritannien via Norge kunde få 
direkt tillgång till rapportering från den 
svenska luftbevakningen”.14 

Av mina intervjuer med bland annat 
marinchefen Per Rudberg framgår att det 
första man i krig skulle göra var dela upp 
operationsområdena geografiskt mellan 
länderna. Det var också detta som övades 
13. Johan Gribbe, Stril 60 – Teknik, vetenskap 
och säkerhetspolitik under det kalla kriget, Gid-
lunds, 2011
14. Lennart Andersson, Fienden i öster! 
Svenskt jaktflyg under kalla kriget, SMB 2012, 
FOKK nr 33, s. 155, 305 

Det går inte att jämföra dagens fredsinsatser med kalla krigets betydligt större för-
band, här en svensk jagarflottilj 1980. Foto:KÖMS.
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i Försvarshögskolans krigsspel där hela 
Nordkalotten delades vid 67:e breddgra-
den för att separera Natos stridsflyg som 
hade ansvaret att operera norr om linjen 
och anfalla sovjetiska mål medan svens-
ka flygvapnets uppgifter var att spana 
och anfalla söder om den. Ubåtslinjen i 
södra Östersjön som i krig skulle sepa-
rera svenska ubåtar från Natos, främst 
västtyska, hade samma funktion (se även 
punkt 10).15

Den norske marinofficeren Tor Egil 
Walter, korresponderande ledamot av 
KÖMS, har i en recension av min bok i 
den norska militära tidskriften Pro Pa-
tria tagit upp att våra två länder hade oli-
ka system. Trots detta kommer han ändå 
till följande slutsats:

”Vellycket samarbeid kunne allikevel 
sannsyligvis skje”.16 Citaten talar för sig 
själva.

Wallén skriver vidare: ”Detaljer om de 
militära kontakterna kunde statsminis-
tern i sitt interpellationssvar inte lämna 
annat än i allmänna formuleringar för 
att i nationens intresse behålla sekretes-
sen (…) Att riksdagen och svenska folket 
inte skulle få kännedom om dessa sekreta 
kontakter var just avsikten”. 

Wallén får det att låta som om Erlan-
der 1959 gjorde ett trivialt, glasklart och 
helt oproblematiskt uttalande när stats-
ministern helt uteslöt förberedelser och 
överläggningar med NATO-länder. Detta 
sades vara helt uteslutet om förtroendet 
för vårt lands utrikes- och försvarspoli-
tik skulle kunna bevaras. Erlander sade 
detta trots att sådana förberedelser bevis-
ligen genomförts med regeringens goda 
minne, regeringen hade också tre dagar 

15. Holmström 2011, s. 472 ff (Nordkalotten) 
524 ff (ubåtslinjen)
16. Tor Egil Walter, Den dolda alliansen, anme-
ldelse, Pro Patria nr 3 2012

tidigare informerats om saken.
I sak har Wallén här råkat hamna på en 

utrerad ståndpunkt som knappast delas 
av någon som verkligen satt sig in sak-
frågorna. 

En av ”Erlanders pojkar”, det vill säga 
nära medarbetare, 1959 var Ingvar Carls-
son, senare själv statsminister. Carlsson 
hävdar att Erlander inte avsåg att vilse-
leda riksdagen. Men Carlsson anser ändå 
att resultatet blev olyckligt:

”Vid tiden för interpellationsdebatten 
arbetade jag för Tage Erlander. Han lade 
själv ner stort arbete på utformningen av 
svaret och han fick hjälp av Olof Palme. 
Underlaget kom från UD. I efterhand 
tycker jag att formuleringen av den cite-
rade meningen är olycklig eftersom den 
kan tolkas på olika sätt.”17 

Wallén framstår i sitt försvar av Tage 
Erlander (och Olof Palme) som mer ni-
tisk än både Ingvar Carlsson och stats-
vetarprofessorn och socialdemokraten 
Ulf Bjereld. Denne och två andra profes-
sorer, Alf W Johansson och Karl Molin, 
kom nämligen 2008 ut med sitt verk om 
svensk utrikespolitik under kalla kriget. 
Deras avsnitt om Hjalmarson-affären kan 
ses som en syntes av den häftiga debatt 
som 2004-2005 rasade mellan ambassa-
dör Ekéus och professorn och den tidi-
gare experten i NPK, ambassadör Krister 
Wahlbäck.18 

17. Ingvar Carlsson, Ur skuggan av Olof Palme, 
Hjalmarson & Högberg 1999, s 143
18. Ulf Bjereld, Sverige och Neutraliteten, In-
ternationella Studier Nr 1 2004, 
Krister Wahlbäck, Ekéus resonemang håller 
inte, Internationella Studier Nr 4 2004,
Rolf Ekéus, Mytbildningen om neutralitetspoli-
tiken, Internationella Studier Nr 1 2005,
Krister Wahlbäck, Ekéus läser slarvigt, Interna-
tionella Studier Nr 2 2005, 
Ulf Bjereld, Sverige under kalla kriget – slutre-
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De tre professorerna Bjereld, Johans-
son och Molin konstaterade 2008 att 
Erlander 1959 gett intrycket att Sverige 
både före och efter ett angrepp måste 
agera på egen hand: ”En så djup infor-
mationsklyfta var givetvis ett betydande 
demokratiskt problem”.19 

Citatet finns med i min bok, så här har 
Wallén uppenbarligen en demokratisyn 
som avviker från denna konsensus.

4. Militärattachéerna.
Wallén gör en märklig kommentar om 
att jag ”inte begrundat” det viktiga kon-
taktarbete som militärattachéerna vid 
de svenska ambassaderna utförde i sitt 
dagliga arbete, bl a i Washington och 
Moskva. Det känns nästan lite genant att 
behöva påpeka att jag beträffande Wash-
ington citerar förre utrikesministern Jan 
Eliasson som prisar militärattachén Carl 
Gustaf Ståhls kontaktnät i Washington 
under Vietnamkriget (vilket Eliasson 
upplevde som ung diplomat i Washing-
ton). Ståhl kände bl a USA:s högste mi-
litär Earle Wheeler och utrikesminister 
Henry Kissinger. Jag återger även SPU:s 
egna uppgifter om hur Ståhl fungerade 
som sändebud mellan USA:s försvars-
stabschef George M Seignious och för-
svarsminister Sven Andersson samt ut-
rikesminister Torsten Nilsson inför den 
uppseglande officerslockouten 1971.20 I 
boken refereras till marinattachén Len-
nart Forsmans reflektioner kring marin-
chefen Per Rudbergs storstilade motta-
gande i USA 1978.21 Med SPU som källa 

plik, Internationella Studier Nr 3 2005
19. Holmström 2011, s. 83, Ulf Bjereld, Alf W 
Johansson & Karl Molin: Sveriges säkerhet och 
världens fred, Svensk utrikespolitik under det 
kalla kriget, Santerus 2008, s. 180
20. Holmström 2011, s. 304-305
21. Holmström 2011, s. 378

skriver jag om hur Försvarsstabens un-
derrättelseavdelning till attachéerna 1982 
inskärpte vikten om att hålla kunskapen 
om vårt väst-samarbete ”inom en så liten 
krets som möjligt”. 

Därutöver citerar jag i boken kommen-
dör Christer Hägg som var marinattaché 
i Washington 1989-1992. Hägg uppger 
att det fanns 180 attachéer i Washington, 
men att han som den ende icke-NATO-
officer av amerikanarna tilldelats plats i 
gruppen för NATO-attachéer, The Blue 
Group.22 

Vad gäller attachéerna i Moskva, slut-
ligen, berättar marinattachén Magnus 
Haglund hur han 1992 togs emot av che-
fen för marinstaben Igor Kasatonov med 
orden: ”Ni talar om neutralitetspolitik – 
men det har vi aldrig trott på!”23 

5. Kontakter med NATO
Wallén skriver: ”Alla kontakter var bila-
terala; några kontakter med NATO före-
kom inte”. Det är riktigt att huvuddelen 
av de svenska kontakterna gick till de 
närmaste NATO-länderna samt Storbri-
tannien och USA. Men det är inte korrekt 
som Wallén påstår att det inte alls före-
kom kontakter med NATO. Exempelvis 
försvarsstabschefen Richard Åkerman 
diskuterade kärnvapenunderstöd till Sve-
rige med en hög NATO-officer 1955.24 
Men den viktigaste invändningen är att 
Wallén ägnar sig åt formalia – inte åt vad 
som verkligen skedde. 

1952 etablerades svenska kontaktvägar 
via Norge till NATOs Nordkommando 
utanför Oslo och från 1962 via Danmark 
till kommandot för Östersjöutloppen, 
BALTAP, i Karup. I kommandona arbe-
tade norrmän, danskar, västtyskar, ame-
22. Holmström 2011, s. 226
23. Holmström 2011, s. 274
24. Neutralitetspolitikkommissionen, s 174
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rikaner och britter och träffade svensk-
arna som nationella officerare – även om 
de hade sin tjänst i NATO-kommandona. 
ÖB Stig Synnergren mötte vid besök i 
Danmark 1975 chefen för BALTAP vi-
ceamiral A. Helms som i BALTAPs ju-
bileumsbok mindes: ”We were actually 
well informed on the Swedish defence 
problems”.25 ÖB Lennart Ljung (och 
hans företrädare) hade inofficiell kontakt 
med USA:s vice befälhavare i Europa 
DCINCEUR som besökte Ljung 1986. 
Med tanke på USA:s politiska och mili-
tära vikt i NATOs beslutsmaskineri och 
integrerade kommandon hade Sveriges 
ÖB därigenom i realiteten kontakt med 
NATO.26 

Redan 1957 etablerades sambandslin-
jer på radiolänk med Danmark och Norge 
genom vilka svenska staber kunde kopp-
las samman med NATOs interna nät. 
Flygsäkerhetssamarbetet SVENORDA 
fungerade som en täckmantel för upp-
rättandet av de tekniska förbindelserna. 
Systemen moderniserades samt datori-
serades hela kalla kriget ut.27 Bilden är 
alltså inte alls så svartvit som Wallén gör 
gällande.

