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Meddelande 
från

Kungl.Örlogsmannasällskapet

Nr 3/2009. Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i Karlskrona 
tisdagen den 24 mars 2009.
(Utdrag ur protokoll)

Sammanträdet ägde rum på Sjöofficersmässen, Amiralitetstorget 7, i närvaro av 58 
ledamöter och inbjudna gäster. Sammanträdet avslutades med en gemensam supé.

§ 2 Föredrogs föregående sammanträdesprotokoll från akademisammanträdet den   
  25 februari i Stockholm.

§ 3 Orienterade sekreteraren om Piratseminariet i Göteborg.

§ 4 Hölls inträdesanförande av ordinarie ledamoten, Chefen för 1.ubåtsflottiljen  
  Kmd Jonas Haggren, med rubriken ”Personalförsörjning av framtidens ubåts-  
  vapen - utmaningar och möjligheter”.

§ 5 Redovisade Marininspektör Konteramiral Anders Grenstad sin syn på mari-  
  nens utveckling med rubriken ”Den nya marinen - pålitlig, rimlig och relevant”.
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§ 6  Orienterade sekreteraren om den senaste boken i serien om Försvaret och det  
  kalla kriget; ”Vi levde i verkligheten”.

Vid Protokollet
Bo Rask
Sekreterare

Nr 4/2009. Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i Stockholm 
onsdagen den den 22 april 2009.
(Utdrag ur protokoll)

Sammanträdet ägde rum på Kastellet i närvaro av 30 ledamöter och inbjudna gäster. 
Sammanträdet avslutades med gemensam supé ombord på m/s Segelkronan.

§ 2 Föredrogs föregående sammanträdesprotokoll från akademisammanträdet den   
  24 mars i Karlskrona.

§ 3 Gav [mötes]ordföranden utförliga kommentarer till 2008 års ekonomiska utfall  
  och redovisade de åtgärder styrelsen vidtagit för att skapa en balanserad budget  
  för 2009. Redovisades revisionsrapport för verksamhetsåret 2008. Beviljades   
  styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008.

§ 4 Hölls inträdesanförande av ordinarie ledamoten Bo Berg med rubriken   
  ”Behöver Sverige en marin?”.

§ 5 Hölls inträdesanförande av ordinarie ledamoten Richard Tornberg med titeln  
   ”Folkrättsliga aspekter på Proliferation Security Initiative”.

§ 6 Redovisade ordinarie ledamoten Per Jenvald utdrag ur årsberättelse inom Veten- 
  skapsgrenen V, Humanteknik och underhållstjänst.

Vid Protokollet
Bo Rask
Sekreterare

Ändrad adress?
Det är viktigt att akademiens sekreterare och redaktören för Tidskrift i Sjöväsendet 
får kännedom om ändrad postadress. Vänligen anmäl detta snarast till antingen 
secretary@koms.se eller editor@koms.se. Sådan anmälan kan också göras brevledes 
till Redaktionen för TiS, c/o Engevall, Junibacken 9, 135 54 TYRESÖ
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Redaktörens spalt

En spännande tid
Sedan Tidskrift i Sjöväsendet (TiS) nummer 1/2009 utkom i mars har en mängd intres-
santa händelser skett som påverkar den marina och maritima sektorn. Som exempel 
kan nämnas att Regeringen den 19 mars lade sin försvarspolitiska proposition ”Ett 
användbart Försvar” på riksdagens bord och den så kallade ”Stödutredningen” har 
framlagts till regeringen med en lång rad, vissa mycket radikala, förslag på fortsatt ut-
formning av myndighetsstrukturen inom Försvarsområdet. Den svenska marina styr-
kan ME-01 har nedtransporterats till Adenviken och är sedan den 15 maj operativ. Som 
på beställning genomförde HMS Malmö det första ingripandet mot misstänkta pirater 
den 26 maj, samma dag som Kungl. Örlogsmannasällskapet genomföde det andra Pi-
ratseminariet (av planerade tre), denna gång i samverkan med Sjöhistoriska museet.

I detta nummer av TiS ger Marininspektören Anders Grenstad sin syn på den lagda 
propositionen och ett antal andra artiklar behandlar den framtida marina utvecklingen. 
Inom ”Pirattemat” återfinns fyra artiklar ur lika många perspektiv. Det politiska, det 
militära, det sjöfartsmässiga och det historiska perspektivet återspeglas i fyra, som jag 
anser det, mycket intressanta och läsvärda artiklar.

Det är också glädjande att kunna presentera ett välformulerat debattinlägg som på 
tydligast möjliga vis replikerar på en nyutkommen bok i ubåtsfrågan. Andra artiklar 
berör frågor kring rustningskontroll och Marinens nya skolfartyg ges en kortare pre-
sentation.

Jag vill även passa på och tacka er som är nya prenumeranter på Tidskrift i Sjöväsen-
det. Jag hoppas att ni skall finna TiS vara en intressant och läsvärd publiktion och att vi 
med gemensamma krafter skall kunna öka upplagan och sprida budskapet ytterligare.

Thomas E. Engevall
Redaktör för Tidskrift i Sjöväsendet
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Kungl. Örlogsmannasällskapets bibliotek
Numera är biblioteksregistret anslutet till en extern server, vilket markant har ökat tillgäng-

ligheten till allt materiel i akademiens bibliotek som innehåller 12 000 boktitlar, 15 000 
band, 1 000 handskrifter, ettebladssamlingar och 2 000 sjökort. Ett omfattande arbete med 

att katalogisera innehållet i alla artiklar av samtliga utgåvor av Tidskrift i Sjöväsendet sedan 
1836 har genomförts.

Allt detta är sökbart på internet via internetadressen ”www.koms.se” 

För ytterligare information rekommenderas kontakt med Kungl. Örlogsmannasällskapets 
bibliotek, som normalt är öppet vardagar mellan 09.00-13.00

Telefon/Fax: 0455-259 91, E-postadress: library@koms.se

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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Vårt bidrag till operation Atalanta stärker 
även den etablerade svenska ESFP-politi-
ken, vilken gjort Sverige till en trovärdig 
och respekterad aktör inom EU:s krishan-
tering. Att som EU-ordförande få möjlig-
het att leda unionens diskussioner och 
beslut om en eventuell förlängning av 
insatsens mandat och breddning av EU:s 

ansats är givetvis extra tilltalande då vi 
samtidigt militärt är delaktiga i insatsen.   

Marinen har en lång historia som red-
skap för vår utrikes- och säkerhetspolitik. 
För ett antal år sedan manifesterade detta 
sig framför allt genom örlogsbesök och 
andra former av samarbete. Numera är 
multinationella övningar en del av varda-

Ledamoten
NILS DAAG

Ambassadör Nils Daag är chef för Enheten för säkerhetspolitik 
vid Utrikesdepartementet. Foto: Pawel Flato.

Sverige i operation ATALANTA
Anförande hållet i samband med Piratseminarium arrangerat av Kungl. 
Örlogsmannasällskapet och Sjöhistoriska Museet 26 maj 2009.

Efter mindre än två veckor i EU:s marina insats utanför Somalia ingrep i natt den 
svenska korvetten HMS Malmö och avstyrde en sjörövarattack mot det grekiska 
handelsfartyget Antonis. Sju misstänkta sjörövare omhändertogs av den svenska 
styrkan och är vid denna artikels skrivande på väg till Djibouti för förmodad vida-
retransport till Kenya där lagföring kommer att prövas. Detta första ingripande är 
ett bra kvitto på att de drygt 150 svenskarna i ME01 på korvetterna Stockholm och 
Malmö samt stödfartyget Trossö är väl utrustade och övade för sina viktiga uppgif-
ter. Deras främsta uppgift är att eskortera FN:s Världslivsmedelsprograms (WFP) 
humanitära leveranser säkert i hamn, men de kommer även mer övergripande att 
motverka den utbredda sjörövarverksamheten i området. Den svenska styrkan in-
går i en EU-ledd insats kallad operation Atalanta vilken sedan december förra året 
verkat utanför Somalias kust. Att Sverige deltar i internationella krishanterings-
operationer är en viktig del av svensk utrikespolitik och ett sätt för Sverige att leva 
upp till sina internationella åtaganden. Beslutet om att skicka en svensk väpnad 
styrka för att delta i EU:s första marina insats ligger i linje med etablerad svensk 
säkerhetspolitik, Sveriges starka humanitära fokus och vårt breda och långsiktiga 
engagemang i Somalia. 
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gen i vårt internationella umgänge, även 
för Marinen. Övningar ger ibland utbyte 
utöver det som erhålls i övningsområdet, 
något som inte minst erfarenheterna av 
“ubåt i västerled” har visat. I Östersjön 
har Marinen sedan många år varit enga-
gerad i minröjningsoperationer i baltiska 
farvatten, något som bland annat har givit 
oss en möjlighet att i handling visa vårt 
stöd till våra grannländer på andra sidan 
Östersjön. 

I och med den svenska medverkan i den 
marina komponenten av UNIFIL utanför 
Libanon tog vi ett nytt steg: svenska far-
tyg deltog där för första gången i en inter-
nationell FN-mandaterad krishanterings-
insats. Vårt bidrag till operation Atalanta 
tar oss ytterligare ett steg. Nu kan vi ge-
nom den internationella korvettstyrkans 
deltagande visa omvärlden vår förmåga 
att delta i en komplex marin operation 

och vår vilja att bidra till en viktig insats. 
Det faktum att amfibieförband utgjorde 
stommen i det svenska bidraget till EU-
insatsen i Tchad illustrerar dessutom de 
marina förbandens mångsidighet och an-
passningsförmåga.

Under de senaste 18 åren har Somalia 
saknat en fungerande centralregering och 
präglats av ett mer eller mindre perma-
nent inbördeskrig. Konflikten har resul-
terat i omkring 1,1 miljoner internflyk-
tingar och den humanitära situationen i 
Somalia bedöms som en av de svåraste i 
Afrika. Omkring 3,2 miljoner människor 
är i akut behov av nödhjälp. 

För närvarande transporteras drygt 
90 procent av WFP:s humanitära hjälp-
sändningar sjövägen till Somalia – det är 
uppenbart att ett uppehåll i livsmedelsle-
veranserna skulle vara förödande. Den 
svåra humanitära situationen i Somalia 

Adenviken med platsen för ingripandet den 26 maj markerad med cirkel.
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i kombination med den allt mer utbredda 
sjörövarverksamheten understryker vik-
ten av en samlad och långsiktig interna-
tionell satsning. 

Operation Atalanta utgör således ett 
mycket angeläget bidrag till det stärkta 
internationella engagemang som FN:s sä-
kerhetsråd, senast genom resolutionerna 
1846 och 1851, efterlyst för att stävja det 
tilltagande sjöröveriet i dessa närmast 
laglösa farvatten. Faktum är att operation 
Atalanta och dess samarbete med andra 
länder har lett till att alla de fem perma-
nenta medlemmarna i FN:s säkerhets-
råd deltar med militära resurser i en och 
samma FN-mandaterade verksamhet (låt 
vara inte i samma insats). Detta är för-
modligen en unik framgång som delvis 
kan räknas operation Atalanta till godo.

Vår bild av sjöröveriet är att det i allt 
väsentligt är en välorganiserad kom-
mersiell verksamhet, utan politiska mål 
och utan uppenbara kopplingar till ter-
rorism. Att bli sjörövare är helt enkelt 
ett ekonomiskt attraktivt näringsfång för 
människor som ofta saknar andra alter-
nativ för att försörja sig och sin familj. 
Sjörövarverksamheten har under våren 

intensifierats och åter börjat tillta utanför 
den södra delen av Somalias kust. Sjörö-
varna har dessutom allt bättre utrustning 
och ”underrättelsebild”. Totalt kvarhålls 
idag 16 fartyg tillsammans med omkring 
300 sjömän. Under det första kvartalet 
2009 hade totalt 61 attacker skett utan-
för Somalias kust (totalt 102 globalt). 
Den allmänna bedömningen är att det 
totala antalet attacker under 2009 kom-
mer att överstiga de som genomfördes 
under föregående år. Inga attacker har 
dock utförts mot WFP:s fartyg sedan es-
korteringsverksamheten påbörjades. Inte 
heller de fartyg med utrustning till AU-
insatsen i Somalia, AMISOM, som har 
eskorterats av Atalanta har angripits. 

Varje handelsfartyg som passerar ge-
nom Adenviken uppmanas att registrera 
sig vid operation Atalantas maritima sä-
kerhetscenter. Centret har skapats för att 
förbättra koordineringen av sjöfartstrafi-
ken i området. Mottagandet och gensva-
ret från sjöfartsnäringen har varit över 
förväntan positivt och idag finns omkring 
4 300 registrerade användare. Sjöfartsnä-
ringen har dessutom förbindelseperso-
nal vid insatsens operationshögkvarter i 

De misstänkta sjörövarnas båt bordas av den svenska styrkan den 26 maj 2009. 
Foto: Mats Nyström, Combat Camera
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Northwood i Storbritannien. Genom sä-
kerhetscentret koordineras grupptransi-
teringar i Adenviken och sårbarhetsupp-
skattningar genomförs (hastighet, last 
etc.). Detta initiativ bedöms tillsammans 
med grupptransiteringskonceptet och den 
internationella marina närvaron ha bidra-
git till att andelen fullbordade kapningar 
sjunkit från 1/3 till 1/8 av de registrerade 
kapningsförsöken.  

Operation Atalanta får således i stort 
anses som mycket framgångsrik i förhål-
lande till sin målsättning, även om det är 
för tidigt att bedöma dess avskräckande 
effekt. Insatsen hade fram till april 2009 
bland annat eskorterat 22 WFP-fartyg 
med en total last på drygt 140 000 ton mat 
vilket beräknas livnära omkring 700 000 
människor under ett år. Genom att opera-
tion Atalanta garanterar WFP-fartygens 
säkerhet ökar dessutom möjligheten för 
WFP att chartra större, säkrare och snab-
bare fartyg, något som också har skett. 

Sjörövarproblematiken måste ses mot 
bakgrund av den pågående konflikten 
och laglösheten i Somalia, fattigdomen 
och det illegala fiske som pågått utanför 
landets kust i många år. Det är ingen tve-
kan om att avsaknaden av en fungerande 
central regering – som har kapacitet att 
skydda landets kust och bidra till att ut-
veckla försörjningsmöjligheter för be-
folkningen - har bidragit till den nuva-
rande situationen. 

Sverige har ett starkt engagemang för 
fred i Somalia. Det kommer till uttryck 
i vårt aktiva deltagande i den internatio-
nella kontaktgruppen för Somalia och ge-
nom vårt pådrivande arbete i EU när det 
gäller utformningen av EU:s engagemang 
och stöd för fred, försoning och utveck-
ling. Och det är just hållbar fred, stabilitet 
och utveckling som måste till för att sjö-

rövarverksamheten ska upphöra. 
Det krävs en bestående politisk lösning 

på konflikten i Somalia som kan bana väg 
för ett effektivt samhällsstyre. Detta är 
inte något som görs i en handvändning, 
och det är dessutom inte något som det 
internationella samfundet kan åstad-
komma. Det måste göras av somalierna 
själva. Vi ska däremot stödja den proces-
sen – och det gör vi. Såväl politiskt som 
finansiellt. 

Ett förbättrat säkerhetsläge är ett 
viktigt första steg för att ta itu med de 
bakomliggande orsakerna till sjörövar-
verksamheten, men övergångs regeringen 
måste också – naturligtvis med stöd 
från det internationella samfundet - få 
igång en fungerande ekonomi som kan 
erbjuda försörjningsmöjligheter för be-
folkningen, så att värvning till funda-
mentalistiska väpnade grupper eller sjö-
rövargrupperingar inte framstår som de 
enda alternativen. 

Som framgått av mitt anförande läg-
ger regeringen stor vikt vid att det freds-
främjande arbetet ska vara en del av en 
bredare satsning och tydligt förankrad i 
både vår utrikes- och utvecklingspolitik. 

Låt mig avsluta med att betona att re-
geringen är medveten om att operation 
Atalanta inte utgör det långsiktiga svar 
vi söker för att komma till rätta med 
sjörövarverksamheten. Vårt deltagande 
i insatsen är dock något som vi konkret 
kan göra för Somalias befolkning och för 
säkerheten utanför landets kust. Detta 
bör tillsammans med vårt humanitära 
och utvecklingsrelaterade bistånd samt 
engagemang för fredsprocessen, ses som 
kompletterande och samverkande delar 
av Sveriges samlade stöd för säkerhet och 
utveckling i Somalia.



Dealing with the world’s
largest humanitarian crises: 

Sudan: WFP supports some 
5.9 million people in Sudan,

including conflict-displaced in
Darfur and those seeking to

return to southern Sudan at the
end of the long civil war.

Horn of Africa: In 2009, WFP
plans to provide emergency food
and nutrition assistance to more

than 16 million people in the
Horn of Africa, where the effects

of drought and civil strife have
been compounded by high food

prices.

Afghanistan: WFP has worked
in Afghanistan for years. At the
height of its operations, in 2001,

it reached ten million Afghans
suffering war and drought.

Iraq: WFP managed the world's
largest-ever humanitarian

operation in 2003, ensuring
that all 26 million Iraqis were

fed for more than a year.

Haiti: WFP has been present in
Haiti since 1969. It currently

supports hurricane-affected
populations as well as runs

extensive school feeding, food-for-
work and other programmes for

vulnerable people.

Myanmar: Since Cyclone Nargis
struck Myanmar in May 2008,
WFP has reached more than a
million of the most vulnerable

victims in the affected areas,
providing them with vital food

assistance to prevent malnutrition
and restore livelihoods.

Southern Africa: WFP combats
the triple threat of HIV/AIDS,
poor governance and repeated

cycles of drought and floods
affecting millions of people.

• WFP is the world’s largest 
humanitarian organisation and the
United Nations frontline agency in
the fight against global hunger. 

• Over the years, WFP has reached
hundreds of millions of people in
about 80 countries, using food
assistance to meet emergency needs
and support economic and social
development. 

• WFP is also the UN logistics lifeline,
saving lives through fast, efficient and
effective emergency response. At any
given time, WFP has 30 ships at sea,
70 aircraft in the sky and 5,000 trucks
on the ground, moving food and other
assistance to where it is needed most.

• WFP has developed sophisticated
early warning techniques to assess the
need for food aid in emergencies and
instances of chronic hunger, meaning
that its assistance is targeted to the
poorest and most malnourished people.  

• Since it was founded in 1963, WFP
has fed more than 1.6 billion of the
world’s poorest people, and invested
more than US$41.8 billion in
development and emergency relief. 

• When its help is no longer required,
WFP hands over its projects to
governments. Nearly 30 countries
have taken over WFP programmes in
the past 10 years. 

• WFP partners with more than 2,800
non-governmental organisations to
distribute food.

• WFP is funded completely by
voluntary donations.

• WFP has nearly tripled its donations
from emerging donors in the public
and private sectors. In 2007, WFP
received contributions from 82
governments and 150 private-sector
corporate donors.

• Out of 2.8 million metric tons of food
(valued at US$1.4 billion) that WFP
purchased in 2008, 78 percent was
bought in developing countries. In
2008, the value of what WFP spent
on purchasing food in developing
countries nearly doubled, from
US$612 million in 2007 to US$1.1
billion. This reflects the rise in food
and fuel prices as well as the increased
number of beneficiaries.

• WFP serves as a powerful advocate for
the hungry poor at every level,
carrying the message from the
grassroots to the political leadership
across the world. 

• In addition to emergency work, WFP
feeds more than 20 million
schoolchildren in 70 countries with
school meals and take-home rations.
Child enrolment increased on average
by 14 percent in schools with WFP
school feeding programmes. 

• WFP has gradually increased
nutrition programming in global,
regional and national responses to
HIV and is supporting HIV
prevention, treatment and care in 20
of the 25 countries with the highest
HIV prevalence. 

Fighting Hunger Worldwide
World Food Programme

For more information:
World Food Programme, Via C.G. Viola, 68-70, Rome 00148, Italy www.wfp.org
Email: wfpinfo@wfp.org Tel.: + 39 06 65132628 Fax: + 39 06 65132840
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Ursprunget till Stiftelsen YMER-80 ligger från början hos en av Kungl. Örlogs-
mannasällskapets ledamöter, dåvarande kommendörkaptenen Bertil Daggfeldt. Vid 
högtidssammanträdet 1976 föreslog han att Vega-expeditionens hundraårsjubileum 
1980 skulle uppmärksammas med en ny liknande expedition. Av olika skäl blev det 
dock inte så, men en expedition med isbrytaren Ymer blev i stället en verklighet 
från juni till oktober 1980 genom ett omfattande gemensamt arbete av representanter 
för Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Örlogsmannasällskapet och Svenska Säll-
skapet för Antropologi och Geografi. Utan deras arbete skulle en expedition aldrig 
ha kommit till stånd och genomförts på ett så utmärkt sätt. Expeditionen leddes av 
amiral Bengt Lundvall, som var operativ ledare och av professor Valter Schytt, som 
var vetenskaplig ledare. Fartygschef var kommendörkapten Anders Billström och 
besättningen var från flottan. 

Stiftelsen Ymer-80, som beskrevs utförligt av förutvarande sekreteraren i Kungl. Ör-
logsmannasällskapet Magnus Haglund i TiS nummer 2/2008, beslöt vid sitt samman-
träde den 19 februari om att tilldela 2009 års stipendier till:
• Fil dr Helena Alexanderson, Universitetet for miljö- og biovitenskap, Ås, Norge: 

Datering av senkvartär miljöförändring på västa Svalbard.

• Fil kand Bert Eriksson, Uppsala universitet: The Biogeomorphological Impact of 
Rodent Burrowing on sub-Antarctic Marion Island.

• Fil dr John Hulth, Universitetet for miljö- og biovitenskap, Ås,Norge: Massbalans-
mätningar och energibalansmodellering på Jan Mayen.

• Fil dr Jaroslaw Majka, Uppsala universitet: A Meso-Neoproterozoic Exotic Terrane 
in the Caledonides of Southwestern Spitsbergen.

• Fil dr Rickard Pettersson, Uppsala universitet:  Glacier mass balance changes on 
an high-Arctic Ice Cap.

• Fil dr Kajsa Tönneson, Göteborgs universitet: Predatoriska djurplankton – deras 
roll i det Arktiska planktonsamhället.

Stiftelsen YMER-80 
presenterar 2009 års 

stipendiater



91

Sjökapten
LARS BERGQVIST

Lars Bergqvist är sjökapten och reservofficer i flottan. Under 
åttiotalet arbetade han på Sjöfartsverket med sjöfartsskydd och 
han har även tjänstgjort som FN-observatör i Mellanöstern. 
Han är nu yrkesverksam i den norska handelsflottan och seglade 
nyligen genom Adenviken som överstyrman på det norskflaggade 
fartyget M/T Bow Flower.

Säker passage av Adenviken genom 
applicering av icke dödligt försvar
I denna artikel försöker jag ge en bild av vad vi sjömän gör, som har att segla ge-
nom högriskområden gång på gång, för att förbereda oss och så långt det är möjligt 
minska riskerna för piratangerpp. Jag beskriver också vad vi gör för att, i de fall 
att angrepp likväl sker, minimera riskerna att angeppen lyckas så att piraterna inte 
skall kunna ta över våra fartyg och vi själva gå en oviss framtid till möten som giss-
lan i piraternas våld.

Bakgrund
Länge trodde man att piratverksamhe-
ten  var förpassad till historieböckerna 
men på åttiotalet så började detta gamla 
hot mot fredlig sjöfart åter igen göra sig 
påmint. Det var framförallt i Asien, i Ma-
lackasundet och i indonesiska farvatten, 
fartyg blev attackerade under gång. Verk-
samheten var dock global med en konti-
nuerlig rapportering av överfall också 
från Västafrika, Sydamerika, Indien och 
Bangladesh.

Brottslighet till sjöss mot handels-
fartyg är således inget nytt. Det som är 
nytt, i detta urgamla hantverk som utövas 
av somaliska pirater, är intensiteten och 
operationssättet. 

Enligt ”International Maritime Bureau 
– Piracy Reporting Centre (IMB-PRC)” 1 

har det sedan januari 2008 i Adenviken/
utanför Somaliakusten förekommit 206 
attacker. Ungefär en tredjedel av dessa at-
tacker har inneburit  bordning och tagan-
de av fartyg och besättning som gisslan

Den nya modus operandi2 innebär att 
man har fått ökad uthållighet genom att 
bruka moderfartyg som sjögående platt-
formar, bättre kommunikations- och 
navigationsutrustning, en väl utvecklad 
landorganisation som kan fungera ostört 
samt tungt beväpnade pirater. Vidare är 
mycket större penningbelopp inblandade 
än tidigare. Från att ha rånat sjömännen 
ombord på personliga värdesaker och 
kontanter till ett värde av några tusen 
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dollar är man nu uppe i miljonbelopp vid 
krav på lösensummor för frisläppande av 
fartygsbesättningar.

Förutom kraftig sjömilitär närvaro 
är dåligt väder det enda som tillfälligt 
kan stoppa den brottsliga verksamheten. 
Nordost- och sydvästmonsunerna är re-
gelbundna väderfenomen som återkom-
mer vinter och sommar. Under juni, juli 
och augusti är vindstyrkan 5 till 6 Beau-
fort ungefär 25% av tiden.3 Med små öpp-
na båtar har piraterna svårighet att ope-
rera vid en vindstyrka över 3 Beaufort.4

Aktörerna
I det pågående dramat kan man urskilja 
tre aktörer; somaliska pirater, olika na-
tioners flottenheter och handelsfartyg av 
skiftande typ och flagg.

Den somaliska piratverksamheten har 
inga ideologiska förtecken. Även om lan-
det har sin beskärda del av fundamenta-
listiska grupperingar och privatmiliser, 
så är piraterna kriminella element som 
endast arbetar för sin egen vinnings 
skull. De lär finnas fyra identifierbara pi-
ratgrupper5 varav den största, bäst utrus-

tade och med en militär struktur, är ”So-
mali Marines”. De ser sig själva  knappast 
som ett simpelt rövarband, mer som ter-
ritoriella beskyddare vilket framgår av 
dess alternativa nom de guerre ”The 
Defenders of Somali Territorial Waters”. 
De tre övriga grupperna har också namn 
som knappast kan kopplas samman med 
deras kriminella verksamhet; ”National 
Volunteer Coast Guard”, ”Marka Group” 
och ”Puntland Group”. Världsamfundet 
skall kanske, trots eländet, vara tacksam 
för denna struktur. En korsbefruktning 
mellan somaliska pirater och Al Qaeda- 
terrorister skulle kunna leda till oanade 
konsekvenser.

