
N:r 3 2009



Innehåll nr 3/09
Meddelande ..........................................................................................................................165
Redaktörens spalt ................................................................................................................167
Counter-Piracy: An Operational Perspective ..................................................................169
Av Dr Milan Vego
Trender och tankar om marina ledningssystem ..............................................................181
Av Johan Hägg
Förändringsarbete och balansen uppgifter - resurser ....................................................193
Av Mikael Wendel
日本とシーレン (Japan och sjöförbindelserna)  .................................................................204
Av Pär Flyghed
Stiftelsen Vasakungarnas Djurhamn ................................................................................222
Av August Boj
Utdrag ur «Flottor och örlogsskepp i Djurhamn» ...........................................................225
Av Jan Glete
Cyklop mot framtiden - C Röjdykdiv syn på förbandet idag och i morgon .................233
Av Magnus Hjort
Svenska förband i internationell tjänst - NBF i verkligheten.. .......................................237
Av Dick Börjesson
Debatt ....................................................................................................................................244
Av Mathias Mossberg
Bokanmälningar ..................................................................................................................253

TIDSKRIFT I SJÖVÄSENDET
FÖRSTA UTGIVNINGSÅR 1836

KUNGL. ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET
- en av de kungliga akademierna -                  

Redaktör och ansvarig utgivare: Flottiljamiral Thomas E. Engevall
Redaktionens adress: Junibacken 9, 135 54 TYRESÖ
Telefon: 08-798 7139, alt. 070-588 7589, E-post: editor@koms.se
Plusgiro: 125 17-9, Bankgiro: 446-3220, Organisationsnummer: 935000-4553
Ärenden om prenumeration och övriga administrativa ärenden rörande tidskriften
hänvisas till samma adress.
Kungl. Örlogsmannasällskapets postadress: Teatergatan 3, 5 tr, 111 48 STOCKHOLM
Telefon: 08-664 7018, E-post: akademien@koms.se
Plusgiro: 60 70 01-5, Bankgiro: 308-9257, Organisationsnummer: 835000-4282
Kungl. Örlogsmannasällskapets biblioteks adress: Amiralitetstorget 7, 371 30 KARLS-
KRONA Telefon: 0455-259 93, E-post: library@koms.se
Tidskrift i Sjöväsendet utkommer i regel fyra gånger årligen (mars, juni, september och 
december). En årsprenumeration kostar 250:- för prenumeranter med postadress inom Sverige 
och 350:- för prenumeranter med utrikes postadress. Avgiften betalas till plusgiro nr 125 17-9.
Om Kungl. Örlogsmannasällskapet så beslutar kan författaren till införd artikel belönas med 
akademiens medalj, hedersomnämnande och/eller penningpris.

ISSN 0040-6945  Axel Abrahamsons Tryckeri AB, Karlskrona 2009



165

Meddelande 
från

Kungl.Örlogsmannasällskapet

Nr 5/2009. Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i Stockholm 
onsdagen den 26 augusti 2009.
(Utdrag ur protokoll)

Sammanträdet ägde rum på Kastellet i närvaro av 27 ledamöter och inbjudna gäster. 
Sammanträdet avslutades med gemensam supé ombord på m/s Segelkronan.

§ 2 Meddelade sekreteraren att sedan föregående sammanträde har  
OL 986 Nils-Erik Melinder, KL 1282 Jan Glete, OL 847 Per  
Broman samt OL 1334 Johan Leander avlidit.

§ 3 Föredrogs protokollet från föregående sammanträde i Stockholm 
2009-04-22.

§ 4 Presenterades styrelsens förslag till antal ledamöter som kan väljas in 
som HL, OL samt KL. Diskuterades olika förslag. Beslöts att ingen 
(0) Hedersledamot (HL), högst fem (5) Ordinarie ledamöter (OL) 
samt högst sex (6) Korresponderande ledamöter (KL) skall kunna 
väljas in 2009. Diskuterades frågan kring hur förslag på ordinarie 
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ledamöter som överstiger 60 år skall hanteras. Beslöts att styrelsen i 
god tid inför nästa års invalsprocess föreslår en lämplig praxis.

§ 5 Presenterades styrelsens förslag till rangordning av kandidater för 
inval. Diskuterades kandidaterna. Beslöts om rangordning av nya 
kandidater för inval.

§ 6 Föredrog ordinarie ledamoten Johan Hägg utdrag ur årsberättelse i 
vetenskapsgrenen III (Vapenteknik - vapen och sensorer) med ru-
briken ”Trender och tankar om marina ledningssystem”. 

Vid Protokollet

Bo Rask
Sekreterare

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

Rättelser till artikeln “Om kaparkriget” i TiS nr 2/2009
En av våra uppmärksamma läsare har påtalat några faktabrister i artikeln “Om kapar-
kriget” i TiS nummer 2/09. Författaren har utöver dessa även identifierat ytterligare 
några rättelser som bör införas. Rätt informations skall vara;
• Gilad Shalit blev kidnappad av Hamas den 25 juni 2006 och förd till Gaza. Is-

rael svarade med en offensiv i Gaza, Operation Sommarregn. (TiS 2/09, s. 119)
• Den 12 juli 2006 kidnappade Hizbollah inne på israeliskt område soldaterna  

Ehud Goldwasser och Eldad Regev och tog dessa till Libanon. Israel svarade  
med flygangrepp och markinvasion, i något som kom att benämnas 34-dagars  
kriget. (TiS 2/09, s. 119)

• Harb betyder krig och Salam betyder fred och inte tvärtom. (TiS 2/09, s. 122)
• Sverige hade ingen ambassad i Tripolis – ambassaden fanns i Istanbul – utan ett 

konsulat; det var dess flaggstång man sågade ned. (TiS 2/09, s. 125)
• Den norska örlogsflaggan är tvetungad, icke tretungad. (TiS 2/09, s. 126)
Redaktionen tackar den uppmärksamme läsaren samt författaren för justeringarna.  



167

Redaktörens spalt
Tidskrift i Sjöväsendet och däckshöjden
Egentligen borde rubriken ovan vara ”Tidskrift i Sjöväsendet och takhöjden (på de-
batten)” men det känns inte riktigt örlogsmässigt att prata om ”tak”. Rubriken syftar 
tillbaka på det genmäle som ambassadör Mathias Mossberg ger på Göran Walléns in-
lägg i förra numret av TiS. Mossberg, som författat boken ”I mörka vatten”, ges ett 
rejält utrymme att bemöta Walléns totala ”sågning” av boken i fråga i TiS nr 2/09. Som 
redaktör kan jag konstatera att Mossberg också kan konsten att hålla i en såg, på ett 
i det närmaste brittiskt sätt (att med bibehållen artighet ge mördande kritik). Jag har 
roat mig med att läsa Mossbergs bok för att själv kunna bilda mig en uppfattning om 
sakinnehållet. Då jag själv deltog i ubåtsjaktverksamheten inom dåvarande 1.Ytattack-
flottiljen och sedermera i kustflottans stab ”Flaggen” som stabsingenjör med ansvar för 
teknisk tjänst och logistik och känner flertalet av huvudaktörerna i beskrivningarna 
kan det enkelt konsteras att Mossbergs konspirationsteorier är helt orealistiska. Den ty-
pen av ”mörkläggning” han ser framför sig hade inte överlevt många minuter bland alla 
dem som på skilda sätt var engagerade i ubåtsjaktverksamheten. Säkert har han inte fel 
i allt han skriver i sin bok men huvudtesen, som jag uppfattar den, att ubåtsintrången 
till huvuddelen genomfördes av väst i samförstånd med delar  ur Försvarmaktens ma-
rina chefsskikt - glöm den kombinationen. 

Oaktat det, blir man ”sågad i TiS” så får man under mitt redaktörsskap alltid chansen 
att svara och ge sin version, hur skev och vindögd den än kan vara. Debatten torde gå 
vidare då just ubåtsfrågan fått en i det närmaste religiös ton med debattvilliga troende 
och icke-troende anhängare som aldrig torde ”vika ner sig” så länge inte det som hände 
fullt ut klarlagts på ett sätt som alla kan ta till sig (vilket inte torde vara möjligt). 

Utöver detta så innehåller detta nummer av TiS en mängd, som jag hoppas det in-
tressanta artiklar och det är svårt att lyfta fram någon enskild i förhållande till någon 
annan. Glädjande nog så strömmar artiklarna in i en ökande fart vilket har inneburit att 
nummer 3 faktiskt kommer ut en hel månad tidigare än normalt. Detta till trots så vill 
jag lämna ett tips beträffande Pär Flygheds inträdesanförande kring ”Japan och Sjö-
förbindelserna”, som utöver det japanska perspektivet innehåller en mycket välskriven 
del om teorier kring sjöförbindelser som är allmängiltiga för varje nation, inklusive 
Sverige, som är beroende av haven och sjöfart för import och export.

Slutligen en påminnelse och vädjan om stöd när det gäller att vidga prenumerantska-
ran av TiS. Varför inte ge bort en prenumeration av TiS för 2010. För 250 kronor som  
insätts på plusgiro 125 17-9 kan Du ge bort en prenumeration 
för hela 2010 och kommer betalning in före 30/11 så kommer 
nummer 4/09 att medfölja som bonus.

Thomas E. Engevall
Redaktör för Tidskrift i Sjöväsendet
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Dr
MILAN VEGO

Dr. Milan Vego is Professor of Operations at the U.S. Naval 
War College, Newport, RI. He served for 12 years as an 
officer in the former Yugoslav Navy and for four years as 2nd 
officer (Deck) in the former West German Merchant Marine. 
He then obtained political asylum in the United States in 1976 
and he obtained a Ph.D. in Modern History from the George 
Washington University in 1981. Dr Vego is the author of the 
textbook Joint Operational Warfare: Theory and Practice 
and seven other books plus numerous articles in professional 
journals.

Definiton of the Term
Piracy is a form of illegal belligerence.  
It is not identical to coastal raiding, un-
armed theft from ships, maritime ter-
rorism, and maritime aspects of insur-
gency.1 It was traditionally universally 
condemned both in customary interna-
tional law and in treaty commitments. 
Piracy has been characterized in the past 
as hostis humani generis—the enemy of 
the human race.2 The UN Convention on 
the Law of the Sea (UNCLOS) adopted in 
1982 and entered into force in 1994, de-
fined piracy as any illegal acts of violence 
or detention or any act of depredation, 

committed for private ends by the crew 
or the passengers of a private ships or a 
private aircraft, and directed on the high 
seas  against another ship, or aircraft, or 
against person or property on board such 
ship or aircraft; against a ship, aircraft, 
person or property in a place outside the 
jurisdiction of a states; (b) any act of vol-
untary participation in the operation of 
a ship or of an aircraft with knowledge  
of facts making it a pirate or aircraft; (c) 
many act of inciting or of intentionally 
facilitating an act described in paragraph 
(a) or (b).3 In legal terms, pirates need to 
use a ship to attack another ship. Hence,  

Counter-Piracy: An Operational Perspective
Piracy is a growing and seemingly intractable problem in several ocean/sea areas  
of vital importance for the uninterrupted flow of international maritime trade. The 
problem of piracy should not be exaggerated. It should not be underestimated ei-
ther. It is critically important that piracy in the focal points of maritime trade such 
as major international straits and their approaches is brought under control soon. 
The problem of piracy is complex and its solution will require a comprehensive solu-
tion encompassing the use of both military and nonmilitary sources of power by the 
major powers and international community as whole. This will require much time, 
patience and relatively large resources. 
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mutiny and privateering are not consid-
ered as acts of piracy. Piracy is commit-
ted purely for private ends. Only naval 
forces controlled by a legally recognized 
government have the authority under in-
ternational law to conduct counter piracy 
activities specifically the boarding and 
seizure of pirate vessels.4

The Problem
Piracy reemerged a problem in the early  
1990s. Between 2000 and 2006 there 
were recorded 2,463 actual or attempted 
acts of piracy or 352 mean average per 
year. The mean average in the period 
1994-1999 was 209 incidents.5 Between 
350 and 450 attacks per year were report-
ed in the period 2000-2004. The number 
of piracy attempts worldwide declined  
almost by half by 2005. 

Areas most favorable for piracy are 
waterways  because they are quite nar-
row and congested and thereby making  
it fairly easy for a pirate vessel to hide 
among other ships, abundance of bays 
and natural harbors accessible to pirates,  
archipelagic nature of the area means 
enormous length of coastline providing 

pirate with plenty of shelter.6 Most acts 
of piracy took place in Southeast Asia, 
South Asia, and east and west coast of 
Africa. From 2003 thru 2007 some 622 
piracy attempts (including 387 in Indone-
sia’s archipelago) took place in Southeast 
Asia.7  The Strait of Malacca and Singa-
pore Strait with their confined waters and 
dense maritime traffic were preferred area 
for pirate activities. The Strait of Malacca 
offers the shortest and most  economical 
route from Japan, China, and Korea to 
Europe, Middle East, and Africa. About 
50,000 ships pass through this waterways 
per year carrying some 1/4 of the world’s 
maritime trade. Because of the close co-
operation among the littoral states, piracy 
in the Strait of Malacca steadily declined 
from 38 incidents in 2004 to only three 
incidents 2008.8 In contrast, piracy off 
west and east coast of Africa recorded 
steady rise in the recent years.9 From 
2003 to 2007 there were 235 reported pi-
racy incidents (137 off Nigeria’s cost) off  
West Africa.10  In 2007, almost half of the 
world’s reported pirate attacks took place 
in African waters mainly near Nigeria and 
Somalia.11 Somalia occupies a command-

Piracy attacks during 2009 (Jan-Aug). Source: IMB
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ing position at the southern approaches 
to the Bab el Mandeb Strait and is close 
to the routes for ships sailing from the 
Red Sea and around Cape of Good Hope. 
Some 21,000 ships transit Bab el Mandeb 
Strait per year. In 2008, there were 111 
attacks reported off Somali’s coast or 
double the number in 2007.12 Some 300 
crew members and 18 hijacked vessels 
are currently held in Somali ports. All  
attacks off Somalia’s coast were launched 
against steaming ships while majority of 
attacks elsewhere occurred against ships 
that were berthed or anchored.13 Pirate at-
tack may involve violence and the use of 
weaponry. Most of Somali pirates do not 
want to harm captives because they are 
primarily motivated to obtain ransom. 
They also have a sanctuary on land in 
Somalia and in its territorial water from  
which they can launch attacks and con-
duct ransom negotiations. In other parts 
of the world, pirates are more likely to  
kill their captives because they lack the 
sanctuaries. For example, pirate attacks 
in the Strait of Malacca are aimed either 
to capture a ship or to seize its cargo.14

Causes of Piracy
Causes of piracy are very complex and 
often defy easy solution. One of the ma-
jor reasons for reemergence of piracy 
over the past two decades was an enor-
mous increase in both international and 
domestic maritime trade and large num-
ber of ports. This, in turn, offered almost 
limitless range of tempting, high-payoff 
targets for pirates and terrorists. In many 
undeveloped countries, lack of adequate 
naval forces or coast guard and maritime 
surveillance capabilities combined with  
coastal and port-side security make it 
much easier for various criminal groups 

to commit piratical acts. Also, pervasive 
corruption and emergent void of judi-
cial prerogative have encouraged official 
complicity in high-level pirate rings. Pi-
ratical acts are also made easier because 
of  global proliferation of small arms.15 
A failed or weak state is characterized 
by the almost complete breakdown of 
law and order and extreme poverty and 
unemployment. This, in turn, provides a 
fertile ground for the rise of and activi-
ties of various criminal groups that might 
be involved in piracy and terrorism. For 
example,  in Somalia the provisional gov-
ernment lacks authority over most of its 
territory. More than 40 percent of Soma-
lis live in extreme poverty and almost 
2/3 of households subsist on $ 2 per day. 
About 2/3 of Somali youths are without 
jobs.16 Other causes for the rise of piracy 
in Somalia include inter-clan rivalry, cor-
ruption, arms proliferation, extremism, 
and pervasive impunity.  

Piracy Effects 
Piracy has several direct and many indi-
rect effects. Economic impact of piracy is 
felt in many ways. They include ransom 
payments, damage to ships and cargoes, 
and delays in delivering cargoes. An-
nual costs to maritime industry because 
of piracy are estimated to be between $ 
1.0 an $ 16.0 billion.17 Piracy results in 
the increased maritime insurance rates. 
For example, the ship insurance rates rose  
to $ 20,000 per trip in 2009 from $ 500 
in 2008. Merchant ship owners and op-
erators are forced to pay for self-defense 
measures. In some cases, the increased 
threat from piracy might force the ship 
owners or operators to use a much longer 
but safer routes. For example, because of 
the increased piracy in the Gulf of Aden 



172

and off Somalia’s coast some shipping 
companies directed their ships to sail 
around the Cape of Good Hope thereby 
adding some 3,500 miles per voyage 
from Rotterdam to the Persian (Arabian) 
Gulf.18 Hence, a ship can make five in-
stead six of trips per year.  It also greatly 
increases the fuel consumption and costs. 
Because of detours of the ships around 
Cape of Good Hope and economic down-
turn maritime traffic through the Suez 
Canal was greatly reduced. The Suez Ca-
nal revenues have declined in the recent 
months because of decreased economic 
activity and the piracy threat into the ca-
nal approaches in the Gulf of Aden.19 The 
Suez Canal revenues are expected to fall 
from $ 5.1 billion in FY 2008 to about $ 
3.6 billion in FY 2010 or 30 percent de-
crease in two years.20

Piracy adversely affects fishing in 
some parts of the world. For example, 
tuna catches in the southwestern Indian 
Ocean, one of the world’s richest fishing 
grounds, fell by 30 percent in 2008.21 This 
had a major impact on Seychelles because 
some 40 percent of its  earnings came 
from fishing.22 Piracy also represent the 
threat to humanitarian aid deliveries in 
the Horn of Africa.  About  7.2 million 
Ethiopians currently receive emergency 
humanitarian assistance and an addition-
al 4.9 million will require some assistance 
in the first half of 2009. In Somalia an es-
timated 3.2 million people or 43 percent 
of the population  required humanitarian 
assistance.23 Piracy also can potentially  
trigger a major environmental disaster 
if the violent acts occur in crowded sea 
lanes such as Bab-el Mandeb or the Strait 
of Malacca transited by heavy laden oil 
tankers.24

Politically, widespread piracy and law-

lessness undermines and weakens the 
government’s legitimacy by encouraging  
corruption among elected government 
officials.25 For example, piracy in Soma-
lia greatly contributed to deterioration 
of law and order, proliferation of illegal 
arms, and increase in the well funded mi-
litia. The non-crime economy has been 
eroded  by the piracy-fueled business.26

International Response
The rise in piracy in several critical ar-
eas of the world’s maritime trade was 
initially slow and rather anemic. Initially, 
there was little or no coordination in the 
employment of naval forces of several na-
tions operating in the same general area. 
In the past several years this situation 
began to change for the better. Occasion-
ally, a lethal force was used against So-
mali pirates. However, this had little or no 
effect on Somali pirates. Currently, most  
of  naval activities at the present are in 
the Gulf of Aden and off Somalia’s coast. 
The U.S. Naval Forces Central Command 
(NAVCENT) controls the  combined 
maritime forces operating in the Arabi-
an/Persian Gulf, Gulf of Oman, Red Sea, 
the Arabian Sea and in the Indian Ocean. 
In  January 2009, NAVCENT established 
CTF 151 to conduct anti-piracy opera-
tions Gulf of Aden  and waters off the So-
mali coast. Previously, that role had CTF 
150 which continued to perform counter 
terrorism missions and other maritime 
security operations as it had done since 
2001-2002. In August 2008, CTF 151 
and its partners established  Maritime 
Security Patrol Area (MSPA) in the Gulf 
of Aden.27  In April 2009, CTF 151 con-
sisted or some  two dozen ships from the 
U.S., UK, Canada, Denmark, France, 
Germany, Greece, Italy, Malaysia, Neth-
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erlands, Saudi Arabia, Spain, Turkey, 
and Yemen. It is expected that Bahrein, 
Jordan, Japan, Singapore, South Korea, 
Poland, and Belgium will also take part; 
in the near future.28 Operations are co-
ordinated from NAVCENT’s command 
center in Bahrain.29

Since October 2008, NATO used two  
standing maritime groups  deployed off 
Somalia’s coast: Operation Allied Pro-
vider served as temporary protection for 
the World’s Food Program (WFP) assis-
tance  shipments in the area. That opera-
tion ended in December 2008. In March 
2009, NATO launched operation Allied 
Protector conducted by Standing NATO 
Maritime Group 1 (SNMG1). Its mission 
is to deter, defend against and disrupt 
pirate activities as the transit region. Ini-
tially, this operation was to be temporary. 
However, NATO canceled planned visit 
of SNMG 1 to Singapore and Australia 
and extended operation Allied Protector 

until 20 June 2009.30

In December 2008 the European Union 
(EU) Naval Forces (EU-NAVFOR) 
launched Operation Atalanta to replace  
operation Allied Provider. Atalanta is the 
first naval operation conducted under the 
framework of the European Security and 
Defense Policy (ESDP).31 The force cur-
rently comprises of about 20 ships and 
1,500 personnel.  Greece, France, Spain, 
Germany and Italy contributed forces 
for the full year, while other nations like 
Sweden and Denmark have contributed 
for 4-6 month periods. Other EU mem-
bers and some other countries are expect-
ed to contribute as well.32 EU-NAVFOR 
is controlled by a rear admiral from his  
Operational Headquarters (OHQ) based 
in Northwood, UK.  The force com-
mander is a commodore/one star admiral 
based in the theater of operations.33 The 
main purpose of the operation is to con-
duct naval surveillance in Somali waters 

Members of the visit, board, search and seizure team assigned to the US guided-
missile destroyer USS Carney prepare to inspect a dhow in the Gulf of Aden.  
Photo: U.S. Navy
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and protect merchant ships including 
those of WFP by deterring acts of piracy 
and is possible capturing perpetrators 
of such acts.34 EU NAVFOR established 
online center known as Maritime Secu-
rity Center-Horn of Africa (MSC-HOA) 
for transiting ships for recording their 
movements voluntarily and to receive up-
dated threat information. Similar service 
is  provided by the UK maritime trade 
operations in Dubai and the U.S. Navy’s 
Maritime Liaison Office in Bahrain.35

Russia, India, Malaysia, People’s Re-
public of China (PRC), and South Ko-
rea also deployed warships off Somalia’ 
coast. PRC joined international anti-pi-
racy force by sending two destroyers to 
the Gulf of Aden in December 2008; its  
first expedionary deployment of naval 
forces since 1949. The Chinese destroy-
ers completed 15 escort missions in the 
Gulf of Aden. They were replaced by 
one destroyer and frigate each in mid-
April 2009.36 The Russian Navy joined 
the international counter-piracy force in 
October 2006.  Currently, the Russian 
Pacific Fleet task force composed of one 
destroyer, a salvage tug, a tanker, and na-
val infantry unit is also deployed in the 
Gulf of Aden to conduct aerial reconnais-
sance, searches of suspected vessels, and 
escorting Russian merchant ships.37 Also 
in October 2008, the Indian Navy for the 
first time conducted anti-piracy patrols to 
protect Indian ships in the Gulf of Aden. 

Response by the international mari-
time community to the growing threat of 
piracy was limited largely to encouraging 
regional cooperation among the countries 
affected by piracy. For example, the lit-
toral states of the Strait of Malacca and 
other Asian governments established in 
2006 the Regional Cooperation Agree-

ment on Combating Piracy and Armed 
Robbery (ReCAAP). It established pro-
cedures for coordinating responses to pi-
racy and sharing best practice among law 
enforcement and security personnel. The 
ReCAAP’s Information Sharing Cen-
ter (ISC) was established in Singapore. 
Other bilateral agreements were signed 
among Malaysia, Indonesia and Singa-
pore.38 This agreement is one of the prin-
cipal reasons why piracy in the region 
has been drastically reduced. In contrast, 
the problem of piracy in the Gulf of Aden 
and off  Somalia’s coast is much more dif-
ficult to solve. Somalia is a failed state. 
The regional countries are weak and 
their naval capabilities are inadequate.39 
Yet the representatives of 17 regional 
governments met at the IMO-sponsored 
meeting in Djibouti in January 2009. 
They adopted code of conduct concern-
ing the Repression of Piracy and Armed 
Robbery against ships in the  western In-
dian Ocean and the Gulf of Aden. Three 
regional facilities were established: the 
Maritime Rescue Coordination Centre in 
Mombasa, Kenya; the Sub-Regional Co-
ordination Centre in Dar es Salaam, Tan-
zania. A  Regional Maritime  Information 
Center will be established in Sana’a, Ye-
men. The Contact Group on Piracy off 
the Coast of Somalia (CGPCS) intends 
to adopt interim measures to facilitate re-
gional coordination until a dedicated co-
ordination center to support the Djibouti 
code of conduct is in force.40

International maritime organizations  
also collect information on reported ac-
cidents and issuing guidance to ship 
owners and operators and ship’s masters. 
The IMO has issued detailed guidance 
and recommendations for governments 
and commercial vessels to prevent, de-
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ter, and respond to pirate attacks. It also 
publishes monthly reports on piracy and 
armed robbery against ships around the 
world. The International Chamber of 
Commerce—International Maritime Bu-
reau (ICC-IMB) established a 24-hour 
piracy reporting center in Kuala Lumpur, 
Malaysia. The IMB and the EU’s MCS-
HOA issue periodic “Industry Updates” 
detailing recent trend in piracy attacks 
and making recommendations to vessels 
transiting piracy-infested waters.41 The  
ICC Piracy Reporting Center (ICC-PRC) 
in Kuala Lumpur under auspices of the 
ReCAAP publishes monthly, half-yearly 
and annual reports on piracy and armed 
robbery. The U.S. Office of Naval Intelli-
gence (ONI) publishes weekly reports on 
Worldwide Threats to Shipping including 
piracy.42

Options Considered/Dis-
carded 
So far, the actions by regional countries 
and international community aimed to 
drastically reduce the threat of piracy to 
the safety of maritime traffic at some cri-
tical parts of the international trade failed 
to sufficiently impress pirate gangs and 
their leaders and enablers ashore. Piracy 
is very profitable business. As long as the 
international community is unwilling or 
is perceived to shy away from the use of 
decisive force, there is little if any pros-
pect that piracy will somehow go away. 
Just the opposite is most likely to happen. 
Piracy might become even greater prob-
lem than it is today and it might spread to 
other sea/ocean areas. 