6. Bokens titel
Wallén anmärker på bokens titel “Den 
dolda alliansen, Sveriges hemliga NATO-
förbindelser” som han finner “helt vil-
seledande”. Här slår Wallén in vidöppna 
dörrar. Redan i bokens inledning skriver 
jag att det inte fanns en formell allians, de 
jure. En sådan hade ju nämligen inte kun-
na hållas hemlig och dold. Hela poängen 
med Sveriges NATO-samarbete var ju att 
detta kanaliserades genom hemliga och 

25. Holmström 2011, s. 528
26  Holmström 2011, s. 547
27. Robert Dalsjö Föredrag 2006, Holmström 
2011, s 137-140

med tiden alltmer informella förbindelser 
med vissa specificerade NATO-länder 
(främst Norge, Danmark, Västtyskland, 
Storbritannien och USA) vilket måste 
hållas dolt. Det var en allians de facto. 
Därav titeln. Argumenten för detta ut-
vecklas i boken och jag upprepar dem 
inte här.28

7. Planer, krigsspel och 
verklighet
De många svenska krigsspel som under 
40 års tid mynnade ut i att Sverige an-
greps av Sovjetimperiet varpå NATO-
samverkan inleddes, söker Wallén för-
ringa. Detsamma gäller kartan från en 
polsk stabsövning 1954 där Danmark och 
Skåne utsätts för en kustinvasion.

”Detta kan inte påstås visa en operativ 
krigsplanläggning”, skriver Wallén. 

Detta har jag heller inte påstått i boken. 
Men det betyder inte att stabsövningar 
och krigsspel – varken inom Warsza-
wapakten eller i Sverige – saknar bety-
delse. Givetvis övade man på de krigsfall 
som föreföll rimliga och därmed me-
ningsfulla för både försvarsledning och 
deltagare att öva. Här hemma utgjorde 
krigsspelen en mental förberedelse för 
vad som skulle kunna ske om den freds-
tida neutralitetspolitiken bröt samman 
när ett storkrig utbröt i Europa. De var ett 
sätt att ”tränga bakom dimmorna”, ”ett 
sinnets beredskap” för att neutraliteten 
upphörde vid angrepp, som chefen för 
Försvarshögskolan generalmajor Gustav 
Welin förklarar.29

Därför var det heller ingen slump att 
7.300 personer ur den svenska sam-
hällseliten samt generationer av svenska 
officerare deltog i dessa spel där olika 

28. Holmström 2011, s. 34-35 
29. Holmström 2011, s. 356-57
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slags samverkan med NATO-länderna 
inleddes.30 Förre statsministern Thor-
björn Fälldin säger i boken: ”Så fort vi 
blev angripna så gällde det ju att hitta en 
bundsförvant”.31

Wallén skriver att om Sverige ham-
nade i krig så kunde man i spelen ”tan-
kemässigt planera och öva andra alterna-
tiv”. Ja - visst - men de civila deltagarna 
genomgick Försvarshögskolans Chefs-
kurs endast en enda gång. Och det enda 
alternativ som spelen mynnade ut i var 
samverkan med NATO-grannar eller 
NATO-kommandon. Det var till NATO-
länder det sändes delegationer och det var 
från NATO som flygplan skulle landa på 
utpekade svenska baser. Det andra alter-
nativet, att falla undan för sovjetiska hot 
avvisades alltid av blankt av deltagarna 
och Sovjet gjordes aldrig till bundsför-
vant i något enda spel.

Spelens styrkeförhållanden vad gällde 
NATO-sidan var korrekta och inte heller 
scenarierna och inspelen var på något vis 
slumpmässiga. Exempelvis de uppdel-
ningar i geografiskt ansvar mellan Sve-
rige och Norge som föreslogs i spelen 
sammanföll väl med NATO-ländernas 
tänkande. Norske generallöjtnanten Tøn-
ne Huitfeldt säger: ”Det är nog mycket 
sannolikt. För oss passar det väldigt bra, 
det där!”.32 

Kärnan i Walléns argumentation ver-
kar vara att en förberedelse för militärt 
samarbete endast har ett värde om den 
några decennier senare kan återfinnas på 
papper i en fastslagen order eller operativ 
plan (och knappt ens då, som framgick av 
punkt 3 ovan). Wallén anlägger ett strikt 
formalistiskt synsätt. Men när det gäller 
Sveriges dolda NATO-samarbete så leder 
30. Holmström 2011, s. 357
31. Holmström 2011, s. 356
32. Holmström 2011, s. 476

det till att Wallén väljer att bortse från nå-
got fullkomligt fundamentalt.

 Nämligen det faktum att Sveriges hem-
liga västsamarbete byggde på informella 
kontakter, särskilt under 1970- och 80-ta-
len. Det operativa samarbete med NATO-
grannarna i krig som tidigare förberetts 
och fästs på papper tuggades på ÖB Len-
nart Ljungs order slutligen sönder 1984.33 
Att sätta saker på pränt kunde vara alltför 
känsligt. Den informella alliansen bestod 
istället alltmer efterhand istället av möten 
och nätverk mellan nyckelpersoner. Ofta 
var regeln: ”nothing on paper”, enligt den 
amerikanske marinchefen Elmo Zum-
valt. Han vittnar om hur man ”utväxlade 
muntliga förtroenden om hur vi skulle ge-
nomföra strategi och taktik i händelse av 
en sovjetisk attack”.34

Att något inte går att återfinna på pap-
per hindrar ju inte att det kan existera i 
den verkliga världen - som sonderingar, 
kunskap hos nyckelpersoner, förbere-
delser och konkret agerande i ett kritiskt 
läge, vilket också framgår av boken.

Wallén motsäger sig själv när han å ena 
sidan starkt betonar den officiella neutra-
litetspolitiken och å andra sidan på for-
mella grunder förringar existensen och 
värdet av de västförberedelser som fanns.

Faktum är ju att den svenska politikens 
huvudlinje – neutralitet i krig – saknades 
i de hemliga svenska militära operations-
planerna under 40 års kallt krig. Trots att 
neutralitetsvakt varit försvarets huvud-
uppgift under två världskrig, så skedde 
ingen planering för detta inför ett nytt 
storkrig. Ett operativt planverk för neu-
tralitet tillkom först den 1 juli 1989 - fyra 
månader innan Berlinmuren föll.

Om man anlägger Walléns logik på 
detta faktum så skulle alltså ett svenskt 
33. Holmström 2011, s. 146
34. Holmström 2011, s. 318
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neutralitetsförsvar inte gå att belägga, 
även här saknas ju operativ planering. 
Detta visar på svagheterna i Walléns ar-
gumentation. 

Frånvaron av en operationsplan för 
neutralitet i krig tyder inte på någon 
större tilltro till neutraliteten hos våra 
regeringar och försvarsledningar. Detta 
styrks av att kalla krigets siste ÖB Bengt 
Gustafsson i en muntlig kommentar till 
min bok 2011 förklarat att han utformade 
neutralitetsfallet 1989 därför att han inte 
blivit informerad av företrädaren Len-
nart Ljung om NATO-förbindelserna!35 

General Gustafsson har även skriftli-
gen under 2012 kommenterat detta och 
tillfört en politisk dimension genom att 
påpeka att han var en ”ÖB som inte var 
insatt i hela bredden och djupet av väst-
samarbetet av sin företrädare och därför 
handlade som om den statsminister som 
tillsatt honom menade vad han sade.”36 
Detta är ännu ett belägg för den dubbel-
politik som jag beskriver i boken.

8. Osanning om 
intervjuerna
Jag har alltid uppfattat Göran Wallén 
som en officer och gentleman. Därför är 
jag mäkta förvånad över att han far med 
direkt osanning om bokens innehåll och 
därmed för TiS läsare bakom ljuset. 

Det sker när han beskriver samtalen 
mellan svenska officerare och kolleger 
från NATO-länderna: ”Samtliga inter-
vjuade framhåller för Holmström att 
några frågor av operativ karaktär inte 

35. Kommentar av Bengt Gustafsson vid semi-
narium om Den dolda alliansen arrangerat av 
Försvarshögskolans militärhistoriska avdelning, 
FHS Stockholm 15 dec 2011
36. Bengt Gustafsson, Erlander och den besvär-
liga neutraliteten, KKvAHT nr 1/2012

behandlades.”37 
Detta är helt enkelt inte sant. Amiraler, 

generaler och överstar från fem länder 
som jag intervjuat berättar hur de förde 
samtal om operativa frågor. 

 Sådant var visserligen officiellt förbju-
det. Men verkligheten var en annan. El-
ler med viceamiral Per Rudbergs ord: ”Vi 
fick diskutera strategi men inte operativ 
samverkan. Men att dra en gräns mellan 
strategi och hur den genomförs är inte 
lätt. Den gränsen är verkligen svår att 
dra. Och något måste ju lämnas över till 
det personliga initiativet!”.38

Att samtalen gick över i just opera-
tiva frågor visar en lång rad intervjuer i 
boken. Detta är i själva verket ett av hu-
vudrönen i boken. Men eftersom Wallén 
förnekar detta och en läsare av TiS kan få 
för sig att han har rätt kommer här några 
intervjucitat med belägg för motsatsen.

