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Meddelande 
från

Kungl.Örlogsmannasällskapet

Nr 3/2011. Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i Karlskrona 
onsdagen den 23 mars 2011.
(Utdrag ur protokoll)
Sammanträdet ägde rum onsdagen den 23 mars 2011 med början klockan 1730 i Karls-
krona på Sjöofficersmässen, Amiralitetstorget 7 i närvaro av 27 ledamöter och inbjud-
na gäster. Vid kaffet orienterade Hedersledamoten Viceamiral (Ret) Sir Michael Moore 
om läget i Royal Navy efter Strategic Defence Review 2010.

§ 2 Föredrogs föregående sammanträdesprotokoll från sammanträdet 2011-02-23 i   
  Stockholm som med godkännande lades till handlingarna.

§ 3 Höll ordinarie ledamoten överste Magnus Westerlund inträdesanförande med   
  rubriken Återuppbyggnaden av sjöoperativ helikopterförmåga.

§ 4 Redovisade ordinarie ledamoten kommendör Erik Andersson utdrag ur   
  årsberättelse i Vetenskapsgren II – personal, utbildning och organisation.
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§ 5 Berättade ordinarie ledamoten överste Hans Granlund kortfattat om läget i US   
  Navy och US Marine Corps.

Vid Protokollet

Bo Rask
Sekreterare

Anm: Vid kaffet orienterade Hedersledamoten Viceamiral (Ret) Sir Michael Moore om 
läget i Royal Navy efter Strategic Defence Review 2010.

Nr 4/2011. Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i Stockholm 
onsdagen den 27 april 2011.
(Utdrag ur protokoll)
Sammanträdet ägde rum onsdagen den 27 april 2011 med början klockan 1730 i Stock-
holm på Kastellet i närvaro av 26 ledamöter och inbjudna gäster. Efter sammanträdet 
intogs gemensam middag på m/s Segelkronan.  

§ 2 Föredrogs föregående sammanträdesprotokoll från sammanträdet 2011-03-23 i   
  Karlskrona som med godkännande lades till handlingarna.

§ 3 Meddelades att sedan föregående sammanträde har ordinarie ledamoten Hans   
  Lindström avlidit.

§ 4 Informerade ordföranden kring hantering av inkomna svar på nyårsbrevet.

§ 5  Förklarade kassaförvaltaren kortfattat årsredovisningen för 2010. Redovisade   
  revisor Nils Eklund revisionsberättelsen. Beslutade mötet att godkänna   
  revisionsberättelsen. Beslutade mötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för   
  verksamhetsåret 2010.

§ 6 Höll ordinarie ledamoten överstelöjtnant Anders Enström inträdesanförande   
  med rubriken Taktikreglemente för marinstridskrafterna.

§ 7 Föredrog ordinarie ledamoten Christer Svensén utdrag ur årsberättelse i   
  Vetenskapsgren V (humanteknik och underhållstjänst).

§ 8 Ordinarie ledamoten Magnus Haglund orienterade om kommande seminarium,  
  som samarrangeras mellan Kungl. Örlogsmannasällskapet och Kungl. Krigsve-  
  tenskapsakademiens avd II, den 20 september på temat ”Maritim säkerhet”. 

Vid Protokollet

NIls Bruzelius
Mötessekreterare
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Redaktörens spalt

Tag3

Årets andra nummer av Tidskrift i Sjöväsendet handlar i mångt och mycket om ”tag” i 
form av återtagning, nytag och behov av krafttag i lite olika vinklingar.

Återtagen berörs av såväl Robert Karjels och Magnus Westerlunds artiklar om åter-
tagandet av marin helikopterförmåga som fick en efterlängtad rivstart i och med be-
slutet att en helikopterenhet (Hkp15) skulle vara en del av ME02 och basera på HMS 
Carlskrona. Robert Karjel beskriver på ett målande sätt alla de utmaningar och den 
egentligen omöjliga uppgiften att på kort tid säkerställa detta. Ansträngningarna att få 
såväl HMS Carlskrona som Helikopterenheten färdiga på kort tid menar jag lyfter fram 
det allra bästa i vårt system. Trots ett omfattande och i mångt och mycket egenpåtaget 
regelsystem för såväl verksamhet till sjöss (Regler för Militär Sjöfart, RMS) och i luf-
ten (Regler för Militär Luftfart, RML) som nog inte alltid sätter stridens krav i centrum 
lyckades alla befattningshavare jobba mot målet att det skulle gå - och det gick. Mer 
av den inställningen och ett och annat nytag i regelverket skulle behövas även i den 
ordinarie vardagslunken. Robert är också en intressant kombination av flygande flyg-
ingenjör (som också varit flygande mariningenjör), förbandschef och författare. Hans 
böcker kan rekommenderas. 

På ett likartat sätt beskriver Christer Svensén hur en modern sjukvårdsförmåga har 
återtagits som en vital komponent av de marina internationella insatserna. Den förmå-
gan som utvecklats på Trossö och därefter Carlskrona har vi nog aldrig haft ombord 
förr även då det fanns läkare på fregatter och jagare. Reflektionen i artikeln om att 
konstruktörerna av fartyget (Carlskrona) nog inte tänkt på skadade sjömän utgör också 
en intressant parallell till Jon Wikingssons artikel i förra numret av TiS. Det finns 
mycket att lära och fundera på inför kommande modifieringar och anskaffningsprojekt 
även i detta stycke.

Krafttag efterlyses i flera av artiklarna, kanske tydligast i Carl-Johan Hagmans ar-
tikel om de fortsatta piratdåden i Adenviken och Indiska oceanen. Det är en mycket 
oroande läsning samtidigt som det är intressant att få en redares uppfattning om vad 
som borde, och om viljan och målmedvetenheten skulle finnas, kunna göras. 

I detta nummer finns också en tämligen omfattande redogörelse för projektet För-
svaret och det Kalla Kriget (FoKK) som resulterat i ett otal antal seminarier o.dyl. samt 
inte mindre än 30 läsvärda böcker. Två av böckerna som utkommit i närtid är dessutom 
anmälda i avsnittet bokanmälan, sist i detta nummer.

En av artiklarna i denna TiS gör också skälet för 
uttrycket ”bättre sent än aldrig”, vilken får ni lista ut 
själva i hängmattorna!

Trevlig sommar önskar

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

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

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

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

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

Hos oss är det kunderna som styr
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Ledamoten
CARL-JOHAN HAGMAN

Sjöröveriet fortsätter
Västvärldens misslyckade hantering av den sedan drygt åtta år pågående piratverk-
samheten utanför Somalias kust tvingar redare till svåra och beklagliga beslut.  
Trots relativt omfattande och dyra internationella insatser fortsätter oacceptabelt 
sjöröveri i vår tid.  Piraterna expanderar geografiskt och använder allt mera våld, 
men det verkar saknas politisk vilja att stoppa deras verksamhet.  

En i en serie av vardags-
händelser
Den 20/1 i år, knappt en vecka innan Ma-
rinstridsdagarna i Karlskrona, anfölls ett 
av våra fartyg, bilbåten m/s Höegh Oslo, 
och träffades av tre RPG-7 granater, 
vilka alla detonerade inombords.  Lyck-
ligtvis träffade de bara i lastlådan men 
piraterna siktade på bryggan och man-
skapsförläggningarna. Vi hade inga fata-
liteter – denna gång. Vad piraterna inte 
visste var att vi har våra bränsletankar i 
fartygssidorna och det är fartygens mest 
sårbara punkt. Vi hade bara en våldsam 
tur, det hade lika väl kunnat vara så att 
jag inte hade varit i Karlskrona på just 
Marinstridsdagarna och talat om samar-
bete mellan handels- och örlogsflottan, 
utan istället varit på begravning hos nå-

gon av de 24 familjer som hade anhöriga 
ombord på fartyget. 

Innan händelsen den 20/1 hade vi haft 
flera liknande incidenter. Sedan den da-
gen har vi också haft intermezzon, men 
vi har tursamt nog ”bara” beskjutits med 
tung kulspruta. Vi upplever dock att pira-
terna är fler, stadigt opererar längre ut till 
sjöss och oftare skjuter med tyngre vapen 
än förr.

Inget hot mot världs-
handeln
Sedan årtionden tillbaka har det rederi jag 
representerar ca 25 regelbundna passager 
förbi Afrikas Horn varje månad. Det är 
inte onormalt på något sätt då världens 
ca 53 000 oceangående handelsfartyg gör 
ca 25 000 passager av det området per år. 

Carl-Johan Hagman  är verkställande direktör i rederiet 
Höegh Autoliners i Norge vilka äger och opererar ca 70 
oceangående fartyg av typen PCTC (Pure Car and Truck 
Carriers). Han är utbildad sjörättsjurist och reservofficer 
i flottan. 
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Vid sidan om Malacca-sundet är det värl-
dens mest trafikerade förträngning. 

För vårt rederi, liksom för många an-
dra rederier, finns det inget alternativ till 
att gå i detta område, som är ett nav mel-
lan Asien och Europa, och som också lig-
ger i skärningspunkten mellan det väx-
ande Indien och oljestaterna runt Persiska 
Viken. Ett linjerederi av vårt snitt måste 
helt enkelt trafikera detta område, annars 
upphör vår verksamhet och vårt företag.

Globaliseringen vi har upplevt de se-
naste 20 åren har skapat ett internatio-
nellt handels- och produktionssystem 
som är helt integrerat. 40 % av EU:s BNP 
kommer från export och ytterligare 40 % 
är importrelaterat. Under de senaste 20 
åren har världens handel ökat 3 gånger 
snabbare än den globala tillväxten. Det 
välstånd vi har idag är helt beroende av 
en globalt fungerande handel, och mer än 
90 % av den handeln går till sjöss. Till 
sitt omfång är sjötransporterna så omfat-
tande och till sin natur så flexibla, att de 
skapar ett globalt system som är svårt att 

slå ut och som har mycket stor redundans.
Att de somaliska piraterna med sin 

relativt sett primitiva utrustning, skulle 
kunna störa denna globala handel håller 
jag för osannolikt. Vad som dock sker är 
att vi får prisstegringar p.g.a. ökade för-
säkringspremier och ökade kostnader för 
skydd av fartygen. För närvarande har vi 
lagt på en s.k. ”war risk surcharge” eller 
”piracy surcharge” på våra tariffer. Be-
loppen varierar mellan olika marknader, 
men generellt har vi ökat våra priser för 
transporter som går igenom området med 
10 - 20 % p.g.a. piratverksamheten. Vi 
transporterar nya bilar, och med hänsyn 
till att transportkostnaderna för att ta en 
bil från Europa till Asien motsvarar ca 1 
% av nybilspriset, blir vår prisökning i 
konsumentledet knappast märkbar. Glo-
baliseringen och effektiviseringen av 
sjötransporter har gjort att piratverksam-
heten, i dess nuvarande form, inte utgör 
några makroekonomiska eller handels-
mässiga hinder.

M/s Höegh Oslo som anfölls den 20 januari i år med bl.a. RPG.    
Foto: Höegh Autoliners
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Ett lokalt och personligt 
trauma
En helt annan sak är dock den säkerhets-
risk och det trauma som konstant oro för 
piratöverfall utgör för det sjöfolk som vis-
tas i området i dagar eller veckor i sträck. 
100 000-tals sjömän utsätts för denna risk 
och påfrestning varje år. Det är en arbets-
miljö som knappast skulle vara accepta-
bel i någon annan bransch eller i något 
land. Kan man tänka sig en arbetsplats 
iland där man regelmässigt, och helt utan 
skydd, blir beskjuten med pansarskott? 
Vad hade det blivit för tidningsrubriker 
om någon hade skjutit kulspruteeld mot 
ett flygplan? Varför är detta acceptabelt 
bara för att det sker till sjöss? Tvärtom, 
att skjuta pansarskott på ett fartyg lastat 
med 46 000 ton gas, som skedde med BW 
Austria för några veckor sedan, är bland 
det farligaste man kan göra. Betänk bara 
miljökonsekvenserna av en fullastad 
VLCC som sprängs i luften.

Efter ett par dagar med konstant an-
spänning p.g.a. oro och extra vakttjänst-
göring är våra besättningar mycket utslit-
na. De besättningar, som har varit med 
om att bli beskjutna, väljer inte sällan att 
avsluta sina yrkesliv till sjöss – eller så 
vägrar de att segla på Indiska Oceanen. 
De besättningsmän som har varit gisslan 
kan berätta om skenavrättningar, brist på 
vatten och mat och en konstant oro som 
märker dem för livet. I skrivande stund 
(maj 2011) finns 529 civila sjömän och 
24 handelsfartyg i piraternas våld. Förra 
året kapades 61 fartyg med 1 180 sjömän 
ombord. Antalet anfall och kapningar har 
ökat varje år under de senaste tre åren, 
inte minskat. Vi befarar att piraterna slår 
nya rekord under 2011.

Det är anmärkningsvärt att denna 
humanitära tragedi får fortgå utan in-

ternationella upprop, ingen massmedial 
uppmärksamhet, inga fritagningsför-
sök – bara traumatiserade familjer och 
besättningsmän. I snart åtta år har detta 
varit ett problem som världssamfundet 
uppenbarligen inte har haft viljan och 
kraften att lösa.

Rederiernas dilemma
Såsom arbetsgivare är det naturligtvis 
omöjligt att acceptera att våra anställda 
utsätts för en sådan risk. Jag som chef har 
ansvar för att säkerställa våra anställdas 
trygghet och sörja för att deras arbets-
platser är säkra. Att problemet har fort-
gått så länge gör situationen än mer akut.

I väntan på ett återupprättande av 
Somlias kontroll över sin befolkning har 
världssamfundet gjort bleka ansatser 
att återställa tryggheten till sjöss i detta 
område. Den norska redareföreningen 
beräknar att piratverksamheten utanför 
Somalia har kostat omkring 12 miljarder 
USD, varav huvuddelen är för de interna-
tionella bevakningsoperationerna. Trots 
denna ansenliga och växande summa, 
har inte situationen förbättrats och inget 
trendbrott verkar finnas i sikte i framti-
den heller. Trots högtidliga deklarationer 
och fina insatser från många örlogsflottor 
och sjömän så kan jag dessvärre konsta-
tera, att för handelssjöfartens räkning, 
situationen inte har förbättrats, snarare 
tvärt om. Därför har insatserna, från mitt 
perspektiv, varit misslyckanden. Jag vå-
gar drista mig till att påstå att det behövs 
betydligt fler fartyg, med betydligt fler 
helikoptrar, med mycket friare ”rules of 
engagement” och möjlighet till koordi-
nerade landinsatser. Framför allt behövs 
en vilja att lösa problemet, inte bara att 
symboliskt ställa begränsade resurser till 
förfogande.

I en situation där handelssjöfarten 
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måste uppträda i detta område, och där 
nationer eller allianser av nationer uppen-
barligen inte lyckas tillförsäkra civila ett 
acceptabelt skydd, tvingas vi som arbets-
givare och kommersiella aktörer att agera 
på egen hand.

Det har länge pågått en debatt om den 
skyddsnivå som är erforderlig. Så kallad 
”Best management practices, version 3”, 
konvojer och bevakade farleder har dess-
värre inte visat sig vara tillräckligt.  Trots 
hög fart, extra utkikar, uppdaterade hot-
bildsrapporter, vattenkanoner, taggtråd, 
motgirar och vaktattrapper, fortsätter an-
greppen, kapningarna och traumat.

De flesta internationella organisatio-
ner, otaliga konferenser och experter, 
jurister och politiker rekommenderar 
handelssjöfarten att fortsätta använda 
passiva åtgärder som huvudskydd. Jag 
hade önskat att jag hade lyxen att kunna 
sitta på ett tryggt kontor och lakoniskt 
kunna konstatera att frågan är svår och 
vidare utredning erfordras. Så är dock 
inte fallet. Jag hade ett fartyg som anfölls 
igår (17:e maj) och jag vet inte vad som 
kommer att ske i morgon. Men en sak vet 
jag, och det är att jag har drygt 1 000 an-
ställda sjömän som jag måste beordra att 
utstå oerhört obehag och stor risk.

Dessvärre kan jag bara konstatera med 
tacksamhet att Norge och Singapore, un-
der vilka flaggor huvuddelen av våra far-
tyg seglar, pragmatiskt har accepterat att 
vi kan beväpna våra fartyg. Jag är tack-
sam, då vi inte har något annat val. Men 
principiellt är det högst tveksamt och an-
märkningsvärt. Att nationalstater på det-
ta sätt frånhänder sig sina våldsmonopol, 
och låter civila, otränade och oreglerade 
individer och företag sätta upp egna väp-
nade styrkor, är häpnadsveckande.  

Varför skall jag som civil redare och 
företagare behöva fatta beslut om egna 

”rules of engagement” vid bruk av vapen, 
eller varför skall jag behöva ta både ju-
ridiskt och moraliskt ansvar vid vådabe-
skjutning - eller för ”träff i mål”? Jag är 
inte kompetent att fatta beslut av denna 
art och jag anser inte att jag över huvud 
taget skall behöva konfronteras med att 
fatta dessa beslut.

För att göra analogin med landbacken: 
jag anlitar mitt lokala motorcyckelgäng, 
jag utrustar dem med tunga vapen och 
placerar dem i min trädgård, med in-
struktionen att skjuta på dem som passe-
rar på trottoaren intill. Och detta gör jag 
med statens och polisens godkännande. 
Detta skulle naturligtvis aldrig ske. Men 
varför är det så enkelt att låta det ske till 
sjöss?

Sveriges ansvar
Mycket av det välstånd Sverige idag har, 
har byggts upp tack vare framgångsrika 
exportföretag. Öppna gränser och effek-
tiva transporter är själva förutsättningar-
na för både vår export- och importhandel. 
Sverige har länge varit en aktiv frihan-
delsförepråkare på den internationella 
arenan och den förda svenska politiken 
har tjänat ett litet och exportberoende 
lands egenintresse.

Det vore inte onaturligt om Sveriges 
engagemang för frihandel också inne-
fattade att säkra frihandelns förutsätt-
ningar. Tillsammans med andra rika och 
exportberoende länder, borde Sverige ta 
ansvar för att skapa trygghet på interna-
tionellt vatten, i synnerhet i områden där 
kuststaten i praktiken inte fungerar, som 
utanför Somalia.

Därför är det svårt att förstå att inte 
världssamfundet gör mer för att lösa pi-
ratproblemet utanför Somalia, som ändå 
har funnits så länge. Å andra sidan kan vi 
inte peka finger mot andra, när vi själva, 
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i Sverige, just nu inte gör någonting alls. 
Inte förrän vi i Sverige i handling visar 
att vi tar denna fråga på allvar, kan vi for-
dra av andra, att de skall göra detsamma.

Vi skattebetalare har utrustat flottan 
med 11 korvetter och ett stabsfartyg. Alla 
ligger fast förtöjda i hemmafarvatten. För 
mig vore det inte en främmande tanke 
att vi beslutade att skicka ner hälften av 
våra korvetter till Somalia och gjorde en 
utfästelse att ha dem operationella i om-
rådet fram till den tidpunkt då piratverk-
samheten upphört. 

Vi har ett humanitärt problem i Soma-
lia, ett säkerhetsproblem för 100 000-tals 
sjömän, ett praktiskt och moraliskt pro-
blem för redare och potentiellt en gro-

grund för terrorister. Samtidigt har vi de 
erforderliga militära medlen, även i Sve-
rige. Varför använder vi dem inte?

Det är kanske så att kostnaderna inte är 
tillräckligt stora – ännu. Måste fler civila 
sjömän dödas? Måste kostnaderna för 
transporterat gods öka i pris så att konsu-
menter utövar politiskt tryck? Måste lo-
kala och amatörmässiga pirater utvecklas 
till professionella globala terrorister?

Problemet i Somalia borde vara rätt lätt 
att lösa med hänvisning till dess begrän-
sade omfattning och den låga sofistika-
tionen. Varför kan inte Sverige visa poli-
tiskt ledarskap och kraftfullt bidra till att 
lösa problemet medan det låter sig göra.

Författaren argumenterar för att ett större antal av våra svenska korvetter aktivt 
skulle sättas in mot piratverksamheten. Tillgången till helikopter är en avgörande 
“ force multiplier” i skyddet mot pirater och korvetterna av Visby-klass har visat sig 
vara stabila plattformar och hade kunnat utgöra en väsentlig del av ett utökat svenskt 
engagemang. Foto: Carl-Johan Andersson, Försvarsmakten.
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 www.swedmotor.se, info@swedmotor.se

En partner att lita på!

MTU's motorer är konstruerade för maximal driftsäkerhet och 

totalekonomi. Detta har gjort MTU till en av världens ledande 

leverantörer av motorer för kommersiellt bruk. Med ett komplett 

sortiment från 125 kW till 9.000 kW och ett rikstäckande servicenät 

erbjuder vi såväl prestanda som trygghet.
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Överstelöjtnant
ROBERT KARJEL

Operation Atalanta ur ett helikopterperspektiv
För tjugo år sedan tillbringade jag min smekmånad på Seychellerna i Indiska ocea-
nen. En dag nere i hamnen i Victoria, huvudstad på ön Mahé, såg jag en fransk fre-
gatt med ombordbaserad helikopter som just lagt till. Medan permissionstörstande 
sjöman strömmade iland, stod jag på håll och tittade på och funderade på skillna-
den mellan fransmännen och oss. Hur en del länder rör sig med örlogsfartyg över 
världshaven, och vad det innebär att faktiskt klara något sådant, medan andra inte 
hade ambitionen att mer än undantagsvis ta sig utanför, exempelvis Östersjön. Det 
där andra lockade, föga anade jag ...

Det var under våren 2009 som jag hör-
de talas om tankarna på att skicka HMS 
Carlskrona ner till Adenviken och Indis-
ka Oceanen. Idén om att faktisk ta med 
sig helikopter började också dyka upp. 
Jag var divsionschef på Helikopterflottil-
jen på Malmen, och det som först hördes 
om ME-02 och helikoptrar var mest att 
kategorisera som ”mässnack”. Men sen 
på ett par veckor övergick det snabbt till 
att handla om att faktiskt svara på frågan: 
”Är det möjligt?”, och att sen kunna stå 
för svaret. Det tål att upprepa samman-
hanget. Den politiska ledningen ville att 
Försvarsmakten inte bara skulle delta i 
operation Atalanta, utan faktiskt leda den 
med ett styrkehögkvarter (Force Headqu-
arters, FHQ) ombord på HMS Carlskrona 

som flaggfartyg. De som ansvarade för 
den faktiska planeringen av operationen 
på operationshögkvarter (Operational 
Headquarters, OHQ) i London svarade 
att Sverige gärna fick leda operationen, 
men då skulle man också skicka med en 
helikopterenhet. Det till synes lilla blev 
villkoret för det stora. Det var tydligt att 
den politiska viljan till detta var stor, men 
som alltid döljer sig djävulen i de små de-
taljerna. Utmaningen i att skicka en far-
tygsbaserad helikopterenhet till Indiska 
oceanen var oerhörd. 

När Försvarsmaktens inriktningsbe-
slut om detta kom någon vecka efter mid-
sommar 2009 var läget följande: Hkp 15 
var ännu inte certifierad för att starta och 
landa ombord på fartyg, HMS Carlskro-

Överstelöjtnant Robert Karjel, som ledde utvecklingen 
av, och de inledande månadernas helikopterverksamhet 
på HMS Carlskrona i operation Atalanta, verkar nu som 
projektledare på Högkvarteret för anskaffningen av Hkp 
16, Blackhawk.
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na var inte heller certifierad för att fung-
era som flygplats, dessutom saknade hon 
tankanläggning och inflygningssystem, 
så det var inte ens fysiskt möjligt. Till det 
kom det faktum att hälften av piloterna 
på min division aldrig hade landat på ett 
fartyg tidigare. Då helikopterverksam-
heten i Försvarsmakten kanske inte har 
varit den klarast lysande stjärnan under 
ett antal år, var det många som ifrågasatte 
om det ens var möjligt att gå i mål. En sak 
stod i alla fall klar, skulle detta lyckas var 
mycket verksamhet tvungen att genom-
föras i flera parallella spår. Vi ställdes 
snart också inför ett antal dilemman som 
kan sammanfattas som att formell flyg-
säkerhet ställdes mot reell flygsäkerhet. I 
ett så här pass komplicerat sammanhang 
måste man certifiera hårdvara, teknik 
och metoder i ett antal dimensioner, men 
bara för att alla papper till slut är på-
skrivna och graferna framtagna betyder 
det inte att man har ett antal besättningar 
som faktiskt behärskar att genomföra 
till exempel en enmotorlandning på ett 
fartyg som häver och kränger sig i syd-
västmonsunen. Tiden fanns inte att lösa 
båda behoven, inte utan att tänka nytt. 
Svaret blev ett oerhört nära samarbete 
mellan Marinen, FMV och Helikopter-
flottiljen, samt inte minst att ta in det 
australiensiska företaget Prism Defence, 
som specialiserat sig på fartyg-helikopter 
integrationer. Medan FMV och Prism 
inledningsvis fokuserade på att få Carls-
krona klar, ägnade vi på flygsidan oss åt 
att flyga sjö-operativa profiler med heli-
koptrarna, särskilt nattetid. Inlärnings-
kurvan var brant: instrumentnedgångar, 
sensorspaning, skjutövningar, vinsch-
ning – många var de fartyg som ropa-
des upp nordost Öland på kanal 16 och 
sen fick en helikopter hovrandes utanför 
bryggan i nattens mörker. Det var några 

år sen sist. I nästa steg kom fartygsland-
ningarna, för de piloter som aldrig gjort 
det innan började vi på statsisbrytarna. 
När det sedan visade sig att den utbild-
ning vi skulle få på danska örlogsfartyg 
utgick och att tiden med fartygslandning-
ar på HMS Carlskrona innan avfärd mot 
Afrika skulle bli betydligt mer begränsad 
än vad vi först hade räknat med, gjorde 
Marinen en imponerande kraftansträng-
ning och ställde med mycket kort varsel 
en Visbykorvett till vårt förfogande för 
start och landningsträning. Ungefär sam-
tidigt bedrev FMV och Prism en intensiv 
verksamhet ombord på HMS Carlskrona 
där man dels utbildade fartygsbesätt-
ningen i allt som krävs för helikoptero-
perationer: däckstjänst, bryggtjänst, 
tankningsprocedurer etc., dels tog fram 
de operativa gränsvärden som skulle gäl-
la för vind och sjöhävning vid start och 
landning med HKP 15 ombord på Carls-
krona. Dessa diagram går under beteck-
ningen SHOL: Ship Helicopter Operating 
Limits. Med mätutrustade helikoptrar ge-
nomfördes långt över hundra landningar 
i olika relativa vindriktningar, sjöhäv-
ningsfall och fartområden för fartyget. 
Det gällde att få fram vad de fysiska- och 
arbetsbelastningsmässiga begränsning-
arna var för att säkert kunna starta och 
landa ombord. I normala fall tar en sådan 
utprovning månader i anspråk, men den 
tiden fanns inte. Och vi hade nog lite tur 
också som fick tämligen varierande väder 
under de veckor de flygproven pågick.

När vi så nådde den 13 mars och Carls-
krona skulle kasta loss för att ge sig av 
mot Afrika, återstod fortfarande en del 
arbete. Ur ett flygperspektiv hade vi 
fortfarande en del utbildning kvar. Det 
var inget önskescenario att ge sig av på 
mission utan att all utbildning var fär-
dig, men så var fallet. Dessutom behövde 
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SHOL diagrammen temperaturkompen-
seras, då de betydligt högre temperatu-
rerna i Adenviken påverkar aerodyna-
miken och detta kunde bara genomföras 
praktiskt på plats. Till detta kom det fak-
tum att vi hade haft väldigt begränsat 
utrymme för diskusioner om taktik och 
metoder när det gällde användning av 
fartyg, bordningsstyrka och helikopter i 
de olika scenarier vi kunde ställas inför. 
Lösningen blev att helikopterenehetens 
ledningscell, med uppdragsplanering, 
underrättelsefunktion och meteorolog, 
följde med fartyget från losskastning, 
för att utnyttja ombaseringstiden till ge-
mensamma förberedelser och övningar, 
medan den övriga delen av enheten las-
tade helikopt-rar, utrustning och personal 
i en väldig AN-124 och sedan flög ned 
till Djibouti. Medan ledningen samtrim-
mades med fartyget och gjorde planer, 
etablerade sig förbandet på den franska 

basen i Djibouti: upprättade flygunder-
hållstjänst och samband med Sverige, 
genomförde briefingar med fransmännen 
om de flygregler som gällde lokalt och 
flög sedan första passet tre dygn efter att 
man urlastat i Djibouti. Att komma upp i 
luften så snabbt som möjligt var inget mål 
i sig, det kunde ha gått tidigare, men vi 
valde att inte forcera främst med tanke på 
klimatanpassningen som alltid tar myck-
et energi i början. Enheten lämnade ett 
Sverige där det fortfarande var frysgra-
der och började arbeta i trettiogradig vär-
me. (När våren så småningom övergick i 
hetaste sommar var rekordet som vi flög i 
drygt femtio grader i skuggan.) Att flyga 
från en sådan plats som Djibouti är an-
norlunda. Till följd av att landet har blivit 
en hot-spot i den nya världsordningen ef-
ter 9-11 och sedan med allt vad kampen 
mot piratverksamheten innebär, så har 
mängder med militärt flyg från hela väl-

Landning med Hkp 15 på HMS Carlskrona.
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den samlats här. Trafikintensiteten i luf-
ten är tidvis hög, allt från stora bombare, 
tankningsflygplan och havsövervakare, 
till förarlösa flygplan, tiltrotormaskiner 
och helikoptrar. Det innebär också att 
det förekommer en mängd olika språk 
på frekvenserna, med alla möjligheter 
till missförstånd, då välviljan inte alltid 
kompenserar för en utmanande nivå på 
engelskan. Den rent geografiska miljön är 
också intressant, ett land präglat av sand- 
och stenöken, med stora nivåskillnader. 
Här ligger Afrikas lägsta punkt Lac As-
sal, en saltsjö (saltare än Döda havet) på 
-155 meter, med omgivande bergstoppar 
på över 2000 meter. När man flyger över 
landskapet får man ofta syn på enkla no-
madläger och kamelkaravaner (Djibouti 
är världens största kamelexportör) och 
ute till havs ser man nästan dagligen jät-
temantor, havssköldpaddor, valar och na-
turligtvis stim med delfiner som leker.

När sedan HMS Carlskrona anlöpte 

kunde de sista pusselbitarna läggas på 
plats. Tiden mellan hennes ankomst och 
det att ME-02 formellt gick in i missio-
nen knappt två veckor senare blev oerhört 
intensiv. FMV och Prism genomförde de 
kompletterande flygproven som sedan 
varvades med utbildning av de flygande 
besättningarna, detta mitt i missionsom-
rådet i Adenviken. För att vinna tid i den 
ibland något komplicerade certifierings- 
och tillståndsprocess som Försvarsmak-
ten valt, hade alla behöriga beslutsfattare 
flugits ner till Djibouti och befann sig 
ombord under denna tid. Det innebar att 
ett flygprov kunde genomföras på mor-
gonen, alla papper och tillstånd för en 
utökad flygenvelop klaras ut över lunch, 
så att flyg- och fartygsbesättning sedan 
kunde tillämpa det under eftermiddags-
passen. Det arbetades i det närmaste 
dygnet runt och trots frustrationer och 
friktioner som med en naturlags förut-
sägbarhet uppstår i dessa sammanhang så 

Prickskytt i helikopter 15.
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hann vi färdigt i tid. Den tid som sedan 
följde i insatsen lade vi mycket kraft på 
mängdträning inom ramen för de skarpa 
uppdrag som genomfördes, upprepade 
starter och landningar, inflygningar och 
nödträning. Totalt under hela ME-02 pe-
rioden genomförde HKP 15 mer än 600 
starter och lika många landningar på far-
tyg till sjöss.