In case of piracy off Somalia’s coast all 
kind of excuses are used to justify the lack 
of decisive action. According to some, the  
use of force by international naval forces 
to apprehend pirates and to free hostages 
might make the situation much worse by 
escalating the level of violence. Another 
problem is supposedly the difficulty in-

The Swedish corvette HMS Visby dur-
ing helicopter operations (Agusta 109), 
a helicopter also used by the U.S. Coast 
Guard in drug interdiction operatons, 
then called MH-68A Stingray. Photo: 
Peter Nilsson, Kockums.



176

herent in distinguishing a pirate mother 
ship from a legitimate commercial ship. 
The action against pirate bases ashore 
cannot be contemplated because suppos-
edly would likely require significant mili-
tary planning and large resources in order 
to avoid or minimize civilian casualties. 
Another problem is the lack of adequate 
number of naval vessels to police pirate-
infested waters off Somalia’s coast. Re-
portedly at least 60 ships is needed for ef-
fective patrol/surveillance in the Gulf of 
Aden.43 Western experts are also opposed 
to arming of merchant vessels because 
gun battles with pirates may increase  
risks to all merchant ships operating in 
that area. Light arms might not be ef-
fective in countering pirates armed with 
heavier weapons such as RPG launchers. 
Armed crew members could pose secu-
rity or terrorism risk visiting U.S. ports. 
Many merchant ship owners and opera-
tors are strongly averse arming  merchant 
ships for practical and financial reasons.  
Supposedly, hiring armed security teams 
might be more expensive than paying 
occasional ransom. Liabilities for a fatal 
shooting aboard a ship can be a complex 
legal problem that can lead to expensive 
lawsuits.44 Convoying seems not be a 
good idea either because it would add to 
the time for the voyage and thereby im-
pose additional financial cost for the ship 
owners or operators. Yet the Chinese, In-
dian, and Russian ships seems to be very 
successful in providing badly needed 
escort service to their merchant vessels 
transiting the Gulf of Aden.

A Possible Solution
Piracy is a major and growing problem 
in several parts of the world. The solu-
tion cannot be found by a single country 

alone no  matter how powerful the coun-
try is. Piracy is an international problem. 
Hence, it requires a concerted action on 
the part of the international community 
as a whole and major powers in particu-
lar. Like any other complex problem, 
counter-piracy requires judicious em-
ployment of all sources of power. The 
continuation of the current policies on 
the part of international community can 
possibly ameliorate some consequences 
of piracy but will never be successful in 
radically reducing the threat pirates pose 
to international and local maritime traf-
fic. The lack of forceful action, aversion 
to the possible losses of life readiness, to 
meet pirates’ demands for ransom pay-
ment cannot but make the problem much 
worse. Pirate gangs and their leaders 
ashore must be faced with the unpleasant 
prospect of losing their sanctuaries and 
their very lives if involved in illegal acts 
at sea and ashore. Ultimately the problem 
of piracy can be resolved only by going 
ashore. The leaders of pirate gangs and 
their supporters ashore and their basing 
areas should be repeatedly attacked and 
destroyed. 

The problem of piracy in certain criti-
cal area of the world’s maritime trade 
such as the Gulf of Aden or the Strait of 
Malacca cannot be resolved by destroy-
ing only pirate gangs at sea. Decisive 
results can be accomplished only if the 
pirate leadership ashore, pirate basing ar-
eas and supporting structure is destroyed 
or neutralized as well. Hence, the need to 
plan for and employ not only one’s naval 
forces but also forces of other services of  
one’s armed forces and forces of coalition 
partners as well.  A major counter-piracy 
operation should be planned, prepared, 
and conducted by a joint/combined task 
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force commander (COMJTF/CJTF). Di-
rectly subordinate to him should be ser-
vice component commanders. Only in 
rare cases a functional component com-
mander should be established as a part of 
JTF/CJTF. 

Currently, counter-piracy operations 
consists largely of minor tactical actions 
with non-use of weapons such as recon-
naissance/surveillance, patrolling, search 
of suspected pirate vessels, and escort of 
friendly merchant ships. The use of lethal 
force against pirate gangs at sea is rare. 
Pirate leaders and enablers are allowed 
to operate freely. Their  bases and instal-
lations ashore are not attacked. By con-
tinuing the current policies, the problem 
of piracy is not going to wither away. A 
more decisive action is required to create 
the conditions for a drastic reduction of 
the piracy off Somalia’s coast. 

In general, the quickest and most de-
cisive method of combat employment of 
one’s combat forces is by conducting a 
major operation--a series of related major 
and minor tactical actions conducted by 
diverse combat arms of a single or more 
services, in terms of time and place, to 
accomplish an operational objective in a 
given part of the theater. A major opera-
tion is planned and conducted according 
to a common operational idea (scheme) 
and a single commander. 

Optimally, the ultimate objective of a 
major counter-piracy operation should be 
complete eradication of the pirate gangs 
and their supporting structure. Yet such 
an outcome is difficult to achieve in prac-
tice because the use of one’s military 
power could not eliminate the principal 
causes for the rise of piracy in a certain 
area. Nevertheless, a major counter-pi-
racy operation should drastically reduce 

the scope and intensity of piracy acts in 
the selected sea/ocean area and thereby 
ensure adequate safety for international 
and local maritime traffic. 

A major counter-piracy operation 
would predominantly consist of minor 
and major naval tactical actions with non-
use of weapons (reconnaissance/surveil-
lance, patrolling, escort, etc.) to the use 
of weapons (naval attacks, strikes, raids, 
engagements, and battles). Naval tactical 
actions with the use of weapons should 
be predominantly aimed to destroy pirate 
gangs at sea and attack their bases and 
supporting installations on the coast. 

A major counter-piracy operation 
should not include only employment of 
one’s naval forces but also forces of other 
services. Land-based aircraft can be em-
ployed for maritime reconnaissance/sur-
veillance and for attacking pirate bases 
and facilities/installations ashore. Special 
operations teams can be used for diverse 
tasks ashore  ranging from reconnais-
sance/surveillance, to attack on pirate 
command posts, eliminating pirate lead-
ers, and freeing hostages and captured 
ships. A small but highly mobile ground 
force can be used for raids against the pi-
rate bases and basing areas. The actions 
of all forces taking part in a major coun-
ter-piracy operation must be conducted 
within the same operational framework; 
otherwise, they would result in a waste of 
sorely needed time and resources.

Most of the major navies of the day 
are ill-suited for conducting a major 
counter-piracy operation because they 
are composed predominantly of large 
highly-capable but also high-cost ships. 
The most suitable platforms for counter-
piracy are light frigates and corvettes 
armed with missiles/guns and carrying 



178

attack helicopters. In addition, fast attack 
craft can be effectively employed against 
pirate boats in the confined waters of the 
straits/narrows and their approaches such 
as Bab el-Mandeb Strait and the Malacca 
Strait. However, a major counter-piracy 
operation would require employment of 
maritime patrol aircraft for providing 
reconnaissance/surveillance and attack 
capabilities. Carrier-based attack aircraft 
should be used in striking pirate basing 
areas and facilities/installations ashore.

Conclusion
The problem of piracy is increasing in 
some part of the world’s ocean. It already 
poses a grave danger to safety of mer-
chant shipping in several focal points of 
maritime trade and approaches to major 
ports. This problem cannot be allowed 
to fester because it will become progres-
sively more difficult to resolve success-
fully. Current policies in countering the 
threats of piracy are timid, sporadic and 
incoherent. A comprehensive approach 
is badly needed in radically reducing the 
threat of piracy of east and west coasts 
of Africa and in Southeast Asia. Another 

important objective should be to deter the 
emergence of piracy in other parts of the 
world’s ocean. The military action alone 
cannot resolve the problem of piracy. It 
must be only a part of a much broad and 
comprehensive series of actions. The 
main causes of piracy are predominantly 
political, economic, and social. 

Hence, the long-term solution can be 
found only if the international communi-
ty and regional governments make a con-
certed efforts to solve the root causes of 
piracy. These actions would require much 
time and effort. In the meantime, govern-
ments directly affected by acts of piracy 
and international community must do 
everything possible to ensure the safety 
of maritime traffic in the pirate-infested 
area. This, in turn, require a decisive use 
of one’s military forces aimed to destroy 
or neutralize major part of pirate network 
and thereby create conditions for ensur-
ing safety of maritime traffic. A decisive 
use of force against pirates and their lead-
ers and enablers ashore is also one of the 
keys for restoring the government legiti-
macy and authority over its territory.

Endnotes
1. Bjorn Møller, Hoist the Jolly Roger: Piracy, Maritime Terrorism and Naval Strategy (pre 
 liminary version, 16 November 2008), p. 8.
2.  Cited in Richard M. O’Meara, “Maritime Piracy in the 21st Century: A Short Course for  
 U.S. Policy Makers,” Journal of Global Change and Governance, Vol I, Number 1, winter  
 2007, p. 2. 
3. Møller, Hoist the Jolly Roger: Piracy, Maritime Terrorism and Naval Strategy , p. 36.
4. Cited in O’Meara, “Maritime Piracy in the 21st Century: A Short Course for U.S. Policy  
 Makers,’ p. 6.
5. Peter Chalk, The Maritime Dimension of International Security. Terrorism, Piracy, and  
 Challenges for the United States (Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2008), p.  6. 
6. Møller, Hoist the Jolly Roger: Piracy, Maritime Terrorism and Naval Strategy, p. 26. 
7. Ibid., pp. 22-23.



179

8.  “Counter-piracy: success in the Strait of Malacca,” United States Pacific Command   
 Blog, http://us-pacific-command.blogspot.com/2009/04/counter-piracy-success-in-  
 strait-of_23.ht..., p. 1.  
9. Cited in Møller, Hoist the Jolly Roger: Piracy, Maritime Terrorism and Naval Strategy,   
 p. 27.
10. Møller, Hoist the Jolly Roger: Piracy, Maritime Terrorism and Naval Strategy, pp. 22-23.
11. Lauren Ploch, Christopher M. Blanchard, Ronald O’Rourke, R. Chuck  Mason, and Raw- 
 le O. King, Piracy off the Horn off Africa (Washington, DC: Congressional Research   
 Service, Library of Congress, CRS Report to Congress, April 24, 2009), p. 3.
12. Michael Stehr, “Piraten und ihre Gegenspieler. Seeraumueberwachung aus der Luft un   
 von See als Effektives Mittel,”  MarineForum 7/8 (Jul-August 2009), p. 7;  Frank Hoff-  
 man, The Maritime Commons in the Neo-Mahanian Era (Draft (Washington,DC:   
 Center for New American Security, 2009), p. 11.
13. Møller, Hoist the Jolly Roger: Piracy, Maritime Terrorism and Naval Strategy, p. 28.
14. Ploch, et al., Piracy off the Horn off Africa, p. 8; Raymond Gilpin, Counting the Costs of  
 Somali Piracy (Washington, DC: United States Institute of Peace, Working Paper,   
 22 June 2009), pp. 8, 4-5.
15. Chalk, The Maritime Dimension of International Security. Terrorism, Piracy, and Chal-  
 lenges for the United States, p. xii.
16. Gilpin, Counting the Costs of Somali Piracy , p. 1.
17. Stehr, “Piraten und ihre Gegenspieler. Seeraumueberwachung aus der Luft un von See   
 als Effektives Mittel,”  p. 8; Gilpin, Counting the Costs of Somali Piracy p. 8.
18. Gilpin, Counting the Costs of Somali Piracy,, p. 7.
19. Ploch, et al., Piracy off the Horn off Africa, p. 11.
20. Gilpin, Counting the Costs of Somali Piracy, p. 7.
21. “Somalia piracy hits tuna fishing in Indian Ocean,” The Mercury, January,  23, 2009.
22. Ploch, et al., Piracy off the Horn off Africa, p. 7.
23. Ibid., p. 12; Møller, Hoist the Jolly Roger: Piracy, Maritime Terrorism and Naval   
 Strategy, p. 26.
24. Chalk, The Maritime Dimension of International Security. Terrorism, Piracy, and   
 Challenges for the United States, p. xii.
25. Ibid., p. xii.
26. Gilpin, Counting the Costs of Somali Piracy, p. 7.
27. Bjorn H. Seibert, “EU NAVFOR: Countering Piracy in Somali Waters,” R.U.S.I.,  
 http://www.rusi.org/go.php?structureID=S433A7E512CD1D&ref=   
 C492691049A922, p. 2; Ploch, et al., Piracy off the Horn off Africa,     
 p. 16;  Patrick Lennox, Contemporary Piracy off the Horn of Africa (Calgary, AB:  
  Prepared for the Canadian Defence & Foreign Affairs Institute, December 2008), p. 12.
28. Ploch, et al., Piracy off the Horn off Africa, p. 16.
29. Cited in Ploch, et al., Piracy off the Horn off Africa, p. 16.
30. Ploch, et al., Piracy off the Horn off Africa, p. 17.
31. Ibid., p. 3.
32. Ibid., p. 17.
33. Seibert, “EU NAVFOR: Countering Piracy in Somali Waters,” p. 1.



180

34. Ibid.,  1; Ploch, et al., Piracy off the Horn off Africa, p. 17.
35. Ploch, et al., Piracy off the Horn off Africa, pp. 17-18.
36. Ibid., p. 16.
37. ”Russian warships escort another convoy in the Gulf of Aden,” http://en.rian.ru/  
 military_news/20090821/155874596.html, p. 1.
38. Ploch, et al., Piracy off the Horn off Africa, p. 19.
39. Ibid., p. 3. 
40. Ibid., p. 18.
41. Ibid., p. 20.
42. Møller, Hoist the Jolly Roger: Piracy, Maritime Terrorism and Naval Strategy, p. 21.
43. Ploch, et al., Piracy off the Horn off Africa, p. 9.
44. Ibid., pp. 25-26.



181

Ledamoten
JOHAN HÄGG

Johan Hägg är Director Naval Operations på Saab 
Systems och arbetar med kommande marina led-
ningssystem. Han var i sin aktiva tid i flottan bland 
annat Fartygschef på korvett av Göteborgsklass och 
planeringschef för Task Force 448 utanför Libanon. 

Trender och tankar om marina ledningssystem
Årsberättelse inom vetenskapsgrenen III, Vapenteknik - vapen och sensorer, 
föredragen vid Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde   
26 augusti i Stockholm.

Krympande besättningsstorlekar och en utarmning av operatörskunskaper är en ty
pisk utmaning som måste mötas i de framtida ledningssystemen. Kanske är det ett 
något offensivt påstående – de individuella kunskaperna och färdigheterna totalt 
sett måste sägas öka – men bakom kraven på en förändrad interaktion mellan män-
niska och maskin står en trång ekonomi och pressen på besättningarna att inte bara 
behärska en roll utan en klara av en växande mängd uppgifter. Till det kommer en 
förändrad uppdragsprofil i en miljö av hög komplexitetsgrad. 

Inledning
Årets redovisning av arbetet inom veten-
skapsgren III, Vapenteknik - vapen och 
sensorer, kommer att belysa ett par tren-
der som berör ledningssystemutveckling. 
Ämnet är brett så det blir en svepande 
rörelse med sikte på att landa in i möj-
ligheten till en påskyndad utveckling av 
den operativa effekt som krävs av besätt-
ningar och fartyg.

Även om denna artikel fokuserar på 
utrustning och tekniska lösningar, så är 
det viktigt att komma ihåg att effektivi-
teten eller utkomsten av investeringar 
och innehav av försvarsmateriel beror på 
skickligheten och inlevelsen hos persona-
len som opererar den.1

Flexibla enheter och 
reducerad personal
En av de tydligaste marina trenderna är 
dragningen mot flexibla Offshore Patrol 
Vessels (OPV) med små besättningar, 
ifrån större dedicerade stridsfartyg, 
främst personal- och teknikintensiva far-
tyg som fregatter. Många länder utveck-
lar och bygger nu fartyg som utrustas för 
de uppgifter det finns ett utrikespolitiskt 
sug efter – och det kommer från huvud-
sakligen två riktningar: Länder likt Stor-
britannien som besväras av sjunkande 
numerär i förhållande till de maritima 
uppgifter man förelagt sig och länder 
som ser möjligheten att delta i det inter-
nationella samfundets gemensamma ope-
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rationer genom att bidra med en uthållig 
enhet till en lägre kostnad. Det finns en 
tendens att bortse ifrån risken för väpna-
de konflikter till sjöss, georgienkrisen till 
trots. Därmed kan man anskaffa fartyg 
optimerade för att lösa operationer med 
humanitär anknytning. 

OPV-trenden påverkar givetvis även 
behoven på ledningssystemsidan. En 
OPV kan i sin enklaste form ses som en 
patrullbåt som klarar hög sjö och integra-
tionsbehovet av kommunikation, vapen 
och sensorer blir begränsat. Men utveck-
lingen av nya OPV:er för den holländska 
marinen påvisar att gränsen emellan en 
OPV och en korvett eller en fregatt är 
oskarp. Med ett deplacement på över 
3 500 ton och mycket moderna sensorer 
så är det endast avsaknaden av sjömåls-
robotar och besättningens mindre storlek 
(ca femtio man färre på en OPV) som 
skiljer klasserna åt. I korthet innebär det 
att både skrov och utrustning blir mer be-
hovsanpassade, vilket i sin tur kräver en 
omsorgsfull bedömning av dessa behov 
under fartygets hela levnad. 

I likhet med OPV:er kommer nya fre-
gatter att utsättas för betydande redu-
ceringar vad avser besättningsstorlekar 
jämfört med gängse fartyg av idag. Både 
i Norge (Fridtjof Nansen) och i Tyskland 
(F125) försöker man pressa ned antalet 

ombord från traditionella knappa två-
hundra till dryga hundratalet, trots att 
antalet system kvarstår eller till och med 
ökar. 

Orsakerna till denna jakt på perso-
nalreduceringar är flera varav ekonomin 
är den mest betydande. Besättnings-
kostnaden står för en avsevärd del av 
ett fartygssystems livscykelkostnad när 
alla kringfunktioner räknas in. Till det 
kommer de rekrytringssvårigheter som 
flera stora sjömakter känner av. Antalet 
unga män och kvinnor som vill tillbringa 
60% av året på ett fartyg långt hemifrån 
minskar. Kraven på komfort och avskild-
het ombord ökar och innebär ytterligare 
en faktor som moderna örlogsfartyg har 
svårt att hantera. 

Ytterligare en pådrivande faktor är att 
minska antalet människor på stridsfältet. 
Möjligen känns en sådan prioritering inte 
lika betydande till sjöss som för stridande 
på land, men den har betydelse. Som en 
följd av färre operatörer ökar behoven av 
automatisering, som i sin tur ställer krav 
på en ökande komplexitet i ombordsyste-
men. Minröjning är ett tydligt exempel på 
ett område där teknologi avsevärt reduce-
rat mänsklig exponering genom förbätt-
rade sonarer och undervattensfarkoster. 
Nu kommer i snabb takt obemannade 
farkoster som kan verka på och över ytan 
som organiska resurser för besättning-
arna ombord att nyttja på bästa sätt.

Det ständiga trycket på minskad be-
sättning i kombination med en ökad kom-
plexitet i operationsmönstret gör att varje 
individ måste kunna ett flertal göromål 
ombord. Det kräver i sin tur att perso-
nalen måste öva in en mängd rutiner och 
bekanta sig med en mängd utrustning. 
Tiden för att behärska sin huvuduppgift 
minskar dramatiskt och den kunskap en 

Arbete i SLC på korvett. Foto:Saab
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specialist tidigare tilläts utveckla, riske-
rar att systematiskt arbetas bort. Samti-
digt sker inom ledningssystemområdet 
en utveckling mot tilltagande funktiona-
litet och teknisk komplexitet. Minskad 
operatörsexponering går till viss del att 
kompensera genom professionellt utfor-
made användargränsytor, men när scena-
riot utvecklar sig bortom de inlagda ge-
neraliseringarna återstår att besättningen 
kanske inte kan tillgodoräkna sig de för-
tjänster systemet kan leverera. 

Det finns huvudsakligen två vägar att 
möta en sådan utveckling: 

Man kan fråga sig om mariner upp-
handlar system som är för komplexa? 
Moderna ledningssystem innehåller till-
sammans med integrerade vapen och 
sensorer tusentals valmöjligheter. Flera 
har en hög andel automation eller ope-
ratörsstöd, men ett påfallande antal kan 
också genom felaktiga inställningar åsi-
dosätta möjligheten för systemet att kor-
rekt utföra sin uppgift. Det innebär en 
allvarlig risk i samband med till exempel 
tidskritiskt självförsvar eller precisions-
bekämpning. Vore det då inte bättre med 
ett enklare system där en besättning med 
mindre tid att ägna åt specifika funktio-
ner kan känna sig säkrare på att allting 
står rätt till? 

Idén med ett enklare system är att inte 
investera i något som aldrig, eller mycket 
sällan, kommer att användas. Livscykel-
kostnader nedgår och medel frigörs för 
att till exempel upprätthålla besättnings-
storlekar alternativt att bibehålla eller öka 
antalet enheter. I andra vågskålen ligger 
en förskjutning ifrån teknikens framkant 
till dess kölvatten. På kort sikt skulle det 
sannolikt inte ha så stor betydelse, men i 
takt med att hot förändras finns en risk i 
att motståndarens möjligheter att vinna i 

en taktisk situation till sjöss kommer att 
stiga till en oacceptabel nivå. Frågan om 
vem motståndaren kommer att vara – en 
marin styrka eller en pirat – får förnyad 
aktualitet. 

Ett annat huvudspår är att utveckla en 
ny typ av operatörsstöd, ett införande av 
ytterligare en abstraktionsnivå i kom-
plexa system. Med hjälp av sådan funk-
tionalitet skulle ett system kunna optime-
ras för olika typer av uppdrag, risknivåer, 
telesändningsprofiler eller hot. Därmed 
skulle fartygssystemets fulla potential 
kunna bibehållas trots att personalens 
kunskaper om enskilda funktioner tillåts 
minska. Det skulle kunna gå att under 
kontrollerade former laborera med upp-
dragsanpassningar för att senare iscen-
sätta dessa till sjöss. 

Nyckeln till endera lösningen sitter i 
beställarens design av hela systemet, det 
vill säga materiel, personal och doktrin. 
Det handlar om avvägningar där alla de-
lar måste existera i samförstånd om vad 
som kan förväntas. Det finns definitivt 

Artist impression av en av fyra beställda 
OPV av Holland-klass till Royal Nether-
lands Navy. Fartygen har ett deplace-
ment på 3750 ton, en toppfart på ca 22 
knop och en aktionsdistans på 5000 M 
vid en fart av 15 knop. Källa: Damen 
Schelde Naval Shipbuilding.
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avigsidor i båda handlingsalternativen. 
En nedsatt förmåga att möta moderna hot 
måste vägas mot möjligheten att kunna 
operera fler egna enheter. Å andra sidan 
måste en högre andel automation ses mot 
säkerhet och en lämplig avvägning av 
människan i beslutscykeln.

Det finns goda exempel som under 
flera år visat sin duglighet operativt vad 
gäller ovanstående aspekter. Den franska 
fregatten Lafayette blev väl mest känd för 
sin lite unika exteriör, men faktum är att 
tankarna runt hennes operativa profil är 
väl så engagerande. 

Byggd redan i mitten av nittiotalet 
drogs besättningsantalet ned till 130 man, 
vilket var lågt då. Fartyget byggdes utan 
gasturbiner för att spara vikt och öka ak-
tionstiden som är 45 dygn. Den minskade 
besättningen öppnar upp för bekvämare 
boende och därmed en längre uthållighet 
hos personalen. Stridsledningscentralen 
bemannas normalt endast av en handfull 
personer i normal beredskap och man 
har anpassat informationsflödet efter de 
lågintensiva konflikter fartyget byggdes 

för. Ett exempel är att man tar emot CNN 
samt ett par lokala tv-kanaler via satellit 
och har dessa ständigt igång i lednings-
centralen. Förhållandevis få system krä-
ver ständig passning.

Tre områden, en analys
Tekniken
Modulärt, skalbart flexibelt och öppet är 
tämligen väl använda begrepp vid det här 
laget, åtminstone vad gäller marknadsfö-
ring av ledningssystem – men vad ligger 
bakom?

Öppenhet och flexibilitet
Öppen arkitektur (Open Architecture 

– OA) är en teknisk approach, ett design-
koncept och en affärsstrategi för infor-
mationssystem baserade på Commercial 
Off The Shelf (COTS)-teknologier och 
system.2 Som så mycket annat härrör det 
mesta av tankar och material ifrån USA. 
Med en så mångfacetterad flotta är det 
förståeligt att man snart hamnar i en dyr 
förvaltning bara vad avser antalet sys-
tem, dess versioner och uppgraderingar. 

FS Guepratte. Fransk fregatt av Lafayetteklass. Foto: Författaren
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Grundidén avsåg ett rejält kliv iväg 
från proprietär egenutveckling till att ut-
nyttja öppna, ickeproprietära, standarder 
med en bred installerad kundbas. Där-
med kan kriterier som kostnad, uppgra-
deringspotential och tillgänglighet över 
tiden komma i fråga vid jämförelser och 
urval. 