Det finns inte en enhetlig internationell 
styrka under ett kommando som opererar 
i Adenviken. Ett antal nationers örlogs-
fartyg, tillhörande olika organistioner, är 
verksamma i bekämpningen av sjöröve-
riet. Flottstyrkor från organisationer och 
länder som EU, USA, Coalition Maritime 
Forces, NATO, Kina, Japan, Korea samt 
regionala stater som till exempel Yemens 
kustbevakning är engagerade i området. 
Coalition Maritime Forces är en del av  

Tranistkorridorer i Adenviken.
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”Operation Enduring Freedom” och har 
gett sin flottstyrka namnet ”Combined 
Task Force-151 (CTF 151)”. Enheten har 
ett förbindelsekontor i Bahrain (MAR-
LO Bahrain). En annan organisation är 
”The UK Maritime Trade Organisation 
(UKMTO)” som tillhör brittiska flottan. 
Organisationen har sin bas i Dubai med 
uppgifter som koordinering och upp-
följning av verksamheten i Adenviken. 
Europeiska Unionen har etablerat ”The 
European Uninon Naval Force (EUNAV-
FOR)”, med undergrupperingarna ”Ope-
ration Atalanta” och ”Maritime Secu-
rity Centre-Horn of Africa”. NATO:s 
örlogsfartyg deltar under benämningen 
”Standing NATO Maritime Group 1 
(SNMG1)”.

Den tredje, och mest sårbara, aktören 
är handelsfartygen med sina besättning-
ar. Adenviken är en internationell ge-
nomfartsled, trafikerad av samtliga far-
tygstyper under alla slags flaggor.  Med 
ungefär 20 000 fartygspassager årligen, 
och med en uppskattad genomsnittlig be-
sättningsstorlek av 20 personer, innebär 
detta att 400 000 sjömän per år sätter liv 
och lem på spel. Många av dessa besätt-
ningsmedlemmar är från tredje världen, 
anställda av redare som inte kan, eller 
vill, betala stora lösensummor om deras 
besättningar blir tagna som gisslan. 

Icke dödligt försvar
Obeväpnade handelsfartyg har under sek-
ler varit lätta byten under krig och kon-
flikter. Även om verksamhet i Adenviken 
inte kan betecknas som krig så är våldet 
påtagligt och området har blivit deklare-
rat som krigszon av en hårt prövad sjöför-
säkringsbransch.

Av flera skäl, bland annat praktiska 
och juridiska, avråder sjöfartsnäringens 

olika organisationer från att vapenmakt 
skall brukas ombord. ”Arming of ships 
and/or ships crews and the employment 
of armed private security guards is not 
recommended.”6 I stället skall skyddsob-
jektet (fartyget) försvaras med defensiva 
motåtgärder. Detta är ett förhållningssätt 
som inte får gehör hos ledande amerikan-
ska militärer.7

Som nämnts tidigare har den moderna 
piratverksamheten pågått i drygt 20 år 
och redan innan den nuvarande krisen så 
fanns välutvecklade säkerhetsrutiner som 
motmedel.8

Säkerheten ombord har ytterliggare 
förbättras under senare år på grund av ny 
lagstiftning. Till en följd av terrordåden 
mot World Trade Center ansågs lättrör-
liga transportenheter, som fartyg, vara  
möjliga redskap för terrorister. En kod 
framtagen av FN-organet ”International 
Maritime Organization (IMO)”, ”The 
International Ship and Port Facility Se-
curity Code (ISPS)”9 blev implemente-
rad ombord och iland för ungefär fem år 
sedan. Detta nya regelverk, som bland 
annat föreskriver att säkerhetsövningar 
skall  genomföras och att varje fartyg 
skall ha en specifik säkerhetsplan (Ship 
Security Plan), har inneburit  att säker-
hetstänkandet markant har ökat ombord.

Hur skyddar man sig så då? Enligt stu-
dier som har gjorts drabbas främst fartyg 
av överfall som har10

• låg fart

• lågt fribord

• otillräckliga planer och procedurer

• låg nivå på beredskapen ombord

• långsam reaktionstid på en attack.

En låg fart (under 15 knop) och ett lågt 
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fribord (under 8 meter)11 kan man oftast 
inte göra något åt, men det finns åtgärder 
att vidta för att rätta till de tre övriga bris-
terna.

Otillräckliga planer och procedurer, 
kan rättas till genom att man innan man 
går in i ett riskområde meddelar rätt in-
stanser. Den planerade seglationsrutten 
skall anmälas till ”EUNAVFOR/Ma-
ritime Security Centre-Horn of Africa 
(MSCHOA)” och till ”UK Maritime 
Trade Organisation (UKMTO)”. Vidare 
skall fartygets rederi och dess ”Company 
Security Officer” informeras. Informa-
tion om hotbilden i området får man 
genom att studera rapporter utsända via 
radiotelex (INMARSAT C) av “The In-
ternational Maritime Bureau – Piracy 
Reporting Centre (IMB-PRC)”.

ISPS-koden har tre beredskapsnivåer. 
Normalt har man nivå 1 ombord. Vid 
passage av ett högriskområde som Aden-
viken ökas beredskapen till nivå 2 eller 
nivå 3.

Med planer och procedurer i ordning 
åligger det skeppsledningen att förbereda 
fartyg och besättning inför förestående 
risker. En bordning skall försvåras ge-
nom att relingen runt fartyget kläs med 
taggtråd. Montering av linor släpande 
i vattnet någon meter ut från bordlägg-
ningen medför att de små piratbåtarna 
har svårt att komma intill fartygssidan. 
Brandkanorer och brandslangar är under 
vattentryck, riktade mot utsidan. Inga 
besättningsmedlemmar skall röra sig på 
popp- eller huvuddäck under passage av 
piratområdet, istället skall ”dummies” 
placeras ut. Fartyget skall ge ett intryck 
av att vara väl förberett på ett piratan-
grepp.

En skeppsorder med instruktioner och 
vaktschema görs upp och distribureras 
till besättningen. Dagen innan genomfar-
ten hålls ett allmänt säkerhetsmöte och en 
sista övning genomförs.

När det är dags för genomfarten går 
man över till något som skulle kunna 

Riggade skyddsanordningar i form av taggtråd (s.k. “concertina wire” med taggar i 
form av rakblad) samt kopplade branslangar ombord på M/T Bow Flower.
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betecknas som klart skepp. Allt vanligt 
arbete på däck och i maskin upphör. Från 
ett normalt vaktfritt maskinrum beman-
nas detta nu dygnet runt. Bryggpersona-
len tredubblas, till två officerare och fyra 
utkikar på varje vakt. En sista gång går 
man igenom rutinerna vad gäller alarme-
ring och rapportering vid en attack.

Som ett tillägg till fartygets interna 
skydd finns det externa skyddet (fjärr-
skyddet) av örlogsfartyg. Någon konvoje-
ring av typ andra världskriget är det dock 
inte fråga om. I Adenviken har ett om-
råde etablerats ”Maritime Security Patrol 
Area (MSPA)”. Inom detta område har det 
skapats en korridor, ”International Re-
commended Transit Corridor (IRTC)”.12 
Korridoren är indelad i två, fem nautiska 
mil breda, leder. En led för fartygstrafik i 
ostlig riktning och en led för fartygstrafik 
i västlig riktning. Det enligt statistiken 
farligaste området ligger  ungefär i mit-
ten av korridoren. Eftersom (också enligt 
statistiken) piratangreppen sker under 
dagtid skall det farliga området passerars 
under dygnets mörka timmar.

Grupptransitering (Group Transits) 
innebär sålunda att ett kluster, av väst-
lig och ostlig fartygstrafik, kommer att 
vara koncentreade nattetid inom det far-
liga området förutsatt transiteringen  på-
börjas vid en tidpunkt som anpassas till 
det enskilda fartygets fart. Det vill säga, 
långsamma fartyg måste gå in tidigare i 
korridoren än snabba fartyg. Skyddet, 
grupperingen av örlogsfartyg,  kommer 
således också att vara koncentrerat till 
högriskområdet.

Piratöverfallet
Ett piratöverfall kan indelas i  tre faser;13 
ett misstänkt närmande, en attack och en 
fullbordad bordning och övertagande av 

fartyget. Om man är väl förberedd, och 
med lite tur, så fullbordas inte hela sek-
vensen. Om piraterna vid en närmare ob-
servation ser att fartyget har hög bered-
skap kanske de väljer ett mer försvarslöst 
offer.

Allt eftersom hur angreppet utvecklar 
sig skall vakthavande befäl aktivera ge-
neralalarmet ombord så att fartygets be-
sättning kan samlas på en förutbestämd 
plats i inredningen, vidare skall nödan-
rop sändas på VHF-kanal 8 och 16, Ship 
Security Alert System14 skall aktiveras 
för att varsko rederi och flaggstat, samt 
via email skall UKMTO, MSCHOA och 
IMB-PRC informeras. Med zigzag-ma-
növering och brandkanoner under vatten-
tryck skall en bordning göras omöjlig el-
ler åtminstone fördröjas så att hjälp från 
närliggande örlogsfartyg kan hinna fram 
i tid. 

Om piraterna lyckas att ta sig ombord 
och överta kontrollen är spelet förlorat. 
Rådet som då ges är; behåll lugnet, gör 
inte motsånd och samarbeta med förö-
varna.15

Slutsats
Genom applicering av ett icke dödligt 
försvar känns det, trots allt, någorlunda 
tryggt att gå in i ett högriskområde. Med 
ett gott passivit skydd ombord och en väl-
tränad besättning kan man hålla moralen 
hög, även vid passage av piratvatten. Åt-
minstone passerades Adenviken denna 
gång utan incidenter.
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I regeringens proposition till Riksdagen i 
år står det att läsa;

”Marinstridskrafterna ska ha en kva-
lificerad förmåga att genomföra strid i 
hela skalan från lågintensiva till högin-
tensiva konfliktnivåer. Marinstridskraf-
terna ska primärt utveckla förmågan att 
verka i vårt närområde genom att skydda 
svenska intressen till havs.

Fartygsförbanden, med stora krav på 
tillgänglighet och rationellt personalan-
vändande, ska uteslutande bestå av stå-
ende förband. Dagens amfibiebataljon 
omorganiseras till en manöverbataljon 
med amfibisk förmåga.”
Och vidare;

”Marinstridskrafterna ska kunna delta 
i marina insatser tillsammans med andra 
länder, i Sverige, i närområdet samt då 
insatsen lämpar sig för de svenska för-
banden utanför närområdet. Sverige kan 

därigenom effektivt bidra till skyddet av 
sjöfart och annan maritim verksamhet. 
Genom internationell samverkan med 
våra samarbetsländer kan de svenska 
förbanden även utgöra komponenter i 
större styrkor med en god samlad förmå-
ga att från havet stödja markoperationer 
samt tillsammans med andra bidra till att 
hålla sjövägarna både i vårt närområde 
och globalt öppna för handelstrafik.

Osäkra sjöleder eller hot mot viktiga 
hamnar, inte minst i vårt närområde, 
skulle kunna få långtgående konsekven-
ser för Sveriges ekonomi eftersom Sve-
rige liksom de flesta andra länder är be-
roende av ett ständigt flöde av råmateriel 
och varor. Skyddet av dessa strategiska 
flöden är i och med det ett viktigt natio-
nellt intresse för Sverige att värna men 
också för alla andra länder i vårt närom-
råde.”

Ledamoten
ANDERS GRENSTAD

Konteramiral Anders Grenstad är Marininspektör och Chef för 
den Marintaktiska Staben vid Högkvarteret.

Regeringens proposition ”Ett användbart 
försvar” 
Då Regeringens proposition “Ett användbart Försvar 2008/09:140” nu lämnats till 
Riksdagen ger jag en kort egen reflektion hur jag tror det kommer att påverka ma-
rina stridskrafter framöver.
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Som marininspektör och officer gläds 
man när Försvarsmakten får en tydlig 
inriktning från den politiska nivån och 
skriften ovan beskriver den inriktning vi 
inom marinen har kämpat med att salu-
föra de senaste fyra åren. Det är mycket 
glädjande att denna långsiktiga inrikt-
ning slås fast i och med att propositionen 
framläggs av Regeringen.

Verksamhetsmässigt betyder det att 
Östersjön och Västerhavet forsatt utgör 
vår viktiga hemmaplan att de är vårt 
ansvar att verka i. Det betyder också att 
vår materielförsörjning med det littorala 
konceptet har varit, och fortsatt är, rätt. 
Det är med detta som bas vi utvecklar de 
förmågor som vi kan komma att behöva 
utanför vårt närområde. Det ställer också 
krav på en fortsatt materiell utveckling 
för en balanserad marin som även kan 
verka i littorala miljöer globalt men då 
med en ökad uthållighet och tillgänglig-
het.

Behovet av leverans av Visbykorvet-
terna, fortsatt ubåtsutveckling, omsätt-
ning av stödfartyg till L10 samt behovet 
av sjöoperativa helikoptrar finns alla med 
i Regeringens text. Nu handlar det för oss 
att omsätta det i praktiken. 

Samtidigt blir vår verksamhet konti-
nuerligt insatsfokuserad där skillnaden 
mellan övning och insats försvinner. Så 
fort ett fartyg är rustat och genomför 
verksamhet är det en insats oavsett om 
det är här hemma eller någon annanstans 
i världen.

Det nya personalförsörjningssystemet 
är en av de stora förändringarna i Reger-
ingens inriktning av Försvarsmakten och 
min uppfattning är att denna förändring 
bör passa marinen.

Vi har i marinen en teknisk mycket 
framstående försvarsgren  med en mängd 

utmanande och intressanta tjänster för så-
väl sjömän, soldater och officerare. Vi har 
satsat på att utveckla en väl fungerande 
utbildningsorganisation med simulatorer 
och skolfartyg vilket tydligt visar på att 
vi satsar på utveckling av den enskilde 
och förmågan att spela i lag. Men rekry-
tering kommer inte av sig själv, det krävs 
stora insatser på förbandsnivåerna för att 
nå ut och tävla med näringslivet när inte 
sjömän och soldater infinner sig med au-
tomatik i och med att värnpliktssystemet 
försvinner. Ett exempel på en sådan sats-
ning är det initiativ som 4.Sjöstridsflottil-
jen genomförde i samband med besöket i 
Stockholm i maj då man i samverkan med 
Arbetsförmedlingen och Pliktverket hade 
anordnat en informationsdag för över 150 
intresserade ungdomar. Det kommer att 
krävas mer av den typen av aktiviteter för 
samtliga våra förband framöver.

Samtidigt är det viktigt att vi lyckas 
skapa en framtida marin som det går att 
leva och verka långsiktigt i. Det måste 
gå att bilda familj och kunna planera sin 
tid. Givetvis innebär yrket bortavaro och 
utmaningar såväl hemma som vid andra 
kuster, men det måste finnas en balans 
som gynnar bägge parter, såväl arbetsta-
gare som arbetsgivare. Denna balans är 
också viktig ur rekryteringssynpunkt. 
I balansen ingår ett fungerande arbets-
tidsavtal som fungerar både för chefer 
och arbetstagare. Alltför mycket tid läggs 
fortfarande på detaljplanering av timmar 
och dagar som skall planeras långt i för-
väg i en verksamhet som till sin natur är 
händelsestyrd. De flesta är överens om 
detta och nu gäller det att få avtalet på 
plats snarast möjligt så att all energi kan 
läggas på kvalificerad och utvecklande 
verksamhet.

Joint eller försvarsgrensöverskridande 
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är ett populärt uttryck som betyder olika 
saker beroende på vem som uttalar orden. 
Ibland för att det kanske blir billigare, 
förhoppningsvis för att ge mer effekt, 
ibland för att slippa suboptimering. Det 
finns mycket att lära av andra arenor, 
uppgifter som blir bättre lösta tillsam-
mans eller att man utvecklar gemensam 
materiel där så är möjligt. Det som krävs 
för att joint skall fungera är en tydlig 
kunskap och förankring i den egna natio-
nella och internationella arenakulturen 
och uppgifterna för att förstå varför den 
egna arenan har valt att lösa uppgifter 
på ett visst sätt. Det här är svårt och det 
krävs tålamod från alla parter för att få 
till det rätt. Det finns nationer som har 
drivit detta för långt och därmed tappat  i 
effekt och även i respekt för ledarskapet. 
Dialogen under den här resan är otroligt 
viktig, tryggheten i sig själv och förank-
ring och kunskap i den egna arenan en 
grundförutsättning.

En del i Försvarsmakten där detta 
prövas för närvarande är inom lednings-
området där flygstridsledning och sjö-
övervakning är tänkta att utvecklas mer 
gemensamt. Utvecklingen går i två steg 
där ÖB har fattat beslut avseende steg 1 
som för marinens del innebär bibehål-
lande av sjöcentralerna på Muskö och i 
Göteborg samt avveckling av Karlskrona 
och Malmö. Till detta tillkommer en dag-
verksamhet i Visby kopplat till samarbe-
tet Gotsam. Steg 2 innebär en fysisk sam-
gruppering med flygvapnet, troligtvis i 
Enköping. Inför beslutstidpunkten för 
ÖB i december pågår nu ett arbete som 
skall utgöra beslutsunderlag. Under ar-
betets gång lyfts för- och nackdelar samt 
identifierade kostnader fram. Marinens 
behov av att kommunicera med andra 
myndigheter, kopplat till vårt ansvar för  

sjöinformationen till civila intressenter, 
är en av de centrala frågeställningarna i 
detta arbete.

Vår relation och arbete med andra 
myndigheter som verkar på den maritima 
arenan skall fortsatt utvecklas. En del av 
detta inryms i det arbete med gemensam 
sjöövervakning i Östersjön och Västerha-
vet som fortsatt utvecklas till alla stater i 
regionen. Fortsatt samverkan med privata 
aktörer, handelssjöfart och frivilligorga-
nisationer är en grundförutsättning för 
att alla skall förstå sin pusselbit i helhets-
pusslet som stavas maritim safety och 
security. 

Ovan målar jag en förhållandevis po-
sitiv bild av marinens utveckling kopplat 
till Regeringens proposition, ”Ett an-
vändbart försvar”. Så var är haken, var är 
utmaningen? Är det bara att luta sig till-
baka och vara lugn? 

Nej, givetvis inte! Marinens nuvaran-



100

de störstra problem och utmaning ligger 
inom materielförsörjningsområdet. I för-
hållande till uppgifter och storlek på vårt 
territorium har vi alldeles för få kvalifice-
rade plattformar. Till detta tillkommer en 
för låg omsättningstakt i materielplanen 
samt ett glapp i personalförsörjningen 
sedan förra försvarsbeslutet. Detta glapp 
innebär att vi fortfarande har bekym-
mer med bemanningen på våra alltför 
få enheter. Långsiktigt får vi ordning på 
personalsidan men omsättningstakten på 
nuvarande system kräver fortsatt ihärdig 
argumentation.

Förutom att omsätta och utveckla an-
talet kvalificerade enheter måste vi även 
omsätta vedettbåtssystemet som genom-
för daglig övervakning och visar närvaro 
kring våra kuster. Här räknar vi med att 
kunna livstidsförlänga Göteborgskorvet-
ter i vedettbåtstjänst för att få en större 
uthållighet och tyngd i vårt närområde.

Luftvärnsrobot och undervattensva-

pensystem är kvar på behovslistan och 
även där måste lösningar utarbetas. Även 
bevakningsbåtskompaniet i Göteborg har 
behov av såväl nya sensorer som nytt va-
pensystem. 

Så nog finns det tillräckligt med utma-
ningar framöver där vi alla måste bidra 
till idéer, fortsatt debatt och argumenta-
tion.

Men det som är riktigt bra, är den tyd-
liga inriktning som Regeringen nu givit 
för de marina stridskrafterna. Den är 
byggbar, den är hållbar, den är trovärdig 
såväl inåt som utåt och den går att förstå 
och respektera internationellt.

Internationellt har Sverige stor respekt 
för sitt marina kunnande och sina system. 
Den tydliga inriktning vi erhållit nu, följs 
med intresse av stora marina aktörer.

Nu gäller det bara att fortsätta påverka 
hemmapubliken så att de också förstår att 
uppskatta sitt marina hemmalag och dess 
behov av fortsatt utveckling.
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Ledamoten
BO BERG

Kommendörkapten Bo Berg arbetar inom Marintaktiska Staben 
med utvecklingsfrågor och internationella samarbeten.

Behöver Sverige en marin!?
Inträdesanförande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie möte i 
Stockholm 22 april 2009.

Inför försvarsbeslut, försvarspropositioner samt situationer som inträffar runt om 
i världen, som till exempel verksamheten utanför Somalias kust med Afrikas horn, 
startar alltid en diskussion om Marinens existensberättigande. Jag har i min tjänst 
under knappa två år fått möjligheten att följa Marininspektören, Anders Grenstad, 
i hans arbete att för Försvarsutskottet, Försvarsberedningen, delar av regering och 
riksdag samt andra motivera dagens och morgondagens marin. Jag har, med bak-
grund i de diskussioner som uppstått vid dessa tillfällen, i mitt inträdesanförande 
valt att dra mina egna slutsatser kring den logiska kopplingen till varför vi har en 
marin, dvs. vilka är Sveriges maritima intressen, hur har Marinen och dess uppgif-
ter historiskt sett ut, samt slutligen vad som i dag motiverar en svensk marin och om 
vi nu behöver en marin, hur den då skall se ut.

Att jordens yta består av cirka 75 % vat-
ten och att mer än 2/3 av världens befolk-
ning bor inom 100 km från kusten inne-
bär inte att alla förstår behovet av sjöfart. 
Människor lever och arbetar mestadels på 
land och det finns således en risk, enligt 
min mening, att energin i det politiska le-
darskapet kraftsamlas mot just land.

“Man’s natural habitat is land, and 
land dominates his conscious endeavour: 
social, economic, political, and military. 
Yet, almost three quarters of his world 
is ocean. It is the original source of life 

for all earth’s species; it is the essential 
means of global transport for man’s pro-
duce, commerce, and military strength. 
While the world ocean is beyond sight of 
much of mankind, its influence is ubiqui-
tous.”1

Europa är en kontinent vars välstånd, 
stabilitet och säkerhet är beroende av den 
unika tillgången till havet samt upprätt-
hållande av det internationella lagrum-
met och frihandel. Trendanalyser för-
utser att den strategiska miljön till 2025 
kommer att karaktäriseras av snabba 
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förändringar, fortsatt stark och ojämn 
globalisering, opredikterbarhet, ökande 
instabilitet, ömsesidigt beroende samt 
accelererande exploatering av havets re-
surser. Gränsöverskridande frågor som 
terrorism, klimatförändringar, skiften i 
demografiska förhållanden, religiös och 
etnisk spänning samt en ökad konkurrens 
om resurser kommer att innebära en risk 
för kriser, konfrontationer och konflikter. 
Suveräna stater, samt ett antal icke statli-
ga aktörer som t.ex. religiösa grupper och 
terrororganisationer, kommer att tävla 
om inflytande och fördelar. Innebörden 
blir en intensifierad kamp om resurser, 
i synnerhet energi, råmaterial men även 
om mat. Detta tillsammans med den 
snabba befolkningsökningen och den de-
mografiska obalansen, kommer att hota 
välstånd, stabilitet och säkerhet på glo-
bal, regional samt nationell nivå. Irregul-
jära aktiviteter kommer att fortsätta att 
utmana och påverka internationell fred 
och stabilitet samt påverka fallerade eller 
fallande stater.2  

Sveriges maritima 
strategiska läge och 
betydelse
Försvarsberedningen har framlagt att 
det för Sveriges fortsatta välstånd och 
vår höga livsstandard bland annat finns 
kopplingar till havsrelaterade frågor som:
• den globala energimarknaden 

• geopolitiska tyngdpunktsförskjutnin-
gar 

• EU:s och NATO:s framtida styrka 
och sammanhållning 

• norsk-rysk konkurrens eller samver-
kan inom petroleumområdet samt 
gränsdragningar i Barentsregionen 

• flöden av råvaror och komponenter 
samt handel som är känsliga för t.ex. 
störningar och sabotage.3 

Den ekonomiska utvecklingen i Öster-
sjöregionen har under de senaste tio åren 
präglats av stark ekonomisk tillväxt. 
Rysslands utrikeshandel i Östersjöom-
rådet har ökat med 20 procent per år se-
dan år 2000.4 Oljeexporten från Ryssland 
har fördubblats på tio år och fortsätter 
att öka i samma takt. Redan idag går 60 
procent av deras energiexport via Öst-
ersjön. Öresundsbron, vindkraftsparker 
och Gazproms planerade gasledning ökar 
ytterligare Östersjöns strategiska bety-
delse.5 Den ökande handeln har innebu-
rit en mycket kraftig ökning av trafiken 
i Östersjön. Exempelvis kan nämnas att 
det ständigt finns cirka 2 000 fartyg i Öst-
ersjön samt att det passerar cirka 100 000 

fartyg6 syd Ystad varje år.7
Utvecklingen av militär förmåga i Öst-

ersjöområdet har förändrats i och med 
NATO:s utvidgning med Estland, Lett-
land, Litauen och Polen.8 Det innebär att 
Sverige inte längre är en randstat mellan 
de två tidigare blocken. Östersjöns stra-
tegiska betydelse har dock inte minskat, 
den strategiska bilden ser bara annor-
lunda ut.

Sverige har en kuststräcka om 2 700 
km, vilken översatt till area motsvarar 
60 000 km2 sjöterritorium.9 Vårt geo-
grafiska läge och stora beroende av utri-
keshandel ger sjöfarten en dominerande 
roll i det svenska transportsystemet. 
Sjöfarten hanterar över 90 procent av 
all svensk export och import mätt i vikt. 
Detta innebär att de flesta varor på väg 
till eller från Sverige transporteras med 
fartyg, antingen direkt till eller ifrån ur-
sprungslandet eller via någon av de 40-
tal färjelinjer som förbinder Sverige med 
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omvärlden.10 Den sjöledes transporterade 
godsvolymen i utrikes trafik uppgick till 
165 miljoner ton 2008.11

Den omfattande hanteringen i ham-
narna kan presenteras med följande jäm-
förelsetal: Det omsattes över 18 ton gods 
per svensk innevånare i våra hamnar.12 
Det passerade 30 miljoner människor 
genom hamnarna under ett år, det mot-
svarar mer än tre gånger hela Sveriges 
befolkning genom en hamn. Antalet per-
sonbilar som transporterades med färjor 
på svenska hamnar motsvarar antalet bi-
lar i Sverige.13  

Östersjöns in- och utlopp är förträng-
ningar som lätt skulle kunna störa import 
och export. Förträngningar kan delas upp 
i två undergrupper: transitvägar eller in-/
utlopp. Om transitvägar stängs som t.ex. 
Suezkanalen finns det alternativa vägar, 
t.ex. runt Afrikas sydudde. Om ett in-/ut-
lopp stängs så finns normalt inga alterna-
tiva vägar. Skulle in-/utloppen till Öster-
sjön stängas finns alltså ingen alternativ 
väg (utöver Vitahavskanalen som i sam-
manhanget kan försummas), vilket skulle 
få omedelbara konsekvenser för sjöfarten 
att nå sina destinationer och därmed på-
verka import och export. 