Allt gott så, men vad duger egentligen 
HKP 15 till i rollen som fartygsbaserad 
helikopter? Är den verkligen användbar 
eller var det här inte bara en nödlösning? 
Man skall väl inte sticka under stol med 
att det fanns dubier även inom den egna 
organisationen inför uppdraget. På blog-
garna ute på nätet som håller sig med ett 
mer rättframt språk var en vanlig kom-
mentar att vi som gav oss in i detta inte 
förstod vårt eget bästa. Det fartyg som 
HMS Carlskrona avlöste som flaggfartyg 
var det italienska fartyget Etna. Den he-
likopter hon förde ombord för Operation 
Atalanta var en EH-101, en helikopter ut-
vecklad enkom för marint bruk med en 
startvikt på knappt 16 ton, att jämföra 
med HKP 15 på drygt 3 ton. Inför att 
ME-02 skulle ta över ansvaret för opera-
tionen samverkade vi mellan helikopter-
enheterna på de båda fartygen. Det som 
inledningsvis var något med en oerhört 
imponerande förmåga visade sig snart 
ha sina nyanser. Den italienska helikop-
terenhetschefen hade begärt att få minst 
15 tekniker för att klara underhållet om-
bord under insatsen, han hade fått 12 och 
upplevde det antalet som en begränsning. 
Vår enhet innehöll 3 tekniker ombord på 
Carlskrona, varav en dessutom ingick i 
flygande besättning och därmed använde 
mycket av sin tid till det. När EH-101 var 
klargjord för flygning och stod i bered-
skap, tog det runt en halvtimme att kom-
ma i luften på grund av uppstartstider av 

delsystem och alla checker som måste 
genomföras. Man brukar säga att när ett 
fartyg rapporterar att man är under anfall 
av pirater har man ca 30 minuter på sig 
att göra något innan det är för sent. Tar 
det då lika länge att komma i luften så har 
man en utmaning. (För nyansernas skull 
ska nämnas att EH-101 kan stå i högre be-
redskap genom att ha en APU igång – en 
liten jetmotor – men då går det flygtid, a 
7000 euro i timmen, vilket blir en annan 
utmaning). När HKP 15 stod i beredskap 
kom vi i luften på en bråkdel av den tiden 
och kunde använda vår halvtimme till 
mycket annat. Våra optiska sensorer var 
fullt jämförbara, FLIR och högförstoran-
de lågljuskamera, och när det gällde va-
penverkan hade vi samma system att till-
gå: kulspruta och prickskytt. Naturligtvis 
finns det prestanda hos EH-101 som HKP 
15 inte kommer i närheten av, förmågan 
att bära sjömålsrobot och torped; de kun-
de standardmässigt vara i luften tre och 
en halv timme, vi knappt två, de kunde ta 
över tjugo passagerare och vi kring fyra. 
Men, för just den här missionen, inom 
ramen för Operation Atalanta, var de för-
mågorna inte gränssättande utan det var 
det annat som var och där kom HKP 15 
inte nödvändigtvis till korta.

Att hålla hög beredskap över tiden och 
att ha förmågan att spana efter och yt-
terst stoppa pirater, är kanske det mest 

Pirater lastar vapen inför ett uppdrag.
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uppenbara sättet att beskriva helikopte-
renhetens uppdrag på. Men något som 
också var viktigt var att bistå fartyget och 
särskilt staben, FHQ, ombord med trans-
porter. I ett havsområde stort som nästan 
hela Europa blir då den avgörande förmå-
gan vilka andra fartyg man kan och får 
landa på. Den typen av verksamhet kallas 
Crossops – Cross Deck Operations – och 
är en hel regel- och metodvärld i sig. Inför 
den första landningen ombord på en ny 
fartygstyp utbyter man en mängd data för 
att försäkra sig om att båda sidor tänker 
och gör lika: att de målade strecken på 
däcket verkligen medger att rotorn inte 
tar i något, att vinddiagramet för fartyget 
inte innehåller något som kan överraska, 
att däcksteamet inte spänner fastspän-
ningen för hårt, att tankmunstycket pas-
sar, att de har rätt sorts bränsle ombord. 
Det blir lite som att ombasera till ett an-
nat land varje gång. Dock var det just den 

internationella dimensionen som var så 
viktigt för samverkansmötena mellan de 
olika fartygen och ledningen på FHQ, att 
i möten mellan människor komma fram 
till vad de olika skrivna dokumenten och 
ordrarna faktiskt innebar och inte minst 
att få ansikten på dem man har under sig 
eller jobbar för. Det var den dimensionen 
vi möjliggjorde och vi klarade ut det mot 
ett tiotal fartygsklasser, från kryssare till 
fregatter, från ungefär lika många natio-
ner.

Att röra sig över ett så enormt om-
råde som ME-02 gjorde, innebär inte 
bara exotiska hamnbesök, utan är i sig 
en verklig logistisk utmaning. Helikop-
terenheten utgick underhållsmässigt från 
Djibouti, där vi hade personal som kunde 
genomföra tyngre underhåll med tillgång 
till egen hangar. Där fanns också vår re-
servhelikopter (utom de första veckorna 
då vi hade båda ombord). Tanken var 
att hela tiden hålla en relativt ”nyser-
vad” helikopter på fartyget och därmed 
kunna flyga över tiden utan långa avbrott 
för service på fartyget. Ibland kunde vi 
naturligtvis inte byta helikopter rakt av 
på grund av avstånden, utan fick istället 
serva helikoptern under hamnstoppen. 
Beroende på vad som gått sönder eller 
vilken utrustning som behövdes, blev det 
enheten i Djibouti som såg till att stå på 
rätt kaj, med rätt utrustning, så att job-
bet kunde börja så fort Carlskrona kom 
in och förtöjde. Det spelade ingen roll 
om det var i Mombasa i Kenya, Salalah 
i Oman eller på Seychellerna, där stod de 
och mötte upp. Det var ett oerhört jobb 
som den tekniska sidan lade ned på att 
få detta att fungera (vid ett tillfälle ge-
nomfördes en fällning av utrustning med 
fallskärm från flygplan till havs), men det 
gav också resultat. Under de fyra måna-
der helikopterenheten deltog i Operation 

Författaren provar hkp15 vinchförmåga.



113

Atalanta hade vi en tillgänglighet på he-
likoptern ombord under 95 % av tiden, 
och så vitt känt kom inget annat fartyg i 
styrkan i närheten av det.

Ungefär mitt i min tid nere i området 
kom det sig att HMS Carlskrona lade 
till i Victoria på Seychellerna. Den lilla 
ö-nationen lider oerhört av piratverksam-
heten i Indiska oceanen. Seychellerna har 
två huvudinkomster: turism och tonfiske. 
Men de stora kryssningsfartygen vågar 
sig inte dit längre och landets tonfiskare 
kapas regelbundet av pirater. För min del 
blev dagarna där ett slags omvänd deja 

vu till det jag upplevde för tjugo år se-
dan. Jag var till och med upp till det lilla 
familjehotell som jag och min fru bodde 
på under vår smekmånad, det var samma 
ägare nu som då. Jag förklarade min bak-
grund. ”Och nu då?” sa ägaren, ”är du 
här med det svenska örlogsfartyget nere 
i hamnen?” ”Ja”, svarade jag. Han nick-
ade. ”Det är få som förstår hur svårt vi 
har fått det med piraterna. Tack för det 
ni svenskar gör.”, sa han sen och tog mig 
i handen. Det var minst sagt en märklig 
upplevelse, men lika mycket något som 
värmde oerhört. 

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

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

Ansökan om Fabian och Ewa Tamms stipendium skall vara Kungl. Örlogsmannasäll-
skapet tillhanda senast den 15 augusti 2010. Ansökan skall förutom namn och adress 
m.m. innehålla ämnesområde och syfte samt översiktlig disposition och arbetsplan.

Ansökan, märkt Stipendium, skickas till:
Kungl. Örlogsmannasällskapet
Teatergatan 3, 5 tr
111 48  Stockholm
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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 
Anmälan kan också göras brevledes till: 

Redaktionen för TiS, c/o Engevall, Junibacken 9, 135 54 TYRESÖ
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Ledamoten
CHRISTER SVENSÉN

Christer Svensén är överläkare och docent vid Karo-
linska Institutet/Södersjukhuset. Han är också örlogs-
kapten samt styrelseledamot i Kungliga Örlogsman-
nasällskapet. Författaren är kliniskt verksam inom 
anestesi- och intensivvård samt ansvarig för forskning, 
utveckling samt undervisning av medicine kandidater 
på termin 8 i läkarutbildningen. 

Marin sjukvård – utveckling under 
internationella insatser 
Årsberättelse inom vetenskapsgren V, Humanteknik och underhållstjänst, föredragen 
vid Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde den 27 april 2011. 
Föreliggande årsrapport bygger på egna erfarenheter från ME01 och dokument 
sammanställda av Marinöverläkaren, kommendörkapten Carl Johanson samt 
örlogskapten Mikael Nordlund gällande ME02.

Sjukvårdsförhållanden på gamla tiders örlogsfartyg var primitiva. Skador orsakade 
av strid och olycksfall kunde endast hjälpligt omhändertas. Extremitetsskador kla-
rades med amputationer, övriga skador var oftast bortom förmåga. De internatio-
nella insatserna under 2000-talet, framför allt ML01/02 utanför Libanon och ME01 
och ME02 i Adenviken med tillhörande vatten, har dock radikalt ändrat förutsätt-
ningarna för marin sjukvård. De marina enheterna har försetts med kirurgisk- och 
intensivvårdskompetens i klass med svenska akutsjukhus. Den senaste utvecklingen 
har inneburit att såväl brister som styrkor kommit i dagern och en fortsatt utveck-
ling av den marina sjukvärden krävs. Föreliggande årsberättelse pekar på vilken 
utveckling som skett och på ett antal av de viktigare åtgärderna som krävs framgent. 

I svenska flottan har skeppsläkare fun-
nits sedan 1600-talet. Som en märkesman 
inom flottans sanitetsväsen framstår Ar-
vid Faxe d.ä., amiralitetsmedicus i Karls-
krona, under senare delen av 1700-talet. 
Hans i bokform utgivna ”Afhandling 
om hushållningen till siöss i afseende 
på hälsans bevarande, till kongl. örlogs-
flottans tienst” gjorde Faxe till navalme-

dicinens fader. Under 1800-talet arbetade 
både armé- och marinläkare på flottans 
fartyg. År 1874 tillkom en för flottan 
avsedd läkarkår som blev en fastställd 
marinläkarkår 1902. Sedan dess har alla 
våra stora övervattensfartyg haft marin-
läkare tjänstgörande ombord. I samband 
med den lätta flottans intåg i början av 
1960-talet återfanns läkare på jagare, 
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fregatter, segelfartyg och långresefartyg. 
De sista sjögående läkarna försvann när 
långresorna upphörde. Arbetsuppgifter-
na för de sjögående läkarna bestod mest 
av karaktären allmän läkarverksamhet 
samt förbandsplatsverksamhet. Långre-
sefartygen (Fylgia, Gotland, Älvsnabben 
och Carlskrona) redovisade viss kirur-
gisk verksamhet av typen akut kirurgi 
såsom hanterande av brännskador och 
borttagande av inflammerad blindtarm. 
Innan marinens fartyg på 2000-talet or-
ganiserades för internationella insatser 
fanns inga sjögående läkare kvar med un-
dantag för vissa segelfartygsexpeditioner 
i Nordsjön och angränsande farvatten.

Under 2009 och 2010 har svenska 
marinens styrka med stödfartyget HMS 
Trossö och två korvetter av Stockholms-
klass (HMS Malmö och HMS Stockholm) 
i styrkan ME01 (2009) och HMS Carls-
krona (2010)  deltagit i Operation Ata-
lanta i Adenbukten. HMS Carlskrona 
var 2010 inledningsvis styrkelednings-
fartyg och under senare delen verkade 
hon som patrullfartyg. Huvudsyftet med 
svensk marin närvaro har varit att eskor-
tera World Food Programs hjälptranspor-
ter till Somalia. Ett tilläggsuppdrag var 
också att skydda handelsfartyg i området 
från piratöverfall. 

Piratattackerna i området har varit och 
är fortfarande talrika på grund av den in-
stabila situationen i Somalia. Piratverk-
samheten, som först sågs som en pro-
dukt av det pågående kriget och brist på 
infrastrukturell ordning, har emellertid 
utvecklats till en ren lukrativ affärsrörel-
se. På grund av de närvarande under FN 
mandat EU-ledda örlogsfartygen i Aden-
viken har piratverksamheten nu trängts 
ut i Indiska Oceanen och attacker kan 
äga rum så långt ut som vid Seychellerna. 
Det är en påtagligt vapenfylld miljö med 

möjlig skottlossning från automatkarbin 
och raketgevär innebärande stora risker 
för personal på handels- och örlogsfartyg. 
Våldet har eskalerat och dödsskjutningar 
har förekommit.

Om misstänkta pirater siktas till havs 
sjösätts en snabbgående skeppsbåt från 
örlogsfartyg med en särskilt utbildad 
bordningsstyrka bestående av amfibie-
soldater. Alternativt förföljs piraterna 
med helikopter. Visitationer utförs av 
soldater försedda med automatkarbiner, 
radioutrustning och personliga kropps-
skydd. Aktionen benämns ”approach” 
och kan vara antingen ”friendly” eller 
”unfriendly” beroende på vilken hotbild 
som förväntas. För att snabbt kunna be-
handla skottskador skall kirurgisk för-
måga finnas tillgänglig dygnet runt.

Vid konfrontation med pirater löper 
den egna besättningen stor risk att träf-
fas. Piraterna, som färdas i mycket snab-
ba mindre fiskebåtsliknande farkoster 
(skiffs), är utrustade med automatkarbin 
av typ Kalasjnikov AK-47 och raketgevär 
(RPG = Rocket Propelled Grenades) lik-
nande de vapen som används av terroris-
ter i Afghanistan.

Mål 
Sjukvård i de svenska militära insatserna 
vilar på Natodokument som 
• HKV 2010-02-05 22 100:52460, För-

svarsmedicin vid insatser - riktlinjer 
• MC 362/2 (Military committee 362/2 

NATO Principles and Policies of 
Operational Medical Support från 
2004 APR). 

• AJP-4.10 (Allied Medical Support 
Doctrine från 2002 FEB)

Målen kan översättas med att livräddan-
de kirurgi skall kunna startas inom två 
timmar efter skada och postoperativ vård 



117

bedrivas i upp till 3 dygn och allt detta 
för upp till två, med viss risktagning tre, 
patienter. Under ME01 var gränsen satt 
till 48 timmar då förbandet oftast inte var 
längre bort från stödsjukhuset i Djibouti 
än att detta kunde klaras. 

Enligt ovanstående regelverk är det re-
geln 10 - 1- 2 som gäller. Den innebär att: 
• inom 10 min ska en skadad få första 

hjälpen av kamrat eller stridssjukvår-
dare. 

• inom 1 timme (efter skada, alltså 
inom ytterligare 50 min) ska den 
skadade få hjälp av kvalificerad sjuk-
vårdspersonal. Försvarsmakten tol-
kar det som vård inom 1 timme av 
sjuksköterska eller läkare från någon 
typ av ambulansfarkost. 

• inom 2 timmar (efter skada, alltså 
inom ytterligare 60 min) ska den ska-
dade få vård på sjukhus, vilket För-
svarsmakten tolkar som att patienten 
ligger på operationsbord och livräd-
dande kirurgi kan påbörjas, även om 
det inte är på ett egentligt sjukhus 
utan i traumagrupp eller annan fram-
skjuten kirurgisk enhet. 

Samma regel omsätts ibland till 15 - 90 - 
15 vilket betyder att:
• inom 15 minuter ska den skadade 

ha fått grundläggande första hjälpen 
av kamrat och stridssjukvårdare och 
larm och begäran om ambulans ska 
ha gått iväg. 

• under de följande 90 minuterna (tid 
15 - 105 min efter skada) ska am-
bulansfarkost starta, komma fram, 
stabilisera där så är lämpligt, lasta, 
starta färd mot sjukvårdsinrättning 
(traumagrupp eller sjukhus) och 
landa på sjukvårdsinrättning (det här 
kräver ju att restiden får vara högst 
30 - 40 minuter om ambulansfarkos-

ten ska fram och åter samma väg. Om 
helikopter redan finns på patientens 
fartyg så blir det bara blir en enkelre-
sa och dubbla flygtiden kan tillåtas). 

• under de sista 15 minuterna efter an-
komst (tid 105 - 120 min efter skada) 
ska patienten tas från ex HLS (Heli-
copter Landing Site) till operations-
bordet för livräddande kirurgi. 

Nivåer av sjukvård inom 
Försvaret
Försvaret arbetar med sjukvårdskoncept 
på olika nivåer. ROLE 1 innebär daglig 
sjukvård och akut medicinskt omhän-
dertagande på förbandsplats inklusive 
prioritering (triage) och stabilisering in-
för transport. ROLE 2 innebär liv- och 
extremitetsräddande kirurgi med olika 
grader av vårdkapacitet. Den kan vara 

Kirurg och operationsköterska under 
övning, ME01.
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enhanced, ROLE2E, vilket är minimi-
nivå för ett förband av ME01 och ME02 
klass. ROLE 2 kan vara små lättrörliga 
operationslag utan egentlig vårdkapaci-
tet (Framskjuten Kirurgisk Förmåga = 
FKF), mindre fältsjukhus som i Afgha-
nistan alternativt sjögående operations-
lag. ROLE 3 innebär större fältsjukhus 
med flera specialiteter representerade, 
intensivvårdsavdelning och vårdplatser, i 
detta sammanhang avses det franska mi-
litärsjukhuset i Djibouti, civila sjukhus 
i Nairobi, Mombasa (Kenya), Sallalah 
(Oman) eller Victoria (Seychellerna). Här 
skall finnas laboratorieresurser, tandlä-
kare, röntgenavdelning med datortomo-
grafi. ROLE 4 slutligen är större sjukhus i 
Sverige. Efter stabilisering på ROLE 2-3 
nivå skall patienten snarast förflyttas till 
högre vårdnivå (repatriering).

Damage Control Surgery 
Den livräddande kirurgi som skall bedri-
vas är av typen Damage Control Surgery 
(DCS). Patienten är oftast multipelt ska-
dad, på väg att bli nedkyld samt har börjat 
förlora blodstillande faktorer. På grund 
av dålig genomblödning blir patienten 
också metabolt sur. Det är därför viktigt 
att anpassa det kirurgiska ingreppet till 
detta och i första hand snabbt stabilisera 
patienten och få stopp på pågående blöd-
ning. Detta sker genom att buk och ev 
bröstkorg öppnas och tamponader packas 
på olika ställen. Dessa skapar mottryck 
varvid tryck på vävnader ökas och pågå-
ende blödning stoppas. När patienten sta-
biliserats i sin cirkulation kan tampona-
der försiktigt avlägsnas i ett något senare 
skede för att kunna hitta blödningskällor 
och kunna återställa organens anatomi.  
Målen med DCS är att stoppa blödning 
och förhindra/avlägsna kontaminering 
av skadad vävnad med en kort checklista 

enligt nedan: 
1. Stoppa blödning/kirurgisk kontroll av 
blödning och avlägsnande av skadad väv-
nad
a. Stoppa intern blödning
b. Kontrollera och förhindra kontami-

nation
c. Terapeutisk bukpackning om nöd-

vändigt
d. Primär förslutning av buken/öppen 

buk
2. Intensivvård (IVA), fysiologisk åter-
ställning och optimering
e. Återställa normal kroppstemperatur
f. Optimera koagulationsfaktorer
g. Justera metabol surhet 
3. Planera reoperation, definitiv kirurgi 
för återställande av funktion och anatomi

Sjukvårdsorganisation 
ME02 – HMS Carlskrona
Sjukvårdsorganisationen ombord på 
HMS Carlskrona bestod av en tramua-
grupp samt en stabsläkare (Senior Medi-
cal Oficer, SMO) Traumagruppen bestod 
av:

Bukpackning
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• 1 kirurg
• 1 anestesiläkare
• 1 operationssköterska
• 2 anestesisköterskor
• 2 IVA-sköterskor
Stabsläkaren, SMO, var gemensam för 
hela EU-styrkan och för ME02. Under 
den tid som Sverige inte ledde operatio-
nen, dvs. när EU-staben hade lämnat, 
kvarstod stabsläkaren som biträdande ki-
rurg i traumateamet.

För intensivvård (IVA) fanns två or-
dinarie platser i en hytt. Dessutom var 
undersökningsrum i läkarmottagningen 
utrustad som IVA-plats med övervak-
ning, infusionsvärmare, ventilator mm. 
Således fanns två ordinarie IVA-platser 
och en reservplats.

Rekrytering, utbildning 
och träning av sjukvårds-
personal
Kirurg, anestesiläkare och sköterskor
Försvaret har få heltidsanställda läkare. 
Dessa är huvudsakligen sysselsatta med 
administrativa uppdrag och har begrän-
sad aktuell klinisk erfarenhet. Reserv-
officerare i hälso- och sjukvårdstjänst 
utgörs av ett 100-tal läkare och sjukskö-
terskor. Dessa har varierande bakgrund 
och åldrar och verkar huvudsakligen i 
den civila sektorn. Övriga läkare tjänst-
görande i försvaret utgörs av civila kon-
traktsanställda läkare. 

Oavsett bakgrund saknar svenska lä-
kare, kirurger såväl som anestesiologer, 
påtaglig erfarenhet av kirurgi i samband 
med militära skott- eller sprängskador. 
Detta gör att antalet möjliga läkare att 
rekrytera med rätt kompetens för dessa 
uppdrag är få. Till detta skall också läg-
gas den civila arbetsgivarens personalsi-

tuation. Det är inte uppenbart lätt att släp-
pa en erfaren kirurg eller anestesiolog i 
kanske sex månader. Den civile läkaren 
har också ett tryck på sig att upprätthålla 
kompetens och känner olust över att vara 
borta i månader utan att få syssla med 
sedvanlig patientvård.  

Ansvaret för rekrytering är uppde-
lat på flera händer. Uppdragen formas i 
de taktiska staberna, FörsvarsMedicin-
Centrum (FöMedC) i Göteborg tar fram 
lämpliga kandidater, Livgardet deltar i 
utbildning och utrustning och det ak-
tuella förbandet anställer. Inför ME01 
skedde dessa anställningar mycket sent. 
Liknande erfarenheter kan dras av situa-
tionen kring ME02 och det är uppenbart 
att man lärt lite av de erfarenheter som 
gjordes under ME01. Arbetet för läkare 
och sjuksköterskor planeras i regel sex 
månader i förväg. Sjukvårdspersonal har 
därför uttryckt önskemål om att besked 
om antagning ges minst sex månader i 
förväg. Trots att Högkvarteret (HKV) 
säger sig förstå problematiken anser man 
att det inte går att rekrytera tidigt då vissa 
anvisningar förbjuder Försvarsmakten att 
lägga ut pengar utöver ordinarie arbets-
tid. Detta kan fungera inom de flesta om-
råden men inte för sjukvård. Övrig perso-
nal är ofta anställd i Försvarsmakten och 
kan förbereda sin insats på sin ordinarie 
arbetsplats men den civilt arbetande läka-
ren som arbetar på ett sjukhus kan vara 
helt ovetande om att han eller hon skall på 
mission för 6-12 månader till bara någon 
vecka innan det blir aktuellt. 

För att rätta till detta bör följande åt-
gärder vidtas (dessa erfarenheter drogs 
redan efter ME01 men verkar inte ha fått 
genomslag).
1. Annonsering på Försvarsmaktens 

hemsida i god tid. Alltså före insat-
sens beslut.
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2. Annonsering på www.internetmedi-
cin.se

3. Personlig kontakt FöMedC – reserv-
officerare

4. Inkallelse först när beslut om insats 
är taget.

5. Förbehåll om att om insats inte blir 
av – ingen anställning

6. Personligt möte med kandidat för att 
undvika felrekrytering

7. Teambildning så att man inte behö-
ver utbildar sjukvårdare (sjv) folk till 
varje specifik mission – istället skall 
de vara tillgängliga för missionsarbe-
te i allmänhet. Man ska inte behöva 
uppfinna hjulet varje gång.

Några förslag till förbättringar är att 
kontraktsanställa olika team med för-
bandstillhörighet. Detta arbete har up-
penbarligen startat med varierande fram-
gång. Poängen med detta är att team kan 
öva i civil verksamhet och då åka på 
gemensamma kurser. När personal se-
dan skickas ut kan det vara lämpligt att 
extraanställa någon funktion så att team-
medlemmarna kan rotera till sjukhus 
iland. Det är uppenbart att det kan bli 
mycket litet att göra under en mission där 
ingen daglig kirurgisk verksamhet äger 
rum. Detta är mycket återhållande ur re-
kryteringssynpunkt. Kan således någon 
medarbetare närvara vid daglig sjukvård 
iland skulle det vara mer attraktivt för en 
kirurg att vara borta från Sverige ett antal 
månader. 

Under ME01/02 verkade vi tillsam-
mans med det svenska Bouffardsjukhuset 
i Djibouti där det gavs utmärkta möjlig-
heter till att få både operera och söva. Yt-
terligare faktorer är att meritvärdet av ut-
landstjänst måste uppgraderas. Det måste 
tydliggöras för landets verksamhetsche-

fer att det är ett klart meritvärde att ha 
gjort utlandstjänst. Det får inte uppfattas 
som onödig frånvaro. 

Sjukvårdsfolkets utbildning ME 02
Sjösäkerhet: Personalen fick en kort ut-
bildning i Basic Safety på Sjöstridsskolan 
(SSS), tyvärr inte ihop med övrig perso-
nal. Samma situation som för ME01.
Sjömanskap: Sjukvårdspersonal saknar 
oftast utbildning för detta vilket skapar 
onödiga friktioner.
Båttjänst och vapen: Sjukvårdspersonal 
deltog i bordningsgrupper. De båda nar-
kosskötarna åtog sig detta efter komplet-
terande utbildning. I ME01 hade bord-
ningsstyrkan egna amfibiesoldater som 
sjukvårdare. Det var sannolikt en bättre 
lösning.
Sambandstjänst: Sjukvårdsfolket sakna-
de utbildning i detta vilket fick komplet-
teras ombord. 
Skyddstjänstövningar: Sjukvårdsperso-
nal inledningsvis dåligt förberedda var-
för effekterna av de gemensamma öv-
ningarna inte blev optimala.
Dykerimedicin: Här finns inga formella 
krav att missionsläkare skall ha formell 
dykerimedicinsk kompetens. Dock, ef-
tersom dykeriverksamhet förekommer, 
kan det vara en fördel. ME02 hade sådan 
kompetens mest av en slump. Tryckkam-
marberedskap finns i Djibouti.
Övningar: Mer tid borde lagts på samträ-
ning i Göteborg. Fartygskännedom var 
inte optimal. Föreslagna besättningsge-
mensamma övningar av TOS (taktiskt 
omhändertagande av stridsskadad), 
HLR-repetition (hjärt-lungräddning) och 
CABDE (Circulation and bleeding, Air-
way Management and cervicial spine 
stabilization, Breathing, Disability och 
Expose/Environment) kunde inte genom-



121

föras innan avresa. 
Helikopter och transporter: Av opera-
tionsordern framgick att fartygets hkp 
15 inte skulle utrustas eller användas för 
ambulanstransport. Väl på plats upplev-
des att både skeppsbåt och hkp behövde 
kunna användas för CASEVAC1 och 
sjukvårdspersonalen tog själva fram ut-
rustning, rutiner och lösningar för att 
kunna stödja sådana transporter. ME01 
saknade helikopterförmåga och det an-
togs att detta kunde lösas inom EU för-
bandet. Detta övades dock aldrig. Endast 
en CASEVAC övning genomfördes på 
Carlskrona med egen helikopter. Utrust-
ning för CASEVAC måste dock vara 
anpassad för helikopterbruk. Här borde 
samverkan ske med Försvarets övriga 
helikopterverksamhet i Afghanistan el-
ler civil sjukvårdshelikopterverksamhet 
i Sverige. 

Kunskap för bedömning av tjänstbar-
het för flygning behövs om hkp skall sta-
tioneras ombord. Detta saknades varför 
det reglerades genom beredskap att per 
telefon från Sverige klara detta. Hkp 15 
är inte lämplig för MEDEVAC2 då den 
anses för liten för att vårdare skall kunna 
medfölja med lämplig utrustning. Bräns-
letillgången anses också vara begrän-
sande. Hkp plattan på Carlskrona är inte 
godkänd för start och landning nattetid.

MEDEVAC är lite av ett pussel. En 
svårt skadad patient skall stabiliseras av 
traumagruppen ombord. Därefter bör 
reoperation ske inom 1-1,5 dygn på nivå 
R2E eller R3 dvs. i land. Inga länder i 
området har ambulanshkp som klarar 

1. CASEVAC, Casualty Evacuation, transport 
av skadade där enbart stabiliserande åtgärder 
och enklare övervakning sker.
2 MEDEVAC, Medical Evacuation, transport 
av skadade där fler åtgärder utförs och där mer 
avancerad övervakning kan ske.

MEDEVAC förutom fransmännen i Dji-
bouti. Möjligen kan hjälp påräknas från 
andra större fartyg i området som har så-
dan helikopter tillgänglig men detta sam-
ordnas och övas inte. Om vi räknar med 
att en hkp flyger 100 M (distansminuter) 
med fart 100 knop och om Carlskrona 
gör 18 knop under ett dygn och lägger till 
100 M blir aktionsradien ca 500 M. Då 
Carlskrona ibland opererade långt utan-
för denna radie från Djibouti bestämde 
man att IVA tiden skulle förlängas till 3 
dygn. Detta stämmer inte med kravet på 
reoperation enligt DCS konceptet. San-
nolikt hade då teamet ombord fått göra 
detta om man befunnit sig långt från Dji-
bouti. Kontaminationsrisken ombord är 
mycket större än i en vanlig operations-
sal i Sverige varför endast livräddande 
kirurgi bör utföras. Detta sagt och skall 
också framhållas att operationskapaci-
teten på Carlskrona var bättre än på de 
flesta i EU-styrkan ingående fartyg men 
förutsättningarna att komma från farty-
get sämre än på de utländska fregatterna 
som alltid har egen helikopter med sig. 
Än en gång förtydligas det svenska pro-
blemet med våra helikoptrar som jag skri-
vit i tidigare artikel i TiS. 
Sjukvårdsmateriel: För sen leverans av 
sjukvårdsutrustning. Mycket av utrust-
ningen var inte uppackad och iordning-
ställd vid uppdragets början.
Förlängning av insatsen: Beslut om detta 
togs först under missionstiden vilket 
gjorde att alla i traumagruppen inte ville 
eller kunde stanna. Det innebar återigen 
sen rekrytering av avlösare och utbild-
ning av dessa.

På det följande sidorna beskrivs i ord 
och bild de utmaningar det innebär att 
förflytta skadad personal på våra enheter, 
såväl ombvord på HMS Carlskrona som 
på korvetter av Stockholmsklass.
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Patientförflyttningar ombord på HMS Carlskrona. 
Text och bilder hämtade från Marinöverläkarens (MÖL) utvärdering av ME02. Texten 
har utformats av örlogskapten Mikael Nordlund.

Patienten avlämnas på helikopterdäck. Patienten skall därefter förflyttas till sjukvårds-
avdelningen på mindäck. I nuläget är det svårt att transportera en svårt medtagen pa-
tient på bår från helikopterdäck (backdäck) via huvuddäck till sjukvårdsavdelningen 
på mindäck. Det är ett medicinskt krav att patienten kan transporteras horisontellt i 
största möjliga mån eftersom kropps läges ändringar kan vara mycket farliga för svårt 
medtagna patienter. 

Bild 1. Patient avrapporteras från helikoptersjukvårdare 
till sjukvårdspersonal på helikopterdäck.

Bild 2. Transport av patient på bår från backdäck nedför 
dubbel  lejdare till huvuddäck. 



123

Lejdaren mellan helikopterdäck och huvuddäck har kompletterats med en löstagbar 
lejdare som kan monteras i bredd med den befintliga efter att däverten till styrbords 
(SB) skeppsbåt svängts ut. Två bårbärare vid ena änden av båren använder ena lejdaren 
och två andra bårbärare i andra änden av båren använder den andra lejdaren. Båren 
kan på så vis bäras vågrätt mellan lejdarna. Kranen på backdäck om SB används som 
fäste för säkringslina till båren, men inte för lyft, under förflyttning upp eller ned för 
dubbel lejdare mellan huvuddäck och helikopterdäck (backdäck), se bild 3.

Bild 3. Transport av patient på bår från backdäck nedför 
dubbel lejdare till huvuddäck med säkringslina kopplad i 
kran, HMS Carlskrona. 