En seriös leverantör på systemnivå 
kommer att behöva skifta fokus från ett 
övervägande tekniskt perspektiv till ope-
rativ effekt och integration. Teknisk in-
frastruktur förlorar gradvis sin konkur-
renskraft på spets när standarder, en god 
hårdvaruproduktbas och infrastruktur 
finns att få på hyllan. För ett drygt decen-
nium sedan var nätverkslösningar med 
hårda tids- och volymkrav klara konkur-
rensverktyg men de har nu förvandlats 
till standardprodukter genom den indu-
striella utvecklingen. Naturligtvis ligger 
det tekniska kunnandet till grund för all 
integration och applikationsutveckling, 
men integrationsproblemet är av en an-

nan art som kräver insikt i en bredare 
palett. Applikationsutvecklingen behöver 
också en utökad interaktion med både 
kravställare och användare. Det handlar 
inte om att ta fram det som är möjligt rent 
tekniskt, utan att få fram det som stödjer 
operatören optimalt och bidrar till bästa 
effekt. För att återknyta till den ameri-
kanska OA strategin – målet för den öpp-
na arkitekturen är att skapa överlägsna 
vapensystem till en acceptabel kostnad.3

I Visbysystemet kan utvecklingen mot 
en öppen arkitektur ses i grundelemen-
ten. Systemet är byggt på kommersiell 
hårdvara, Intel processorer och Windows 
operativsystem under applikationslagret. 

Valet av standarder är viktigt. Det är 
inte okomplicerat att förstå vad som är 
”widely used” och ”consensus based” 
som The Open Joint Task Force (US 
DoD) uttrycker det. I valet av middle-
ware, eller kommunikationslagret, är 
standarden Data Distribution Services 
(DDS) den som idag bäst uppfyller be-
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hovet hos ledningssystem av den art som 
används på marina plattformar. DDS pu-
bliceras av en standardiseringsorganisa-
tion vid namn Object Management Group 
(OMG). Standarden är mandaterad av US 
Navy och använder ett så kallat ’publish-
subscribe’ mönster. Enkelt kan det be-
skrivas som att en modul i systemet, till 
exempel en radarsensor, publicerar sina 
plottar eller mål på nätverket och vilken 
annan modul som helst som är i behov av 
just den informationen kan prenumerera 
på (ta emot) den utan att ha någon kän-
nedom om vem som levererar den. Den 
del som levererar behöver heller inte veta 
vilken del av systemet som nyttjar infor-
mationen. Det gör att moduler enkelt kan 
bytas ut eller uppgraderas till och med 
när systemet är i drift. DDS kommer från 
verkstadsindustrin (robotar och automa-
tisering) och har spridit sig vidare inom 
både olika typer trafikkontroll och va-
pensystem.4 

Systemleverantörens främsta uppgift 
kommer alltså att vara integration. Med 
det följer ansvaret (och den finansiella 
risken) att få alla inbördes delar att verka 
tillsammans efter ställda krav. I en ideal 
värld är det ju bara att koppla ihop mo-
dulerna med ett standardiserat interface 
och trycka på start, men så enkelt blir det 
aldrig. Universal Serial Bus (USB) är ett 
tydligt exempel på något som fungerar 
fint, men inte helt bra. Även efterföljaren, 
USB 3.0, kommer att ha en viss inkom-
pabilitet från start.5 USB är väl definierat 
och innehåller framförallt inga vapen-
system, något som ställer absoluta krav 
på säkerhet och kvalitet. Därmed bör det 
finnas en förståelse för att systemintegra-
tören alltid kommer att vilja behålla kon-
trollen över de moduler eller subsystem 
som kan anpassas något för att uppnå alla 

leveranspunkter. I USA föreslår Program 
Executive Office - Integrated Warfare 
Systems (PEO-IWS) att systemintegratö-
ren, eller systemhuset, skall utföra platt-
formsintegration, konfigurationskontroll, 
test, träning och logistik6 – något som väl 
följer tankarna om ett livscykelansvar 
såsom Through Life Capability Manage-
ment (TLCM). 

PEO-IWS pekar även på att en öppen 
arkitektur banar vägen för nya aktörer 
även utanför den traditionella försvars-
industrin. En dylik öppning kommer att 
ge upphov till en sund konkurrens där fö-
retag med en mångårig erfarenhet inom 
försvarsområdet kommer att bli prövade 
genom konkurrens och ingenjörskonst 
ifrån ibland snabbt uppdykande och 
oväntat håll. Utmaningar av det slaget 
är sunda, eftersom de kommer att belysa 
områden där mer etablerade aktörer inte 
rationaliserat i tillräcklig omfattning. 
Genom att följa principerna med öppen 
arkitektur kan moduler och komponenter 
utvecklade på annat håll inkorporeras i 
ett system så att de blir bättre, kostnads-
effektivare eller en blandning av båda-
dera. Etablerade företag står oftast stabilt 
inom områden som kräver stor erfaren-
het eller långa utvecklingscykler, såsom 
tidskritiska vapensystem eller system 
med stor komplexitetsgrad.

Modularitet och skalbarhet
Modulen utgör det signifikanta bygg-
blocket i en öppen arkitektur. Den består 
i en samling mjukvarukomponenter som 
tillsammans tillhandahåller en funktion 
eller förmåga.7 Moduler kan testas var 
för sig och förändringar i enskilda mo-
duler kräver inte ett fullständigt testför-
farande av ett helt system. I vissa fall är 
det gynnsamt att slå hop flera moduler 
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i ett subsystem. Signifikant för ett så-
dant är att det har en distinkt förmåga, 
men kräver ytterligare subsystem för att 
utgöra ett komplett system. Genom att 
omfamna äldre systemfunktioner med ett 
gemensamt sätt att kommunicera går det 
att koppla ihop tidigare utveckling med 
ny. Moduler kan utvecklas relativt snabbt 
och bör inom en framtid även kunna im-
plementeras för enskilda operationer. Ge-
nom den öppna arkitekturen kan moduler 
levereras ifrån olika tillverkare och däri-
genom kan man uppnå en optimal effekt 
och kostnad. Man ges en möjlighet att en-
dast kombinera ihop de funktioner som 
verkligen eftersöks. Ett typexempel på en 
sådan upphandling är uppgraderingen av 
de kanadensiska fregatterna av klassen 
Halifax. Det helt nya ledningssystemet 
med namnet CAN ACCS 9LV kombine-
rar kunnandet ifrån Lockheed-Martin 
Canada och Saab Systems till ett kom-
plett system i en öppen arkitektur. 

Gränsytan mot användaren
En del av hemligheten med ett fungerande 
system i öppen arkitektur måste tillskri-
vas ramverket runt användargränsytan, 
som måste tillåta att moduler uppdateras 
i drift utan att övriga funktioner påver-
kas. Många gånger emanerade problemen 
i äldre system just där allt förts samman. 
Framgent kan användargränsytan enkelt 
anpassas både inåt (funktionellt) och utåt 
(användargränsytan) så att operatören 
kan behärska systemet individuellt. 

Eftersom användargränsytan utgör 
gränsen mellan operatör och system gäl-
ler det att den är anpassad till rätt genera-
tions användare. Det är en stor utmaning 
eftersom erfarenheten normalt finns ack-
umulerad hos operatörer med erfarenhet. 
Generellt kan sägas att utveckling lämnar 
ett formellt synsätt med utrustningen i 
centrum till förmån för ett multiaktörs-
system med människan i centrum. For-
mella relationer (befäl) blandas upp med 
kommunikation, samarbete och koordi-
nation för att ge en högre effekt. 

Den kanadensiska fregatten S:t Johns av 
Halifax-klass. Foto: MCpl M. Durand
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I tabellen jämförs begreppen generell 
systemteori och multiaktörsteori. Den 
moderna marina miljön kräver en dyna-
misk gräns mellan de två betraktelsesät-
ten – under tidspress gäller befälskedjan, 
emedan en stridsledningscentral av idag 
mer reflekterar den högra delen under ru-
tinarbete. Användargränsytan måste tåla 
denna vandring mellan två arbetsmetoder 
utan att sätta upp onödiga restriktioner. 
En väg att underlätta en sådan dynamik 
är att titta djupare på integration av kom-
munikationsvägar – krypterad chat över 
kortvåg så att befattningshavare med lika 
ansvar på olika plattformar lättare kan 
samarbeta ligger klart inom rimlighetens 
gräns.

Behoven och ekonomin
I försvarsindustrikontexten styrs beho-
ven ytterst av en stats ambitioner utrikes- 
och säkerhetspolitiskt. Förskjutningen 
från ”mitt hem är min borg” tänkande till 
en mer regional/global konfliktdämpande 
strategi har heller inte undgått Sverige 
och med det förändras kraven på våra 

fartyg i hög omfattning, i vart fall vid en 
första anblick. 

Att som idag skydda vital handels-
sjöfart utanför Somalias kust utgör ett 
mycket viktigt arbete, men ur ett sys-
temperspektiv sätts plötsligen överläg-
sen teknologi emot den företrädesvis 
enkla utrustning piraterna besitter och 
använder. Besparingspotential utropar 
den ekonomiskt trängde! Varför kan vi 
inte anskaffa betydligt mindre komplexa 
system i den nya säkerhetspolitiska situa-
tionen och ändå besitta en överlägsenhet 
tillräcklig för att skapa en acceptabel sä-
kerhet för besättningarna?

Vid en ytlig betraktelse kan även Li-
banoninsatsen iklädas samma typ av 
argumentation - där vapensmuggling in 
i ett konfliktområde skulle förhindras - 
men så var icke fallet. Under den tid då 
den svenska insatsen pågick utanför Li-
banons kust var åtminstone ett par stater 
involverade vilket även innebar respek-
tive stats maktmedel i form av marina 
styrkor. Här krävdes – och krävs fortsatt 
– en mer kraftfull etablering av styrka för 

En jämförelse mellan systemteori och multiaktörsteori (Gazendam & Homburg 1996)

General systems theory Multi-actor theory
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att påvisa det internationella samfundets 
gemensamma uppfattning om vikten av 
stabilitet för området. 

År 2054 kommer USA ha råd med en-
dast ett stridsflygplan, spetsade Norman 
Augustine till det.8 Augustine var chef 
för försvarsindustrikoncernen Martin 
Marietta som under hans tid slogs ihop 
med Lockheed och bildade Lockheed-
Martin. Tidigare var han även verksam i 
det amerikanska försvarsdepartementet 
som politisk sekreterare för Armén. Utta-
landet grundades på erfarenheten att för 
ett land med ett modernt försvar dubblas 
försvarsutgifterna vart sjunde år förutsatt 
att försvarsförmågan relaterat till om-
världen skall vara någorlunda konstant. 

Kostnadsökningen för försvarsma-
teriel tillhör det som inte är helt lätt att 
förklara. Många gånger jämförs utveck-
lingen med fallande realpriser på kon-
sumentprodukter, vars egenskaper och 
fördelar endast behöver relateras till 
kundnyttan. Egenskaperna hos försvars-
relaterad materiel måste även förhålla sig 
till motståndarens försvarsmateriel för 
att kunna åstadkomma fördelar i strid. 
Prestanda hos ett ledningssystem med as-
socierade sensorer och vapen har ständigt 
förbättrats för att dra nytta av nya tekno-
logier och överträffa förändringar hos 

potentiella motståndares system. Vid ett 
generationsskifte används nyutvecklade 
teknologier eller doktrinära förändringar 
i paritet med en motståndares vilket gör 
att den inbördes förmågan är någorlunda 
oförändrad emedan enhetskostnaderna 
stigit. Samtidigt minskas det ekonomiska 
gapet genom rationaliseringar hos indu-
strin – ny teknik, nya metoder och nya 
lösningar - en rationalisering köparen 
gärna utnyttjar till att ytterligare öka sin 
förmåga.9

Det finns flera sätt att hantera de ökan-
de kostnaderna. Försvarsallianser är ett 
högnivåalternativ liksom multilaterala 
försvarsmaterielsamarbeten. Poolning av 
resurser skulle väl kunna kallas en mel-
lannivå där betydande samsyn mellan 
nyttjare måste föreligga. Vid konflikter 
som berör nationell överlevnad kommer 
gemensamt ägda resurser medföra kom-
plexiteter och frågan är om det alls går att 
påräkna sig dessa annat än om de befin-
ner sig i landet. 

Alternativa affärsmodeller såsom alli-
anser och så kallade Joint Ventures finns 
också att tillgå. Inom ledningssystemom-
rådet får väl COTS anses vara en metod 
som rönt viss framgång. En förskjutning 
ifrån egenutvecklad hårdvara med design 
för en komplett livscykel mot COTS, har 
frigjort ett stort kapital som använts till 
utökad funktionalitet vilket är mycket 
positivt. COTS medför emellertid även 
en förskjutning av kostnaderna för sys-
temets hela levnad vilket gör att långsik-
tigheten blivit ett allt viktigare inslag i 
upphandlingen. Det ställer även krav på 
systemleverantören som måste förändra 
sitt tankesätt och systemets arkitektur 
för att möta de nya förutsättningarna. 
Denna typ av problem bör möjligen han-
teras av alternativa affärsmodeller i form 

HMS Malmös ingripande mot misstänkta 
pirater den 26 maj 2009. Foto: Mats Ny-
ström, Combat Camera
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av tidsbaserade åtaganden eller helt en-
kelt ett kund- leverantörsförhållande 
med förmåga som leverabel istället för 
ett system. En sådan förändring kräver 
en betydande mognadsgrad hos bägge 
parter samt ett mycket gott förhållande 
mellan statsmakten och leverantören, 
eftersom frågorna ytterst berör statens 
förmåga att garantera invånarnas säker-
het.  Konceptet ’Through Life Capability 
Management’ har börjat få fäste och flera 
nationer, däribland Storbritannien, har 
sett det som en möjlig väg till att ta ytter-
ligare ett utvecklingssteg utan att alltför 
mycket äventyra numerären av marina 
plattformar. Commercial Off The Shelf 
innebär dock inte enkom ljuspunkter. In-
dustristandarder förändras även om tiden 
kommer att utsträckas av volymskäl. Få 
COTS-nyttjare vill onödigtvis investera i 
ny hårdvara och många är de branscher 
som kommer att stå på bromsen innan de 
accepterar ett generationsskifte. COTS 
medför även begränsade möjligheter till 
anpassning. Produkten är färdigutveck-
lad och köps från hyllan vilket kräver en 
viss acceptans av att alla krav inte blir 
helt uppfyllda. Vidare används inte säl-
lan andra principer vad gäller hållbarhet 
än de tidigare proprietära systemen som 
hade ett inneboende designkrav på kan-
ske upp till 30 års livslängd. System med 
en stor del hyllvara kommer att kräva 
omsättning när materielen tjänat ut. Det 
genererar en kostnad som kan verka omo-
tiverad då den kanske inte motsvaras av 
utökad funktionalitet. I det perspektivet 
gynnar COTS en övergång till alternativa 
affärsmodeller av slaget offentlig privat 
samverkan eller upphandling av förmåga 
över tid. Leverantören tvingas ta hand om 
omsättningar inom ramen för de avtal 
som tecknas från start.

Doktrin och stridsteknik
En central faktor när varande system 
uppgraderas och nya system utvecklas 
är hur de används i realiteten. Skulle da-
gens tekniska möjligheter helt tillvaratas 
utifrån de behov och den ekonomi som i 
någon mån berörts ovan, finns goda skäl 
att anta att systemen skulle se annorlunda 
ut. Men det är av ett mycket marginellt 
värde om inte de människor som beman-
nar systemen känner sig bekväma i sina 
respektive roller. 

Sättet som striden organiseras ombord 
är ett resultat av oräkneliga iterationer 
genom flera omvärldsberoende doktri-
nära förändringar – ett sätt att utveckla 
som antyder ett visst mått av en brom-
sande faktor. I det systemnära perspekti-
vet och i generaliserande termer går det 
att se hur användargrupper nyttjas under 
design och utprovning. I de fall tyngden 
läggs vid erfarna operatörer kan system-
utvecklare känna av en viss ’baktyngd’ i 
den återmatning som ges. Består använ-
dargrupper av personal som kommer att 
nyttja utrustningen personligen får man 
andra resultat. Inget av dessa alternativ är 
fel, men de ger olika effekt i de system 
som tas fram. Skiftet ifrån en strikt na-
tionell taktik till ett mer NATO-anpassat 
sätt att arbeta ger en högre grad av in-
teroperabilitet, men samtidigt ett trög-
rörligare sätt att genomföra uppdrag, då 
taktiska upplägg i försvarsallianser har 
långa omloppstider.

Nyckeln till att ett ledningssystem träf-
far mitt i prick vad avser funktionalitet 
och användbarhet, återfinns i interaktio-
nen mellan brukare och leverantör. Lätt 
tillspetsat, och lättare sagt än gjort. Det 
finns en rad steg som måste till innan en 
sådan interaktion kan ge avsedd effekt, 
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men icke desto mindre så är det just den 
gränsytan som möts och nöts till sjöss 
där uppgifterna skall lösas. I takt med att 
tekniken medger snabbare anpassningar, 
ökar också möjligheterna till att skräd-
darsy system till särskilda områden, vil-
ka blir viktigare att identifiera under en 
utvecklingsfas.

Det bästa exemplet på gemensam 
utveckling inom området marina led-
ningssystem i modern tid är kanske det 
automatiska luftförsvaret, Air Defence 
Coordination (ADC), som återfinns om-
bord på korvetterna av Göteborgs- och 
Visbyklass. Framåtseende kunskaper i 
fartygsartilleri kombinerades med svensk 
ingenjörskonst och ut kom en applikation 
som definitivt ger innehavaren en fördel 
i stridssituationen. Lösningen som fram-
togs i början av nittiotalet är fortfarande 
mycket konkurrenskraftig och ger god 
genklang internationellt. 

Genom att låta utvecklingen av dok-
trin/stridsteknik pågå parallellt med ut-
vecklingen av nästa generations funktio-
nalitet, ges besättningarna möjlighet att 
uppfylla de krav som ställs av statsmak-
ten inom ramen för alla de goda sidor den 
organisatoriska erfarenheten medför. Det 
behöver inte alls vara projektrelaterat, 
utan en kontinuerlig utveckling är sanno-
likt det som är mest fruktbart. I Sverige 
har vi en tradition av gemensam utveck-
ling som ger sig till känna i världsledande 
produkter och respekt för operativt kun-
nande. Dock har den avklingat något och 
det finns anledning att begrunda i vilken 
form det framtida arbetet bör stöpas. 

Anomalidetektion och integration av 
obemannade plattformar är områden där 
det finns lösningar i förproduktionsfas. 
Tack vare automatisering kan operatören 
ges hjälp att övervaka stora områden och 

söka efter både avvikande och eftersökta 
mönster. Ett regelbaserat verktyg kan till 
exempel avge ett larm när ett fartyg läm-
nar en hamn för att möta upp ett annat 
som lämnat ytterligare en hamn av sär-
skilt intresse. Obemannade flygande far-
koster (unmanned aerial vehicles, UAV) 
kan integreras i olika grad i lednings-
systemet och bära både sensorer och ef-
fektorer som direkt kan användas av ope-
ratören. Båda dessa nya områden medger 
eller kräver förändrade arbetssätt för att 
bli effektiva verktyg ombord.

Avslutning
Denna enkla betraktelse har försökt att 
beskriva och belysa ett par trender och 
några möjligheter inom området marina 
ledningssystem. Avsikten har varit att 
väcka tankar till fördjupad diskussion 
inom vetenskapsgrenen III, ”Vapentek-
nik, vapen och sensorer” och att förmed-
la en i grunden positiv bild av framtida 
nationell teknisk spets.

Omvärldskrav och finansiella realite-
ter sätter en ansenlig press på personalen 
ombord på våra marina enheter. Genom 
att numerären pressas ned ökar graden 
av ”multi-tasking” av besättningen och 
den tid som operatören i stridslednings-
centralen tidigare hade att tillgå för inlär-
ning och övning minskar. Därmed krävs 
ett förändrat stöd för att bibehålla och 
möjligen öka den operativa effekten av 
ett fartyg. 

Den mest gynnsamma vägen till ett 
bättre operatörsstöd är att tillåta automa-
tion på en högre nivå än dagens system. 
På så sätt kommer enheten som sådan att 
minst kvarligga på samma nivå i duell-
situationen även om en rad funktioner 
flyttas från operatör till system. Tekniken 
kommer att medge uppdragsanpassning 
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på modulnivå och den öppna arkitekturen 
stödjer med snabb implementation. 

Genom att utveckla marina lednings-
system i samma rum som den doktrinära, 
eller stridstekniska, utvecklingen ökar 
sannolikheten för att den eftersökta ope-

rativa effekten kommer att inträffa när 
den behövs i tiden. Det är en rekommen-
dation att fortsätta vårda den typen av 
samarbete för att understödja en fortsatt 
kraftfull marin in i framtiden.
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Förändringsarbete och balansen uppgifter - 
resurser
”Att förändra är att leda”.1 Förvarsmakten har de senaste decennierna omorgani-
serats, lagt ned förband och organisationsenheter och gjort stora förändringar i 
kvarvarande enheter. Målen att reducera kostnader och antalet personer har gått 
före produktionsresultatet samt personalens arbetsmiljö och hälsa. Jag menar att 
människorna och produktionen inte fått tillräcklig uppmärksamhet i detta föränd-
ringsarbete. Medarbetare mår dåligt efter omorganisationer när det blir obalans 
mellan uppgifter och resurser och vi har inte mätt hur produktionen blivit lidande. 
Låt mig försöka visa detta. 

Inledning
För att kunna genomföra ett omfattande 
förändringsarbete efter t.ex. ett försvars-
beslut krävs ett snabbt genomförande för 
att nå effekt med minskade personalra-
mar och flyttning av förband innan det 
är dags för nästa försvarsbeslut. Även 
om tillräcklig tid läggs på förankring och 
genomförande i ett ”strategiskt föränd-
ringsarbete”2 så kortas tiden för analys 
och beslut ned så, att erforderligt under-
lag och information inte hinner insamlas 
och beredas. Problemet i Försvarsmakten 
och FMV är inte att kunna korta ned ti-
den för förankring och genomförande, 

utan att tiden för en riktig analys av upp-
giften har gjorts för kort. Beslut fattas på 
ofullständig kunskap om vad organisa-
tionen ska genomföra för arbete och hur 
människor mår. Detta är bl.a. ett arbets-
miljöproblem.3

Jag har nu i ett par decennier varit med 
vid nedskärningar av resurser och orga-
nisationer för marint underhåll och tek-
nisk tjänst för marina system. Det har vid 
nästan samtliga omorganisationer mins-
kats på resurserna, men sällan har någon 
förändring av uppgifterna diskuterats i 
grunden. ”Lös uppgifterna inom givna 
ramar” har blivit en klassisk order. Mina 
erfarenheter grundar sig främst på FMV 
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omorganisationer inför Mål 96 och år 
2000, omorganisation till en Marin Bas-
bataljon 2005 samt Militära sjösäkerhets-
inspektionen (SJÖI) vid HKV omorgani-
sation 2005. Dessa omorganisationer har 
lett till obalanser i uppgifter och resurser, 
vilket dels inneburit stora brister i Marin 
teknisk tjänst, dels i dålig arbetsmiljö 
för personalen. Jag hävdar inte att mina 
slutsatser gäller för alla omorganisationer 
som gjorts, men menar att de är giltiga 
minst för dessa fall, och med stor sanno-
likhet för många fler.

Balans mellan uppgifter 
och resurser
Obalans i relationen uppgifter – resurser 
under och efter ett större förändringsar-
bete medför två problem. Dels att alla or-
ganisationens uppgifter inte blir lösta på 
kort och i många fall inte heller på lång 
sikt. Dels att lojala och plikttrogna med-
arbetare, trots bristen på resurser, ändå 
försöker utföra de uppgifter de anser 
nödvändiga. 

Om uppgifter skall utgå, senareläggas 
eller utföras på annat sätt, behöver detta 
ske som medvetna beslut och tydliggöras 
för medarbetarna. Att brister i produktio-
nen accepteras i en övergångsfas kan vara 
ett medvetet beslut, men inte att brister 
i att lösa givna uppgifter blir bestående.

Vid reduktioner av FMV resurser med 
ca 20 % kring sekelskiftet skedde inga 
större förändringar i materielplanen för 
marinen, dvs. de uppdrag som FMV 
skulle lösa. Visioner och strategier om 
att leverantörer skulle ta över uppgifter 
är något som tar många år att realisera. 
Omstruktureringen och reduktionen av 
kompetenser vid FMV har dock skett 
mycket snabbare.

Vid omorganisationen av de marina 
basbataljonerna och teknikkontoret 2005 
halverades resurserna i basbataljonerna, 
men uppgifterna förändrades endast mar-
ginellt och Teknikkontorsuppgifterna bi-
behölls och skulle lösas ”tillika” av den 
kvarvarande basbataljonens resurser.

HKV SJÖI fick vid HKV omorganisa-
tion 2005 nya tillkommande uppgifter 
samtidigt som antalet befattningar redu-
cerades med nästan 30 %.

Att tro att en resursfattig organisa-
tion (obalans mellan uppgifter - resurser) 
kommer att lösa resursbristerna ”av sig 
självt” leder till suboptimerade lösningar 
och konsekvenser som inte går att över-
blicka. Om inte uppgifterna värderas 
systematiskt i samband med förändrings-
arbetet kommer vissa uppgifter inte att 
bli utförda alls och andra uppgifter att 
utföras med sänkt kvalitet. Men är det de 
lägst prioriterade uppgifterna som utgår 
eller får sänkt kvalitet? Ledningen måste 
hantera balansen uppgifter – resurser 
medvetet.

Medvetna bortprioriteringar sker allt-
för sällan. Uppgifter som inte längre skall 
utföras måste identifieras och balanseras 
mot resurserna eller senareläggas eller 
omfördelas till annan organisation / en-
het. ”När resurserna är begränsade måste 
man göra val för att uppnå resultat.”4 Det 
måste finnas ett klart besked om vilket 
värde som skapas för att göra dessa val 
effektivt. Vi borde även värdera sådant 
som inte blir gjort.