För Sverige är import- och exporthan-
deln som går via sjöfart i stort lika viktig 
som för en önation. Principen med just in 
time, dvs. att producera och leverera va-
ror vid den tidpunkt när de behövs, har 
inneburit stora besparingar för industrin 
med lägre priser som en effekt, samtidigt 
som att sårbarheten har ökat. Cirka 15 
% av Sveriges industriproduktion skul-
le stoppa omedelbart om importflödet 
blockerades och mer än 50 % av produk-
tionen skulle stoppas inom två veckor.14 

Ett potentiellt problem för miljön och 
sjöfarten i Östersjön och Västerhavet är 

de kvarvarande cirka 50 000 minor av 
de 170 000 som lades ut under första och 
andra världskrigen.15 Erfarenheter visar 
att militär ammunition kan vara i mycket 
gott skick och kan utgöra en risk vid fel-
aktig hantering, trots lång tid i vatten.16 
Ett exempel är då en fiskare 2005 trålade 
upp en mina och lossade den i Göteborgs 
hamn, med resultatet att stora delar av 
staden fick spärras av.17

Hur marinen har nyttjats 
i en historisk kontext
De två dominerade sjöstrategerna Sir Ju-
lian Corbetts samt konteramiral Alfred 
Thayer Mahans teorier om syftet med 
sjökrigföring, utgör två aspekter som bör 
vara med som utgångsvärden när man 
analyserar hur mariner nyttjats i en histo-
risk kontext. Enligt Corbett är syftet med 
sjökrigföringen alltid att – direkt eller 
indirekt – säkra herravälde till sjöss el-
ler att hindra någon annan att säkra det.18 
Detta kan sedan utvecklas vidare till att: 
“herravälde till sjöss innebär därför inget 
annat än kontroll av sjöförbindelser, oav-
sett om de används för kommersiella el-
ler militära ändamål”.19 Mahans studier 
av historien övertygade honom att kom-
munikationsvägar avgjorde utgången av 
många slag och kampanjer. Hans teori 
innebar att en nation endast kan vara stark 
om den har styrka och vilja att kontrollera 
havet mot alla förekommande hot, samt 
att sjömakt var den enda lösningen att nå 
en nations strategiska mål. För att nå de 
strategiska målen krävdes en produktion 
med byteshandel, sjöfart, kolonier (ham-
nar) för utbytet av varor samt för skydd 
av handelsvägarna.20

I samband med andra världskrigets ut-
brott 1939 var svenska marinens uppgif-
ter neutralitetsvakt till sjöss, värna terri-
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toriet, skydda sjöfarten under neutralitet 
samt i krig bestrida fiendens utnyttjande 
av svenska farvatten.21  

Kalla kriget, från krigsslutet 1945 till 
murens fall 1989 och Sovjetunionens och 
Warszawapaktens upplösning 1991 kom, 
efter att förhandlingar om ett nordiskt 
försvarsförbund 1948-49 strandat, att 
präglas av alliansfrihets- och neutrali-
tetspolitik som Sveriges politiska vilja.22 
För Sverige innebar det att vara en rand-
stat mellan blocken (NATO och WP) 
vilket innebar ett behov av ett starkt och 
allsidigt försvar.23 Det svenska försvaret 
var under kalla kriget ett mobiliserings-
försvar som till stor del var hemförlovat 
i fredstid. En förvarning skulle erhållas 
så att en mobilisering kunde genomföras 
inför ett krigsutbrott. Marinen och flyg-
vapnet upprätthöll dessutom dagligen en 
beredskap för skydd av Sveriges territo-
rium.24 

Sveriges strategiska doktrin under 
det kalla kriget var defensiv med syfte 
att vinna tid. För Marinen utvecklades 
i slutet av 1960-talet ett djupförsvar, det 
så kallade ”marina djupförsvaret”, bestå-
ende av samverkan mellan sjöstridskraf-
terna och kustartilleriet.25 Djupförsvaret 
organiserades enligt ”Östersjöprofilen”, 
ett försvarskoncept bestående av ubåts-, 
ytattack- och minröjningsförband samt 
fast och rörligt kustartilleri. Djupförsva-
ret bildade tillsammans med attackflyget 
den yttre skölden mot den sovjetiska ma-
rinen.26

Under perioden fram till 1952 bibehöll 
Marinen uppgifterna invasionsförsvar 
samt sjöfartsskydd.27 I 1954 och 1957 
års ÖB-utredningar ville ÖB att flottan 
skulle nedprioriterades till förmån för 
att försvaret till sjöss skulle lösas av flyg-
stridskrafter samt att vårt krigsimport-

behov inte behövde skyddas, utan kunde 
minimeras genom lagerhållning inom det 
ekonomiska försvaret.28 

1958 års försvarsbeslut innebar en 
minskning med cirka 50 procent av yt-
stridsfartygen och cirka  30 procent av 
kustartilleriet. Försvarsbeslutet ledde till 
det som kom att bli marinplan 60. Denna 
innebar att utvecklingen i Marinen skulle 
baseras mot uppgifterna invasionsför-
svar, skydd av kustsjöfart och import 
samt neutralitetsskydd och innebar i kort-
het att:29

• fördela ytstridsfartygens slagkraft på 
ett större antal mindre enheter 

• öka ubåtarnas effektivitet och vidga 
deras uppgiftsområde 

• tillgodose kravet på räckvidd, skydd 
och spridning av landuppställda vap-
en 

• hålla kraven på rörlighet och uthål-
lighet i minnet.30

Medelstilldelningen var dock inte till-
räcklig för att kunna uppfylla marinplan 
60. Det innebar att ubåtsjaktfartyg och 
motorkanonbåtar inte anskaffades. Ubå-
tarnas uppgifter utökades utan att antalet 
utökades.31 Parallellt med marinplan 60 
bedrevs, informellt, KA-studie 60. Re-
sultatet av studien innebar i stort att KA:s 
huvuduppgift skulle vara invasionsför-
svar. KA skulle ha gott skydd mot alla då  
kända former av bekämpning, bättre rör-
lighet samt att tunga rörliga robotförband 
skulle utnyttjas för bekämpning. 1959, 
efter flera prov och försök, tillfördes KA 
kustjägare för övervakning och strid mot 
infiltration.32

I Försvarsbeslutet 1972 beslutades att 
flottan endast skulle ha resurser för del-
tagande i invasionsförsvaret, den tidigare 
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uppgiften att skydda importsjöfarten togs 
bort. Reellt innebar det att förmågan till 
fartygsbunden ubåtsjakt avvecklades.33 
Sjöfartsskydd skulle därefter lösas med 
andra medel än militära.34 Under 1970-ta-
let fortsatte idéerna i marinplan 60 mot 
en lätt flotta där jagare och fregatter er-
sattes av lättare fartyg. 1979 utökades det 
svenska territorialhavet till 12 M utan att 
antal förband för hävdande av sjöterrito-
riet förändrades.35 

1978 års försvarskommittés betän-
kande 1981, innebar en liten vändning 
för Marinen. Kommittén ansåg att rörligt 
kustartilleri skulle prioriteras i och med 
det ökande hotet samt osäkerheten var en 
landstigning skulle genomföras. Vidare 
ansåg kommittén att antalet ytstridsför-
band skulle prioriteras där deras förmåga 
att möta en angripare med robotbestyck-
ning, minutläggnings- och minröjnings-
förmåga nämndes särskilt. 

Den sedan tidigare nedlagda far-
tygsburna ubåtsjakten kommer åter 
på agendan då kommittén förordar ett 
återtagande, vilket sedermera resulte-
rar i korvettsystemen Stockholm och 
Göteborg.36 Under början av 1980-ta-
let är det två stora händelser som direkt 
påverkar Marinen, Polenkrisen samt U 
137:s grundstötning. Under resterande 
del av 1980-talet blev ubåtsincidenterna 
mot Sverige och återtagandet av ubåts-
jaktförmågan huvudsysselsättningen för 

Marinen. Återtagandet av förmågan till 
ubåtsjakt tog lång tid och effekten kom 
sent i förhållande till hotbildsutveckling-
en. Ubåtsjaktförmågan hade till stor del 
återställts vid kalla krigets slut 1991.37

Perioden efter det kalla kriget präglas 
i vårt närområde av utvecklingen och 
utvidgningen av NATO och EU samt ett 
utökat samarbete inom kris- och konflik-
hantering.38 Sverige blev medlem i EU 
1995 och övergav officiellt neutralitets-
politiken 2001. Det innebar för Marinen 
ett påbörjande av en transformering från 
invasionsförsvar till försvar av svenskt 
sjöterritorium mot kränkande av under-
vattensverksamhet samt att säkerställa 
nyttjande av sjövägarna samt ett ökat 
deltagande i internationella övningar och 
operationer.39 Eftersom det inte längre 
krävdes utpräglade invasionsförsvars-
förband lades de fasta KA-förbanden ner 
och vid försvarsbeslutet 2000 ersattes 
kustartilleriet av amfibiekåren. Marinen 
har sedan 1994 deltagit i Partnerskap för 
fred. 

Sedan 1995 har Marinen genomfört 17 
internationella minröjningsoperationer 
i främst Baltikum. Vidare har Marinen 
haft ubåt i Medelhavet för utbildning 
samt i San Diego för utbildning av US 
Navy. 

Från och med den försvarspolitiska in-
riktningen 2005-2007 tonas förmågan till 
att möta ett väpnat anfall ner till förmån 
för hävdande av territoriell integritet och 
fredsfrämjande insatser.

2006-2007 genomförde Marinen den 
första marina FN-operationen med kor-
vetter i UNIFIL40. Den följdes av en in-
sats med delar av den internationella am-
fibiestyrkan i EU:s operation EUFOR41 
i Tchad. För närvarande deployeras den 
internationella korvettstyrkan i EUNAV-

Jagaren, sedermera fregatten, Uppland 
innan försvarsbeslutet -72
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FOR42 för att bl.a. skydda World Food 
Programme (WFP)43 mot piratattacker.44 

Slutsats
Marinens uppgifter var fram till 1972 
sjöfartsskydd (över tiden olika begrepp 
för skydd av import och export) samt 
tillfördes under kalla kriget uppgiften 
invasionsförsvar. De första tendenserna 
till att stryka uppgiften sjöfartsskydd 
kom i 1954 och 1957 års ÖB utredningar 
som aldrig verkställdes. Från 1972 kom 
huvuduppgiften för de marina förbanden 
att endast vara invasionsförsvar och häv-
dande av sjöterritoriet. Det innebar att 
Marinen inte fullt ut hade de huvudupp-
gifter som Corbett och Mahan definierat 
som sjökrigföringens syften.

Efter kalla kriget har ånyo uppgiften 
att skydda handelsvägar och sjöfart kom-
mit att bli en huvuduppgift för Marinen. 
Det har inneburit att arvet från den lätta 
flottan för invasionsförsvar idag inte är 
optimerad för att skydda sjöfart. Såle-
des står Marinen därför någonstans mitt 
emellan olika uppgifter. Ur ett uppgifts-
perspektiv har det inneburit ett återtagan-
de av traditionella marina uppgifter och 
därmed påbörjande av en omavvägning.

Behövs en svensk marin
Haven har stor betydelse för mänsklighe-
ten, inte bara för att cirka 75 % av jor-
dens yta utgörs av vatten utan också för 
att det är en betydande källa för mat och 
energi och utgör de stora handelsvägar 
vilka vi alla är beroende av. De senaste 
åren har haven åter kommit att bli mer 
intressant för politisk kontroll. Utifrån 
detta har mariner och till viss del kust-
bevakningar, i ökande utsträckning blivit 
ett instrument för en nations policy inom 
tre områden:

• försvar av territorialhav och ekono-
miska zoner för att på så vis hävda 
suveränitet i vatten enligt nationell 
jurisdiktion

• ett utrikes- och säkerhetspolitikiskt 
instrument

• för konventionell strid.45

Försvar av territorialhav och 
ekonomiska zoner för att på så vis 
hävda suveränitet i vatten enligt 
nationell jurisdiktion
Enligt Havsrättskonventionen har Sve-
rige suveräna rättigheter över sitt terri-
torialhav vilka faller under svensk juris-
diktion.46  Här bör betonas att rättigheter 
även innebär skyldigheter. För att kunna 
hävda suveränitet krävs att en nation kan 
kontrollera vad som pågår i de områden 
som står under den nationella jurisdiktio-
nen. För att nå detta krävs att tre kriterier 
uppfylls:
• Nationen skall känna till vilka som 

utnyttjar vattenområden och till vad.
• Nationen skall upprätthålla en klar 

och tydlig myndighetsutövning. 
• Nationen skall snabbt och effektivt 

kunna reagera mot verksamhet som 
bryter mot lag eller hotar den natio-
nella säkerheten och suveräniteten.47

Ett utrikes- och säkerhetspolitiskt 
instrument
I den osäkra värld vi lever i, där poten-
tiella riskfyllda situationer frekvent ut-
vecklas utan varningar, behöver nationer 
ett antal olika alternativ, som kan använ-
das snabbt vid hot mot säkerhet eller mot 
den geografiska och ekonomiska stabi-
liteten.48 Att använda marina förband, i 
internationella kriser och operationer, är 
en god option för politikerna utan stora 
politiska eller fysiska risker, jämfört med 
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en armé eller ett flygvapen. 
”/../Navies alone afford governments 

the means of exerting pressure more vig-
orously than diplomacy and less danger-
ous and unpredictable in its results than 
other forms of force, because the freedom 
of the sea makes them locally available 
while leaving them uncommitted. They 
have the right to sail the seas and the en-
durance to do so for the requisite peri-
ods, while land forces cannot present a 
credible level of coercion without over-
stepping the boundaries of national sov-
ereignty.”49

Även om militära medel är en fortsätt-
ning på diplomatin med andra medel, så 
har de marina fördelarna mer att göra 
med den inbyggda operativa flexibili-
tet som marina stridskrafter har, samt 
att de internationella lagarna ser ett ör-
logsfartyg som en utsträckt del av den 
suveräna staten. Historiskt sett, när sta-
ter hade problem i andra områden än 
hemmafarvatten, sände de omedelbart 
ett örlogsfartyg som en första respons.50  

Det är egentligen små principiella skill-
nader för Sverige i dåtid och nutid i detta 
hänseende. I dåtid mönstrade sedermera 
generalamiralen Johan Puke 1775 på 
60-kanoners linjeskeppet ”Prins Karl” 
för en expeditionär operation i Medel-
havet kring Marocko för att där som ett 
diplomatiskt instrument stödja förhand-
lingar kring kaperier av handelsfartyg.51 
I nutid sätter vi in svenska marinstrids-
krafter som vår del av de internationella 
responserna i kriser såsom den i Libanon 
2006 och vid piratverksamheten utanför 
Afrikas horn samt i Adenviken. 

Ett annat exempel är president Bill 
Clintons: 

”When word of crisis breaks out in 
Washington, it’s no accident the first 

question that comes to everyone’s lips is: 
“Where’s the nearest carrier?”52

Den försvarspolitiska inriktningspro-
positionen 2009, Ett användbart försvar, 
har försvarspolitiska skrivningar som ti-
digare inte setts. Propositionen menar att 
”hot mot de globala sjövägarna kan för-
orsaka mycket långtgående konsekven-
ser för hela världsekonomin, då de flesta 
länderna i dag är beroende av ständigt 
flöde av råmaterial och varor.” Skyddet 
av dessa flöden är ett viktigt nationellt in-
tresse för Sverige samt övriga länder som 
är beroende av transporter till sjöss.53 
För konventionell strid
En av de viktigaste uppgifterna för en 
nations regering är att försvara nationen. 
En försvarsmakt är en av en stats yttersta 
verktyg för nyttjande av tvångs- och va-
penmakt, för att avskräcka om hot upp-
står mot befolkningen, territoriet eller na-
tionens vitala intressen. En avskräckning 
får endast verkan om en stat har förmåga 
därför, dvs. militära stridskrafter.

Enligt Försvarsberedningen är grun-
den för det militära försvaret, oavsett 
geografiskt utnyttjande, förmågan till 
den väpnade striden, med vilken För-
svarsmakten skall bidra med att:
• Försvara Sverige och upprätthålla 

våra grundläggande värden och in-
tressen. Detta sker genom insatser 
globalt, i Europa, i närområdet och 
på vårt eget territorium; 

• Upptäcka och avvisa kränkningar av 
det svenska territoriet och 

• Med befintliga förmågor och resurser 
kunna bistå det övriga samhället och 
andra myndigheter vid behov.54

För Sverige har regeringen definierat 
vilka operativa förmågor som Försvars-
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makten skall ha som mål. Två av dessa 
är kopplade direkt till förmågan att ge-
nomföra konventionell eller väpnad strid, 
nämligen:
• Vid ett försämrat omvärldsläge kun-

na hantera händelseutvecklingar och 
hot som kan drabba Sverige.

• Att efter ytterligare beslut kunna möta 
mer omfattande operationer som ho-
tar Sveriges fred och självständighet 
efter allvarlig eller försämrad om-
världsutveckling.55

Slutsats
En svensk marin motiveras inte av att 
Sverige behöver en marin för att andra 
länder har en marin. En svensk marin be-

hövs för att säkert kunna nyttja haven för 
våra politiska, militära och ekonomiska 
intressen. Att inte ha en effektiv marin är 
likvärdigt med att inte kunna hävda su-
veräniteten över territorialhavet med till-
hörande zoner och att inte kunna skydda 
de globala handelsvägarna som tidigare 
nämnts.

Sverige behöver en marin. Den måste 
vara robust i storlek, skick, förmåga samt 
inneha flexibilitet för att:
• Hävda territoriell integritet samt 

försvara Sverige.
• Skydda svenska maritima trans-

porter, hemma och borta, inklusive 
att fritt kunna nyttja havet, hålla 
sjövägar, förträngningar och hamnar 
öppna.

• Stödja svensk diplomati till exempel 
genom marin närvaro.

• Bidraga till global stabilitet och 
säkerhet.

Utan en marin, robust i storlek, skick och 
förmåga samt flexibel, kommer Sverige 
att bli mer beroende av andra länder och 
med anledning av den osäkra framtiden 
också utsatt för en större risk vid fram-
tida konflikter.

Behovet är att identifiera en lämplig 
och överkomlig storlek och mix av ma-
rina förmågor för att nå önskad operativ 
effekt. För att hävda territoriell integritet 
samt försvara Sverige, skydda svenska 
maritima transporter samt att stödja 
svensk diplomati måste den svenska ma-
rinen vara förberedd att:
• Uthålligt, i de flesta väderförhål-

landen, upprätthålla kontinuerlig 
kontroll på, över och under havsytan 
inom ett (eller flera) begränsat om-
råde, nationellt, regionalt eller inter-
nationellt.

Det danska fartyget Absalon, kallat 
“Flexibelt stödeskip” men i praktiken en 
fregatt. Foto: Danska Sjövärnet



109

• Kunna hålla en hamn, del av 
farled eller annat begränsat(-de) 
havsområde(-n) fritt från minor och 
IED.56

• Genomföra strid till sjöss samt strid 
från havet mot land.

• Förstärka maritime security57 på det 
fria havet där våra intressen så kräver 
skydd.

• Vara beredd att agera internationellt 
genom att erbjuda humanitär hjälp på 
och från havet. 

Marina system är oftast dimensionerade 
för högintensiv strid och duellsituatio-
ner. Marina system, kan dock med sina 
inbyggda förmågor även deltaga effek-
tivt i lågintensiv verksamhet/operationer 
internationellt/regionalt i ett brett spek-
trum av lågkonfliktssituationer. De kan 
till exempel:
• Deployera snabbt och stanna för en 

förlängd period utan ett komplext na-
tionellt logistiskt underhållssystem.

• Förändra roll snabbt utan att förlora 
effektivitet eller återvända hem för 
rekonfiguration.

• Fungera effektivt och säkert i utsatta 
situationer med ett gott egenskydd 
samtidigt som de kan skydda andra. 
Alternativt kan de snabbt dra sig ur 
hotande situationer.58

För att klara det Marinen skall vara för-
beredd för, så krävs en balanserad marin, 
robust i storlek, skick och förmåga samt 
flexibel. Den balanserade Marinen måste 
bestå av:
• Mångsidiga ytstridsfartyg, inklusive 

minröjningsfartyg och enklare pa-
trullfartyg, för upprätthållande av 

territoriell integritet, marin närvaro, 
skydd av vår handelstrafik och våra 
handelsvägar under lång tid (hög 
uthållighet).

• Fartyg med ombordbaserad helikop-
ter (t.ex. OPV59) med större uthål-
lighet som under svåra sjöförhål-
landen kan bidra till skyddet av de 
globala sjövägarna samt andra låg-
konfliktssituationer och territoriell 
integritet.

• Ubåtar för territoriell integritet (den 
bästa undervattenssensorn), dolda 
operationer som spaningsföretag och 
insättande av specialförband samt 
skydda handelstrafik och handels-
vägar.

• Stödfartyg för öka de marina strids-
krafternas operativa effekt genom att 
skapa uthållighet och tillgänglighet i 

Korvetten Visby, Foto:Kockums
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ett insatsområde. Detta sker genom 
att logistikförsörja samt ombord-
basera sjöoperativ helikopter.

• Amfibiestridskrafter för att möjlig-
göra rörligt (sjö- och landtaktiskt) 
försvar och skydd av 2 700 km 
svensk kust samt internationellt bidra 
till skydd av handelsvägar. 

• Sjöoperativ helikopter, land- och om-
bordbaserad, för ubåtsjakt och span-
ing.

Utan att här gå in på vilket antal som 
krävs, så är det viktigt att konstatera att, 
antalet och därtill kopplade förmågor, 
måste vara tillräckligt stort. För oavsett 
hur kapabla marinstridskrafter än är, 
kan de endast befinna sig på en plats i ta-
get. Men det är också en styrka. De kan 
snabbt förflyttas dit där behov finns

Påståenden och 
diskussion 
Resultatet av Sveriges strategiska doktrin 
under kalla kriget och övergången till en 
lättare flotta, har inneburit att när kalla 
kriget inte längre existerar, så har Ma-
rinen inte optimal materiel för att ånyo 
återtaga skydd av sjöfart och handelsvä-
gar.    

Den utveckling som skett och de be-
hov och syften som finns framöver för de 
marina stridskrafterna är inte avvikande 
mot Corbetts och Mahans syften med sjö-
krigföring. Det vi ser, maritime security 
etc. är bara en ny flora av begrepp för 
samma sak. Sjöstridskrafter och havet 
har inte avsevärt förändrats!

För att möjliggöra att lösa Försvars-
maktens uppgifter samt ambitionerna i 
inriktningspropositionen, har Marinen 
numerärt passerat den kritiska massan. 
Marinens fåtalsproblematik innebär att 

Marinen inte har resurser att lösa de av 
regeringen givna uppgifterna. Den tidi-
gare dragna slutsatsen att den lätta flottan 
för invasionsförsvar inte är optimerad för 
dagens uppgifter innebär att vi idag har 
fel resurser för att lågkonfliktsmässigt 
skydda sjöfarten samt för få resurser för 
invasionsförsvar.

En marin behöver även en organisa-
tion för underhåll, utbildning och stöd. 
Marina förmågor kan inte köpas över 
hyllan när man vill skaffa dem, eftersom 
individens och teamets skicklighet tar tid 
att bygga upp. Ett exempel på det är när 
Sverige i 1972 års försvarsbeslut tog bort 
uppgiften för Marinen att skydda import-
sjöfarten. Reellt innebar det i stort sett att 
förmågan till ubåtsjakt avvecklades. Ett 
beslut som kom att stå oss dyrt i början av 
1980-talet och framåt.

Marinen är inte en valbar lyx. En ma-
rin är ett verktyg med vilket Sverige, 
som en maritim nation, kan hävda sin 
politiska och territoriella suveränitet och 
stödja vår egen och den internationella 
ekonomin och säkerheten. Export- och 
importberoende nationer påverkas precis 
lika mycket om sjötransporter inte kom-
mer fram oavsett om det sker vid Afrikas 
horn eller i Öresund. 

Marinstridskrafter är inte system som 
går att slå på och stänga av likt en glöd-
lampa när ett politiskt behov i en kris 
uppstår. En marin måste existera, vid-
makthållas, utbildas samt övas och vara 
beredd att sättas in för att vara nyttig. 

Enligt min mening krävs det därför en 
snar och tydlig satsning på de marina för-
mågorna så att vi så snart som möjligt kan 
skapa en svensk marin som är anpassad 
till dagens och morgondagens uppgifter. 
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En europeisk flotta - EU 
NAVFOR
EU NAVFOR:s mandat, som bl.a. bygger 
på fyra resolutioner i FN:s säkerhetsråd, 
gäller enbart till sjöss och inte på land. 
Det betyder insättande av sjöstridskrafter 
och inte minst ett starkt samarbete med 
civil sjöfart, i en global omfattning. Vik-
tiga intressenter är den somaliska rege-
ringen och befolkningen, den somaliska 
diasporan (befolkningen i förskingring) 
över hela världen, EU:s medlemsländer, 

den internationella finans- och försäk-
ringsindustrin samt andra nationer och 
intressenter.

Operation ATALANTA – 
bakgrund och uppgifter.
Själva ursprunget till pirataktiviteter och 
kriminell verksamhet utanför Somalia 
ligger i att landet under mer än 20 år har 
präglats av en total instabilitet, utan nå-
gon som helst lag och ordning och med 
en befolkning som i miljontal jagats från 

MICHAEL JARL

Michael Jarl tjänstgör för närvarande som Ställföreträdande 
informationschef vid EU:s högkvarter för den marina operatio-
nen ATALANTA (EU OHQ NAVFOR) i Northwood, Storbritan-
nien. Michael Jarl är reservofficer med lång chefserfarenhet från 
den civila sektorn inom bl.a. media operations och strategisk 
kommunikation. 

Europeiska sjöstridskrafter i kamp med 
Somaliska pirater.
Den 9 december 2008 lanserade den Europeiska Unionen (EU) sin första marina 
operation, Operation ATALANTA. Operationen är EU:s bidrag i kampen mot pi-
ratverksamhet i vattnen utanför Somalia i nordöstra Afrika, speciellt i Adenviken, 
ett område inom vilket ca 20 % av världens sjötrafik årligen passerar. European 
Union Naval Force (EU NAVFOR) är den europeiskt sammansatta flottstyrka som 
genomför operationen. Den leds av en brittisk amiral och operationshögkvarteret 
(OHQ) bemannas av personal från de 9 truppbidragande medlemsländerna, däri-
bland Sverige. En fransk amiral tjänstgör som vice operationsbefälhavare, vilken 
i juni avlöses av en amiral från Tyskland. För ledningen av själva styrkan (Force 
Command) svarar Grekland, Spanien och Nederländerna, i löpande fyramånaders-
perioder. Alltså en bred europeisk representation. 
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sina hem, till följd av olika stridigheter. 
Den marina kriminaliteten är också ett 
resultat av total frånvaro av sjöförsvar 
och kustbevakning.