Bild 4. Däverten för skeppsbåten på huvuddäck om SB för 
måste vara utfälld vid transport av bår på dubbellejdaren 
ner från helikopterdäck. 
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För transport från SB gångbord på huvuddäck ned till det underliggande mindäck an-
vänds en saxlift genom lucka i huvuddäcket på SB låring, se bilder 5 och 6. Regelverk 
och utrymme gör att vårdare inte kan medfölja under transport vilket är negativt från 
patientsäkerhetssynpunkt. Plattformen har en låg skyddskant men saknar skyddsbur. 

Bild 5. Saxlift i övre läge med lyftplan i nivå med luckan på 
huvuddäck om SB. 

Bild 6. Saxlyft, med patient på bår, i nedre läge på min-
däck.
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Bild 7. Patienttransport på mindäck från saxlyft till 
sjukvårdsavdelning.

Bild 8. Patienttransport på kärra på mindäck, passage av 
tröskel över ramp.

En förberedd transport av patient från avlämning på helikopterdäck till operationssal 
på mindäck tar ungefär 15 min under optimala förhållanden. Förutom att samla de 
händer och den sjukvårdsutrustning som behövs krävs bl a följande:
• att skeppsbåten (Fast Rescue Boat, FRB) om SB svängs ut i sin dävert över relingen 
• att den extra lejdaren monteras
• att räcken monteras på extralejdaren
• att kranen på backdäck om SB svängs ut i läge över lejdarna
• att bårens säkringslina fästs i kranen
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• att luckan i huvuddäck öppnas
• att saxlyften på mindäck körs upp i sitt övre läge
• att ramper läggs ut över trösklar på mindäck. 
Dessa moment har övats ett flertal gånger under insatsen under gynnsam väderlek med 
solsken och bleke. Det är uppenbart att svår väderlek och mörker avsevärt försvårar och 
fördröjer en ovan beskriven transport inom fartyget.

Via skeppsbåt: Patienter kan också transporteras sjövägen till fartyget med skeppsbåt 
som lyfts i sin dävert till i nivå med huvuddäck varefter patienten dras över till huvud-
däck och sedan bärs till luckan i huvuddäck om SB. Pga trånga för hållanden i skepps-
båten har Spineboard (ryggbräda) använts. Spineboard har många bra handtag och 
stabiliserar patienten men då patienten oftast är större än brädan är patienten känslig 
för stötar och slag under förflyttning. Under ME01 provades en gammaldags bårbalja, 
avsedd för helikopter, för förflyttning av patient mellan båtar och fartyg. Den bårbalja 
för helikopter som nyligen utvecklats och godkänts för FM är större än en Spineboard 
men bör kunna prövas även för förflyttning av patienter mellan båtar och fartyg då den 
mycket väl skyddar patienten mot slag och stötar och har utmärkta lyfthandtag. 

Via sidoportar: Ytterligare ett sätt att bära patienter till eller från fartyget är via si-
doportarna på mindäck. Det kan bli aktuellt vid kaj eller då ett annat fartyg förtöjer 
långsides. Det kräver emellertid smul sjö och lagom höjd på kajen eller det andra far-
tyget. Transport av patient på samma däck eller mellan olika däck: Vid transport av 
patient inom fartyget på samma däck eller mellan olika däck används i första hand 
sjöbår och säkringslina med block. Blocket fästs med karbinhake i lyftslinga som fästs 
runt lämpligt fästelement, balk eller motsvarande. I trånga förhållanden borde lyft- och 
fixeringsväst (Halfback®) kunna komma till användning, rätt använd ger den också ett 
visst skydd av patientens nacke och huvud. Fartyget är som alla svenska örlogs fartyg 
helt anpassat för friska sjömän och det kan inte skönjas någon konstruktörs tanke att 
underlätta transport av skadade ombord. 

Mellan OP-sal och IVA Den korta vägen mellan op-sal och IVA innebär två 90-gra-
ders svängar och passage av vattentät dörr i den smala gången vilket gör att bårkärra, 
och än mindre vanlig patientsäng på hjul, inte kommer fram. För förflyttning av pa-
tient mellan op-bord och IVA bär man således patienten på scoop-bår vilket visat sig 
vara enklare än att dra över patienten till eller från en fältbår. Förhållandena inom 
sjukvårdsavdelningen är trånga och det gäller särskilt utrymmena för förflyttning av 
patienter på bår. Förhållandena är långt under normal standard och skulle aldrig ac-
cepteras på land eller i nybyggt fartyg. De omständliga sätten att arbeta har accepterats  
då det här rör sig om ett gammalt fartyg som byggdes om under stark tidspress och om 
få och sällsynta patienter.
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Bild 9. Bårbalja under ME01. Från korvett till RHIB.

Bild 10. Patient anländer sjövägen med RHIB som hissas 
upp till huvuddäck om BB.

Bild 11. Patient på Spineboard på Natobår på halvdäck 
(huvuddäck).
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VI ERBJUDER ALLT I UNIFORMER
OCH TILLBEHÖR FÖR MARINEN

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

e-post: info@nymansherr.nu

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

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

Ansökan om Fabian och Ewa Tamms stipendium skall vara Kungl. Örlogsmannasäll-
skapet tillhanda senast den 15 augusti 2010. Ansökan skall förutom namn och adress 
m.m. innehålla ämnesområde och syfte samt översiktlig disposition och arbetsplan.

Ansökan, märkt Stipendium, skickas till:
Kungl. Örlogsmannasällskapet
Teatergatan 3, 5 tr
111 48  Stockholm
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Ledamoten
MAGNUS WESTERLUND

Återuppbyggnaden av sjöoperativ helikopter-
förmåga
Inträdesanförande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde 
i Karlskrona den 23 mars 2011.

Historisk tillbakablick
Marinen var först av försvarsgrenarna att ta till sig helikopterns unika förmågor 
i den militära verksamheten. Redan 1951 påbörjades prov och försök med inhyrda 
civila helikoptrar. Konceptet med marin helikopterverksamhet utvecklades snabbt 
och 1955 startade utbildningen av de första militära piloterna följt av bildandet av 
1.hkpdiv i Stockholm 1957. Det unika är dock inte framsyntheten avseende helikop-
terns förträfflighet utan valet av helikoptersystem till marinflyget. I och med att man 
beslutade sig för amerikanska Vertol 44, den s.k. flygande bananen, tydliggjordes 
behovet av en medeltung helikopter utgörande både sensor- och vapenplattform med 
multirole-förmåga inom såväl den marina som den markoperativa arenan. Mari-
nens höga krav på sina helikoptersystem stadfästes genom att HKP1 raskt följdes 
av HKP4, en trotjänare som verkat i Försvarsmakten under 48 år och mer än något 
annat kommit att symbolisera 80-talets ubåtsjakter.

Det blev också den luftburna ubåtsjakt-
förmågan som i hög grad kom att prägla 
marinflyget under det kalla kriget, även 
om uppgifter som havsövervakning, 
ytmålsspaning och måldataöverföring 
också tydligt länkade helikoptrarna till 
fartygsförbanden.

Ett annat exempel på marinens ny-
tänkande och framförhållning är att när 

TOEM1 för rörlig marin helikopterdivi-
sion togs fram i början av 90-talet omfat-
tade det även internationella insatser med 
helikopterförbanden. 

Det är först idag resten av Försvars-

1. TOEM = Taktisk, Organisatorisk, Ekono-
misk Målsättning. Används för kravställning på 
krigsförband. Kallas numer Krigsförbandsspe-
cifikation

Överste Magnus Westerlund är chef för helikopterflottil-
jen. Han har sin bakgrund i amfibiesystsmet och har under 
en lång rad av år verkat inom helikoptersystemet.
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makten bryter om sina TOEM mot denna 
typ av verksamhet.

Marinens helikoptersystem har alltså 
legat rätt redan från början men tyvärr 
gick utvecklingen avseende storleken 
på flottans fartyg åt fel håll varför möj-
ligheterna till ombordbaserad helikopter 
försvann tillsammans med jagarnas av-
veckling. Vi hamnade istället i ett läge 
där vi hade en marin bestående av de 
största helikoptrarna och de minsta yt-
stridsfartygen och det är först år 2010 vi 
återigen börjat verka med ombordbaserad 
helikopter på ett marint fartyg.

Tyvärr har vi för närvarande ett stort 
återtagandebehov avseende sjöoperativ 
helikopterförmåga. Huvudorsaken är 
den stora förseningen av HKP14 samti-
digt som HKP4 allt för tidigt ställdes i 
malpåse i väntan på avveckling. De år av 
förmågeglapp som hittills gått har haft en 
negativ påverkan på personalens kompe-
tens och motivation.

Till viss del har kompetensen kunnat 
bibehållas och motivationen höjas genom 
att nyckelpersonal placerats på Sjöstrids-
skolan och Sjöstridsflottiljerna i väntan 
på återuppbyggnaden av den sjöoperativa 
helikopterförmågan.

Taktiska målsättningar 
och krav
PTOEM2 för insatsförbandet helikopter-
bataljon är uppdelad i sju olika typinsat-
ser (TI) där TI 2, TI 3 och TI 6 har kopp-
lingar till den maritima arenan. Här skall 
understrykas att förbandet fortfarande 
befinner sig i en utvecklingsfas där vissa 
förmågor inte beräknas uppnås förrän 
bort mot 2020.

I TI 2, territoriell integritet, ska heli-
kopterbataljonen kunna avdela helikopte-
2. TOEM finns i tre utgåvor, U=Utkast, 
P=Preliminär och S=Slutlig.

renhet för att stödja sjö- luft- och mark-
stridskrafter vid hävdande av territoriell 
integritet under 2 månader. Helikopte-
renheten ska kunna ingå och samverka 
med andra nationella förband i en sjö-
stridsstyrka längs den svenska kustlin-
jen. Vidare ska helikopterenheten kunna 
understödja andra insatsförband inom 
samtliga huvuduppgifter. Förbandet skall 
kunna verka från framskjuten fältgrup-
perad bas. 

I TI 3, nationellt försvar, ska helikop-
terbataljonen kunna stödja Försvarsmak-
tens insatsförband att försvara landet 
inom ramen för en konflikt på eller i när-
heten av Sveriges territorium. 

Helikopterbataljonen ska kunna ingå i 
och samverka med andra nationella för-
band inom samtliga arenor. Helikopterba-
taljonen ska dessutom kunna understödja 
andra insatsförband inom ramen för ba-
taljonens samtliga uppgifter. 

I TI 6, internationell sjöstyrkeinsats, 
ska helikopterbataljonen kunna avdela 
helikopterenhet för att stödja sjöstrids-
styrka vid internationella insatser under 
6 månader.

Sjöstridsstyrkan ska tillsammans med 
andra länders marina enheter säkra och 
kontrollera hamn med omgivande om-
råden samt kunna etablera och vidmakt-
hålla ett större marint kontrollområde. 
Syftet är att säkra hamn, kommunika-
tionslinjer och styrketillväxt.

Helikopter ska tillfälligt kunna base-
ras ombord på egen eller annan nations 
fartyg. Helikopterenheten skall kunna 
samgruppera vid en framskjuten base-
ring tillsammans med sjöstridsstyrkans 
basenheter eller annat förband. 

De bekämpningsuppgifter kopplat 
till den sjöoperativa verksamheten som 
helikopterenheterna skall kunna lösa är 
punktmålsbekämpning, ytmålsbekämp-
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ning samt bekämpning av undervattens-
mål där de två förstnämnda löses med 
dörrmonterade kulsprutor alternativt 
prickskyttar och den sistnämnda upp-
giften med torped. Vidare kan enheterna 
ges transportuppgifter i form av person- 
och materieltransporter samt vinschning 
och firning. Avseende sjuktransporter 
skall såväl CASEVAC3 som MEDEVAC4 
kunna utföras. Underrättelseinhämtning 
skall kunna genomföras som sjömåls-
spaning, spaning mot undervattensmål 
och ytövervakning. Helikopterenheterna 
skall dessutom kunna utgöra en kvalifi-
cerad ledningsresurs.

Helikoptersystem
Försvarsmaktens Helikopterflottilj befin-
ner sig just nu i ett skede där gamla heli-
koptersystem avvecklas eller kommer att 
avvecklas inom några år och nya system 
nyligen införts eller är under införande. 
Att genomföra dessa komplicerade pro-
cesser med relativt stora personella va-
kanser och samtidigt löpande sätta upp 
ett antal helikopterenheter för internatio-
nella insatser och beredskap för bland an-
nat EU BG kan verka vara ett lyxproblem 
men är i själva verket mycket ansträng-
ande för förbandet.

Nedan följer en beskrivning av de sys-
tem som ingår i den helikopterbataljon 
som nu skapas.

Den lätta helikoptern utgörs av HKP15, 
en italiensk Augusta A109 LUHS, som 
har anskaffats i 20 exemplar varav 8 
stycken är utrustade för sjöoperativ verk-
samhet. Samtliga maskiner är levererade 

3. CASEVAC, Casualty Evacuation, transport 
av skadade där enbart stabiliserande åtgärder 
och enklare övervakning sker.
4. MEDEVAC, Medical Evacuation, transport 
av skadade där fler åtgärder utförs och där mer 
avancerad övervakning kan ske.

till Försvarsmakten. Den har en besätt-
ning på två piloter och en uppdragsspe-
cialist och är utrustad med elektrooptiskt 
spaningssystem (EOS), navigations- och 
väderradar, automatiskt identifierings-
system (AIS), utrustning för fast rope 
och rappellering, vinsch, lastkrok för 
hängande last, enklare bårinstallation, 
revolvermagasin med sonarbojar samt in-
formationslänk för sonar- och radarinfor-
mation. Även information från EOS kan 
sändas i realtid. Beväpningen utgörs av 
dörrmonterade kulsprutor. 

HKP15 är anskaffad till Försvarsmak-
ten för sjöoperativ verksamhet och som 
skolhelikopter. Den har dessutom fått 
ytterligare en operativ roll som lätt he-
likopter i stödet till specialförbanden. 
Bristen på medeltunga helikopterresurser 
har dock tvingat fram beslutet att nyttja 
HKP15 i NBG 11 under första halvåret 
2011.

Den medeltunga maskinen, HKP14, 
NH90, är ett sameuropeiskt projekt i syf-
te att skapa en enhetshelikopter för Nato. 
Sverige har beställt 18 maskiner varav 
5 stycken kommer att vara sjöoperativa. 
Leverans av systemet påbörjas under det 
första halvåret i år. Inledningsvis i form 
av de fyra s.k. basic-maskinerna som le-
vererades till FMV med början från 2008 
och som sedan dess funnits i en hangar på 
Malmen. Det är helikoptrar utan operativ 
förmåga endast avsedda för inskolning av 
piloter och tekniker. Dessa kommer suc-
cessivt att modifieras och inledningsvis 
ersättas med den markoperativa versio-
nen och slutligen, 2014, den sjöoperativa. 
Helikoptern kommer i sin marina roll att 
ha en besättning på två piloter, en färd-
mekaniker samt en taktisk koordinator 
och en uppdragsspecialist sjö, eller spa-
nare och sonaroperatör som vi sade inom 
det gamla marinflyget. 
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HKP14 kommer att vara utrustad med 
spaningsradar, aktiv och passiv sonar, 
sonarbojar, ledningssystem TMS, AIS, 
vinsch, trupptransportsäten, lastkrok för 
hängande last, bårinstallationer samt ut-
rustning för fast rope och rappellering. 
Beväpningen blir torped, vilken ännu ej 
beställts, samt dörrmonterade kulsprutor.

Allt pekar mot att helikopterbataljonen, 
med början från årsskiftet 2011/2012, 
även kommer att förses med 15 stycken 
HKP16, UH-60M Black Hawk. Dessa är 
renodlat markoperativa helikoptrar.

Sammantaget innebär det att Helikop-
terflottiljen inom några år kommer att 
förfoga över totalt 33 medeltunga och 20 
lätta helikoptrar, samtliga mycket avan-
cerade. (HKP10 kommer att avvecklas 
efter genomförd insats i Afghanistan.)

Läget idag
När Helikopterflottiljen sommaren 2009 
tillfrågades om möjligheten att våren/
sommaren 2010 delta med HKP15 i 
ME02/ATALANTA befann vi oss i ett 
läge där vi hade upprättandet av två re-

surskrävande insatsenheter för dörren. 
Vi skulle från den 1 april 2011 och med 
en uthållighet på två år med 2 stycken 
HKP10 vara på plats i Afghanistan inom 
ramen för ISAF samt första halvåret 2011 
sätta upp en helikopterenhet bestående 
av 6 stycken HKP15 i R10-beredskap för 
NBG. Den sistnämnda uppgiften innebar 
att våra planer på uppbyggnaden av sjöo-
perativ förmåga med HKP15 sedan en tid 
tillbaka förskjutits bort mot 2012-2013. 
HKP15 hade dessutom precis levererats 
till 3.hkpskv i Ronneby, som är flottiljens 
sjöoperativa skvadron, varför förmågan 
ännu saknades där. Vi måste komma ihåg 
att vi inte ens under den gamla marin-
flygtiden hade helikoptrar ombordbasera-
de på våra fartyg, varför delar av den här 
insatsverksamheten var helt ny för oss 
alla. Vi hade emellertid en HKP15-enhet 
på Malmen med uppgift att stödja speci-
alförbanden. Insatsförmågan var mycket 
hög och enheten var delvis bemannad 
med gamla marinflygare, men man hade 
ännu inte kommit igång att flyga marint. 
Valet att sätta upp Helicopter Unit (HU) 

Hkp14. Foto:Nina Karlsson, Försvarsmakten.
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ME02 föll därför på denna enhet.  Jag be-
höver inte i detta forum redogöra för alla 
de forcerade förberedelser som behövde 
göras för att få HMS Carlskrona redo 
att ta emot helikoptrar och vår helikop-
terenhet redo att landa på fartyg. Det är 
kända fakta för de flesta av er. Helt klart 
är dock att denna utmaning utgjorde ett 
tydligt accelerationsspår i utvecklingen 
av helikopterbataljonens marina för-
måga. Insatsen i Adenviken och Indiska 
oceanen innebar också en nyordning för 
den svenska sjöoperativa verksamheten 
och visade vilka taktiska möjligheter som 
skapas genom att placera en helikopter 
ombord på ett örlogsfartyg.

ME02 var en framgång och just nu hål-
ler vi på att överföra erfarenheter, kom-
petenser och förmågor från HU ME02 
till 3.hkpskv som i framtiden skall kunna 
sätta upp den här typen av insatsenheter.

Tyvärr är tillgången på HKP15 fort-
farande begränsad på grund av bered-
skap för NBG samt långvariga tekniska 
problem på helikoptersystemet. Det har 
medfört att vi tvingats hyra in civila heli-
koptrar för att vidmakthålla och utveckla 
kompetensen hos flottiljens piloter. Även 
om det är viktigt att återgå till att bedriva 
skolning med HKP15 är min avsikt som 
förbandschef också att snarast möjligt 
efter avslutad beredskap för NBG kunna 
påbörja uppbyggnaden av sjöoperativ 
helikopterförmåga på 3.hkpskv i Ron-
neby. Här är behovet av samverkan med 
fartygsförbanden tydlig och vi behöver 
också, parallellt med fartygslandningar, 
gemensamt arbeta med taktikutveckling 
inom området internationell sjöstyrke-
insats och territoriell integritet. Vi har 
också börjat plocka hem på personal som 
vi haft placerade på de marina förbanden 
för att de istället på 3.hkpskv ska ansvara 
för denna utveckling. 

Kompetensförsörjning
En gemensam taktisk och stridsteknisk 
utveckling kräver alltså ett nära och tyd-
ligt samarbete mellan Helikopterflottil-
jen, Luftstridsskolan och de marina för-
banden. Då de taktiska koordinatorerna 
(f.d. spanarna) och uppdragsspecialister-
na (f.d. sonaroperatörerna) ombord i den 
sjöoperativa helikoptern har en mycket 
tydlig marin uppgift som kräver ingåen-
de sjötaktiska kunskaper är det lämpligt 
att dessa utbildas inom Marinen. Dessa 
idéer har redan börjat konkretiserats ge-
nom Sjöstridsskolans och Luftstridssko-
lans försorg. Då det är tre år kvar tills den 
sjöoperativa HKP14 levereras är det nu 
hög tid att komma igång med utbildning-
en av dessa kategorier vid Sjöstridssko-
lan samt genomföra växeltjänstgöring vid 
sjöstridsförbanden. Kopplat till detta bör 
även den sjöstridssimulator som anskaf-
fas till HKP14 placeras på Sjöstridssko-
lan för att kunna integreras i utbildning 
och taktikutveckling, alternativt kunna 
kopplas upp mot skolans övriga simulato-
rer om den av andra skäl måste placeras 
på annan plats.

Det är också mycket viktigt att hitta 
former för att återgå till den nära nog 
dagliga kontakt vi tidigare hade mel-

MEDEVAC-övning med Hkp10 i Afgha-
nistan. Foto: Anna Norén, Försvarsmak-
ten
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lan helikopter- och fartygsförbanden. 
Till skillnad från stridsflyget som under 
korta moment samverkar med Marinen i 
tid och/eller rum är den sjöoperativa he-
likoptern mer eller mindre en integrerad 
del av sjöstridskrafterna vilket ställer helt 
andra krav på basering, uthållighet och 
marin kompetens hos personalen.

Planerad väg framåt
Som här tidigare sagts är HKP15 initialt 
kompetensbäraren inom den maritima 
arenan. Det är den plattform som under 
de närmaste åren är tillgänglig såväl för 
utbildning av helikopterbesättningar som 
för samövning med fartygsförbanden. 
Givetvis begränsas uppgifterna till den 
förmåga HKP15 har, men samtidigt är det 
just den förmågan inom ramen för inter-
nationella sjöstyrkeinsatser som för när-
varande är efterfrågad av statsmakterna.

Utbildningen av helikopterbesättning-
arna benämns GFSU/sjö och kommer i 
huvudsak att bedrivas vid 3.hkpskv där 
Sjöstridsskolan stödjer med utbildning i 
sjöoperativa reglementen och procedur-
träning i simulator.

Den första milstolpen i den sjöopera-
tiva helikopterutvecklingen är att avsluta 
kompetensöverföringen från HU ME02 
och att i början av 2012 med minst två 
besättningar uppnå förmågan att kunna 
genomföra en insats motsvarande ME02. 

Övriga milstolpar för HKP15 är att un-
der 2012 ha begränsad förmåga i sjömåls-
spaning för att uppnå full förmåga under 
2015. Spaning mot undervattensmål ut-
vecklas under 2013 för att tre år senare ha 
uppnått full förmåga. 

Från nu och under hela perioden fort-
sätter utvecklingen av förmågan att sam-
verka med sjöstridsförbanden samt för-
mågan att genomföra fartygslandningar 
och den begränsade ombordbasering som 

idag kan genomföras på HMS Carlskro-
na.

För HKP14 påbörjas utvecklingen av 
den sjöoperativa förmågan under 2014 då 
den marina versionen av maskinen leve-
reras. Som tidigare redovisats är det där-
för angeläget att kompetensförsörjningen 
via Sjöstridsskolan kommer igång snarast 
möjligt för att vi omedelbart efter leve-
rans ska kunna bemanna helikoptrarna 
med välutbildade ubåtsjägare. Initialt 
kommer även de få kvarvarande kämpar-
na från HKP4 och omskolade navigatö-
rer från HKP10 att ingå i besättningarna, 
men framtidens taktiska koordinatorer 
och uppdragsspecialister/sjö skall alltså 
vara renodlat marina produkter.

Milstolparna i förmågeutvecklingen 
fördelas så att sjömålsspaning påbörjas 
2014 där full förmåga skall vara uppnådd 
fyra år senare. Utvecklingen av spaning 
mot undervattensmål påbörjas också 
2014 med målet att ha uppnått full för-
måga 2019-20. På grund av att beslut om 
anskaffande av torped till HKP14 ännu 
inte tagits är milstolpen för bekämpning 
av undervattensmål fortfarande oklar. 
Troligen uppnår vi begränsad förmåga 
runt 2018. Det finns dessutom ytterligare 
osäkerheter i utvecklingen beroende på 
avsaknad av beslut om kommunikations-
länk i Marinen.

Hur kommer vi ännu 
längre?
Trots att erfarenheterna från ME02 tyd-
ligt pekar på behovet, finns det idag ingen 
plattform för fullständig ombordbasering 
av helikopter. En vidareutveckling av 
HMS Carlskrona med hangar bör därför 
övervägas i väntan på stödfartyg L10. 
Det ger en större flexibilitet och uthål-
lighet i nyttjandet av helikoptern om-
bord och möjliggör på ett bättre sätt en 
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förnyad internationell sjöinsats från 2012 
med antingen bara HMS Carlskrona som 
ett patrullfartyg eller i kombination med 
korvetter där Carlskrona utgör ett stöd-
fartyg. 

Det är därför av största vikt att fartygs-
förbanden samtidigt har driftsatt motta-
garstationer för den bojlänk som finns 
ombord på HKP15. Primärt bör motta-
gande av information från EOS och radar 
prioriteras.

Det är också angeläget att Marinen sna-
rast möjligt iordningställer såväl Carls-
krona som korvetterna som flygplatser så 
att utbildning för både fartygs- och heli-
kopterbesättningar kan igångsättas.

Vi måste dessutom fortsätta att ytter-
ligare utveckla konceptet fartygsbaserad 
helikopter för att kunna ha s.k. organisk 
helikopter ombord. Nuvarande TOEM 
bygger på den svenska traditionen att 
det rörliga helikopterförbandet baserar 

på land och verkar till sjöss. Vi skall gi-
vetvis även i fortsättningen kunna göra 
det, inte minst vid nationell markoperativ 
verksamhet och vid stöd till amfibieför-
band, men en utvecklad sjöoperativ he-
likopterförmåga måste omfatta organisk 
helikopter, såväl vid nationella som inter-
nationella insatser.

L10 är en typiskt svensk lösning där ett 
och samma fartyg skall utgöra stöd till 
både sjöstridskrafterna och amfibieför-
banden och dessutom vara någon form av 
flytande helikopterbas, ledningsplattform 
och sjukhus. Tanken är god, men jag är 
övertygad om att vi måste börja anskaffa 
fartyg som är mer specificerade för de 
olika operativa uppgifter som Marinen 
kommer att ha i framtiden. 

Det är olyckligt att vi inte nådde ända 
fram med Visbykorvetterna. Nästa gene-
rations ytstridsfartyg måste medge om-
bordbasering av åtminstone lätt helikop-

Vinchningsövning med hkp15. Foto: Hans Björkman, Försvarsmakten.
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ter samt vara dimensionerad för att med 
uthållighet verka vid internationella sjö-
styrkeinsatser. Om det sedan blir en fre-
gatt eller ett större patrullfartyg överlåter 
jag med varm hand till Marinen att ut-
reda. Det är dock nödvändigt att HKP15 
optimeras för rollen som organisk heli-
kopter. Såväl helikopter som fartyg måste 
utrustas med landningshjälpmedel HAR-
POON för att på ett säkrare sätt kunna 
sätta ner maskinen i hård sjö. Helikoptern 
måste även förses med en ordentlig spa-
ningsradar för att till fullo kunna leverera 
den lägesbild och de måldata som efter-
frågas. Vidare bör maskinen ha infäll-
bara rotorblad för att förenkla hangare-
ringen ombord.

Helikoptern är en unik resurs som även 
lämpar sig väl för markoperativa insatser 
från en sjögående plattform. Här är det 
HKP14 med sin multirole-förmåga som 
har en tydlig nisch. Det är uppenbart att 
det inte är tillräckligt för en kustnation 
som Sverige att endast 5 av 33 medel-
tunga helikoptrar kan flyga över hav.  
Det är därför nödvändigt att samtliga 18 
HKP14-maskiner modifieras till marin-
version vilket möjliggör att helikoptrar-
na både kan lösa sjöoperativa uppgifter 
kopplat till den marina delen av insatsen 
för att sedan övergå till trupp- och mate-
rieltransporter samt transport av skadade 
mellan fartyg och land. Även i det här 
fallet måste det analyseras om L10 är den 
lämpligaste plattformen eller om man bör 
anskaffa ett mer renodlat amfibiefartyg.

Det bör samtidigt analyseras om yt-
terligare ubåtsjaktutrustningar och led-
ningssystem till HKP14 därmed också 
skall anskaffas. Vi får inte heller vara 
främmande för att, om resurserna med-
ger, i framtiden se över möjligheten att 

återuppta sjöräddningsberedskapen med 
våra helikoptrar. Det skulle starkt bidra 
till folkförankringen för försvarsmak-
tens verksamhet.

Slutord
Helikoptern har sedan den infördes i det 
svenska försvaret spelat en viktig roll i 
den maritima arenan.

Det faktum att Helikopterflottiljen nu-
mera sorterar under Flygvapnet får inte 
begränsa eller hindra en sjöoperativ ut-
veckling av helikopterförmågorna. Ej 
heller det faktum att det för tillfället är 
stor efterfrågan från statsmakterna på 
markoperativa helikopterresurser till in-
satsen i Afghanistan och till EU BG. 

Vår gemensamma insats inom ramen 
för ME02 är ett tydligt exempel på att 
det måste finnas en hög marin kompetens 
inom Helikopterflottiljen som på kort 
varsel skall kunna leverera insatsförmå-
ga till sjöstridskrafterna, både nationellt 
och internationellt.

Helikopterbataljonen stödjer andra 
förband i deras lösande av uppgift och vi 
skall ses som effekthöjare i insatsverk-
samheten. 

Marinen måste därför vara tydliga 
kravställare genom att ha med sjöopera-
tiv helikopterförmåga i sin långsiktiga 
utvecklingsplan samt i omedelbar närtid 
ställa krav på att ombordbaserade heli-
koptrar alltid skall kunna ingå i en inter-
nationell sjöstyrkeinsats.

Med tydliga krav och vår vilja att ut-
veckla den sjöoperativa helikopterför-
mågan är jag säker på att vi tillsammans 
kommer att skapa moderna, effektiva, 
efterfrågade och respekterade sjöstrids-
krafter, för såväl nationella som interna-
tionella insatser.
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Hedersledamoten
HERMAN FÄLTSTRÖM

Kommendör Herman Fältström var under åren 1991-
2008 Kungl. Örlogsmannasällskapets sekreterare. I den 
rollen var han aktivt delaktig i att starta projektet För-
svaret och det kalla kriget (FoKK) och han är alltjämt 
Kungl. Örlogsmannasällskapets huvudansvarige för 
verksamheten.

Forskningsprojektet Försvaret och det Kalla 
Kriget (FoKK)
Forskningsprojektet Försvaret och det kalla kriget bedrivs i samarbete mellan 
Kungl. Örlogsmannasällskapet, Kungl. Krigsvetenskapsakademien och Försvars-
högskolan. Projektet behandlar tidsperioden från 1942 till 1992 års försvarsbeslut. 
Det startade 2003 med stöd av Högkvarteret, och fick därmed en god inledning. 
Projektet har därefter beviljats bidrag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och 
därmed kunnat drivas vidare med kraft och i större skala. Projektet har publicerat 
ett stort antal skrifter som omfattar områdena ”Säkerhetspolitik och politisk led-
ning”, ”Strategi och operationer” samt ”Våra stridskrafter” och hur dessa områden 
förändrats från försvarsbeslutet 1942 till försvarsbeslutet 1992. Hittills har, i några 
fall i samarbete med andra, utkommit 29 böcker/rapporter. En 30:e bok, en ny bok 
av Carl Björeman (Försvarets djupdyking), är under produktion.

Bakgrund till forsk-
ningsprojektet
Sveriges politiska linje efter det att för-
handlingarna om ett nordiskt försvars-
förbund strandat 1948 var neutralitets-
politiken. Tolkad enligt Östen Undéns 
uppfattning stödde den sig på 1907 års 
Haagkonventioner om neutrala staters 
rättigheter och skyldigheter i krig. Där-
utöver ansågs det krävas en stabilitet och 
förutsägbarhet i utrikespolitiken för att 
viljan att vara neutral vid ett framtida 

krig skulle anses trovärdig hos stormak-
terna. En avgörande förutsättning var att 
Sverige höll sig med ett rimligt starkt 
försvar.

Forskningsprojektet omfattar huvud-
sakligen perioden från 1942 års försvars-
beslut till 1992. Försvarsfrågan griper 
in i väsentliga delar av den svenska ut-
rikes- och säkerhetspolitiken, men har 
även starka återkopplingar till svenskt 
samhällsliv. Genom systemet med allmän 
värnplikt var halva landets befolkning 
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direkt inbegripen i det militära försva-
ret. Men folkförsvaret var ett totalför-
svar, som också omfattade civilförsvar, 
ekonomiskt försvar och psykologiskt 
försvar. Frivilligrörelserna spelade en 
vital roll i totalförsvaret. Förberedelser 
för beredskapshöjningar och omställning 
till krigsförhållanden eller neutralitets-
tillstånd gjordes inom samhälle och nä-
ringsliv. 