Värdering av information 
i samband med strate-
giskt förändringsarbete
Vid förändringsarbete finns nästan alltid 
inslag av motstånd inom organisationen. 
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Detta grundas på oro. Orsaker till mot-
stånd mot förändringar kan vara hotad 
anställningstrygghet, omplacering och 
förlust av sociala kontakter, försämrat ar-
betsinnehåll, sämre förmåner, inkompe-
tent ledning, bristande förändringsvilja, 
låg delaktighet, bristande förtroende, låg 
självkänsla, bristfällig information, då-
ligt vald tidpunkt för förändringen och 
upplevelse att förändringen är ett hot mot 
det bestående.5 Min erfarenhet är också 
att personalen känner en lojalitet och oro 
för att funktionen hos organisationen och 
prestanda för materielsystemen hotas.

Vid de omorganisationer i Försvars-
makten (och FMV) som genomförts de 
senaste åren, har många personer argu-
menterat emot och ibland även motarbe-
tat förändringsarbetet. När argumenta-
tionen är en del i beredningsarbetet och 
används för att väga olika alternativ mot 
varandra, är det ett av flera underlag för 
beslut. Men om besluten inte uppfattas 
vara grundade på objektiva och logiska 
slutsatser uppstår en brist i förtroende, 
trovärdighet och lojalitet mot beslutet. 

Beslut kan behöva tas på osäkert un-
derlag. Särskilt i operativ verksamhet och 
när det är bråttom. Men vid ett föränd-
ringsarbete av större omfattning borde en 
av de viktigaste deluppgifterna vara att 
klarlägga vilka uppgifter som skall utfö-
ras efter förändringen.

Det är inte längre trovärdigt att en re-
duktion av resurser kan motiveras enbart 
med att organisationen ritats om, att ”vi 
ska arbeta smartare” för att bli mer effek-
tiva eller med införande av nya proces-
ser på hög nivå. Officerare har alltid varit 
intresserade av, och snabba med, att rita 
nya organisationer. Men nya processer på 
”Power-Point-nivå” och organisations-
skisser löser inte stora obalanser mellan 

uppgifter och resurser. Kontinuerliga och 
mindre justeringar av resurser och orga-
nisation behövs, men det jag avser ovan 
är de stora reduktionerna av resurser som 
skett de senaste åren.

Vad är verkligt resursbe-
hov?
Analys av resursbehov måste ske med 
kunskap om de produkter som ska le-
vereras. Frågor som måste klarläggas är 
vilka styrande regelverk som finns, vil-
ken kvalitet och kvantitet som erfordras 
och vilken process som används för att ta 
fram produkten. 

Skall systemsäkerhetsarbete, under-
hållsberedningar, prestandaverifieringar, 
analys av avvikelser m.m. fortsatt ge-
nomföras enligt reglementen och andra 
styrdokument, kommer arbetsinsatsen att 
vara ungefär oförändrad efter ett föränd-
ringsarbete. 

Det effektivaste sättet att reducera be-
hov av arbetsinsatser är naturligtvis att ta 
bort hela produkter eller steg i en process. 
Det är processerna på lägsta nivå som 
måste förändras, levererade produkter 
förenklas eller uppgifter prioriteras bort 
om resurserna skall reduceras. 

Min erfarenhet är att en analys av vilka 
uppgifter som skall utföras av en ny or-
ganisation, borde vara en av de viktigaste 
delarna av ett förändringsarbete. Vad är 
målen, nyttan med verksamheten eller 
organisationen? Är organisationen sys-
selsatt med inre arbete och framtagande 
av produkter som inte efterfrågas? Eller 
finns det verkliga kunder och behov av de 
produkter som tas fram? Kan produkter-
na tas fram på annat sätt eller kan beho-
ven lösas på annat sätt? Det räcker då inte 
att ha långsiktiga visioner och strategier 
för att dra ned på resurser på kort sikt.
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Dessa frågor måste besvaras innan 
resurserna reduceras. De uppgifter som 
fortsatt skall utföras av organisationen 
skall också ha tillräckliga resurser. 

Brister i den tekniska 
tjänsten
Bristerna i den marina tekniska tjänsten 
framgår tydligt av delrapporter i FMV 
projekt MaMa.6 Jag menar att dessa bris-
ter framförallt beror på kompetens- och 
resursbrister i PROD MARIN och FMV 
AK SJÖ och deras organisatoriska före-
gångare samt på Teknikkontor Fartyg. 
Varje år skjuts ett antal uppdrag i mate-
rielplanen framåt i tiden därför att främst 
FMV saknar personella resurser att be-
reda och beställa åtgärder. Bristerna i den 
marina tekniska tjänsten finns främst i de 

generella uppdragen för vidmakthållande 
av befintliga system där FMV är Design-
ansvarig, men även i nya projekt, modi-
fieringsprogram och uppgraderingar av 
system.

Bristerna kvarstår i allt väsentligt ännu 
2009 och möjligheterna är små att de blir 
åtgärdade i närtid med dagens ekono-
miska läge och när fortsatta omorgani-
sationer och reduktioner av resurser sker. 
Men rent formellt har FMV ett tekniskt 
ansvar för materielen och skall offerera 
åtgärder som erfordras för att uppfylla 
Förvarsmaktens målsättningar. Handläg-
garna räcker inte till för att klara ut detta. 
I kombination med allvarliga kompetens-
brister på enstaka kompetensområden 
samt många singulära kompetenser på 
FMV sätter detta stor press på de kvarva-
rande handläggarna.

Skall våra fartyg snabbt kunna sättas in i insatser och där fungera friktionsfritt krävs 
en väl fungerande teknisk tjänst såväl inom HKV, på FMV, inom landorganisationen 
samt ombord. Bilden tagen ombord på HMS Stockholm under operation ATALANTA. 
Foto: Sergeant Johan Lundahl, FBB. 
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De materiella bristerna är av den ka-
raktären att de inte märks innan mate-
rielen nyttjas skarpt, i insats, på stort 
avstånd från Sverige. Här hemma fixas 
och ordnas med bristerna på förbands- 
och handläggarnivå genom underhands-
kontakter, direktuppköp av reservdelar, 
lokalt framtagna beskrivningsdokument 
och materielunderhållsföreskrifter osv. 
Systemen har grundläggande brister 
avseende materielregistrering, beskriv-
nings- och materielunderhållsdokumen-
tation, reservmateriel samt utbildning på 
ny materiel.7 

Rapporterade avvikelser och förbätt-
ringsförslag blir liggande i åratal utan 
beredning. Detta märks inte högre upp i 
hierarkin, men såväl på förband som hos 
handläggare på FMV och i HKV är bris-
terna kända. Uppgifterna från Statens ha-
verikommission, SHK rapport 2000:028 
och 2008:029, TeK Ftg årsrapporter 2003, 
2004 och 200810 samt delrapporter från 
FMV projekt MaMa, är samstämmiga. 
De tekniska bristerna är identifierade se-
dan många år. Men åtgärder inplaneras 
långt fram i tiden och senareläggs ofta. 
Bristerna åtgärdas inte i tillräcklig om-
fattning. Enligt min uppfattning beror 
detta på resursbrister och därmed fram-
tvingade nedprioriteringar.

Exekutiv nivå får ej kännedom om 
felfrekvenser och låg tillgänglighet. För 
marina system har de tekniska stödsys-
temen för driftuppföljning i LIFT ännu 
inte kommit i drift. Uppgifter om materi-
ell status kan därför ännu inte analyseras, 
värderas och presenteras överskådligt. 
När dessa tekniska stödsystem de när-
maste åren kommer i drift, behövs också 
resurser och kompetens för att genomföra 
analysarbetet. Rapporter om systemens 
status idag sammanfattas delvis med Tel-

lus och skrivelser där sammanfattningar 
sker i flera nivåer, men det räcker inte för 
att få veta var bristerna finns.

För ett av de få områden där ett marint 
stödsystem och ett underlag finns, avvi-
kelserapporteringen i systemet DIUS-M, 
sker ännu idag ingen systematisk analys 
av resultaten på central nivå på grund av 
resursbrist. Sedan 2008 har ett internt or-
ganisationsarbete pågått inom HKV för 
att avdela resurser och skapa en organi-
sation (arbetsnamn Rederikontoret) för 
bland annat detta. 

”A bureaucracy is the best way to 
prevent the boss from getting the bad 
news”.11 

Analys av uppgifter en 
organisation skall utföra
”Downsizing” innebär att vi ska göra mer 
med mindre resurser. Det kan ha fungerat 
på 70- och 80-talen, men någon gång un-
der 90-talet är det min bedömning att allt 
fler delar av organisationen passerat en 
kritisk gräns vad gäller resurser för att 
klara ut ålagda uppgifter.

Den klassiska avvägningen vid för-
ändringsarbetet har varit att fokusera 
på uppdelning och omorganisation i nya 
enheter.12 Personalramar har varit ett ut-
gångsvärde, ramar har fördelats till orga-
nisationsenheter och organisationen har 
ritats om. Jag menar att en differentiering 
har skett baserat på geografi, funktion, 
produkter osv., utan att någon djupare 
analys har gjorts av vad som skall ge-
nomföras och vilka resurser som krävs 
för detta.

I exekutivt ledarskap ingår att bedöma 
framlagda organisationsförslag och ta 
ansvar för resultatet av ett förändringsar-
bete. På exekutiv nivå måste rätt frågor 
kunna ställas och en bedömning måste 
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ske om ”projektledaren” har rätt förut-
sättningar och också har bedömt konse-
kvenserna riktigt. Målet att komma in i 
nya krympta ramar får inte forceras utan 
att konsekvenserna analyserats ordent-
ligt. Den höga omsättningen av högre 
chefer i Försvarsmakten gör att ansvar 
för resultatet inte kan utkrävas.

Vid resursbrist utgår verksamhet som 
resultat av vad handläggarna inte hinner 
med. Finns här en byråkratisk motsva-
righet till den ”strategiske korpralen”?13 

Dvs. att de beslut som fattas av korpralen 
i fält, påverkar den strategiska nivån i det 
moderna kriget motsvaras av att det i by-
råkratin är handläggarna som prioriterar 
vad som ska utföras och att högre chefer 
först i efterhand bara kan konstatera vad 
som hänt.

Låt mig ge några konkreta exempel 
från den tekniska tjänst jag känner mer 
i detalj.

FMV Marinmateriel bemanning
Bemanningen vid FMV Marinmateriel 
reducerades kraftigt 1993-96 med inrikt-
ningen att regional nivå på Marinkom-
mando Ost och Syd skulle ta över syste-
mansvar för marina materielsystem och 
tekniskt systemstöd. Marinens under-
hållsavdelning reducerades snabbt till en 
byrå för att efter ett par år helt försvinna. 
FMV tog med dessa beslut i princip bort 
resurserna för underhållsberedningar 
och uppföljning och analys av den ma-
rina materielens status. FMV nådde sina 
mål att reducera i organisationen men 
Försvarsmakten tog aldrig över uppgif-
terna.14 Några år därefter15 definierades 
FMV tekniska designansvar på ett tyd-
ligare sätt och det blev nu uppenbart att 
FMV Marinmateriel inte hade resurser 
för att ta detta ansvar fullt ut för marin 

materiel. Armé- och Flygunderhållsav-
delningarna hade år 1997 ca 130 resp 170 
personer medan marinen i stort sett av-
vecklat denna funktion och kompetens.

Resurser avvecklades alltså utan att 
det var klart att någon annan tog över, el-
ler att uppgifterna kunde lösas på annat 
sätt. Detta har fått återverkningar som är 
tydliga än idag.

Vid sekelskiftet genomfördes projekt 
Athena på FMV, vilket innebar ytterli-
gare ca 20 % reduktioner av de perso-
nella resurserna. Många kritiska kom-
petensområden var då redan avvecklade. 
I samband med denna omorganisation 
presenterade en arbetsgrupp som letts av 
en av FMV:s högre chefer, en detaljerad 
analys av vilka kompetenser och resurser 
som skulle erfordras för att klara ut lig-
gande materielplan och med FMV strate-
giska inriktning. Resultatet gick inte ihop 
med de personalramar som ledningen satt 
upp. Utredningen skickades i pappers-
korgen och FMV ledningsgrupp beslöt 
att kompetensfrågorna skulle lösas med 
ett ”top-down”-perspektiv.

Marinbasen och Teknikkontor Fartyg 
Som ett resultat av FB 2004 skulle två 
marina basbataljoner och Teknikkontor 
fartyg reduceras till en Marin basbataljon 
som skulle lösa teknikkontorsuppgifter 
integrerat i organisationen. Under 2004 
genomfördes en beredning för att klar-
lägga erforderlig bemanning för teknik-
kontorets uppgifter. Analys av uppgifter-
na, som var oförändrade enligt FörLed16 

och senare order för Teknikkontor, resul-
terade i konkreta siffror på bemannings-
behovet. Någon motsvarande detaljerad 
analys av arbetsvolym och resurser för 
hela bataljonens uppgifter gjordes ej. 

Ny organisation innebar i stort sett 
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halverade resurser i en integrerad bas-
bataljon. De totala resurserna för basba-
taljonen blev underkritiska. Teknikkon-
torsuppgifter är i huvudsak långsiktig 
verksamhet och i en organisation med 
både långsiktiga och kortsiktiga uppgif-
ter fick teknikkontorsuppgifterna lägre 
prioritet. Den nya basbataljonen bekräf-
tade i skrift 2007-09-28 också obalansen 
i uppgifter och resurser och att teknik-
kontorsuppgifterna kom i andra hand.17 

Sedan 2005 har redan fyra bataljons-
chefer hunnit komma och gå. I februari 
2008 tillträdde den 5:e bataljonschefen 
sedan omorganisationen. Det finns flera 
orsaker till brister i den tekniska tjänsten 
på basbataljonen, men en av de vikti-
gaste anledningarna är att basbataljonen 
inte har tillräckliga personella resurser 
och kompetenser för alla sina uppgifter. 
Under 2008 och 2009 har dock en åter-
hämtning av tidigare brister påbörjats 

och prioriteringarna i verksamheten har 
förändrats. En märkbar förbättring av ru-
tiner och resultat har redan skett.

Viktiga långsiktiga arbetsuppgifter 
som t.ex. analys av genomfört underhåll, 
analys av avvikelser och haverier, doku-
mentation av ”mindre ändringar” samt 
prestandaverifiering togs medvetet bort 
efter år 2005 därför att mer akuta, kort-
siktiga arbetsuppgifter prioriterats. Ar-
betsgrupper för systemsäkerhet (SSWG) 
som leddes av Teknikkontoret, upphörde 
med sin verksamhet 2005.18 Först nu, un-
der 2009, har återigen en årsrapport tagits 
fram och arbetet med SSWG som omfat-
tar alla marina system, har startats upp 
igen.19

HKV SÄKINSP SJÖI bemanning 
SJÖI bemanning reducerades vid HKV 
omorganisation 2005. Under samma tid 
tillkom nya arbetsområden (bl.a. hante-
ring av tredjepartsverifiering, sjösäker-

De marina förbanden, med sitt högteknologiska innehåll, kräver för att kunna svara 
upp mot kraven på hög tillgänglighet och driftsäkerhet att identifierade brister och 
nödvändiga åtgärder genomförs skyndsamt. Foto: Andreas Karlsson, FBB.
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hetssystem och yttre miljö) enligt Regler 
för Militär Sjöfart. Analys av uppgifter 
och erforderliga resurser fanns framtagen 
redan under 2005, men beaktades ej, och 
SJÖI bemanning reducerades från sju till 
fem befattningar. Dåvarande chefer på 
sektions- och avdelningsnivå lämnade 
HKV strax efter genomförd omorganisa-
tion.

Först när externa aktörer som Statens 
Haverikommission och Sjöfartsverket 
påtalat bristen på resurser och kompetens 
för SJÖI togs beslut om utökad beman-
ning och befattningarna blev bemannade 
under 2007 och 2008.

Varför sker dessa subop-
timeringar och omorga-
nisationer utan tillräcklig 
analys ?
Det finns alltid individer, projektledare 
på mellannivå, som under en begränsad 
tid, ofta understödda av konsulter, är be-
redda driva ett förändringsarbete utan att 
behöva ta ansvar för resultatet. Antingen 
har inte tillräcklig analys av uppgifter 
och resursbehov skett eller så sker redu-
ceringarna med full medvetenhet om att 
alla uppgifter inte kommer att kunna lö-
sas, men att det får bli en senare fråga att 
hantera. 

Det övergripande målet med Försvars-
maktens (och FMV) omorganisationer 
och reduceringar av resurser är nästan 
alltid att minska personalramar och kost-
nader. När detta mål är uppnått har pro-
jektet lyckats och uppdraget är genom-
fört. Produktion, levererade produkters 
kvantitet och kvalitet, samt hur persona-
len mår verkar komma i andra hand.

Militära chefer har ofta kort tid i varje 
befattning, särskilt chefer i HKV. Efter 

genomförd omorganisation väntar för 
de ansvariga; pension, befordran, nya 
befattningar eller i bästa fall en kort tid i 
den nyskapade organisationen. Sällan ge-
nomförs utvärderingar och sammanställ-
ningar av konsekvenser efter några års 
erfarenheter i den nya organisationen. En 
ny omorganisation brukar dessutom ofta 
genomföras innan resultatet av den förra 
omorganisationen kunnat utvärderas. 

Jag talade nyligen med en f.d. för-
bandschef som med gott mod och som 
en självklarhet förklarade hur nuvarande 
brister i ekonomi och produktionsresultat 
beror på hans företrädare, och de pro-
blem han själv blir skyldig till får nästa 
förbandschef förklara. 

Utbrändhet
Det är svårt att hitta rättvisande statistik 
på antalet fall av utbrändhet inom För-
svarsmakten och FMV. Psykosocial ohäl-
sa kan rapporteras på olika sätt när det 
leder till sjukfrånvaro och rehabilitering. 
Orsakerna kan inte alltid entydigt hänfö-
ras till arbetet, utan är ofta en kombina-
tion av flera orsaker. Mellan år 2000 och 
år 2006 har antalet arbetssjukdomar där 
orsaken angetts som hög arbetsbelast-
ning / utbrändhet / motsvarande varierat 
mellan 4 och 23 personer för anställda i 
Försvarsmakten.20 Men att mörkertalet i 
statistiken är stort bekräftas av flera che-
fer, handläggare på FömedC och fackliga 
företrädare jag talat med.

Obalans mellan uppgifter och resurser 
är en av de viktigaste orsakerna till att 
många idag mår dåligt på sin arbetsplats. 
Psykiska besvär är nästan dubbelt så van-
liga bland offentligt anställda som bland 
privat anställda.21 I Försvarsmakten kän-
ner vi nog alla någon eller några i vår 
omgivning som mår eller de senaste åren 
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mått mycket dåligt, drabbats av utbränd-
het dvs. ”gått in i väggen”. Jag bedömer 
att det beror på att brister i produktionen 
inte märks på samma sätt i offentlig verk-
samhet som i kommersiell verksamhet. I 
kommersiell verksamhet är det lönsamt 
att ha balans mellan uppgifter och resur-
ser och att det också är lönsamt att ha per-
sonal som mår bra och presterar ett gott 
resultat. 

Det är alltid målinriktade medarbetare 
med mycket stor lojalitet till organisatio-
nen, som trots brist på tid, försöker göra 
det som ”alla vet måste göras”. I samband 
med de stora neddragningarna av resur-
ser som gjordes vid omorganisationen på 
FMV vid sekelskiftet, kände jag närmare 
tio personer vid namn, som ”gick in i väg-
gen” och fick söka hjälp för att hantera 
detta. 

Enligt Mart Jürisoo22, anses hög ar-
betsbelastning som en av de viktigaste 
orsakerna till dagens stress i samhället. 
Det finns ett mycket starkt statistiskt 
samband mellan arbetsbelastning och 
tidspress och utbrändhet. Det är i det 
ohälsosamma samspelet mellan den mål-
inriktade individen och en ”Marshmal-
low-organisation” som det finns risk för 
utbrändhet.23 ”Marshmallow-organisa-
tion” är Jürisoo benämning på en organi-
sation som är ”diffus, komplex, kravfylld 
(på ett psykologiskt plan), resursfattig 
och otrygg”. Är det någon i Försvarsmak-
ten eller FMV som känner igen sig?

Stor lojalitet – bristande 
lojalitet
Alla medarbetare i Försvarsmakten vet 
nog att de ska meddela sin chef när det 
är brist på resurser. Men även om så sker 
försöker både individen och de närmaste 
cheferna att pussla ihop situationen för 

att trots allt göra arbetet som måste göras. 
Signalerna om dessa obalanser i uppgift 
– resurs når inte alltid upp till exekutiv 
nivå. I det militära systemet har vi en 
stor lojalitet till systemet, och därmed en 
tendens att inte säga ifrån när situationen 
blir omöjlig. De flesta chefer vill visa att 
enheten löser sina uppgifter. Chefer och 
handläggare på alla nivåer vill få bra 
vitsord och komma i fråga för befordran 
och nya utmanande befattningar. Den 
som ofta klagar och inte kan lösa ”sina” 
uppgifter kommer inte först på listorna 
för befordran. Detta leder till stor lojalitet 
uppåt men mindre lojalitet nedåt.

En av de viktigaste frågorna för en chef 
på exekutiv nivå måste vara att ta reda på 
hur personalen verkligen mår. Det ver-
kar vara först nu, med värdegrundsarbe-
tet som pågått ett par år, som detta görs 
systematiskt. Kommer vi att använda 
resultatet av genomförda enkäter inför 
kommande omorganisationer och vid yt-
terligare reduktioner av resurserna?

Slutsatser
Det görs inte tillräckliga analyser av 
uppgifter och resursbehov inför omorga-
nisationer och resursminskningar. Detta 
medför att verksamheten blir suboptime-
rad. Brister i produktionen är inte resulta-
tet av medvetna nedprioriteringar.

Obalanser i uppgifter och resurser får 
ofta långsiktiga konsekvenser för pro-
duktion och arbetsmiljö. Det tar lång tid 
att återta brister i verksamheten i en re-
sursfattig organisation. Ansvar utkrävs 
inte av den som varit ansvarig för minsk-
ningar av resurser eftersom omsättning 
av chefer är stort. Exekutiva chefer och 
projektledare i ett förändringsarbete 
är måna om att nå kortsiktiga mål med 
minskade personalramar och kräver 
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inte att få veta vilka konsekvenser som 
resursförändringarna får för levererade 
produkter och arbetsmiljön.

Dagens organisation i Försvarsmak-
ten och FMV (i alla fall på marinsidan) 
har redan reducerats så mycket att varje 
ytterligare förändring av uppgifter el-
ler resurser måste göras i balans. Inom 
flera områden har den kritiska resursni-

vån underskridits vilket behöver åtgärdas 
snarast.

Många personer i Försvarsmakten och 
FMV mår dåligt av obalansen i uppgifter 
– resurser och detta är ett faktiskt arbets-
miljöproblem idag.

Det är en ledarskapsfråga att hantera 
dessa obalanser.

Noter
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7. Wendel, M., Den marina tekniska tjänsten.., Tidskrift i Sjöväsendet 2001:4
8. SHK 2000:02 Åtgärd R1 om teknisk tjänst
9. Upprepar att SHK 2000:02 åtgärd R1 ännu ej åtgärdats
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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
PÄR  FLYGHED

Kommendörkapten Pär Flyghed är lärare vid Försvarshögskolan 
inom maritim strategi, marina operationer och havsrätt. Sedan 
juli 2009 tjänstgör han inom utlandsstyrkan i KFOR (Kosovo). 
Pär Flyghed bodde i sin barndom 3 år i Japan och är sedan 
dess intresserad av japansk konst, historia och kultur. Han har 
tidigare publicerat en artikel om Japans ubåtsvapen under andra 
världskriget i Försvarshögskolans Krigsvetenskapliga årsbok 2007.

日本とシーレン (Japan och sjöförbindelserna)
Inträdesanförande i Kungl Örlogsmannasällskapet. Anförandet var planerat till 25 
augusti men då Pär Flyghed på kort varsel erhållit internationell tjänst inom KFOR 
kommer det muntliga anförandet att hållas under 2010.

Det är inte svårt att förstå att ett land, dessutom bestående av enbart öar, som mer 
eller mindre helt saknar råvaror är oerhört beroende av sina sjöförbindelser. Om 
det dessutom finns ett hot mot dessa sjöförbindelser så inser nog var och en att det 
är lämpligt att på något sätt skydda dessa om landet inte ska gå mot en ekonomisk 
kollaps. Särskilt när den ekonomiska basen till största del består av tillverknings- 
och förädlingsindustri. Japan är ett land som importerar i stor sett allt, och det i 
ofantliga kvantiteter. 

Som ett exempel kan nämnas att Japan, 
som är världens fjärde största impor-
tör av energi, importerar ca 80 % av 
energibehovet,1 och då främst olja. Den 
enda egentliga råvara som Japan är själv-
försörjande med är ris.2

Syftet med den här artikeln är att visa 
exempel på olika maritimstrategiska ut-
gångspunkter för en stat vars välfärd 
och industripotential är i stort beroende 
av sjöförbindelser. Inom ramen för syf-

1  Graham Euan (2005): Japań s Sea 
lane Security 1940-2004. Routledge. Oxon, 
Storbritannien, s 11-12.
2  Ibid s 18.

tet kommer begreppet sjöförbindelser att 
problematiseras.

Idag är anfall mot sjöförbindelser med 
sjöstridskrafter från en annan stat inte 
särskilt troligt. Istället är världens sjö-
fart, japansk inte undantagen, sårbar för 
en rad andra hot som spänner över ett 
större spektrum än rent militära. Där-
för är det viktigt att ett marint skydd är 
nära synkroniserat med en variation av 
en rad politiska, militära och ekonomiska 
gensvar.3 Huvudorsaken till att den här 

3  Till Geoffrey (2004): Seapower, a 
Guide for the Twenty-First Century. Frank Cass. 
London, s 234.
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artikeln är skriven mot den maritimstra-
tegiska nivån är dock att det redan under 
tidigt 1980-tal framkom i Japan att frå-
gorna kring dess sjöförbindelser var mer 
av politisk art än operativa eller taktiska.4 
Här är det främst den militära aspekten 
och då den marina arenan som berörs.