1. Per Rudberg: ”Vi var intresserade 
av att få inblick i hur NATO-planerna såg 
ut för norskt vidkommande”.39

2. Generalmajor Claes Skoglund, Mi-
lobefälhavare i Väst om sina kontakter 
med NATO-grannarna: ”Formaliteterna 
upprätthålls. Men vad som hände bakom 
kulisserna är en annan sak. Det är klart 
att vi talade om att händer det värsta så 
är det Sveriges förbannade plikt att vi 
ska försvara er, skydda er. Och det var 
förberett.”40

3. Generalmajor Evert Båge om mö-
tena med operationsledarna i Norge och 
Danmark på 1970-talet: ”Det handlade 
om olika händelseförlopp, hur vi skulle 
ställa oss till olika lösningar och hur vi 
skulle få kontakt med varandra (…) Norr-
männen ville utnyttja svenskt territorium 

37. Wallén, TiS 2012, s. 142
38. Holmström 2011, s. 150
39. Holmström 2011, s. 150
40. Holmström 2011, s. 159
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för att förstärka vid Narvik och flytta för-
band från södra Norge till norra”.41

4. Försvarsstabschefen viceamiral 
Bror Stefenson berättar hur tidigare pla-
ner med Danmark och Norge på 1980-ta-
let ersattes av intensifierade samtal med 
NATO-grannarna: ”Huvudsaken i de här 
kontakterna var beredskapshöjningar: 
”Om det och det inträffar, vad gör du 
då?” ”Vad gör jag?”.42

5. Generalmajor Lars G Persson be-
rättar om ett krigsspel ihop med dans-
karna om ubåtsoperationer i Östersjön 
på 1980-talet: ”Det här var för krig, i 
krig”.43

6. Danske viceamiralen Jørgen Bork 
betonar att det inte fanns några hemlig-
heter kolleger emellan: ”Vi utväxlade 
alla de synpunkter som det är naturligt 
att man utväxlar mellan två kommende-
rande amiraler i två grannländer som 
är vänligt sinnade (…) Det vore naivt om 
man inte gjorde det!”44

7. Generallöjtnant Gustaf Welin som 
var militärbefälhavare för Milo Syd: 
”Samverkan med Danmark gällde 
bland annat deras robotparaply med 
Hawkrobotarna”.45 

8. Danske generallöjtnanten Kjeld Hil-
lingsø som ledde NATOs kommando 
för Östersjöutloppen, BALTAP: ”Luft-
försvarsstyrkorna talade med varan-
dra och hade en viss insikt i varandras 
uppträdande”.46

9. Norske generalen och försvarsche-
fen Fredrik Bull Hansen: ”I terrängen 
tittade vi på de saker som vi bedömde 
var av gemensamt intresse. Svenskarna 

41. Holmström 2011, s. 151
42. Holmström 2011, s. 148
43. Holmström 2011, s. 152
44. Holmström 2011, s. 512
45. Holmström 2011, s. 520
46. Holmström 2011, s. 519

orienterade oss öppet om svensk för-
svarskapacitet och möjligheter”.47

10. Generallöjtnant Åke Sagrén som 
var milobefälhavare i Övre Norrland: 
”Vi orienterade dem om hur det svenska 
försvaret såg ut. Och norrmännen redo-
gjorde för vad de hade”.48

11. Norske försvarsstabschefen, ge-
nerallöjtnant Alf Granviken: ”Det 
fanns kontakter operativt mellan de 
två flygvapnen, på stabsnivå och så vi-
dare. De personliga kontakterna är helt 
nödvändiga.”49 

12. Norges flygvapenchef Olav Aa-
moth om utbytet av hemligheter. ”Vi kän-
de varandra och var ömsesidigt intresse-
rade av att få veta en del saker.”50 

13. Överste Hjalmar Mårtenson hade 
fram till 1985 sin hemliga krigsplacering 
i en stab utanför München medan hans 
motpart, en västtysk kommendörkapten 
skulle till Sverige. Tillsammans hade de 
repetitionsövningar för att hantera det 
chiffersystem som skulle användas ope-
rativt i krig.

”Jag åkte ner en gång i om året för att 
öva mig och upprätthålla kontakten. Ett 
halvår senare kom min tyske kollega till 
Sverige”.51 

14. Den amerikanske generalmajoren 
Richard Bowman flög SK 60 och Viggen 
och besökte en rad svenska krigsbaser 
med flygvapenchefen som värd:

”Allting visades öppet – inget var 
hemligt”.52 

15. Även med Finland diskuterades 
operativa frågor på plats i Norrbotten, 
enligt generallöjtnant Åke Sagrén: ”Jag 

47. Holmström 2011, s. 161
48. Holmström 2011, s. 162
49. Holmström 2011, s. 136
50. Holmström 2011, s. 137
51. Holmström 2011, s. 379
52. Holmström 2011, s. 447
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berättade hur vi tänkt genomföra stri-
den. Och sedan berättade de för sin del 
det hela”.53

16. Generallöjtnant Ermei Kanninen: 
”Det presenterades för mig hur många 
brigader eller bataljoner ni hade varit 
färdiga att sända över till Åland”.54

Här är alltså en hel bukett av citat ur 
boken som visar att Walléns beskrivning 
av mina intervjuer är osann. Trots detta 
skriver han i sin avslutning: ”Det var på 
intet sätt något operativt samarbete som 
diskuterades”.55 

Med vilken trovärdighet överprövar 
Wallén alla dessa dåtida aktörer och de-
ras egna vittnesmål om vad de gjorde? 

9. Mineringarna i 
Öresund 
Vad gäller mineringarna i Öresund så 
verkar Wallén ha missuppfattat vad som 
står i boken. Jag har aldrig skrivit att 
kustartilleriet redan i fred lade ut minor 
på danskt område utanför Limhamn. 
Wallén finner alltså ett fel som inte exis-
terar och som han sedan ägnar sig åt att, 
helt i onödan, dementera.56

Wallén motsäger sig själv när han på 
sidan 144 slår fast att ”något operativt 
krigsförberedelsearbete med danskarna 
förekom således inte”. Detta trots att han 
på sidan 143 bekräftat att danska mine-
ringar kunde ansluta till svenska och att 
det fanns framskjutna svenska minering-
ar som skulle kunna läggas ut på danskt 
vatten. Det kunde ske ”i den händelse 
Sverige blev krigförande och överens-
kommelse om en sådan åtgärd gjorts med 
danskarna”. Vad är detta om inte opera-
53. Holmström 2011, s. 175
54. Holmström 2011, s. 183
55. Wallen, TiS N:2 2012, s. 151
56. Holmström 2001, s. 501, Wallén TiS 2012 s. 
144

tiva krigsförberedelsearbeten med dans-
karna?

Wallén ignorerar helt och hållet att 
höga officerare från bägge länderna i 
boken vittnar om att det fanns en sådan 
överenskommelse med Danmark. Amira-
len Jørgen Bork var med om dessa förbe-
redelser och planer redan som ung, 1958, 
och var i tjänst till 1990. Bork slår fast att 
minplaneringen ihop med Sverige gällde 
hela kalla kriget ut. 

Sveriges ÖB Bengt Gustafsson intygar 
att det var just operativt samarbete inför 
krig som förekom ihop med danskarna: 
”Det viktiga var de där mineringarna i 
Öresund. Där redovisade vi exakt för 
varandra var och i vilka situationer man 
tänkte lägga ut minorna”. 

Alltså just sådana förberedelser för 
krig som Wallén påstår inte förekom.57

10. Linjen i Östersjön
Om linjen i Östersjön för att separera 
svenska ubåtar från NATOs i krig så skri-
ver Wallén att “någon sådan plan fanns 
inte”. Även detta är en dementi utan 
värde eftersom jag inte skrivit att det var 
en plan utan en överenskommelse. Enligt 
Wallén var denna dock endast en rappor-
teringsskyldighet att berätta om ubåtsöv-
ningar i fred. 

Wallén anför som ett slags bevis för 
detta att han tjänstgjort i Milo Ö och S 
och då inte stött på någon sådan över-
enskommelse för krig. Det förutsätter 
att Wallén i sin tjänst vid Milona varit 
allvetande. Här förefaller han säga emot 
sig själv eftersom han åtta sidor tidigare 
poängterat att hög sekretess kan vara 
nödvändig: ”vad tre vet, vet snart hela 
världen”.58 

Än en gång motsäger Wallén sig 
57. Holmström 2022, s. 499
58. Wallén TiS 2012, s. 146, 138
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själv när han på sidan 145 deklarerar att 
uppgifterna om en ubåtslinje ”visar på 
okunskap om hur ledning av sjöoperativ 
verksamhet går till”. Redan på nästa sida 
citerar han marinchefen Åke Lindemalm 
som sagt att samordning av Sveriges 
och NATOs ubåtar ”löser man med ett 
telefonsamtal”. Just det - eller genom en 
överenskommelse redan i fred som sparar 
livsviktig tid under ett troligen rätt kao-
tiskt krigsutbrott. Ingen behöver då ringa 
något telefonsamtal eller vänta på att 
kopplas igenom till en strängt upptagen 
eller i värsta fall onåbar beslutsfattare i 
det andra landet. Utan genom en i förväg 
överenskommen linje så ligger eller går 
ubåtarna utan dröjsmål dit de ska utan 
risk för ömsesidig vådabekämpning.

Wallén avfärdar vidare förre ÖB Bengt 
Gustafssons uppgifter om att linjen gäll-
de för krig och aktualiserades på nytt av 
Västtysklands ÖB 1990 i samband med 
den tyska återföreningen. Men om det 
endast gällde något så oskyldigt som rap-
porter om övningar i fredstid – varför 
sade då försvarsminister Roine Carlsson 
nej till att dra linjen på nytt?

11. ”Lanes” för NATO-
ubåtar.
Det bestående värdet av Walléns kom-
mentarer finns i avsnittet om brittiska 
ubåtar i Östersjön. Här tillför han näm-
ligen ny kunskap som tidigare inte varit 
offentligt känd, vilket han ska ha en eloge 
för!

Men sin karta bekräftar Wallén dess-
utom mina uppgifter om “lanes” för 
NATO:s ubåtar och dykområden. Men 
egendomligt nog skriver Wallén att om-
rådena låg ”på fritt hav och danskt terri-
torialvatten”. Man behöver inte vara kon-
teramiral eller ens ta fram sjökortet för 
att utifrån Walléns båda kartor i TiS (sid 

145 och 148) se att ”LANE YANKEE”, 
”LANE ZULU” samt några dykområden 
delvis också ligger på svenskt territori-
alvatten. Åtminstone gällde detta från 1 
juli 1979 då Sverige utvidgade territorial-
havet från 4 till 12 nautiska mil.

Har Wallén även kartor över de ”lanes” 
som sägs ha funnits på Västkusten, så 
vore det av stort värde om han redovisade 
även dessa.  

Wallén skriver att SPU ”såg ingen an-
ledning att beröra frågan”. Men han för-
klarar inte varför utredningens höll tyst 
om detta. 