Knappast någon medborgare stod helt 
utanför försvarsansträngningen. Omvänt 
kan försvarets roll och utveckling inte 
förstås annat än i sammanhanget av den 
svenska samhällsutvecklingen. Projektet 
är avgränsat till det militära försvaret, 
men kopplingar till totalförsvarets civila 
delar kommer även att belysas.

Sverige framstod som en regional mili-
tär stormakt under en stor del av det kalla 
kriget, och detta bidrog till stabiliteten i 
Norden. Lojaliteten gentemot det svenska 
totalförsvaret var stor. Till bilden hör en 
skiftande verklighetsföreställning inom 
politiska, civila och militära kretsar samt 
hotbildens och de ekonomiska realiteter-
nas betydelse. Hit hör också nationella 
särdrag som det historiska arvet, neutra-
litetsdoktrinens tillämpning, det svenska 
stridssättet och teoriutvecklingen. Be-
roendet av stöd från västmakterna är ett 
viktigt element.

Forskningsprojektet strävar efter att ge 
en samlad framställning av det svenska 
värnplikts- och invasionsförsvaret under 
det kalla kriget. Nu när det säkerhetspo-
litiska läget radikalt har förändrats och 
den traditionella försvarsorganisationen 
har stöpts om, har det också blivit möjligt 
att ge en överblick. Forskningsprojektet 
Försvaret och det kalla kriget bidrar till 
att fördjupa synen på både försvaret och 
samhället genom att sätta in utvecklingen 
och de särskilda problemen i ett längre 

perspektiv. 
Den svenska försvarsinsatsen under 

det kalla kriget var den största Sverige 
har gjort i modern tid. Därför är det ange-
läget att nu kunna fortsätta och fullfölja 
den påbörjade forskningsinsatsen innan 
det är för sent. Men samtidigt försvinner 
snabbt personer, materiel, installationer 
och andra spår av försvarsinsatsens inne-
håll. Det är därför bråttom med att ge-
nomföra arbetet. Minnet bleknar snabbt.

Källäget har avsevärt förbättrats ge-
nom ökad tillgång till arkiv både i Sveri-
ge och i andra länder. Samtidigt måste det 
konstateras att det är svårt att få tillgång 
till källmaterial. Försvaret har genomfört 
en omfattande avveckling av förband och 
materiel samt stora organisationsföränd-
ringar genom övergången från ett mobi-
liserande massförsvar till i dag organise-
rade förband med anställda sjömän och 
soldater. Krigsplanläggningen som fanns 
under det kalla kriget saknar därmed re-
levans och har upphört att gälla. Trots 
detta sätter sekretesslagstiftningen käp-
par i hjulet. Tillgången till för projektet 
viktiga handlingar begränsas inte bara av 
sekretesskäl utan även genom att de som 
nu ska pröva begäran att få tillgång till 
handlingar inte längre har erfarenheter 
från kallakrigetperioden och därmed har 
svårt att bedöma om det fortfarande före-
ligger ett sekretessbehov.

En fördjupad forskning 
på fyra huvudområden
För att engagera forskare och officerare 
att medverka har vi systematiserat och 
inriktat forskningsprojektet mot fyra hu-
vudområden:
1. Säkerhetspolitik, politisk ledning
2. Strategi och operationer, gemensam  
    ledning
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3. Våra stridskrafter
• Armén.
• Marinen. 
• Luftstridskrafterna
4. Försvarsindustrin
Det är en självklarhet att det inte strikt 
går att dra klara gränser mellan dessa 
huvudområden. Många gånger är det 
”gränsöverskridande” redovisning/forsk-
ning som återfinns i de böcker/publika-
tioner som projektet har gett ut i egen regi 
eller tillsammans med andra. En av de 
viktigaste metoderna har inledningsvis 
varit och är fortfarande de så kallade vitt-
nesseminarierna. Inte minst av det skäl 
att ”de som var med” är till åren komna 
och att det därför gäller att fånga upp så 
mycket som möjligt innan det är för sent.

Den efterföljande redovisningen är 
ett försök av mig att koppla ihop böcker/
rapporter med huvudområden och delstu-
dier. Självklart kan denna koppling ifrå-
gasättas. Många gånger skär innehållet 
över gränserna och det är svårt att enty-
digt placera böckerna/rapporterna inom 
ett huvudområde. Det är jag som person-
ligen har genomfört denna koppling och 
det är inte ett resultat av forskningspro-
jektets noga övervägande. Skall någon 
klandras så är det jag.

Vittnesseminarier
En viktig dokumentation av försvaret un-
der det kalla kriget har skett genom vitt-
nesseminarier för att fånga upp kunskap 
och minnen från ”de som var med” under 
kallakrigetperioden. Vittnesseminarier-
na omfattar bl.a. läget inom försvarsgre-
narna, beredskapen, gemensamma ope-
rationer, medier och krishantering samt 
totalförsvaret. Dessa har dokumenterats 
utförligt genom inspelningar, utskrifter 
och rapporter. Vittnesseminarierna har 

väckt stort intresse och har genererat nya 
forskningsproblem och hypoteser. De har 
dessutom ställt olika tolkningar hos ex-
perter och forskare mot varandra. Planer 
finns på fortsatta vittnesseminarier, bl.a. 
om flygplananskaffning, personalförsörj-
ning, underrättelsefrågor och logistik. 
Projektets möjligheter till detta är dock 
beroende av nya forskningsanslag.

Huvudområden
Säkerhetspolitik och politisk ledning
Huvudområdet behandlar synen på 
svensk säkerhet och försvar 1945-1990 i 
väst- och östblocken, särskilt i USA, Stor-
britannien och Sovjetunionen. Tanken är 
att samla in och systematisera bearbet-
ningar och material från blocken/stor-
makterna om synen på Sverige och dess 
politik, försvar samt försvarsindustri och 
att ge ut vetenskapliga rapporter och an-
tologier på området.

Studieområdet omfattar hur den svens-
ka säkerhetspolitiken, försvarsindustrin 
och det svenska försvaret uppfattades och 
tolkades av väst- och östblocken, särskilt 
av USA, Storbritannien och Sovjetunio-
nen. I detta ingår hotbilder, perceptioner, 
synen på nordisk balans, svensk säker-
hetspolitik och svensk militär förmåga. 
I fokus ställs kombinationen av säkerhet 
och försvar (militära resurser och för-
måga), vilket är ovanligt i forskningen. 
Inom studieområdet sker en fördjupning 
när det gäller den militära dimensionen, 
som sällan ges någon större plats i den sä-
kerhetspolitiska analysen i forskningen. 
Utrikespolitiken överskuggar de militära 
frågorna.

Det grundläggande syftet är att detta 
huvudområde om blockens syn på Sve-
rige direkt skall kunna komplettera det 
andra huvudområdet om det svenska mi-
litära försvarets förmåga. Hittills har föl-
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jande delstudieområden publicerats:

Att skåda Sovjetunionen i vitögat
Antologin presenterar några aspekter av 
Sveriges politiska förhållande till Sovjet-
unionen under det kalla kriget men även 
kring frågan om ubåtshotet och tänkbara 
scenarion för ett sovjetiskt militärt an-
grepp mot Sverige.

Stalin’s Baltic Fleet and Palm’ T-Office 
– Two Sides in the Emerging Cold War 
1946 – 1947
T-kontorets arkiv är en guldgruva vid 
studier av underrättelsetjänsten under 
det kalla kriget. Utvecklingen av Sovjet-
unionens Östersjöflotta följdes noga av T-
kontoret. Det kan med fog diskuteras om 
Sverige redan då var en del av västmak-
ternas underrättelsetjänst eller på väg att 
bli detta redan under åren 1946 – 1947.

Det ”kalla kriget”
Sveriges siste ÖB under det kalla kriget 
ger sin syn på och tolkning av den svens-
ka utvecklingen i ett samlat säkerhetspo-
litiskt, strategiskt, operativt och försvars-
ekonomiskt sammanhang.

Konsten att överleva – Studier i Sveriges 
försvar, strategi och säkerhetspolitik un-
der 200 år
Fokus ligger på en analys av den neutrala 
småstaten Sveriges försvarsdilemma. 
Under den långa fredsepoken från 1814 
har satsningar på försvaret kommit för 
sent i förhållande till kriser och krigen. 
Sverige var militärt svagt under Skan-
dinaviens svåra kriser 1845 – 1872 och 
under de två världskrigen på 1900-talet.

Det sovjetiska hotet mot Sverige under 
det kalla kriget
Sveriges siste ÖB under det kalla kriget 
ger sin syn på och tolkning av utveck-
lingen av den sovjetiska hotbilden mot 

Sverige under det kalla kriget, insatt i det 
storstrategiska sammanhanget.

Försvarsmaktens styvbarn
I skriften analyseras en specialfunktion 
inom det svenska försvaret. Var nyhets-
tjänsten, för den händelse att landet skul-
le hamna i krig, rätt organiserad och gavs 
verksamheten resurser och övades så att 
den kunde fungera i krig?

Svenska kärnvapen? – En antologi upp-
satser kring frågan om svenska taktiska 
kärnvapen under Kalla kriget
Planerna på svenska kärnvapen under 
Kalla kriget tas upp både från politiska, 
militära och tekniska aspekter. En rad 
perspektiv ges på frågans hantering med 
tonvikt på perioden 1945 – 1970.

Högsta ledningen – Förhållandet mellan 
regeringen och överbefälhavaren under 
det kalla kriget
Studien undersöker förhållandet mellan 
den politiska och den högsta militära led-
ningen i Sverige under det kalla kriget. 
Svenskt beredskapssystem byggde på att 
mobiliseringen lyckades under de första 
kritiska dygnen. Högsta ledningens age-
rande och förmåga får här en stor bety-
delse.

Den dolda alliansen – Sveriges hemliga 
Natoförbindelser
Boken är ett gott exempel på vad Oral 
History kan tillföra historien på områ-
den där skriftliga källor saknas eller är 
mycket tunnsådda. Boken visar på djupa 
västkontakter på stora områden; sen får 
läsaren göra sina egna bedömningar av 
detta källkritiskt svåra stoff. Men trots 
allt så visar det på att Sverige var ganska 
väl förberett på att ta upp ett försvar till-
sammans med västmakterna.
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Ytspänning – Ett seminarium om kalla 
krigets verklighet
Seminariet ägde rum på Marinmuseum 
i Karlskrona i anslutning till öppnandet 
av en ny permanent utställning om det 
kalla krigets sista årtionde. Fyra talare, 
som varit med under det kalla kriget, ger 
personliga och initierade analyser av det 
kalla krigets slutfas.

Strategi och operationer
Studieområde: Sammanhanget säker-
hetspolitik – strategi – operationer
Detta studieområde syftar till att under-
söka i vilken mån ett sammanhang finns 
mellan säkerhetspolitik, strategi och ope-
rationer och vilka andra faktorer som 
spelat in. I centrum för studieområdet 
ligger en undersökning av våra bedöm-
ningar av angriparens strategiska mål. 

Ett land kan utgöra ett strategiskt mål 
genom tre typer av värden för en angri-
pare, dels ett egenvärde, t.ex. genom att 
landet besitter naturresurser eller indu-

strikapacitet, dels ett instrumentellt vär-
de genom att angriparen behöver landets 
territorium för krigföringen mot sin hu-
vudmotståndare t.ex. för genommarsch, 
överflygning eller basering av flyg- eller 
sjöstridskrafter samt dels ett preventivt 
värde genom att angriparen vill ta ter-
ritoriet innan det kan användas av hans 
huvudmotståndare.

Sedan förhandlingarna om ett nordiskt 
försvarsförbund misslyckades och Dan-
mark respektive Norge blev medlemmar 
i Nato utgick Sveriges säkerhetspolitik 
och försvarsplanering från en militär al-
liansfrihet i fred syftandes till neutralitet 
under krig. Vidare utgick politiken från 
att det främst eller uteslutande var Sovjet-
unionen som hade så starka motiv att ett 
angrepp på Sverige skulle kunna komma 
att övervägas, men att det fanns möjlig-
heter att avhålla ett angrepp genom att 
vårt försvar skulle kunna utkräva sådana 
kostnader att angreppet bedömdes olön-
samt. I kostnadsbilden fanns också möj-
ligheten för ingripande av Väst, även om 
detta från omkring 1970 inte sades öppet 
utan omskrevs med hjälp av den s.k. mar-
ginaldoktrinen, dvs. att ett angrepp mot 
Sverige var styrkemässigt till nackdel för 
endera stormakten i huvudanfallsrikt-
ningen i Europa.

Från dessa säkerhetspolitiska utgångs-
punkter borde det gå att finna klara kopp-
lingar till valet av militär strategi för 
stridskrafternas användning i krig och 
därifrån till dels stridskrafternas utveck-
ling (krigsorganisationen) dels till den 
operativa krigsplanläggningen. 

Det primära syftet med vårt försvar 
att vara krigsavhållande skulle rimligen 
bäst nås med en militär strategi inriktad 
på att förhindra eller försvåra för angri-
paren att uppnå de värden som ovan angi-
vits. Ett helt annat strategiskt syfte skulle 
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vara att försvara områden vitala för vårt 
samhälles funktion eller överlevnad intill 
dess hjälp utifrån anlände eller konflikten 
löstes på annat sätt. Ibland kunde de två 
fallen sammanfalla geografiskt. I andra 
fall kunde de divergera helt eller delvis, 
ibland varierande över tiden. 

Det är uppenbart att strategiska be-
dömningar inte kan ske utan att väga in 
växelspelet mellan vårt och angriparens 
huvudmotståndares agerande i säkerhets-
politiska, strategiska och operativa pers-
pektiv. Hittills har följande delstudie-
områden publicerats:

Ubåtsfrågan – sanningen finns i betrak-
tarens öga
Rapporten behandlar fyra huvudfrågor. 
De är försvarets rapportering till reger-
ingen, rapporten hösten 1987, misstaget 
med kavitationsljudet och den sovjetiska 
ubåtens intrång på svenskt inre vatten i 
Gåsefjärden.
Det bästa försvarsbeslut som aldrig kom 
till stånd – Ett kontrafaktiskt uppslag
Boken belyser konsekvenserna av och 
obalanser i försvarets utveckling som 
följd av 1968 års försvarsbeslut. Detta 
sker på ett intresseväckande sätt genom 
en kontrafaktisk berättelse om hur det 
kunde ha utvecklats annorlunda.
År av uppgång, år av nedgång – Försva-
rets ödesväg under beredskapsåren och 
det kalla kriget
Utgångspunkterna i boken utgörs av för-
svarsbesluten. De analyseras och jämförs 
med hur de sedan i verkligheten kom att 
genomföras. Även de politiska striderna 
och kampen mellan försvarsgrenarna om 
försvarets utveckling lyfts fram. Utöver 
detta så ges friska och färgstarka port-
rätt av ledande aktörer samt hur de stora 
dagstidningarna reagerade på försvars-
besluten.

Sanningen om ubåtsfrågan – Ett försök 
till analys
I boken prövas fakta på möjliga kränkan-
de stater. Detta leder till slutsatsen att de 
systematiska kränkningarna skedde med 
ubåtar som kom österifrån. Men det finns 
fortfarande oklarheter som ännu inte gått 
att förklara.

Studieområde: Försvarets operativa 
förmåga 
Detta studieområde behandlar främst det 
militära försvarets operativa effekt sedd i 
relation till de antaganden och föreställ-
ningar som låg till grund för den opera-
tiva krigsplanläggningen. Hänsyn tas i 
detta stadium inte till sådana frågor som 
hotföreställningarnas realism eller de 
gällande strategiska principernas rimlig-
het. Här gäller det endast att bedöma om 
krigsmakten/försvarsmakten skulle ha 
kunnat lösa sina uppgifter inom de givna 
strategiska ramarna. 

Inledningsvis genomförs en systema-
tisk faktainsamling och kartläggning av 
krigsorganisation, taktik och operativ 
planläggning över tiden. På denna grund 
ansätts undersökningen sedan efter två 
linjer
a. Kartläggning och analys av de vär-

deringar som gjordes av krigsorga-
nisationen vid olika tidpunkter. Ett 
viktigt material är årsredovisningar, 
inspektionsrapporter, övningsiaktta-
gelser och studierapporter.

b. Jämförelse mellan existerande krigs-
organisation vid olika tider och ope-
rativa och taktiska krav. 

Den svenska profilen i fråga om mate-
rielanskaffning och svenska förbands 
förmåga att föra strid i egen terräng lyfts 
fram i denna del av forskningsprojektet. 
Hittills har följande delstudieområde
publicerats:
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Flexibilitet eller rigiditet? – Vittnessemi-
narium operationer
Syftet med vittnesseminariet var att dis-
kutera hur stridskrafterna från de tre 
försvarsgrenarna kunde samspelat i den 
operativa verksamheten. Särskilt viktigt 
var att granska de praktiska förutsätt-
ningarna för flexibilitet; utrustning och 
utbildning, övning och prövning av ope-
rativa chefer, relevanta underrättelser i tid 
samt lednings- och sambandssystemen.

Försvar för folkhem och fosterland – Den 
svenska krigsmakten under det kalla kri-
get, en essäisk översikt
Inledningsvis tecknas den militärpoli-
tiska och strategiska bakgrunden, försva-
rets utveckling och krigsplanläggningen. 
Därefter beskrivs försvarsgrenarnas för-
band och dessas utveckling. Detta ger en 
bra övergripande insikt om hur Sveriges 
försvar utformades. Avslutningsvis dis-
kuteras försvarets beredskap och förban-
dens tillgänglighet.

Blixt från en hotfull himmel – Beredskap 
mot överraskande anfall
Syftet med vittnesseminariet var att be-
lysa förutsättningarna för att det svenska 
beredskapssystemet skulle ha kunnat 
fungera. Seminariet lyfte fram krav på 
systemet och praktiska förberedelser för 
att få det att fungera.

Våra stridskrafter: Armén
Ett dominerande problem för utveck-
lingen av markstridskrafterna under det 
kalla kriget var ökande kvalitativa brister 
i såväl utrustning som utbildning. Bris-
terna brukar oftast tillskrivas en kombi-
nation av minskade reala försvarsanslag 
och strävan att bibehålla en stor numerär. 
Olika förklaringsfaktorer kan urskiljas 
till skälen till att försöka bibehålla kvan-
titeten. 

En övergripande roll spelar det or-
ganisatoriska och materiella arvet som 
hindrat radikala förändringar av me-
delstilldelning, strategiska och operativa 
principer, politiska ramvillkor och för-
bandsorganisation.

Tyngdpunkten för studieområdet lig-
ger på krigsorganisationen, men fredsor-
ganisationen kan i vissa fall ha varit en 
styrande faktor, bl.a. genom att en stor 
fredsorganisation minskade utrymmet 
för främst den materiella förnyelsen. En 
undersökning av hela fredsorganisations-
utvecklingen bör ske parallellt med krigs-
organisationsstudier och även innebära 
en kartläggning av genomförda föränd-
ringar över tiden och deras ekonomiska 
kostnader. Hittills har endast ett delstudi-
eområde publicerats:

Fel sort och för mycket? – Arméns avväg-
ningsfrågor under det kalla kriget
Ett vittnesseminarium om arméns pla-
nering 1945 – 1992 som syftade till att 
definiera problem, lokalisera samman-
hang och identifiera kunskapskällor. Den 
problemställning som sänds ut i förväg 
rörde avvägningen mellan kvalitet och 
kvantitet.

Inom forskningsprojektet hoppas vi att 
kunna vidareutveckla frågeställningarna 
för att få en så bra helhetsbild som möj-
ligt av arméns utveckling.

Våra stridskrafter: Marinen

Studieområdet behandlar det svenska 
marina försvarskonceptet med ubåtsför-
band, ytattackförband, minröjningsför-
band, rörligt kustartilleri och det fasta 
kustförsvaret som tillsammans med at-
tackflyget bildade en stark yttre sköld mot 
de sovjetiska förbanden vid Östersjön. 
Det bör noteras att den svenska marina 
insatsen under andra världskriget och det 
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kalla kriget var den största Sverige gjort 
i modern tid. Hittills har följande delstu-
dieområden publicerats:

Rätt sort, kom för sent och var för få – 
Marinens avvägningsfrågor under det 
kalla kriget
Ett vittnesseminarium om marinens 
planering 1945 – 1992 som syftade till 
att tydliggöra och strukturera samman-
hangen mellan säkerhetspolitiska hän-
delser och den svenska försvarspolitiska 
planeringen utgående från personliga 
erfarenheter. Det syftade också till att 
dokumentera personliga erfarenheter 
från beslutsfattare som aktivt tjänstgjort i 
marina förband och som utredare deltagit 
i utvecklingsarbetet.

Ubåtsoperationer och kränkningar un-
der det kalla kriget
Ett seminarium om ubåtsoperationer och 
en redovisning av Hårsfjärdeninciden-
ten 1982 som syftade till att ta ytterli-

gare steg framåt för att nå öppenhet och 
klarhet om ubåtsoperationerna. Delvis 
lyckades det men delvis inte. Den främs-
ta orsaken till detta är svårigheterna att 
få tillgång till källor som av sekretesskäl 
inte är tillgängliga.

Vi levde i verkligheten – Marinens ope-
rationer och taktik under det kalla kriget
Ett seminarium om försvaret och speci-
ellt marinen som har levt och lever i en 
verklighet som det inte går att bortse 
från. Syftet var att visa på utmaningar 
och möjligheter till utveckling som trots 
allt finns under förutsättning att vi inte 
glömmer bort det som varit.

Flottan och det kalla kriget – Ett person-
ligt perspektiv
En studie som ger en översikt av den 
svenska flottans utveckling under det 
kalla kriget. I studien konstateras att 
ryska sjöofficerskollegor aldrig hade haft 
tilltro till den svenska militära allians-
friheten som grund för neutralitet i krig. 
Studien pekar också på att de marina frå-
gorna mer eller mindre försvann under 
den integrering som successivt genom-
fördes inom det svenska försvaret.

Röjdykarna – i vått och torrt
Studien beskriver grunderna för, till-
komsten och utvecklingen av röjdykar-
förbanden. De har under lång tid varit ett 
nödvändigt komplement till övrig min-
röjning till sjöss. Men även röjning av 
minor på land, bl.a. i Afghanistan, ingår i 
förbandens uppdrag.

På spaning efter det okända – Bilder från 
det kalla krigets ubåtsjakt
En antologi som tar upp skilda frågeställ-
ningar kring det kalla krigets ubåtsopera-
tioner och de svenska ubåtsjaktinsatser-
na. I boken behandlas hur planeringen för 
ett mobiliserat invasionsförsvar hindrade 



145

en prioritering av ubåtsjakten och den 
militärtekniska utvecklingen och för-
ändrade strategiska situationen i Nord-
europa. Vidare beskrivs insatsen av ett 
infanterikompani i Karlskronaincidenten 
1984 samt förtydligas och analyseras rap-
porter från ubåtsjakten under 1980-talet. 
Slutligen återges ett vittnesseminarium 
om mediahanteringen under Hårsfjärde-
nincidenten.

Våra stridskrafter: Luftstrids-
krafterna
Syftet med studieområdet är att under-
söka hur de svenska luftstridskrafterna 
(flygvapnet, luftvärnet mm) byggdes ut 
från 1945 och nådde internationell klass. 
Härigenom fick Sverige en ansenlig slag-
styrka i sitt invasionsförsvar med bety-
delse också för säkerhetsläget i Europa. 
Bland annat upprätthölls en mycket hög 
svensk incidentberedskap, som ingav res-
pekt hos både NATO och WP. 

USA och Storbritannien stödde ut-
byggnaden av det svenska luftförsvaret 
genom att till Sverige sälja högteknologi 
som flygplanssystem, robotar och strids-
ledning, vilket definierades som egna 
säkerhetspolitiska intressen i den stora 
konflikten med Östblocket (Sovjetunio-
nen). Hittills har följande delstudieområ-
den publicerats:

Snabbare, högre och starkare? – Avväg-
ningsfrågor om luftstridskrafterna under 
det kalla kriget
Ett vittnesseminarium om luftstrids-
krafternas avvägningsfrågor och utveck-
lingen under det kalla kriget. Under se-
minariet diskuterades två övergripande 
frågeställningar; Avvägning och anskaff-
ning respektive Operativt och taktiskt 
uppträdande. Syftet med seminariet var 
att ge uppslagsändar, definiera problem 
och lokalisera sammanhang inom luft-

stridskrafterna men även inom försvaret 
som helhet. Särskild tonvikt las på att 
identifiera kunskapskällor.

Fjärde flygvapnet i världen? – Doktrin-
utveckling i det svenska flygvapnet i för-
svarsbesluten 1942 – 1958. Underlag, 
beslut och genomförande i nationellt och 
internationellt perspektiv
Det andra världskrigets flygkrigföring 
satte djupa spår i försvarets utveckling. 
Sverige var ett av de länder vars utveck-
ling av försvaret präglades av dessa erfa-
renheter. I denna undersökning redovisas 
det svenska flygvapnets utveckling från 
1942 års försvarsbeslut fram till försvars-
beslutet 1958. Undersökningen omfattar 
också denna utveckling genom interna-
tionella jämförelser.

Svenska flygbaser
Flygstridskrafternas har under 1900-talet 
ökat i betydelse. Inte minst har erfaren-
heterna från andra världskrigets strider 
i såväl Europa som Stilla Havet präglat 
synen på flygets betydelse för utveckling 
av ett starkt nationellt försvar. Samtidigt 
så erfordras ett stort och omfattande sys-
temstöd för att hålla den flygande mate-
rielen insatsklar. Ett sådant systemstöd 
utgör det kanske unika svenska flygbas-
systemet. I boken har beskrivningen av 
utvecklingen begränsats till att behandla 
den geografiska och fortifikatoriska ut-
byggnaden över landet.

Med invasionen i sikte – Flygvapnets 
krigsplanläggning och operativa doktrin 
1958 – 1966
Det svenska luftförsvaret var av inter-
nationell klass under det kalla kriget. 
I boken behandlas krigsplanläggning 
och doktrin samt sammanhang med det 
svenska flygvapnets övergång från freds- 
till krigsorganisation.
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ÖB:s klubba – Flygvapnets attackeska-
der under kalla kriget 
Första flygeskaderns organisation, upp-
byggnad, utveckling och verksamhet re-
dovisas på ett överskådligt och engagerat 
sätt. Boken behandlar ledningsfrågor och 
striden inom flygvapnet om hur ledning-
en skulle organiseras. Men mera intres-
sant är hur man inom Första flygeskadern 
skapade bra förutsättningar för förban-
den att verka och överleva.

Försvarsindustrin från det kalla 
kriget till nuet och med bäring mot 
framtiden
Syftet med detta huvudområde är att på 
befintlig kunskap och genom ny forsk-
ning beskriva och analysera samverkan 
mellan statsmakterna och den svenska 
försvarsindustrin under det kalla kriget.

Inriktningen borde i första hand vara 
att ta fram en problematiserad översikt 
och dra linjerna fram till nuet och mot 
framtiden. Den svenska profilen i för-
svarsmaterielen, den täta samverkan mel-
lan statsmakterna och försvarsindustrin 
(ledande företag som Saab, Bofors, Erics-
son, Volvo, Kockums, Karlskronavarvet, 
Hägglunds m.fl.) och behovet att ha en 
egen högkvalitativ försvarsindustri för 
att kunna möta olika krislägen och för ut-
hållighet i krig är av stort intresse.

Den svenska försvarsindustrin fick en 
stor volym och en hög teknisk nivå under 
det kalla kriget, delvis i samverkan med 
västmakterna. Beroendet av högteknolo-
giska komponenter från USA och andra 
länder ökade sannolikt över tiden. Här 
förenades olika intressen i en fruktbar 
samverkan. På båda sidor fanns starka 
inslag av svensk patriotism och erfaren-
het från det avspärrade Sverige under 
krigsåren. Den nödvändiga krigsmateri-
elexporten regleras genom lagstiftningen 

och dess tillämpning och den politiska 
debatten i Sverige har tidvis varit het. Det 
ömsesidiga beroendet mellan statsmak-
terna och försvarsindustrin ledde emel-
lertid också till ett roll- och maktspel 
mellan dessa poler som förändrades – ett 
frågekomplex som motiverar forsknings-
insatser.

Tyvärr har forskningsprojektet för när-
varande tvingats utesluta detta huvud-
område från verksamheten. Skälen till 
detta är begränsningar såväl vad gäller 
ekonomi, tillgång till forskare och offi-
cerare med kunskap inom området samt 
tillgänglig tid. Projektets förhoppning är 
att en del av det som kommer fram inom 
de andra huvudområdena även till del be-
lyser den svenska försvarsindustrin och 
kan därmed utgöra en grund för ett kom-
mande forskningsprojekt om den svenska 
försvarsindustrin.

Forskningsprojektets 
ledning i dag
Huvudmännen bakom FOKK är För-
svarshögskolan och de två militära aka-
demierna. Men forskningens planerande 
och genomförande vilar på en väl sam-
mansvetsad ledningsgrupp. Den gemen-
samma ledningen utövas av en lednings- 
och redaktionsgrupp som består av:
• Professor Kent Zetterberg, forsk-

ningsledare, ledamot av KÖMS och 
KKrVA.

• Professor Gunnar Artéus, ledamot av 
KKrVA.

• Redaktör Olof Santesson, ledamot av 
KKrVA. 

• Överste Bo Hugemark, ledamot av 
KÖMS och KKrVA.

• Kommendör Herman Fältström, he-
dersledamot av KÖMS och ledamot 
av KKrVA.
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• Överste Bertil Wennerholm, ledamot 
av KKrVA.

• Överstelöjtnant Gunnar Magnusson, 
andre sekreterare vid och ledamot av 
KKrVA, sköter räkenskaperna.

Verksamhet i dag och 
framgent
Forskningsprojektet har, förutom i bi-
laga redovisade utgivningar, konstaterat 
att det finns fler områden som behöver 
belysas och tecknas ner innan ”de som 
var med” har gått ur tiden. I detta sam-
manhang har serien av vittnesseminarier, 
med inspelning, redigering och publice-
ring, visat sig vara mycket värdefulla. 
Därför är det önskvärt att projektet kan 
genomföra vittnesseminarier under 2011-
2012 om logistik och om tillkomsten av 
JAS-projektet. Därutöver kommer forsk-
ningsprojektet att inom ramen för erhåll-
na anslag under 2011-2012 kunna genom-
föra några angelägna projekt som berör 
västsamarbetet, T-kontoret, försvaret av 
Stockholm och Gotland, utvecklingen av 
Stril 60 och sjöminor.

Samtidigt är det alltid vanskligt att på 
ett tidigt stadium bestämma sig för vilka 
projekt som ska och kan förverkligas. 
Det är mycket som spelar in. Inte minst 
möjligheterna att få fram relevant och 
säker information (= tillgång till hemligt 

och kvalificerat hemligt material). Nu har 
forskningsprojektet en rad pågående och 
planerade lovande delprojekt kvar, som vi 
bedömer att vi kan fullfölja i ett sista av-
slutande skede åren 2012-2015. Det skulle 
bli en värdig avslutning på projektet till 
det år då Sverige sannolikt kan fira den 
200-åriga freden. (Freden i Kiel 1814). 
Vad som till slut kommer att ha publice-
rats är en öppen fråga, kopplat till tid och 
ekonomiska resurser.

Ledningsgruppen står stadigt på egna 
ben. Den har ett rikt nätverk nationellt 
och internationellt, både inom forskning-
en och militärt. Den har goda möjligheter 
att självständigt driva forskningsprojek-
tet vidare under ytterligare tre till fyra år 
inom de områden som vi har på vår lista. 
Det är också av många skäl angeläget att 
så kan ske. Anledningen till detta är att 
det är mycket som måste lyftas fram om 
vad som tänktes göras, vad som gjordes 
och hur det gjordes med krigsmakten/
försvaret under tidsperioden från andra 
världskriget till murens fall. Inte minst 
att få tag i de tankar och överväganden 
som ledde fram till besluten men aldrig 
publicerades. Hur en fortsättning ska 
kunna förverkligas är en fråga som är 
beroende av det stöd som projektet kan 
få från myndigheter och andra organisa-
tioner.