Operation ATALANTA har huvudsak-
ligen tre uppgifter:
• Skydda World Food Programs 

(WFP) transporter med mat och an-
dra förnödenheter till befolkningen 
i Somalia, ett av världens fattigaste 
länder.

• Skydda utsatt sjöfart (oavsett nation-
alitet) som passerar genom området.

• Avskräcka (“deter”) och avbryta 
(“disrupt”) piratverksamhet och an-
nan kriminell verksamhet på havet.

Operation ATALANTA har en tydlig ka-
raktär av öppen informationsoperation 

d.v.s. den är transparent och den bygger 
mer på kommunikation, samarbete och 
attityd- och beteendepåverkan än på tra-
ditionell “policing and patroling”.

Centralt i operationen har varit upp-
rättandet av Maritime Security Centre – 
Horn of Africa (MSCHOA), som är en del 
av OHQ (placerat i Northwood (London), 
England). Där arbetar i staben “inbäd-
dade” civila sjöfartsexperter tillsammans 
med marinofficerare. En grundtanke i 
detta har från början varit att aktivt be-
arbeta och uppmuntra den internationella 
sjöfart som har trafik i området att ansluta 
sig till och registrera sina fartygsrörelser 
på hemsidan mschoa.org. Bland mycket 
annat finns det där kvalificerad informa-
tion om hur man skyddar sig mot pirater 
och hur man skall bete sig om man utsätts 
för en attack. Desto snabbare en hjälpsig-

Den svenska skyddstyrkan vid en så kallad ”Friendly Approach” hos en Jemenitisk 
fiskebåt i Adenviken maj 2009. Foto: Johan Lindahl, Combat Camera
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nal går ut från ett attackerat fartyg desto 
större är chansen att ett örlogsfartyg, el-
ler av ett sådant en utsänd helikopter, i tid 
kan komma till undsättning.

Koordinering är ordet
För att lyckas i vårt uppdrag är det för 
EU NAVFOR inte centralt att bara eta-
blera och utveckla samarbete med andra 
navala styrkor och med nationer i opera-
tionsområdet. Kommunikation med och 
mellan olika sorters fartyg har också en 
stor betydelse.

Internationell sjöfart består av fartyg 
som i klass och kondition utgör allt mel-
lan himmel och jord och som har mycket 
varierande typer av kommunikationsut-
rustning. Detta utgör ofta en utmaning 
för våra örlogsfartyg eftersom varken mi-
litära signalmedel eller radioutrustning 
finns till förfogande hos många av de 
civila fartygen. Så hur kan man etablera 
en bas för fungerande utbyte av informa-
tion? Svaret har blivit att uppfinningsrikt 
utnyttja de möjligheter som finns på in-
ternet. Via en hos Lloyd’s redan existe-
rande hemsida har det skapats en “nod” 
på internet som möjliggör för en lång 
rad intressenter, till sjöss likväl som till 
lands, att erhålla information om opera-
tionen och situationen i området.

På hemsidan mschoa.org erbjuder EU 
NAVFOR inte bara allmän information, 
nyheter och pressmeddelanden mm, utan 
framförallt ges internationell sjöfartsin-
dustri en möjlighet att kommunicera sin-
semellan – och med marina stridskrafter. 
Detta sker via en säkerhetsskyddad speci-
ell medlemsdel på hemsidan, vilken inne-
håller såväl bred rådgivning som mera 
känslig information, att delas mellan de 
olika anslutna intressenterna.

Ett väldigt 
operationsområde.
EU NAVFORs operationsområde utgörs 
av de vatten utanför Somalia vilka totalt 
omsluter en yta lika stor som Medelhavet. 
Resurserna är betydande men samtidigt 
begränsade och har sedan operationens 
början innefattat en europeisk flotta va-
rierande mellan 6-13 örlogsfartyg. Detta 
säger en del om utmaningarna med att 
skydda WFP-transporter och annan sjö-
fart mot piratverksamhet. Speciellt i den 
tätt trafikerade Adenviken (där 80-100 
fartyg passerar varje dygn) men också 
inom de enorma havsytor som finns utan-
för östra och sydöstra Somalia.

Med hänsyn till områdets storlek är 
det viktigt att alla örlogsfartyg används 
på ett insatseffektivt sätt och att sjöfart i 
området själv engagerar sig, framförallt 
inom tre områden: självförsvar, spaning 
och kommunikation. Detta innefattar att 
med givna förutsättningar så gott man 
kan vara kapabel att försvara sig och sitt 
eget fartyg, inte bara mot en bordning 
utan genom fördröjande manövrar och 
annat som ger ett örlogsfartyg, vanligen 
genom en utsänd beväpnad helikopter, 
en chans att komma till undsättning i 
tid. Vidare innebär det att ständigt hålla 
utkik efter misstänkta pirater, inte minst 
under de kritiska timmarna vid gryning, 
en vanlig tidpunkt för pirater att slå till 
och att vid behov snabbt kunna skicka ut 
en hjälpsignal och kommunicera status, 
läge och situation.

Transitering genom 
Adenviken.
För att säkerställa en så säker färd ge-
nom Adenviken som möjligt, har EU 
NAVFOR:s operationshögkvarter etable-
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rat en Internationally Recognised Transit 
Corridor (IRTC) och genom korridoren 
uppmanas fartyg att passera i så kallade 
‘Group Transits’. Denna taktik syftar till 
att göra det lättare för örlogsfartygen att 
skydda de passerande fartygen och inne-
börden är att fartyg av samma storlek och 
slag (exempelvis höjd på fribord, last, 
fart och riktning) grupperas tillsammans 
för att på bestämda tidpunkter passera 
genom de mest utsatta områdena i korri-
doren. Dessa tidpunkter publiceras, med 
positionsdirektiv, för registrerade med-
lemmar på www.mschoa.org.

Som var och en inser kräver detta 
koncept dock att internationell sjöfart 
(rederier, ägare, m.fl. samt deras fartyg) 
registrerar sig. Annars vet inte våra ör-
logsfartyg om deras existens och rörelser, 
än mindre kan nödvändiga riskanalyser 
göras av Maritime Security Centre, vil-
ka ligger till grund för grupperingen av 
fartyg. Tusentals rederier, operatörer och 
fartyg är registrerade på Maritime Secu-
rity Center Horn of Africa men de kan 
aldrig bli tillräckligt många.

Stort intresse från såväl 
EU-länder som omvärld.
Operationens utmanande ingredienser, 
de enorma havsområden som omfattas, 
Somalias utsatta situation med miljontals 
människor på flykt från sina hem, ofta 
utan livsförnödenheter, antal länder, fö-
retag och organisationer som påverkas av 
piratverksamheten, har skapat ett mycket 
stort internationellt intresse för denna 
EU:s första marina operation.

Antal artiklar, reportage, TV-, radio- 
och webprogram som under månaderna 
december 2008 till maj 2009 skrivits el-
ler sänts i ämnet EU NAVFOR och/eller 
Operation ATALANTA överstiger mer 

än väl 4 500 (!), vilket placerar oss på 
den högsta globala nyhetsskalan. Över 
50 internationella mediateam har under 
denna tid besökt vårt operationsområde 
och över 170 besök från regeringar, för-
svarsmakter, organisationer och media 
har mottagits på operationshögkvarteret 
i London. En absolut majoritet av det som 
skrivits, sänts och sagts om operationen 
har varit positivt och stödjande.

Vad härnäst?
Även om antalet kapade fartyg i området 
varje månad ständigt pendlar mellan en-
siffrigt (6 i april) till tvåsiffrigt (vid arti-
kelns författande 14 st), är det tydligt så 
att EU NAVFOR:s närvaro och arbete i 
området, tillsammans med andra styrkor 
och allianser - och inte minst en mer och 
mer riskmedveten sjöfart - har gett posi-
tiva effekter. 

EU NAVFOR Operations Commander, 
konteramiral Philip Jones (Royal Navy), 
vilken i början av juni ersätts av lands-
mannen konteramiral Hudson, sade nyli-
gen följande i ett uttalande: 

“..The escorting of World Food Pro-
gramme shipments is an undoubted suc-
cess with sufficient aid to feed over a mil-
lion and a half displaced people being 
safely delivered every month…” 

Vidare “…Military presence, not just 
from Op ATALANTA units, has increased 
with the number of nations committing 
personnel and warships to counterpiracy 
steadily rising. Suspects are being ar-
rested and detained for prosecution and 
the merchant community is taking active 
measures to avoid and combat attacks… 
piracy will not be tolerated and if pira-
tes are caught, the consequences will be 
serious.”

På den politiska arenan är det troligt 
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att EU ser en fortsättning på Operation 
ATALANTA, bortom det nuvarande slut-
datumet 13 december 2009. EU:s höge 
representant för utrikes- och säkerhets-
frågor, Javier Solana, uttalade redan för 
ett par månader sedan att en fortsättning 
är trolig. Nu lämnas dessutom snart en 
så kallad Mid Term Review (halvtids-
rapport) till EU:s medlemsländer, vilken 
kommer att ligga till grund för beslut an-
gående fortsättningen. Detta kan förutses 
ske under sommaren eller strax efter.

Klart är att en långsiktig lösning på 
piratproblemen runt Somalias kuster 
inte ligger på havet utan till lands. Utan 
en fungerande statsapparat och verkliga 
alternativ för en dräglig livsföring utan 
pirat- eller annan kriminell verksamhet, 
kommer den kriminella verksamheten 
till sjöss och på land att fortsatta vara luk-

rativ och attraktiv. EU NAVFOR:s arbete 
handlar om att hela tiden höja riskpre-
mien for piraterna, ända tills den blir för 
stor att svälja. Det finns för närvarande 
många internationella initiativ avseende 
såväl bekämpning av pirater som stöd till 
den nyvalda regeringen i Somalia presen-
terade, men utfall och tidsförhållanden 
återstår att se. Alla är dock överens om 
att det här kommer att ta lång tid.

Sveriges bidrag till EU NAVFOR, för-
bandet ME01, har nyss gått in i Operation 
ATALANTA och opererar nu och fyra 
månader framåt med två korvetter och ett 
stödfartyg i Adenviken. Som aktivt delta-
gande icke EU-nation kommer dessutom 
Norge att ansluta med en fregatt i augusti/
september. Två bevis på att vi skandina-
ver aktivt engagerar oss för fri handel och 
rörelse på världshaven.
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Om kaparkriget 
Hizbollah företog 25 juni 2006 en raid in på Israeliskt område där palestinska pa-
truller tillfångatagog en israelisk soldat – Gilad Shalit. Gisslan fördes till Gaza. 
Hizbollah avgav förklaring 14 juli 2006 att det var såsom ”fulfilling its pledge to 
liberate the Arab prisoners and detainees” som man tillfångatagit Shalit. Detta 
gisslantagande utlöste den israeliska repressalien mot Hizbollah i Libanon, det s.k. 
34-dagarskriget, som avlöstes av en vapenvila som skulle övervakas av en FN-styr-
ka, vari också HMS Gävle ingick.1 Shalit fick behålla livet, men ansågs för värde-
full för att utlämnas, t.o.m. när israelerna ställde hans frigivning som villkor för 
deras utrymning av Gaza. Han försmäktar fortfarande som gisslan – om han är i 
livet! Denna trafik kan förefalla underlig efter det att gisslantagande med pukor och 
trumpeter förklarats folkrättsstridigt i segermakternas uppgörelser med tyskarna 
efter andra världskriget. Men man rör sig i en annan kulturmiljö. Detta fordrar en 
viss utveckling.
Att vikingarna var sjörövare är allom 
bekant, liksom att så var också de gamla 
grekerna i homerisk tid som man kan 
läsa i t.ex. Odysséen. Men på 1300- och 
1400-talet formaliserades sjöröveriet i 
kaperiets form. Genom en Ordinantia år 
1373 utnämnde franske kungen Charles 
V en amiral för hela sitt rike som fick ut-
ställa lettres de marque (kaparbrev, också 
känt som commissio). Man utvecklade 
självtäkten som rättsprincip. Den kränk-
te kunde taga sig själv rätt gentemot icke 
blott ogärningsmannen utan också mot 
envar av hans ’landsmän’. Vad som tagits 

under sådana förhållanden var rättmätigt 
fånget som god pris. Franske kungen in-
rättade en prisdomstol, som skulle avgö-
ra i varje enskilt fall om det var taget en 
rätt pris. I England kom motsvarande till 
stånd 1414 under hjältekungen Henry V 
genom en Act of Parliament, som bestäm-
de att den som tagit en pris skulle föra 
skeppet till engelsk hamn och avge pris-
förklaring till myndigheterna. De engel-
ska prisdomstolarna reglerades 1426.

Kaperi utan stöd av kaparbrev som 
var ett huvudfall av sjöröveri var utom-
ordentligt vanligt på 1400-talet. Målsä-



120

gandeparten kunde vända sig mot varje 
skepp som kom i hans väg och taga det 
som skadestånd, förutsatt att det förde 
samma färger som det skepp som tagit 
vederbörandes eget skepp, och i betrak-
tande av de långsamma kommunikatio-
nerna fanns det gott om fall av misstag 
och missförstånd. Ett klassiskt fall är 
det där engelsmännen kapat några skepp 
som förde kung Hans färger i tron att det 
förelåg krigstillstånd mellan England 
och Kalmarunionen, ovetande att kung 
Henry i England just hade slutit fred med 
kung Hans den 2 maj 1490 och skickat 
honom skänker i form av ett par skepp. 
Engelsmännen fick be om ursäkt och 
skicka hem de tillfångatagna sjömännen 
med ordentliga presenter.

Den viktigaste erfarenheten i Norden 
av denna slags krigföring kom med feta-
liebröderna eller de s.k. vitalianerna. De 
fick sina lettres de marque av de meck-

lenburgska hansestäderna Wismar och 
Rostock och hade betydande framgång. 
Drottning Margareta hade tagit Albrekt 
av Mecklenburg fången, men Albrekts 
folk höll fortfarande Stockholm och ef-
tersom drottningen ingen flotta hade kun-
de mecklenburgska vitalianer gång på 
gång undsätta staden från sjösidan med 
förnödenheter, viktualier eller vitalier, 
varav namnet vitalianer. Deras valspråk 
var ”Guds vänner och allas fiender”. De 
höll till på finska kusten, plundrade Ber-
gen 1393, vilket förde till krig mellan 
England och hansestäderna, och erövrade 
Gotland 1394. Till sist fick Margareta nog 
och frigav Albrekt i Lindholmsfördraget 
1395. Vitalianerna härjade fritt över hela 
Östersjöområdet. Dessutom bytte de sida 
allteftersom det passade. En av dessa ma-
rina kondottiärer hette Sven Sture. Han 
var först i tjänst hos Albrekt, sedan hos 
Margareta, sedan blev han självständig 
kaparhövding med egen flotta och ett 
revir långt in i Bottenviken, och till sist 
ingick han fredsavtal med Margareta på 
Almarestäkets slott och blev hennes be-
trodde hövitsman.2

Korstågen och Malteser-
orden (Johanniterorden)
Under de första hundra åren efter Mo-
hammeds födelse underlade sig de mo-
hammedanska härskarorna de bibliska 
länderna och hela Nordafrika och tog sig 
ända till Poitiers i Frankrike, överallt be-
drivande ’omvändelse under svärdet’ som 
uttrycket lyder ( d.v.s. ’en våldsreligion’). 
De förblev i Frankrike bortåt ett halvt 
sekel till. Islams territoriella framgångar 
under denna epok kan framstå som ett 
mysterium. Bilden blir kanske begrip-
ligare när man erfar hur lätt det är att 
omvända sig till Islam; det är inga kon-

Exempel på ett kaparbrev från 1800-ta-
lets början
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stigheter, en enkel deklaration, under det 
att omvändelse till den kristna tron alltid 
varit jättekrångligt med massor av besyn-
nerliga läror att lära in. Avfall från Islam 
däremot drar med sig dödsstraff vilket 
som bekant man fortfarande exekverar då 
och då.

Efter byzantinarnas förkrossande 
nederlag vid Mantzikert (i Armenien) 
1071 mot de framträngande seldsju-
kiska turkarna, som just inlemmat sig i 
det muslimska Califatet i Bagdad, vände 
sig kejsaren till påven och begärde kris-
tenhetens hjälp. Det gav oväntat resultat 
och de kristna korstågen kom i gång och 
ledde till upprättandet av kungariket Je-
rusalem. Tillförseln ägde framför allt 
rum över Medelhavet och lockade arabis-
ka kaparhövdingar till insatser mot den 
kristna sjöfarten. Sedan gick korstågen 
dåligt och det sista egentliga korståget 
slutade med franske helgonkungen Lud-
vig IX:s död på sjukbädden i Tunis 1270. 
Men korstågen, som fördes med frivilliga 
som for hem efter bataljerna, ledde till 
inrättandet av de permanenta riddarord-
narna, som gjorde tjänst i det Heliga Lan-
det som stående styrkor och garnisoner. 
Den ur många synpunkter viktigaste av 
dessa var Johanniterorden, vars riddar-
munkar fortsatte att bedriva korståg och 
som infört som ett femte munklöfte att 
alltid kämpa mot muslimerna. Sedan de 
av turkarna fördrivits från fastlandet tog 
de över Rhodos som fäste 1312 och styrde 
sedan ön som en aristokratisk republik, 
med Stormästaren erkänd som suverän 
furste 1446 av påven Nicolas V. Från 
Rhodos bedrev man ett intensivt kapar-
krig mot turkar och deras allierade och 
Orden utvecklade sig till att bli en bety-
dande sjömakt i Medelhavet. Dess flotta 
deltog bl. a. i det avgörande sjöslaget mot 

turkarna vid Lepanto 1571. 
För Orden var emellertid det inkomst-

bringande kaparkriget det ekonomiska 
underlaget för dess existens. Turkarna 
svarade framför allt med att angripa de 
venetianska besittningarna i den egeiska 
övärlden; någon gång med att avkräva 
de kristna i Jerusalem betalning för vad 
Ordens kaperier kostat turkarna. Ibland 
skedde det i formen att man tog kristna 
fångar som skulle utlösas mot fångar som 
tagits av Ordens folk på turkiska skepp.3

Sedan Rhodos fallit för turkarna fick 
Johanniterorden Malta i förläning av kej-
sar Karl V, och Orden blev därefter känd 
som Malteserorden. Genom sin bas på 
denna strategiskt belägna ö där Orden 
höll stånd mot upprepade turkiska eröv-
ringsförsök, bildade den ett slags lås mot 
storangrepp mot det europeiska fastlan-
det. Samtidigt byggde ekonomin på den-
na ofruktsamma ö på kaperiväsendet. Det 
hela tog slut först när Napoleon svekfullt 
bemäktigade sig med Malta 1798. 

La Reconquista
Liksom bysantinarnas nederlag vid 
Mantzikert 1071 utlöste korstågen till det 
Heliga Landet kom kungens Alfonso VI 
av Castilien nederlag mot muslimerna 
vid Zallaca 1086 att få till följd ett kristet 
korståg även till Spanien. Greve Henrik 
av Burgund ingrep till kungens hjälp 
och fick då i förläning ett från morerna 
erövrat område vid floden Dueros myn-
ning, där man återupprättat den gamla 
romerska staden Portus Cale (nu Oporto). 
Landet däromkring kallades för Portuca-
lia vilket sedan blev Portugal. Portugal 
frigjorde sig tidigt från morernas grepp 
och lyckades få igång en motoffensiv som 
på 1400-talet lade viktiga fästen på den 
nordafrikanska kusten under portugisiskt 
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styre. Man kan säga att sedan de förjagat 
morerna från den iberiska halvön gick de 
kristna över Gibraltar sund och förföljde 
morerna till foten av Atlas. 

Portugal och Spanien tycktes emellan 
sig ha delat utförandet av företaget. Span-
jorer och portugiser träffade fördraget i 
Alcaçobas enligt vilket portugiserna fick 
sig tillerkänt den afrikanska kusten från 
kungadömet Fez och ned till Guinea samt 
öarna Azorerna, Madeira och Cap Verde-
öarna. Kanarieöarna tillerkändes Spa-
nien, som fortsatte kampen mot Granada. 
De kristna fortsatte sålunda det iberiska 
befrielseverket och lyckades besätta åt-
skilliga områden på den nordafrikanska 
kusten, varav några som Ceuta och Me-
lilla fortfarande stannat under kristna 
välden.

Men denna framgångsrika Reconquis-
ta ledde också till en omfattande tvångs-
emigration av sjökunniga muslimska 
morer till Nordafrika vilka var besatta av 
ett bestående hat mot de kristna som för-
drivit dem. Detta var ett stort inslag i den 
kamp på Medelhavet som skulle följa.

Ett nyckelbegrepp är Jihad (det heliga 
kriget) som är en politisk-religiös kon-
struktion, vilket genomsyrade hela sam-
hällslivet i de områden av jorden där Is-
lam etablerat sig. Dessa kallas för Dar al 
Harb, betydande ’fredens land’. De övri-
ga delarna av jorden där man motsatt sig 
Islam betecknas som Dar al Selm, och det 
betyder ’krigets land’. Detta är fastslaget 
i Koranen så det går inte att ändra på ge-
nom finurligheter. Till konsekvenserna 
av denna lära hör att det råder ett bestän-
digt krig mot folket i krigets land. Kriget 
kan allenast avbrytas genom vapenstille-
stånd, men de får i princip vara allenast 
maximum fem år. Att stridshandlingar av 
olika skäl för tillfället icke pågår kan icke 

ändra på dessa förhållanden. Inte heller 
hindrar det att andra religioner tolereras i 
viss omfattning i ’fredens land’, bl.a. som 
skattebetalare. 

Mohammedanerna har aldrig upplevt 
någon Upplysningstid. Referenser till 
Jihad har genom seklerna hela tiden an-
vänts till att starta olika upprorsrörelser, 
inte bara mot europeiska kolonialmakter 
utan lika mycket mot rivaliserande sekter 
och stammar. Att Jihad är evigt  speglas 
motsättningsvis i Malteserordens nyss-
nämnda femte munklöfte att alltid be-
kriga mohammedanerna.

En berömd och ofta åberopad ame-
rikansk episod hände 1786 då Thomas 
Jefferson och John Adams skulle under-
handla med Tripolis envoyé till London, 
Ambassadören Sidi Haji Abdrahaman 
eller (Sidi Haji Abdul Rahman Adja). De 
frågade honom med vad rätt Tripolis ka-
pare pressade ut pengar och tog slavar. 
Jefferson avgav rapport till sin utrikesmi-
nister, Secretary of State John Jay, och till 
Kongressen, enligt följande:

”Ambassadören svarade oss att rätt-
ten grundade sig på Profetens lagar, att 
det var skrivet i Koranen att alla nationer 
som inte hade erkänt lagarnas överhög-
het var syndare, och att det därför var 
både en rätt och en plikt att bekriga dem 
varhelst de kunde påträffas, och att göra 
slavar av alla som de kunde ta till fånga, 
och att varje muselman som skulle stupa 
i strid var tillförsäkrad en plats i himme-
len.”4

De svarta potentaterna, sultanen av 
Marocko5 och bejerna av Alger, Tunis 
och Tripolis, tillsåg noga att ’fredsverket’ 
med de europeiska staterna upprätthölls 
under sådana former att största möj-
liga utpressning kunde ske. Det enklaste 
medlet var att på nytt förklara krig mot 
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en eller annan europeisk stat, även om 
en aldrig så bindande och inbringande 
fred, vapenstillestånd enligt muslimsk 
uppfattning, helt nyligen ingåtts. Ty då 
måste ny fred slutas, vilket innebar nya, 
feta inkomster. Vidare fordrade potenta-
terna penning- och andra gåvor vid tron-
bestigningar samt vid tillsättandet av nya 
konsuler i barbareskstaterna. Vissa reli-
giösa ordnar som Saint Trinité och Les 
Pères de Notre Dame fanns i barbaresk-
staterna med uppgift att friköpa kristna 
fångar, vilken kommers så uppskattades 
av morerna att ordnarna fick bygga egna 
kristna kapell.

Sultanen i Konstantinopel var sunni-
islamsk Calif; hans regering var känd 
som Den Höga Porten (eller bara Porten). 
Det ottomanska väldet omfattade små-
ningom teoretiskt åtminstone vasallerna 
Tripolis, Tunis och Alger i Nordafrika. 
Sultanens i Konstantinopels överhöghet 
markerades genom att barbaresk-kaparna 
i Alger, Tunis och Tripolis fick betala 
10 procent av sina inkomster i skatt till 
Sultanen. Den frisedel som meddelades 
skepp som skyddades av en fredstraktat 
benämndes också turkpasss.  

År 1520 godtog härskaren i Alger, 
Djerredin Barbarossa, den ottomanske 
sultanens i Konstantinopel överhöghet, 
och började själv organisera kaperiet som 
ren affärsverksamhet. Sedan turkarna 
1551 hade tagit Tripolis, så anslöt man sig 
där till samma praxis. 1574 gjorde den 
ottomanske sultanen Tunis till en turkisk 
provins, också den helt engagerad i sam-
ma näringsfång

Men Marocko förblev ett relativt obe-
roende sultanat. Där hade kaperiet ända 
sedan medeltiden varit väletablerat, 
inriktat på pilgrimstrafiken till det he-
liga landet, men en höjdpunkt nåddes på 

1600-talet under sultanen Moulay Ismaël, 
som tillträdde tronen 24 april 1672 . Hans 
berömmelse kommer sig bl. a. därav att 
han av franske kungen Ludvig XIV be-
gärde att få hans oäkta dotters hand, prin-
sessan Conti, för att infogas i sitt enorma 
harem. Vid sitt trontillträde uppvaktades 
Moulay av kaparredaren Abdelkader Ma-
rino med gratulationer och trohetsed, och 
Marino gjordes därefter av Sultanen till 
guvernör över Rabat-Salé. Två år senare 
beordrade sultanen etablerandet av ett 
marinministerium som samtidigt blev ett 
utrikesministerium: Ouizarat Al Bahr. 
Från denna tid betraktades i Marocko 
tillfångataget sjöfolk icke längre som 
slavar som kunde säljas utan som krigs-
fångar, som kunde utväxlas mot moriska 
krigsfångar i de kristna staterna. Utväx-
lingen stötte dock på patrull, eftersom 
Ludvig XIV behövde sina moriska fångar 
som galärslavar.6

På detta vis ansåg morerna i barbaresk-
staterna sig vara i krig mot all europeisk 
sjöfart i Medelhavet och Norra Atlanten, 
och som kapare kunde de överfalla varje 
kristet skepp eller land för att taga byte 
och slavar, t.o.m. så långt borta som Is-
land vilket hände, för att sedan sälja i 
Alger vad de tagit som god pris och fång-
arna på slavmarknaden i Alger. Eftersom 
muslimerna var förbjudna att sluta fred 
men kunde ingå vapenstillestånd blev 
det praxis att skydda sig mot de moriska 
kaparna genom att köpa sig ett vapenstil-
lestånd eller enklare variant därav i form 
av ett skeppspass, som visade att skeppet 
betalt sin tribut till de moriska härskarna. 
Benämnda medelhavspass eller turkpass 
revs passen i två bitar varav den ena delen 
gick till de officiella barbareskarkiven. 
Om vid inspektion de två bitarna passade 
ihop slapp skeppet ifrån att säljas som 
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god pris och besättningen från att säljas 
på slavmarknaden.