Det ligger nära till hands att tro att 
skälet till den uteblivna informationen i 
utredningarna om NATO-ländernas ”la-
nes” var att dessa kom att strida mot den 
bild som Ubåtsutredningen gett redan 
2001. Samme utredare skrev nämligen 
då att motiven att kränka svenska vat-
ten ”kunde väga jämt mellan pakterna” 
(alltså att Warszawapakten och NATO 
hade lika tunga motiv att kränka svenskt 
vatten).59 Hur står sig denna slutsats idag 
med tanke på vad vi numera vet om NA-
TO-ländernas ”lanes” in på svenskt vat-
ten? 

Till detta kommer bygget av avlyss-
ningssystemet mot ubåtar i Ålands hav,  
System 4, som skedde med hjälp av USA. 
Det är den andra av bokens uppgifter som 
Wallén bekräftar.

En ny fråga som inställer sig är hur 
Wallén så tvärsäkert kan slå fast att ”ing-
en koppling” fanns mellan vad brittiska 
Oberon-ubåtar gjorde i fred i Östersjön 
och deras uppgifter i krig. Varför bedrev 
de då underrättelseverksamhet mot Sov-
jet, Polen och Östtyskland samt möjligen 
också riskabel landsättning och hämtning 
av agenter? Har Wallén verkligen insyn i 

59. SOU 2001:85, s. 344
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den brittiska krigsplaneringen?  

12. Svenska ubåtskränk-
ningar av Sovjet
Wallén reagerar kraftigt på att jag skrivit 
att det ibland förekom att svenska ubåtar 
kränkte Sovjetunionen. Han ifrågasätter 
uppgifter som bland andra kommendör-
kapten Magnus Haglund lämnat. Men 
Haglund har sagt exakt det som står i 
boken (flertalet intervjuer är inspelade på 
band, utskrivna och citaten godkända av 
de intervjuade). Trots att Haglund säger 
”Vi skrev inte i våra order att de skulle 
kränka sovjetiskt territorium” så för-
vränger Wallén detta och får det istället 
till att Haglund utfärdat ”en order som 
direkt bryter mot marinchefens order”.60 

Wallén anför vidare att kommendören 
Nils Bruzelius funnit att ingen av nu le-
vande f.d. ubåtsflottiljchefer kan erinra 
sig att de kränkt sovjetiskt vatten. Nej, 
men om de kränkt – vore detta inte i så 
fall kvalificerat hemligt och något de ab-
solut inte kan medge öppet? En av dessa 
ubåtsflottiljchefer har i vart fall till mig 
sagt att sådana intrång förekom.

Å sin sida är Wallén övertygad om att 
svenska ubåtschefer ”är så ansvarsmed-
vetna” att de inte i fred skulle ”riskera 
fartyg och besättningar”. Han tecknar 
alltså bilden att den som kränkte Sovjet 
visade bristande ansvarskänsla. 

Wallén förbiser därmed helt att en 
ubåtschef också har ett annat och tyngre 
ansvar, enligt min mening. Nämligen 
att som chef i krig kunna genomföra sin 
uppgift på fientligt vatten och återvända 
helskinnad hem utan att bli upptäckt och 
bekämpad.

En av krigsuppgifterna för svenska 

60. Holmström 2011, s. 526, Wallén TiS 2012 s. 
149

ubåtar var ju att smyga sig fram mot 
sovjetiska hamnar och avfyra torpedmi-
nor som gick fram och lade sig på bot-
ten, varpå ubåten skulle återvända. Ett 
problem var att räckvidden på torpedmi-
norna var kortare än den sovjetiska terri-
torialvattengränsen på tolv sjömil. Detta 
krävde i krig ett offensivt uppträdande, 
på vissa håll in på sovjetiskt vatten.

Avgörande för att dessa offensiva ope-
rationer skulle lyckas var att ubåten inte 
röjde sig och därmed riskerade att bli at-
tackerad. Detta gjorde det önskvärt att 
redan i fred på plats kunna testa och kon-
trollera om det var möjligt att helt dold 
angöra sovjetiska hamnar för att från en 
bestämd position skjuta ut torpedminor-
na och sedan oupptäckt återvända hem.

Det var också detta som skedde. Se-
dan boken kom ut har jag fått namnet på 
svensk ubåtschef som på 1970-talet i en 
namngiven ubåtsklass gjorde ett sådant 
intrång utanför en namngiven sovjetisk 
hamn. 

Tvärtemot vad Göran Wallén ger ut-
tryck för så anser jag att en sådan opera-
tion i österled visar att ubåtschefen ifråga 
tog sitt ansvar för ubåten och dess besätt-
ning på djupaste allvar. Detta skedde med 
tyst välsignelse från högre chef och fästes 
inte på papper. Rena underrättelseupp-
drag torde ha genomförts på order av ÖB. 
Det vore av stort värde för eftervärlden 
om några av de som var med om någon av 
dessa två typer av ubåtsföretag kunde ge 
sina versioner av vad som skedde.

13. Baser för allierade i 
skärgårdarna.
Wallén ifrågasätter uppgifter om att Ma-
rinkommando Ost (MKO) enligt en hem-
lig order skulle vara berett att basera al-
lierade styrkor inom Milo Ö. Argumentet 
är att Wallén inte hittat någon sådan hem-
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lig instruktion, men han bortser då från 
att förra krigsarkivarien Evabritta Wall-
berg konstaterat att det skedde en omfat-
tande gallring av känsliga handlingar på 
1960-talet. 

Wallén antyder att kommendören 
Bengt O´Konor på något sätt skulle för-
växlat en basering av tyska enheter i krig 
i Orrfjärdsbasen i Gryts skärgård med att 
tyska enheter i fred fick genomsegla Kal-
marsund (!). Walléns förklaring har inget 
stöd i mitt material.

Klart är att både Marinkommando 
Väst och Syd från 1958 hade i uppgift ”att 
på särskild order samverka med eventu-
ellt allierade sjöstridskrafter och förbe-
reda basering av sådana”. 

I min bok och här i TiS kan jag återge 
ett dokument i form av bladet i ÖB krigs-
dagbok från Generalstabsövning 64 (se 
dokument på sidan 277). 

Den 14 april 1964 kl 18.40 går en or-
der till Chefen för Marinkommando Syd 
(CMKS). Där står ”enligt överenskom-
melse mellan CMKS och CMKO anord-
nas tysk ubåtsbas i Orr.”, alltså fjärden 
Orren och det omgivande basområdet i 
Gryts skärgård.61 

Wallén bortser från att ordern ges till 
Chefen MKS (som bevisligen haft den-
na uppgift) som är överens med Chefen 
MKO om detta. Istället söker Wallén för-
ringa dokumentet genom att hävda att 
Orrfjärdsbasen i krig utnyttjades fullt 
ut av svenska fartyg – att den kunde an-
vändas av allierade ”är således felaktigt”, 
hävdar Wallén.

Wallén förbiser krigsförloppet i öv-
ningen, ordern om Orrfjärdsbasen ges 
några dygn in i ett veritabelt storkrig där 
Sverige är på den allierade sidan. Där-
utöver ignorerar han helt två andra doku-

61. Holmström 2011, s. 535

ment från GSÖ 64 som återges i boken. 
Det ena (se dokument på sidan 278) anger 
att det var det svenska högkvarteret som 
tog initiativet för att lösa underhållsfrå-
gor för allierade sjöstridskrafter som nu 
stod under svenskt befäl.62 

Det andra (se dokument på sidan  279) 
visar att det var de allierade som önskade 
att danska och tyska sjöstridskrafter un-
derställdes svenska marina chefer. 

I det läget är det fullt logiskt att svens-
ka basområden utnyttjas av allierade. Då 
måste naturligtvis ÖB och marinkom-
mandona fatta de beslut som situationen 
kräver. Detta även om någon svensk köl 
till äventyrs skulle behöva lämna plats 
för en västtysk ubåtsbas (basområdet är 
f ö både vidsträckt och djupt).

Dokumenten från Generalstabsöv-
ningen visar tydligt att det fanns en men-
tal, övad, beredskap att upplåta svenska 
baser på Ostkusten för västtyska (och 
danska) enheter i krig. Detta är inget be-
vis på att detta nödvändigtvis skulle ha 
skett i ett krig, men det är ett både logiskt 
och troligt skeende.

14. Exilhögkvarteret
Att Sverige hade installerat ett exilhög-
kvarter i NATO-landet Storbritannien 
med marinchefen krigsplacerad där av-
slöjade jag i Svenska Dagbladet 1998. 
SPU tonade 2002 ner betydelsen av hög-
kvarteret och kom fram till att det endast 
var ”en samverkansfunktion med väst”. 

För att fastställa vad för slags högkvar-
ter det egentligen var så redovisar jag nytt 
material i boken. Ändå återkommer Wal-
lén med samma invändningar som SPU 
2002. En innovation är att Wallén nu 
kallar arrangemanget för ett ”exilkontor”. 
Den svenske marinchefens kvalificerat 

62. Holmström 2011, s. 530 ff



267

hemliga krigsuppgift skulle alltså bestå 
i att degraderas till något slags kontors-
chef. Uppriktigt sagt förstår jag inte vad 
Wallén är ute efter. 

Wallén skriver att arrangemanget ”av 
någon anledning kallats marinchefens 
exilhögkvarter”. Ja, och anledningen till 
det är Cheferna för Marinen viceamira-
lerna Bengt Lundvall samt Per Rudberg 
har använt just orden exilhögkvarter i 
samtal och intervjuer med mig. 

De skulle leda verksamheten där vid 
första krigsfara och under krig. Förre ÖB 
general Stig Synnergren har understru-
kit: ”Lundvall fick ju stora uppgifter, för 
han skulle flyga över dit direkt”.63 

Vad dessa våra högsta officerare sagt 
måste väl ändå tillmätas en viss vikt? 

Trions syn styrks även av de politiskt 
invigda, som förre statssekreteraren i 
Försvarsdepartementet Sven Hirdman: 
”Marinchefen är förste man på plats. 
Och så kanske man lyfter över reger-
ing och kungahus också. Och det var 
genomtänkt.”64

Utgångspunkten var erfarenheterna 
från den nationella katastrof som Nazi-
tysklands överfall på Norge 1940 innebar. 
Efter en månads strider tvingades reger-
ingen samt norska och allierade trupper 
evakuera landet. Exilregering och för-
svarsledning tog säte i Storbritannien.