Försvaret och det kalla kriget - utgivna böcker
1.  Bo Hugemark (red.); Fel sort och för mycket? Arméns avvägningsfrågor under det kalla kriget.  
 Vittnesseminarium armén, Stockholm 2004. 
 2.  Kent Zetterberg (red.); Att skåda Sovjetunionen i vitögat, Stockholm 2004. 
 3.  Bertil Wennerholm (red.); Snabbare, högre och starkare? Avvägningsfrågor om luftstridskraf-  
 terna under det kalla kriget, Vittnesseminarium luftstridskrafterna, Stockholm 2005. 
 4.  Bengt Gustafsson; Ubåtsfrågan – sanningen finns i betraktarens öga, Stockholm 2005. 
 5.  Herman Fältström (red.); Rätt sort, kom för sent och var för få. Marinens avvägningsfrågor   
 under det kalla kriget, Vittnesseminarium marinens planering 1945–1992, Karlskrona 2005. 
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 6.  Bo Hugemark (red.); Flexibilitet eller rigiditet? Vittnesseminarium operationer, Stockholm   
 2006. 
 7.  Sam Nilsson; Stalin’s Baltic Fleet and Palm’s T-Office: Two Sides in the Emerging Cold War   
 1946–1947, Stockholm 2006. 
 8.  Bertil Wennerholm; Fjärde flygvapnet i världen? Doktrinutveckling i det svenska flygvapnet i   
 försvarsbesluten 1942–1958. Underlag, beslut och genomförande i nationellt och internationellt  
 perspektiv, Stockholm 2006. 
 9.  Bengt Gustafsson; Det ”kalla kriget” – några reflexioner, Stockholm 2006. 
10.  Thomas Roth; Försvar för folkhem och fosterland. Den svenska krigsmakten under det kalla   
 kriget – en essäistisk översikt, Stockholm 2007. 
11.  Kent Zetterberg; Konsten att överleva – Studier i Sveriges försvar, strategi och säkerhetspolitik  
 under 200 år, Stockholm 2007. 
12.  Bengt Gustafsson; Det sovjetiska hotet mot Sverige under det kalla kriget, Stockholm 2007.
13.  Lennart Andersson (red.); Svenska flygbaser. svensk Flyghistorisk Förening 2008. 
14.  Olof Santesson; Försvarsmaktens styvbarn. En studie kring et kalla krigets informationstjänst,  
 Stockholm 2008. 
15.  Herman Fältström (red.); Ubåtsoperationer och kränkningar under det kalla kriget, Karlskrona  
 2008. 
16.  Bo Hugemark (red.); Blixt från hotfull himmel. Vittnesseminarium beredskap mot överraskan - 
 de angrepp, Stockholm 2008. 
17.  Claës Skoglund; Det bästa försvarsbeslut som aldrig kom till stånd. Ett kontrafaktiskt uppslag,  
 Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek 2009. 
18.  Herman Fältström (red); Vi levde i verkligheten. Marinens operationer och taktik under det   
 kalla kriget, Karlskrona 2009. 
19.  Tommy Pettersson; Med invasionen i sikte. Flygvapnets krigsplanläggning och luftoperativa   
 doktrin 1958-1966, Stockholm 2009. 
20.  Carl Björeman; År av uppgång år av nedgång. Försvarets ödesväg under beredskapsåren och   
 det kalla kriget, Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek 2009. 
21.  Magnus Haglund; Flottan och det kalla kriget. Ett personligt perspektiv, Karlskrona 2009. 
22.  Jan Thörnqvist (projektledare), Ingemar Elofsson och Lars Wigert (red); Röjdykarna – i vått   
 och torrt, Karlskrona 2010. 
23.  Bengt Gustafsson; Sanningen om ubåtsfrågan. Ett försök till analys, Santérus förlag, 2010. 
24.  Lennart Anderson; ÖB:s klubba, Flygvapnets attackeskader under kalla kriget, Svenskt Militär 
 historiskt Bibliotek 2010. 
25.  Kent Zetterberg (red); Svenska atomvapen. En antologi uppsatser kring frågan om svenska   
 taktiska kärnvapen under kalla kriget, Stockholm 2010. 
26.  Gunnar Artéus och Kent Zetterberg (red.); Gunnar Artéus, Olof Santesson, Bo Hugemark och  
 Herman Fältström: Högsta ledningen, 2010. 
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US Navy och US Marine Corps - Herravälde 
till sjöss
Delar av artikelns innehåll föredrogs vid Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie 
sammanträde i Karlskrona den 23 mars.

US Navy och US Marine Corps – bildar tillsammans den amerikanska marinen 
och upprätthåller med stöd av US Coast Guard fortfarande ohotat herravälde 
till sjöss – frågan är hur länge och till vilken kostnad. I artikeln beskriver jag 
några av de utmaningar som man står inför. Jag har valt att inte beskriva 
de utmaningar som man delar med USA:s övriga försvarsgrenar såsom ex-
empelvis rymd- och cyberhot samt framtida personalförsörjning. Sedan Sov-
jetunionens fall har USA:s konventionella militärmakt förvisso varit utmanad 
men likväl ohotad. Med en årlig försvarsbudget på 680 miljarder USD har 
man oomtvistat kraften att själv försvara sig, eller för den del förmågan att 
attackera vilken konventionell och okonventionell motståndare som än kan 
tänkas hota nationen. Förmågan och kapaciteten att nå hela världen och att 
bringa striden till motståndaren samtidigt som man kan upprätthålla och 
skydda sina nationella globala intressen vilar till stor del på de marina strids-
krafterna. 

Arvet – dagens stridsfält 
USA har – baserat på sina erfarenheter 
från de senaste tio årens konflikter i Irak 
och Afghanistan – fortsatt att utveckla 
sina säkerhetspolitiska instrument. Själv-
klart är man fångad av sina erfarenheter 
men man arbetar oförtrutet vidare på att 
öka koordinering och samordning mel-

lan de politiska, ekonomiska och militära 
medlen och inte minst med att åstadkom-
ma allianser och koalitioner för att nå 
både nationell och internationell legitimi-
tet och effektivare resursutnyttjande. Allt 
detta har dock utförts med blandad fram-
gång. Detta har fler orsaker då det dels är 
en mycket stor statsförvaltningapparat 
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som skall koordineras och dels har det 
varit svårt att åstadkomma samordning 
och effektivisering bortom åtgärder som 
direkt syftar till att stärka kampen mot Al 
Qaeda och jakten på Bin Laden. Speci-
ellt som man inte alltid, inte ens med sina 
äldsta och intimaste allierade, kan nå en 
bred samsyn på generella problem och 
dess lösningar. Det senaste exemplet på 
dessa utmaningar är administrationens 
avvaktande ingripande i konflikten i Li-
byen. 

Utmaningen att vara i krig under så 
lång tid, hantera en ansträngd ekonomi 
och samtidigt vara världens enda super-
makt med de förväntningar som finns 
lämnar en särskild utmaning för de som 
är satta att forma och utveckla framtida 
stridskrafter. Förhållandet är särskilt på-
tagligt för den amerikanska marinen som 
förväntas producera fortsatt herravälde 
till sjöss i en förändrad värld. Frågan som 
marinens planerare måste finna svar på, 
eller åtminstone ha en uppfattning om, är 
vad som konstituerar herravälde till sjöss 

om 10-20-30 år? Denna fråga påverkas av 
sådana vitt skilda faktorer som drama-
tiskt ökade kostnader för fartyg och platt-
formar, ny teknik såsom smygteknik, 
obemannade plattformar i alla element, 
nya sensorer, informations- och cyberut-
vecklingen, ökade drivmedelspriser, glo-
bal uppvärmning med potentiellt nya vat-
tenvägar, och inte minst nya potentiella 
motståndare, både konventionella såsom 
exempelvis Kina, men även okonventio-
nella som pirater och narkotikakarteller.  
Kort sagt kan de nästan sägas stå inför 
en global efterkrigssituation likande de 
som inträffade efter världskrigen där 
gamla sanningar inte längre gällde men 
där segrare ofta tenderar till att fortsätta 
utveckla det avslutade krigets vinnande 
koncept samtidigt som förlorare och an-
dra betraktare kunde gå vidare utan att 
vara belastade av arv. 

Den amerikanska marinen har idag 
ett världsomspännande ansvar och vid-
makthåller stridskrafter, allianser, baser, 
underhålls- och underrättelsesystem för 

US Navy SeaBees är en del av den amerikanska marinen som är djupt engagerade i 
Afghanistan. Foto: Utilitiesman 3rd class Matthew Brown, US Navy.
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att med kort varsel kunna uppträda där 
så krävs. Man finns på alla stora hav från 
Östersjön till Stilla Havet, i Afghanistans 
berg och över Libyens öknar. USA väljer 
själv. 

Över Afghanistan levereras för när-
varande 30 % av flygunderstödet av ma-
rinen med attackflygplan från flottans 
hangarfartyg i Indiska oceanen och ma-
rinkåren flygande från permanenta och 
tillfälliga baser i Afghanistan, byggda 
och vidmakthållna av flottans ingenjö-
rer SeeBees. I södra Afghanistan i Hel-
mandprovinsen slåss 25 000 US Marines 
framgångsrikt mot Talibanerna. Räden 
som utfördes mot Usama Bin Laden i 
Pakistan utfördes av Navy Seals – även 
om USA:s försvarsdepartement ännu inte 
officiellt har bekräftat någon inblandning 
överhuvudtaget. I den inledande fasen av 
upprättandet av Flygförbudszonen över 
Libyen leddes insatsen från 6:e flottans 
ledningsfartyg, USS Mount Whitney och 
del av insatsen levererades av marinkå-
rens V/STOL AV-8B Harrier II flygande 
från amfibiefartyg och när en F-15E 
kraschade i Libyen var inom 20 minuter 
US Marines på väg till undsättning. Efter 
jordbävningarna på Haiti, i Pakistan och 
nu nyligen i Japan var man bland de för-
sta att anlända och leverera hjälp på en 
massiv nivå. 

Allt detta är något som den amerikan-
ska skattebetalaren är van att allt sedan 
1775 se sin marin utföra. 

Framtiden – Resurser och 
utmaningar
Amerikanska marinen lever idag mycket 
på system och investeringar där många 
beslutades och sjösattes redan under pre-
sident Reagans era.  Med sina kombinera-
de resurser för Flottan och Marinkåren är 
man idag den ohotat största maktfaktorn 

på världshaven och de facto den enda ma-
rin som har kraft och räckvidd att själv 
och utan andra stödjande nationers strids-
krafter projicera sig på alla hav på jorden 
med en kraft som få nationer ens kan tän-
kas utmana. 

Med en årlig sammanlagd budget på 
172 miljarder USD, utöver insatser som 
finansieras utöver antagen budget, en per-
sonalstyrka på 335 000 man, 287 kölar för 
US Navy samt tre aktiva marinkårsdivi-
sioner (och en i reserv) med sammanlagt 
225 000 man, har man idag sannolikt nått 
en toppnotering som bara kan minska, så-
väl monetärt som numerärt.  

Det hårda utnyttjandet av marinen har 
också inneburit ett högt uppdrivet ope-
rationstempo, eftersatt underhåll och en 
allmänt sliten personal. Insatserna de se-
naste tio åren har drivit upp både budget 
och personalstyrka.  Med operationerna i 
Irak för marinens del nästan avlutade och 
med en politiskt deklarerad kommande 
utdragning ur Afghanistan med start 
2014 och en ansträngd amerikansk eko-
nomi kommer anslagen och resurserna 
till marinen att minska. Ingen vet dock 
var de kommer att stanna på för siffror. 
Det enda som är klart är att marinkåren 
skall minska med 25 000 man. 

Kommande reduceringar är ett faktum 
som man redan nu har börjat förhålla sig 
till och interna effektiviseringsprogram 
är initierade både av marinen själv och 
av försvarsminister Gates och har redan 
påbörjats och kommer att fortsätta. Dessa 
åtgärder kommer inte att vara tillräck-
liga och de kommande åren kommer vi 
att se behov av ytterligare prioriteringar 
och reduceringar. Inledningsvis kommer 
det sannolikt att  bli en politisk strid om 
prioriteringar mellan försvarsgrenarna 
men marinstridskrafter som traditionellt 
är bundna till dyra och komplexa platt-



152

formar måste när de interna striderna är  
avslutade välja noggrant och de val man 
gör får man sedan leva länge med. Platt-
formarnas liv kan räknas i årtionden och 
i fall som med nya hangarfartyg kanske 
så mycket som 50-60 år. Även om man 
anstränger sig att påskynda anskaffning 
har man även här långa ledtider. 

Förmågor och kapaciteter 
Kapacitets- och uppgiftsmässigt talar 
man i termer som Forward Presence, 
Deterrence, Sea Control & Power Projec-
tion, Maritime Security samt Humanita-
rian Assistance and Disaster Response 
(HADR). Till detta skall fogas beredskap 
och personal. 

Framskjuten basering och närvaro är 
marinens främsta verktyg för att med 
kortast möjliga responstid kunna möta 
händelseutvecklingar, påverka skeenden 
samt ingripa i kriser. Det är denna förmå-
ga till global närvaro och autonomi som 
idag skiljer US Navy/US Marines från 
världens övriga marinstridskrafter; som 
på sin höjd kan utveckla kraft till regional 
närvaro eller projicerade expeditioner.

Fortfarande är det främsta medlet som 
medger denna globala närvaro och på-
verkan de elva Hangarfartygen med sina 
respektive skyddsstyrkor (Carrier Strike 
Groups) man förfogar över. Dessa i kom-
bination med de lastade marinkårsstyr-
korna (Marine Expeditionary Units) som 
med sina fartyg, flygplan, helikoptrar och 
soldater ständigt finns till havs och med 
timmars varsel kan styras mot potentiella 
oroshärdar och genom sin blotta närvaro 
oftast sänder ett budskap att Amerika är 
engagerat oroat och möjligen överväger 
en insats. I många fall har denna kanon-
båtsdiplomati i sig en förmåga att få in-
blandade parter och aktörer att överväga 
sina alternativ och lugna ned situationer 

innan de eskalerar. 
I fallet Libyen kan konstateras att be-

hovet av dessa hangarfartygsgrupperna 
som stöd till pågående insatser i Afgha-
nistan innebar att man för första gången i 
modern tid hade en situation där det inte 
fanns ett hangarfartyg att avdela. Fram-
tiden för dessa styrkor är trots detta inte 
helt säker. Politiska inriktande beslut 
finns att omsätta ett hangarfartyg ungefär 
vart fjärde år med detta kan ändras och 
antalet kan komma att minska. 

Bortanför hangarfartyg och marin-
kårsförband är fortsatt närvaro och 
avskräckning med strategiska kärnva-
penbestyckade ubåtar en av de högst pri-
oriterade uppgifterna för marinen. Precis 
som under det kalla kriget håller man en 
stor del av USA:s andraslagkapacitet i 
beredskap till havs. Kärnvapenbestyck-
ade och reaktordrivna ubåtar (SSBN el-
ler Boomers) finns kontinuerligt till havs 
för att i ca 90 dygn i konstant uläge per 
”resa” vara beredd att vedergälla ett kärn-
vapenanfall på USA. Man upprätthåller 
dessutom patrullering med attackubåtar 
för att vara beredd att skydda egna och 
neutralisera andras motsvarigheter. På 
senare år har även kapaciteten på ubåts-
sidan utvecklats och numera har ett an-
tal ubåtar anpassats och avdelats för att 
kunna utföra konventionella insatser 
(SSGN) och ett stort antal av de avfyrade 
kryssningsmissilerna som inledningsvis 
sattes in mot Gaddafiregimen avfyrades 
från en ombyggd boomer. Dessa ubåtar 
är dessutom anpassade att både kunna 
bära fram, leverera och leda större spe-
cialförbandsinsatser. Ubåtsprogrammet 
genomgår för närvarande utveckling med 
nya ubåtar och frågan om antal och ka-
pacitet kommer att dyka upp på agendan 
för US Navy. 

En av de stora framtida utmaningarna 
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i att fortsättningsvis kunna upprätthålla 
närvaro är den fortsatta omsättningen 
av ytstridsfartygen. Dagens kryssare 
och jagare är till stor del ett arv från be-
slut tagna i slutet på det kalla kriget och 
många kommer inom tio-tjugo år att bör-
ja nå sina slutdatum. Dessa fartyg är idag 
hårt utnyttjade och dyra plattformar som 
i många fall utnyttjas för mycket enkla 
företag. Som exempel på förändrade upp-
gifter kan nämnas att jagare med förmåga 
till strid alla dimensioner idag sätts in för 
piratjakt och havsövervakning. Något de 
förvisso kan lösa väl med sina kvalifice-
rade sensorer, lång uthållighet och egna 
helikoptrar samt plats för bordningsstyr-
kor men till en mycket hög kostnad. 

En annan på senare tid tillkommen 
uppgift för marinen är engagemanget i 
det ballistiska missilförsvaret. Man har 
idag ett antal kryssare och jagare utrusta-
de med missiler och radarsystemet Ageis, 
kapabla att lokalisera och skjuta ned bal-
listiska missiler. Denna uppgift kommer 
att under överskådlig tid att låsa många 

av dessa fartyg i relativt statiska roller på 
strategiska platser och vi kommer att få 
vänja oss med denna ”piket”, sannolikt 
i Östra medelhavet, utanför Korea/Ja-
pan och på andra platser, möjligen även 
i Östersjön. Långsiktigt kommer man att 
försöka växla ut dessa fartyg mot landba-
serade system och pressen på andra väst-
nationer med motsvarande kapacitet att 
också ingå i denna kedja kommer att öka.  

Framtida omsättning av de kvalifice-
rade ytstridsfartygen kommer att vara en 
definierande fråga för US Navy i en inte 
alltför avlägsen framtid. Hur skall dessa 
utformas, vilja uppgifter skall de kunna 
lösa, vilken hotmiljö skall de uppträda i 
och framför allt hur många krävs.

Som komplement och till del ersätt-
ning för dessa kvalificerade plattformar 
utvecklas en ny fartygsklass, Littoral 
Combat Ship (LCS). Dessa fartyg skall 
vara modulärt uppbyggda och kunna 
verka kustnära (relativt dagens jagare 
och fregatter) och bestyckas efter upp-
gift. På ritbordet finns idag tre olika mo-

USS Independence, trimaranvarianten på Littoral Combat Ship, LCS, till sjöss.



154

duler. En för ytstrid, en för ubåtsjakt och 
en för minröjning. Planen är att bygga 
55 fartyg i två olika skrov, ett monohull 
och en trimaran. När denna fartygstyp är 
införd och äldre bestånd omsatt kommer 
klassen att omfatta ca 25 % av fartygsbe-
ståndet.  Hittills har fyra fartyg levererats 
och klassen är inte oomstridd. Modulerna 
dras med förseningar och utmaningarna 
är många. För svensk del finns det både 
paralleller och skillnader till vår egen 
Visbyklass. Man har exempelvis inte valt 
att ha krav på smygegenskaper, man har 
inte som Visbykorvetten valt att ha mul-
tiroll men man har likt Visby strävat efter 
att minimera besättning och utnyttja civil 
teknik där så är möjligt. Fartygen byggs i 
aluminium.

Marin infrastruktur
Både basering och taktiskt uppträdande 
med LCS återstår att se men en rimlig be-
dömning är att dessa fartyg främst kom-
mer att allokeras till Stilla Havet och där 
basera framskjutet i vänligt sinnade na-
tioner och egna baser. 

Detta för oss till nästa utmaning och 
det är var US Navy/US Marines i fram-
tiden kommer att ha sin tyngdpunkt och 
basering. Det är ingen hemlighet att nästa 
konventionella utmanare för amerikan-
ska marinen sannolikt kommer att bli 
Kinas framväxande marina kapacitet och 
den generellt allt mer komplexa situatio-
nen i Stilla Havet. Fler och fler nationer 
i Stilla Havet och Indiska Oceanen har 
vidtagit aktiva åtgärder för att rusta och 
omsätta sina flottor och som ett exempel 
kan nämnas att det idag i Stilla havet be-
räknas finnas ca 230-300 konventionella 
ubåtar (utöver de nukleära som främst 
USA och Ryssland förfogar över). Risken 
för friktioner och sammanstötningar i 
omstridda farvatten där många nationer 

utan koordinering och med avvikande 
agendor uppträder ökar. Exempel på 
sådana farvatten är Kinesiska sjön och 
Gula Havet men även på sikt farlederna 
från Asien mot marknader i Europa och 
Afrika, samt på längre sikt möjligen nya 
isfria farleder via nordostpassagen. 

Denna utveckling parat med nya och 
potentiellt enklare och billigare plattfor-
mar kommer att kräva fortsatt behov av 
framskjuten basering och redan idag görs 
omprioriteringar mellan enheter från 
USA:s öst- och västkust. Stora investe-
ringar görs på Guam och Diego Garcia 
samtidigt som samtal förs med Japan, 
Singapore, Vietnam, med flera för att 
bibehålla, stärka och utveckla möjlig-
heter till fortsatt och framtida basering.  
Detta samtidigt som man fortsätter stu-
dera och utveckla koncept och tekniker 
för autonomt uppträdande den så kallade 
Sea-Basing som idealt skulle frigöra ma-
rinstridskrafterna från behov av fram-
skjutna operationsbaser. Denna utveck-
ling är dock i fara när man nu står inför 
nedskärningar i utveckling och anskaff-
ning och måste prioritera. 

En annan del i detta är access till sina 
strategiska intressen och det som man ser 
som en stor framtida utmaning förne-
kande av detta, så kallad Access Denial.  
I utveckling från dagens tunga organisa-
tion, utvecklad i Irak och Afghanistan, är 

Diego Garcia, stategiskt placerad bas 
för amerikanska marinen
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det detta som marinkåren i krigsspel och 
perspektivstudier ser som sin huvudupp-
gift och sin primära expeditionära roll.  
Marinkåren är i lag bunden till att upp-
rätthålla förmåga till amfibieoperationer, 
landstigning och kapacitet att ta och hålla 
operationsbaser – samt andra uppgifter 
som Presidenten kan anvisa. Den amfi-
biska huvuduppgiften har de senaste tio 
åren varit starkt nedprioriterad. 

Marinkåren
Man vet att så fort som striderna i Af-
ghanistan inte längre kräver storskaliga 
insatser av marinkåren så kommer den 
numerärt att reduceras, något som man 
välkomnar. Man vet också att den måste 
hitta tillbaka till sin naturliga roll som 
USA:s primära expeditionsstyrka. Rol-
len att vara mest beredd när nationen är 
minst beredd ser man som given och att 
denna bäst utförs med access från havet 
är oomtvistat. Detta kommer dock att 
kräva nytänkande då man vet att mycket 
av dagens utrustning inte är utvecklad för 
denna typ av operationer och att det for-
don som var det; Expeditionary Fighting 

Vehicle (EFV) är avbeställt samtidigt 
som STOVL varianten av Joint Strike 
Fighter, F-35B, som är planerad för ma-
rinkårens bruk har givits två års ”villkor-
lig dom” med anledning av fördyringar 
och tidigare förseningar. Detta medför 
att man ca år 2014 sannolikt är på väg ur 
Afghanistan, skall reducera med 25 000 
man genom naturlig avgång och minskad 
intagning, omorganisera och nyutrusta – 
samtidigt som man fortsätter att upprätt-
hålla beredskap och global närvaro. 

Sammanfattning
Avslutningsvis några ord om ett antal 
initiativ som ibland förekommer i fack-
press. När amiral Mullen var marinchef 
lanserade han ett globalt initiativ som 
döptes till ”1000-ship Navy”. Detta var 
ett samlingsbegrepp för storleken på den 
marin som västvärldens samlade flot-
tor skulle kunna förfoga över om man 
valde att samarbeta och koordinera sig. 
Ur detta har kommit mycket gott. Ener-
gin att samordna sjölägesbilder på regio-
nal och global nivå kan sägas komma ur 
detta och det intresse för det samarbete 

JSF, F35B STOVL (Short Take Off & Vertical Landing), marinkårens kommande of-
fensiva flygsystem. Foto: Lockheed Martin
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som bedrivs i Östersjön inom ramen för 
det som benämns SUCBAS. 1000-ship 
Navy-initiativet kan nog i övrigt anses 
ha spelat ut sin roll och den regionala och 
möjliga globala synkronisering som kan 
åstadkommas kan anses ha uppnåtts. Det 
sagt är inte US Navy/US Marine Corps 
ointresserade av globalt samarbete, tvärt-
om, man är mycket intresserade, men 
utopin där marinstridskrafter runt om i 
världen skulle orkestreras under ameri-
kansk ledning är nog just en utopi då en 
situation som skulle medge sådan enighet 
inte kan anses föreligga. Samarbetet har 
hittat en bra nivå och man driver fortsatt 
på gemensamma projekt och söker sam-
arbetspartners och goda föredömen där 
man hitta dem. I detta har svenska mari-
nen utgjort en bra partner i utvecklingen 
av förmågan till kustnära uppträdande.  

Högre upp på agendan finns numera 
två projekt som nuvarande marinchefen 
amiralen Roughead, har tagit initiativ 
till.  Det första är Task Force Energy och 
det andra är Task Force Climate Change. 
Det första handlar om att anpassa mari-
nen till framtida tillgång till bränsle och 
att verka mera i takt med miljön. Idag 
bedömer marinkåren att var tionde av 
deras stupade i Afghanistan dör då han 
vaktar en konvoj med drivmedel och 
bränsle. Och när oljepriset stiger med 
en dollar ökar US Navy sin drivmeds-
nota med 33 miljoner dollar på en årlig 
basis. Man är dessutom världens största 
enskilda konsument av fossila bränslen. 
Allt detta vet man måste ändras. Nya tek-

niker, som solceller för batteriladdning 
och algbaserat drivmedel för både fartyg 
och flygplan studeras och en F/A-18 har 
redan flugit på ett bränsle som utveck-
lats av ett svenskt forskarteam och en 
svenskutvecklad stridsbåt körs på prov på 
alternativt bränsle. Intressant är att även 
om både tekniken i fråga och omsorg om 
miljön har stark svensk anknytning det i 
dessa båda fall inte finns något formellt 
samarbete mellan Försvarsmakten och 
amerikanska marinen. 

Task Force Climate Change drivs un-
der marinens chefsmeteorolog som också 
är ytterst ansvarig för hydrografi och 
navigation. Syftet är att följa och förstå 
vad klimatförändringen medför för nya 
utmaningar för marinen. Dessa kommer 
att bli stora och spänner från allt från nya 
modeller för att prediktera och prognos-
ticera väder, isläge och hydrografi till 
ändrade och nya faktorers påverkan på 
operationer. Men även effekter som höj-
ningen av världshavens inverkan på kus-
ter och floder samt framväxande av isfria 
passager över dagens nordpol mellan 
Stilla Havet och Atlanten omfattas. Det 
är sannolikt ett av det mest spännande 
utvecklingsarbetena på detta område och 
som har de tydligaste säkerhetspolitiska 
och militära implikationerna som mål.

Avslutningsvis kan konstateras att 
även om man idag är världshavens oom-
stridde härskare står man inte utan utma-
ningar, vare sig ekonomiska, militära el-
ler klimatologiska sådana. 

Källor i urval:
Budgetunderlag 2012;
http://www.finance.hq.navy.mil/FMB/12pres/Highlights_book.pdf
Task Force Energy och Climate Change Road Map:
http://www.navy.mil/navydata/documents/CCR.pdf & http://greenfleet.dodlive.mil/
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Ledamoten
EVORN MÅRTENSSON

Kommendörkapten Evorn Mårtensson, som är marin-
ingenjör, är försvarssystemledare sjö vid FMV:s strat-
egiska materielledning (SML) och var i samband med 
inträdesanförandet chef för Östra Basbataljonen inom 
den sedan 2005 nedlagda Ostkustens Marinbas. 

Omvärldsutveckling – Alternativa handlings-
vägar för utveckling av systemen som  
opererar i sjöarenan, del 1(3) 
Inträdesanförandet hölls vid Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde 
i Karlskrona 25 februari 2004. Det har tidigare inte presenterats i skriftlig form av 
olika skäl. Anförandet har modifierats och uppdaterats med anledning av förändringar 
i omvärldsutvecklingen sedan 2004.

Syftet med anförandet är att lyfta fram behov av ställningstagande kring omvärlds-
relaterade krav på anpassning av försvarsmaktens system som opererar i sjöare-
nan under, på och över havsytan samt i kustzon. Målbilden är cirka 2025 och i ett 
livscykelperspektiv där bortom. De historiska exemplen på utvecklingssteg i fram-
kant som tas upp, avser främst att visa på behovet av att följa omvärldsutvecklingen 
och vikten av att ha ett förhållningssätt till utvecklingen. Syftet är även att visa 
att utvecklingen varit kontinuerlig. Den teknik vi utnyttjar idag är en summering 
av den teknik som utvecklats sedan industrirevolutionens start. Huvuddelen av ut-
vecklingsstegen, med några få undantag, har skett utomlands.Även om det funnits 
motsvarande utvecklingar i Sverige så har de inte legat främst, utan har införts med 
en viss tidsförskjutning och med delvis anpassade lösningar av främst ekonomiska 
skäl. Anförandets framställning delas av volymskäl upp i tre delar:
• Del 1 med en generell beskrivning och en översikt över militär utveckling i modern 

tid sedan senmedeltiden.
• Del 2 med en beskrivning av maritima utvecklingssteg sedan industrirevolutionen 

till och med kalla krigets slut. Den svenska marina utvecklingen parallellt med detta 
belyses. Slutsatser beskrivs kring denna period som har giltighet än idag.

• Del 3 med en beskrivning av omvärldsutvecklingen sedan kalla kriget och dess 
påverkan på behovet av anpassning av de marina systemen - alternativa handlings-
vägar för utveckling av systemen som opererar i sjöarenan.
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Inledning
De civila och militära medel en stat eller 
en allians kan använda för att uppnå sina 
strategiska mål på kort och lång sikt är 
många och de kan användas i olika kom-
binationer, varför krigföring i sjöarenan 
behöver ses i ett sammanhang med de öv-
riga medlen. De medel av krigföringska-
raktär som finns till buds är bland annat:
• Informationskrigföring
• Ekonomisk krigföring
• Affärskrigföring
• Statsterroristkrigföring
• Väpnad krigföring i integrerade 

stridsarenor (infokrig, telekrig, mark, 
sjö, luft, rymd)

Media såsom Internet, TV och tidningar 
styr i mångt och mycket vår bild av värl-
den. Det är därför viktigt att media ger en 
korrekt och oberoende bild. Det kan dock 
vara intressant för vissa aktörer att ha 
kontroll över media. Det kan vara lockan-
de att manipulera omvärlden. Den snabba 
IT-utvecklingen ger dessutom nya möj-
ligheter. Informationskrigföring1,2 spän-
ner över en stor bredd och genomförs 
genom olika typer av informationsope-
rationer, såsom psykologisk krigföring, 
vilseledning, desinformation och för att 
kunna påverka en händelseutveckling i 
önskad riktning, men omfattar också at-
tacker mot informationssystem. Sådana 
attacker kan genomföras för att avlyssna 
och skaffa information från den andra 
sidans informationssystem, inplantera 
information, kontrollera/styra informa-
tionsflöden i den andres nätverk till att at-

1. Information Warfare, How to Survive Cy-
ber Attacks, Michael Erbschloe, 2001
2. Networks and Netwars, The Future of Ter-
ror, Crime and Militancy, John Arquilla, David 
Ronfeldt, RAND 2001

tacker avsedda att förstöra informations-
system och nätverk.

Ekonomisk krigföring ses traditionellt 
som en del av det totala kriget som riktas 
mot ett fiendelands krigföringsförmåga. 
Mer utvidgat kan det riktas mot fiende-
landets allmänna livsmedelsförsörjning 
och dess näringsliv i övrigt i avsikt att 
fiendestatens allmänna funktionsduglig-
het ska nedgå. Ekonomisk krigföring kan 
genomföras bland annat genom blockad 
eller genom att förstöra fiendens indu-
strier och transportresurser. Ekonomisk 
krigföring och ekonomiska sanktioner 
spelar en viktig roll även i den moderna 
krigföringen och i världssamfundets åt-
gärder mot kontrahenter.