På detta vis hade den medeltida upp-
fattningen om segrarens viktigaste rättig-
het i krig att taga fångar mot lösen fun-
nit sig en fristad undan tidens lopp i de 
muslimska länderna, helt obekymrat av 
utvecklingen i Europa och Upplysnings-
tiden. Konsulat började inrättas för att 
hantera slavhandeln och andra handels-
frågor. Sådana svenska konsulat inrätta-
des i Alger 1729 och ett annat i Tripolis 
1736. Den svenske konsuln i Cadiz i Spa-
nien hade som en av sina främsta uppgif-
ter att förhandla om lösensumman för de 
svenska slavarna, 

Systemet var så lukrativt att Bar-
bareskstaternas hela ekonomi byggde på 
vad man fick in från den kristna sjöfar-
ten. Klenare eller mera fjärranbelägna 
makter föredrog att ingå särskilda tribut-
traktater med Barbareskstaterna för att 
förskona sin sjöfart från dessa härjning-
ar. Man kalkylerade med kostnaden för 
tributen mot vad det kostade att skicka 

ned några örlogsmän för konvojtjänst och 
fann oftast att tributen var billigare.  Sve-
riges första traktater i ämnet ingicks med 
Tripolis 1741 och med Marocko 1763. 
Dessutom förväntade sig de moriska po-
tentaterna omfattande presenter vid tron-
bestigningar eller eljest. 

Tripolis krig mot Sverige 
och Amerika
De nordiska makterna bedrev en viss 
konvojtjänst i Medelhavet och danskarna 
har hugfäst en träffning utanför Tripolis 
16 maj 1797 mellan den danska Medel-
havseskadern och tripolitanska kapare 
med en målning som hänger i Orlogsmu-
seet i Köpenhamn. Eskadern var där för 
att åstadkomma förnyelse av tributtrak-
taten. Från 1600 utsändes årligen svenska 
konvojer en tid och inrättades ett kon-
vojkommissariat för att sköta affärerna 
i samband med amiralitetet i Göteborg. 
Senaste gången som svenska flottan hade 
en ordentlig erfarenhet av muslimerna 
var 1801-1802. 1791 hade Alger förklarat 

Barbareskstaterna under tidigt 1800-tal. 
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Sverige krig på grund av alltför snåla pre-
senter till bejen. Bejen krävde också att 
Sverige skulle betala lika mycket i tribut 
som Venedig, Nederländerna och Dan-
mark. Efter svenska eftergifter slöts fred 
25 maj 1792.  Under åren 1798-1802 före-
kom emellertid betydande svensk marin 
närvaro i Medelhavet under befäl av kon-
teramiralen Olof Rudolf Cederström. En 
eskader om fyra fregatter blockerade då 
tillsammans med en amerikansk eskader 
Tripolis.

Tripolis var den minsta av de fyra 
barbareskstaterna på Nordafrikas kust. 
Tripolis hade gjort sig bemärkt i Stock-
holm genom besök av en tripolitansk 
ambassadör, Abderrahman, 1772. Carl 
Mikael Bellman skrev t.o.m. en vers 
om ambassadören.7 Bejen hade förklarat 
Sverige krig på grund av svensk under-
låtenhet att prestera tillräcklig tribut.  
Den 27 juni 1800 trängde hans folk in på 
svenska ambassaden och högg ner den 
svenska flaggstången Det var tecknet på 
att Tripolis förklarat Sverige krig. Hös-
ten 1801 skickades den till konteramiral 
nybefordrade Olof Rudolf Cederström 
iväg mot Tripolis med en eskader om tre 
fregatter – Fröja, Camilla och Spreng-
porten – samt kutterbriggen Husaren, 
som dock förliste i hårt väder i Kattegatt 
med man och allt. Därtill kom fregatten 
Thetis under befäl av major Carl Gustaf 
Tornqvist. I december 1801 var eskadern 
i Medelhavet. Cederström etablerade i 
samverkan med en amerikansk eskader 
en gemensam blockad av Tripolis. Den 
var dock föga effektiv. Tripolis kapar-
galärer klarade att gå ut och in i hamnen 
utan att svenskarna kunde göra mycket 
åt det, och de tog både amerikanska och 
svenska priser. Paschan sägs ha varit på 
strålande humör när blockaden fördes på 

tal. Svenska fredsförhandlingar upptogs 
i oktober 1802 och fredsslutet blev den 
dyraste fred som Sverige någonsin slutit 
med en barbareskstat : 650 000 riksdaler i 
tribut. Amerikanarna ogillade fredsslutet 
och James Madison, den blivande presi-
denten, beskrev freden som vanhedrande 
(’dishonourable’).8

Intresset i den nya staten Förenta Sta-
terna i Medelhavet hade andra förtecken. 
Från början hade man seglat i skydd av 
brittiska flottan, och under frihetskriget 
ingick man 1778 traktat med Frankrike 
och åtnjöt dess skydd mot barbareskerna. 
Men med självständighetstraktaten 1783 
upphörde detta och Förenta Staterna 
följde i européernas spår 1784 och upp-
drog åt sina två ministrar i Europa, Tho-
mas Jefferson och John Adams att inleda 
förhandlingar med muslimerna. I juli 
1785 kapade algerierna två amerikanska 
skepp och tog 21 man av besättningen 
som gisslan för vilken bejen av Alger be-
gärde nästan 60 000 dollar i lösen. Jeffer-
son skrev till Adams den 11 juli 1786 att 
det skulle vara bäst att tvinga fram fred 
genom krig. Denna linje fullföljde han, 
bl.a. med argumentet att det vore lättare 
att få Kongressen att anslå medel till ut-
rustandet av örlogsmän än till betalning 
av tributer. Men så visade sig inte vara 
fallet, och under 1795 tog algerierna 115 
sjömän som gisslan vilka köptes fria med 
1 miljon dollar kontant och en hel fregatt 
i lösen till bejen av Tunis. 1799 åtog sig 
Förenta Staterna att betala en årlig tribut 
om 18 000 dollar för att inte tripolitan-
ska kapare skulle ge sig på amerikanska 
skepp.

När Jefferson installerades som Presi-
dent 1801, begärde Yussif Karamanli, Pa-
schan i Tripoli från den nya amerikanska 
Administrationen en engångstribut till 
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Tripolis om 225 000 dollar och ett åta-
gande om en årlig tribut om 25 000 dol-
lar (År 1800, var den Federala inkomsten 
litet över $ 10 million.) Jefferson vägrade 
då. Följaktligen förklarade paschan krig, 
inte genom någon formell krigsförkla-
ring utan genom att låta såga ned flagg-
stången framför amerikanska konsulatet. 
Marocko, Alger och Tunis gjorde det-
samma.9

Den 16 februari 1804 ledde den ame-
rikanske löjtnanten Stephen Decatur en 
frivilligstyrka om 74 man in i Tripolis 
hamn för att sätta eld på den av musli-
merna tagna amerikanska fregatten Phi-
ladelphia och det kom till handgemäng.  
Commodore Edward Preble bombardera-
de Tripolis fem gånger, men det var inte 
förrän 1805 som en amerikansk eskader 
under Commodore John Rogers landsatte 
trupp. Marinkåren stormade hamnfortet 
Derna, och hotade att intaga Tripolis och 
avsätta bejen Ahmed Karamanli till för-
mån för hans fördrivna bror Hamet Kara-
manli . Därmed kom fredsförhandlingar 
till stånd. Stormningen speglas fortfa-
rande i Marinkårens hymn i vilken det 
sjungs om ”to the shores of Tripoli”. I juni 
1805 förhandlade man fram en fredsöver-
enskommelse med paschan. Freden slöts 

i juni 1805 och därmed befriades Förenta 
Staterna från all tributskyldighet. 

I den slutliga traktaten med Alger 1805 
å andra sidan fick i alla fall amerikanarna 
betala 60 000 dollar styck som lösen för 
de fångna sjömännen.

Svensk-norska unionen, 
örlogsflaggan och det 
unionella ämbetsverket
Vid föreningen mellan Sverige och Nor-
ge 1814 uppkom behov av en gemensam 
örlogsflagga och en sådan tillkom 1815, 
innebärande den svenska flaggan med 
den dåvarande norska (gult Andreaskors 
på röd botten) i övre inre fältet. Unions-
märket gjorde flaggan till örlogsflagga 
och därmed avskräckande på barbaresk-
kaparna. 1818 fördes denna flagga av de 
svenska handelsfartygen och 1821 också 
av de norska i farvatten bortom Kap Fi-
nisterre. 1838 vidgades området till att 
gälla alla hav. 1844 fick Norge en egen 
tretungad örlogsflagga. Konvojkommis-
sariatet fick en nystart i Stockholm 1797 
och levde kvar till 1867. Det övertog ock-
så åtgärderna för norska handelns skyd-
dande och Konvojkommissariatet blev 
därigenom ett slags unionellt ämbetsverk 
med representation av norska statsråds-
avdelningen i Stockholm.

1845 års uppsägning av 
tributtraktaterna
I början av Oscar I:s regering gjorde De 
förenade konungarikena – Sverige-Norge 
– en förklaring att man inte längre tänkte 
betala tribut till Marocko och inbjöd sul-
tanen att träffa nytt vänskaps- och freds-
avtal. En sådan förklaring hade då redan 
avlåtits av Danmark. Sultanen hade då re-
dan beviljat andra nationer större förmå-

Kaparen CSS Alabama efter ett fullgjort 
uppdrag
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ner än Sverige Norge, vilket åberopades. 
För att stödja den nya positionen utsändes 
en svensk-norsk och en dansk eskader 
som småningom angjorde Gibraltar. Den 
förstärktes av en svensk fregatt, vars chef 
var förordnad att vara plenipotentiär för 
De Förenade Konungarikena. Enligt den 
svenska uppfattningen var de marockan-
ska förhandlingarna förenade med sär-
skilda svårigheter

”Då man har att göra med en regering 
sådan som den Mohriska, för vilken var-
ken löften eller försäkringar är heliga, 
vilken den ena dagen gör en förklaring, 
som den andra helt och hållet förnekas, 
och vilken genom den utsträckta bety-
delsen av det arabiska språket alltid kan 
finna ursäkter då man vill bevisa ’mau-
vaise foi’”.

Den obetydliga eskader som låg på 
Tangers redd var inte tillräcklig, men 
morerna blev påminda om tillvaron av 
svensk-norska och danska linjeskepp, och 
om möjligheten att de kunde tillkallas i 
händelse alltför många svårigheter skulle 
föreligga för uppnåendet av önskat resul-
tat. Det blev emellertid då en traktat som 
besparade De Förenade Konungarikena 
en årlig betalning av 20 000 piaster, mot-
svarande ett kapital om 1,3 miljoner riks-
daler. Det var en besparing som varit svår 
att åstadkomma om inte linjeskeppen 
funnits till. Först 1845 lyckades man helt 
avskaffa tributtraktaterna. I april 1845 
undertecknades de konventioner, som be-
friade Sverige, Norge och Danmark från 
skyldigheten att i fortsättningen betala 
någon årlig tribut. I den rapport som läm-
nades av chefen på den svenska fregatten 
som ledde förhandlingarna anförs bl.a.

”Den obetydliga eskader som låg på 

Tangers redd var ej nog att injaga någon 
förskräckelse hos Mohrerna, därtill for-
drades att de blev påminda om tillvaron 
av våra och Danmarks linjeskepp, och 
om möjligheten av deras ankomst i hän-
delse allt för många svårigheter för er-
nåendet av ett önskat resultat uppstodo. 
Genom de Fransyska kulorna hade de 
nyss haft bevis på vad skepp av detta slag 
kunna uträtta, varför de ej ansåg sig böra 
driva saken för långt.”10

Parisdeklarationen 1856
Under de stora sjökrigen mellan Storbri-
tannien och Frankrike under 1700-talet 
hade de franska kaparna visat stor effek-
tivitet och tillfogat den brittiska handeln 
långt större skador än den franska örlogs-
flottan. För britterna var det därför ytterst 
angeläget att bli av med detta vapen och 
tillfället kom vid Pariskonferensen efter 
Krimkriget. Förbudet mot kaperiet blev 
del av det quid pro quo som engelsmän-
nen vunnit när Parisdeklarationen ut-
arbetades 1856 och man fortsatte sedan 
på den vägen med Londondeklarationen 
1909. Men då hade engelsmännen insett 
att deras eftergivenhet var ett misstag och 
den senare deklarationen blev aldrig rati-
ficerad.11

Det legitima kaparkriget fick en döds-
stöt genom Parisdeklarationen 1856 som 
dock juridiskt endast gällde mellan de 
ratificerande, bland vilka man dock icke 
fann Spanien, och det sista stora kapar-
kriget kom därefter under amerikanska 
inbördeskriget, med bl. a. Alabamas härj-
ningar i den amerikanska sjöfarten som 
särskilt minnesvärd händelse eftersom 
det efter kriget ledde till Alabama-skilje-
domen mellan USA och Storbritannien.12
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Noter

1 Jfr Magnus Lüning, “Från beredskap till insats – marina insatsstyrkan i Libanon”, TIS
 2007 s 236.
2. Se närmare Jacob W.F. Sundberg, ”Kalmarunionen i kamp om Västerhavsväldet”, Antolo-
 gin Kalmarunionen, IOIR nr 128, s 43.
3. G. Poumarède, “Pour en finir avec la Croisade. Lutte et réalités contre les Turcs aux XVIe 
 et XVIIe siècles, PUF 2004 : p 452 : ”la corse se substitue ainsi à la croisade strictu sensu, 
 mais il se veut encore un forme de croisade.”
4. The ambassador answered us that [the right] was founded on the Laws of the Prophet  
 (Mohammed), that it was written in their Koran, that all nations who should not have an-
 swered their authority were sinners, that it was their right and duty to make war upon them 
 wherever they could be found, and to make slaves of all they could take as prisoners, and 
 that every Musulman (or Muslim) who should be slain in battle was sure to go to heaven.
5. Marockos friare ställning i förthållande till Höga Porten i Konstantinopel brukade marke-
 ras genom att Sultanen benämndes kejsaren av Marocko.
6. Dufontin Maxange : Le grand Ismail, empereur du Maroc, Ed. Pierre Roger, Paris 1934
 Georges Marçais, La berberie muselmane et l’Orient au Moyen Age, Ed. Montaigne, Paris 
 1946.
7. Carl Michael Bellman, Fredman sånger Nr 30 : ”Vid turkens audiens 1773”. 
8. En lysande och spännande och mycket välinformerad skildring av denna epok finns i Eskil 
 Borg, Svenska konsuler och slavar i barbareskkaparnas Tripoli. En studie i makt, girighet, 
 våld och förtryck, Signum (1987). Författaren som är bosatt i Frankrike har arbetat i Afrika 
 och Mellanöstern och haft tillgång till arabiska arkiv. Det svenska konsulatväsendet var 
 föremål för en avhandling i Uppsala år 2004 : Leos Müller, Consuls, Corsairs, ands Com-
 merce, nr 10 i Forum navales skriftserie.
9. Eskil Borg, Svenska konsuler och slavar i Barbareskstaternas Tripoli, Signum 1987; Robert 
 Davis, Christian Slaves, Muslim Masters : White Slavery in the Mediterranean, the Bar-
 bary Coast and Italy, 1500-1800, Palgrave Macmillan .]Anonymt bidrag, ”Marocco med 
 afseende på Colonien Algiers”, TIS 1844-46 s 194-247, på s 196-198, Referensen till de 
 franska kulorna torde åsyfta den franska erövringen av Alger 1830.
10. Se närmare Jacob W.F. Sundberg, ”Piracy : Sea and Air”, 4 Arkiv for Luftrett 277-368, 
 på s 281 f. (1971).
11. Under det spansk-amerikanska kriget utfärdades ett spanskt dekret som i Art. 7 förklarade 
 att icke-amerikanska fartyg som utförde krigshandlingar mot Spanien skulle behandlas som 
 sjörövare : Rev. Gén. dr.int. 1898 s 762 noten.
12. Se Halvar G.F.Sundberg, Folkrätt, 2 uppl. s 231; närmare i Scott & Jaeger. Cases on 
 International Law, West 1937 : “the ‘Alabama’ Claims”, s 897-903. 
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Ledamoten
JONAS HAGGREN

Kommendör Jonas Haggren är Chef för 1.ubåtsflottiljen

Personalförsörjning av framtidens ubåtsvapen 
– Utmaningar och möjligheter
Inträdesanförande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde 
i Karlskrona 24 mars 2009.

Sedan Försvarsbeslutet 2004 (FB-04) har 1.ubåtsflottiljen hunnit fira 100-årsju-
bileum, genomfört Ubåt i Västerled (UIV)1 under två år i San Diego, påbörjat nytt 
utbildningsuppdrag med Singapore (Projekt NOLI) samt flyttat hela förbandet till 
Karlskrona. Samtidigt har vi uppfyllt förbandets övriga ställda uppgifter och upp-
drag. FB-04 innebar ett kompetenstapp på ca 60 personer med ubåtskompetens. Det 
var en enorm förlust i humankapital och en kostnad som sällan redovisas. Konse-
kvenserna av detta kommer ubåtsvapnet att få hantera under lång tid framöver. I 
detta inledningsanförande vill jag förmedla min syn på hur personalförsörjningen 
av Sveriges framtida ubåtsvapen skall säkerställas. 

Bakgrund
När jag ser på personalförsörjningen av 
ubåtsvapnet så innebär detta inte bara be-
manningen av plattformar. Att utveckla, 
konstruera och bemanna våra ubåtar krä-
ver rätt blandning av människor, en ba-
lanserad fördelning av kompetens inom 
forsknings-, industri- och försvarsområ-
dena. Sverige har under de senaste hund-
ra åren byggt upp ett ubåtsvapen som in-
begriper detta spektrum men de senaste 
decenniernas omstruktureringseffekter i 
form av nedskärningar har givetvis drab-

bat även denna sektor. I dag vilar många 
kritiska förmågor på singulära kompe-
tenser.

För 1.ubåtsflottiljen, som för övriga 
Marinen, är den stora utmaningen att 
hitta det lilla funktionsförbandets väg 
framåt i de förändringar som nu sker 
inom Försvarsmakten. Ett nytt personal-
försörjningssystem, nya personalkate-
gorier och ett nytt befälssystem är bara 
några av de förändringar som vi måste 
lära oss att hantera och utvecklas inom. 
Dessutom står vi inför flera spännande 
utvecklingsprojekt inom ubåtssystemet 
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med införsel av nytt ledningssystem, 
halvtidsmodernisering av ubåt typ Got-
land och eventuellt NGU.2 Dessa projekt 
kräver en kompetent och trovärdig an-
vändare och kund. Dessa projekt måste 
också kompetensförsörjas över tiden, 
vilket berör flera myndigheter samt orga-
nisationsenheterna inom Fösvarsmakten.

Den fortsatta utvecklingen av 1.ubåts-
flottiljen måste ske i samverkan med 
andra förband, skolor och myndigheter, 
vilket kommer att kräva en högre grad 
av samordning och samarbete både na-
tionellt och internationellt. Den framtida 
personalförsörjningen är givetvis inte 
bara en utmaning för ubåtsvapnet utan 
för hela Försvarsmakten.

För 1.ubåtsflottiljen är det inget sär-
skiljande om en insats görs i Östersjön, 
Stilla Havet eller i något annat hav. Våra 

ubåtars förmåga att lösa sina uppdrag till 
sjöss är redan ”globala”. Idag finns ett 
användbart verktyg i form av ett ubåts-
vapen, både för nationella och internatio-
nella insatser. Ubåten är ett kostnadsef-
fektivt system, tillgängligt vare sig det 
gäller underrättelseinhämtning eller av-
ancerade undervattensoperationer, inte-
grerat i en sjöstyrka eller autonomt. Att 
transformera 1.ubåtsflottiljen till ett stå-
ende förband kommer att öka den opera-
tiva effekten väsentligt.

Ubåtar bidrar med en unik och kraft-
full strategisk påverkan av den maritima 
arenan. Särskilt för en nation som är be-
roende av handelsvägar till sjöss. Ubåtar 
ger en mångfunktionell effekt strategiskt, 
operativt och taktiskt. Ett ubåtsvapen 
sänder en tydlig signal till omvärlden 
om en egen kapacitet för underrättelse-
inhämtning, vilket är en viktig del av en 
trovärdig marin förmåga.

Läget vid 1.ubåtsflottiljen 
2009
Försvarsbeslutet 2004 innebar en enorm 
kompetensförlust för ubåtssystemet då 
många officerare valde att sluta som 
en konsekvens av beslutet att flytta de 
Stockholmsbaserade delarna av 1.ubåts-
flottiljen till Karlskrona. I konkreta ter-
mer innebar det en förlust av två stycken 
kompletta ubåtsbesättningar samt ett 
flertal officerare på olika bemannings-
uppdrag inom Försvarsmakten. Trots 
detta har 1.ubåtsflottiljens personal löst 
tilldelade uppgifter. De har genomfört 
nationella insatser över tiden, innehaft 
beredskap för internationella insatser, 
genomfört UIV samt genomför projekt 
NOLI. De nya geografiska förutsätt-
ningarna för 1.ubåtsflottiljen innebär att 
personalrörligheten mellan förbandet i HMS Halland. Foto: FBB
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Karlskrona och stödfunktioner i Stock-
holm är mycket viktigt i framtiden inte 
bara för bemanningen av fartygen utan 
även för ubåtssystemet i stort.

Den nuvarande omstruktureringen av 
Försvarsmakten omfattar i hög grad ett 
nytt sätt att personalförsörja insatsför-
banden i allmänhet och de marina sjö-
stridsförbanden i synnerhet. Sjöstrids-
förbanden ska i framtiden utgöras av det 
som ovan beskrivs som stående förband 
med hög tillgänglighet, användbarhet och 
flexibilitet. 

Professionalism är något som alltid har 
präglat verksamheten vid 1.ubåtsflottiljen 
och det passar väl in i den ovan nämnda 
beskrivningen. En övergång till anställda 
sjömän kommer enligt min mening att 
öka kvalitén och tillgängligheten ytter-
ligare, vilket i sin tur ger ökad operativ 
effekt.

Målbild och utmaningar 
för 1.ubåtsflottiljen
I det av Försvarsmakten inlämnade un-
derlaget till Regeringens försvarspoli-
tiska proposition 2009 redovisas vikten 
av tillgången till välmotiverad och välut-
bildad personal inom insatsorganisatio-
nen. Målbilden för Försvarsmakten är att 
utveckla ett personalförsörjningssystem 
som syftar till en användbar, tillgäng-
lig och mera flexibel insatsorganisation. 
Personalförsörjningen för alla personal-
kategorier i stående förband, kontrakts-
förband och nationella skyddsstyrkor 
vilar på rekrytering av frivilliga. Stående 
förband har en hög tillgänglighet och är 
avsedda för insatser på samtliga konflikt-
nivåer, även tillsammans med förband 
från andra länder. Ett stående förband be-
mannas till huvuddelen av heltidstjänst-
görande personal. De personalkategorier 

som i huvudsak kommer att finnas på 
1.ubåtsflottiljen är officer, specialistoffi-
cer och sjömän. Förändringen innebär ett 
omfattande systemskifte.3

Den största utmaningen för 1.ubåts-
flottiljen som ett stående förband i insats-
organisationen är att snabbt säkerställa 
rekrytering och personalförsörjning un-
der de kommande åren. Denna utmaning 
är direkt knuten till två av Försvarsmak-
tens prioriterade strategiska mål samt det 
som redovisats i stycket ovan. Dessa två 
mål är ”omedelbart användbara insats-
förband” och ”personalförsörjning med 
insatsförsvaret i fokus”.4 Det kräver stöd 
och utnyttjande av resurser både inom 
och utom Försvarsmakten då vi som ett 
litet insatsförband har begränsade möj-
ligheter utöver kärnverksamheten. De 
kommande åren kommer att vara fyllda 
av krockar mellan gammalt och nytt 
där personalen är de som oftast kom-
mer i kläm. Den närmaste tiden är också 
präglad av frågeställningar runt den nya 
utbildningsstrukturen, personalförsörj-
ningen och det nya befälssystemet.

Målbilden för 1.ubåtsflottiljen är att 
skapa struktur i rekrytering och utbild-
ning av ny personal samt besättnings-
utbildning. Personalen skall ha struktur 
och framförhållning vad gäller plane-
ringen av arbete och fritid. Denna struk-
tur i planeringen är en viktig faktor för 
att behålla personalen i befattningar till 
sjöss men även för att behålla personalen 
inom yrket. För att möjliggöra detta krävs 
det minst fem kompletta besättningar till 
2014. 

Ett nytt arbetstidsavtal för Försvars-
makten kommer förhoppningsvis också 
att utgöra en viktig faktor för den fram-
tida strukturen av arbete och fritid. Den 
avgörande faktorn är dock enligt min 
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uppfattning att fartygen är till sjöss och 
löser sina uppgifter med kompletta be-
sättningar inom ramen för ett avlösnings-
system med dubbla besättningar på vissa 
av förbandets fartyg. 

Målbilden är i allra högsta grad reali-
serbar och det omedelbart förestående ar-
betet är att konkretisera våra behov inom 
Försvarsmaktens fortsatta omstruktu-
rering. Strävan är att fyra besättningar 
genomför den operativa verksamheten 
medan den femte används som utbild-
nings-, utvecklings- och stödresurs. På 
detta sätt finns det förutsättningar och 
möjligheter att skapa struktur och erhålla 
ökad operativ effekt i utnyttjandet av 
våra tillgängliga plattformar.

Rekrytering
Inom ramen för den reformerade perso-
nalförsörjningen i Försvarsmakten, kom-
mer rekryteringen att spela en mycket 
viktig roll. För ett litet och mycket spe-
cialiserat förband som 1.ubåtsflottiljen är 
rekryteringen av rätt personal avgörande 
för framtiden. Den höga graden av pro-
fessionalism som alltid har genomsy-
rat förbandet bör även i fortsättningen 
prägla rekryteringen till 1.ubåtsflottiljen. 
Vi måste kunna erbjuda kommande ge-
neration av unga människor en blandning 
av utmaningar i yrket, ansvarsfulla upp-
gifter samt en möjlighet att kombinera 
arbete och fritid. Över tiden kommer vi 
att ständigt behöva arbeta med olika re-
kryteringssätt som specifikt lockar unga 
människor till ubåtsvapnet och Marinen. 
Vi måste identifiera kommande genera-
tioners behov och önskemål vad gäller 
arbetsvillkor. Det kräver välutbildad re-
kryteringspersonal men även en tydlig 
marin prägel på rekryteringsinsatserna. 