Japans försvarspolitik idag är ett arv 
från förlusten i andra världskriget, Det 
innebär bl.a. att Japan förlitar sig på USA 
i många stycken och skydd av sjöförbin-
delser är inte undantaget. Japan har sedan 
mitten av 1980-talet byggt upp sin marina 
kapacitet och förfogar idag över fler far-
tyg än USA i västra Stilla Havet. Det är 
dock inte särskilt troligt, inom överskåd-
lig framtid, att Japan skulle ta steget och 
helt klippa de säkerhetspolitiska banden 
med USA.5 Men det kanske är möjligt att 
låta tyngdpunkten skifta något i syfte att 
mer självständigt kunna bestämma över 
sin egen säkerhetspolitik. Vad finns det 
så för andra maritimstrategiska utgångs-
punkter för skyddet av Japans sjöförbin-
delser? Eller är ett fortsatt, eller t.o.m. 
ökat, samarbete med USA ändå lämpli-
gast? För att svara på dessa frågor kom-
mer den här artikeln först att reda ut vilka 
hot som kan påverka Japans sjöförbin-
delser idag. Därefter kommer begreppet 
sjöförbindelser problematiseras för att 
reda ut vad en sjöförbindelse egentligen 
är, innan utgångspunkter inom maritim 
strategisk framtid för Japan görs.

4  Woolley Peter J. (2000): Japań s 
Navy, Politics and Paradox 1971-2000). Lynne 
Rienner. Boulder CO, s 72.
5  Nishihara Masashi (2007): Main-
taining Maritime Security and Building a Multi-
lateral Cooperation Regime. Institute for Peace 
and Security (IIPS), PM inför symposium, To-
kyo 2007-10-16.

Hoten mot Japans 
sjöförbindelser
Den av Japan framtagna Yoshida-dok-
trinen efter andra världskriget innebar i 
princip en allians med USA, som skulle 
sköta Japans säkerhetspolitik och försvar 
vari Japan kunde koncentrera sig på eko-
nomisk expansion.6 På 1970-talet fram-
förde den respekterade officeren Hideo 
Sekino, tidigare tjänstgörande i Kaigun,7 

att Japan i första hand skulle prioritera 
försvaret av sjöförbindelserna och för-
svaret mot en direkt invasion skulle ses 
som en sekundär uppgift.8 1981 uttalade 
dåvarande premiärminister Suzuki Zen-
ko att Japan skulle ha för avsikt att för-
svara sina sjövägar ut till 1000 nautiska 
mil (NM) från den japanska kusten.9 
Utanför den gränsen skulle USA bistå 
Japan. Men redan 1991 skickade Japan 
minsvepare till Gulfkriget och landet har 
sedan dess, genom sitt internationella en-
gagemang, allt mer kommit att överge po-
licyn. Den japanska marinens (JMSDF)10 
operationsområde har över tiden utökats 
till att permanent vara i Indiska Oceanen 
och bort till Mellanöstern, vilket är upp 
till 6000 NM från Japan. Sammantaget 
innebär det att policyn om 1000 NM kan 
ses som obsolet idag. 

Även om problemet med råvarubristen 
alltid funnits i det moderna Japan, så är 
6  Samuels Richard J. (2007): Securing 
Japan, Cornell University Press. New York, s 31 
ff.
7  Förkortning av: Dai-Nippon Teikoku 
Kaigun, d.v.s. Japans Kejserliga Flotta före och 
under andra världskriget. 
8  Woolley Peter J. (1996): Japań s Sea 
Lane Defence Re-visited, i Strategic Review. 
Fall 1996, s 50.
9  Woolley  (2000), s 71.
10  Japanese Maritime Self Defence 
Force.
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hoten idag nya. Av Japans totala olje- och 
gasimport kommer idag drygt 90 % från 
Mellanöstern.11 Sjöförbindelserna för den 
japanska oljan från Mellanöstern går över 
Adenbukten, genom Hormuzsundet, över 
Indiska Oceanen, genom Malackasundet, 
över Sydkinesiska sjön och slutligen över 
Östkinesiska sjön. Oljan till (och från) Ja-
pan går således i huvudsak genom flera 
osäkerhetsområden som finns från Mel-
lanöstern och nära nog ända fram till de 
japanska öarna.12 

Längs vägen återfinns bl.a. följande 
osäkerhetsområden: Irak-konflikten, in-
stabiliteten i Iran, viss frekvens av ter-
rorism i Saudiarabien, sjöröveriangrepp 
runt Yemen, konflikten på Sri Lanka, 
kinesiska intressen i Indien, sjöröveri 
och till viss del även fundamentalistisk 
terrorism i Acheprovinsen, möjliga isla-
mistiska självmordsterrorister i Malacka- 
sundet, dispyten kring Spratlyöarna i 
Sydkinesiska sjön, Nordkoreas osäkra 
framtid med kärnvapenpotential och med 
dess hotande uttalanden mot Japan. Till 
de här osäkerhetsområdena kommer även 
Japans närhet till Kina och Taiwanproble-
matiken. I Japans närområdet finns även 
ett antal öar vars status och tillhörighet 
är omstridda. 

Sammantaget går det att dela upp 
hoten mot Japans sjöförbindelser i tre 
kategorier:13

• Sjöröveri, väpnade rån och terrorism 
till sjöss.

• Staters anspråk på maritima zoner, 
och tillhörande jurisdiktion, som be-
gränsar navigatoriska rättigheter.

11  Samuels, s 153.
12  Yamazaki Makoto (2005): Japan´s 
Maritime Strategy. Japan Forum for Strategic 
Studies. Tokyo, s 3.
13  Graham, s 51.

• Regionala konflikter, vilka potentiellt 
kan störa närliggande sjöförbindel-
ser. Antingen genom att konflikten 
ofrivilligt påverkar sjöförbindelserna 
eller genom avsiktligt störande av 
dessa.

Även om problemet med sjöröveri före-
kommit länge i Sydostasien, och påtalats 
från japanska rederier, så dröjde det ända 
fram till 1998 och kapningen av alumi-
niumlastaren Tenyu, innan den japanska 
regeringen uppmärksammade problemet 
på allvar.14 Efter Tenyu har sedan flera 
japanskkontrollerade fartyg kapats. Till 
skillnaden mot situationen utanför So-
malia idag, har kaparna i Sydostasien ta-
git över fartyget, satt besättningarna i en 
livbåt och sålt lasten. Det har även hänt 
att fartyg registrerats om. Utanför Soma-
lia har sjöröveriet främst gått ut på att ta 
emot en lösensumma mot att fartyg och 
besättning släpps. Sjöröveriet i Sydosta-
sien har alltså visat, och visar fortfaran-
de, på en annan karaktär med mer våld-
samma metoder. Grunden till attackerna 
är helt annorlunda då de inte bara utgörs 
av begär efter pengar. I Sydostasien finns 
många grupper med nära kopplingar till 
al Qaida, vilket innebär ett terroristhot 
med målsättning att orsaka så stor eko-
nomisk skada som möjligt. Det kan dock 
inte uteslutas att mer renodlat sjöröveri 
bedrivs av samma grupper i syfte att fi-
nansiera framtida terroristattacker. Det är 
dock värt att notera att relativt det stora 
antal transporter som japanska rederier 
genomför längs sjöförbindelserna från 
Mellanöstern till Ostasien, så sker det 
väldigt få överfall. En intressant aspekt 
är misstankar om kinesiskt statligt sjörö-
veri. Ett sådant agerande skulle ha varit 
uppmuntrat av Kinas militär i syfte att 
14  Graham, s 186.
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stödja Pekings havsrättsliga suveränitets-
rättigheter.15

Idag har alla kuststater längs Japans 
sjöförbindelser från Mellanöstern, förut-
om Nordkorea och Kambodja, ratificerat 
FN:s havsrättskonvention (UNCLOS).16 
Ett problem under förhandlingarna om 
UNCLOS var hur ö-stater med liten 
landyta relativt storleken på territorialha-
vet skulle hanteras. Lösningen blev ska-
pandet av Arkipelagstatsregimen och att 
det under vissa förutsättningar, och be-
15  Ibid, s 188.
16  Japan ratificerade UNCLOS 1996-
06-20.

gränsningar, skulle gälla transitpassage 
genom dessa staters arkipelaghav. Ett ex-
empel på Arkipelagstat enligt UNCLOS 
definition är Indonesien där Malacka- och 
Singaporesunden utan tvekan är av stra-
tegisk betydelse, inte bara för Japan utan 
även för Sydkorea och Kina.17 Merparten 
av oljan från Mellanöstern passerar alltså 
genom dessa båda sund. Regimerna om 
passage av sund,18 och den fria rätten 

17  Park Choon-ho (red) (1984): The 
Law of the Sea:Problems from the East Asian 
Perspective. University of Hawaii, s 43.
18  I UNCLOS anges rätt till transitpas-
sage genom internationella sund, och oskadlig 

Japans geografiska läge. Karta: CIA
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att passera, är därför en väldigt viktig 
fråga för inte bara Japan. Tidigare fanns 
det åsikter om att begränsa, och kanske 
t.o.m. tullbelägga passager genom vissa 
sund. Dessa uppfattningar har idag mer 
eller mindre suddats ut, men alla stater är 
inte lika välvilligt inställda. Relativt det 
stora antalet sjötransporter som genom-
förs i dessa områden har det ändå införts 
relativt få restriktioner. De restriktioner 
som finns är gjorda främst av miljöhän-
syn och avser främst fartyg med nukleär 
last och riktigt stora supertankers, vilket 
under vissa omständigheter är i enlighet 
med UNCLOS.19 I en del fall har dock 
restriktioner utfärdats som inte är i enlig-
het med konventionen, och det har i alla 
fall funnits en syn på att sådana begräns-
ningar skulle kunna ge upphov till s.k. 
krypande jurisdiktion. Om en sådan ut-
veckling tar fart igen skulle det i framti-
den kunna framkomma begränsningar av 
andra typer av fartygs fria rörelser genom 
de strategiska sunden i Sydostasien, t.ex 
för örlogsfartyg.20

Det största regionala konflikthotet mot 
Japans sjöförbindelser i närtid uppstod 
under kriget mellan Iran och Irak 1980-
88. Särskilt när båda parter systematiskt 
anföll varandras, och neutrala staters, ol-
jetankers från 1984 och framåt. Idag är 
konflikten på Sri Lanka i stort sett över 
och Ache-gerillan har förlorat sin ställ-
ning det senaste året, även om ingen av 
detta krigs aktörer kan räknas ut i framti-
den. Idag framstår istället området i Syd-
kinesiska sjön, och i synnerhet de territo-
genomfart av historiska sund. (UNCLOS: art 
34-44).
19  UNCLOS: art 22.
20  Laxton I T (1988): Creeping 
Jurisdiktion in Southeast Asia: Its Effects on 
Naval Mobility. Journal of the Australian Naval 
Institute, s 6.

riella konflikterna rörande suveräniteten 
över Spratley-öarna, som en potentiell 
konflikt som på allvar kan störa Japans 
sjövägar. Ostasien har för övrigt en del 
i framtiden möjliga väpnade konflikter, 
särskilt genom att Kina blir allt marint 
starkare och har potential till storskaligt 
väpnat ingripande mot såväl Taiwan och/
eller mot andra områden kring Sydkine-
siska sjön.21 Kina har bedrivit sjökartering 
och oceanografisk forskning med ökad 
frekvens inom japans EEZ utan tillstånd, 
vilket skulle kunna ses som ett tecken 
på kinesisk maritim expansionism.22 I 
en del sammanhang ser dock Kina att 
det är Japan som bidrar till osäkerheten 
i området genom sin allt mer offensiva 
maritima hållning när det gäller skydd av 
sjöförbindelser.23 Kinas marina moder-
nisering och uppbyggnad går dock i ett 
oerhört tempo. Till 2010 kommer Kina ha 
en modern oceangående marin innehål-
lande fyra ryska Sovremennyy-jagare, 22 
inhemskt byggda jagare/fregatter och 26 
moderna ubåtar.24 (Som en parentes kan 
nämnas att japanska örlogsfartyg idag 
saknar ett effektivt försvar mot de SS-N-
22 robotar som Sovremennyy-jagarna är 
bestyckade med.) Det ser således ut som 
att förhållandet mellan Japan och Kina 
kan förbli spänt.

Det går heller inte att utesluta en kon-
flikt på Koreahalvön, som även om den 
till största del skulle komma att bli en 

21  Weeks Stanley B. (1998): Sea Lines 
of Communications (SLOC) Security and Access. 
Institute on Global Conflict and Cooperation, 
University of California. Ca, s 2.
22  Yamazaki, s 10.
23  Ji Guoxing (2000): SLOC Security in 
the Asia Pacific. Center Occasional Paper. Asia-
Pacific Center for Security Studies, Honolulu, 
Hi, s 9.
24  Yamazaki, s 11.
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luft-landkonflikt, skulle kunna innebära 
konsekvenser för sjöförbindelserna förbi 
Koreahalvön.25 Nordkorea har, och ge-
nomför alltjämt, provokativa maritima 
operationer direkt mot Japan. Allt sedan 
1963 har den japanska Kustbevakningen 
identifierat fartyg, med misstänkt Nord-
koreanskt ursprung, som med oklart syf-
te befunnit sig på japanskt territorialhav. 
Intensiteten av närvaron har inte minskat, 
snarare tvärtom. Därför har dessa Nord-
koreanska spionfartyg blivit ökända i 
Japan på sistone.26 Nordkoreansk aggres-
sivitet, genom såväl missiltester i Japan-
ska sjön som förekomsten av de mystiska 
Nordkoreanska fartygen, har gett upphov 
till slutsatsen att Japans sjöförbindelser 
här kan vara hotade. Om inte direkt så i 
alla fall indirekt.27

Varje säkerhetspolitisk bedömning, 
sjöförbindelser ej undantagna, angående 
Japan är naturligtvis omöjligt att göra 
utan att på något sätt beakta Ryssland. 
Sedan andra världskriget ockuperar 
Ryssland ögruppen Kurilerna norr om 
Japans näst störta ö, Hokkaido. Närhe-
ten till Ryssland är därför påtaglig, och 
även om Japans primära sjöförbindelser 
inte direkt passerar ryskt vatten så är ett 
kommande maritimt expansionistiskt 
ryskt agerande alltid ett hot mot japan-
ska intressen. Om inte annat kan Japan få 
omdisponera marina stridskrafter norrut 
varför det kan uppstå ett tomrum söderut.

Av resonemanget ovan går det lätt 
att konstatera, relativt det stora antal 
transporter som sker, att hoten mot Ja-
pans sjöförbindelser i väldigt liten grad 
är utfört idag. Men det är inte svårt att 
förstå att störningar på sjöförbindelserna 

25  Graham, s 60.
26  Ibid, s 221.
27  Ibid.

väldigt lätt kan uppstå genom eskalering 
av hotbilden som beskrivits. Även om 
en potentiell konflikt i Mellanöstern kan 
vara ett stort hot mot Japans sjöförbin-
delser så föreligger det framför allt två 
hot idag. Det ena är sjöröveri och marin 
terrorism, och det andra är de regionala 
konflikterna med Kina respektive Nord-
korea. Det framstår också tydligt att de 
olika hot som beskrivits är av så funda-
mentalt olika karaktär att de kräver ett 
brett spektrum av åtgärder för att kunna 
hantera dem. Det innebär att frågan om 
sjöförbindelsernas säkerhet måste lösas 
på den strategiska nivån först. Men för att 
riktigt förstå varom det är fråga om så är 
det av vikt att klara ut vad sjöförbindelser 
egentligen är, och vad som är gränssättan-
de för dessa. Är sjöförbindelser fartygen 
som bär lasten, eller är det t.o.m. lasten 
själv? Eller är det vattnet som fartygen 
färdas på? Om det är så, hur bred är då 
en sjöförbindelse? Kan en sjöförbindelse 
utgöras av en yta? Följande avsnitt avser 
därför att problematisera kring begreppet 
sjöförbindelser.

Teorier om 
sjöförbindelser
Vad är sjöförbindelser?
Sjöförbindelsernas betydelse för staten 
har behandlats av de flesta sjömaktsteo-
retiker.28 Begreppet herravälde till sjöss 
kopplas ofta till sjövägarna genom att 
beskrivas som kampen om dessa, eller 

28  Begreppet sjöförbindelser är inte det 
enda som förekommer. Andra uttryck är t.ex. 
”sjövägar”, ”sjötransportleder”, ”kommunika-
tionslinjer”, eller det anglosaxiska uttrycken 
”Sea Lanes” eller ”Sea Lines”. I den här artikeln 
är det dock i huvudsak ”Sjöförbindelser” som 
genomgående används, om inte en författare 
citeras.
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som Landquist uttrycker det ”Herravälde 
till sjöss är ingenting annat än herra-
välde över havets vägar”.29 Landquist vill 
dock med detta mena att sjöförbindelser 
inte enbart utgörs av handelstrafik utan 
även har en militär aspekt för t.ex. möj-
ligheten att kunna genomföra eller avslå 
överskeppningsföretag.30 Men de flesta 
klassiska sjömaktsteoretiker har en ren 
örlogskoppling till begreppet. Det är få, 
om någon, som ger det en helt fredsan-
passad innebörd. Men begreppet sjövägar 
är inte irrelevant att diskutera idag för 
det. Omkring 90 % av den totala världs-
handeln går över havet,31 och med det 
idag ständigt överhängande terroristhotet 
torde kopplingen om herravälde till sjöss 
mycket väl kunna knytas till verksamhet 
som syftar till maritim säkerhet i allmän-
het. Herraväldet över havets vägar blir i 

29  Landquist Dan (1935): Några av 
Sjöstrategins grunder. Marinlitteraturföreningen 
Nr 39. Stockholm, s 30.
30  Ibid.
31  http://www.marisec.org/shipping-
facts/ Online 2008-11-10.

dagens kontext sålunda en fråga om att 
färden på havet inte utsätts för störning, 
av vad slag det än må vara. 

I NATOs doktrin för marina operatio-
ner framgår:
”Maritime power has traditionally been 
employed to control the sea lines of com-
munications for the economic general 
welfare or survival of sea-dependent sta-
tes, and for support of allied, joint, and 
combined operations on land.”32

Här framgår det idag populärt använda 
uttrycket Sea Lines of Communications 
(SLOC) som ett uttryck för sjövägar. 
Men vad är det egentligen? I Doktrin för 
Marina operationer tas begreppet sjövä-
gar upp inom ”…upprätthålla maritim 
rörelsefrihet och maritim säkerhet…”, 
men utan att definiera vad det egentligen 
innebär eller vad det är för något.33 För 
att hitta ursprunget till såväl NATO som 
Sveriges marina doktrinära textavsnitt så 
går det att söka svaret hos de klassiska 
sjömaktsteoretikerna.

I sin bok Naval Strategy, ägnar Alfred 
T Mahan ett helt kapitel åt Strategic li-
nes.34 Mahan är i många stycken präglad 
av Jomini, och de strategiska linjerna 
utgörs av de kommunikationslinjer som 
sammanbinder de strategiska punkterna. 

35 Till skillnad mot land utgör de mari-
32  NATO Marina doktrin (2004): Allied 
Joint Maritime Operations (AJP) 3.1. 1-1.
33  Försvarsmakten (2005): Doktrin för 
marina operationer. Stockholm, s 24.
34  Mahan Alfred T (1911): Maritime 
Strategy. Sampson Low, Morston & Company. 
Boston, s 164 ff.
35  Mahan definerar inte kommunika-
tionslinjer mer, men väl Jomini: ”Lines of Com-
munications designate the practicable routes 
between different portions of the [forces] occu-
pying different positions throughout the zone of 
operations.” Jomini Antoine Henri, Art of war, i 
Hittle J.D. et al. (1987): Roots of Strategy  Book 

Alfred T. Mahan. Foto: Library of Con-
gress
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tima linjerna den kortaste vägen mellan 
två punkter. Det förhållandet kräver dock 
herravälde till sjöss för att fullt kunna ut-
nyttjas, och Mahan menar vidare att an-
nars är sjöfarten tvingad till ett kustnära 
och därmed mer skyddat uppträdande. 
Vikten av kommunikationslinjerna fram-
kommer i ett tidigare verk. Av de tre 
faktorerna, base, objective and commu-
nications, är den dominerande av de tre 
lines of communications.36 Men Mahan 
blandar genomgående ihop begreppet 
kommunikationer med sambandstjänst 
och det som snarare är logistiken för en 
örlogsflotta: 
”So long as the fleet is able to face the 
enemy at sea, communications mean es-
sentially, not geographical lines […] but 
those necessaries, supplies of which the 
ships cannot carry in their own hulls bey-
ond a limited amount.”37

Mahan är alltså inte är särskilt tydlig i 
sin begreppsförklaring, men det är i alla 
fall en tyngdpunkt åt en rent örlogsmäs-
sig innebörd som presenteras, snarare än 
civil handelssjöfart.

Något tydligare är Sir Julian Corbett 
som slår fast att begreppet kommunika-
tionslinjer38 används för tre olika saker: 

• Lines of supply, running from the 
base of operations to the point which 
the operation force has reached.

• Lines of lateral communication by 

2. Stockpole books. Mechanicsburg, PA, s 472-3.
36  Mahan Alfred T (1902): Consid-
erations Governing the Dispostion of Navies. 
National Review, vol 39, s 701-19. Återgiven 
i Classics of Seapower , Hattendorf John B, ed 
(1991). US Naval Institute, Annapolis MA, s 
288.
37  Mahan (1911), s 166.
38  Corbett benämner det som ”Lines of 
Communications”.

which several forces engaged in one 
theatre of operations can commu-
nicate with each other and move to 
each other’s support.

• Lines of retreat, which are usually 
lines of supply reversed, i.e., leading 
back to the base.39

Corbett sammanfattar sedan de tre punk-
terna ovan med termen ”lines of passage 
and communications”, som utgörs av de 
farvatten där normal fartygstrafik har 
sina rutter.40 Sedan utvecklar han sina 
tankar om kommunikationslinjer när han 
beskriver dem specifikt som maritima 
kommunikationer, Maritime Communi-
cations, och förklarar de tre olika mariti-
ma kommunikationslinjerna en sjöstyrka 
måste förhålla sig till:
• Its own communications, or those of 

its adversary […].

39  Corbett Sir Julian (1911): Some 
Principles of Maritime strategy. I (1988): U.S.N. 
Institute. Annapolis, MD, s 334.
40  Ibid, s 335.

Sir Julian Corbett
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• The communications of an army 
operating from an advanced over-
sea base, that is communications 
between the advanced base and the 
main base.

• Trade Routes, that is, the communi-
cations upon which depend the na-
tional resources and the supply of the 
main bases, as well as the ´lateral´ or 
connecting communications between 
various parts of belligerents´ posses-
sions.

I den tredje punkten använder Corbett 
termen handelsvägar, trade routes, för 
första gången och definerar dem som 
”de vägar som en stats nationella resur-
ser är beroende av” [förf övers].41 Med 
utgångspunkt från Corbetts tankar skulle 
det alltså kunna vara möjligt att tolka en 
nutida innebörd så att handelsvägar till 
sjöss utgörs av en stats import och export 
som går över havet. Men som framgår 
har Corbett mer en örlogsmässig inne-
börd av hans begrepp, trade routes, än 
en sjöhandelsmässig, även om det inte är 
strikt kopplad till sjökriget i sig. Grunden 
för Corbetts örlogsinnebörd av maritima 
kommunikationslinjer utgörs alltså av 
att det är dessa som om en sjöstyrka kan 
komma att operera mot. 

Landquist tar steget lite länge än Cor-
bett och uttrycker saken som: ”Behovet 
av sjöhandel föreligger lika väl i krig som 
i fred – med den betydelsefulla skillna-
den, att sjöfarten icke är undantagen de 
krigförandes ingripande, hur fredlig den 
än är till sin natur”.42 Nutida Tangredi är 
dock mycket tydligare i sin linje att även 
anlägga ett mer fredsmässigt perspektiv. 
Han framför att sjöförbindelser är fråga 

41  Corbett, s 335.
42  Landquist, s 29.

om såväl världens handelsrutter som rut-
ter för militär transport till sjöss.43 Han 
framför även begreppet sea lines of com-
mercé , som ett mer relevant begrepp 
idag. Tangredis synpunkter ligger alltså 
mer i linje med NATOS doktrin än vad 
klassikern Corbett gör.

Den indiske amiralen Roy K Mihir 
lägger även han ett fredligt begrepp i ut-
trycket SLOC: 
”… SLOC is the route taken by a ship to 
transit from A to B. In maritime and eco-
nomic parlance, it should be the shortest 
distance for the economic and timely de-
livery of cargo … and serve as an umbi-
lical cord for the country’s economy.”44

Här är det alltså fartyget i sig som är i 
fokus. Akimoto utvecklar resonemanget 
när det gäller att betrakta att betrakta sjö-
förbindelser. Han betraktar dem som en 
kombination av punkter och linjer som 
sammanbinder hamnar. Den trafikerade 
huvudströmmen på dessa linjer, likt bilar 
på en motorväg, utgör själva sjöförbin-
delsen.45 Här är det således transporten i 
sig som står i fokus och inte mediet varpå 
den färdas. De utvecklade sjövägarna är 
intimt förknippade med varandra och bil-
dar således ett gigantiskt nätverk runt hela 
jordklotet som inte bara sammanbinder 
43  Tangredi Sam J (2002): Sea Power: 
Theory and Practice, i Baylis John, (et al): 
Strategy in the Contemporary World. Oxford 
University Press. New York, s 123.
44  Mihir Roy K. (2003): Japan-India 
Dialogue on Asian Security, Session II – Com-
prehensive Security Issues – SLOC Security 
management and Emerging Technologies. 
Japan-India Dialogue on Ocean Security 12-13 
November 2003. Ship & Ocean Foundation, s 
54.
45  Akimoto Azumine (2006): How 
the Japanese and global economy would be 
impacted by disruption of oil transports in Ma-
lacca Strait. Mississippi State University, s 4ff.
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sjöfarten utan även är en del av den glo-
baliserade världsekonomin. Såväl Mihir46 
som Akimoto47 framför att dessa sjöför-
bindelser skulle kanske mer korrekt kun-
na benämnas Consolidated Ocean Web 
of Communication (COWOC), snarare än 
Sea Lanes of Communications (SLOC). 
COWOC integrerar sjöförbindelserna 
med allehanda logistiska stödsystem för 
distribuering och utgör därmed en helhet 
som världsekonomin är beroende av. Det 
är således en helt fredsmässig fråga.