En mer modern form av ekonomisk 
krigföring kan ske redan i fred och utgår 
i mångt och mycket från den allmänt glo-
baliserade ekonomin.3 Ett sätt är att skapa 
ekonomiska beroenden hos en annan stat 
gentemot den egna nationen, exempel-
vis genom massiv utlåning till det andra 
landet. Sådana aktiviteter kan kombi-
neras med andra åtgärder såsom infor-
mationskrigföring och affärskrigföring, 
med syfte att på lång sikt bryta ned eller 
minska den andres förmåga till väpnad 
krigföring genom att denne inte har råd 
att upprätthålla sin förmåga.

Globaliseringen har medfört att det 
sker en maktförskjutning från statsmakt 
till affärsmakt. Det finns ägarstrukturer 
som har en stark global påverkan. Denna 
globalisering skapar också nya möjlighe-
ter till påverkan länder och aktörer emel-
lan.

Affärskrigföring avser här staters 
agerande för att påverka affärer inom 

3. Global Transformations, Politics, Econom-
ics and Culture, David Held, Anthony McGrew, 
David Goldblatt & Jonathan Perraton, Stanford 
University, 1999
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näringslivet som på kort eller lång sikt 
gynnar den egna nationella förmågan, 
som bland annat kan avse krigföringsför-
måga. Affärskrigföring kan vara kom-
binerad med annan krigföring, främst 
informationskrigföring, för att få effekt. 
Exempel på affärskrigföring kan vara att 
en stat på olika sätt gynnar och stödjer 
egen försvarsindustri i internationella 
vapenaffärer. Ett annat exempel kan vara 
att egen nationell industri köper upp ut-
ländska försvarsindustriföretag, för att 
därigenom påverka det andra landets 
uppbyggnad av systemförmåga.

Ett historiskt exempel som tas upp se-
nare är hur Storbritannien under 1800-ta-
lets andra hälft skaffade sig kontroll över 
den interkontinental1 kommunikationen 
med kabelsystem för elektrisk telegrafi, 
genom att brittiska företag ägde mer än 
60 procent av kabelsystemen och att hu-
vuddelen av stationerna sköttes av brit-
tiska operatörer. När den trådlösa tele-
grafin kom runt 1900 fick Storbritannien 
därmed ett telekommunikationssystem 
som stödde de marina operationerna med 
i princip global täckning, vilket skapade 
en avsevärd fördel gentemot presumtiva 
kontrahenter.

Statsterroristkrigföring är terrorism 
som styrs eller har sitt ursprung från en 
stat gentemot en annan stat, det vill säga 
när en stats regering arrangerar terrorist-
dåd eller stödjer terroristgrupper verk-
samma mot det andra landets befolkning. 
Enligt en definition som gjorts av FN4 
är terrorism en handling som syftar till 
att döda eller allvarligt skada civila eller 
icke-stridande, med avsikt att skrämma 
en befolkning eller utöva tvång på en 
regering eller en internationell organisa-
4. International Convention for the Suppres-
sion of the Financing of Terrorism, General As-
sembly of the United Nations (1999)

tion. Syftet med statsterroristkrigföring 
från en stat mot en annan skulle på mot-
svarande sätt kunna vara att skrämma 
den andra statens befolkning och utöva 
utpressning på den andra statens reger-
ing.

Teknikutvecklingen har varit drama-
tisk under 1900-talet och den fortgår med 
hög takt.5,6 Den militära utvecklingen har 
medfört att den väpnade krigföringen 
sker genom att striden förs integrerat 
mellan informations-, telekrig-, mark-, 
sjö-, luft- respektive rymdarenorna.

Under 1960-, 1970- och 1980-talen ut-
vecklade Sovjetunionen7,8 en förmåga till 
oceanövervakning, generering av mål-
data och vapeninsatsförmåga mot över-
vattensfartyg med hjälp av rymdbaserade 
radarstationer och signalspaning (kom-
munikation, radar) som var samman-
länkade i ett nätverk. Radarstationerna 
arbetade parvis liksom signalspaningssa-
telliterna. I detta nätverk ingick navige-
ringssatelliter för positionsbestämning av 
satelliterna. Detta nätverk kunde tillhan-
dahålla mycket noggrant inmäta mål som 
var klassificerade och i förkommande fall 
identifierade. Informationen kunde förut-
om till den centrala underrättelsetjänsten 
föras ned till styrkechefer för samordnad 
insats med attack-/sjömålsrobotar från 
flygplan, ytstridsfartyg och ubåtar.

I Sovjetunionen benämndes ovanstå-
ende utveckling för militärteknisk revo-
lution9 (MTR), vilket är en utveckling på 
5. Tekniska utvecklingstrender, FMV 2001, 
Analys 23210:2515/2001
6. Teknisk prognos 2010, FMV, 10FMV10925-
22
7. Naval Strategy and National Security, Ed-
ited by Steven E. Miller and Stephen Van Evera, 
1988
8. Soviet Naval Tactics, Milan Vego, Naval In-
stitute Press, Annapolis, Maryland, 1992
9. The Revolution in Military Affairs: Myth or 
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främst operativ, taktisk och stridsteknisk 
nivå. USA utvecklade samtidigt eller 
strax därefter filosofin kring nätverks-
centrerad krigföring (Network Centric 
Warfare)10, vilken även tagit sin utgångs-
punkt i förmåga till strategisk och opera-
tiv ledning.

Motsvarande utvecklingar med sen-
sornätverk, som beskrivs ovan, har skett 
i ett antal länder vad gäller bland annat 
luftstriden och luftförsvar, ballistiskt 
missilförsvar och bekämpning av sjömål. 
Detta och tekniken bakom utvecklingen 
belyses särskilt senare.

Väpnad strid är som tidigare belysts 

reality?, Björn Möller, University of Copenha-
gen, 2000
10. Network Centric Warfare 2nd Edition (Re-
vised), Alberts, Garstka, Stein, DoD C4ISR Co-
operative Research Program, 1999

inte det enda krigföringsmedlet. Att an-
vända de olika typerna av krigförings-
medel i en lämplig kombination kan dess-
utom ha en multiplikatoreffekt, jämfört 
med att endast använda väpnad strid.

Stater kan även ha mer eller mindre bra 
kontroll över samtliga krigföringsmedel 
(informations-, ekonomisk-, affärs- och 
väpnad krigföring) beroende på hur sta-
ten ifråga kan kontrollera exempelvis 
näringslivet. Den stat som bäst hanterar 
hela arenan har en fördel i den totala krig-
föringsbalansen, jämfört med en stat som 
inte kontrollerar samtliga krigföringsme-
del.

Behovet av krigföringsförmåga är re-
laterat till en stats nationella intresse, 
såsom behållande av maktsfär respek-
tive expansion av maktsfär. En annan 
intressevariabel kan vara kontroll över 
egna resurser respektive tillförskaffan-
det av externa resurser. Expansiva och 
tillförskansande strategier kräver offen-
siva krigföringsmedel, medan stater som 
försvarar det de har i huvudsak använder 
defensiva krigföringsmedel även om det 
förekommer offensiva krigföringsmedel 
som en del i försvarsstriden. Offensivt 
tänkande driver utvecklingen och re-
formviljan, medan defensivt tänkande 
synes tenderaa till att negligera utveck-
lingstendenser eller förhala behovet av 
åtgärder med anledning där av.

Sambandet mellan staters nationella 
intressen och förmåga till väpnad strid, 
har studerats av många militärteoretiker. 
Carl von Clausewitz11 (1780-1831) häv-
dade på början av 1800-talet bland annat 
att kriget är “politikens fortsättning med 
andra medel”. I Vom Kriege presentera-

11. Vom Kriege, Carl von Clausewitz, 1832, 
Om Kriget, översättning Hjalmar Mårtensson, 
Klaus-Richard Böhme och Alf W Johansson, 
1991

Titelsida från originalutgåvan av Vom 
Kriege, 1832.



161

des teorier om krigets natur, om krigets 
teorier, strategiskt tänkande, om striden, 
stridskrafters uppbyggnad och disposi-
tion, teorier för försvar och anfall, samt 
teorier kring krigsplanläggning.

Dessa teorier påverkade stormakternas 
planering och agerande under 1800-talet 
andra hälft och i början av 1900-talet. Men 
de har sin giltighet än idag. Exempelvis 
synes det vara så att FN:s planläggning 
av fredsinsatser i varje fall indirekt måste 
ha hämtats från Clausewitz syn på fred. 
FN tänker sig att konflikter främst beror 
på en kombination av tre faktorer: nega-
tiva attityder, aggressivt beteende samt 
en grundläggande intressemotsättning. 
Clausewitz talade synonymt om känslor, 
strid och politik. FN:s insatser i väpnade 
konflikter syftar till att bekämpa just de 
tre konfliktskapande krafterna. Det finns 
således tre slag av insatser: fredsskapan-
de, fredsbevarande och fredsbyggande, 
vilka alltså riktas mot konfliktens under-
liggande motsättning.

Generella maritima stra-
tegiska koncept och behov 
av marina resurser
Mahan (militärteoretiker från USA, 
1840-1914) framförde 189012 en teori om 
sambandet mellan sjömakt och nationell 
makt, där han konstaterade att makten 
till sjöss historiskt sett oftast hade varit 
nyckeln till ett lands styrka. Bakom dessa 
konstateranden låg studier av olika histo-
riska fall mellan 1660 och 1783. Mahan 
skrev senare efter framställningen 1890 
många artiklar och texter i olika sam-
manhang, vilka till del finns samlade i 
en redigerad framställning som utgavs 
194113 vilken är värd att läsa.
12. The Influence of Sea Power upon History 
1660-1783, Alfred Thayer Mahan, 1890
13. Mahan on Naval Warfare, Selections from 

Corbett (militärteoretiker från Storbri-
tannien, 1854-1922) omsatte 191114 Clau-
sewitz teorier, men även Antoine-Henri 
Jomini ś (1779-1869) teorier, om land-
kriget till sjökrigets område och beskrev 
vikten av sammanhanget mellan de poli-
tiska, ekonomiska, finansiella, teknolo-
giska och materiella aspekterna. Corbett 
beskrev även teorier kring strategier för 
att skydda de nationella intressena, för-
svar mot invasion, kontrollera och skydd 
av kommunikationslinjerna till sjöss, 
samt teorier kring expeditioner (det vi 
idag kallar för expeditionär förmåga).

Mahan menade att sjömakt (Sea po-
wer) byggs upp av såväl marin makt som 
maritim makt. Dessa maktelement byggs 
i sin tur upp av tre grundelement. För det 
första en industriell bas som bland an-
nat innebär att en nation bedriver handel. 
För det andra att nationen har en maritim 
handel med egna hamnar och en handels-
flotta som genomför dessa transporter. 
För det tredje marinbaser och marina re-
surser i form av örlogsfartyg och stödre-
surser som skyddar landets intressen.

Maritima strategiska koncept
Summeras Mahan ś och Corbett ś teorier 
kan maritima operationer säga kunna ge-
nomföras inom ramen för följande mari-
tima strategiska koncept:
• Command of the Sea - Herravälde till 

sjöss
• Sea Control - Kontroll över maritima 

områden
• Sea Denial - Bestrida motståndarens 

kontroll
• Fleet in Being

Writings of Rear Admiral Alfred T. Mahan, Edi-
ted by Allan Westcott, 1941
14. Some Principles of Maritime Strategy, Ju-
lian Stafford Corbett, 1911
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• Sea Lines of Communication 
(SLOC) - Sjöfartsskydd

• Battlespace Dominance - Stridsfälts-
dominans

• Maritime Power Projection - Maritim 
styrkeprojicering

Command of the Sea, eller Herravälde 
till sjöss, hade som inriktning att totalt 
neutralisera eller förstöra en motstån-
dares resurser för att totalt kontrollera 
havsområden. Konceptet hade en till-
lämpning historiskt vad gäller sjömilitärt 
tänkande med starka slaggskeppsflottor 
ungefär fram till första världskriget. Det 
var den tekniska utvecklingen med mi-
nor, torpeder, ubåtar, flygplan och senare 
rymdbaserade system, som gjorde det 
orealistiskt att uppnå total kontroll över 
havsområden.
Sea Control, eller Kontroll över maritima 
områden, definieras som ett tillstånd som 
existerar när en part har möjlighet att 
utnyttja ett havsområde för egna syften 
under en tidsperiod och om så krävs för-
hindra motståndaren att utnyttja samma 
område. Nu för tiden inbegriper detta 
luftrummet ovanför, havsområdet självt 
med dess undervattensvolym och det 
elektromagnetiska spektrumet. Det kan 
också inbegripa kontroll av resurser i 
rymden såsom navigeringssatelliter och 
spaningssystem.
Sea Denial, eller denial to the sea, är en 
till Sea Control relaterad term. Sea De-
nial, eller Bestrida motståndarens kon-
troll, definieras som ett tillstånd som 
existerar när en motståndare förhindras 
att utnyttja ett havsområde för sina syf-
ten under en tidsperiod. Sea Denial kan 
ta sig olika uttryck från blockad av mot-
ståndarens styrkor till bekämpning av 
handel och logistik. Sea Denial kan i den 
senare delen även inbegripa att förhindra 

en motståndare att genomföra överskepp-
ning av trupp, även om Corbett som sagt 
hade ett eget koncept för detta benämnt 
Defence Against Invasion, eller Försvar 
mot invasion.
Fleet in Being är relaterad till Sea Con-
trol och Sea Denial. Konceptet innehål-
ler en fördel för en svagare part genom 
att undvika en direkt konfrontation med 
en starkare motståndare genom att tvinga 
den starkare motståndaren att binda vär-
defulla resurser för att behålla läget. Där-
igenom kan Fleet in Being framtvinga att 
motståndaren koncentrerar styrkor, mot 
sin vilja, i värdefulla områden, runt vär-
defulla enheter, eller till att till och med 
ställa in en planerad operation. Exempel 
på resurser som kan användas i Fleet in 
Being är ubåtar, men även en förmåga 
till kraftfull sjömålsbekämpning. Mahan 
beskrev två strategiska koncept, dels ett 
med offensivt inriktning benämnt Fleet 
in Being, dels ett med defensiv inriktning 
benämnt Fortess Fleet.
Sea Lines of Communication (SLOC) 
avser skydd av de rutter som handelssjö-
farten använder för att bidra till ett lands 
ekonomi och välfärd - Sjöfartsskydd. 
Skyddet kan även avse eskort av han-
delsfartyg. Konceptet kan inbegripa Sea 
Control av vissa områden, såsom farle-
der, hamnar och fokalområden. Corbett 
benämnde detta koncept för Attack and 
Defence of Trade.
Battle Space Dominance, eller Strids-
fältsdominans, är ett koncept som inbe-
griper alla arenor i ett område, det vill 
säga sjö-, mark-, luftstrid men även re-
surser i rymden. Konceptet ställer krav 
på samordning och kontroll av miljön i 
hela stridsrummet, det vill säga havsytan, 
undervattensvolymen, luften, land, rym-
den, informationsmiljön och det elektro-



163

magnetiska spektrumet. Konceptet kan 
även inbegripa ballistiskt missilförsvar 
för att skydda landområden mot ballis-
tiska missiler och andra attackvapen.
Maritime Power Projection, eller Ma-
ritim styrkeprojicering, avser hur mari-
tima resurser kan användas i en nations 
intresse för att påverka förhållanden på 
land. Konceptet kan kräva Battle Space 
Dominance och kan avse att föra iland 
stridskrafter – amfibie-, mark- eller spe-
cialförband - amfibiskt eller luftburet. 
Konceptet innebär vidare att eldunder-
stöd kan ges med styrd eller ostyrd am-
munition från stridsfartygen till sjöss. 
Konceptet kan vidare innebära att resur-
serna till sjöss kan användas för logistik-
stöd till resurserna i land. Konceptet kan 
även inbegripa fartygsburet ballistiskt 
missilförsvar för att skydda landområden 
mot ballistiska missiler och andra attack-
vapen.

Vad gäller ovan beskrivna maritima 
strategiska koncept är det dock väsent-
ligt att komma ihåg den internationella 
sedvanerätten om det fria havet, Mare Li-
berum, som numera är kodifierad i FN:s 
havsrättskonvention (UNCLOS).15 Frihe-
ten gäller bland annat frihet till seglation, 
att bedriva militära övningar och under-
rättelseverksamhet på internationellt vat-
ten utanför territorialvatten.

I fredstid måste stater som agerar mili-
tärt på fritt hav visa tillbörlig hänsyn till 
andra staters rättigheter. I krigstillstånd 
vägs emellertid rättigheterna enligt prin-
cipen om det fria havet och UNCLOS 
mot krigförande parters krav på militär 
nytta och militär nödvändighet.

15. The Law of the Sea, United Nations Con-
vention on the Law of the Sea, with Index and 
Final Act on the Third United Nations Confer-
ence on the Law of the Sea, 1983

Marina roller
De traditionella rollerna som en marin 
kan ha är att den kan vara en del i ett 
lands diplomatiska verksamhet, att den 
kan genomföra polisliknande verksam-
het för upprätthållande av internationella 
och nationella lagar, samt att den ytterst 
används för militära insatser.

Marindiplomatisk verksamhet inne-
bär användande av marina resurser som 
ett diplomatiskt instrument för att stödja 
politiska mål och utrikespolitik. Det an-
vänds för att stödja diplomatiska aktivi-
teter. Marina stridskrafter kan användas 
för att symboliskt sända ett budskap till 
en annan stat. Inom ramen för diploma-
tisk verksamhet där marina resurser an-
vänds räknas katastrofhjälp, assistans till 
annat lands stridskrafter, marin närvaro 
genom örlogsbesök och övningar, evaku-
eringsoperationer och tvångsåtgärder.

Polisliknande verksamhet, eller stöd-
operationer, genomförs för att upprätt-
hålla internationella och nationella lagar, 
samt för att implementera beslut tagna 
av det internationella samfundet, exem-
pelvis genom beslut i FN:s säkerhetsråd. 
Väpnad makt används endast för självför-
svar eller för att lösa ställd uppgift. Inom 
ramen för polisliknande verksamhet där 
militära resurser används räknas freds-
operationer för att stödja diplomatiska 
fredsprocesser, fredsbevarande insatser, 

UNCLOS logotype



164

fredsframtvingande insatser, embargo, 
sanktioner och karantänsåtgärder, freds-
skapande åtgärder, militärt stöd till civil 
förvaltning, skydd av miljö och olika re-
surser, anti-piratoperationer, verksamhet 
mot droghandel och förebyggande av il-
legal invandring.

Militära insatser med marina resur-
ser kan ske, dels genom operationer till 
sjöss, dels genom insatser från havet mot 
land. Den aktuella situationen och ka-
paciteten hos en specifik marin avgör i 
vilka typer av operationer man kan delta. 
Operationer till sjöss kan gälla under-
rättelseinhämtning och spaning, minröj-
ningsoperation, skydd av densamma mot 
sjöstrids- och luftstridskrafter, kontroll, 
dirigering och skydd av sjöfart med mera. 
Insatser från havet mot land kan gälla sjö-
transporter av materiel och trupp, skydd 
av densamma, bekämpning av markmål, 
stöd till landoperationer med ledning och 
logistik inkluderande sjukvård och bal-
listiskt missilförsvar för att skydda land-
områden mot ballistiska missiler och an-
dra attackvapen. En fredsframtvingande 
insats kan i princip vara en militär insats 
och kan vara definierad som krig.

Marina stridsförmågor
De ovan beskrivna strategiska koncep-
ten understöds av marina resurser som 
har olika typer av stridsförmågor, såsom 
bland annat:
• Ytstrid med sjömålsbekämpning – 

Anti-Surface Warfare (ASUW)
• Luftförsvar med luftmålsbekämp-

ning – Anti Air Warfare (AAW)
• Ballistiskt missilförsvar – Anti Bal-

listic Missile Defence (ABMD)
• Undervattensstrid och ubåtsjakt – 

Anti-Submarine Warfare (ASW)
• Minkrigföring – Mine Warfare (MW)

• Minröjning - Mine Countermeasures 
(MCM)

• Markmålsbekämpning – Land at-
tack (LA) och Naval Gunfire Support 
(NGS)

Internationellt särskiljs luftförsvar med 
luftmålsbekämpning i två delar:
• Luftförsvar för egenskydd – Air De-

fence (AD)
• Områdesluftförsvar för skydd av an-

dra objekt – Area Air Defence (AAD)
Det är en stor skillnad på att genomföra 
luftförsvar av eget fartyg kontra att skyd-
da annat fartyg, eftersom det då kan ta till 
olika metoder för att vilseleda och avhaka 
målsökande attack-/sjömålsrobotsystem 
med motmedel och telekrigsystem till-
sammans med de aktiva komponenterna 
med artilleri och luftvärnsrobotar. För 
att kunna skydda andra fartyg används 
internationellt långräckviddiga (mot flyg-
plan) och medelräckviddiga (mot attack-/
sjömålsrobotsystem) luftvärnsrobotsys-
tem. De båda stridsförmågorna ställer 
delvis också olika krav på sensorer, led-
nings- och eldledningssystemen, med 
olika typer av algoritmer för hotutvär-
dering, insatsoptimering och styrning av 
insats med vapensystemen. Det kan till 
och med vara så att ett stridsfartyg som 
har ett luftförsvar optimerat för egen-
skydd är direkt olämpligt att genomföra 
områdesluftförsvar för skydd av andra 
objekt, exempelvis i det fall då luftför-
svarssystemet är avsett att avhaka och 
vilseleda attack-/sjömålsrobotar från att 
träffa det egna stridsfartyget. Då riskerar 
de inkommande attack-/sjömålsrobotarna 
att i stället träffa det eller de objekt som 
avses skyddas.

Marina resurser kan även ha förmåga 
att basera och operera med stridsflyg-
krafter, helikoptrar, amfibie-, mark- eller 
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specialförband (som förs iland amfibiskt 
eller luftburet), samt resurser för logistik-
stöd av de marina resurserna och förband 
som finns på land. De marina resurserna 
kan vidare ha förmåga till underrättelse-
inhämtning, lägesbildssammanställning, 
ledning på olika nivåer – strategiskt, ope-
rativt, taktiskt och stridstekniskt -, samt 
förmåga till målföljning, målbestämning 
(Target Acquisition) och generering av 
noggranna data på mållägen (Targeting).

För att illustrera behovet av stridsför-
mågor tas tre exempel upp avseende ma-
ritima strategiska koncept och koppling 
till stridsförmågor. Beskrivningen är på 
en rudimentär nivå och syftar endast att 
visa på övergripande gradskillnader i 
behov av stridsförmågor i de olika kon-
cepten. Författaren gör inte anspråk på 
att beskriva strategier, operationer, taktik 
och stridsteknik till ett fullödigt djup.
Exempel 1 - Sea Denial – Defence 
Against Invasion: För att förhindra en 
motståndare att utnyttja ett havsområde 
med syfte att genomföra en invasion över 
havet med allsidigt sammansatta förband 
kan försvaret bland annat bygga på föl-
jande stridsförmågor:
• Ytstrid med sjömålsbekämpning – 

Anti-Surface Warfare (ASUW)
• Luftförsvar för egenskydd – Air De-

fence (AD)
• Undervattensstrid och ubåtsjakt – 

Anti-Submarine Warfare (ASW)
Inom marinstridskrafterna står ytstrids-
fartyg och ubåtar för förmågan till sjö-
målsbekämpning. Förmågan att inhämta 
spaningsinformation med flygburen radar 
är central. Flygstridskrafter med kapaci-
tet att bekämpa sjömål med sjömålsrobo-
tar innebär att sjömålsbekämpning kan 
koncentreras och kraftsamlas i tid och 
rum. Nära kust och i farleder kan land-

baserade sjömålsbekämpande system an-
vändas tillsammans med minkrigföring.
Exempel 2 - Fleet in Being – Defence 
Against Invasion: För att avskräcka en 
presumtiv motståndare att genomföra 
en invasion över havet och därigenom 
undvika en direkt konfrontation med en 
starkare motståndare kan försvaret bland 
annat bygga på följande stridsförmågor:
• Ytstrid med sjömålsbekämpning – 

Anti-Surface Warfare (ASUW)
Inom marinstridskrafterna står ytstrids-
fartyg och ubåtar för förmågan till sjö-
målsbekämpning. Flygstridskrafter med 
kapacitet att bekämpa sjömål med sjö-
målsrobotar innebär att sjömålsbekämp-
ning kan koncentreras och kraftsamlas i 
tid och rum. Nära kust och i farleder kan 
landbaserade sjömålsbekämpande sys-
tem användas tillsammans med minkrig-
föring.
Exempel 3 - SLOC: För att genomföra 
sjöfartsskydd och eskort av fartyg till 
sjöss krävs bland annat följande strids-
förmågor mot ett stridstekniskt hot på 
modern nivå:
• Ytstrid med sjömålsbekämpning – 

Anti-Surface Warfare (ASUW)
• Områdesluftförsvar för skydd av an-

dra objekt – Area Air Defence (AAD)
• Undervattensstrid och ubåtsjakt – 

Anti-Submarine Warfare (ASW)
Ett effektivt skydd ställer även krav på 
samverkan med flygstridskrafter för 
att inhämta spaningsinformation med 
flygburen radar och bedriva luftförsvar 
bortom fartygens förmåga till områdes-
luftförsvar. Nära kust och i farleder ställs 
krav på minspanings- och minröjnings-
förmåga. I förekommande fall behövs 
även stridsförmågor för skydd mot asym-
metriska hot och piratverksamhet.
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Funktionskedjor ger stridsförmågor
Stridsförmågorna såsom sjömålsbe-
kämpning (ASUW), luftmålsbekämp-
ning (AAW), ballistiskt missilförsvar 
(BMD) och undervattensmålsbekämp-
ning (ASW) byggs principiellt upp på 
samma funktionella sätt i en funktions-
kedja med sensorer, informationsbehand-
ling, hotutvärdering, stridsledning, insat-
soptimering och styrning av insats med 
vapensystemen, samt analys av insats 
med sensorer med mera. Givetvis skiljer 
sig miljö och förhållanden åt, men det är 
samma principer som är aktuella.

Långräckviddig bekämpning av luft-
mål och sjömål, samt ballistiskt mis-
silförsvar ställer krav på möjlighet till 
samverkan mellan fartygsburna och 
flygburna sensorer i form av radar, sig-
nalspaning, elektrooptiska sensorer med 
adekvat sensorfusionsförmåga. Förmåga 
till målföljning, målbestämning (Target 
Acquisition) och generering av noggran-
na data på mållägen (Targeting) är cen-
tralt. Förmågan att kunna skicka uppda-
teringar till avskjutna vapen via datalänk 
är avsevärt effekthöjande. Ballistiskt 
missilförsvar ställer krav på rymdbase-
rade sensorer för detektion av uppskjut-
ning och följning. Vidare ställs krav på 
samverkan mellan radarstationer för att 
få mycket noggranna måldata till de anti-
ballistiska robotarna.

Utveckling i modern tid 
sedan senmedeltiden
Många och stora utvecklingssteg vad av-
ser operationer, taktik, organisation och 
teknik har tagits i modern tid sedan med-
eltiden. I ett militärhistoriskt perspektiv 
omnämns utvecklingsstegen som revolu-
tions in military affairs (RMA), det vill 
säga revolution i militär verksamhet.

Vissa omnämner den nu pågående 
RMA:n som nummer 5 sedan medelti-
den. RMA X+5 är den vetenskapsbase-
rade RMA:n som startade med utveck-
lingen av nukleära vapen och ballistiska 
missilsystem16. X i numreringen avser 
att peka på att det även skett revolution i 
militär verksamhet innan senmedeltiden.

Under senmedeltiden utvecklades 
krigföringen i och med nya tekniska in-
novationer såsom långbågen, krutet och 
fortifikation. Därpå följande RMA är:

RMA X+1 
Den moderna staten och moderna mili-
tära institutioner på 1600-talet, med föl-
jande associerade RMA:
• Nederländska och svenska taktiska 

reformer för manöverkrigföring, 
därpå följande franska taktiska och 
organisatoriska reformer, Utveck-
lingen av örlogsfartygen, brittiska 
finansiella utvecklingen.

RMA X+2 och 3
De franska och industriella revolutioner-
na, med följande associerade RMA:
• Nationell politisk och ekonomisk 

mobilisering, Napolitansk krigföring 
(förintelse av motståndarens styrkor)

• Finansiell och ekonomisk styrka ba-
serad på industrialiseringen (Storbri-
tannien)

• Tekniska revolutioner i landkrigfö-
ring samt transporter: Telegrafen, 
järnvägar, ångdrivna och senare 
pansrade fartyg, snabbavfyrande 
handeldvapen som inte avger krut-
rök, artilleri med längre räckvidd 
(räfflade och bakladdade kanoner) 
och även det med minskad krutrök, 

16. The Dynamics of Military Revolution 
1300-2050, MacGregor Knox & William Mur-
ray 2001
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automatiska vapen, minor, torpeder,  
radioteknik samt ubåtarnas och flyg-
planens tillkomst

• Amiral Fishers revolutionerande 
marina krigföring: The all-big-gun 
battleship and battlefleet (1905-14) 
med centralriktinstrument, gyrotek-
nik, elektromekanisk styrning och 
centralavfyring av samtliga kanoner, 
samt ledning i nätverk med global 
täckning baserad på radioteknik och 
telegraflinjer kopplad till landbase-
rade radiostationer

RMA X+4
Världskrigen kombinerar oåterkalleligen 
sina tre föregående RMA, med följande 
associerade RMA:
• Kombinerade stridskrafters taktik 

och operationer, Blitzkrieg opera-
tioner, flygkrigföring i ett system av 
system med radar, ledningscentraler 
och stridsflygplan, samt ubåtskrig-
föring, strategisk bombning, hangar-
fartygskrigföring, amfibiekrigföring, 
radar, signalspaning

RMA X+5
Vetenskapsbaserad utveckling, nukleära 
vapen och ballistiska robotsystem, med 
följande associerade RMA inklusive 
prognostiserade (de två sista strecksat-
serna kan förväntas framöver):
• Stridsflygplanssystem, kärnkrafts-

drivna ubåtar och fartyg, smygteknik 
(stealth), luftoberoende konventio-
nella ubåtar

• Datorisering och datornätverk för 
ledning, styrning och kontroll, tele-
kommunikation

• Sensorteknik (radar, signalspaning, 
elektrooptiska sensorer), sensorfu-
sion/sensornätverk för flygburna, 
fartygsburna och markbaserade sen-

sorer, samt precisionsnavigering 
(positionering med satellitbaserade 
system)

• Kraftigt ökad verkan hos konventio-
nella vapen i och med precisionsbe-
kämpning med styrda vapen, attack-, 
sjömåls- och kryssningsrobotar

• Fjärrkontrollerade obemannade far-
kostsystem på marken, på vattnet, i 
vattnet och i luften

• Satellit-/rymdbaserad spaning med 
radarstationer, signalspaning och 
IR/optiska sensorer som ger data till 
flyg, fartygs- och marksystem där 
sensorfusion sker för generering av 
extremt noggranna måldata till va-
pensystem och tysta skjutare (strids-
flygplan etc.)

• Långräckviddiga ballistiska och hy-
personiska konventionella missilsys-
tem med extremt hög träffnoggrann-
het mot angiven träffpunkt med hjälp 
av extremt noggranna måldata

• Robotiks (människoliknande robotar 
eller terminators) som samverkar i 
nätverk med obemannade farkost-
system på marken och i luften, vilka 
samtliga fjärrkontrolleras av mark-
förband direkt bakom fronten (mins-
kade förluster av egna soldater).

RMA X+5 är en pågående RMA som åt-
minstone torde fortgå till cirka 2050 en-
ligt vissa bedömare. Det var mångt och 
mycket USA som startade RMA X+5. 
Frågan är vem som avslutar RMA X+5? 
Kanske Kina?

RMA X+1 är intressant så till vida att 
det är den enda RMA:n där det funnits 
ett väsentligt svenskt inflytande och att 
den RMA:n än idag har påverkan. Sve-
rige var då en mindre stormakt runt Öst-
ersjön och Gustav II Adolf var så att säga 
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tvungen att utveckla ett revolutionerande 
stridskoncept för att kunna bli en aktör 
i krigen på kontinenten (det som senare 
benämndes trettioåriga kriget). Även om 
RMA:n berör markstriden så tas den upp 
här då det är ett tydligt exempel på en 
militär reform som är lätt att förstå vad 
gäller balansen mellan de taktiska grund-
elementen eld, rörelse och skydd.