En sammanhållen marin strategi för 

rekrytering och personalförsörjning är 
av största vikt om vi skall lyckas att få 
rätt människor till våra stående sjöstrids-
förband. Några förslag på incitament som 
kan locka människor till ubåtsvapnet är 
följande: En selektiv antagningsprocess, 
hög kvalité på utbildningen samt ett 
starkt varumärke.5 Det kommer också att 
krävas ett mycket gott ledarskap bland 
1.ubåtsflottiljens chefer för att behålla de 
människor som vi rekryterar. Ett ledar-
skap och en attityd som kan svara upp till 
de förväntningar som dagens unga män-
niskor ställer på en modern arbetsgivare. 
Det ställer höga krav på alla medarbetare 
inom 1.ubåtsflottiljen, vilket jag anser 
kommer att lyfta kvalitén på förbandet 
ytterligare.

Attraktiv arbetsplats
I Försvarsmaktens budgetunderlag för 
2010 definieras attraktion som de aktivi-
teter som leder till att Försvarsmakten är 
en attraktiv arbetsgivare. Det innebär en 
utvecklande arbetsplats som rätt personer 
söker sig till, en arbetsplats som motive-
rar medarbetare att stanna kvar samt en 
arbetsgivare som tidigare medarbetare 
talar väl om och kan tänka sig att åter-
vända till.6

Vad skapar attraktionskraft och hur 
går man från att vara ett bra förband till 
att vara ett förband i mästarklass? Det 
kräver disciplinerade medarbetare som 
brinner för det de arbetar med. Attrak-
tionskraft bygger också på ett starkt va-
rumärke, vilket jag tycker att 1.ubåtsflot-
tiljen har potential att utveckla. Vi måste 
också kunna attrahera välutbildade och 
motiverade unga människor att söka en 
tidsbegränsad anställning som sjöman 
vid 1.ubåtsflottiljen. Något som kan locka 
dessa människor att söka är att tjänstgö-



133

ring på ubåtsförbandet har ett högt civilt 
meritvärde, vilket i sin tur kan vara en 
språngbräda ut i det civila arbetslivet. 

Tillvägagångssättet skulle kunna vara 
att bli en aktiv del i en gemensam ar-
betsmarknad inom den svenska sjöfarts-
sektorn. Samarbetsavtal med den civila 
sjöfarten och andra statliga sjöfartsmyn-
digheter med syfte att stimulera rörlighet 
av personal mellan dessa olika aktörer 
skulle kunna vara början på en lösning. 

De anställda sjömännen vid 1.ubåts-
flottiljen kommer att i första hand ha 
lockats av ett spännande och annorlunda 
yrke ombord på några av världens mest 
avancerade farkoster. Men det kommer 
att krävas mer för att hålla kvar denna 
yrkeskategori. Ett förslag kan vara att 
erbjuda sjömännen möjlighet och tid 
för civila studier under anställningspe-
rioden. Vi måste vara beredda att se över 
både ekonomiska- och andra incitament 

för att vi skall upplevas som en attraktiv 
arbetsplats. 1.ubåtsflottiljen måste även 
bli bättre på att rekrytera och behålla 
kvinnor inom yrket. Vi måste analysera 
varför så få kvinnor väljer att vara kvar 
inom 1.ubåtsflottiljen samt vidta åtgärder 
för att förbättra oss i det avseendet. Detta 
är ett problem vi delar med övriga för-
band inom Försvarsmakten. Vi skall vara 
attraktiva för hela samhället oavsett kön, 
sexuell läggning eller etnicitet.

Utbildning
För att realisera den uppsatta målbilden 
för 1.ubåtsflottiljen är ett återtagande av 
en strukturerad utbildning för både be-
sättningar och individer av stor betydelse. 
En del av detta är att återta och utveckla 
konceptet med den sjögående ubåtsut-
bildningsgruppen (SUUG). I detta arbete 
ligger en revidering av gällande utbild-
ningsanvisningar och målsättningar för 

Anställda sjömän vid 1.ubåtsflottiljen Foto: Ingebrikt Sjövik, Försvarsmakten
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flottiljens enheter. Stor kraft skall läg-
gas på att göra utbildningarna och därav 
resultaten spårbara. SUUG skall stödja 
och kontrollera utbildningsverksamheten 
ombord. Sammansättningen av personal 
inom SUUG skall vara behovsstyrd och 
bör engagera personal med lämplig kom-
petens inom både stab, lag, skolor och an-
nan myndighet.

Ett nytt utbildningsinstrument som 
införs vid 1.ubåtsflottiljen från och med 
i år är mentorskap. Det innebär att en f.d. 
Fartygschef  (FC) och/eller f.d. Fartygsin-
genjör (FI) ubåt följer med ubåt till sjöss 
som en utbildningsresurs. Mentorska-
pet är riktat främst mot blivande Vakt-
chefer/Vakthavande Officer (VO)- samt 
FI-nivån. Med denna insatta resurs kan 
utbildningstiden mot dessa befattningar 
förhoppningsvis förkortas utan avkall på 
kvalitén.

Den personliga utbildningsboken (Blå 
boken) kommer att återinföras under året 
i ny tappning. Avsikten är att all personal 
ombord (utom FC och FI) skall föra en 
sådan bok. I boken skall antecknas och 
bestyrkas, genomförda praktiska övning-
ar ombord som är relevanta för respektive 
befattningshavare. Utbildningschefen (C 
N7) vid 1.ubåtsflottiljen kommer att vara 
ansvarig för kontroll och uppföljning av 
boken vilket företrädesvis kommer att 
ske vid SUUG-inspektioner. Underlaget 
kommer att användas vid bedömning av 
befattningshavare innan man tillträder en 
högre befattning.

En skolubåtsbesättning kommer att 
sättas upp under året och den kommer 
att vara kopplad som en resurs till ut-
bildningsenheten (N7) vid 1.ubåtsflot-
tiljen. Ingående personal vid skolubåten 
kommer att vara engagerad både vid ut-
bildning till sjöss men även som instruk-

törer iland. Utnyttjandet av skolubåten 
och SUUG-verksamhet kräver en nära 
samverkan med Sjöstridsskolan (SSS) i 
Karlskrona både avseende utnyttjandet 
av personal, utbildningslokaler, simula-
torer och kvalitetssäkring.

Personal- och 
kompetensförsörjning av 
stödjande funktioner
Att utveckla, bygga och bemanna våra 
ubåtar kräver att vi har rätt kompetenser 
i tillräcklig omfattning inom forskning, 
industri och försvar. Inom de områden 
det råder akut brist på personal bör ett 
nära samarbete över myndighetsgränser-
na snarast påbörjas med en vilja till prag-
matiska lösningar mellan alla parter. Om 
framtida stora materielprojekt skall kun-
na kompetensförsörjas effektivt krävs en 
gränslös samverkan. Försvarsmakten bör 
också ställa tydligare krav på deltagande 
och kompetenser i uppdragen som man 
ställer till stödjande myndigheter. 

Utbildningsresurser bör kunna sam-
ordnas effektivt mellan förbandet och 
SSS. Detta kräver dock en mycket tät 
dialog mellan respektive organisations 
HR-funktioner (personalfunktioner) där 
medverkan av chefer är mycket viktig. Vi 
bör också i större utsträckning använda 
de civila utbildningsresurser som redan 
finns både på gymnasie- och högskole-
nivå för att därefter direktrekrytera till 
förbandet.

 Även inom logistikfunktionen finns 
det en hel del vi kan göra avseende ut-
nyttjandet av personal samt hur vi pla-
nerar, genomför och följer upp vårt 
materielunderhåll. Under kommande år 
kommer det att råda en hög efterfrågan 
på personal med teknisk ubåtskompetens, 
vilket kräver pragmatiska lösningar. 
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Kritiska 
framgångsfaktorer
Under de närmaste åren kommer vi att 
befinna oss i en övergångsperiod mel-
lan det gamla och nya systemet. Det är 
viktigt att denna övergångsperiod blir så 
kort som möjlig. Ett antal kritiska fram-
gångsfaktorer har identifierats på 1.ubåts-
flottiljen i samband med arbetet mot den 
gemensamma målbilden.

 Den kommande tillförseln av office-
rare och specialistofficerare under de 
kommande åren är av stor vikt för den 
fortsatta uppbyggnaden av besättning-
arna. De som studerar vid skolorna måste 
kontinuerligt uppdateras om pågående 
förändringsarbeten och kommande för-
utsättningar för eventuell anställning vid 
1.ubåtsflottiljen. Officerare och speciali-
stofficerare får inte utvecklas eller upp-
fattas som ett A- eller ett B-lag. Det är 
alla nuvarande chefers ansvar att tillse att 
detta inte sker.

För att kunna bemanna våra fartyg så 
krävs en radikal omfördelning av per-
sonal från staber, skolor och marinbas. 
Vi måste förändra vårt sätt att bemanna 
vissa befattningar med en högre rörlighet 
som följd. Reglementen och styrande do-
kument som har en påverkan på beman-
ningen på våra fartyg bör ses över och 
anpassas till verkliga förhållanden. Fo-
kus ska hela tiden ligga på den operativa 
effekten på de sjögående enheterna.

Det nya tankesättet avseende rekryte-
ring av både sjömän och officerare måste 
få ett snabbt genomslag där förbands-
chefen bör ha ett tydligt mandat för att 
kunna anställa personal. I det dagliga 
rekryteringsarbetet bör även förbandets 
behov vara styrande i första hand med 
administrativt stöd från central nivå. De 
lagändringar som är föreslagna i För-
svarsmakten underlag för regeringens 
försvarspolitiska proposition 2009 bör 
skyndsamt beredas.

En sammanhållen marin strategi för 

Artist impression av Ny Generations Ubåt, Animation: Kockums
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kommande personalförsörjning med en 
stark företrädare är en viktig signalef-
fekt. Kompetensen på den personal som 
skall hantera personalfrågor i framtiden 
måste utvecklas samt en tydligare marin 
prägel bör synliggöras. 

Slutligen så måste de officerare som 
har påbörjat sin karriär inom det gamla 
systemet och som vi kommer att ha kvar 
under mer än 30 år framöver hanteras så 
att avgångarna ur denna personalkategori 
minimeras.

Sammanfattning och 
slutsatser
Att snabbt transformera 1.ubåtsflottiljen 
till ett stående förband kommer att öka 
den operativa effekten väsentligt. För 
att kunna bemanna våra fartyg, krävs en 
radikal omfördelning av personal från 
staber, skolor och marinbas. Vi måste 
förändra vårt sätt att bemanna vissa be-
fattningar med en högre rörlighet som 
följd. Fokus ska hela tiden ligga på opera-
tiv effekt på de sjögående enheterna.

Den största utmaningen för 1.ubåts-
flottiljen som ett stående förband i insats-
organisationen är att säkerställa rekryte-
ringen och personalförsörjningen under 

de kommande åren. Denna utmaning är 
direkt knuten till två av Försvarsmaktens 
prioriterade strategiska mål. En samman-
hållen marin strategi för rekrytering och 
personalförsörjning är av största vikt om 
vi skall lyckas att få rätt människor till 
våra stående sjöstridsförband. En sam-
manhållen marin strategi för kommande 
personalförsörjning med en stark ledning 
är en viktig signaleffekt. Kvalitén på den 
personal som skall hantera personalfrå-
gor i framtiden måste öka samt en tydli-
gare marin prägel bör synliggöras.

En ökad gränslös samverkan mellan 
olika organisationsenheter inom För-
svarsmakten och myndigheter utanför 
Försvarsmakten avseende personalfrågor 
är en viktig faktor till framgång. 

Ett effektivare personalförsörjnings-
system ger bättre förutsättningar för att 
vidmakthålla och utveckla ett modernt 
ubåtsvapen. För att lyckas behöver ord 
skyndsamt förvandlas till handling så att 
förändringar snabbt får positiv effekt. Vi 
måste tydligt redovisa de investeringar vi 
gör i vår personal så att det humankapi-
tal som Försvarsmakten innehar förval-
tas och utvecklas på bästa sätt mot och 
i framtiden.

Noter
1. UIV- Ubåt i västerled, projektnamn för HMS Gotlands samövningar med US Navy i Stilla Havet 

under åren 2005-2007. HMS Gotland var baserad i San Diego under denna tid.
2. NGU – Ny Generation Ubåt utgör produkten av utvecklingsprojekten Ubåt 2000, Ubåt Viking, 

Ubåt A26 samt specifikt utvecklingsarbete.
3. HKV 23 383:51503 Försvarsmaktens underlag för regeringens försvarspolitiska proposition 

2009, 2009-01-30
4. HKV 09 100:73584 Strategiskt styrdokument för Försvarsmakten, 2008-12-18
5. Jim Collins, Good to Great - När vinst inte är målet, En monografi som kompletterar Good to 

Great, Bookhouse Publishing, New York 2005, s 18-22.
6. HKV 23 383:53085, Förvarsmaktens budgetunderlag för 2010 med särskilda redovisningar (BU 

10/SR), 2009-02-26
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Folkrättsliga aspekter på Proliferation Security 
Initiative
Inrädesanförande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde 
i Stockholm 22 april 2009.

Detta inträdelseanförande syftar till att klarlägga vissa folkrättsliga aspekter på 
PSI-samarbetet (Proliferation Security Initiative) kopplat till åtgärder som de delta-
gande staterna åtagit sig att vidta mot misstänkta transporter till sjöss av massför-
störelsevapen, dess vapenbärare och därtill relaterad materiel.

Inledning
Den 9 december 2002 stoppade den span-
ska fregatten Navarra det i Kambodja 
registrerade fartyget So San varefter det 
bordades.1 Anledningen till att fartyget 
bordades var misstanke om att fartyget 
hade missiler ombord. Vid genomsök-
ningen av fartyget hittade bordnings-
styrkan 15 st korträckviddiga raketer 
(scudmissiler) och 23 behållare med ra-
ketbränsle gömda under cementsäckar. 
So San eskorterades till amerikanska 
basen Diego Garcia for ytterligare ge-
nomsökning. Jemen, dit So San var på 
väg, protesterade emellertid mot att So 
San bordats och hävdade att raketerna 
tillhörde Jemen och krävde att de skulle 
återlämnas.2 

Vita husets talesman Ari Fleischer 
uppgav den 11 december 2002 att USA 
hade rätt att stoppa och genomsöka So 
San, men att ”There is no provision un-
der international law prohibiting Yemen 
from accepting delivery of missiles from 
North Korea. While there is authority to 
stop and search, in this instance there is 
no clear authority to seize the shipment 
of Scud missiles from North Korea to Ye-
men. And therefore, the merchant vessel 
is being released.”3 Bordningen skedde 
i enlighet med havsrätten då So San inte 
visade flagg.4 Det fanns emellertid ingen 
rättslig grund för USA att omhänderta 
lasten och So San-incidenten anses ha ut-
gjort startskottet på det s.k. Proliferation 
Security Initiative (PSI).
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Starten på PSI
Spridning av massförstörelsevapen anses 
utgöra ett av de allvarliga hoten mot den 
globala säkerheten. Att också Sverige de-
lar denna uppfattning framgår av såväl 
årets utrikesdeklaration5 som av den ny-
ligen lagda försvarspolitiska inriktnings-
propositionen - Ett användbart försvar.6 
Att EU:s medlemsstater också delar den-
na syn framgår av EU:s säkerhetsstrategi 
från 2003 där spridning av massförstörel-
sevapen ges en särskild uppmärksamhet.7 
Vidare har EU antagit en särskild strategi 
för att bekämpa spridning av massförstö-
relsevapen.8

I rapporten ”World at Risk”9 utgiven av 
den amerikanska kongressens Kommis-
sion för massförstörelsevapen som pre-
senterades i december 2008 bedömdes att 
risken är övervägande att massförstörel-
sevapen kommer att användas före 2013 i 
en terroristattack om inte åtgärder vidtas 
för att förhindra detta.10 Rapporten lägger 
fram ett antal förslag bl.a. vikten av att 
stödja initiativ vars syfte är att förhindra 
spridningen av massförstörelsevapen och 
den anger Proliferation Security Initiati-
ve (PSI) som exempel på sådant initiativ. 
PSI lanserades av president Bush i maj 
2003 i Krakow där han bl.a. deklarerade 
att det största hotet mot freden är sprid-
ningen av kärnvapen liksom kemiska och 
biologiska vapen. I sitt tal framhöll han 
bl.a. “When weapons of mass destruc-
tion or their components are in transit, 
we must have the means and authority to 
seize them. So today I announce a new 
effort to fight proliferation called the Pro-
liferation Security Initiative. The Untied 
States and a number of our close allies, 
including Poland, have begun working 
on new agreements to search planes and 

ships carrying suspect cargo and to seize 
illegal weapons or missile technologies. 
Over time, we will extend this partner-
ship as broadly as possible to keep the 
world´s most destructive weapons away 
from our shores and out of the hand of 
our common enemies.”11  

Utöver USA stod tio andra stater ba-
kom initiativet.12 Dessa utarbetade under 
2003 grunderna för samarbetet och antog 
de s.k. Interdiction Principles (se nedan). 
Därefter anslöt sig Norge, Kanada, Ryss-
land och Singapore och utgör tillsam-
mans med de elva grundande staterna 
kärngruppen, den s.k. Core Group.  Efter 
att ytterligare stater anslutit sig bildades 
den s.k. Operational Experts Group13 i 
vilken legala, operativa och underrättel-
sefrågor diskuteras för att bl.a. underlätta 
informationsutbytet samt planläggning 
av gemensamma övningar. Härutöver har 
även s.k. Regional Operational Experts 
Groups (ROEG) bildats vars syfte är att 
utveckla samarbetet i ett regionalt per-
spektiv. 

PSI har växt över tiden och idag (per 
3 mars 2009)14 deltar 94 stater i samar-
betet, däribland Sverige.15 Även EU har 
uttalat sitt stöd för samarbetet.16 Den av 
Kofi Annan skapade High Level Panel 
uttryckte också sitt stöd för PSI.17 En up-
penbar begränsning i möjlighterna att 
göra PSI till en effektivare struktur är att 
varken Kina, Indien, Indonesien, Malay-
sia eller Sydkorea deltar.

So San-incidenten visade på att det 
förelåg folkrättsliga hinder mot det sätt 
på vilket USA hade för avsikt att hindra 
spridning av massförstörelsevapen, dess 
vapenbärare och därtill relaterad materiel 
(nedan angivet som MFV-materiel). Da-
gen innan So San släpptes lanserade USA 
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sin strategi för hur spridning av massför-
störelsevapen skulle förhindras. I strate-
gin anges bl.a. att  ”effective interdiction 
is a critical part of the U.S. strategy to 
combat Weapons of Mass Destruction 
and their delivery means”.18 Strategin 
hade en direkt koppling till Bushadmi-
nistrationens nationella säkerhetsstra-
tegi från september 2002. I denna lyfts 
behovet av ”counterproliferation” fram 
där utgångspunkten är att avskräcka och 
därmed försvara USA mot hot innan de 
förverkligas.19 Denna strategi utgjorde en 
kursändring i amerikansk politik jämfört 
med den politik som Clintonadministra-
tionen drev som bl.a. betonade vikten 
av multilaterala ansträngningar för ned-
rustning och icke-spridning.20 Av strate-
gin framgår att USA skall säkerställa att 
man har verktyg för att kunna förhindra 
att ”rogue states”21 och terrorister får 
tillgång till massförstörelsevapen. En 

viktig del i denna strategi var att skapa 
förutsättningar för att kunna ingripa mot 
misstänkta land-, luft-, och sjötransporter 
av MFV-materiel. Lanserandet av PSI-
samarbetet utgjorde en central del i den-
na strategi då det fanns en konsensus hos 
ledande amerikanska tjänstemän, särskilt 
i det amerikanska försvarsdepartemen-
tet, att det var oacceptabelt att inte kunna 
ingripa mot bl.a. fartyg som transporterar 
MFV-materiel.22

Syftet med PSI
Som ovan nämnts är det grundläggande 
syftet med PSI att förhindra spridningen 
av MFV-materiel genom att vidta åt-
gärder så att dessa kan stoppas och tas 
i beslag under transport till lands, i luf-
ten och till sjöss. De deltagande staterna 
har även framhållit att PSI utgör ett led 
i deras ansträngningar att leva upp till 
Säkerhetsrådets ordförandes uttalande 

Det Nordkoreanska fartyget So San bordas 2002. Foto: Spanska marinen
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från januari 1992 där han bl.a. slog fast 
att spridning av massförstörelsevapen 
utgör ett hot mot internationell fred och 
säkerhet. Vidare anser de deltagande sta-
terna i PSI att samarbetet utgör ett led i 
uppfyllandet av resolution 1540.23 Reso-
lution 1540, som antogs av ett enigt sä-
kerhetsråd den 28 april 2004, syftar till 
att förhindra att icke-statliga aktörer får 
tillgång till produkter som kan användas 
för tillverkning av massförstörelsevapen 
eller dessas vapenbärare. Resolutionen är 
antagen under FN-stadgans kapitel VII 
som innebär att den är juridiskt bindande 
för FN:s medlemsstater. Av resolutionen 
framgår att alla stater åläggs att vidta ef-
fektiva åtgärder, bl.a. inom transportom-
rådet, och upprätta nationella kontroller 
i syfte att förhindra spridning av MFV-
materiel.24 

 PSI samarbetet är operativt inriktat25 
och den som allmänt anses vara arkitek-
ten bakom PSI, John Bolton,26 har uppgett 
att det långsiktiga målet med PSI är att 
”create a web of counterproliferation 
partnerships through which prolifera-
tors will have difficulty carrying out their 
trade in WMD (Wepons of Mass Destruc-
tion) and missile-related technology.”27 I 
en artikel av Mark J. Valencias28 om PSI 
framgår att de ursprungliga PSI-staterna 
gjorde annorlunda ställningstaganden 
avseende vilka folkrättsliga möjligheter 
som förelåg avseende t.ex. hur fartyg 
kunde uppbringas och hur en last kunde 
tas i beslag. USA, med John Bolton i spet-
sen, ville gå fortare fram än vissa andra 
stater. Bolton uttalade i juni 2003 att ”we 
are prepared to undertake interdictions 
right now, and, if that opportunity arises, 
if we had actionable intelligence and it 
was appropriate, we could do it now.”29 
Enligt Valencia såg Bolton PSI samar-

betet “as going beyond national criminal 
provisions and ineffective international 
export regimes and engaging in actual 
interdictions.”30 USA ville att samar-
betsländerna i PSI skulle uppbringa och 
söka igenom flygplan och fartyg som 
misstänktes transportera massförstörel-
sevapen och relaterad materiel över och 
på fritt hav och omhänderta illegala va-
pen och missilteknologi.31 Vid Brisbane-
mötet i juli 2003 lanserade USA, stött av 
främst Australien, idén om att PSI skulle 
utgöra ”some other structure outside the 
formal system”.32 Vidare anförde Bolton 
att ”where there are gaps or ambiguities 
in our authorities, we may consider see-
king additional sources for such autho-
rity, as circumstances dictate. What we 
do not believe, however, is that only the 
Security Council can grant the authority 
we need.”33 Storbritannien å sin sida var 

John R. Bolton
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överraskade över USA:s intentioner och 
tolkningar och framförde under mötet i 
Brisbane att de grundande staterna kom-
mit överens om att alla vidtagna åtgärder 
inom ramen för PSI skulle ske i enlighet 
med internationell rätt. Även andra sta-
ter ansåg att USA gick fram för fort.34 
De amerikanska uttalandena, inte minst 
Boltons, ger en tydlig bild av att USA 
vid denna tidpunkt ansåg att man kunde 
borda och visitera utländska fartyg på in-
ternationellt vatten.35 En uppfattning som 
inte delades av samtliga stater i kärn-
gruppen. 

De olika uppfattningarna i kärngrup-
pen ledde till att en arbetsgrupp tillsattes 
för att reda ut PSI:s rättsliga ramverk.36 
En följd av detta arbete ledde till att de 
deltagande staterna kunde enas om att 
följa vissa grundläggande principer som 
återfinns i de s.k. Statement of Inter-
diction Principles (SIP) 37  och som antogs 
i Paris i september 2003. Principerna är 
inte juridiskt bindande och PSI betraktas 
inte heller som en internationell organisa-
tion utan är en ad hoc koalition av stater 
som tillsammans vill förhindra sprid-
ningen av MFV-materiel.38

I SIP slås fast att deltagande stater i 
PSI-samarbetet “are committed to the 
following interdiction principles to es-
tablish a more coordinated and effective 
basis through which to impede and stop 
shipments of WMD (Weapons of Mass 
Destruction), delivery systems, and re-
lated materials flowing to and from sta-
tes and non-state actors of proliferations 
concern, consistent with national legal 
authorities and relevant international law 
and frameworks, including the UN Se-
curity Council.” Således ska de åtgärder 
som vidtas inom ramen för PSI ske i en-
lighet med såväl de deltagande staternas 

nationella lagstiftning som internationell 
rätt. Här bör dock uppmärksammas att 
PSI-verksamheten ska ske i enlighet med 
”relevant international law”. Vän av ord-
ning ställer sig då frågan om avsikten är 
att öppna upp en möjlighet för PSI-delta-
garna att själva bestämma vilka folkrätts-
liga regler som är relevanta för att stoppa 
spridningen av massförstörelsevapen. 
Detta med hänsyn till att det inte finns 
något liknade prefix framför nationell 
lagstiftning. 

De åtgärder som deltagande stater är 
förpliktigade att vidta inkluderar bl.a. att: 
• Utforma procedurer för effektivt in-

formationsutbyte avseende misstänk-
ta spridningsaktiviteter.

• Utvärdera och vid behov stärka sina 
nationella myndigheter och arbete 
för att stärka den internationella rät-
ten för att uppnå syftena med PSI.

• Vidta särskilda åtgärder, i enlighet 
med vad de nationella myndigheter-
na tillåter och förenligt med de folk-
rättsliga åtaganden som staten gjort, 
för att hindra transporter av MFV-
materiel till stater och icke-statliga 
aktörer som bedöms vara involv-
erade i spridning och utveckling av 
massförstörelsevapen. Detta inklu-
derar bl.a. att stoppa och inspektera 
fartyg som misstänks transportera 
MFV-materiel på deras inre vatten, 
territorial hav och angränsande zon.39

Ifråga om informationsutbyte kan denna 
komma att hämmas av att stater ogärna 
delar med sig av känslig information som 
skulle kunna leda till att källor eller me-
toder kan identifieras. Dessutom torde 
det vara så att de deltagande staterna i 
PSI har lättare att dela information med 
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vissa stater, medan man är mer återhåll-
sam gentemot andra. 