Begränsningar för sjöförbindelser
När geografiska betingelser leder sjöför-
bindelser genom eller förbi en fysisk plats 
så uppstår en begränsning i sjöförbindel-
sen.48 På engelska används uttrycket cho-
kepoint, och Christopher Werner beskri-
ver fenomenet som: 
”Med choke-punkter menas dels de för-
trängningar som är en följd av de fysiska 
förutsättningarna (eg. de militärgeogra-
fiska) som gör att fartygstrafik kanalise-
ras dels de platser som gör att fartygstra-
fiken är intensiv beroende på ekonomiska 
förhållanden.”49

FOI har i en rapport tagit en definition av 
begreppet och framför den som:
”… a narrowing of an international wa-
terway to a distance less than 24 miles 
(38km), necessitating the drawing of a 
median line (maritime) boundary. These 
are almost always strategic locations 
where, presumably, a blocking naval 
force could ´choké  off the waterway.” 50

46  Mihir, s 54.
47  Akimoto, s 5.
48 Landquist, s 30-31.
49  Werner Christopher (2009): Sjömakt 
– teori och praktik. Förhandsutgåva, Försvars-
högskolan, s 160.
50  Bergstrand B-G (2006): Den inter-
nationella sjöfarten och maritima handelsvä-

FOI, som för övrigt har översatt choke 
points rakt av till uttrycket stryppunkter, 
har således inte med den ekonomiska di-
mensionen för förträngningens betydelse 
som Werner låter påtala. 

Ett bättre ord än ovanstående något 
märkliga översättningar för de geografis-
ka begränsningarna torde vara förträng-
ningar. Detta då begreppet rimligen utgår 
från en geografisk dimension och som, 
enligt FOI:s definition, utgår från havsrät-
ten. I UNCLOS framgår det att: ”straits 
used for international navigation” är öp-
pen för alla staters fartyg, och de må där 
genomföra s.k. transitpassage.51 Strand-
stat till sundet får inte hindra sådan 
passage.52 Det innebär att internationell 
sjöfart således söker sig till de sund som 
av ekonomiska skäl ger den kortaste dis-
tansen, men att passagen av själva sundet 
i normala fall inte skall kunna hindras. 
Det är däremot inte svårt att förstå att ett 
passerande fartyg kan vara mycket utsatt 
i ett trångt sund där de navigatoriska möj-
ligheterna är begränsade. Hoten från t.ex. 
brottslighet och terrorism torde därmed 
öka i sjöfartens förträngningar.53

En annan form av begränsning kan sä-
gas utgå från t.ex. ekonomiska, politiska, 
klimatologiska, miljö och hotrelaterade 
begränsningar. Dessa begränsningar gör 
att fartyg samlas i koncentrationsvägar, 
vilket alltså inte skall förväxlas med de 
geografiskt relaterade förträngningarna 
ovan. Ett sätt för en koncentrationsväg 
att uppstå är då kuststater, som t.ex. 
Nordkorea och i viss mån Kina, inte i alla 
stycken erkänner UNCLOS artikel 17 om 
gar – framtida utveckling och trender för åren 
2017-2027. FOI Memo 1928, december 2006. 
Stockholm, s 70.
51  UNCLOS: art 37-44.
52  UNCLOS: art 44.
53  Bergstrand B-G, s 81 ff.
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rätten till oskadlig genomfart. Följden 
blir att sjöförbindelserna då kan tvingas 
utanför dessa kuststaters territorialhav, 
även om det är en längre sträcka. Ett an-
nat mer långtgående exempel är att fastän 
det är geografiskt betydligt närmare, är 
det idag p.g.a. isläget året runt, nästan 
omöjligt upprätta reguljära sjöförbindel-
sen mellan Europa och Japan över Nord-
polen. 

Slutsatser om sjöförbindelser
De klassiska sjömaktsteoretikerna har 
genomgående en ren örlogsmässig inne-
börd av vad sjöförbindelser är. Sjöförbin-
delserna skall då syfta till att på något 
sätt stödja sjökrigföringen. Med moder-
nare texter framkommer att sjöförbindel-
ser är något som försörjer en stat snarare 
än en örlogsflotta.

Eftersom sjöförbindelser rimligtvis 
inte upphör bara för att fartyg går tomma 
åt ena hållet utgörs en SLOC inte enbart 
av lasten per se. En sjöförbindelse är 
således alltid dubbelriktad i någon ut-
sträckning, och innebär en möjlighet att 
transportera människor och/eller varor 
över havet. Resonemanget leder till att en 
förutsättning för att kunna ha en sjöför-
bindelse är tillgång till tonnage och baser. 
Genom de möjligheter som en sjöförbin-
delse kan medföra är det därför nödvän-
digt, i alla fall i ett realistiskt perspektiv, 
att stater säkerställer sina sjöförbindelser. 
Säkerställandet av sjöförbindelse innebär 
att staten själv, till tid och rum, kan välja 
transportmetod och samtidigt ha en för-
säkran om att människor och varor anlän-
der som planerat mellan två punkter. Det 
i sin tur förutsätter en örlogsflotta, eller 
annan liknande maktutövande myndig-
het. Här ser vi alltså de tre grundelemen-
ten tonnage, baser och örlogsflotta som 

statuerar en sjömakt, stor eller liten. Be-
greppen sjöförbindelse och sjömakt är så-
ledes intimt förknippade med varandra. 

Sjöförbindelser är vidare begränsade 
av det som styr en sjöförbindelse åt ett 
visst håll, d.v.s förträngningar genom 
geografiska faktorer eller framtvingade 
koncentrationsvägar. De två ytterlig-
hetspunkterna där en sjöförbindelse går 
blir således i allmänhet beroende av en 
eller flera av dessa faktorer. Vid fram-
förallt förträngningar är sjöfarten sär-
skilt känslig för påverkan, inte bara för 
att den lättare kan bli utsatt för hot från 
land, utan även för att om en passage av 
en förträngning inte är möjlig så kan det 
innebära oerhört stora omvägar. 

En definition av begreppet sjöförbin-
delse måste förutom den teoretiska bak-
grunden till begreppet även ta hänsyn till 
det som beskrivits ovan inom sjöförbin-
delsers begränsningar. Med bakgrund av 
vad som visats ovan skulle begreppet sjö-
förbindelse kunna definieras som:
En sjöförbindelse är en aktörs förmåga 
att bedriva, upprätthålla och kontrollera 
maritim trafik mellan två geografiska 
platser. För att en sjöförbindelse skall 
vara effektiv måste den kunna skyddas.
Om ovanstående definition skall tolkas, 
så innebär det att det egentligen inte be-
höver befinna sig ett enda fartyg till sjöss, 
då det alltså är förmågan som avses.

Skydd av sjöförbindelser
I diskussioner om maritim strategi är 
skydd av sjöförbindelser vanligt före-
kommande.54 En sjöförbindelse är helt 
meningslös om det inte kan säkerställas 
54  Widén J J (2009): Julian Corbett and 
the Current British Maritime Doctrine. I “Com-
perative Strategy- An International Journal”, 
Volume 24:2. 1 Apr 2009, Routledge. London, s 
179.
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att lasten kommer fram. Även om Alfred 
T. Mahan mestadels har en örlogsmässig 
innebörd, så berör han den civila sjöfar-
ten när det kommer till skydd av sjöför-
bindelser:
“…the very root of a natioń s vigour’ and 
was the basis of human development. The 
concusion was obvious: ‘ the necessity 
of a navy… springs, therefore, from the 
existence of a peaceful shipping, and dis-
appears with it’ The attack and defence 
of maritime communications lay at the 
heart of maritime strategy.”55

Landquist menar att innehav av sjömi-
litära stödjepunkter underlättar skyddet 
av sjöförbindelserna varvid antalet ör-
logsfartyg i området kan minskas.56 Idag 
är det synsättet obsolet. Istället är det 
snarare allianser med vänligt inställda 
kuststater som kan utgöra tryggheten. 
Är dessutom sjöförbindelserna långa och 
kantade med förträngningar och kon-
centrationspunkter så innebär det att en 
maritim strategi behövs. Framför allt om 
det finns ett hot kopplat till sjöförbindel-
serna.

Skydd av sjöförbindelser är en del av 
det idag växande Maritime Security,57 
55  Mahan (1911) s 355-6. I Till s 229.
56  Landquist, s 31.
57  Det svenska uttrycket “Maritim sä-
kerhet” har övervägts, men har valts bort då det 
inte riktigt korresponderar mot vad som avses.

där skyddet av sjöförbindelser kanske är 
den viktigaste komponenten.58 Eftersom 
det är lätt att ta till sig och relativt lätt 
att genomföra, är det också lätt att tro 
att skydd av sjöförbindelser bara handlar 
om t.ex. örlogsfartyg som utför punkt-
insatser för att förhindra sjöröveri. Men 
skydd av sjöförbindelser är i dag mer än 
så. T.ex. behövs det en maritim strategi 
för att kunna hantera det totala skyddet 
av sjöförbindelserna. För Japans del är 
en sådan strategi av vital betydelse om 
sjöförbindelserna skall kunna tryggas 
för framtiden. För även om Japan saknar 
en marin doktrin,59 så utgår alltid Japans 
maritima strategi från dels Maritime Se-
curity och dels från den japanska konsti-
tutionens artikel 9. 60 Artikeln, som är ett 
resultat av andra världskrigets fredsavtal, 
är en antikrigsklausul där Japan förbjuds 
att bedriva offensiva militära operationer.

Med utgångspunkt ur det som tidigare 
beskrivits, redovisas kort nedan tre mer 
eller mindre möjliga framtida utveckling-
ar för japansk maritim strategi syftande 
till att trygga dess sjöförbindelser. De oli-
ka beskrivningarna skall inte ses som helt 
isolerade var för sig utan skall istället ses 
som vari tyngdpunkten skulle kunna läg-
gas, då den ena inte utesluter den andra. 
T.ex., som det tidigare har nämnts, går det 
idag inte att se någon framtida japansk 
säkerhetspolitik utan att USA på ett eller 
58  Nishihara Masashi (2007): Maintain-
ing Maritime Security and Building a Multilat-
eral Cooperation Regime.Institute for Peace and 
Security (IIPS), PM inför symposium, Tokyo 
2007-10-16.
59  Samtal med FljAm (Ret) Mochinaga 
Syozo, JMSDF, 2009-01-14.
60  Byington John (2005): Japanese 
Constitutional Reform and East Asian Maritime 
Security. Master of Arts in Law and Diplomacy 
Thesis. Tufts University, The Fletcher Scool, 
http:/fletcher.tufts.edu. 2009-05-20, s 20 ff.
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anat sätt är inblandad eller bidragande.

Utveckling av Japans 
maritima strategi
Ökat samarbete med USA
Grunden till Japans samarbete med USA 
har lagts genom Yoshida-doktrinen se-
dan ca 60 år varför ett fortsatt samarbete, 
eller t.o.m. utökat, med USA kan te sig 
naturligt. Ett USA och Japan har många 
gemensamma intressen, varav ett av de 
mest signifikanta utgörs av bevarandet av 
säkerheten för sjöförbindelserna genom 
Östra- och Sydöstra Asien. 61 Japans nära 
marina samarbete med USA gör att det 
borde vara lättare för Japan att öka sam-
arbetet än vad andra stater har om viljan 
i Japan skulle finnas. Härur skulle det 
kunna vara möjligt för Japan att låta USA 
ta sig an skyddandet av sjöförbindelserna 
till och från Japan, inklusive skyddet i 
Malacka- och Singapore sunden, vilket 
skulle medföra att Japan inte skulle behö-
va ha så stora marina resurser. Problemet 
ligger dock bl.a. i att Japan, som är i så 
stort oljeberoende av Mellanöstern, rim-
ligtvis inte kan bedriva samma offensiva 
politik som USA mot dessa länder. Ett 
annat dilemma är skillnaderna i synen 
på hotet från Nordkorea. För Japans del 
är närheten synnerligen påtaglig i form 
av ett hot om ett direkt anfall, medan för 
USA:s del är det snarare spridningen av 
kärnvapen som oroar.62 Har det då någon 
betydelse för sjövägarna? Kanske inte 
direkt, men om Japan driver sin politiska 
linje allt för hårt kan det få konsekven-
ser för hur villig USA är att stödja Japan 
med krigsmateriel och resursstöd i skyd-
det av sjövägarna. Å andra sidan finns det 

61  Samuels, s 152.
62  Ibid.

uppgifter som uppger att USA är villig att 
bevara samarbetet och t.o.m. utöka det. 
Japanska media har uppgett att USA pla-
nerar att följa upp en amerikans rapport, 
som innebär att Japan ska försvara sina 
sjöförbindelser så långt bort som 5000 
NM från Japan, eller ända till Persiska 
viken.63

En fördel för Japan att driva linjen med 
ett utökat samarbete med USA är dock att 
Japan då sannolikt inte ses som ett hot 
från ostasiatiska länder. Det mångåriga 
och nära samarbetet med USA gör att 
Japan inte tilldrar sig lika stor uppmärk-
samhet i försvarsfrågor.64 Det för med sig 
att Japan gradvis skulle kunna skaffa fler 
örlogsfartyg och marint flyg framgent för 
att därigenom öka sin närvaro i Sydosta-
sien. Istället kan ett maritimt expansivt 
Kina komma att framstå som den aktör 
i området som utgör hotet mot många av 
kuststaterna. 

De hotade sjöförbindelserna ligger 
långt bort från både USA och Japan, och 
kräver oerhörda resurser för att kontinu-
erligt kontrolleras. Med hänsyn till den 
tidigare angivna definitionen av sjöför-
bindelser där faktorerna bedriva, upp-
rätthålla och kontrollera återfinns, riske-
rar trots de stora potentiella resurserna, 
kontrollen av sjöfarten att bli svår att ge-
nomföra i en USA-dominerad säkerhets-
politisk lösning. Det beror på att varken 
Japan eller USA har landbaser längs med 
sjöförbindelsen och därmed måste förlita 
sig på enbart sjöburen sjötrafikkontroll. 
Styrkan ligger dock i att möjligheten till 
effektiva sjöförbindelser är stora då möj-
ligheterna till skydd föreligger.

63  Armitage Richard (2000): Armitage 
report, Deputy Assistant Secretary for East Asia, 
State Department, Washington DC.
64  Woolley (1996), s 56.
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Regionalt samarbete
En inte allt för provokativ väg för Ja-
pan är att bygga ut samarbetet och ta 
ledningen i ett regionalt samarbete med 
välvilliga stater i Sydostasien. En sådan 
fråga skulle kunna tas upp inom ramen 
för ASEAN65 Regional Forum (ARF). 
Ett problem är dock att ARF består av tio 
medlemsländer med varierande intressen 
och en del stater saknar marina resurser 
för att mer praktiskt kunna bidra till ett 
marint samarbete.66 Det innebär att ett 
japanskt deltagandet kan bli begränsat. 
Den Sydostasiatiska regionen är också 
en mycket känslig region, och ser med 
historien som grund säkert mycket skep-
tiskt på ett sådant initiativ från Japan. Ett 
samarbete skulle dock kunna börja med 
stödåtgärder vid ickemilitära hot som 
pågår i fredstid, t.ex. för stöd vid natur-
katastrofer.67 Först därefter skulle ett suc-

65  Association of South East Asian Na-
tions, består av tio medlemsstater: Brunei, Kam-
bodja, Indonesien, Laos, Malaysia, Mayanmar, 
Filipinerna, Singapore, Thailand och Vietnam.
66  Nishihara, PM inför symposium 
Tokyo 2007-10-16, s4.
67  Presentation framförd av Kaneda 
Hideaki, Okazaki Institute Japan med titeln 
Maritime Outlook for NE Asia vid Maritime 

cessivt införande av skydd av sjöförbin-
delser mot sjöröveri och terrorism utfört 
av örlogsfartyg kunna vara möjligt. Inom 
ASEAN finns Treaty of Amity and Coo-
peration (TAC), som är en mer lågnivå-
funktion för att kunna hantera maritim 
säkerhet. Ett exempel på ASEAN:s rela-
tivt låga förmåga och möjlighet att få för-
troende för krishantering i Sydostasien 
är att konflikten om Spratlyöarna ännu 
inte funnit någon lösning. Kina är, trots 
att ASEAN lyckades med att förhandla 
fram en uppförandekod för Kina i Syd-
kinesiska sjön 2002, en provokativ aktör 
i området.68 

Ett steg mot en utveckling inom ett re-
gionalt samarbete finns dock redan idag 
då Japan stöder de stater som gränsar till 
det för japanska sjöförbindelser så vikti-
ga Malacka-sundet, Malaysia, Singapore 
och Indonesien, med tekniskt stöd.69 Det 
kan därför inte uteslutas att Japan ser det-
ta som ett steg mot ett mer nära regionalt 
samarbete. Vidare etablerade Japanska 
Kustbevakningen (Japanese Coast Guard 
Security in the Asia-Pacific Conference. Organ-
iserad av The Institute of Defence and Strategic 
Studies (IDSS). 2004-02-25.
68  Graham, s 60.
69 Nishihara, s4.

Det nybyggda helikopterhangarfartyget Hyuga med ett deplacement på ca 18.000 ton 
som kan bära ca 11 helikoptrar.
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- JCG) 2004 Maritime Safety Joint Infor-
mation Center i Singapore, som även om 
det primärt hanterar maritim sjösäker-
het inte kan uteslutas att det i framtiden 
kan inkludera även Maritime Security. 70

Inom ramen för en maritim strategi är 
det sedan möjligt för Japan att vara än 
mer offensiv. För även om det primärt 
är JCG som är involverad i samarbetet 
kring Malacka-sundet idag, så är det fullt 
möjligt att JMSDF utnyttjas inom ramen 
för den japanska lagstiftningen: Law to 
Ensure Security in Situations in Areas 
Surrounding Japan, vilken medger logis-
tiskt stöd till amerikanska militära styr-
kor. Men även lagen: Maritime Interdict 
Operations, som avser skydd av japanska 
medborgare och egendom skulle kunna 
åberopas.71 

En utgångspunkt där regionalt sam-
arbete står i fokus förutsätter nästan att 
Kina inte sätter politisk press med av-
seende på maritima krav, på de mindre 
staterna i Sydostasien. Det skulle i så fall 
innebära att det är upprätthållandet av 
Japans sjöförbindelser som skulle kunna 
vara hotat då Kinas intressen i så fall 
skulle skära rakt igenom dessa sjöför-
bindelser. Å andra sidan kan kontrollen  
underlättas om ett sjösäkerhetssamarbete 
mellan många kuststater upprättas.

Samarbete med likasinnade stater
Istället för att samarbeta med mindre na-
tioner inom ASEAN, som saknar resurser 
och dessutom har andra inriktningar än 
Japan, kan en möjlig väg vara att samar-
beta med likasinnade stater. Likasinnade 
i den mån att staterna har liknande mari-
tima problem, t.ex. Sydkorea, Australien, 
Kina och t.o.m. Indien. Ett samarbete 
med Kina inom maritim säkerhet skulle 
70  Yamazaki, s 10.
71  Ibid.

kunna bidra till bättre relation inom an-
dra säkerhetspolitiska områden, men 
som framgått ovan är det högst osäkert 
om Kina kan medverka i ett sådant sam-
arbete med Japan.

Japan har fått ett gemensamt intresse 
med det ekonomiskt växande Indien ge-
nom att Malacka-sundet har fått en ökad 
betydelse genom Indiens ökande handel 
med Kina och Sydkorea. Indien har även 
kommit att bekymra sig för Kinas mariti-
ma expansionism som även sträcker sig ut 
i Indiska Oceanen.72 Ett samarbete mel-
lan dessa båda länder, med USA:s med-
givande, skulle således vara fullt möjligt 
för att säkerställa gemensamma nationel-
la intressen.73 Det är i det sammanhanget 
värt att nämna att samtal har förts mellan 
de båda länderna i frågan.74 Ett samarbete 
med Indien kan dock försvåras av att de 
båda länderna sedan tidigare saknat lik-
nande samarbeten och att Indien av tradi-
tion varit kontinentalt inriktat. En annan 
svårighet är japanska självpåtagna inri-
kespolitiska begränsningar för ett sådant 
samarbete. Men fördelen av att de båda 
staterna har intressen i överlappande sjö-
förbindelser och kanske viktigast att de 
har delade maritimpolitiska och ekono-
miska värderingar. Dessa faktorer utgör 
en god utgångspunkt för ett maritimt 
samarbete där säkerställande av sjöför-
bindelser utgör en del.75

Då Japan och Indien skulle vara nya 
för varandra i ett maritimt samarbete om 

72  Singh S.K. (2003): Japan-India 
Dialogue on Asian Security, Session I – Chang-
ing Security Situation in the Asia Pacific Region. 
Japan-India Dialogue on Ocean Security 12-13 
november 2003. Ship & Ocean Foundation, s 20.
73  Yamazaki, s 8.
74  Bl.a. I Tokyo vid Japan-India Dia-
logue on Ocean Security 12-13 november 2003.
75  Mihir.
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skydd av sjöförbindelser är det inte orim-
ligt att förmoda att hela förmågan till ge-
mensam kontroll av sjöfarten skulle vara 
begränsad. Det gäller i alla fall i ett ini-
tialt skede av processen. Fördelen ligger 
kanske i att de överlappande sjöförbindel-
serna medger möjlighet till upprätthål-
lande och viss mån av effektivitet.

Slutsatser och 
sammanfattning
Ingen av de tre ovan beskrivna utgångs-
punkterna för en japansk maritim stra-
tegi är vare sig enkel eller självklar. En 
slutsats är dock att ingen av vägarna 
utesluter någon annan, vilket innebär 
att det lämpligaste kan vara att göra en 
kombination av ovanstående. Risken kan 
i och för sig bli att målsättningen blir 
splittrad och komplicerad att hålla ihop. 
I alla de redovisade marinstrategiska ut-
vecklingarna är det ett problem med ett 
framskjutet och aktivt marinoperativt 
agerande. Vattnen i sjöförbindelsernas 

förträngningar i Sydostasien är mycket 
smala och innehåller således enbart ter-
ritorialhav. Ett aktivt agerande, av ja-
panska eller andra staters örlogsfartyg, 
innanför eller ens nära dessa staters ter-
ritorialhav ter sig alltså mycket svårt, då 
rätten till passage av sunden inte medger 
annat än transitpassage. Ett samarbete 
med likasinnade synes dock vara den väg 
som bäst kan tillvarata Japans egna stra-
tegiska intressen, men utan att bli en allt 
för provokativ aktör. Men samtidigt kan, 
som nämnts, samarbetet med USA inte 
glömmas bort. I alla fall inte under de 
närmast kommande generationerna. Men 
oavsett vilken utgångspunkt Japan väjer 
att gå så står landet inför många framtida 
utmaningar då det gäller att säkerställa 
sina sjöförbindelser för framför allt den 
livsviktiga oljan. Det är alltså tveklöst så 
att på det sätt som Japans samhällsstruk-
tur och välfärd ser ut idag så är Japan helt 
beroende av att sjöförbindelserna för bl.a. 
oljan kan säkras.
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AUGUST BOJ

August Boj var värnpliktig i flottan (1963-64) och sedan bland 
annat informationschef vid Riksantikvarieämbetet och är nu 
ledamot av styrelsen och verksamhetsansvarig vid Stiftelsen 
Vasakungarnas Djurhamn. Foto: Johan Dunder

Inledande arbete
Det hela började som ett lokalt samarbets-
projekt med Djurö Konst & Kultur och 
Djurö skola som syftade till att intressera 
skolans elever för det lokala kulturarvet. 
Arbetet fortsatte med stöd av Länsstyrel-
sen i Stockholms län och Värmdö kom-
mun. Kulturhistorikern Katarina Scho-
erner kunde, på uppdrag av kommunen, 
skriva en bok om Djurhamns historia 
grundad på en grundlig genomgång av 
källmaterial. Boken ”Djurhamn- örlogs-
hamn under Vasatid” gavs ut 2007 och 
följdes året därpå av en broschyr ”Mötes-
plats Djurhamn” där visionen att utveckla 
Ekomuseum Djurhamn för första gången 
presenterades. Efter fortsatt ekonomiskt 
stöd från Länsstyrelsen har visionen kon-
kretiserats och planen är nu att bygga en 

kultur- och naturstig på Djurö och Skep-
parön med ett tiotal informationsplatser, 
som på olika sätt presenterar Stockholms 
skärgårds tidiga historia, med fokus på 
stormaktstidens örlogshistoria.

Djurhamnssvärdet
Med stöd av Kungl. Vitterhetsakademien 
kunde en arkeologisk inventering 2007 
genomföras  av arkeologen Martin Rund-
kvist. Inventeringen resulterade bland 
annat i fyndet av ett ovanligt, välbevarat 
och vackert svärd i järn från tidigt 1500-
tal i det forna hamnområdet Djurhamn 
på Djurö. Rapporten från konserverings-
arbetet kom med intressanta uppgifter. 
Klingan hade tre ”färska stridshugg” för 
att citera rapporten, vilka återfanns på 
samma sida. Tolkningen är att skadorna 

Stiftelsen Vasakungarnas Djurhamn
Insamlingsstiftelsen Vasakungarnas Djurhamn höll sitt konsti-
tuerande sammanträde den 18 juni 2008. Stiftelsebildare var de 
båda ideella föreningarna Djurö Konst & Kultur och Djurö Bya-
lag. Stiftelsens ändamål ska vara att främja vetenskapliga un-
dersökningar och annan forskning rörande örlogshamnen Djurhamn som belyser 
hamnens historia och dess betydelse inom östersjöregionen liksom verksamhet som 
syftar till att sprida kunskap om denna forsknings resultat.
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med stor sannolikhet har uppkommit 
under brukningstiden och kan möjligen 
”härledas till att vara en stridsskada”. 
Man grundar detta på att karaktären på 
skadorna indikerar att de uppkommit i 
kontakt med annan hård och rak metall. 
Onekligen sätter dessa iakttagelser fan-
tasin i rörelse. Svärdet i sig är intressant 
enligt Nils Drejholt på Kungl. Livrust-
kammaren som daterat svärdet. Det är 
enligt honom ett s.k. enhandssvärd med 
en längd av 92 cm och med en utform-
ning som påminner om de s.k. rikssvär-
den, Gustav Vasas ceremonisvärd.