Gustav II Adolf anses vara en av 
världshistoriens främsta fältherrar17, vil-
ket demonstrerades i slaget vid Breiten-
feld den 7 september 1631 där den svens-
ka armén vann en av sina största segrar 
genom tiderna.18 Gängse stridsmetod i 
Europa var vid denna tid den så kallade 
spanska stridsskolan:
• Artilleriet var tungt, grovkalibrigt 

17. Who ś who in Military History from 1453, 
John Keegan and Andrew Wheatcroft, 1987
18. Trettioåriga kriget, Europa i brand 1618-
1648, Lars Ericson Wolke, Göran Larsson, Nils 
Erik Villstrand, 2006

och krävde många hästar att förflytta.
• Rytteriet var bepansrat med medel-

tida rustningar som vägde 60 - 70 kg. 
Det uppträdde formerat i täta kolon-
ner och red till anfall i långsamt trav.

• Fotfolket grupperades i fyrkanter på 
cirka 40 leds bredd och 30 leds djup, 
vilka vara förvisso var effektiva vid 
anfall men svåra att taktiskt omdispo-
nera: Fyrkanterna bestod framförallt 
av pikenerare med sina 6 m långa 
pikar för skydd samt av musketerare 
som stod i ytterkant. Musketerarnas 
musköter var långa och grova som 
krävde gaffelställning för att avfyras 
och tog lång tid att ladda.

Under det nederländska frihetskriget 
kom prins Morits av Oranien på hur att 
utnyttja den spanska stridsskolans svaga 
förmåga till rörelse. Det nya stridssät-
tet utnyttjade en förbättrad förmåga till 
rörelse och eld på bekostnad av skyddet. 
Gustav II Adolf vidareutvecklade de nya 
taktiska reformerna och fulländade dem 
så att en helt ny krigskonst kom fram. Re-
formerna bestod av flera delar:
• Manöverkrigföring med koordine-

rade rörelser mellan artilleri, rytteri 
och fotfolk (musketerare, pikenerare)

• Fotfolket opererade i mindre för-
bandsenheter (kompanistorlek) i ut-
tunnade och längre linjer med ökad 
momentan eldkraft, samt utökning av 
antalet musketerare på bekostnad av 
pikenerare och lätta mindre artilleri-
pjäser för direktunderstöd

• Ökad rörelseenergi i rytteriets an-
fall genom att anfalla i galopp (fyr-
språng) istället för i trav som var 
gängse, även om det krävde betydlig 
mer träning för att kunna rida i den 
tidens formationer

Gustaf II Adolf, involverad i RMA x+1
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• Lättare utrustning, vapen och artil-
leri, som underlättade rörelsen och 
gjorde att artilleriet kunde manövrera 
tillsammans med rytteri och fotfolk

De taktiska reformerna i kombination 
med Gustav II Adolfs ledarskapsegen-
skaper och förmågan att promota fram 
dugliga generaler såsom Torstensson 
och Banér låg till grund för segern vid 
Breitenfeld. Gustav II Adolfs taktiska 
reformer anses vara en viktig milstolpe 
i utvecklandet mot den moderna manö-
verkrigföringen och swarmingkrigföring  
– BattleSwarm och Swarm Systems19, via 
krigföring såsom kombinerade strids-
krafters taktik och operationer, Blitz-
krieg operationer, AirLand Battle och så 
vidare.

Utvecklingen av de seglande örlogsfar-
tygen såsom regalskepp och linjeskepp 
skedde under slutet av 1500-talet och 
början av 1600-talet. Det var främst Spa-
nien, Frankrike, Storbritannien och Ne-
derländerna som utvecklade dessa fartyg. 
De seglande örlogsfartygen (regalskepp, 
linjeskepp, fregatter, korvetter) och den 
taktik som introducerades på 1500-talet 
förändrades inte så mycket under de där-
på följande drygt tvåhundra åren.

Vad gäller marina reformer före indu-
strirevolutionen där svenskt inflytande 
funnits, bör Fredrik Henrik af Chapman 
(1721-1808)20, 21 nämnas. Chapman var en 
föregångare när det gällde att fastställa 
de matematiska sambanden för fartygs 
segelbestyckning, deplacement, fram-
drivningsmotstånd, tyngdpunkt, stabi-
litet och lastförmåga, vilket uppmärk-

19. Swarming & The Future och Conflict, John 
Arquilla och David Ronfeldt, RAND 2000
20. F H Chapman, the first Naval Architect and 
his Work, Daniel G Harris, 1989
21. Svenska Flottans historia, Andra bandet, 
1943

sammades även utomlands. Vad gäller 
skrovutformning och framdrivnings-
motstånd, lyckades Chapman omsätta 
Leonhard Euler ś (1707-1783) och Daniel 
Bernoulli ś (1700-1782) hydrodynamiska 
teorier till inom skeppskonstruktionen 
praktiskt användbara matematiska form-
ler. Dessförinnan fanns inga matematiska 
metoder för att göra sådana beräkningar, 
utan skeppens skrovutformning följde 
praktisk erfarenhet.

För att verifiera sina matematiska 
teorier avseende skrovutformning och 
framdrivningsmotstånd vid olika farter, 
lät Chapman uppföra en 100 m lång bas-
säng utanför Karlskrona. Skrovmodel-
lerna drevs fram i bassängen med vikter 
som via rep och brytblock var fästade till 
skeppsmodellen. Släpförsök är även inom 
den moderna skeppsbyggnadskonsten en 
viktig provmetod för att i förhand kart-
lägga ett fartygs hydrodynamiska egen-
skaper.

Chapman är närmast också känd för 
det konstruktions- och produktionssys-
tem som byggdes upp vid varvsverksam-
heten i Karlskrona vid serieproduktionen 
av det tiotal linjeskeppen och tiotalet fre-
gatterna av typ Bellona, vilka byggdes 
under 1780-talet.

Nästa del
I nästa del, vilken planeras att införas i 
TiS nr 3/2011, beskrivs utvecklingsstegen 
sedan industrirevolutionen till och med 
kalla krigets slut:

Den svenska marina utvecklingen pa-
rallellt med detta belyses också, särskilt 
förhållande runt andra världskriget, för-
svarsbeslut 1958 (FB58), FB68 och FB 
72. Slutligen beskrivs ett antal slutsatser 
kring denna period som har giltighet än 
idag.
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Svensk Maritim Samordning
Kungl. Örlogsmannasällskapet (KÖMS) och Kungl. Krigsvetenskapsakademiens 
(KKrVA) avdelning II (Sjökrigsvetenskap) har under en lång rad av år argumenterat 
för en ökad samordning på den maritima arenan. Inom ramen för en arbetsgrupp i 
KKrVA avd II har inom ramen för detta en översiktlig studie kring Sveriges maritima 
organisationer utarbetats. Ett viktigt ingångsvärde för denna studie har även varit vår 
förmåga att samverka i maritima frågor internationellt och nationellt. Studien har dess-
utom uppmärksammat de krav och inriktningar, som anges i EU havspolitik, där det 
särskilt anges att havsfrågorna kräver en integrerad styrelseform.

Avsikten med nämnd studie är dock inte att lämna ett färdigbearbetat förslag om hur 
den framtida svenska maritima organisationen ska utformas. Det är i stället ett första 
försök, att bredda synen på de statliga maritima verksamheterna och lämna synpunkter 
på hur de skulle kunna samverka bättre och i den anda, som finns angiven i EU havspo-
litik och till del även i Östersjöpolitikens prioriteringsområde 13 till 15. För att uppnå 
detta behövs en bättre nationell samordning av de maritima verksamheterna.

Studien ger sammanfattningsvis vid handen, att det finns behov av såväl föränd-
ringar som möjligheter till en rationellare organisation med färre statliga aktörer och 
därmed en tydlig anpassning till tidens krav. En modifierad ledningsorganisation före-
faller vara att föredra. I en sådan borde en tydlig samordning mellan Kustbevakningen 
och Försvarsmaktens marina del kunna bli en viktig väg mot en rationell och kostnads-
effektiv statlig maritim verksamhet, som då kan spänna över en bredare bas än vad 
myndigheterna kan göra var för sig.

På regional nivå torde den statliga maritima ledningen kunna samordnas bättre än 
vad som sker idag och genom att sjöövervakningscentralerna bemannas gemensamt. 
Även personaltjänsten kan rationaliseras betydligt om kustbevakning och marin sam-
ordnar utbildning och personalutveckling – alltifrån rekrytering till längre anställ-
ningsmöjligheter för utbildad personal. Det nya personalförsörjningssystemet inom 
marinen underlättar sådana möjligheter.

Avslutningsvis vill akademierna framhålla, att den svenska maritima verksamheten 
har ett tydligt behov av att kunna samarbeta internationellt och kanske främst med 
motsvarande myndigheter i vårt närområde.

Förhållandet är, uppfattar akademierna, erkänt av den politiska nivån och det kom-
mittédirektiv med benämningen Utökad samverkan och samordning av Sveriges ma-
ritima resurser (Dir 2011:43), som beslöts av Regeringen den 19 maj i år är ett tydligt 
tecklen på detta. Utredningsdirektivet i sin helhet kan laddas ner från Regeringens 
hemsida.

I samband med detta har även KÖMS och KKrVA gemensamt tillskrivit den poli-
tiska nivån under rubriken ”Den maritima utmaingen”. Den gemensamma skrivelsen 
samt den genomförda studien bifogas detta nummer av Tidskrift i Sjöväsendet.
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Sveriges maritima organisationer
(Studien är Utarbetad under ledning av kommendör 1.gr, Carl-Gustaf Hammarskjöld, 
ledamot av Kungl. Örlogsmannasällskapet och Kungl. Krigsvetenskapsakademien)

Aktörer
Trafikverket 
Trafikverket ansvarar bl.a. för långsiktig planering av transportsystemet för sjöfarten.
Sjöfartsverket 
Sjöfartsverket är en central förvaltningsmyndighet och verksamheten bedrivs som ett 
statligt affärsverk. Verket svarar för sjöfartens säkerhet och framkomlighet. Häri ingår:
• Lotsning
• Farleder
• Sjötrafikinformation
• Isbrytning
• Sjökartläggning
• Sjö- och flygräddning
• Sjömansservice
Verksamheten inriktas huvudsakligen på handelssjöfarten, men hänsyn tas också till 
fritidsbåttrafikens, fiskets och marinens intressen.

Sjöfartsverket har sitt huvudkontor i Norrköping. Kuststräckan är indelad i sjötrafik-
områden. Sjö- och flygräddningscentral finns i Göteborg.

För sjöräddning finns även den frivilliga och ideella organisationen Svenska Sällska-
pet för Räddning av Skeppsbrutne (SSRS).
Kustbevakningen 
Kustbevakningen (KBV) är en myndighet under Försvarsdepartementet. Myndigheten 
övervakar och kontrollerar sjötrafiken och fisket, värnar miljön och hjälper människor 
längs hela kusten samt i Mälaren och Vänern.

KBV ska:
• utföra sjöövervakning, annan kontroll- och tillsynsverksamhet samt miljörädd-

ningstjänst till sjöss
• samordna det civila behovet av sjöövervakning och sjöinformation
• följa den internationella utvecklingen inom sitt område och
• medverka i internationellt samarbete för att utveckla gränskontroll samt brottsbe-

kämpning och miljöskydd till sjöss
KBV personal har inom sitt område delvis samma befogenheter som polisen.

KBV centrala ledning finns i Karlskrona. Sverige har varit indelat i fyra kustbevak-
ningsregioner (Göteborg, Karlskrona, Nacka, Härnösand) men beslut har nu tagits att i 
stället införa två regionledningar (Göteborg och Stockholm).
Transportstyrelsen 
Transportstyrelsen är en statlig myndighet och meddelar föreskrifter för bl a sjöfarten. 
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Transportstyrelsen har även till uppgift att kontrollera, att reglerna följs. Detta sker 
genom besiktningar, inspektioner och hamnstatskontroller.

Försvarsmakten
Försvarsmaktens marina stridskrafter (sjöstrids- och amfibieförband, här gemensamt 
benämnda ”marinen”) är en del av det militära försvaret. Den centrala och taktiska 
ledningen finns i Stockholm.

FM ska verka:
• dels nationellt (hävda territoriet, medverka vid katastrofer samt möta hot på alla 

nivåer mot landet)
• dels internationellt i fredsbevarande och fredsskapande verksamhet.

Sjöpolisen
Sjöpolisens verksamhet dubbleras delvis av Kustbevakningen.

Havs- och vattenmyndigheten
Havs- och vattenmyndigheten, HaV, kommer att bildas 1 juli i år. Denna nya myn-
dighet tar över förvaltningen av havs- och sötvattenmiljöer, miljöövervakning, EU-
förhandlingar och andra internationella uppgifter, tillsyn och kontroll. HaV blir en 
systermyndighet till Naturvårdsverket.

Övrigt och sammanfattningsvis 
Härtill kommer diverse verksamhet såsom fartygsburet brandskydd i större hamnar. 
Dessa senare berörs icke vidare här. Som synes är ett flertal myndigheter engagerade i 
maritima frågor. Överlappning och resursdubblering förekommer. Sammanfattnings-
vis kan de statliga maritima aktörerna indelas i två grupper:
• Huvudsakligen regulatoriska: Trafikverket, Transportstyrelsenoch Havs- och vat-

tenmyndigheten
• Huvudsakligen operativa: Sjöfartsverket, KBV,  Marinen och sjöpolisen
En diskussion om fortsatt organisationsutveckling är av intresse främst gällande de 
sistnämnda fyra. Dock torde uppgiftsfördelningen av miljöskyddsfrågorna komma att 
aktualiseras i och med bildandet av HaV.   

Några utländska jämförelser
Finland
I Finland handhas kustbevakningsverksamheten av Gränsbevakningsväsendet, en 
militär organisation under inrikesdepartementet. Nautiska frågor åligger Trafikverket 
(farleder, sjökort, trafikledning, isbrytning) och Trafiksäkerhetsverket (behörigheter, 
besiktningar, farligt gods, fartygsregister, lotsning, miljöskydd mm).

Estland
I Estland sköts kustbevakningen dels av den sammanslagna Polis- och gränsbevak-
ningsstyrelsen, dels kustbevakningen, som ingår i försvarsmakten.
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Lettland
I Lettland är Kustbevakningen (LCGS) underställd försvarsmakten. Den understöder 
även sjöräddning och miljöskydd. Nautiska frågor såsom tillsyn, trafikledning, far-
tygsregistrering, sjöräddning, miljöskydd, sjökartering etc. åligger sjöfartsverket, som 
ligger under Transportministeriet.

Tyskland
I Tyskland handhas alla nautiska frågor av ”Bundesamt für Seeschiffart und Hydro-
graphie”. På federal nivå handhas kustbevakningen av ”Grenzschutz”. En samordning 
mellan myndigheter på olika nivåer (federal, landsvis, lokal) och med olika maritima 
uppgifter (tull, sjöpolis, fiskeritillsyn, miljöskydd) har gjorts genom att alla engagerade 
fartyg och båtar är målade enligt samma mall.

Danmark
I Danmark är de nautiska frågorna uppdelade på flera myndigheter. ”Farvandsvae-
senet” under Försvarsdepartementet sköter hydrografi, navigatoriska hjälpmedel, sjö-
räddning m m. ”Kystdirektoratet” under Transportministeriet handhar hamnfrågor 
samt utför sjömätning och farledsmuddring m m. ”Sjöfartsstyrelsen” handlägger frå-
gor om krav på fartygs byggnad och utrustning, bemanningskrav, skeppsregistrering 
m m. Havsövervakning sköts av marinen, där kustbevakningen ingår.

Norge
I Norge ingår ”Kystvakten” i försvaret, med särskilda fartyg, ofta byggda för ändamå-
let.

USA
Av intresse i utlandet i övrigt är, i detta sammanhang, förhållandena i USA. US Navy 
och US Coast Guard tillhör i fredstid olika departement, men deras militära uppgifter 
är samordnade redan i fred, därigenom att USCG regionala organisation leder all för-
svarsverksamhet till sjöss i USA omgivande vatten. USCG svarar även för fartygsin-
spektion, isbrytning, navigatoriska hjälpmedel och sjöräddning.

Några relevanta organisationsförändringar som 
genomförts
KBV bröts ut ur Tullverket 1988, och blev en egen myndighet under Försvarsdepar-
tementet. Detta kunde ses som en anpassning till en förändrad hotbild och vidgade 
uppgifter för KBV. Redan tidigare var det bestämt, att KBV i krig skulle ingå i FM, 
och vid beredskapshöjningar och IKFN-insatser i fred skulle samverka med FM, i de 
senare fallen kan dock oklara ledningsförhållanden inte uteslutas.

För drygt 10 år sedan beslöts, att marinen inte längre skulle bemanna isbrytarna och 
sjömätarna, utan dessa skulle få civila besättningar med Sjöfartsverket som arbetsgi-
vare. Fördelen med detta skulle vara vore en tydligare samhörighet med Sjöfartsverkets 
nautiska uppgifter. Nackdelen för marinen var främst av personaladministrativ art – 
säsongsvis växelutnyttjande av personalen avbröts.
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I samband med Försvarsmaktens nedskärningar har marinens regionala, taktiska 
ledningsorganisation lagts ner. Sjöövervakning och taktisk ledning är nu centraliserad 
och lokaliserad till Högkvarteret. Ett internationellt samarbete rörande sjöövervakning 
är etablerat. Marinen bemannas inte längre av värnpliktiga, utan av fast anställda och 
frivilliga sjömän. 

Inom EU pågår utveckling av samordningsformerna för maritima frågor. Frågan har 
väckts inom EU, huruvida samarbetet skulle underlättas, om de nationella maritima 
organisationerna gavs en ensartad utformning. En så långtgående förändring förefaller 
dock ej aktuell.

En internationell samordning av havsövervakningen är etablerad. Uppföljningen av 
läget till sjöss, dvs. havsövervakning, utvecklas nu till ett regionalt och ett europeiskt 
samarbete. Detta gemensamma underrättelseunderlag kommer att bli väsentligt för 
ledningen av maritim verksamhet, och för ett regionalt samarbete för att identifiera hot 
och risker (i första hand kriminalitet och miljöhot).

Omvärldsförändringar
Detta område har behandlats av Kungl. Krigsvetenskapsakademiens (avdelning II) år-
liga redovisning 2010 med rubriken ”Skiss till en nationell säkerhetsstrategi”.

Uppfattningen om möjliga hot mot Sverige har förändrats väsentligt efter det kalla 
krigets slut. Den klara distinktionen mellan ”polisiära” och ”fiskala” hot å ena sidan, 
och ett militärt invasionshot å den andra sidan har suddats ut.

Ett av Kustbevakningens tre moderna flygplan för havsövervakning. Ett av dessa plan 
deltog, med basering på Seychellerna, i operation ATALANTA under 2010. Såväl Ma-
rinen som Kustbevakningen visade då att en långt gående och mycket effektiv samver-
kan var möjlig bara viljan var den rätta. Foto: Claes Axståhl
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I dag uppfattas en glidande skala av hot från miljöförstöring över nationella kata-
strofer, internationell brottslighet, terrorism upp till begränsade eller regionala militära 
hot. Alla dessa hot kan kräva en insats av samtliga tillgängliga nationella resurser. 
Genom avsaknaden av en nationell koordinerande struktur inom det maritima området 
har rollfördelningen mellan FM och KBV i dagens assymetriska hotbild dock blivit 
otydlig.

Samtidigt har Försvarsmaktens uppgifter vidgats. Vi deltar i internationell verksam-
het. Solidaritetsdeklarationen kan innebära ett ökat regionalt åtagande. Även vissa av 
KBV resurser har utnyttjats internationellt (t ex FRONTEX och ATALANTA). Ävenså 
deltar KBV i regionalt samarbete med övriga Östersjöländer.

Sjötrafiken i vår omgivning ökar, inte minst avseende miljöfarliga laster. Utlägg-
ningen av den rysk-tyska oljeledningen på Östersjöns botten har också påtagligt för-
ändrat den säkerhetspolitiska situationen i vårt närområde.

Funktionsvis granskning
Resurser
Såväl Sjöfartsverket, Kustbevakningen som marinen utnyttjar främst fartyg (och i viss 
mån flyg) för sin verksamhet. Detta är en trivial självklarhet. Det förtjänar dock påpe-
kas, att alla dessa fartyg, givet den glidande hotskalan, kan, eller kan göras kapabla att, 
delta i ett brett register av maritima säkerhetsuppgifter.

Anskaffning och underhåll av fartyg av aktuella slag borde med fördel samordnas. 
Detta kunde ske genom FMV. Det är dock tveksamt, om verkets resurser i dagsläget är 
tillräckliga för detta. FM/Basbataljon kan vara en aktuell aktör för underhållsverksam-
heten. Dessa frågor förskyller en djupare utredning.

Sedan marinen inte längre enrollerar värnpliktiga, är personalförsörjningen likar-
tad för de tre aktuella myndigheterna. All personal i maritim verksamhet ska ha en 
nautisk och/eller teknisk utbildning anpassad till verksamhetsnivå. Detsamma gäller 
skyddstjänstutbildning och i viss mån miljöskyddsutbildning. I dessa avseenden torde 
samverkan eller samordning vara lämplig.

KBV personal har polismans befogenheter i vissa avseenden. Marinens personal har 
hittills inte givits någon polisiär roll. Detta förhållande har varit ett av de bärande ar-
gumenten för en organisatorisk åtskillnad mellan KBV och marinen. I och med att ma-
rinen inte längre bemannas av värnpliktiga, torde detta argument har förlorat i styrka. 
Likaväl som militär personal kan få skyddsvaktsbehörighet, borde viss (ev begränsad) 
polisiär kompetens vara möjlig.

Ledning
Ledningen av KBV och marinens verksamhet i närområdet sker med stöd av samma 
eller likartade resurser. En samordning sådan den t ex utformats på Käringberget i 
Göteborg är tveklöst effektiv. Ledningen av isbrytarverksamheten skulle med fördel 
kunna infogas i ett gemensamt system.

Det har uppstått en diskrepans genom att marinen avskaffat sin regionala taktiska 
ledning. Med hänsyn till de marina stridskrafternas ringa omfattning, är det tveksamt 
om en återgång till en täckande regional ledningsnivå är motiverad. Ett mellanläge är 
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tänkbart, där marinens taktiska ledning i högkvarteret samordnas med KBV region-
ledning i Stockholm, samt marinbasen i Karlskrona behöver utveckla en förmåga att 
utöva/förstärka ledning vid behov från regionledningen i Göteborg (Kustbevakningen 
har nyligen beslutat avvecka distriktsledningarna och bilda två regionledningar, en i 
Stockholm och en i Göteborg) vilket innebär att verksamheten i Karlskrona och Här-
nösand på disktriksnivå avvecklas).
Stöd
Lämpligheten av en gemensam resurs (FMV) för ledning av fartygsunderhåll har 
nämnts ovan. Basering av fartyg sker med fördel i gemensamma hamnar i Göteborg, 
Karlskrona och Berga. Dock finns ingen fördel med att frångå Kustbevakningens nu-
varande utspridda basering av bevakningsfartygen i deras resp verksamhetsområde. 
Försörjning med drivmedel, proviant, ammunition, reservdelar etc är ett område som 
naturligen är ägnat för samordning eller samverkan.
Mål
Alla de aktuella myndigheterna bedriver verksamhet till sjöss. Detta ger en grund för 
samverkan och samordning.

De mål, som är aktuella, är i korthet:
• Främja och trygga sjöfarten och de sjöfarande
• Skydda Sverige mot kriminalitet, miljöhot, territoriella kränkningar, terrorism etc
• Vid behov möta militära hot mot landet.
Det första målet är konkret produktivt. De två senare har mera karaktären av en po-
tentiell förmåga. Mot bakgrund av den förändrade hotbilden, finns det anledning att 
diskutera, om det nu finns anledning att ytterligare förena de två som främst har dessa 
uppgifter, dvs. KBV och marinen.

Motiv till organisationsförändringar
Varje myndighet bör ha homogena och heltäckande uppgifter. Detta innebär, att myn-
dighetens uppgifter bör vara av ensartad karaktär, och lösas med likartade medel. Dub-
belarbete mellan myndigheter bör undvikas – en uppgift, en myndighet.

Varje organisation bör vara som en levande organism som anpassar sig till föränd-
rade krav och tillvaratar möjligheter till kostnadssänkningar och förbättrad måluppfyl-
lelse. För varje tid aktuella uppgifter bör vara styrande.

Den statliga verksamheten är noga reglerad i lagar och författningar. Gällande fö-
reskrifter måste beaktas i organisationsfrågor. Till de legala frågorna hör gällande be-
gränsningar för militär personals utövande av tvång mot enskilda.

Som framgått av genomgången i det föregående har vissa betydelsefulla föränd-
ringar skett som berör det statliga maritima området.

Hotbilden mot Sverige har förändrats, och ytterligare förskjutningar kan inte uteslu-
tas. Detta påverkar främst målet för KBV och marinens verksamhet, men berör även 
Sjöfartsverket (lotsningen och sjösäkerheten) och sjöpolisen.

Hotbildsförändringen skärper också kraven på en samordning av den taktiska led-
ningen för KBV och marinen. Detta skulle även kunna ses som en anpassning till den 
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pågående mellanstatliga samordning av havsövervakningen.
Till hotbildsförändringen hör även den ökande sjötrafiken med miljöfarligt gods, och 

utläggningen av oljeledningar på havsbotten. Dessa verksamheter är inte begränsade 
till kustfarvattnen. Samtidigt kvarstår ett historiskt hot, nämligen kvarliggande minor 
och ammunition från de två världskrigen.

Den ändrade formen för marinens bemanning kan öppna nya möjligheter för sam-
ordnad rekrytering, utbildning och personalutnyttjande.

I övrigt kan det antas, att varje samverkansform och samordning av stödfunktioner 
kan möjliggöra kostnadsbesparingar.

Organisationsfunktioner
För varje organisation finns:
• Mål: I vad avser statliga myndigheter politiskt formulerade uppgifter.
• Kostnader: Dvs.  summan av all förbrukning för resursanskaffning, ledning, verk-

samhet och stöd. 
En organisations effektivitet kan beskrivas med endera av följande två kriterier:
• Fastställd måluppfyllelse till lägsta kostnad (målstyrning), eller 
• Bästa måluppfyllelse till fastställd kostnad (ramstyrning)
Ideellt borde det första alternativet gälla för politiskt styrd statlig verksamhet. Så är ex-
empelvis fallet för Sjöfartsverket, som finansieras dels genom statsanslag, dels genom 
avgifter för verksamheten. Erfarenheterna ger dock vid handen att styrningen i an-
dra fall (i varje fall gällande FM) sker genom ramstyrning. Detta sammanhänger med 
svårigheterna att värdera måluppfyllelsen, t.ex. krigsberedskap, som inte kan prövas 
praktiskt, utan enbart har ett potentiellt värde.

Inom en homogen organisation bör all verksamhet styras enligt samma kriterium 
Styrande för myndighetsindelningen bör vara konkreta, homogena och unika mål. Dä-
remot kan funktioner hos myndigheter med skilda mål samordnas (dvs. utföras ge-
mensamt eller enligt likartade rutiner) eller ske i samverkan (dvs. med ett gemensamt 
uppträdande gentemot leverantörer eller klienter). Vissa funktioner kan vara helt sam-
manslagna (t ex hamnar, baser, skolor etc). Dubbelarbete bör undvikas, både av eko-
nomi- och effektivitetsskäl. Nu utövas polisiär verksamhet av både KBV och polisen. 
Havsövervakning bedrivs av både marinen och KBV. 

En effektiv modell för samordning, utan att behöva genomföra bestående organi-
sationsförändringar, är att en myndighet vid behov ställer resurser till en annan myn-
dighets förfogande. En myndighet kan alltså utses att leda en viss uppgift, och andra 
myndigheter skjuter till resurser. Till exempel kan polisen leda en större trafikkontroll, 
och KBV ställer bevakningsbåtar till förfogande. På motsvarande sätt kan Sjöfartsver-
ket ställa sjömätare till marinens förfogande för ett visst minröjningsföretag.

Tänkbara förändringsmodeller
En organisationsutveckling på det statliga maritima området kan tänkas efter tre hu-
vudalternativ:
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a. Status quo: Nuvarande struktur bibehålls i allt väsentligt oförändrad. Alla möjlig-
heter till effektivitetshöjning genom samarbete tillvaratas. Det är dock tveksamt om 
detta alternativ tillgodoser alla möjligheter till sammanläggningsvinster och till att 
eliminera dubbelarbete. Risken för oklara ledningsförhållanden kvarstår.

b. Ökad samordning: Nuvarande myndighetsstruktur bibehålls, men en fullständig 
samordning sker, inte bara av fartygsunderhåll och fartygsanskaffning, utan fastmer 
av taktisk ledning (i första hand KBV och marinen) samt rekrytering, utbildning 
och personalutnyttjande. Formerna för att vid behov ställa en myndighets resurser 
till en annan myndighets förfogande regleras.

I båda dessa alternativ bör ett centralt samordningsorgan tillskapas, lämpligen inom 
Regeringskansliet. Detta organ bör även vara svensk kontaktpunkt i det internationella 
maritima samarbetet.
c. Sammanslagning: En sammanslagning kan ske av antingen två, eller av alla tre 

myndigheterna. KBV tillsammans med Sjöfartsverket skulle ge ett verksamhets-
omfång liknande USCG. Vissa sammanläggningseffekter kan förväntas. Behovet 
av ökad samordning mellan KBV och marinen skulle dock kvarstå.

Marinen och KBV har delvis gemensamma uppgifter, och detta förhållande stärks av 
den förändrade hotbilden,  men KBV polisiära befogenheter har ansetts utgöra ett hin-
der för en sammanslagning. Detta bör nu kunna undanröjas. Det är dock fortfarande 
inte praktiskt att infoga hela den nuvarande KBV i marinen redan i fred. Miljöskydd,  
tillsynen av naturskyddsområden och kontroll av båtnykterheten är inte marina uppgif-
ter. Att omvänt lyfta ut marinen ur FM är knappast aktuellt.

En modell som skulle tillgodose kraven på gemensamma mål och likartade effekti-
vitetskriterier vore att samla de nautiska frågorna (sjömätning, sjökartering av farleder, 
isbrytning, miljöskydd, sjöräddning etc) i ett Sjöfartsverk, medan havsövervakning 
och kustbevakning läggs på FM (eventuellt i en separat delorganisation med egen in-
struktion från Regeringen som i vissa grannländer). För att eliminera dubbelarbete bör 
sjöpolisen helt ta hand om områdestillsyn, nykterhetskontroll etc.

Några kostnads- eller effektivitetsberäkningar kan inte göras här.

Slutsatser
Den maritima verksamheten är av oförändrad eller ökande omfattning. Omvärldsför-
ändringar har dock givit den en delvis förändrad karaktär.

Den nuvarande organisationen innehåller dubbelarbete inom vissa områden. Alla 
möjligheter till samordning har inte tillvaratagits.

Marinens ändrade omfattning och personalförsörjning öppnar för samordning eller 
sammanslagning.

Flera relevanta delfrågor rörande de maritima organisationerna tarvar ett studium 
inför en organisationsförändring.

Det finns alltså anledningar och möjligheter för en koncentration av organisationen 
i färre myndigheter eller delfunktioner. Ett attraktivt alternativ vore härvid, att dela 
verksamheten mellan dels ett verk för de nautiska uppgifterna, och dels FM för havsö-
vervakning och hävdande av nationell integritet.
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Sjöblindhet – ett hot mot vårt samhälles 
säkerhet.
Sjöblindhet är ett egendomligt fenomen. Symptomen på att man drabbats av sjukan 
är att den smittade blir alldeles oförstående inför maritima frågor i det dagliga livet. 
Som alla andra sjukdomar sprider den sig, om den kan, och så småningom också in i de 
beslutande och politiska församlingarna. Den medför i ett mer akut tillstånd, att offret 
blir helt oförstående inför vad som händer till sjöss och hur man påverkas av detta. I 
sin yttersta form innebär detta att offret inte längre förstår sina nationella intressen och 
då är sjukan farlig för hela samhället. Dessvärre verkar Sverige ha drabbats av den här 
smittan igen.