Synnergren som varit svensk under-
rättelseofficer i Nordnorge utgick från 
ett liknande scenario om Sverige skulle 
angripas under kalla kriget och därför 
måste förberedelser genomföras.

Men skillnaden mot 1940 var att under 
kalla kriget kunde även kärnvapen sät-
tas in av en angripare. Synnergren talade 
med mig om att han i Sverige ”kunde få 
63. Dalsjö, Robert: Intervju med general Stig 
Synnergren 19 april 2000, s. 11
64. Holmström 2011, s. 388

en atombomb i huvudet” redan första 
krigsdagen. Även Lundvall utgick från 
att om ledningen i Sverige ”flyger i luften 
allesammans, då hade jag tagit befälet”. 
Rudberg slutligen, ansåg att kärnvapnen 
gjorde att USA var säkrare än Storbritan-
nien som plats för exilen.

Wallén invänder att ordet exilhögkvar-
ter ”är missvisande” så länge Sverige 
”kunde genomföra försvarsoperationer i 
ordnade former”. Hans resonemang må 
vara formellt korrekt utifrån svenska pla-
ner. Men han verkar helt bortse från ett 
modernt storkrigs karaktär. Har Wallén 
möjligen inte tagit till sig rönen ur de öst-
tyska arkiven om en Sovjetledd blixtof-
fensiv över Västeuropa som skulle bedri-
vas fullkomligt hänsynslöst, och till råga 
på allt med massiva kärnvapeninsatser? 
Tror Wallén att Sovjetunionen i ett stor-
krig skulle angripa och besätta svenska 
områden så hänsynsfullt att Sveriges för-
svar kunde ske ”i ordnade former”?

Det vore i så fall en icke-flexibel, när-
mast statisk syn som i och för sig kan ha 
delats av rätt många officerare, särskilt 
inom armén. Förre arméchefen general-
löjtnant Åke Sagrén var den som i krig 
skulle lett våra försvarsstrider. Först som 
Milochef i Övre Norrland och senare i 
karriären som ställföreträdande ÖB i re-
servhögkvarteret på svensk mark. Sagrén 
hade, med sin högre grad och sitt större 
ansvar, anledning att fundera på vad som 
skulle hända vid ett angrepp på Sverige. 
Han konstaterar i boken:

”Ett gravt fel i vår krigsplanläggning 
var att det blev en allmän uppfattning att 
kriget skulle gå till på det sätt som det var 
planlagt. Vi som hade lite överblick för-
utsåg att så kommer det inte att bli. Vår 
krigsplanering tjänade som grund för det 
fredstida planeringsarbetet. Men vi vis-
ste också att det första vi måste göra i 
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krig var att gå ifrån det här. Och agera 
utifrån det aktuella läget i varje situa-
tion.” 65

Det var för att möta denna typ av situa-
tion som Lundvall och senare Rudberg 
vid minsta osäkerhet om läget (som mor-
det på Olof Palme) var redo att aktivera 
exilhögkvarteret. Det var just detta, vad 
än Wallén försöker hävda.

15. Sveriges dolda flyg-
förband
Wallén förklarar att det inte är uppseen-
deväckande att Sverige hade ett hemligt 
flygförband. Må så vara. Men det norma-
la är att sådan ytterst sekret verksamhet 
hålls strikt nationell. Det anmärknings-
värda med Flygenhet 66 är ju att den öva-
de med hemliga agenter från NATO-län-
der som förflyttades in och ut ur Sverige. 
Det är just ett sådant operativt samarbete 
som enligt Wallén och SPU inte förekom. 
Även här är det svårt att förstå vad Wal-
lén menar.

16. Vad vi vet och skulle 
vilja veta
Vi vet, som framgått, alltså idag ganska 
mycket om de hemliga kontakterna med 
Nato-länderna. Framför allt på 1950-ta-
let. Här har jag endast tagit upp de punk-
ter Wallén tog upp i förra numret av TiS. 

Det finns fortfarande stora vita fläckar 
särskilt under 1970- och 80-talen. Ex-
empelvis: vilka kontakter och eventuella 
förberedelser för krig fanns med Väst-
tyskland och med Bundesmarine? Stor-
britannien är något av en ”black horse”. 
Britterna spelade under 1940- och 50-ta-
let en central roll i Sveriges västförbin-
delser. Som jag visar fanns ett samar-
bete hela kalla kriget ut om den hemliga 
svenska motståndsrörelsen Stay behind. 
65. Holmström 2011, s. 344

Mycket litet är känt konkret om exilhög-
kvarteret på brittisk mark. Hur utveckla-
des kontakterna med Royal Navy? Och 
var det mer än artigheter som utväxlades 
vid de Staff Talks som hölls med britter-
na hela kalla kriget ut?

Ett annat outforskat område är de väx-
eltjänstgöringar med officerare från Dan-
mark, Norge och Västtyskland på våra 
fartyg och våra officerare på deras. Även 
amerikansk personal tjänstgjorde ibland 
på svenska fartyg.

Här kan medlemmar av KÖMS och an-
dra som var med då det begav sig ge vik-
tiga bidrag till vår gemensamma historia. 
Jag har intervjuat många ledande office-
rare, men av naturliga orsaker är allt färre 
av dessa längre ibland oss. Det vore där-
för värde om de som var yngre, och som 
ännu inte hunnit så långt i graderna under 
det kalla kriget, också kunde berätta.

Men frågan måste ställas om Wallén 
verkligen är intresserad av att få fram så-
dan ny kunskap. Som jag visat i denna ar-
tikel har Wallén förringat, förvrängt och 
rentav förnekat existensen av vittnesut-
sagor från andra officerare i boken. Han 
hyllar på två ställen i sin artikel alla de 
som ”hållit tand för tunga” och inte talat. 
Men det kalla kriget är över sedan 20 år 
och neutralitetspolitiken övergiven. Det 
borde vara möjligt att tala mer öppet om 
förr sekreta ting – eller vill Wallén stänga 
dörren till vår nutidshistoria? 

17. Avslutning
Som framgått har Wallén i mycket en helt 
annan syn än den som jag lägger fram i 
min bok. Men som jag visat i min punkt-
visa genomgång så delas mina slutsatser 
i boken av forskare och många ännu le-
vande nyckelaktörer. I själva verket är det 
ju istället Wallén som står på bräckligt 
faktaunderlag.
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En paradox i Walléns inlägg är att ju 
mer sakligt underlag det föreligger i form 
av intervjuer eller dokument – desto mer 
bestämt avfärdar Wallén dessa uppgifter. 
Det övertygar inte.

Wallén försöker ge bilden av att Holm-
ström för fram icke underbygga uppgif-
ter och tolkningar. I själva verket så av-
viker hans kritiska artikel i TiS kraftigt 
från vad andra facktidskrifter publicerat 
om boken. I Krigsvetenskapsakademiens 
Tidskrift framhölls: ”Holmströms bok 
håller lika hög vetenskaplig kvalitet som 
den forskning som åstadkommits inom 
detta område.”66 

Tidigare nämnde norske officeren Tor 
Egil Walters omdöme löd: ”Boken er 
både et solit vitenskapelig håndverk og 
ikke minst en nyttig bearbeiding for fort-
satt forskning”.67 

Walléns uppfattningar om kända fakta 
(och följaktligen även om min bok) har 
svagt stöd i nutida forskning. Men istäl-
let för att inse och acceptera detta verkar 
Wallén utkämpa en slags sista strid i en 
66. Magnus Petersson: Kontinuitet i dubbelpo-
litiken, KKvAHT nr 2/2011
67. Tor Egil Walter, Pro Patria 2012, Nr 3

redutt som re-
dan passerats av 
forskningsfron-
ten. 

Pe r s o n l ig e n 
har jag inget otalt 
med Wallén och 
jag uppskattar 
granskning och 
debatt. Men då 
ska det vara en 
a rg umentat ion 

som är saklig och inte går på person.
Därför är det förvånande när Wallén 

slår fast att Holmström ”visar att han inte 
förstått det svenska säkerhetspolitiska 
tänkandet”. Det är starka ord från en le-
damot i KÖMS till en annan, och jag tror 
mig aldrig ha läst något liknande i TiS.

Enligt Wallén är beviset på ledamoten 
Holmströms begränsade förståndsgå-
vor följande. Jag påstås ha frågat varför 
ingen svensk statsminister ”inte inledde 
en öppen samverkan med västmakterna, 
d. v. s. begärde anslutning till NATO”.68 

Men på vilken sida i boken har Wallén 
läst att jag ställt denna fråga? Jag finner 
den inte.

För egen del tror jag inte att osaklig-
heter och personliga påhopp för KÖMS 
verksamhet och forskningen framåt. 
Tvärtom riskerar sådant att avskräcka 
ännu levande nyckelpersoner från att 
ge sin Oral History. Därmed försvåras 
fortsatt forskning i kalla krigets historia. 
Eller, för den delen, en angelägen debatt 
om dagens säkerhetspolitiska och marina 
utmaningar. För hur ska vi kunna forma 
en politik för framtiden om vi inte kän-
ner till – och erkänner - vår egen nära 
nutidshistoria?69

68. Wallén TiS 2012, s. 142
69, Holmström 2011, s. 576-77

Ett outforskat område är de officerare 
från NATO-länder som växeltjänstgjorde 
på svenska fartyg som jagaren Småland. 
Foto: KÖMS
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Ledamoten
MAGNUS HAGLUND

Den hemliga alliansen – ett steg till
I TiS nr 2 framför ledamoten Wallén ett antal kommentarer till ledamoten Holm-
ströms intressanta och omfattande bok ”Den dolda alliansen”. Det tycker jag är 
utmärkt, för han presenterar utförligt och väl dokumenterat därmed den svenska 
officiella bilden av den mycket annorlunda perioden i vår säkerhetspolitiska histo-
ria, som kallades för det kalla kriget. Jag tror dock att det finns anledning att föra 
debatten ytterligare något steg framåt och, eftersom jag i vissa avseenden känner 
mig apostroferad, vill jag framlägga ytterligare några synpunkter på vår historia 
under det kalla kriget och med viss betoning av den marina. Inte minst i belysning 
av situationen och tänkandet inom dagens försvar kan ett djupare resonemang för-
hoppningsvis leda dagens marina företrädare till en bättre inriktning, än att mest 
bara fortsätta att odla en del myter från en period, som var unik i många avseenden 
och som därför hanterades på ett ganska avvikande sätt. Idag kan vi ju frigöra oss 
från en hel del arv – eller kanske bråte – och i stället tillämpa mera erkända och 
strategiska tankar på det marina området; ja kanske för hela samhällsförsvaret.  