Forskningsseminarium
För att bl.a. kunna samla ny opublicerad 
fakta om Stockholms skärgårds tidiga 
historia initierade Stiftelsen Vasakung-
arnas Djurhamn ett forskningssemina-
rium som hösten 2008 genomfördes i 
samarbete med Värmdö kommun och 
med Kungl. Vitterhetsakademien som 
värd. Under seminariedagen konstatera-
des det att Stockholms skärgårds historia 
fram till 1718 fortfarande till stora delar 
är outforskad. Att detta får ett genomslag 
i vardagen bekräftas av verksamheten 
Visit Skärgården som menar att det i dag 
inte finns någon skärgårdsguide som har 
intresserat sig för denna intressanta och 
spännande epok. Seminariet som sam-
lade drygt 60 forskare, museiföreträdare 
och vetenskapsjournalister kommer att 
resultera i en seminarieskrift i Kungl. 

Vitterhetsakademiens konferensserie 
som utkommer under hösten 2009. Publi-
kationen ”Skärgård och Örlog – nedslag 
i Stockholms skärgårds tidiga historia” 
redovisar seminariets sju vetenskapliga 
föredrag.

Utställningen Djurhamn 
på Djupet
Till sommaren 2009 producerade Stif-
telsen Vasakungarnas Djurhamn i sam-
arbete med Föreningen Skärgårdsmuseet 
i Stavsnäs utställningen ”Djurhamn på 
Djupet”. Producent för utställningen var 
kulturhistorikern Katarina Schoerner 
som är knuten till stiftelsen och som ti-
digare medarbetare vid Vasamuseet har 

Djurhamnssvärdet

Katarina Schoerner, producent för ut-
ställningen på Skärgårdsmuseet i Stavs-
näs som pågår tom sommaren 2010. 
Foto: Aryan Baher
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producerat flera av Vasamuseets basut-
ställningar. Utställningen som har form-
givits av Lars Jerhammar redovisar de 
dykningar som genomfördes i Djurhamn 
under 1960 och 1980-talet då över 1000 
föremål togs upp från den forna hamn-
bassängen. Andra delar av utställningen 
berättar om bröderna Nahlins bärgning 
av örlogsskeppet Riksvasa på 1960-talet 
och om Djurhamnssvärdet. Utställningen 
visas för grupper under höst, vinter och 
vår och kommer enligt planerna att finnas 
kvar på Skärgårdsmuseet till hösten 2010.

Marinarkeologiska 
undersökningar
I augusti 2009 inleddes arbetet med de 
första vetenskapliga marinarkeologiska 
undersökningarna i Djurhamn. Under 
ledning av professorn i marinarkeologi, 
Johan Rönnby vid Södertörns högskola 
kommer hans elever Jonas Wiklund och 

Oscar Sander att genomföra sina magis-
terexamensuppsatser genom att under två 
år i ett brett historiskt perspektiv under-
söka och tolka resultatet av dykningar i 
Djurhamn.

Utöver det som här har berättats om 
Stiftelsen Vasakungarnas Djurhamns 
verksamhet bör tilläggas att verksamhe-
ten har samlat över 1000 deltagare till 
berättarkvällar, föredrag och historiska 
vandringar i Djurhamn. 

Vi har nu inlett diskussioner om sam-
verkan med Kungl. Örlogsmannasäll-
skapet som vi hoppas ska bli givande för 
båda parter. Bland annat så medverkade 
Kungl. Örlogsmannasällskapets ordfö-
rande, Leif Nylander, vid invigningen 
av utställningen ”Djurhamn på Djupet” 
i somras. Kungl. Örlogsmannasällska-
pet kommer även att tillsätta en av sty-
relseplatserna i stiftelsen Vasakungarnas 
Djurhamn. 

Ordföranden i Kungl. Örlogsmannasällskapet, konteramiral Leif Nylander, invig-
ningstalar vid öppningen av utställningen «Djurhamn på Djupet». Foto: Aryan Baher.



225

Utdrag ur ”Flottor och örlogsskepp i Djurhamn” 
av Jan Glete
Jan Glete, professor i historia vid Stockholms universitet samt korresponderande le-
damot i Kungl. Örlogsmannasällskapet, avled i augusti i år vid 61 års ålder. Jan Glete 
som är känd för sin forskning kring marin historia med inriktning på de europeiska 
örlogsflottornas historia från 1500-talet och framåt gav under senare år ut: Warfare 
at Sea 1500-1650 (2000), War and the State in Early Modern Europe 1500-1600 (2002) 
samt Naval History 1500-1680 (2005). Jan Glete skrev föredraget “Flottor och örlogs-
skepp i Djurhamn” till forskningssymposiet på Kungl. Vitterhetsakademien i oktober 
2008 som arrangerades i samverkan med den då nybildade Stiftelsen Vasakungarnas 
Djurhamn. Jan Glete var redan då märkt av sin sjukdom och föredraget, som till vissa 
delar redovisas här, framfördes då av kulturhistorikern Katarina Schoerner.

Den nordiska unionspolitiken var en 
komplex härva av konflikter och samar-
bete där särskilt Sverige sällan eller aldrig 
uppträdde som en politisk enhet. Vissa 
delar av adeln och bönderna stödde ol-
denburgarna, andra var motståndare men 
många var obestämda och skiftande i sin 
syn på om Christian I, Hans och Christian 
II skulle tillåtas utöva effektiv makt eller 
inte i Sverige. Strider och förhandlingar 
pågick ofta som del av en och samma 
operation: förhandlingar fördes och bröt 
ihop, parterna lät vapnen tala varefter 
förhandlingar fördes på nytt om strider-
nas resultat. Åtskilliga av dessa händelser 
ägde rum i och nära Stockholms skärgård.

För oldenburgarna var det viktigt att 
kunna uppträda med respektingivande 
militär styrka i centrala Sverige, Stock-
holm och Mälardalen. Det var ytterst 
svårt att ta sig dit landvägen. Vägen var 
lång och svårframkomlig och några tu-
sen soldater räckte helt enkelt inte till för 
att ta sig fram genom ett fientligt sinnat 
land. Sjövägen var däremot framkomlig. 
Kungarna hade effektiv kontroll över 
Danmark och normalt även Norge och 
de kunde använda denna makt till att 

Djurhamn
Djurhamn hör till de få platser i skär-
gården med anknytning till flottan som 
uppmärksammats och där vi åtminstone 
vet var verksamheten bedrevs. Platsen 
är också nämnd vid ett betydande antal 
tillfällen från 1400-talet till tidigt 1600-
tal. Det framgår att den måste ha varit väl 
känd som en lämplig ankarplats för större 
fartyg och flottstyrkor. Samtidigt är det 
tydligt att verksamheten sågs som till-
fällig. Visserligen vet vi inte hur många 
byggnader och anläggningar som upp-
fördes men det rörde sig om anspråkslösa 
och kanske delvis flyttbara byggnader. 
Det var i huvudsak fartygen som var bo-
städer och förråd.

Djurhamn framträder som den vikti-
gaste ankarplatsen för stora flottor un-
der senare delen av 1400-talet och tidigt 
1500-tal. De stora flottor som fanns i 
Stockholms skärgård under den perioden 
var inte svenska. Det var de oldenburgska 
unionskungarna som uppträdde med be-
tydande sjöstridskrafter för att hävda sig 
gentemot makthavare inom det svenska 
riket som de förhandlade med eller stred 
mot. 
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hålla betydligt större sjöstridskrafter än 
de normalt splittrade svenskarna. Det 
gjorde det möjligt för dem att föra ihop 
fartyg, sjömän och soldater för att samla 
kraft mot Stockholm. Skärgården blev 
en möjlighet för dem att stanna under en 
längre period utan att behöva hålla far-
tygen ute till havs. 1400-talets segelfar-
tyg var ännu mycket ofullkomliga och 
känsliga för hårt väder och utrymmet för 
proviant för en större styrka soldater var 
litet. En längre operation krävde en skyd-
dad hamn där fartyg, besättning och sol-
dater kunde leva någorlunda drägligt och 
få förråden påfyllda. Vi vet att Djurhamn 
flera gånger fungerade på det sättet: 1457, 
1502 och 1518. Förhandlingarna 1471 vi-
sar att Djurhamn sågs som en naturlig 
plats för en oldenburgsk flotta under en  
”handlingsoperation”, även om Christian 
I blev alltför djärv och seglade rakt in till 
centrala Stockholm där hans arme blev 
besegrad.

Gustav Vasa byggde upp betydande 
sjöstridskrafter och kunde börja använda 
Stockholms skärgård både som uthamn 
och som försvarszon för Stockholm och 
Mälardalen. Redan hösten 1522 visade 
det sig att den nya flottan kunde stoppa 
en dansk flotta i skärgården innan den 
nått Stockholm. En skrivelse från Gustav 
Vasa från 1544 visar att han förväntade 
att de nya galärer som han låtit bygga 
skulle kunna stoppa en fientlig flotta med 
artillerield i skärgården. Ordalagen anty-
der att galärerna skulle ligga skyddade 
bakom låga skär och med tungt artilleri 
skjuta på segelfartygen, rimligen när de 
långsamt och försiktigt manövrerade ge-
nom skärgården och hade svårt att för-
svara sig. En dansk krigsplan från 1560 
visar att detta sågs som avskräckande: 
danskarna uppfattade de svenska galä-

rerna som mycket farliga i skargården.
Gustav Vasa hade ingen bestämd fa-

vorithamn i skärgården för att förlägga 
en operativ flotta i. I själva verket var det 
sällan han gjorde det. Flottor och fartyg 
sändes normalt i väg från Stockholm till 
södra Östersjön eller Finska Viken. Un-
der Grevefejden 1534–36 synes främst 
Älvsnabben ha fungerat som samlings-
punkt även om Gustav föreslog att flottan 
skulle samlas i Djurhamn när den seglade 
hem från södra Östersjön på våren 1536. 
Under Nordiska Sjuårskriget 1563–70 
valde Erik XIV Dalarö-Älvsnabben som 
flottans operativa bas. Varför vet vi inte, 
även om det kan ha förefallit naturligt att 
placera basen så långt söderut som möj-
ligt när operationsområdet låg i södra 
Östersjön. Efter 1570 fördes krigen för 
lång tid mot Ryssland och de flottstyrkor 
som användes hade sina baser i Finska vi-
ken. Vare sig Djurhamn eller Dalarö var 
då av någon större betydelse.

Under Karl IX:s sista år och Gustav II 
Adolfs tid kom vad vi väl får kalla Djur-
hamns storhetstid som flottbas. Platsen 
synes ha återupptäckts av kungamakt 
och flotta omkring 1608 och under de föl-
jande årtiondena var Djurhamn gång på 
gång operativ bas för större eller mindre 
flottstyrkor och samlingsplats för armé-
styrkor som skulle skeppas över Öster-
sjön till den polska krigsskådeplatsen. 
Dalarö/Älvsnabben användes också för 
samma ändamål och det är inte helt enkelt 
att se om det fanns något system i detta. 
Djurhamn användes som samlingsplats 
för angreppet mot Pillau och Riga 1617 
och mot Preussen 1626 även om flottan då 
delvis avseglade från Älvsnabben. Preus-
senoperationen 1626 var en av de stora 
amfibieoperationerna på 1620-talet med 
ca 14 000 soldater. Dalarö/Älvsnabben 
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användes vid den stora expeditionen mot 
Riga 1621, vid invasionen av Tyskland 
1630 och vid den planerade men inställda 
attacken mot Danmark 1624. Sandhamn 
användes som samlingsplats vid mindre 
amfibieoperationer 1622 och 1625. Från 
1628 började flottan även använda Ny-
hamn, en vik mellan Älvsnabben och nu-
varande Nynäshamn som övervintrings-
plats för en del av flottan. 1676 gjordes 
även en seriös utredning om Nyhamn 
kunde tänkas bli flottbas.

Under de senare svensk-danska krigen 
under 1600-talet blev Dalarö/Älvsnabben 
fast etablerad som flottans operationsbas 
i Stockholms skärgard. En skans uppför-
des vid Dalarö 1623 och ersattes av den 
nuvarande skansen 1656. Efter 1670-talet 
flyttade flottan till Karlskrona och när en 
del fartyg från 1714–15 åter stationerades 
i Stockholm för att avvärja det nya hotet 
från Ryssland var andra ankringsplatser 
viktigare. 1721 använde den förenade 
brittisk-svenska flottan Kapellskär som 
bas under en stor del av sommaren. En av 
skärgardens fördelar är att det är lätt att 
finna många alternativa operationsbaser.

Örlogsskepp i Djurhamn
Eftersom de första större flottor som 
har ankrat här tillhörde de oldenburgska 
unionskungarna kan det vara lämpligt 
att börja med ett danskt skepp. Vi kän-
ner inte till namnen på särskilt många 
av de skepp som kom från Danmark till 
Stockholms skärgård. Ett undantag är det 
stora skeppet Maria som var flaggskepp 
för Christian II:s flotta när han seglade 
till Stockholms skärgård 1517 och 1518. 
Åtminstone 1518 bör skeppet således ha 
ankrat i Djurhamn. På hemresan drabba-
des det av storm och haveri och tvingades 
övervintra i Reval/Tallinn för att repare-

ras.
Maria var ett av Europas största ör-

logsskepp under tidigt 1500-tal, kanske 
det största skepp som någonsin besökt 
Djurhamn. Kung Hans satsade mycket på 
att bygga upp en respektingivande flotta 
med artilleribeväpnade skepp i olika stor-
lekar. Till 1510 eller 1511 hade han bl.a. 
byggt det mycket stora skeppet Engelen. 
Omkring 1510 började han bygga ett an-
dra mycket stort skepp, Maria, troligen i 
Köpenhamn. Det blev färdigt först 1514 
när hans son Christian II blivit kung. 
Christian lånade ut Engelen till sin svåger 
Karl, sedermera kejsar Karl V, när Karl 
1516 skulle segla från Nederländerna 
för att överta sitt spanska rike. Det stora 
skeppet imponerade på både nederlända-
re och spanjorer men olyckligtvis brann 
det upp i Spanien.

Det stora skeppet Maria deltog så vitt vi 
vet inte i några sjöstrider i Östersjön. Det 
tillhörde inte den flotta som den danske 
amiralen Sören Norby förfogade över och 
som under 1521–23 var aktiv för att för-
svara Christians positioner i Sverige och 
Finland. Maria var med i den flotta som 
Christian II tog med från Köpenhamn 
till Nederländerna när han på våren 1523 
flydde från Norden för att söka skydd 
hos svågern, kejsar Karl. Maria råkade 
återigen ut för en svår storm, sprang läck 
och gick på grund. Det bärgades men var 
förmodligen i dåligt skick. 1525 sålde 
Christian sitt stora skepp Maria till den 
genuesiske köpmannen Augusto Centu-
rione. Att det var en av de ledande genue-
siska handelsfamiljerna som köpte är för-
modligen ingen tillfällighet. Just Genua 
hade under 1400-talet specialiserat sig på 
handelssjöfart med mycket stora skepp, 
karacker, och genuesarna sålde eller lå-
nade ut sådana jätteskepp till europeiska 
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kungar under krigstid. Centurione ansåg 
förmodligen att han kunde reparera och 
använda Maria, men då sannolikt främst 
i Medelhavet. Skeppets förmåga att klara 
sig i Nordeuropas stormiga farvatten ver-
kar mer tveksam. Behovet av en skyddad 
ankarplats som Djurhamn för en tidig 
1500-tals flotta är tydligt.

Hur stor var Maria? Vi vet inte mer 
än vikten på ett ankare, nära två ton, 
och längden på stormasten, 120 fot. Den 
danske sjöhistorikern Niels M. Probst har 
sökt rekonstruera skeppets deplacement, 
men slutsatserna är högst ungefärliga. 
Jag tror att man försiktigtvis kan säga att 
Maria bör ha varit i storleksordningen 
1 500 till 2 000 ton och därmed utan tve-
kan ett av de största örlogsskeppen på sin 
tid.

Från denna gigant kan vi gå till ett 
till synes anspråkslöst fartyg vid namn 
Mjölkpigan som fanns i Djurhamn under 
åtminstone några dagar 1610. Namnet är 
inte svenskt utan ett försvenskat neder-
ländskt namn. Under 1600-talets första 
decennium blockerade den svenska flot-
tan ofta den stora handelsstaden Riga 
som en del av Karl IX:s krig mot Polen. 
Vid denna tid hade Nederländerna kom-
mit att dominera sjöfart och handel i 
Östersjön och den svenska blockaden 
av Riga ledde till en svensk-nederländsk 
konfrontation som vi vet anmärknings-
värt lite om. Det mest konkreta vi vet om 
den är att ett betydande antal handelsfar-
tyg från Nederländerna erövrades och att 
många av dem kom att införlivas i den 
svenska flottan. Detta kulminerade åren 
1607–10 då inte mindre än 20 nederländ-
ska handelsskepp erövrades och övergick 
till att vara svenska örlogsskepp. Under 
1609 erövrades nio sådana skepp av vilka 
Mjölkpigan var ett.

Nederländsk handelssjöfart i Östersjön 
brukar betecknas som en fredlig verk-
samhet bedriven med mer eller mindre 
obeväpnade lastfartyg med små besätt-
ningar. De många erövrade skeppen från 
Riga företer en annan bild. De var, för att 
vara handelsfartyg, kraftigt beväpnade 
med artilleri och de var förhållandevis 
stora, i huvudsak i storleksordningen 
300 till 600 tons deplacement. Mjölkpi-
gan kan uppskattas till omkring 500 tons 
deplacement med 8 kanoner och 4 lätta 
pjäser. Som svenskt örlogsfartyg fick den 
fler och tyngre pjäser: 17 kanoner och 2 
lätta pjäser. Men Mjölkpigans bestyck-
ning som nederländskt handelsfartyg var 
för denna tid respektingivande och till-
räcklig för strid mot mindre örlogsskepp. 
Det krävdes skepp med för denna tid be-
tydande artilleristyrka för att erövra det.

Mjölkpigan var en representant för en 
viktig fartygstyp under sent 1500-tal och 
1600-tal: det artilleribeväpnade handels-
fartyget. De byggdes i stort antal i Eng-
land och Nederländerna och de var av 
stor betydelse för dessa länders inbryt-
ningar i handeln på farvatten där fientliga 
makter och okontrollerat våld var vanligt. 
De seglade främst på Medelhavet, In-
diska oceanen och Västindien, områden 
som Spanien och Portugal sökte hävda att 
de hade monopol på. Artilleribeväpnade 
handelsfartyg kunde, om de uppträdde i 
grupp, slå tillbaka fientliga örlogsfartyg 
och de kunde vid behov även användas 
som riktiga örlogsfartyg. Om lasten er-
sattes av ett fullt batteri av kanoner och 
om besättningen ökades kunde de bli 
nästan lika slagkraftiga som ett riktigt 
örlogsfartyg av samma storlek.

Åtminstone under åren 1607–10 tycks 
nederländska köpmän och redare ha för-
sökt bedriva handel på den stora met-
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ropolen Riga med samma metoder som 
man gjorde i Medelhavet och Indiska 
Oceanen; med beväpnade handelsfar-
tyg som sannolikt seglade i konvoj. Hur 
mycket de fick ut av detta har ingen ta-
git reda på men det förefaller som om 
den store profitören på verksamheten var 
Karl IX som fick tag på ett stort antal far-
tyg, sannolikt väl byggda och moderna, 
som han kunde utrusta till örlogsfartyg. 
Vi vet att den svenska Riga-blockaden 
till slut bröts 1610 men då med hjälp av 
den danska flottan som eskorterade de 
nederländska skeppen. Förevändningen 
var att Riga ansågs ligga på den danske 
kungens farvatten (Ösel var ju danskt) 
men i realiteten var det mer en maktpoli-
tisk demonstration, rimligen ett motdrag 
mot Karl IX:s försök att ta kontroll över 
norska Finnmarken.

Året därpå resulterade konflikten i 
fullt krig mellan Danmark och Sverige 
när Christian IV angrep Kalmar. Mjölk-
pigan ingick då i en svensk eskader som 
förgäves sökte undsätta staden och slot-
tet. Eskadern blockerades av en överläg-
sen dansk styrka och när den under natten 
mellan den 21 och 22 juli 1611 bröt sig ut 
gick Mjölkpigan på grund och erövrades 
av danskarna som införlivade det i sin 
flotta. 1618 beslöt Christian IV att satsa 
på en expedition till Indiska Oceanen 
och Mjölkpigan utvaldes som flaggskepp 
för den lilla eskader som utrustades. I 
samband med det omdöptes skeppet till 
Elephanten. Befälhavare blev den unge 
adelsmannen Ove Gjedde, sedermera 
dansk riksamiral. Expeditionen varade 
från november 1618 till mars 1622 då 
Elephanten kom tillbaka till Köpenhamn. 
Gjedde hade lyckats grunda en dansk 
handelsstation i Tranquebar i sydöstra 
Indien som förblev dansk ända till 1846. 

Mjölkpigan var förmodligen väl lämpad 
för en långväga expedition av denna typ 
eftersom det var just för sådana resor som 
Nederländarna byggde beväpnade han-
delsfartyg.

Det svenska örlogsskepp som är star-
kast förknippat med Djurhamn är na-
turligtvis det för sin tid stora skepp som 
brann och sjönk här i oktober 1623. Det 
har i litteraturen blivit känt som Riks-
vasa men liksom det skepp som sjönk 
på Strömmen 1628 hette det egentligen 
Vasan eller Vasen, med många varianter 
i stavningen. Prefixet Riks dyker så långt 
jag vet först upp i ett kontrakt om tack-
ling 1618 då det sattes framför de far-
tygsnamn som betecknade riksregalier: 
Kronan, Svärdet, osv. och även framför 
namnet Vasen.  Men det är sällan nam-
net Riksvasan syns i källorna och det 
blev snart ovanligt att skriva Rikskronan, 
Rikssvärdet, Riksnyckeln, Riksscepter 
och Riksäpplet. De korta namnformerna 
var helt förhärskande. Det rätta namnet 
på skeppet som hamnade på havsbotten i 
Djurhamn är Vasan eller Vasen, det andra 
skeppet med det namnet i flottans histo-
ria. Det första hade byggts i Västervik på 
1570-talet men namnet Vasen slog aldrig 
igenom, sannolikt därför att det var främ-
mande för det namnskick som användes 
på 1500-talet. Det kom vanligen att kallas 
Smålands Lejonet.

Skeppet Vasen var det största av de 
skepp som hertig Karl lät bygga un-
der sin stora upprustning av flottan på 
1590-talet. Den startade redan 1591/92 
och pågick oavbrutet in på de första åren 
av 1600-talet när bygget av större skepp 
kraftigt avtog. Egentligen var det två flot-
tor som byggdes: den kungliga flottan och 
hertigens egen flotta, även om hertig Karl 
i praktiken kontrollerade resurserna för 
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den kungliga flottan i Sverige. I Finland 
var det annorlunda, där kontrollerade 
riksamiral Klas Fleming alla resurser 
och han var lojal mot kung Sigismund. 
I praktiken rustade Karl för ett kom-
mande inbördeskrig. När det skepp som 
blev Vasen nämns för första gången i juni 
1596 var byggnadsverksamheten främst 
inriktad på en kommande konflikt med 
Sigismund.

Senast 1596 inleddes ett stort skepps-
bygge på Aspön utanfor Strängnäs. Om-
rådet hörde till Karls hertigdöme och han 
hade tidigare byggt flera stora skepp i 
Strängnästrakten. Det är sannolikt att 
han tänkt sig att skeppet skulle bli det 
största i hans egen hertigflotta, men när 
det blev färdigt 1599 var denna flotta 
redan förenad med kungarikets  flotta 
under hertigens högsta befäl. Skepps-
byggmästaren hette Tomas. Det fanns åt-
minstone tre skeppsbyggmästare med det 
namnet på 1590-talet, men uteslutnings-
metoden pekar på att det har var fråga 
om Master Tomas Walter, en engelsman 
som med stor sannolikhet är densamme 
som Master Tomas Wollter som nämns i 
en rad källor i början på 1600-talet. To-
mas Wollter byggde lite senare, omkring 
1603–05 ännu ett stort skepp, Svärdet på 
Björnön utanför Västerås. Det var av en 
rad källor att döma lika stort som Vasen; 
300 läster eller omkring 900 tons depla-
cement. Dessa två skepp var de största 
som byggdes för flottan från 1580-talet 
slut och sent 1610-tal. Det är sorgligt att 
vraket efter Vasen förstördes på 1960-ta-
let. Det kan ha varit det första större 
svenska skepp som byggts med engelska 
skeppsbyggarmetoder och det hade varit 
intressant att jämföra med det trettio år 
senare skeppet med samma namn, vilket 
byggdes med nederländsk teknik.