Suveränitet och 
jurisdiktion
Vid en diskussion om vilka åtgärder som 
kan vidtas inom ramen för PSI-samarbe-
tet och internationell rätt är suveränitet 
och jurisdiktion av avgörande betydelse. 
Jurisdiktion kan delas in i legislativ (lag-
stiftande), judiciell (dömande) och exe-
kutiv (verkställande) jurisdiktion. Med 
legislativ jurisdiktion menas vilken lag-
stiftning en stat kan fatta beslut om, med 
judiciell jurisdiktion avses domstolarnas 
befogenhet att utöva rättsskipning och 
med exekutiv jurisdiktion avses en stats 
möjlighet att verkställa beslut. Medan 
den exekutiva jurisdiktion som huvud-
regel är territoriellt begränsad kan såväl 
den legislativa som den judiciella juris-
diktionen ha extraterritoriell tillämpning.

I folkrätten brukar man nämna fem 
olika typer av jurisdiktionsprinciper. 
Den minst omtvistade och den mest 
grundläggande är den s.k. territoriali-
tetsprincipen som innebär att en stat har 
jurisdiktion över brott som begås på sitt 
territorium. Territorialitetsprincipen är i 
princip oinskränkt, dock finns vissa be-
gränsningar t.ex. vad gäller immunitet 
för bl.a. statsöverhuvuden, örlogsfartyg 
m.m. Med nationalitetsprincipen får en 
stat jurisdiktion över brott som begås av 
personer som har en anknytning till sta-
ten, främst genom medborgarskap men 
det kan även avse personer som har hem-
vist i staten ifråga. Av statsskyddsprinci-
pen följer att en stat har jurisdiktion över 
brott som riktar sig mot staten. Univer-
salitetsprincipen skiljer sig något från de 
andra principerna då denna princip grun-
das på brottets karaktär (t.ex. folkmord, 

krigsförbrytelser, tortyr och sjöröveri) 
och brotten får lagföras i alla stater oav-
sett vem som begått brottet eller var det 
har begåtts. En mer kontroversiell juris-
diktionsprincip är den s.k. passiva perso-
nalitetsprincipen. Denna innebär att en 
stat kan ha jurisdiktion i de fall ett brott 
riktar sig mot ett enskilt intresse i staten, 
t.ex. brott som hotar landets militära eller 
politiska säkerhet, penningförfalskning 
och narkotikasmuggling. Ytterligare en 
jurisdiktionsprincip som ibland brukar 
nämnas separat är den s.k. flaggstatsprin-
cipen. Denna princip är kodifierad i havs-
rättskonventionen och innebär att den stat 
i vilken ett fartyg är registrerat i har juris-
diktion över brott som begås på fartyget 
oavsett var det befinner sig. 

Havsrätten och PSI:s 
Statement of Interdiction 
Principles
Av paragraf 4 i SIP följer att de deltagan-
de staterna ska ”Take specific actions in 
support of interdiction efforts regarding 
cargoes of WMD, their delivery systems, 
or related materials, to the extent their 
national legal authorities permit and con-
sistent with their obligations under in-
ternational law and frameworks…” Som 
ovan redan konstaterats återupprepas att 
de åtgärder som stater vidtar inom ramen 
för PSI ska ske i enlighet med internatio-
nell rätt. Detta innebär således att princi-
perna inte ska medföra någon förändring 
av havrättsliga regimer om t.ex. frihet till 
sjöfart på fritt hav eller oskadlig genom-
fart. Trots detta är principerna skrivna på 
sådant sätt att det finns risk att havsrätts-
konventionen kan komma att undermine-
ras.40   

I paragraf 4a-4c anges närmare vilka 
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åtgärder som en deltagande stat förväntas 
vidta och nedan görs en kortare beskriv-
ning av dessa och deras förenlighet med 
havsrätten. I paragraf 4a ålägger sig sta-
terna att inte transportera MFV-materiel 
till stater eller icke statliga aktörer ”of 
proliferation concern” samt vidta åtgär-
der för att hindra personer under deras 
jurisdiktion att göra det. 

Av paragraf 4b följer att deltagande 
stater ska, på eget initiativ eller på begä-
ran av en annan stat, borda och visitera 
fartyg som seglar under sin nationalitets-
flagga och misstänks för att transportera 
MFV-materiel och om så är fallet beslagta 
den. Detta ska ske på respektive stats inre 
vatten, territorialhav eller på internatio-
nellt vatten. Av artikel 92 i havsrättskon-
ventionen framgår att huvudregeln är att 
fartyg står under exklusiv jurisdiktion 
från flaggstaten. För att en annan stat ska 
ha jurisdiktion krävs att detta uttryckli-
gen framgår i en internationell överens-
kommelse eller av havsrättkonventionen. 
Här kan t.ex. sjöröveri nämnas. Univer-
sell jurisdiktion gäller för sjöröveri och 
regler om sjöröveri återfinns i såväl 1958 
års FN konvention om det fria havet som 
havsrättskonventionen.41 Av artikel 105 i 
havsrättskonventionen framgår att varje 
stat får uppbringa piratfartyg, gripa per-
sonerna ombord och ta i beslag egendo-
men ombord på fritt hav. Vidare framgår 
av artikel 110 i havsrättskonventionen att 
örlogsfartyg får visitera utländska fartyg 
i fyra fall; fartyg som är skäligen miss-
tänkt för sjöröveri, fartyg som transpor-
terar slavar, statslösa fartyg samt fartyg 
som används för icke-auktoriserade ra-
diosändningar. Dock finns begränsningar 
avseende hur lasten kan tas i beslag, vil-
ket även framgick tydligt i So San-inci-
denten. 

En ofta citerad lyckad PSI-operation 
var den som vidtogs mot det tyskregist-
rerade fartyget BBC China. Baserat på 
underrättelser från USA och Storbritan-
nien beordrade tyska myndigheter far-
tyget att anlöpa en hamn i Italien. Väl i 
hamn visiterades fartyget varvid man 
fann centrifuger som skulle kunna kom-
ma att användas för anrikning av uran 
varför dessa beslagtogs. Centrifugerna 
skulle till Libyen och den amerikanska 
regeringen hävdar att denna incident var 
en avgörande faktor för Libyens beslut att 
avbryta sina program för massförstörel-
sevapen. Den rättsliga grunden för detta 
ingripande var att det var flaggstaten som 
beslutade vilka åtgärder som skulle vid-
tas.42

Av paragraf 4c framgår att en stat all-
varligt ska överväga att ge tillstånd för 
andra stater att borda och visitera far-
tyg som misstänks transportera MFV-
materiel som seglar under statens flagga 
samt beslagta dess last. Som redovisats 
ovan följer det av artikel 92 i havsrätts-
konventionen att en flaggstat kan tillåta 
andra stater att borda och genomsöka far-
tyg som seglar under dess flagg. Detta 
har även skett genom s.k. Ship Boar-
ding Agreements som USA ingått med 
ett antal stater.43 Härutöver kan nämnas 
2005 års protokoll till SUA-konventionen 
(Convention for the Suppression of Un-
lawful acts of violence against the safety 
of Maritime Navigation).44 I detta pro-
tokoll introduceras bl.a. möjligheten att 
borda fartyg som misstänks transporte-
rar MFV-materiel under förutsättning att 
flaggstaten givit sitt medgivande. Proto-
kollet har emellertid ännu inte trätt i kraft 
och endast ett fåtal stater har till dags 
dato ratificerat det.45

Paragraf 4d anger att en stat ska vid-
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incidenten. Ku Woi San var ett nordko-
reanskregistrerat fartyg som frivilligt 
anlöpte en hamn på indiska västkusten. 
Fartyget var på väg till Malta, men skulle 
även anlöpa Karachi i Pakistan. De indis-
ka myndigheterna bordade fartyget och 
det visade sig att fartyget var lastat med 
produkter som inte framgick av fartygets 
lastregister. Vid inspektionen hittades 
missilritningar samt komponenter och 
produktionsmateriel för missilproduk-
tion. De indiska myndigheterna uppgav 
att det inte stod i strid med indisk lag att 
transportera den aktuella lasten, under 
förutsättning att denna tullats in. Detta 
hade emellertid inte gjorts och således 
hade ett brott mot indisk lag begåtts. Det 
kan noteras att den enda stat som hade 
invändningar mot Indiens hantering av 
incidenten var Nordkorea vilket indikerar 
att övriga stater ansåg att inspektionen av 
fartyget och beslagtagandet av lasten var 
förenlig med internationell rätt.   

I fråga om jurisdiktion på territorialha-
vet har en kuststat exekutiv jurisdiktion 
och rätt att inspektera utländska fartyg 
och gripa personer ombord som lämnat 
dess inre vatten och passerar genom ter-
ritorialhavet. Detta får emellertid inte ske 
mot fartyg som lämnat annan kuststats 
hamn och som passerar genom territo-
rialhavet utan att anlöpa inre vatten. En 
kuststat kan utöva exekutiv jurisdiktion i 
fyra fall; om brottets följder sträcker sig 
till kuststaten, om brottet är av sådant slag 
att det stör lugnet i landet eller ordningen 
på territorialhavet, om de lokala myn-
digheternas bistånd begärts av fartygets 
befälhavare eller av en av flaggstatens 
diplomatiska eller konsulära tjänstemän, 
eller om sådana åtgärder är nödvändiga 
för att undertrycka olaga handel med 
narkotika.49 Listan inkluderar inte trans-

ta åtgärder för att 1) stoppa och visitera 
fartyg samt ta lasten i beslag i sitt inre 
vatten, territorialhav eller angränsande 
zon om det finns rimlig misstanke om 
att fartyget transporterar MFV-materiel 
till eller från stater eller icke-statliga ak-
törer som är av ”proliferation concern” 
och 2) verkställa åtgärder46 (”enforce 
conditions”) på fartyg som är på väg till 
och från statens hamnar, inre vatten el-
ler territorialhav där det finns misstanke 
om att fartyget transporterar massförstö-
relsevapen mm. Som ovan nämnts har en 
stat fullständig suveränitet mot utländska 
fartyg som befinner sig i dess inre vatten. 
Detta medför att kuststaten kan vidta ex-
ekutiv jurisdiktion mot fartyg som inte 
har immunitet. De flesta stater har utfär-
dat lagstiftning som medför att tillstånd 
krävs för införandet av MFV-materiel 
eller att det helt enkelt är förbjudet att 
inneha sådana produkter. Om misstanke 
föreligger att produkterna har smugglats 
in i staten i fråga kan denna borda och 
visitera fartyget samt ta de insmugglade 
produkterna i beslag. Denna möjlighet 
har emellertid inte kuststaten för fartyg 
som passerar igenom kuststatens territo-
rialhav. Här har fartyg rätt till oskadlig 
genomfart så länge som de inte ägnar sig 
åt någon av de tolv aktiviteter som anges 
i artikel 19 i havsrättskonventionen.47 Om 
någon av de tolv verksamheterna bedrivs 
i kuststatens territorialhav får denna 
vidta nödvändiga åtgärder för att hindra 
genomfarten.48 Här kan dock konstateras 
att det inte finns uttryckligt stöd i havs-
rättskonventionen att beslagta last där ett 
fartygs genomfart inte är att betrakta som 
oskadlig.

En händelse som visar på rätten för 
kuststaten att vidta åtgärder när ett far-
tyg befinner sig i hamn är Ku Woi San-
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porter av MFV-material. Istället framgår 
av artikel 23 i havsrättskonventionen att 
utländska atomdrivna fartyg liksom far-
tyg som är lastade med atomsubstans el-
ler andra ämnen med inneboende farliga 
eller skadliga egenskaper, vid utövandet 
av rätten till oskadlig genomfart i terri-
torialhavet ska medföra de dokument och 
iaktta de särskilda försiktighetsmått som 
internationella överenskommelser fast-
ställt för sådana fartyg. 

Vilka framgångar har 
PSI haft?
Ett viktigt element i PSI är den omfat-
tande övningsverksamheten. Denna 
verksamhet har lett till att de deltagande 
staternas kapacitet och effektivitet av-
seende bekämpandet av spridningen av 
MFV-materiel anses ha ökat. Detta har 
skett främst genom att informationsutby-
tet förbättrats och effektiviserats samt att 
de deltagande staterna har förbättrat sin 
koordinering av tillgängliga resurser.50 

Det finns få uppgifter om hur många 
fartyg som uppbringats till följd av PSI-
samarbetet. Enligt amerikanska uppgif-
ter uppbringades (”interdictions”) över 
30 fartyg och att PSI-samarbetet stoppat 
export till såväl Irans missilprogram som 
export av utrustning för tungt vatten.51 
Det finns emellertid inga specifika upp-
gifter om vilka fartyg som uppbringats 
eller vilken last som hittats. Följaktligen 
är det inte möjligt att påvisa vilka fram-
gångar samarbetet har inneburit. Den 
anledning som anförs varför resultatet 
av PSI:s verksamhet inte anges är att det 
krävs att detta hemlighålls för att skydda 
viktiga källor och metoder.52

Anslutningen till PSI måste dock anses 
vara en framgång. Över 90 stater har an-
slutit sig till samarbetet och utgör det nät 

av samarbetsstater som USA såg framför 
sig när PSI lanserades. Härutöver har 
samarbetet, om än i olika utsträckning, 
fungerat som en bas för ett ökat informa-
tionsutbyte av underrättelser mellan de 
deltagande staterna.  

Avslutande kommentar
Det är en inte allt för djärv gissning att 
det amerikanska beslutet att lansera PSI 
till stor del berodde på Bushadminis-
trationens negativa inställning till såväl 
FN som andra multilaterala lösningar (i 
bemärkelsen att ingen stängs ute). Syftet 
från amerikansk sida när PSI lansera-
des var att samla sina vänner och allie-
rade för att möta det hot som spridning 
av massförstörelsevapen innebär.53 Den 
ursprungliga tanken som Bushadminis-
trationen synes ha haft var att i större 
utsträckning säkerställa att fartyg som 
misstänktes för att transportera MFV-
materiel skulle kunna bordas och visite-
ras samt att lasten skulle kunna tas i be-
slag. Denna strävan stötte emellertid på 
patrull då internationell rätt, och då sär-
skilt havsrätten, begränsar sådana möj-
ligheter. Bushadministrationen upptäck-
te även att uttalanden om att PSI skulle 
kunna gå utöver vad som var tillåtligt en-
ligt internationell rätt var kontraproduk-
tivt, eftersom detta hade kunnat innebära 
att stater frånträtt samarbetet. Vidare kan 
inte uteslutas att det fanns olika uppfatt-
ningar inom den amerikanska adminis-
trationen där den del som arbetade med 
icke-spridningsfrågor med John Bolton 
i spetsen ville gå längre än andra delar 
av administrationen som såg problemen 
med att undergräva bl.a. sedvanerättsliga 
regler som friheten till sjöfart och oskad-
lig genomfart.

En av de största bristerna torde dock 
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Författaren tackar Bertil Björkman och Ulf Lindell för värdefulla kommentarer.
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Outsourcing
Outsourcing är att låta någon annan ut-
föra det som de är bäst på eller i alla fall 
bättre på än vad man själv är. Redan på 
1990-talet outsourcade Kodak hela sin 
IT-avdelning. Andra vanliga objekt för 
outsourcing är fastighetsförvaltning, 
matsalsdrift, bokföring, lönehantering, 
telefonitjänster mm. Outsourcingen ökar, 
och trots den finansiella krisens början 
under senare delen av 2008 så omsatte 

marknaden i Sverige 21,8 miljarder vilket 
innebar en tillväxt på 7,1 % under 2008. 
Tillväxten har framförallt skett inom för-
valtning av data och stödprogram samt 
drift av affärssystem såsom SAP. I detta 
sammanhang kan nämnas att just SAP är 
det system som Försvarsmakten just nu 
håller på att införa under benämningen 
PRIO.

Varför skall en organisation outsourca 
delar av sin verksamhet? Meningen är att 
det skall ge möjligheter att fokusera på 

Ledamoten
PER JENVALD

Överste Per Jenvald är ansvarig inom Kungl. Örlogsmanna-
sällskapets styrelse för Vetenskapsgrenen V, Humanteknik och 
underhållstjänst.

Logistik nu och framledes 
Årsberättelse för 2009 inom Vetenskapsgrenen V, Humanteknik och underhållstjänst, 
föredragen vid Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i Stockholm 
22 april 2009.

Efter att ha kontrollerat det senaste årets TIS så kan jag konstatera att logistikfrågor 
med dess ”undergrupper” inte är det mest intressanta man kan hålla på med, eller 
är det så svårt att vi undviker det? Endast en artikel har publicerats inom området 
och det är Marinöverläkarens välskrivna ”Sju sjuka sjömän”. I denna redovisning 
kommer inte heller underhållet rörande operation Atalanta, som är i inledningsfa-
sen när detta skrivs, att tas upp. Planeringen är att i nästa redovisning återkomma 
till Atalanta och dess beröring av Vetenskapsgren V. Vetenskapsgren V är omfat-
tande och mångfacetterad att följa upp. Att redovisa en heltäckande bild av vad 
som skett inkluderande trender och tendenser är därför inte möjligt med de resurser 
som finns till förfogande. Denna redovisning innehåller därför ett urval av aktuella 
trender inom området som kan kopplas till Försvarsmaktens verksamhet.
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egen kärnverksamhet och förhoppnings-
vis erhålla effektivare leveranser av det 
outsourcade stödet till lägre kostnad och/ 
eller högre kvalitet. Men vad krävs för en 
lyckad outsourcing?
• Man måste inse att beslutet är stra-

tegiskt. En analys av helheten krävs 
och man kan inte bara se det hela som 
en resursförstärkning. 

• Målet med outsourcingen måste 
definieras tydligt både för kunden 
och för leverantören. Vad förväntar 
man sig för effekter? Billigare, flexi-
blare, effektivare eller högre kvalitet? 
Kanske alla dessa effekter?

• Kund och leverantör måste arbeta 
nära – inte som konkurrenter. Trots 
ett nära samarbete får det dock inte 
vara någon tvekan om vem som är 
kund och vem som är leverantör.

• Köparen måste vara en ”kunnig 
kund” annars finns det stora risker att 
man köper mer än man behöver eller 
fel produkt. Vidare finns risker för 
problem med avtalstolkning. Kom-
petens inom aktuellt område måste 
alltid finnas hos kunden.

• Fler aktörer för leverans bör finnas 
vilket medför incitament för förbätt-
ring och en möjlighet att välja en 
annan leverantör om det skulle be-
hövas.

• Leverantören måste ha ”Kundens 
kund i fokus”.  Den som tar på sig 
en leverans måste se längre än till det 
köpande företaget, man måste alltså 
även se till de leveranser som förvän-
tas av kundens kund. 

Vad sker inom Försvarsmakten?
Matsalar och garnisonsvakter inom vissa 

garnisoner är idag outsourcade och man 
kan fundera på om detta på sikt kom-
mer att gälla samtliga garnisoner. Fas-
tighetsförvaltningen är på ett sätt out-
sourcad till Fortifikationsverket (FortV) 
då Försvarsmakten idag inte äger några 
fastigheter eller anläggningar utan hyr 
dessa av FortV. I de camper som finns i 
Afghanistan och på Balkan är flera tjäns-
ter outsourcade till lokala företag eller 
till internationella koncerner. Just nu un-
dersöker Försvarsmakten möjligheten att 
outsourca markverkstäderna. 

För Marinen är detta inget nytt. Cirka 
85 % av det totala marina underhållet görs 
idag av externa leverantörer – Kockums, 
SAAB, Ö-varvet, G5 varvet, MVAB m.fl. 
Detta innebär att den marina underhålls-
kapacitet som finns kvar inom Försvars-
makten idag är visst pjäs-, undervattens-
vapen- och ROV-mtrl tillsammans med 
delar av dykmaterielunderhåll (nytt avtal 
från maj 2009). Detta innebär krav på 
Försvarsmakten som en kunnig upphand-
lare och målsättningen är att underhållet 
skall bedrivas på samma sätt under insats 
som i verksamheten hemma.

Centrallager
Arboga kommun (genom sitt fastighets-
bolag) bygger idag ett centrallager åt 
Försvarsmakten. Statens kundyta mot 
Arboga kommun är FortV och lagret be-
räknas vara leveransklart i slutet av 2009 
och innehålla ca 100 000 pallplatser. 
Centrallagret kommer att vara en del i ett 
system med garnisonslager och mindre 
servicepunkter vid förbanden och hålla 
en skiftande servicenivå.

Vinsten med ett centrallager är att det 
ger förutsättningar för en mer rationell 
hantering av materiel vad gäller mottag-
ning, reparation, lagring, utlämning mm.
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Civila företag har under lång tid haft 
detta. Två exempel är IKEA med sitt cen-
trallager i Småland och stora bilföretag 
som ofta har ett stort centrallager med re-
servdelar i Europa. I bägge dessa exempel 
finns uppbyggda och effektiva transport-
kedjor som garanterar leverans av vitala 
delar inom 24 timmar till butik/verkstad. 

En mer rationell hantering av materi-
elen utgör också målet inom Försvars-
makten, tillsammans med ambitionen att 
spara mellan 50 till 100 mkr året i mins-
kade driftkostnader.

Vilken servicenivå kan förväntas? Vis-
sa redovisar att det finns en viss oro, men 
möjligheterna att lättare stödja, och snab-
bare få iväg materiel till, förband som är 
insatta utomlands överväger. Noggranna 
beräkningar har också gjorts när man 
uppnår s.k. ”break even” det vill säga när 
kostnaden för lagret blir mindre än den 
tidigare driften. Det finns även här en 
koppling till outsourcing, driften av lag-
ret som fastighet är som tidigare nämnts 
outsourcad. Man kan också ställa sig 
frågan vilka effekter det skulle få om el-

ler när även driften att av själva förråds-
verksamheten outsourcas till exempelvis 
DHL, Schenker eller till någon annan?

Elektronisk handel
Även om vi ännu inte köper dagligvaror 
i den utsträckning från nätet, som förut-
spåddes av IT-världen för några år sedan,  
gör idag allt fler sina affärer via nätet av 
sällanköpsvaror och mindre dyra kapital-
varor såsom böcker, cd-skivor, vitvaror 
mm. Detta inkluderar bankärenden som 
väl snart är omöjliga att göra på kontor?

I en nära framtid kommer uniforms-
persedlar att levereras via ett slags e-
handelssystem inom Försvarsmakten. 
Detta är en konkret följd av ett central-
lager: Den enskilde kan prova storlekar 
på förrådet, om dessa inte är kända, och 
beställer därefter via ”e-handelssidan” på 
Försvarsmakten internnätverk.

För en funktionell e-handel krävs en-
ligt bedömare:
• En bra och lättnavigerad webbplats 

med en tydlig produktinformation.

Försvarsmaktens kommande centrallager i Arboga. Foto: FM/Marie Borg
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• Säkra betalningslösningar för både 
kund och leverantör. Inom För-
svarsmakten ser vi framför oss flera 
betalningslösningar såsom löneav-
drag, kortbetalning och faktura. Man 
kan konstatera att för kunden och 
leverantören är detta naturligtvis av 
avgörande betydelse.

• En distribution med snabb leverans. 
För Försvarsmaktens anställda åter-
står frågan om varan kommer att 
leverans till bostaden eller om den 
måste hämtas ut på förrådet eller 
ICA/Konsum. Detaljer som om man 
kan få leveransen direkt hem om man 
är beredd att betala för det, samt re-
turrättsfrågor om plagget inte passar 
eller uppfyller förväntningarna åter-
står att reda ut. 

• Marknadsföring – Hur ser leve-
rantören till att kunderna får reda på 

att hemsidan/produkten finns, kom-
mer det nya modeller? Finns det ett 
behov av produkten? Osökt kommer 
frågan om vi i Försvarsmakten kom-
mer att ha rea på vita skjortor och 
långkalsonger varje höst och vår i 
framtiden!

Tillståndsbaserat UH - 
CBM
CBM står för Condition Based Mainte-
nance. Fartygsunderhåll är traditionellt 
sett baserat på antingen drifttid eller 
kalendertid. Som en del i detta är klass-
ningssällskapen viktiga. Det medför 
också att man många gånger får plocka 
isär maskiner och annan utrustning för 
att byta ut en viss komponent enligt ett 
tidsbundet schema, och inte sällan så har 
just denna komponent havererat kort tid 
efter man har öppnat upp för byte. Som 
jämförelse med processindustri i land så 

SKF system för tillståndsbaserat underhåll med stöd från analyscentral i land.
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är endast en mycket liten del av underhåll 
inom handelssjöfarten tillståndsbaserat. 

För att undvika onödiga inspektioner 
och byten av reservdelar även inom han-
delssjöfarten och på detta sätt bättre sätt 
bidra till ökad driftssäkerhet så håller 
klassningssällskapen på att anpassa sig 
till CBM. 

En orsak till att omställningen gått så 
långsamt inom den marina sfären kan 
vara att klassningssällskapen inte har 
drivit på inom sina egna system för att 
anpassa verksamheten till CBM då de är 
affärsdrivande och måste säkra sin roll 
även i ett system med CBM. En ytterli-
gare orsak kan utgöras av att det krävs 
investeringar i utrustning och metodik 
som kan ta tid för redaren att räkna hem. 
Avslutningsvis så är sjöfarten en mångtu-
senårig bransch vilket kan vara hämman-
de om det finns en kultur att bara använda 
de invanda och beprövade metoderna.

Vilka anledningar anges generellt som 
de bärande för att öka andelen tillstånds-
baserat underhåll? 
• Ökad produktivitet och/eller ökad 

tillgänglighet.

• Reducerade LCC (livscykelkostna-

der). Hänsyn till en verksamhets eller 
produkts hela livscykel ökar idag 
inom alla samhällets segment.

• Vinst på investerat kapital kan öka.
• En ökad integration mellan tekniken, 

processerna och människorna som är 
inblandade i en verksamhet.

SKF tillhandahåller idag ett system för 
CBM och man kan få intrycket av de-
ras slutsatser att teknisk övervakning är 
svaret på många underhållsproblem. Till 
delar har ju tillståndet på utrustning om-
bord oftast bedömts av erfaren teknisk 
personal, men kanske är det detta som 
blir den verkliga drivkraften i CBM – Re-
deriet behöver inte ha kvalificerade (och 
dyra?) tekniker ombord utan endast per-
sonal som kan följa de instruktioner som 
den kvalificerade personalen vid analys-
centret ger dem.

Marinen genomför till delar tillstånds-
baserat uh på våra fartyg baserat på dels 
teknisk mätning men också på erfarna 
medarbetares bedömningar. Min bedöm-
ning är att vi kommer att se en betydande 
ökning av tillståndsbaserat underhåll för 
de marina stridskrafterna i framtiden.

VI ERBJUDER ALLT I UNIFORMER
OCH TILLBEHÖR FÖR MARINEN

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



155

I mörka vatten
Kort före midsommar förra året framförde ambassadör 
Mathias Mossberg i en stort uppslagen brännpunktsar-
tikel (SvD 9/6 2008) att ”Försvarsmakten teg om ubå-
tar från väst”. Mossberg var huvudsekreterare i både 
Ubåtsutredningen och Säkerhetspolitiska utredningen 
(SOU 2001:85 respektive 2002:108). Utredare var am-

bassadör Rolf Ekéus. Jag var militär expert i båda utredningarna. Mossberg påstod i 
artikeln, liksom i en TV-intervju, att det ”i försvarsmaktens digra material i ubåtsfrå-
gan finns rapporter med tydliga indikationer om nationalitet, som inte pekar österut”. 