Den viktigaste myten att komma till rätta 
med, är kanske att vårt försvar avskräck-
te mot anfall och att vi skulle stå neutrala 
i ett krig mellan Nato och WP. Sanning-
en är väl snarare, att det från början av 
1960-talet var den amerikanska kärnva-
penkapaciteten, som avskräckte och att 
Sverige inte alls skulle vara neutralt i ett 
sådant krig utan skulle delta på västsidan; 
möjligen efter några timmars deklarerad 
neutralitet! Att detta inte tydligt framgick 

av den operativa planeringen, är kanske 
inte så egendomligt, för då hade sanning-
en – eller verkligheten – ju avslöjats. Och 
det är kanske främst därför man inte kan 
använda våra omfattande operativa verk 
som någon form av sanningsvittne. Där 
redovisades ju ett närmast självgenerat 
strategisubstitut, som i vissa fall kallades 
för djupförsvaret, men under den tid som 
vi hade högre chefer med särskilda kon-
takter med sina västkollegor gjorde det 

Magnus Haglund har under de senaste åren varit ordförande 
i Kungl. Krigsvetenskapsakademiens avdelning II (Sjökrigs-
vetenskap) och avgick från denna position i våras. Han var 
under åren 1986-1991 sekreterare i Kungl. Örlogsmanna-
sällskapet och är en flitig debattör i försvarsfrågor med ma-
rin och maritim inriktning. 
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kanske inte så mycket, därför de kunde 
gå in och direktstyra om olyckan varit 
framme.

I stället var det ju så - lite tillspetsat – 
att vi övade insatser mot överskeppnings-
företag, vars trovärdighet man lätt kunde 
ifrågasätta och många trodde att detta 
var invasionsförsvarets strategiska in-
riktning. Och för att spara gångtid under 
övningar spelades B-sidan ofta upp som 
om invasionens spets låg mot Stockholms 
södra skärgård. Från en mera strategisk 
utgångspunkt var ju detta rent nonsens 
– även om skärgårdsnavigering, vapen-
taktik och samverkan med attackflyget 
enkelt kunde övas på det sättet. Kon-
centrationen till skärgårdsområdet var 
ju betingad av att vi på det sättet skulle 
kunna upprätthålla en form av trovärdig 
”fleet-in-being-strategi”. För det krävdes 
en koncentration av alla stridsdugliga 
fartyg till ett och samma område och 
det hade inte så mycket med den opera-
tiva ledningens förbandstilldelningar och 
mobiliseringsplaner att göra. 

Även, och kanske inte minst, den 
svenska operativa planeringsmodellen är 
ju nu dessutom i behov av en rejäl moder-
nisering och, förhoppningsvis, tillämpar 
våra dagars högre chefer bättre och mera 
anpassade modeller, än den som gällde 
tidigare i Sverige och som i sina huvud-
drag var ett inlån från 1800-talets Kaiser-
Tyskland!

Hur det alltså var med den svenska 
synen på vår neutralitetspolitiks förläng-
ning i ett försvarskoncept vet vi kanske 
lite bättre nu, men hur såg våra grannar 
på vårt försvar? Man måste då nog tränga 
igenom våra egna myter och försöka för-
stå lite mer av vårt verkliga strategiska 
läge - inte minst för att förstå vår framti-
da säkerhetspolitik i en föränderlig värld. 

Ett är i alla fall klart: I den sovjetiska 

militära planläggningen gjorde man, som 
jag har uppfattat det, inga särskilda över-
väganden kring Sverige, som mest bara 
betraktades som ett västland bland de an-
dra på nordflanken, vilket förstås också 
Finland var. Och om den sovjetiska po-
litiska ledningen ibland sade sig uppfatta 
den svenska neutraliteten, så fanns det, så 
vitt jag kunna utröna, inte några sådana 
funderingar alls i den militära.  Hela den 
politisk- diplomatiska ”hänsynen” till 
Finland var kanske av betydelse på den 
diplomatiska nivån, men på den militära 
saknade den egentligen relevans. Det är 
nog för övrigt ganska ”svenskt”, att vår 
egna nationella säkerhetspolitik skulle 
vara inriktad på att tillvarata en annan 
stats väl och ve.  Nationsgränserna spe-
lade en mycket underordnad roll för den 
sovjetiska krigsplanläggningen, även om 
vi i Sverige naturligtvis tyckte att de var 
viktiga! Tydligen ansågs de vara så vik-
tiga, att det till och med var svårt att plan-
lägga för en svensk förstärkning av det 
finska försvaret, om Sovjetunionen verk-
ligen försökt att anfalla landvägen. Från 
1962 var dessutom ett omfattande och 
förödande kärnvapenkrig det sovjetiska 
huvudalternativet, vilket vi paradoxalt 
nog aldrig funderade på i den svenska 
säkerhetspolitiken fast att vi från 1966 
öppet uttalat befann oss under det ame-
rikanska kärnvapenparaplyet. Egentligen 
skulle vi kanske redan då ha övergått till 
ett insatsförsvar, som aktivt kan verka 
stabiliserande och förstärka en fredlig ut-
veckling i vår region.

Jag utger mig inte för att stå för san-
ningen, för den är verkligen svår att finna 
i vår modernare säkerhetspolitiska histo-
ria. Inte minst har det svenska underlaget 
från perioden betydande brister, efter-
som det ofta och på flera nivåer tydligt 
uttalades att det inte skulle förekomma 
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något ”på papper” rörande de mycket 
undandragna diskussioner och överens-
kommelser som gjordes under praktiskt 
taget hela efterkrigstiden och under det 
kalla kriget.  Den officiella svenska pre-
sentationen, som skett i statliga utred-
ningar, har därför betydande svagheter. 
Man måste alltså i högre grad än normalt 
kunna förstå eller veta, vad samtalen med 
ett antal västkollegor handlade om. Man 
bör nog också tala med berörda kollegor 
från perioden och höra deras berättelser. 
För en f.d. ”neutral” svensk är detta för-
stås stötande, men den svenska officiella 
sanningen är kanske inte så täckande som 
vi gärna vill tro. De överenskommelser 
som ett antal svenska högre politiker 
och militära chefer – främst C Fst, CM 
och CFV – gjorde med ett antal av sina 
kollegor kunde troligen ha spelat en be-
tydande roll, om en allvarlig utveckling 
var under uppseglande före 1961, för då 
kunde dessa chefer personligen påverka 
den svenska operativa inriktningen. Ef-
ter de stora omorganisationerna och efter 
det att den nya regionala ledningen in-
förts blev kanske den svenska operativa 
ledningen mest att betrakta som en serie 
”stabsövningar” och inget annat, för att 
låna Walléns beteckning på WP planer 
mot Östersjöutloppen – varav Sverige ju 
ändå var och är en del.

 En tidig överenskommelse rörde vårt 
luftförsvar och då var antagligen dåvaran-
de C FV en viktig samtalspart för britter-
na. Jag har personligen inte studerat detta 
i detalj, men britterna befann sig 1945 i 
den situationen, att sovjetiskt bombflyg 
inte kunde flyga an mot de engelska flyg-
baserna över kontinenten, eftersom väst-
makternas jaktflyg var baserat där. Det 
gjorde anflygningsvägarna över det svagt 
luftförsvarade Sverige strategiskt vikti-
ga.  Det var därför vi fick anskaffa engel-

ska jaktflygplan redan då och från brittisk 
utgångspunkt var alltså ett starkt svenskt 
luftförsvar av största betydelse. Märkligt 
nog har jag inte någonstans sett någon ob-
servation eller värdering alls kring detta 
i samband med Berlinkrisen 1948, då det 
amerikanske strategiska bombflyget åter 
frambaserades till de brittiska baserna i 
Nordengland, men den här gången med-
fördes hela kärnvapenarsenalen - alla de 
sju (!) atombomberna. Det gav ju faktiskt 
det svenska luftförsvaret en viss roll i 
terrorbalansen och detta visade sig kan-
ske bäst 1950, då Koreakriget hade bru-
tit ut och RAF hejdade leveranserna av 
J- 28-or till Sverige, för RAF uppfattade 
att de behövde dem själva. Men på en 
söndag(!) beslöt premiärminister Attlee 
personligen efter ambassadör Hägglöfs 
uppvaktning, att leveranserna skulle full-
följas. Uppenbarligen var jaktflygplanen 
viktigare för britterna, om de var base-
rade och kunde verka i Sverige än inom 
Storbritannien! Hela denna stora fråga 
blir oftast i svenska officiella värderingar 
ofta enbart en fråga om möjligheterna för 
västs flyg att nödlanda i Sverige efter fö-
retag mot Sovjetunionen – och, visst, det 
var väl också en del i samordningen på 
flygsidan, men det fanns alltså en annan 
och kanske större!

Det brittiska bombflygets planering 
för ett krig mot Sovjetunionen var också 
ursprunget till ”linjen i Östersjön”, som 
nu diskuteras och ifrågasätts. RAF hade 
en god kapacitet för flygminfällning och 
hade ”övat” detta under kriget och nu 
ville man ha möjlighet att flygminfälla 
i södra Östersjön eftersom Royal Navy 
inte planerade att uppträda där. Det var 
detta som var grunden för separations-
linjen, som sedan också kom att gälla 
ubåtsoperationerna.  I den svenska ver-
sionen av detta skulle denna linje enbart 
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gälla under fredstillstånd, men vem vet 
egentligen när ett krig inleds till sjöss? 
I svenska operativa verk ansåg man sig 
veta detta, men beskriver detta en marin 
strategisk verklighet?  Hade det till exem-
pel verkligen varit klokt att inte ha ubåtar 
på plats med beredduppgifter redan inn-
an ett krigsutbrott, för att anknyta till en 
annan diskussionspunkt? Självklart var 
det så och det är kanske i det samman-
hanget man bör betrakta uppgifterna om 
att även svenska ubåtar kunde ha uppträtt 
”framfusigt” – alldeles oberoende om det 
i verkligheten skedde eller bara varit en 
muntlig tradition och alldeles oberoende 
om det angivits i företagsordrarna, att de 
inte fick kränka sovjetiskt territorium.