Om vi skulle behöva tydliga historiska situationer för att påvisa sjukans konsekven-
ser, så har vi ju vår krigshistoria. När Sverige varit starkt till sjöss – med en god och 
skyddad sjötransportkapacitet – har våra krig i allmänhet kunnat utkämpas bortom 
våra omgivande farvatten. Och när vi varit svaga till sjöss har fienden kunnat göra det 
svenska fastlandet till krigsskådeplats. På något liknande sätt verkar det fungera så nu 
också. Det är kanske inte så att vi står inför en krigssituation, men den globaliserade 
världen innehåller många gånger tydliga konflikter, som vi absolut inte vill ska drabba 
oss på hemmaplan. Konflikterna kan vara av många olika slag och inom flera samhälls-
sektorer och föras på olika plan och inte alls hålla sig ”till reglerna” för vad vi ofta 
uppfattat vara tillämpliga det traditionella mellanstatliga kriget. 

På något grundläggande sätt – om man nu får skriva så i sammanhanget – är ju 
Sverige i praktiken en önation och vi vill gärna vara med och påverka händelser, där vi 
uppfattar oss ha någon form av nationella intressen. Och ända tycks svenskar i allmän-
het vara ganska ointresserade av att vi nog bör ha en svenskflaggad handelsflotta och 
ett bra maritimt försvar i största allmänhet. Det handlar inte om traditionell försvars-
politik, för det handlar i första hand om attityden mot den maritima världen. Vi är ju ett 
exportberoende land och vår välfärd bygger i stor utsträckning på att vårt handelsut-
byte med omvärlden fungerar, annars kommer vårt nuvarande välstånd att avta snabbt.

 I den offentliga debatten, i många betydelsefulla samhällsorgan och på många håll 
saknar man insikt om vårt beroende av havet som transportväg. Ett försök att bringa 
viss kunskap om detta skedde häromåret, då ”Det svenska maritima klustret” kartlades 
på uppdrag av Näringsdepartementet. Denna kartläggning var väl främst en följd av att 
EU havspolitik försökt påtala bristerna i samordningen av de maritima frågorna och 
att man ville vidta åtgärder för att synliggöra det maritima Europa. Det vore förstås av 
stort värde även för oss i Sverige, där ett mera allmogeliknande perspektiv dessvärre 
ofta vidlåder vår syn på haven och deras betydelse, trots att omkring 40 % av vår be-
folkning faktiskt lever och verkar inom 5 km från kusten och att mer än 80 % av allt 

Debatt
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gods till och från landet transporteras sjövägen, om man ska tro EU:s uppgifter. Det är 
kanske därför det exempelvis behövs en ny containerhamn i Stockholmsområdet – och 
gärna med en kort insegling och nära handelsstråken. Förslaget om Norvikshamnen är 
därför bra som ett maritimt projekt och har inte alls enbart med Nynäshamns kommun 
att göra, som många tycks tro – inklusive miljömyndigheter av flera slag – utan med 
befolkningen och näringslivet, ja samhället – i hela östra Mellansverige.

Då det maritima Sverige presenteras på EU-kommissionens hemsida blir man lätt 
undrande om hur långt förståelsen gått också bland uppgiftslämnarna till denna pre-
sentation. Där saknas såväl marinen som kustbevakningen i förteckningen över svens-
ka maritima myndigheter, men där finns bland andra Boverket, Energimyndigheten 
och Statens Geologiska Undersökning, även om deras maritima koppling kanske inte 
är så självklar eller tydlig. Eller är det möjligen ett underförstått uttryck för att man 
uppfattat att hela landet faktiskt har ett maritimt beroende?

En av sjöfartens förutsättningar, som i allmänhet är ganska svår att förstå, handlar 
om fartygs lastkapacitet, som är så mycket, nästan ofattbart, större än alla andra slags 
transporter.  Jag erinrar mig att man i ett reportage från Haiti-katastrofen ansåg att det 
var konstigt, att effekten av hjälpsändningarna inte syntes ute bland de behövande, för 
man hade ju flugit in inte mindre än 80 ton, och det tyckte man tydligen var en hel del. 
Som en liten jämförelse kan man ju då ange att en robotbåt av Norrköpingtyp bunkrade 
40 ton drivmedel och mer än dubbelt detta var det alltså inte som hade kommit fram till 
flygplatsen vid Port-au-Prince!  

Redan ett ganska litet containerfartyg, kanske 100 meter långt och med ett djupgå-
ende på 6,5 meter lastar mer än 500 containers. Det behövs ganska många lastbilar för 
att motsvara den kapaciteten! Vi kunde alltså ganska lätt få bort hundratals lastbilar 
från våra vägar, om ett något så när genomtänkt system för containertrafik blir effekten 
av EU-programmet. Vi skulle ganska lätt få lite större fartyg för feeder-transporter, 
som skulle kunna frakta hit tusentals containrar i ett enda lyft från Europas två stora 
containerhamnar, Rotterdam och Hamburg. Och någon väg måste vi nog ganska snart 
välja, för handelsutbytet ökar hela tiden – inte minst över Östersjön och med alla de 
grannar, som tidigare befann sig bakom järnridån och som nu alltmer kommer in på 
den internationella marknaden. Och det förefaller mig vara bättre att en betydande del 
av vår handelstrafik kan genomföras under svensk flagga, för då har vi ju möjligheter 
att påverka hanteringen på ett helt annat sätt än om fartygen är registrerade på Jung-
fruöarna, Maldiverna eller på Bermuda. Man kan lätt få en bild av hur verkligheten ser 
ut idag hem till sin dator, eftersom all sjötrafik med AIS-transpondrar presenteras på  
www.marinetraffic.com/ais/se för den som vill se – och till och med på svenska!

Det var intressant att en gång för nu nästan ett år sedan läsa om något liknande på 
den tyska försvarsmaktens hemsida där det stod:

Tysklands säkerhet är i globaliseringens tidsålder inte längre en fråga om försvar 
av landet och av alliansen. Visserligen utsätts Tyskland i dagsläget inte för något mi-
litärt hot, men ändå finns det globala risker av politisk, ekonomisk, samhällelig och 
ekologisk natur som förbundsrepubliken också träffas av inom sina gränser. Ett hot 
mot världens fria godstransporter genom terrorism och piratdåd är därför samtidigt 
ett hot mot Tysklands säkerhet.
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Men var befinner vi oss tankemässigt i Sverige? Att ställa ett dussin gamla strids-
vagnar på Gotland är kanske ett ganska tydligt exempel på att sjöblindheten slagit 
till! Att man kanske skulle behöva ett militärt förband på ön, är en helt annan sak och 
sammanhänger kanske främst med kuppberedskap och behovet av arbetskraft i sam-
hällsförsvaret.

I marinstrategiska sammanhang talas det ofta om något som kallas marin närvaro 
och som ett första steg att markera ett nationellt intresse. Detta gäller förstås även idag 
och man kan då dessvärre konstatera, att den svenska verksamheten till sjöss i vårt 
närområde snarare bör betecknas som en ”marin frånvaro” – en effekt av sjöblindhe-
ten. Det behövs därför ganska omgående en tydlig markering av hur vi uppfattar vårt 
ansvar för lugn och säkerhet i vårt direkta närområde. Jag tror att man måste tänka 
om ganska ordentligt och helst innan något allvarligt inträffar. Sjöpolisen ska kanske 
i stället patrullera till sjöss för att upptäcka illegal verksamhet tidigt och inte ha fyl-
leristjakt inomskärs som huvuduppgift. Kustbevakningen kanske skulle följa sjötrafik 
på territorialhavet och genom närvaro hindra att mer eller mindre avsiktliga olje- och 
andra föroreningar över huvud taget genomförs. Marinen borde nog ha liknande upp-
gifter, men också ett direkt skydd av fartygstrafiken mot terrorister och med en viss 
tyngdpunkt till det fria havet och i vår ekonomiska zon. Det är kanske en form av in-
ternationell verksamhet, som är bättre anpassade till dagens situation. Men det behövs 
att verksamheter på mycket enklare nivåer också kan genomföras. Hur var det med alla 
gifttunnorna, som dumpades på 1950-talet till sjöss mellan Sundsvall och Gävle? I ett 
mera samhällsinriktat insatsförsvar skulle förstås det hända något, innan kvicksilvret 
förgiftat ännu mer av havet än det redan har. Men hittills har det mest diskuterats om 
vilken myndighet som har ansvaret och hur kostnaderna ska fördelas. En lite mer in-
satshugad maritim krishantering borde kanske fungera bättre! En mycket aktuell fråga 
är annars hur vår sjöräddning ska kunna fungera, nu när avtalet sagts upp med Norr-
landsflyg. Inte kan vi vara utan tunga helikoptrar, om en ny Estonia-katastrof skulle 
inträffa! Till vardags kunde ju sådana helikoptrar fungera som ubåtsjaktenheter. Med 
ett sådant synsätt behövs inte heller uppskruvade militära hotbilder för att motivera ett 
maritimt inriktat helikopterinnehav.

Samtidigt, som risken för sjöblindhet är akut är det intressant, ja nästan märkligt, att 
lägga märke till det stora intresset som finns för att båtsemestra i våra skärgårdar. Det 
verkar som man tror sig vara till sjöss, när man seglar på någon av alla våra fjärdar, 
men det är en avsevärd skillnad mellan semestersegling inomskärs och nyttotrafik till 
sjöss. Men eventuellt kunde båtfolket ändå hysa några tankar om vårt beroende av 
sjöfarten och det kunde kanske vara en början för oss att börja bota oss från den tillta-
gande sjöblindheten! 

Och vi har mycket kvar att göra på flera håll för att vi ska kunna nå upp till EU-målet 
att tydliggöra de maritima frågornas betydelse för vår gemensamma framtida säkerhet.

Magnus Haglund
Ledamot av Kungl. Örlogsmannasällskapet och Kungl. Krigsvetenskapsakademien
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Att hålla tungan rätt i mun
I sin bok Sanningen om ubåtsfrågan (Santérus 2010, FOKK1 nr 23), en bok som har 
många förtjänster, skriver den tidigare Överbefälhavaren Bengt Gustafsson att ”källor 
har försvunnit, vilket kan vålla huvudbry särskilt som det efter Hårsfjärdenincidenten 
redan i oktober 1982 uppstod ett rykte om att en västtysk ubåt släppts ut vid Mälsten” 
(s. 144).  Längre ner på samma sida skriver general Gustafsson: ”Är det en sådan hän-
delse som ligger bakom att det i dag är så svårt att bringa klarhet i alla händelser vid 
Mälsten?”

Den 1 oktober 1982 inleddes Hårsfjärdenincidenten. Samma dag ägde ett stort an-
tal chefsbyten rum inom Försvarsmakten. Bland annat tillträdde viceamiralen Bror 
Stefenson befattningen som Chef för Försvarsstaben, generallöjtnanten (FV) Bengt 
Leander som Militärbefälhavare i Östra Militärområdet och jag som Chef för Opera-
tionsledningen i milostaben i Strängnäs. Ett antal dagar senare kom ett rykte i svang att 
den ubåt, som hade observerats inne på Hårsfjärden, hade tillåtits löpa ut ur skärgården 
vid Mälsten.

Redan då undrade jag hur detta rykte hade uppstått. Det finns flera teorier eller 
trådar att nysta i. Enligt Ola Tunander (Hårsfjärden Det hemliga ubåtskriget mot Sve-
rige, s.103) skall Försvarsstabschefen efter chefsmötet den 9 oktober tagit Chefen för 
Stockholms Kustartilleriförsvar, översten 1.gr Lars Hansson avsides (”i enrum”) och 
yttrat: “Det går rykten om Natoubåt. Vi måste stoppa det [ryktet].” Detta skriver Tun-
ander och tillfogar i en not att “Enligt Hansson ägde denna konversation rum under 
ubåtsjakten, men inte under det inledande skedet. Han tror att det kan ha varit ungefär 
vid tiden för mötet den 9 oktober.” Bror Stefenson uppger i dag att han inte har något 
minne av att detta samtal ägt rum. Då samtalet fördes i enrum och den ena parten är 
osäker på om yttrandet fälldes vid detta möte, och den andra parten inte kan påminna 
sig att det över huvud ägt rum, måste man ställa sig frågan på vilken grund Tunander 
torgför detta yttrande?

På nästa sida hänvisar Tunander till det telegram som den italienska nyhetsbyån 
ANSA sände ut den 9 oktober och som föranledde Aftonbladet att den 10 oktober med 
jättebokstäver på första sidan påstå “Sverige gör upp med stormakt”. I ANSA’s tele-
gram påstods att förhandlingar pågick i Genève mellan Sverige och en stormakt om ett 
frisläppande. Såväl försvarsminister Börje Andersson som kabinettssekreterare Pierre 
Schori dementerade dessa uppgifter som varande helt grundlösa. Men varifrån fick den 
italienska nyhetsbyrån sin information?

Uppgift om västtysk ubåt
Uppgiften i Bengt Gustafssons bok att det var en västtysk ubåt överraskade mig. Jag 
har inte hört talas om någon nationalitetsbestämning avseende en ubåt vid Mälsten un-
der själva incidenten. Som framgår av förre Överbefälhavaren Lennart Ljungs dagbok 
(s. 321) hade konteramiralen Gunnar Grandin, som av CM getts i uppdrag att gran-
ska de tekniska och taktiska aspekterna på Hårsfjärdenincidenten, på eget bevåg långt 

1. Forskningsprojektet Försvaret och Kalla Kriget (Försvarshögskolan i samarbete med Kungl. 
Krigsvetenskapsakademien och Kungl. Örlogsmannasällskapet)
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senare överlämnat en inspelning från Danziger gatt till en fransk analysmyndighet, 
Denna ansåg att det var fråga om en sovjetisk ubåt.    

För att få närmare information skrev jag en PM till Bengt Gustafsson i vilken jag 
bl.a. frågade om bakgrunden till hans påstående att en “västtysk” ubåt släppts ut vid 
Mälsten. Han svarade i ett e-mail att han ej påstår “att det släpptes ut en västtysk 
ubåt vid Hårsfjärden, men annonserar att det är möjligt genom att fråga mig varför 
inte Mossberg tror det. USA är ju så osannolikt, vilket jag försöker visa. UD-dossien 
innehåller emellertid ett brev från Backlund, ambassadör i Bonn, som säger att han 
bett den västtyska marinledningen om ursäkt därför att en svensk marinofficer sagt sig 
”vara tvingad att släppa ut en västtysk ubåt vid Mälsten”. Brevet är daterat den 202 

oktober 1982. Första ryktet som dyker upp i Sverige är i DI [Dagens Industri] i mars 83 
om jag minns rätt (står i boken).”3

Denna information tyckte jag var intressant. Kanske skulle det kunna gå att spåra 
hur ryktet om en utsläppt ubåt uppstått. Samtidigt var det uppenbart för mig att Bengt 
Gustafssons e-mail innehöll flera märkligheter.
• Hur har man kunnat fastställa nationaliteten?
• Varför skulle Sveriges ambassadör be den västtyska marinledningen om ursäkt för 

att en svensk marinofficer varit tvingad att släppa ut en västtysk ubåt?
• Vem skulle tvinga marinofficeren?
• Varför skulle Sverige be om ursäkt för att en västtysk ubåt genomfört en grov 

kränkning av svenskt territorium? Hade händelsen ägt rum borde väl snarare den 
västtyska regeringen be Sverige om ursäkt? Och är det troligt att man från västtysk 
sida erkänt en sådan kränkning?

Forskning efter källor
Alla dessa frågetecken fick mig att försöka få fram fakta. Med hjälp från främst depar-
tementsrådet Berndt Frediksson på UD, som letade fram relevanta dokument i UD:s 
arkiv4, och assistenten Ulrike Pyhrr vid dpa:s PR-enhet, som lyckades hitta dpa-tele-
grammet i arkivet, tror jag mig kunna redovisa hur ryktet om den västtyska ubåten 
uppstått (således inte om något frisläppande förbi Mälsten).

Kronlogisk redovisning av händelser
Tisdagen 5 oktober 1982 kl 10:50 sände Fst/Op 5 (kk Björn Eklind) ett mycket bråd-
skande fjärrskriftsmeddelande till såväl UD som försvarsavdelningarna i Berlin, 
Moskva, Warszawa samt som information till andra försvarsavdelningar, bl.a. i Bonn. 
I detta anges att en främmande ubåt är instängd i Stockholms södra skärgård. Någon 
identifiering av ubåten har ännu inte kunnat göras. “Misstanke mot sovjetisk eller polsk 

2. Datum skall vara 1982-10-26.
3. Redan i Ubåtsskyddskommissionens betänkande (SOU 1983:13) redovisas (s. 24 och 52) ryktena 
om frisläppande. I DI 1983-03-15 påstår tidningen att källor inom det svenska försvaret och från två 
Nato-länder bekräftar att minst en ubåt var från Nato-land under Hårsfjärden-incidenten. 
4. Dossier HP 52 G. En del av dokumenten fanns även i Högkvarterets arkiv, men kunde inte utläm-
nas till mig eftersom Högkvartet ansåg att utrikessekretess gällde.
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nationalitet ligger närmast till hands.” 
Något senare, kl 11:00, genomfördes en pressbriefing på Berga.5 Denna leddes av 

Chefen för Försvarsstabens Informationsavdelning (C Fst/Info), överstelöjtnanten 
(FV) Jan-Åke Berg. Klockan 11:34 sände Deutsche Presse-Agenturs (dpa) representant 
vid presskvarteret ett telegram, som väckte viss uppståndelse i Västtyskland. I detta 
telegram (dpa 118) står bla. följande:

“Das im Stockholmer Schärengarten geortete fremde U-Boot soll auf jeden Fall zum 
Auftauchen gezwungen werden. Der Pressechef des Schwedischen Verteidigungssta-
bes Jan-Åke Berg bezeichnete am Dienstag Vormittag das Eindringen des Bootes in die 
sogenannten inneren Gewässer vor der Küste als eine ‘so schwere Provokation, das 
die Nationalität des Bootes festgestellt werden muss.’ -----  Zur vermutlichen Nationa-
lität des U-Bootes sagte Berg, es könne sich um ein polnisches, ein sowjetisches oder 
ein westdeutsches Boot handeln. Amerikanische U-Boote seien für dieses schwierige 
Fahrwasser zu groß, und ein dänisches Boot wäre ‘sehr überraschend und unwah-
rscheinlich’. ---”6

 Klockan 19:15 samma dag sände UD:s pressbyrå till ett stort antal svenska ambas-
sader ett sammandrag av det möte som hade ägt rum tidigare på dagen mellan Över-
befälhavaren och den avgående och tillträdande regeringen. I fjärrskriftsmeddelandet 
redovisas bla. att den danska marinen på eftermiddagen uteslutit att det kunde vara 
fråga om en dansk ubåt. Detta gjordes med  hänvisning till det ovan anförda uttalandet 
av C Fst/Info. 

I meddelandet från UD:s pressbyrå anfördes vidare: “Det västtyska försvarsminis-
teriet avvisade på tisdagen i Bonn spekulationerna från marinen i Stockholm om att 
ubåten skulle vara av västtyskt ursprung. En talesman för ministeriet sade på direkt 
fråga att ingen ubåt rapporterats saknad. Samtidigt underströk han att den västtyska 
marinen strängt iakttar regeln att inte kränka svenskt territorialvatten.”

Marin- och flygattachén, översten (FV) Sture Erlandsson hade kallats till den väst-
tyska marinstaben torsdagen 7 oktober klockan 09:00. Amiral Liebig hade där framhål-
lit att man i den västtyska marinledningen var ytterst missnöjd med det dpa-telegram 
som hade mottagits föregående dag. Huvudanledning till den västtyska bestörtningen 
var att Västtyskland jämfördes med Sovjetunionen och Polen, under det att Danmark 
uteslöts som misstänkt.

Senare samma dag sände Sveriges ambassadör i Bonn, Sven Backlund ett bråd-
skande (“omedelbart”) telegram till chefen för UD:s politiska avdelning i vilket han 
refererar telegrammet från dpa med C Fst/Info:s uttalande.

Viceamiralen Günter Fromm, Befehlshaber der Flotte, sände senare på torsdagen 

5  Presskvarteret på Berga hade etablerats tidigare på natten.
6  Inofficiell översättning: Den i Stockholms skärgård rapporterade främmande ubåten skall 
under alla omständigheter tvingas till ytan. Den svenska Försvarsstabens presschef, Jan-Åke Berg 
betecknade på tisdagsförmiddagen ubåtens inträngning på så kallat inre vatten utanför kusten som 
en "så allvarlig provokation att ubåtens nationalitet måste fastställas.---Som ubåtens förmodade na-
tionalitet sade Berg att det kunde handla om en polsk, en sovjetisk eller en västtysk ubåt. Amerikan-
ska ubåtar är för stora för dessa besvärliga farvatten, och en dansk ubåt vore "mycket överraskande 
och osannolikt". 
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ut ett pressmeddelande i vilket bl.a. framhölls att “in den vergangenen Monaten ha-
ben keine U-Boote der Marine die Ostsee nördliger des 57. Breitgrades (Sydspitze von 
Gotland) befahren.”7 Pressmeddelandet avslutades med att de upprepade [svenska] 
misstankarna (“die wiederholten Verdächtigungen”) att västtyska ubåtar opererade på 
svenskt territorialvatten samt att de explicit omnämndes tillsammans med mariner i 
totalitära stater förorsakade oförståelse och bestörtning inom den västtyska marinen 
(“bei unsere Soldaten”).  

Senare redovisade ambassadör Backlund i ett brådskande telegram (“omedelbart”) 
till chefen för UD:s politiska avdelning den västtyska marinens ovannämnda reaktion.

På fredagen 8 oktober är överste Erlandsson ånyo kallad till det västtyska försvars-
departementet. Där hade beslut fattats att något mildra formuleringarna i viceamiralen 
Fromms pressmeddelande. Bidragande var att ambassadör Backlund sänt ett personligt 
brev till viceamiral Fromm med en förklaring till det inträffade. Även i Stockholm 
framfördes en muntlig ursäkt till den västtyska ambassaden. De västtyska myndighe-
terna hade nu accepterat de svenska förklaringarna. 

Överste Erlandssson rapporterade emellertid att Hårsfjärdenincidenten hade väckt 
ett enormt intresse i västtyska media, i vilka det spekulerades över orsaker och utveck-
ling. Även övriga ambassader i Bonn hade visat ett stort intresse.

Slutsatser
Till någon klarhet i hur ryktet uppstått att en ubåt skulle ha givits fri lejd förbi minspär-
rarna vid Mälsten, ledde tyvärr inte ovannämnda efterforskningar. Min uppfattning, 
som jag framfört vid några andra tillfällen, är att ryktet förmodligen uppstod vid någon 
av de kustartillerienheter som var engagerade i incidenten. Den bristande förståelsen 
för Överbefälhavarens oro för att en minsprängning skulle kunna skada tredje man, 
vilket hade föranlett ÖB att beordra eldförbud under vissa perioder, hade troligen ska-
pat viss frustration.

Men ovan redovisade fakta torde ha helt klarlagt att någon västtysk ubåt inte var 
inblandad i Hårsfjärdenincidenten.

I den nyligen utgivna boken På spaning efter det okända (FOKK publikation nr 27)  
redovisar DN:s tidigare utrikesredaktör, Olof Santesson det vittnesseminarium som 
hölls på Försvarshögskolan den 8 oktober 2009 rörande mediehanteringen under Hårs-
fjärdenincidenten. Rubriken för detta avsnitt i boken lyder Vi trodde det skulle gå bra.

Hade följderna av det uttalande rörande nationalitetsfrågan, som C Fst/Info gjorde 
vid pressbriefingen på Berga den 5 oktober, varit känd vid seminariet8, skulle denna 
händelse ha kunnat tas som ett mycket tydligt exempel på betydelsen av, att den ansva-
rige talespersonen i en så allvarlig säkerhetspolitisk situation som en jakt på en krän-
kande ubåt inne i Kustflottans basområde, kan “hålla tungan rätt i mun”.

Göran R. Wallén
Konteramiral (PA), Ledamot av Kungl. Örlogsmannasällskapet
7  Inofficiell översättning: Under de senaste månaderna har ingen av marinens ubåtar i 
Östersjön varit norr om 57 breddgraden (Gotlands sydspets). 
8  Denna pressbriefing är inte ens nämnd i den kronologi, som redovisas på sidan 148.
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Bokanmälan

YTSPÄNNING – en bok där 
spänningen går på djupet

Forskningsprojektet Försvaret och Kalla Kriget, som med ekonomiskt stöd från Knut 
och Alice Wallenbergs stiftelse bedrivs i samarbete mellan Försvarshögskolan, Kungl. 
Krigsvetenskapsakademien (KKrVA) och Kungl. Örlogsmannasällskapet (KÖMS) har 
i dagarna med kommendör Herman Fältström som redaktör kommit ut med sin 30:e 
bok i en serie om svensk verksamhet under Kalla Kriget.

Boken är i stort ett skriftligt referat från ett kunskapsseminarium hållet 2010-06-04 
i Marinmuseum i Karlskrona med anledning av permanentutställningen ”YTSPÄN-
NING – Kallt krig i Östersjön 1979-89” om marin verksamhet i Östersjön under den 
aktuella perioden. Seminariet hade fyra talare, som var och en med personlig verksam-
het knuten till Östersjöregionen under Kalla Krigets dagar utifrån egna nationers syn-
vinklar redogjorde för skeendet. Bokens förord är skrivet av forskningsprojektets le-
dare, professor Kent Zetterberg vid FHS. Forskaren Tomas Ries, som också är verksam 
vid Försvarshögskolan, kommer ursprungligen från Finland och är en internationellt 
respekterad säkerhetspolitisk analytiker. Amiral Vladimir Egorov var under en del av 
den aktuella perioden förbandschef i den sovjetiska marinen för att sedan avsluta den 
marina karriären som chef för den sovjetiska, sedermera ryska Östersjöflottan. Amiral 
Tim Sloth Jörgensen hade ett antal sjökommenderingar i den danska marinen under 
1970- och 1980-talen. Under det senaste decenniet har Jörgensen varit chef för den 
danska flottan, sedan chef för Försvarsstaben för att sedan bli försvarschef (dansk ÖB) 
fram till 2009. De svenska synvinklarna belyses av kommendör 1.gr Emil Svensson, 
som under del av perioden var flaggkapten i Kustflottan och därefter säkerhetspolitisk 
medarbetare hos statsministern i regeringskansliet.

Det ankommer inte på mig att sakligt granska och recensera de fyra föreläsningarna 
utan jag nöjer mig med att konstatera att allt det som sades, ger läsaren en intressant 
läsning, som också kompletteras av referaten från frågestunderna, vilka följde på före-
läsningarna. Boken är sparsmakat illustrerad med foton från utställningen i Marinmu-
seum samt några kartbilder och skisser, som utan att ha direkt koppling till det skrivna 
ändå hör hemma i boken.

Det är min förhoppning att FOKK:s bok nr 30 får en betydligt större spridning än 
till Försvarshögskolan samt ledamöterna i  KKrVA och KÖMS. Ytspänningen på Öst-
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Den dolda alliansen, Sveriges 
hemliga Nato-förbindelser
Alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig har 
varit svenska regeringens officiella måttstock under det 
kalla kriget. I broschyren Om kriget kommer (1961) he-
ter det dessutom Vi ger aldrig upp! Varje meddelande 
om att motståndet skall uppges är falskt.

Samtidigt förbereddes plats i det svenska krigshög-
kvarteret för NATO, alternativt en evakuering till väst 
av svenska krigsledningen med regering och kungahus.

Statsminister Tage Erlander fick 1962 en säkerhetsga-
ranti av president John F Kennedys regering om militär 
hjälp vid anfall från Sovjetunionen. Sverige fick då ge-

nom försvarsminister Allan Vougt överlämna sina försvarsplaner till väst. Stig Wen-
nerström och Stig Bergling tillsåg genom sin spionverksamhet att Sovjet också fick del 
därav.

Om Finland angreps kunde hjälp lämnas genom Nato. Samarbetet med väst var en-
dast delgivet några få av regeringens medlemmar. Efter andra världskriget blev det 
ingen nordisk försvarssallians, som svenska regeringen förordade, Danmark och Nor-
ge anslöt sig till Atlantpakten som en säkrare försvarsåtgärd. Från svensk sida tog 
man hänsyn till Finlands svåra läge efter en påtvingad säkerhetspakt med Sovjet och 
deklarerade sin neutralitet.

Under finska vinterkirget visade svenska regeringen större mod, när den förklarade 
sig icke krigförande i stället för neutral. Den sovjetiske utrikesministern Molotov lär ju 
efter freden ha sagt till en svensk minister; Vinterkriget, det var ju ert krig.

ersjön går i boken verkligen ner till ett intressant djup. Kommendör Herman Fältström 
förtjänar allt tänkbart beröm för sitt arbete som sammanhållande för seminariet och 
som redaktör för boken och han har haft god hjälp av de övriga nämnda fem personerna 
– alla värderade ledamöter i Kungl. Örlogsmannasällskapet.

Lars Wigert
Ledamot av Kungl. Örlogsmannasällskapet

Ytspänning, ett seminarium om kalla krigets verklighet
Herman Fälström, Redaktör
Försvaret och det kalla kriget (FOKK), Publikation nr 30
Printfabriken, Karlskrona, 2011
ISBN 978-91-977973-5-1
140 s
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Vid slutet av 1970-talet fick dåvarande marinchefen, amiral Bengt Lundvall, och se-
dan efterträdaren, amiral Per Rudberg, i uppdrag att vid krigsfara omedelbart upprätta 
ett svenskt krigshögkvarter i England eller Amerika, varifrån det svenska motståndet 
kunde ledas.

Vid mordet på statsminister Olof Palme var amiralen Rudberg beredd att omedelbart 
resa, om det inträffade visade sig vara inledningen till ett angrepp på landet. I Sverige 
bildades i all hemlighet också en motståndsrörelse (i händelse av ockupation) under 
ledning av den kände industri- och försäkringsdirektören Alvar Lindencrona, senare 
efterträdd av SAF-chefen Curt-Steffan Giesecke, bägge med vida kontakter inom och 
utom landet och stora försvarsvänner.

Vägar, hamnar och icke minst flygfält anpassades till Nato:s krav för att kunna ge 
bistånd på ett par dagar.

I både Sovjet och USA betraktades Sverige som Nato:s 17:e medlem. En amerikansk 
amiral uttalade vid ett svenskt militärbesök: Sverige är en av oss. Sverige är neutralt 
på vår sida.

Det är inte alls att förvåna sig över att Sovjet spionerade på oss bland annat genom 
ubåtskränkningar.

Nordiskt samarbete var ofta förtäckta kontakter med Nato. Direkta förbindelser var 
politiskt tabu. Svenskar och danskar höll kontrollen över fartygstrafiken i Öresund och 
Bälten och rapporterade till varandra. Avancerad spaningsutrustning från väst byttes 
mot uppgifter om spaningsresultat. Svenska flygplan och fartyg, exempelvis Orion, 
fotograferade närgånget ryska övningar och nya vapenbärare. Vid en lågflyging mot en 
ny rysk kryssare dödskraschade ett svenskt spaningsplan.

Författaren skriver också om situationer under Kalla kriget, då krigsrisken var sär-
skilt stor: Koreakriget 1950, Kubakrisen, upprorsförsöken i Östtyskland, Polen, Ung-
ern och Tjeckoslovakien, nedskjutningen av Catalinan, U 137:s kränkning av svenskt 
territorium samt Hårsfjärdenincidenten.

Mikael Holmström är journalist och skriver sakligt men på ett lättläst språk dessa 
656 fängslande sidor. Allt synes väl underbyggt med omfattande referenser, en notap-
parat på 900 noter plus personregister. Därtill har boken en fin typografi, som ökar 
läsvärdet.

Professor Kent Zetterberg, FOKK, är i ett efterord synnerligen positiv till arbetet: 
Mycket är nytt, dokumentationen är omfattande, och framställningen ger intryck av att 
vara klok och balanserad i stort, skriver han.

Nils Abrahamson
Ledamot av Kungl. Örlogsmannasällskapet

Den dolda alliansen, Sveriges dolda Nato-förbindelser
Mikael Holmström
Försvaret och det kalla kriget (FOKK), Publikation nr 28
Atlantis, Stockholm 2011 & Mikael Holmström, 2011
ISBN 978-91-7353-404-8
656 s



Någon som 
går ut frivilligt i 
det här vädret?

Ja.

Vi har 1700 frivilliga sjöräddare som rycker ut i alla väder, dygnet runt, året om. 
Bli medlem så bidrar du till deras ideella arbete med att rädda liv till sjöss – vi får 
nämligen inga bidrag från staten. Som tack för ditt stöd får du hjälp vid t. ex. 
motorstopp eller roderhaveri. Läs mer på 
sjöräddning.se eller ring 077-579 00 90.
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