I dagarna har Mossberg publicerat en bok, ”I mörka vatten” med underrubriken ”Hur 
svenska folket fördes bakom ljuset i ubåtsfrågan” (Leopard förlag). Efter att ha läst 
boken anser jag att underrubriken borde vara: ”Hur jag [Mossberg] försöker föra det 
svenska folket bakom ljuset i ubåtsfrågan”. Mossberg skriver (s. 16): ”Vi måste sträva 
efter sanning. Att leva vidare med lögnen är oacceptabelt och i längden förödande för 
oss alla.” Sant, men varför gör då Mossberg det motsatta, såväl tidigare som i boken? 

Under utredningsarbetet framgick det klart att huvudsekreteraren dels ville komma 
fram till att det huvudsakligen var västnationer som bedrev undervattensverksamhet 
i svenska vatten, dels hade en negativ inställning till Försvarsmakten och dess högsta 
ledning. I mångt och mycket för Mossberg fram samma konspirationsteorier som Ola 
Tunander, som inledningsvis medverkade som expert i Ubåtsutredningen. Tunander 
har i sina böcker och artiklar, senast i Sjöhistoriska Samfundets tidskrift Forum Na-
vale nr 65, och i Historisk tidskrift 2009:1, påstått att några högre officerare, bland dem 
även undertecknad, gått bakom ryggen på svenska folket och dess regering genom att 
på olika sätt förhindra att Försvarsmakten - och då närmast Marinen - skulle kunna 
tvinga upp en kränkande ubåt. Detta är en anklagelse, som fullständigt saknar grund. 

Utrymmet medger inte att jag tar upp alla Mossbergs - och Tunanders - påståenden 
och sakfel. Låt mig börja med den sovjetiska ubåtens S-363 (U 137) grundstötning på 
Torumskär vid Gåsefjärden öster om Karlskrona. När utredningen skulle diskutera 
händelsen förklarade huvudsekreteraren att ”Utredaren vill att det skall framstå som 
en oavsiktlig inträngning.” Övriga framhöll att Ubåtskommissionen (SOU 1995:135) 
enhälligt slagit fast att ubåten avsiktligt gått in på Gåsefjärden. Kommisionen kom 
fram till detta efter att färdats samma väg som ubåten och under samma ljus- och vä-
derförhållanden. Som nautiker med åtskilliga års erfarenhet av Karlskronaskärgården 

Debatt
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framhöll jag, att det är omöjligt att löpa in i skärgården utan att vara medveten om 
detta. Utklippans fyr är mycket ljusstark och går inte att förväxla med en fiskeprick, 
vilket Mossberg menade var helt möjligt, eftersom sovjetiska besättningsmän var så 
obeskrivligt okunniga.  

I boken redovisar inte Mossberg att ubåtens förflyttningsväg är klarlagd, att den 
intog ytläge söder om Utklippans fyr, gör en halvcirkelformad passage väster om fy-
ren för att sedan löpa in mot Gåsefjärden. Dessutom finns flera andra fyrar på öarna. 
Detta framgår i Ubåtsutredningens betänkande (s. 69 och 84). Utredningen har också 
redovisat anledningen till att ubåten inte upptäcktes av sjöbevakningen. Den uppträdde 
nämligen som en av de många fiskebåtar som dagligen löper in och ut genom skärgår-
den. Påståendet i boken (s. 66) att S-363 hade ”tankarna tomma eller halvtomma” är ett 
annat exempel på Mossbergs märkliga hantering av sanningen. I betänkandet (s. 88) 
framgår klart att ubåten gick i s k mellanläge med delvis förfyllda ballasttankar. Att 
man uppgav sig ha grundstött på Christiansö och samtidigt rapporterade en position ca 
20 distansminuter öster om Bornholm visar att detta var en lögnaktig uppgift. I ubå-
tens loggbok anges korrekt läge för grundstötningen (N 56°04’, O 15°44’). När FRA 
registrerade radiotrafiken mellan ubåtsjaktflygplan i luften och ledningscentral i land 
rapporterades korrekt position, men N 56° hade blivit N 55°. Detta visar att ubåten viss-
te var den befann sig, och att de fartyg och ubåtsjaktflygplan som FRA registrerat inte 
bedrev någon ”sökoperation”. FRA hade rapporterat den inlyssnade kommunikationen 
till Försvarsstaben. Luftbevakningen hade också registrerat och spelat in de sovjetiska 
ubåtsjaktflygplanens, liksom de från väst kommande signalspaningsplanens, rörelser. 
Fartygs- och flygrörelserna skulle kunna tolkas som en ”sökoperation”, men bedömdes 
i Försvarsstaben inte som någon sådan. Detta påstås ej heller i betänkandet. Även i en 
intervju i SvD (17/12 2001) svarar huvudsekreteraren på frågan om det verkligen var en 
”sökoperation”, att ”det vet vi inte” . 

Ytterligare ett par exempel på Mossbergs tveksamma hantering av sanningen: Am-
bassadör Ekéus avslutar sin bedömning av Notvarps-operationen med ”att han inte 
kunnat bevisa några kopplingar mellan det amerikanska örlogsbesöket [i Stockholm 
i september 1982] och Operation Notvarp.” Ändå skriver Mossberg att det rimligtvis 
fanns en sådan koppling (s. 77). I Brännpunktsartikeln (9/6 2008) - liksom i TV-inter-
vjun - hävdar Mossberg att ”det förekommit kränkningar som pekade på väst, och i 
minst ett fall starkt, förtegs av den svenska marinen.” Denna uppfattning hade Moss-
berg också under utredningsarbetet. På utredningens uppdrag utredde Försvarsmakten 
nedannämnda två händelser tillsammans med ytterligare sex. Resultatet redovisades 
skriftligt 4/11 2002.  Av redovisningen framgår att sju av händelserna finns redovisade 
i ÖB:s rapportering till regeringen. Inte i något fall har ÖB kunnat utpeka kränkande 
nation. Någon handling, som bekräftar den åttonde händelsen, har ej kunnat påträffats. 
Det kan vara fråga om ett missförstånd eller minnesfel. Varför redovisade inte Moss-
berg sanningsenligt att alla dessa möjliga västkränkningar har utretts och redovisats 
till regeringen? 

Två observationer hävdar Mossberg var särskilt klara bevis på västubåtar (23/2 1982 
utanför Utö och 21/3 1982 utanför Göteborg). Vid den senare gjordes vid 7-tiden på 
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morgonen ett par optiska observationer från olika håll och vid något skilda tidpunkter 
av en ubåt i övervattensläge på svenskt inre vatten öster om Vinga (Vingasand). En 
kustbevakningsbåt erhöll någon timme senare på sin enkla Simrad-sonar eko från vad 
man ombord antog vara en främmande ubåt (något som vid efteranalysen visade sig 
vara fel). En tillkallad ubåtsjakthelikoptergrupp övertog kort därefter sökandet. Yt-
terligare resurser insattes efter hand. Lotsarna på de två färjor som ungefär vid obser-
vationstidpunkten hade passerat genom aktuellt område tillfrågades, men de hade inte 
observerat någon ubåt. Ubåtsjakten pågick hela dagen och halva nästa i och utanför 
skärgården under ideala vattenförhållanden, men utan att få någon kontakt. Kvalifice-
rad flygspaning var insatt över havsområdet utanför. På fritt hav i södra delen av Kat-
tegatt siktades några jagare, minsvepare m m från västnationer, samt en västtysk ubåt 
nordväst om Skagen på nordostlig kurs. Örlogsbasen genomförde en omfattande analys 
av  incidenten, som slutade med att “trots många frågetecken kan det inte uteslutas att 
en främmande ubåt har uppträtt i södra inloppet till Göteborg.” Händelsen redovisa-
des av ÖB till regeringen som ”kränkning”. ÖB kunde naturligtvis inte utpeka någon 
kränkande nation. Att det samtidigt fanns örlogsfartyg från NATO-länder på fritt hav i 
södra Kattegatt liksom i Skagerrak utanför Jylland kunde självfallet inte tas som intäkt 
för att ubåten var västtysk. Militärbefälhavarens bedömning: ”Med hänsyn till västtysk 
övningsverksamhet i området föreligger möjlighet att ubåten varit västtysk”, är därför 
märklig och på intet sätt något bevis. Ubåten kunde lika gärna ha varit sovjetisk med 
uppgift att följa övningen.

Även observationen från Utö redovisades av ÖB till regeringen, men endast som 
”möjlig kränkning, nationalitet okänd”. Örlogsbasens bedömning att ”en västysk ubåt 
typ 206 sannolikt vistats innanför svensk territorialgräns” baserades på en enda ob-
servation, något som inte räckte för att ÖB skulle kunna utpeka en kränkande nation. 
Dessutom fanns det flera frågetecken kring denna observation. Varför skedde rappor-
teringen först flera dygn efter observationen? Rapportören uppger att han rapporterat 
till någon av cheferna på pansarskjutfältet, men ingen säger sig ha fått någon rapport. 
Vädret var grådisigt med drivande is i vattnet. Sikten var enligt rapportören ca 5 000 m 
och avståndet till den rapporterade ubåten ca 4 000 m (lika med avståndet från Slussen 
till Blockhusudden). Även med kikare är det under sådana förhållanden svårt att tydligt 
se detaljer på en så liten ubåt som typ 206. Den teckning, som rapportören uppges ha 
gjort, visar ubåten rakt från sidan (målvinkel vänster ca 90°), men den borde ha obser-
verats i målvinkel vänster ca 135°. Personligen kan jag inte se något bärande skäl för 
att örlogsbasen skulle stämpla rapporten som kvalificerat hemlig.

Låt mig här samtidigt understryka, att jag har aldrig hävdat att det inte kan ha före-
kommit ubåtskränkningar från väst. Men det finns inte några så klara och trovärdiga 
indikationer på att en ubåt från en västnation kränkt svenskt territorium, att det varit 
möjligt för ÖB att göra en nationalitetsbestämning. Så vitt jag vet, finns det heller inte 
något fall där ÖB underlåtit att till regeringen redovisa en händelse, som skulle kunna 
ha gällt en västubåt. Det bör i sammanhanget även framhållas att ÖB – med undantag 
av S-363 grundstötning - ej vid något tillfälle överhuvud kunnat ange nationstillhörig-
het. Men jag har hela tiden hävdat, att motiv för att i en väpnad konflikt i Östersjöom-
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rådet vilja utnyttja svenskt sjöterritorium funnits för såväl Sovjetunionen (WP) som 
Västtyskland (NATO). Under 1960- och 70-talen såg vi många tecken på västtyskt 
intresse för våra skärgårdsområden, någon som Mossberg också lyfter fram.

Ytterligare en ubåtsincident tas upp av Mossberg, nämlingen den på Mysingen (10/4 
1988) utanför Långnabba. Mossberg hävdar att det var en brittisk ubåt typ Oberon som 
då kränkte svenskt inre vatten. Även denna incident är noga anlyserad och redovisad 
i skriftlig form till utredningen. Av redovisningen framgår, att den dåvarande chefen 
på MUSAC efter analys i Storbritannien av den inspelning, som var orsak till resan, 
per telefon rapporterade till Högkvarteret resultatet av analysen. Analysen av bandet 
från Långnabba nämndes över huvud ej i samtalet. Men detta band hade medförts och 
analyserats i hopp om att få mer information om det komprimerade kavitationsljudet 
(KKav). MUSAC hade vid flera tillfällen ändrat uppfattning om Långnabba-inspel-
ningen. Ett antal sonarexperter lyssnade var för sig på bandet. De var överens om att 
det var en liten ubåt, klart mindre än en Oberon (som är 90 m). Ljudet påminde emel-
lertid om en Oberon, men vissa typiska ljud saknades. Dessutom skulle en Oberon 
med aktuellt varvtal gått med hög fart och åstadkommit kraftigt motorljud. Det var 
således med 100 % säkerhet ingen Oberon. Problemet med denna inspelning var att 
flera förband i området samtidigt av misstag använde samma radiofrekvens mellan 
sonarboj och registreringsapparaturen ombord.  Då det inte gick att fastställa vem som 
registrerat vad, blev det slutliga ställningstagandet “kan ej bedömas”. Även här överger 
Mossberg sanningen.

Med anledning av de på Tunanders oseriösa hypoteser baserade uppgifter rörande 
Hårsfjärdenincidenten, som spreds i TV (Uppdrag granskning), arrangerades ett forsk-
ningseminarium av Försvarshögskolan tillsammans med Krigsvetenskapsakademien 
och Örlogsmannasällskapet, följt av en öppen faktapresentation (30/1 2008). Semi-
nariet leddes av professor Kent Zetterberg och presentationen av Försvarshögskolans 
dåvarande chef, Henrik Landerholm1. Mossberg skriver (s.175) att seminariet utforma-
des som ett angrepp på Tunander utan att denne var närvarande. Mossberg framförde 
detta vid seminariet, varvid Zetterberg svarade att Tunander inbjudits, men tackat nej. 
Mossberg skriver vidare, att den presentation av vissa sakförhållanden under Hårsfjär-
denincidenten som gjordes, påminde om ”en skådeprocess av närmast sovjetisk art”. 
Detta därför att TV inte tilläts filma - men väl ta stillbilder och banda - den muntliga 
framställningen och, - troligtvis främst - för att Tunanders hypoteser smulades sönder. 
Det rapporterade ”periskopet” på Stockholms ström visade sig vara ett påhitt; ingen 
har kunnat observera mer än en grönaktig fläck efter minsprängningen vid Måsknuv 
trots intensiv övervakning av vattnen runt Mälsten. Det kunde också bevisas att det 
gula pulver, som rapporterades i DN, var ett påhitt av en DN-journalist. Vidare redo-
visades att den atomdrivna amerikanska forskningsubåten NR-1, som Tunander påstått 
varit inblandad i Hårsfjärdenincidenten, då befann sig på USA:s ostkust.

Under utredningen granskades ett antal obestyrkta påståenden och rykten. Den ska-
dade västubåten, som utpasserade genom Öresund någon tid efter Hårsfjärdeninciden-
1  Seminariet och presentationen redovisas i Försvaret och det kalla kriget   
  (FOKK) publikation nr 15.
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ten, var ett exempel. Efter noggranna efterforskningar (dokumenterade i utredningens 
arkiv) kunde konstateras att ryktet var grundlöst. Om Mossberg betvivlar (s.107) vad 
som står i utredningen rekommenderas Bengt Gustafssons artikel i Historisk Tidskrift 
2009:1. Han redovisar där ett samtal med den danske amiralen Jörgen Bork. Tunander 
har hänvisat till en anonym dansk amiral (d v s Bork), som hävdat att en skadad västu-
båt passerat ut genom Östersjöutloppen. Sanningen är att Bork hävdar det motsatta. 
Någont sådant utlöpande har aldrig ägt rum. D v s precis vad som står i Ubåtsutred-
ningens betänkande (s. 125).

Mossberg framför också i boken de beskyllningar, som även Tunander gjort, att 
höga svenska marinofficerare samverkade för att släppa ut ubåten förbi minspärrarna 
kring Mälsten genom att beordra eldförbud. Detta framför ubåtsutredningens huvud-
sekreterare, som vet att utredningen i detalj klarlade eldförbudsfrågan (s. 119). Detta 
redovisades dessutom under den ovannämnda genomgången och finns i skriftlig form 
(FOKK nr 15, s. 83). ÖB, general Lennart Ljung höll personligen hårt i eldtillstånds-
frågan, vilket understryks i utredningens betänkande . Även här fjärmar sig Mossberg 
från sanningen.

Ytterligare ett par osanningar i boken. Utredningen hade begärt och erhållit några 
orienteringar från MUST av särskilt hög sekretess. Av dessa framgick att miniubåtar 
funnits i Sovjetunionen sedan länge. Enligt den välrenomerade ”Guide to the Sovjet 
Navy”, av Siegfried Breyer (1970) fanns då tre olika typer av miniubåtar. Den första 
observationen gjordes redan 1957. Redovisningen i betänkandet baserade sig enbart på 
öppna uppgifter. Trots denna kunskap hävdar Mossberg att några sovjetiska miniubå-
tar ej fanns före 1980-talet.  

Som bevis för att det knappast var sovjetiska ubåtar som besökt våra skärgårdar, 
framför Mossberg i boken (s. 175), liksom i TV-intervjun, att inga forna besättnings-
män nu efter Sovjetunionens fall framträtt och berättat om ubåtsföretag mot Sverige. 
Sanningen är den att vid nämnda orienteringar redovisades berättelser från ett bety-
dande antal ubåtsmän, som deltagit i sådana ubåtsföretag. Mossberg godtog då ej detta, 
utan menade att dessa personer berättade mot betalning vad man önskade få höra. 
Även kommendören 1.gr Emil Svensson har i samband med sina samtal i Ryssland 
talat med personer som deltagit i operationer mot Sverige. Vidare har förre ÖB, general 
Bengt Gustafsson lyft fram boken ”Att bryta med Moskva”, i vilken Arkadij Sjevtjenko 
berättar att politbyrån någon tid före Olof Palmes besök i Moskva (1972) godkänt en 
plan för att sända ubåtar för att sondera längs de svenska och norska kustområdena. 

Mossberg tar i boken (s.165) upp utredningens två besök på Muskö. I säkerhets-
skåp förvarades  kopior av oregistrerade handlingar från Hårsfjärdenincidenten, hu-
vudsakligen signalorder. Dessa bidrog till att eldförbudsfrågan, som nämnts ovan, 
kunde klarläggas fullständigt. Utredningen tilläts vid det första besöket ta kopior av de 
handlingar som önskades. För att veta vad som kopierats tog den på platsen ansvarige 
tjänstemannen också kopior, ett förfarande som man från Högkvarteret inte ansåg vara 
säkerhetsmässigt helt riktigt. Vid nästa besök skedde kopieringen därför på ett annor-
lunda sätt. Att några handlingar skulle ha gömts undan saknar grund.

I sin bok framför Mossberg uppfattningen att Försvarsmakten hade en defensiv at-
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tityd till utredningen och att det fanns information, som man inte ville visa upp (”de 
mest känsliga delarna”). Författaren ironiserar över att Högkvarteret bl a hänvisade till 
pågående verksamhet för att bibehålla sekretessen ifråga om viss information (s. 164). 
”Fortfarande år 2000!”, utropar Mossberg, trots att Överbefälhavaren vid ett möte  
med utredningen, vid vilket huvudsekreteraren deltog, berättade att just vid det tillfäl-
let (2001) pågick skarp verksamhet, efter indikationer på främmande undervattens-
verksamhet. Inte i något fall förekom det att man från Försvarsmaktens sida vägrade 
att delge utredningen en handling.  Den marina analysgruppens arkiv omfattade ca 35 
hyllmeter handlingar. Att på den korta tid som stod till buds gå igenom en sådan mängd 
handlingar var självfallet helt ogörligt. Det är värt att framhålla att Försvarsmakten 
avdelade särskilda resurser för att stödja Ubåtsutredningen, bl a genom att återanställa 
en tidigare chef för analysgruppen. 

Sammanfattningsvis måste sägas att det är ytterst anmärkningsvärt att en ambas-
sadör och tidigare huvudsekreterare i en offentlig utredning är uppenbart vårdslös med 
sanningen, och dessutom gör ett antal grundlösa och obestyrkta påståenden, vilka i 
flera fall går på tvärs mot den utredning, i vilken han var huvuvudsekreterare.

Göran Wallén
Konteramiral (PA), Ledamot i Kungl. Örlogsmannasällskapet

Fabian och Ewa Tamms stipendium
Fabian och Ewa Tamms stipendium på 30 000 kronor utdelas för vetenskapligt arbe-
te inom sjötaktik – även innefattande utvecklingen av vapenbärare, vapen och hjälp-
medel – navigation, sjöfart och den maritima miljön. Stipendiat skall genom studier, 
resor etc. på vetenskaplig grund utveckla ett delområde inom ovan angivna områden. 
Arbetet skall redovisas för akademien skriftligt senast ett år efter utdelningen.
Kungl. Örlogsmannasällskapet, på förslag av styrelsen, beslutar i oktober 2009 om 
utdelning av stipendiet, som överlämnas vid akademiens högtidssammanträde den 
16 november 2009.
Ansökan om Fabian och Ewa Tamms stipendium skall vara Kungl. Örlogsmanna-
sällskapet tillhanda senast den 15 september 2009. Ansökan skall förutom namn och 
adress m.m. innehålla ämnesområde och syfte samt översiktlig disposition och ar-
betsplan.
Ansökan, märkt Stipendium skickas till:
Kungl. Örlogsmannasällskapet
Teatergatan 3,  5 tr
111 48  Stockholm
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Nya skolfartyg till Marinen
I februari namngavs de tre första skolfartygen HMS Altair, HMS Antares och HMS 
Arcturus. Dåvarande Överbefälhavaren Håkan Syrén namngav HMS Altair, Marinins-
pektören Anders Grenstad namngav HMS Antares och Försvarsmaktens materielchef 
Leif Nylander namngav HMS Arcturus. Ceremonin förrättades vid Djupviks varv på 
Tjörn där SwedeShip Marine AB bygger fartygen.

Fartygen är de tre första i en serie utav fem skolfartyg av typ Altair. Fartygen har 
fått namn efter stjärnbilder och övriga två fartyg i serien kommer att heta HMS Argo 
och HMS Astrea. Första fartyget levererades sommaren 2008 och leveransen pågår 
under 2009. 

Fartygen levereras till Marinen och organiseras i skoldivisionen vid Sjöstridsskolan, 
de är modernt utrustade med den senaste tekniken för navigering. Ombord finns möj-
lighet att förlägga en fast besättning på 4 personer och sex elever.

Verksamhet
Fartygen kommer att användas vid Sjöstridsskolan för grundläggande navigerings- 

och sjömanskapsutbildning samt för att vidmakthålla kunskap och färdighet i praktisk 
navigering, manöver och sjömanskap. 

De kurser som genomförs ombord består huvudsakligen av praktiska tillämpnings-/
momentövningar. Dessa syftar till att ge grundläggande kunskaper och färdigheter i 
rollen som vakthavande bryggbefäl, biträdande bryggbefäl, radarnavigatör och däcks-
tjänstledare.

De praktiska övningarna omfattar
• manöverövningar; losskastning, förtöjning, ankring, man över bord
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• navigeringsövningar med optisk 
navigering lotsled dager och mörk-
er

• radarnavigeringsövningar
• allmän fartygstjänst och däcks- 

tjänstarbete
• sambandsövningar.
Utbildningen på Skoldivisionen påbör-
jas med en genomgång av fartyget och 
under första veckan genomförs grund-
läggande utbildning i hur att hantera 
fartyget, därefter påbörjas navigerings-
övningar. Under 2009 har hittills genomförts tre utbildningsomgångar med kadetter 
om fyra veckor. Skoldivisionen har under våren genomfört navigeringsövningar på 
Västkusten och på Ostkusten med besök i Stockholm.

De elevkategorier som kommer att genomföra utbildning ombord är officerare som 
tjänstgör i insatsorganisationen och kadetter som går Officersprogrammet med Nautisk 
profil (OP Naut). 

Navigationsutbildningen för OP Naut bedrivs i nära samarbete med Kalmar Sjö-
fartshögskola (KMA) och i framtiden kan det finnas möjligheter att även civila elever 
kan genomföra grundläggande navigerings- och sjömanskapsutbildning ombord.

Officersprogrammet är idag en treårig högskoleutbildning som genomförs i För-
svarshögskolan (FHS) regi. Inom officersprogrammet finns fyra profiler: Krigsveten-
skaplig, Teknisk, Nautisk och Aviatisk. De tre första terminerna genomförs som hög-
skoleförlagd utbildning (HFU) och genomförs vid Militärhögskolan Karlberg. Termin 
tre och fyra genomförs som verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och genomförs för 
OP Naut vid Sjöstridskolan. Den sista terminen innehållande uppsatsskrivning och 
syntes genomförs vid Karlberg och därefter erhålls officerexamen. För OP Naut ge-
nomförs sedan ytterligare tre terminer innehållande Nautik såväl teoretisk som prak-
tisk.

Sjöstridsskolan har sedan 2005 byggt upp infrastrukturen för att kunna genomföra 
en modern utbildning anpassade till insatsorganisationens krav. Inom det nautiska 
området har under 2008-2009 installerats en modern navigationssimulator som möter 
kraven från de navigationssystem som idag finns ombord på våra örlogsfartyg. Skolfar-
tygens brygga har varit förebild för brygglayouten i navigeringssimulatorn. Leveran-
sen av skolfartyg och navigationssimulator gör att navigationsutbildningen kan knytas 
ihop från teori, via simulator till praktiska övningar ombord. Idag finns det möjlighet 
att först köra igenom en navigeringsövning i simulatorn för att därefter köra övningen 
i aktuellt skärgårdsområde ombord på skolfartygen.

Håkan Magnusson
Chef för Sjöstridsskolan och ledamot i Kungl. Örlogsmannasällskapet

                           Fartygsdata
Längd över allt...........25,9 m
Längd pp.....................23,1 m
Bredd, mallad.............6,9 m
Bred i VL....................5,5 m
Djupgående.................1,44 m
Deplacement...............85 ton
Maxfart........................24 knop
Byggnadsmaterial......Aluminium
Motorer........................2 st MTU á 930 kW
Propulsion ................... 2 ZF-växlar med   
  backslag/trollingfunk- 
  tion och fasta propellrar
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Vad har du att berätta om kalla kriget?

2010 invigs Marinmuseums utställning ”Håll gränsen” som handlar om Sverige 
under Kalla kriget, perioden 1979-1989. Vi vänder oss därför till dig som läsare 
av Tidskrift i Sjöväsendet för att få tag i berättelser, fotografier och föremål med 
anknytning till denna epok. 
Kanske har du kvar kikaren som du spanande efter ubåtar med, kanske tjänstgjorde 
du i något av Marinens förband under ubåtsjakterna under 80-talet och vill dela med 
dig av dina minnen?
Är du intresserad av att hjälpa till att berätta historien om Sverige under Kalla kri-
get?  Skriv till oss och berätta om stort och smått. Berättelserna kommer att sparas 
i museets arkiv för framtiden och vara en del av underlaget till den kommande 
utställningen. 
Glöm inte att ange namn och kontaktuppgifter. Vill du vara anonym i utställnings-
sammanhang är det inga problem men museet behöver kunna kontakta dig i fall vi 
har frågor. 
Har du frågor? Kontakta Johan Löfgren 0455-35 93 74 eller Lina Olsson 0455-35 
93 76.

Skicka in din berättelse senast 1 september till:
Marinmuseum
Johan Löfgren

Box 48
371 21 KARLSKRONA

eller maila till:

johan.lofgren@maritima.se 
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