Att beredduppgiften att basera västs 
fartygsförband försvunnit i de svenska 
orderverken innebar inte, att man glöm-
de bort detta exempelvis i den västtyska 
marinen. Jag har personligen talat med 
västtyska f d torpedbåtsgastar, som vis-
ste att Matviksfjärden öster om Karls-
hamn var en alternativ basering för deras 
”geschwader”, om det hade behövts. De 
hade till och med varit och rekognoserat 
detta vid ett örlogsbesök i Karlshamn på 
1960-talet! Allt fanns alltså inte i våra 
orderverk. Men vid ett tillfälle tycks det 
blivit en kontrovers om uppgiften att ba-
sera fartyg på Västkusten. Beredduppgif-
ten för den marina chefen där försvann, 
då den nya regionala organisationen in-
fördes 1966 och i stället skulle C ÖrlB V 
under MB V stödja milo Syds fortsatta 
operationer mot en redan påbörjad och 
pågående invasion av Sydsverige. Lite 
spekulativt kan man ju undra om detta 
var orsaken till att Gunnar Fogelberg av-
gick i förtid 1964? 

En mera parentetisk fråga rör avlyss-
ningssystemet i Ålands hav. Om jag vore 
ansvarig för någon sovjetisk marin ope-

ration i Bottniska viken, så borde jag väl 
betrakta sjökortet och lägga märke till 
förträngningarna. Inte skulle jag väl tro 
annat än att svenskarna placerat någon 
form av spaningsorgan i Södra Kvarken 
– och kanske också i Norra? Det borde 
väl närmast vara en självklarhet och så 
dumma är väl inte svenskarna! 

Sammanfattningsvis är det alltså min 
bedömning, att de båda ledamöternas 
beskrivningar av vissa marina frågor 
under det kalla kriget kompletterar var-
andra och förhoppningsvis stimulerar det 
kanske flera att forska på området. Som 
av en händelse(?) presenterar ledamoten 
Edling i samma nr av TiS några grunder 
i Stig H:son-Ericssons marina tänkande, 
vilket kanske även skulle kunna applice-
ras på dagens situation i Sverige och för 
det svenska försvaret. En del känner jag 
igen från samtal med några äldre kolle-
gor, som egentligen varit skeptiska eller 
värre mot den ”militarisering”, som suc-
cessivt skedde av det svenska försvaret 
under det kalla krigets avslutande ske-
den.  Det är från den här utgångspunk-
ten mycket intressant att läsa Stig H:son-
Ericssons memoarer, där han framställer 
sina tankar om ett tidigt, offensivt inrik-
tat periferiförsvar som den riktiga svens-
ka försvarsmodellen. Under de inledande 
skedena av det kalla kriget var det ju till 
och med möjligt för Sverige att upprätt-
hålla ett slags sjöherravälde i Östersjön! 
Tydligen delade CFV hans uppfattning 
och dessa två försvarsgrenschefer före-
trädde senare alltså vad jag skulle vilja 
kalla en klassisk ”fleet-in-being”-stra-
tegi, som inriktades på att uppträda of-
fensivt i Östersjön och på att skydda för-
bindelserna västerut i Västerhavet – och 
de var samtidigt operativa chefer för sina 
respektive försvarsgrenar, vilket säker-
ställde att de gjorda överenskommelserna 
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med västföreträdare kunde genomföras 
och trots att ingenting fanns på papper!  
Att de trots detta samförstånd förde en 
”anslagskamp” med varandra ändrade 
nog inte deras gemensamma strategiska 
syn. Samtidigt vet jag, att CM baktalades 
på sina håll inom armén, där han i sådana 
sammanhang förklenande kunde kallas 
”Stig fin-som-fan Ericsson” redan under 
sin tid som CKF!

Inte minst förändringarna över åren 
av ledningsstrukturerna kan i många av-
seenden anses som diskutabla och som 
marinen fick leva vidare med – och trots 
att en möjlig marin strategi eller tillämp-

ning alltmer förkvävdes av mera militära 
operativa tillämpningar – utan strategis-
ka tankar! Har detta måhända bättrat sig 
över åren?

Nu har vi annars möjligheter att påver-
ka och en viktig fråga är då hur vi från en 
strategisk utgångspunkt ska kunna verka 
för landets säkerhet redan idag och på 
dagens konfliktnivå! Och det bör vi klar-
lägga innan det börjar en planerings- och 
budgethantering, som ju annars mest in-
bjuder till halvmesyrer eller värre!

Jag ser att de båda ledamöternas inlägg 
kunde vara en början på en tankemässig 
återtagning!
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Debatt

Något för svenska flottan?
I år är det Strindbergsår (100 år sedan han dog) och det har gjort att teatrar, radio och 
TV haft mer Strindberg på repertoaren än de normalt brukat ha. Det har även gjort 
att jag på nytt läst bl.a. hans första drama Mäster Olof. Sedan jag gjort det kom jag 
att undra över vem som var Danmarks Olaus Petri. Vem genomförde reformationen i 
Danmark? Var det kanske biskop Absalon? En titt i Wikipedia visade att det var det 
inte. Han grundlade däremot København. (Olaus Petri närmaste motsvarighet visade 
sig vara Hans Tausen, biskop i Ribe). Detta hade dock fått mig att titta på Absalon i 
Wikipedia och då fick - en numera äldre man som levt hela sitt yrkesverksamma liv i 
den svenska flottan - se att den danska flottan idag har två fregatter av Absalon-klass 
(HDMS Absalon och HDMS Esbern Snare). Båda är moderna och levererades 2009. 
Enligt Wikipedia (min källa nuförtiden) är dessa fartyg de första tecknen på den pågå-
ende omorganisationen av den danska flottan. Dess primära uppgift kommer i fortsätt-
ningen vara internationella operationer och det kommer också vara uppgiften för dessa 
fartyg. De är på 6.300 ton och bestyckade med en Mark 45 kanon (127 mm), Evolved 
Sea Sparrow och Harpoon-missiler, ubåtsjakttorpeder (MU90) samt bär två helikop-
trar. Utöver dessa två fartyg är f.n. tre fregatter av samma storlek under byggnad (Iver 
Huitfeldt-klassen). De utrustas även för rena stridsuppgifter och beräknas gå i tjänst 
2012-2013. De kommer bl.a. bära amerikanska kryssningsrmissiler av Tomahawk-typ.

Mina tankar fortsatte därefter till det svenska försvaret och särskilt då till flottan, 
som ligger närmast mitt hjärta. Även för oss är numer internationella operationer den 
främsta uppgiften. HMS Carlskrona var säkerligen väl lämpad för den uppgiften då 
hon uppträdde i Adenviken. Men hur länge kan hon bibehållas för liknande verksam-
het? Hon har nu varit i tjänst i mer än 30 år. Vad har vi sen? Fem Visby-korvetter som 
har som främsta egenskap att vara osynliga (stealth). Att vara svårupptäckt var en 
mycket värdefull egenskap under det kalla kriget, liksom naturligtvis även i verkliga 
stridssituationer – men är det bra under internationella operationer? Då förefaller upp-
giften snarare vara att synas och därigenom utgöra ett hot. Våra fyra ubåtar är troligtvis 
inte heller särskilt väl lämpade för denna typ av operationer. Våra Göteborgs- och 
Malmö-korvetter är däremot bra så länge de kan utnyttjas (åren går även för dem). 

Mitt intryck är därför att vi skaffat fartyg (Visbykorvetter och ubåtar) med hög kom-
petens för att kunna fungera effektivt i stridssituationer. Det var vad som gällde då 
fartygen projekterades och i sådana situationer hade de säkerligen varit av högsta klass. 
Det bestyrks väl av HMS Gotlands framgångar tillsammans med US Navy i San Diego. 
Uppgifterna har dock förändrats. Vi är nu på väg mot en tid när Carlskrona och Gö-
teborgsklassen blivit för gamla – vad har vi då för fartyg lämpade för internationella 
operationer?
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I TiS nr 1/12 läser jag en artikel av Göran Kimell med rubriken Sverige behöver 2 – 3 
fregatter! Min reflektion blir då – varför inte vända sig till danska marinen och bygga 
ett par Absalon och ett par Iver Huitfeldt i Karlskrona. Vi har i andra sammanhang 
(bl.a. då det gällt ubåtar) alltid framhållit att enhetspriset blir lägre i en längre serie. 
Skulle inte det även gälla om Absalon- och Huitfeldtserierna förlängdes? Ritningar och 
allt annat underlag finns säkerligen tillgängligt.

Detta skulle även passa bra ihop med Johan Fischerströms tankar i artikeln En idé 
till utökat nordiskt försvarssamarbete i samma nummer av TiS.

Lennart Forsman
Ledamot av Kungl. Örlogsmannasällskapet

Den nybyggda danska fregatten Iver Huitfeldt under provtur. Foto: Søværnets helikop-
tertjenste.
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Kommentarer till Anders Enstöms inlägg 
I senaste numret av TiS (2012:2) har ledamoten Anders Enström i positiva ordalag 
kommenterat mina kritiska synpunkter på Taktikreglemente för Marinstridskrafterna 
(TRM 1A) i TiS 2011:5. Han uttalade sin uppskattning över att jag startat en debatt 
och välkomnade eventuella förslag till förbättringar. Han skriver också att en översyn 
av doktrinerna avses genomföras. Det är givetvis glädjande att en översyn av doku-
mentfloran kommer till stånd. Det är då viktigt att den svenska doktrinen blir just en 
doktrin. En sådan är kortfattad och kärnfull och inte tyngd av en massa ovidkommande 
beskrivningar av allmän natur som är fallet nu.

I samband med ett av Försvarshögskolan anordnat seminarium i våras om behovet av 
en lärobok i marin taktik fick jag tillfälle att med Enström diskutera utvecklingen be-
träffande taktiska publikationer. Jag fick då veta att arbete med framtagning av Taktis-
ka Procedurer för Marinstridskrafterna (TPM) pågick. Vissa var redan distribuerade. 
Merparten är sekretessbelagda vilket är naturligt. Några är emellertid öppna. På min 
begäran översände Enström elektroniskt TPM 3.4 (MW) Taktiska procedurer för ma-
rinstridskrafterna Mine Warfare (Förhandsutgåva), fastställd 2010-04-16 att tillämpas 
från detta datum.

Denna publikation ”riktar sig främst till ledningsnivåer över enhet (dvs. CTU/CTG1) 
men även arbetet på enhetsnivå beskrivs till del i dokumentet för att ge en övergripande 
bild. Reglementet kommer att kompletteras med TPM 3.4.1 som riktar sig till enhets-
nivå och berör stridsteknik. Här kommer mer detaljerade instruktioner hur enheten 
skall agera att beskrivas.”  Anledningen till att jag citerar detta inledande stycke i 
publikationen framgår nedan.

TPM 3.4 är omfångsrik, ca 200 sidor. Inledningsvis används ca 40 sidor till att re-
petera vad som står i TRM rörande organisation, ledningsstrukturer, stabsrutiner etc. 
Då antalet TPM enligt skissen i Enströms debattinlägg är tio enbart under huvudordet 
stridsledning innebär det storleken 400 sidor som inte bör finnas i publikationer rö-
rande marin taktik. Detta understryker behovet av en stabshandbok, en uppfattning 
som Enström uppenbarligen biträder. En stabshandbok skulle innebära en väsentlig 
minskning av antalet sidor i såväl TRM som i alla TPM.

Publikationen innehåller ett ca 20 sidor långt kapitel om minmaterielen, dvs. minors 
och svephinders konstruktion, minors verkan  mm. Avsnittet är allmänt hållet och fö-
refaller vara lämpat som ett kompendium i minlära på aspirant-/kadettnivå. 

Avsnittet om minröjning är bra, även om vissa avsnitt av lärobokskaraktär med för-
del kan föras till nyssnämnda kompendium. Avsnitten om planering och ledning av 
minröjningsföretag är egentligen de enda i publikationen som har med taktik att göra. 
Som framgår av Enströms inlägg erfordras emellertid ytterligare anvisningar hur ett 
minröjningsuppdrag skall genomföras i praktiken. Anvisningar på denna ledningsnivå 
(TE) – i svensk terminologi torde här avses fartygs- eller rotechef – benämns, som 
framgår ovan, stridsteknik. 

1. CTU = Chief Task Unit (TU) ; CTG = Chief Task Group (TG). TG är nivån under Task Force 
(TF)) och TU nivån därunder. Nivån under TU är Task Element (TE).   
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När man granskar beskrivningen av hur planeringen av ett minröjningsföretag skall 
genomföras, märks influensen från NATO-publikationer tydligt. Det antal stabsoffice-
rare som ges olika uppgifter överstiger med råge vad en svensk minröjningsflottiljchef 
disponerar. Det framgår tydligt av redovisat exempel (ett havsområde om 75 x 75 NM 
bedöms mininfekterat. Genom detta skall en 90 NM lång minfri led röjas). Exemplet 
kan antas vara hämtat från någon av operationerna i Persiska viken.

Detta väcker frågan om hur långt vi i Sverige skall anpassa våra taktiska reglemen-
ten till NATO-standard. Självfallet måste vi vid operationer som innebär samverkan 
med andra nationer acceptera att det är NATO:s bestämmelser som gäller. Dagens 
svenskar, i synnerhet de som är under ca 40 år är kunniga i engelska språket och torde, 
i varje fall när det gäller marin personal, i allmänhet knappast ha några problem med 
att förstå en NATO-publikation. Ett alternativ till att i en svensk taktisk publikation 
blanda översättningar från en NATO-publikation med svenska bestämmelser vore att i 
stället acceptera NATO-boken att användas vid samverkan med andra nationer och ha 
ett nationellt reglemente vid svenska försvarsoperationer. 

Avsnitten om mineringsverksamhet är än så länge i det närmaste bara rubriker. När 
de utformas bör också den åttonde konventionen från 1907 års Haagkonferens redovi-
sas. Den omnämns, såvitt jag kan se, inte i publikationen.

Enström skriver avslutningsvis rörande TRM 1(A) att publikationen är väl motta-
gen (på förbanden?) vilket måste betecknas som oroande. Det vittnar nämligen om att 
kunskaperna om vad marin taktik är uppenbarligen gått förlorade för dagens marinof-
ficerare. 

Göran R. Wallén
Konteramiral (PA), Ledamot av Kungl. Örlogsmannasällskapet



289

Bokanmälan

Learning from experience- 
Lessons from the Submarine Programs 
of the United States, United Kingdom, 
and Australia

För att förbättra erfarenhetsåterföringen, och framför allt tillämpningen av erfarenhe-
terna, uppdrog ubåtsmyndigheterna i USA, Storbritannien och Australien åt RAND 
Corporation att ta fram vilka lärdomar från respektive lands tidigare ubåtsprojekt som 
kan och bör beaktas av framtida projektledningar. Detta har resulterat i rapporter, vil-
kas slutsatser är intressanta och tillämpliga inte enbart för ubåtsutveckling utan även 
för andra typer av komplexa utvecklingsprojekt.

Utredningarna har inneburit dels att man gått igenom tillgänglig litteratur och rap-
porter om ubåtsprojekten, dels genomfört ett stort antal intervjuer med dem som var 
inblandade i respektive projekt. 

En rapport per nation har givits ut:. USA-rapporten behandlar klasserna Ohio, Sea-
wolf och Virginia, och spänner därigenom över en rad år. Bland annat har man jämfört 
den grundläggande designfilosofin. Ohio innebar små förbättringar på ett fåtal om-
råden jämfört med tidigare klasser. Därigenom begränsades projektriskerna kraftigt, 
och Ohio betraktas allmänt som ett succeprogram. I och med Seawolf försökte man 
däremot ta stora tekniksteg på många områden samtidigt, beroende på vidlyftiga ope-
rationskrav. Virginia slutligen designades efter det kalla krigets slut, vilket innebar 
en snävare kostnadsram. Här återgick man också till återanvändning av beprövade 
lösningar.

Det är också intressant att läsa om hur den tidigare hårda konkurrensen mellan de 
två leverantörerna gått över i ett likställt partnerskap för arbetet med Virginia-klassen.

I Storbritannien har man valt att studera Astute-klassen, vilket ger färska erfaren-
heter (HMS Astute överlämnas till Royal Navy i slutet av 2012) som också är särskilt 
relevanta eftersom Storbritannien liksom Sverige gjorde ett längre uppehåll mellan 
nyubåtsprojekt. Här konstateras att RN inte tillräckligt beaktade konsekvenserna av 
detta uppehåll, varken på tidplan eller kostnad.

Mät- och betalningsklausulerna i kontraktet var också upplagda på ett sätt som ledde 
projektet i fel banor. Ett ännu större problem var att fram till och med föregående 
klass, Vanguard, var Director General Submarines (DGSM) inom MOD ansvarig för 
design och konstruktion. Varven hade begränsat inflytande på konstruktionen. I slutet 
av 80-talet inleddes nedmonteringen av flera tekniska avdelningar inom MOD och RN, 
och när offertförfrågan på det som skulle bli Astuteklassen gick ut innefattade det även 
att huvudleverantören skulle vara design authority, det vill säga en fullständig förskjut-
ning av kund-leverantörsgränsen.
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Flera ägarförändringar för huvudleverantören komplicerade också projektet. Pro-
jektet startades de facto om 2003, två år efter kölsträckning av första båten, då hela 
kravmassan arbetades om och minskades radikalt, och ett nytt kontrakt tecknades.

För Australien är det Collins-projektet som studerats, där ju såväl Sverige som Kock-
ums var djupt involverade. Här studerar man bland annat problemen med att bygga upp 
egen ubåtsutvecklingskompetens från grunden. Andra problem som tas upp är t.ex. att 
designen baserades på svenska ubåtar med fundamentalt annorlunda operationsprofi-
ler. Liksom med Seawolf drar utredarna slutsatsen att man försökte ta för stora steg på 
för många områden samtidigt. En annan slutsats är att användarna inom RAN inte var 
tillräckligt engagerade i projektets tidiga faser. Man konstaterar också att förhållandet 
mellan ASC, huvudleverantör, och Rockwell, leverantör av combat system, inte var 
tillräckligt tydligt reglerat.

RAND har också gjort en kortare samlingsrapport där de gemensamma lärdomarna 
och slutsatserna för alla tre nationers projekt samlats. Det är intressant att erfaren-
heterna och problemen är så likartade, trots olika förutsättningar både på kund- och 
leverantörssidan.

Erfarenheterna sträcker sig från strategisk nivå, t.ex. "Statsmakten måste ha en lång-
siktig idé både om ubåtsvapnet och den industriella förmågan", till detaljerade insikter 
om själva projektgenomförandet, t.ex. "Användare, byggare och underhållsansvariga 
måste medverka i utvecklingsprocessen" eller ännu mer intressant "Ubåten skall de-
signas för demontering och utbyte av utrustningar", där man påpekar att vissa delar 
av ubåten har en livstid på 30 år eller mer, medan t.ex. C4I-system bara lever några år.

Sammantaget skulle jag vilja påstå att åtminstone samlingsrapporten är lämplig läs-
ning för alla som är inblandade i komplexa försvarsindustriprojekt, inte bara gällande 
ubåtar; såväl användare, industri, beställare som politiker.

Rapporterna kan laddas ned gratis på http://www.rand.org/pubs/monographs/
MG1128z1.html, där de också kan beställas i tryckt form.

Johan Granholm

Learning from Experience
Redaktör: John F. Schank
Förlag: RAND Corporation
ISBN/EAN: 978-0-8330-5903-1 m.fl.
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