Skrovet till det stora skeppet från Aspö 
kom till Stockholm på våren 1599. Det 
färdigställdes och tacklades vid skepps-
gården och var enligt ett tacklingsinven-
tarium från november 1599 helt färdigt. 
Under något skede var tanken att döpa 
det till Gideon men någon, sannolikt her-
tig Karl, bestämde sig för namnet Vasen. 
Samma år döpte hertigen ett skepp till Tre 
Kronor och under tidigt 1600-tal började 
han döpa stora skepp efter riksregalierna. 
Vasen var i aktiv tjänst under några expe-
ditioner i början på 1600-talet men sedan 
får det under en rad år en undanskymd 
plats i källorna. Kriget i Livland krävde 
främst mindre och medelstora fartyg för 
transport och blockadtjänst och flottans 
större enheter användes ganska sällan. 
När Svärdet levererades från Västerås 
1605 blev skrovet liggande ofullbordat 
i Stockholm år efter år. När kriget mot 
Danmark bröt ut 1611, var dessa två skepp 
flottans största och de hade behövts för 
att möta den danska flottan, men resur-
serna räckte inte till att förse dem med 
segel, tackel och tåg och de blev liggande. 
Åren efter kriget sökte Gustav II Adolf 
främst bygga färdigt och tackla upp en 
rad fartyg från sin fars tid. Till sist, år 
1617, blev Vasen återställd i fullgott skick 

Bärgning av Vasens akterspegel. Foto: 
Statens Maritima Museer (SMM), 1964. 
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och Svärdet antagligen färdigbyggt. Först 
därefter kunde Gustav Adolf börja tänka 
på att bygga sin egen flotta, med succes-
sivt fler och fler stora skepp.

Vasens sista år blev de mest aktiva i 
fartygets karriär. Det var med vid den 
stora expeditionen till Riga 1621 när sta-
den erövrades och det var med stor san-
nolikhet med i den flotta som 1622 trans-
porterade 6 000 soldater till Riga för att 
fortsatta kriget mot Polen. 1623 tillhörde 
Vasen en eskader som lämnades kvar i 
Stockholms skärgård medan huvudflot-
tan genomförde en demonstration mot 
staden Danzig i södra Östersjön. Vid slu-
tet av detta års operationer, när Vasen och 
fem andra skepp låg kvar på vakt i skär-
gården råkade det i oktober 1623 i brand 
och sjönk vid Djurhamn.

Slutligen några ord om ett skepp som 
sannolikt har varit i Djurhamn 1624. Vi 
vet att det ingick i den flotta som Gustav 
II Adolf utrustat för ett anfall på Dan-
mark, sannolikt Köpenhamn eller mot 
de skånska städerna i Öresundsområdet. 
Operationen inställdes sedan Christian 
IV på diplomatisk väg tvingats till efter-
gifter och på vägen tillbaka till Stock-
holm låg flottan i juli 1624 under någon 
tid i Djurhamn. Det största skeppet i 
denna flotta var Äpplet eller Riksäpplet. 
Detta skepp har en kort och föga effektiv 

tid i den svenska flottan men dess historia 
är ändå intressant.

Äpplet byggdes på entreprenad i Väs-
tervik åren 1618–22. Entreprenörerna var 
de från Nederländerna inflyttade Paridon 
van Horn och Christian Welshuisen som 
vid sidan av Skeppsholmen i Stockholm 
var flottans ledande fartygsleverantörer 
under Gustav II Adolfs tid. Äpplet var 
det största av tre skepp i ett kontrakt som 
Gustav II Adolf tecknade med van Horn 
och Welshuisen 27/10 1618. Det skulle ha 
en längd i kölen om 60 alnar (en aln = 2 
fot = 594 mm), en bredd om 18 alnar och 
ett djup i rummet (avstånd mellan däck 
och köl) om 6 alnar. Avståndet mellan ne-
dre och övre däck skulle vara 7 fot (en 
fot = 297 mm). 1619 tecknades emellertid 
ett tilläggskontrakt om att skeppen skulle 
bli längre, det största 10 alnar längre i 
kölen. Vid den uppmätning som gjordes 
när Äpplet var färdigt 1622 visade det sig 
att det blivit ännu större. Kölens längd 
var 72 alnar, bredden 19 alnar och djupet 
i rummet 7 alnar. Det är ett av de äldsta 
svenska skepp för vilket vi har säkra di-
mensionsuppgifter. Deplacementet kan 
uppskattas till omkring 1 300 ton.

Äpplet var utrustat för tjänst 1623 och 
1624 men det visade sig snart att skeppets 
skrov blivit alltför svagt byggt. Orsaken 
kan ha varit entreprenörernas oerfarenhet 
av att bygga stora skepp men förändring-
en av kontraktet 1619 torde ha varit en 
bidragande orsak. Resultatet blev ett ex-
tremt långt skepp, men med bara två ge-
nomgående däck. Däcken bidrar avsevärt 
till träfartygs långskeppsstyrka och ör-
logsskepp med ett lågt skrov med god sta-
bilitet och ringa vindfång kunde därför i 
stället få problem med kölsprängning och 
annan deformering av skrovet. Efter att 
olika planer på reparation av skeppet inte 

Del av Vasens förstäv. Foto: SMM, 1964.
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lett till något beslöts 1625 att entreprenö-
rerna, van Horn och Welshuisen, skulle 
ta tillbaka skeppet och i stället bygga två 
mindre skepp åt flottan. Det blev skeppen 
Svärdet och Västervik.

Källorna säger inget om orsaken till 
denna affär men rimligen har det visat 
sig omöjligt eller oekonomiskt att genom-
föra en reparation av det stora skrovet vid 
Skeppsholmen. Där fanns ju ingen docka 
att ta in skeppet i och att kränga och delvis 
ta isär ett svagt byggt skrov för att förnya 
det kunde ha förorsakat nya svårhanter-
liga skador. Västerviksentreprenörerna 
var resursstarka köpman med internatio-
nella kontakter och de saknade inte möj-
lighet att utnyttja ett stort skepp för eget 
bruk. Vi vet detta tack vare P. W. Kleins 
undersökning (1965) om den nederländ-
ska köpmannasläkten Trip, nära allierade 
med den internationelle vapenhandlaren 
Louis de Geer. Klein nämner att Paridon 
van Horn, den ene av entreprenörerna, 
1629 sålde skeppet de Rycxappel (Riks-
äpplet) till ett nederländskt konsortium 
där medlemmar av släkten Trip ingick. 
Det hade dessförinnan tydligen befrak-
tats av van Horn själv som redare. Kon-
sortiet använde skeppet för medelhavs-
handel, en riskfylld verksamhet som 
krävde beväpnade skepp. Ett misslyckat 
örlogsfartyg kunde vara användbart för 
ändamalet. Även om skrovet var för svagt 
för att föra tung bestyckning så kunde 
det tåla en lätt bestyckning i kombina-
tion med last som kunde placeras djupt i 
skrovet. Detta ansträngde inte däck och 

inre förbindningar lika mycket som tungt 
artilleri högt upp på däcken. Det var inte 
ovanligt att äldre örlogsfartyg med svag-
heter i däck och inre förbindningar såldes 
till redare och fortsatte att fungera som 
handelsfartyg i åtskilliga år.

Vasa eller Vasen som sjönk 1628 var ett 
något mindre skepp än Äpplet men hade 
fyra genomgående däck mot bara två för 
Äpplet. Det förefaller sannolikt att detta 
var en lärdom från misslyckandet med 
det tidigare skeppet. Vasen var emellertid 
ett väl litet skepp för att ha fyra genom-
gående däck och det är inte osannolikt att 
detta kan ha bidragit till problemen med 
detta skepp. Å andra sidan fick Vasen 
onekligen ett mycket starkt och välbyggt 
skrov vars huvudstruktur överlevde 333 
år på Strömmens botten. Dessa fyra 
skepp är några exempel på att Djurhamn 
vid olika tillfällen haft besök av fartyg 
som varit mycket stora för sin tid eller 
som haft märkliga levnadsöden. Även om 
källorna är ofullständiga finns mycket av 
intresse att läsa om dem i Riksarkivets 
och Krigsarkivets samlingar.

Avslutning (av A. Boj)
Stockholms skärgårds historia under 
1500- och 1600-talen är förvånansvärt 
lite utforskad och berättad. Under pe-
rioden omvandlades Sverige från att ha 
varit ett litet land i Europas utkant till att 
växa till en mäktig stormakt. Stockholm 
var denna stormakts ansikte utåt. Pro-
cessen hade inte varit möjlig utan den 
resurs som huvudstadens skärgård var.

Det forskningssymposium till vilket Jan Glete skrivit sitt föredrag och som vände sig 
till andra forskare, kulturjournalister och museifolk, syftade till att skapa ett stör-
re intresse för detta maritima kulturarv. Forskninssymposiet har resulterat i boken 
“Skärgård och örlog - Nedslag i Stockholms skärgårds tidiga historia” med Katarina 
Schoerner som redaktör. Boken ingår i Kungl. Vitterhetsakademiens symposieserie 
(konferenser 71), kostar 200 kr och kan beställas från http://vitterhetsakad.bokorder.se
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Ledamoten
MAGNUS HJORT

Kommendörkapten Magnus Hjort är chef för Röjdykardivisionen 
inom 4.Sjöstridsflottiljen

Infrastrukturen i Skredsvik har på senare 
år successivt anpassats till röjdykardivi-
sionens be hov med renoverade och nya 
arbetslokaler samt förläggningsutrym-
men. Säkerhetssy stem med bland annat 
en automatiserad grind och senast med 
en ny toppmodern gasbland ningsstation 
för nitrox och trimix med avsevärd kapa-
citet och prestanda har anskaffats. Nästa 
planerade pro jekt är en ny restaurang, 

som är dimensionerad för såväl röjdykar-
divisionens behov som för övriga enhe-
ter inom basen. Därtill kommer moder-
nisering och miljöanpassning av basens 
skjutbana. Vad som sedan återstår på 
behovslistan är en översyn och komplet-
tering av kajer och övriga hamnfaciliteter 
i Skredsvik i syfte att möjliggöra tillfällig 
basering av korvett- el ler minröjningsdi-
vision om två till fyra fartyg.

Försvarsmaktens omstrukturering av 
Marinens sjöövervakning har inneburit 
att vedettbåten HMS Jägaren sedan våren 
2009 ingår som en del av röjdykardivisio-
nen och ger därmed för bandet ytterligare 
möjlighet att verka för den maritima sä-
kerheten på Västkusten.

En modern och befälsbemannad or-
ganisation, utveckling av ammunitions-
röjningstjänsten (EOD), ny infrastruktur 
och tillförsel av ny materiel har varit 

Cyklop mot framtiden – röjdykardivisions-
chefens syn på förbandet idag och i morgon 
Under de tre år, som jag hittills har varit röjdykardivisionens chef, har förbandet i 
Skredsvik genomgått genomgripande och positiva förändringar för att möta För-
svarsmaktens och samhällets ökade krav på tillgänglighet och insatsförmåga.

De nya lokalerna i Skredsvik
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starkt bidragande orsaker till att röjdy-
kardivisionen idag har god förmåga att 
verka internationellt och nationellt för 
Försvars makten såväl som för civila 
myndigheter.

Röjdykardivisionen har bidragit med 
en IEDD-grupp till den svenska styrkan 
i Afghanistan sedan 2007, en uppgift 
som har gett kunskaper och erfarenheter 
samt bidragit till att erforder ligt utbildad 
personal, materiel och taktik kunnat ut-
vecklas i en högre takt än vad som an-
nars skulle ha blivit fallet. Divisionens 
uppgifter i Afghanistan kommer med stor 
san nolikt att vara kvar under en längre tid 
framöver.

För internationella operationer har 
även genomförts ammunitionsröjnings-
utbildning och vali dering av den anti-
bordningsgrupp (Vessel Protection De-
tachment) som deltar i den första ma rina 
operationen utanför Somalias kust under 
2009.

Nationellt genomför röjdykardivisio-
nen operationer för att kartlägga och där 
det ses nödvän digt, bärga den av Krigs-
makten, på sin tid, i sjöar och vattendrag 
dumpade överblivna ammu nitionen efter 
Andra världskriget. Det som inte syntes 
fanns som bekant inte! Avvecklade öv-
nings- och skjutfält med anslutande vat-
tendrag kräver även de en grundläggande 

genomsök ning, innan de kan bli föremål 
för en avyttring till annan nyttjare.

Varje dag året runt håller röjdykardivi-
sionen beredskap för att kunna stödja an-
dra myndighe ter samt förband i Försvars-
makten med ammunitionsröjning. Även 
andra uppgifter kommer ofta på fråga 
som kräver insats av kvalificerade dyka-
re. Minan i Göteborgs hamn, Kustbevak-
ningens störtade flygplan i Falsterboka-
nalen eller det så kallade Knutbyvapnet 
är exempel på händelser, där röjdykardi-
visionens personal aktivt har bidragit.

Förbandets kunskaper inom den mari-
na dykningen och ammunitionsröjnings-
området (EOD), såväl under ytan som på 
land, står ej att finna inom någon annan 
organisation i Sverige.

Framtiden och Försvarsmakten kom-
mer att ställa höga krav på förbandet och 
dess per sonal att utveckla sin huvudfunk-
tion; detta som ett av de viktigare marina 
förbanden att verka för och bidra till en 
ökad maritim säkerhet.

Röjdykardivisionens fortsatta utveck-
ling är inriktad på vidmakthållande och 
kompetensut veckling genom ett ständigt 
inflöde av erfarenheter från den interna-
tionella are nan efter ge nomförande av 
operationer och övningar. Det är något 
som vi nu har lärt oss att leva med.

IEDD-grupp i Afghanistan

EOD-grupp, övning i vinterkyla
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En direkt åtgärd har till exempel varit 
att öka den enskilde röjdykarens mark-
stridsförmåga, för att på så sätt möjlig-
göra operationer i en miljö med hög risk.

Inom det nordiska samarbetet på för-
svarsområdet utvecklar röjdykardivisio-
nen samarbetet med nordiska systerför-
band, vilka vi har den bästa relation med. 
Målet är att slutligen kunna verka gemen-
samt i internationella operationer med en 
eller flera parter.

Utvecklingen inom dykeriet kom-
mer i närtid att ta fart med införande av 
nytt dyksystem som kommer att ersätta 

DCSC. Kompletterat med dykapparater 
för djupare dykning, kommer detta att 
möjliggöra insatser med röjdykare ned 
till djup på +80 m. Detta kommer att öka 
dyksäkerhe ten och optimera grundare 
dykning, men även medge ökade taktiska 
möjligheter med röjdy karsy stemet.

Ammunitionsröjnings-/EOD-kom-
petensen utvecklas kontinuerligt och 
under överskådlig tid inom samtliga de 
olika discipliner röjdykardivisionen ver-
kar - landminröjning, minröjning under 
vattnet (UMD), röjning av terroristladd-
ningar (IEDD) och röjning av biologisk 

Arbete med amröjrb 4



236

och kemisk ammunition (CBRN-E). 
Utvecklingens komplexitet medför 

att de olika grupperna kommer att ha 
en grundkompetens inom alla områden, 
men att de även har varierande spetskun-
skaper för att kunna sättas in där sådan 
ef terfrå gas.

Huvudsaklig utvecklingskraft kom-
mer att läggas på att i ökad utsträckning 

kunna verka i ma ritim miljö och att kun-
na lösa uppgifter med koppling till far-
tyg. Detta ger en god förmåga att stödja 
andra förband vid till exempel bordning, 
avsöking av fartygsskrov under vattnet, 
ge nomsökning av ett fartygs inre utrym-
men, omhändertagande av terroristladd-
ningar och för måga till egenskydd till 
sjöss och i hamn. För detta syfte genom-
förs nu en integrering av sen sorsystem, 
som sonarer, obemannade och fjärr-
styrda undervattens farkoster, som ROV 
och REMUS, vilka utgör ett stöd och 
hjälp för röjdykaren. Utvecklingsarbetet 
pågår med HMS Sökaren som en viktig 
ut vecklingsplattform, där arbetet efter 
hand kommer att bidra till att vinna ef-
fekt och tid vid in satser.

I den fram tid röjdykardivisionen möter, 
oaktat i vilken försvarsmaktsorganisa-
tion, kommer personalens mångsidighet, 
höga kompetens och engagemang borga 
för att divisionen, som sammanhållande 
förband, även fortsättningsvis kommer 
att utgöra grunden för maritim sä kerhet, 
utvecklad röjdyk ning och avancerad ma-
rin EOD och IEDD i Försvarsmakten.

HKS Sökaren
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Ledamoten
DICK BÖRJESSON

Viceamiral Dick Börjesson är hedersledamot i Kungl. Örlogs-
mannasällskapet och var Marinchef under åren 1990-94.

Det som till sist fällt avgörandet är att:
• En ledamot av två kungliga akad-

emier (Örlogsmannasällskapet och 
Krigsvetenskapsakademien) bör ha 
frihet och skyldighet att säga sin me-
ning.

• Insatspersonal skall ges bästa möj-
liga förutsättningar att lösa sina svåra 
och farliga uppgifter.

• Om mina synpunkter kan medverka 
till att skapa bättre förutsättningar 
och säkerhet för personal i insatsom-
råden uppväger det varje motargu-
ment.

Vad har vi fått för den 
svenska NBF-satsningen?
Det är uppenbarligen för litet och för sent 
sett ur statsmakternas synvinkel.

NBF existerar redan 
utomlands
I korthet kan det existerande utländska 
systemet beskrivas på följande sätt; Ca 
50 enheter åt gången, såsom staber for-
don, fartyg, flygplan, lokala chefer och 
enskilda soldater, kan samordnas genom 
radioförbindelse för överföring av order, 
position, kurs, fart, annan målinforma-

Svenska förband i internationell tjänst - det 
nätverksbaserade försvaret i verkligheten
Under en längre tid har jag övervägt att lämna synpunkter på försvaret och sam-
hällsberedskapen – utveckling, uppgifter och utrustning. Det som talat mot detta är 
risken att bli betraktad som en besserwisser, som tycker att allt var bättre förr. Det 
som talat för detta är att jag som skattebetalare,  f.d. marinchef och militärbefäl-
havare några gånger har sett hur de krympta försvarsanslagen använts till sådant 
som ger ringa eller ingen operativ effekt i insatsområden. Vidare har i flera fall an-
skaffad utrustning inte uppfyllt ställda krav om sådana överhuvudtaget formulerats 
innan beställning och inte heller har utrustningen levererats som avtalats.
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tion o.s.v. Flera nätverk kan vara anslutna 
till en högre stab. På så sätt kan ett stort 
antal enheter samordnas liksom styrkor 
från olika länder om man har tillgång till 
de länkar, som är i allmänt bruk. Idag har 
ca 100 000 användare sådan tillgång,

Det finns f.n. fyra länkar i allmänt 
bruk nämligen länk 11, länk 16, länk 22 
och något som kallas OTH-T Gold eller 
CST. Ett av de senaste NATO-länderna, 
Bulgarien, har sex månader efter kon-
trakt driftsatt ett s.k. National Military 
Command Centre. Det amerikanska för-
svaret har lagt ner ungefär 75 000 miljo-
ner SEK, vilket ger en kostnad per anslu-
ten enhet om 750 000 SEK.

Om Sverige skulle fortsätta med och 
lyckas med sin egenutveckling för kan-
ske 20 000 miljoner totalt och ansluta 
500 enheter så skulle kostnaden per en-
het bli ca 40 miljoner SEK. Samtidigt 
är exportmöjligheterna sannolikt nästan 
obefintliga. Vilket land är berett att byta 
ut sitt existerande ledningssystem mot ett 
svenskutvecklat?

Ny politisk inriktning
Mot den bakgrunden anser jag att rege-
ringen har gjort ett klokt val. Redan i 
budgetpropositionen signalerade reger-
ingen för en tyngdpunktsförskjutning 
i materielanskaffningen från utveck-
lingsverksamhet till förbandsverksam-
het inom ledningsområdet. Sverige bör 
enligt regeringen inte längre sträva efter 
att vara ledande inom NBF-området utan 
i stället följa den internationella utveck-
lingen och använda de standarder, som 
utvecklas av andra länder.

Regeringen återkom som utlovat i 
vårens inriktningsproposition. Där har 
regeringen angivit hur materielförsörj-

ningen i framtiden bör utvecklas. Min 
tolkning är att Försvarsmakten och andra 
försvarsmyndigheter måste se över sina 
planer och rutiner för bl.a. NBF och inte 
längre satsa på svensk egenutveckling 
där det finns andra alternativ. Regeringen 
skriver:

Försvarsmaktens behov av materiel 
bestäms ytterst av krav på operativ för-
måga i olika avseenden. Materielförsörj-
ningen är därmed att betrakta som ett 
medel för att förse insatsorganisationen 
med den materiel som behövs för att 
utrusta förbanden. Processen för mate-
rielförsörjning bör således utformas så 
att insatsorganisationens behov och ut-
formning kan tillgodoses över tiden med 
en god förmåga att hantera förändrade 
behov och prioriteringar. Utvecklingen 
mot ett mer insatsberett, tillgängligt och 
rörligt försvar innebär att materielför-
sörjningen bör fokuseras på åtgärder 
som krävs för att förbanden i insatsor-
ganisationen ska vara kompletta och 
användbara. Såväl ledtider som ekono-
miska bindningar i materielförsörjningen 
bör därför reduceras. Följande principer 
bör tillämpas:

• vidmakthållande och uppgradering 
av befintlig materiel bör, om det är 
ekonomiskt försvarbart och operati-
va krav kan uppnås, väljas före nyan-
skaffning,

• nyanskaffning bör, när sådan är 
nödvändig, i första hand ske av på 
marknaden befintlig, färdigutvecklad 
och beprövad materiel och

• utveckling bör genomföras först när 
behoven inte kan tillgodoses enligt 
ovan.
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Dyrt och sent
Att tro att alla länder skulle anta en 
svensk teknisk särlösning för NBF är 
minst sagt blåögt. Däremot kan Sverige 
och andra nordiska länder med sina tek-
niska kunskaper säkert bidra inom vissa 
delområden med lösningar, som får inter-
nationellt genomslag. Det gäller emeller-
tid att demonstrera dessa i närtid, annars 
kommer andra länder att hinna ikapp 
och gå förbi även inom de områden, där 
Sverige och övriga Norden har möjlighet 
att utveckla internationellt gångbara lös-
ningar. Det gäller då att vara öppen för 
vad som redan finns på marknaden. Med 
andra ord – vill och kan vi visa vad vi kan 
åstadkomma i närtid i de internationella 
sammanhang där vi deltar?

För utveckling av NBF har Sverige hit-
tills enligt min uppskattning lagt ut över 9 
000 miljoner SEK i form av beställningar 
och internarbete på staber och myndighe-
ter. För dessa pengar har vi knappast fått 
något som är operativt. Det kallas med en 
byråkratisk formulering för ”förmågeg-
lapp” men innebär i praktiken att förban-
den och deras personal utsätts för onö-
diga risker. Detta ”förmågeglapp” skulle 
om man fortsätter i gamla hjulspår täckas 
genom en fortsatt, mångårig egenutveck-
ling av NBF i Sverige. Det skulle endast 
kunna motiveras av att förvarsledningen 
och FMV kan övertyga politikerna om 
att det inte finns interoperabla system att 
köpa sedan man gjort och redovisat en 
allsidig marknadsundersökning. 

Jag anser att alla system och kompo-
nenter, som behövs för ett rimligt fung-
erande NBF, finns att köpa på den öppna 
marknaden till en bråkdel av de pengar, 
som man tidigare avsett att satsa på 
svensk egenutveckling. Med öppna of-

fertförfrågningar och seriös prövning 
av olika alternativ borde pengar kunna 
sparas och snabbare resultat uppnås. För 
ungefär halva kostnaden för den svenska 
militära närvaron i Adenviken skulle 
Sverige t.ex. kunna få ett fungerande led-
ningssystem enligt NBF:s principer – ett 
system som duger åt andra organisatio-
ner. 

Sedan jag har deltagit dels i Göteborg, 
dels i Stockholm i de av Kungl. Örlogs-
mannasällskapet m.fl. arrangerade intres-
santa seminarierna om piratverksamhet 
m.m., är slutsatsen för min del, att svensk 
samhällsberedskap och försvarsutveck-
ling i än större grad behöver beakta:
• att alla typer av hot måste kunna 

hanteras

• att vissa områden och verksamheter 
är farligare än andra

• att interoperabilitet mellan alla parter 
och nivåer är nödvändig

• att samarbete är avgörande för 
framgång

• att alla typer av resurser måste kunna 
användas

• att alla inblandade borde ha en ge-
mensam lägesuppfattning

• att säkra och snabba förbindelser 
måste kunna upprättas omedelbart.

Sannolikt har den politiska ledningen 
något annorlunda krav än de som formu-
leras av internationella ledningsorgan, 
Försvarsmakten, Marinen, Myndigheten 
för Samhällsberedskap försäkringsbolag, 
rederier, fartyg på plats i piratinfekterade 
farvatten eller andra utlandsmissioner. 
Kan dessa olika krav tillgodoses i en lös-
ning? Jag är övertygad om att det är möj-
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ligt inom ett halvår om man är beredd att 
satsa på detta.

Den totala kostnaden är en annan 
intressant del av kravbilden. Statens 
kostnader för skyddsstyrkorna och mis-
sionerna är en sak, men att exempelvis 
rederiernas kostnader för försäkringar, 
förlängda gångtider och eventuella kost-
nader för frigivning av gisslan är en an-
nan. Vem avgör vad som är rimliga totala 
ekonomiska uppoffringar och acceptabla 
risker för berörd personal?

Det handlar om områdes-
kontroll och ledning av 
operationer såväl till 
lands som till sjöss.
Om man funderar kring problemet med 
områdeskontroll, finns det stora likhe-
ter mellan vad som krävs i en nationell 
respektive internationell operation. Den 
inriktning som f.n. gäller för det svenska 
försvaret, nämligen att kunna användas 
likartat hemma och borta är ingen omöj-
lighet.

Handelssjöfarten är avgörande för väl-
ståndet i världen. Just nu ligger fokus på 
Adenviken och kusten utanför Somalia. 
Men det finns även andra regioner som 
drabbats av piratverksamhet under senare 
år. Om medieuppgifterna stämmer så har 
fartyget Artic Sea kapats mellan Öland 
och Gotland. Fartyget har sedan varit 
försvunnet och har sedan återfunnits ef-
ter sin passage av Engelska kanalen, då 
AIS-systemet åter sattes igång. Den vik-
tiga handelsvägen genom Östersjön har 
således kommit i fokus då det handlar 
om  piratverksamhet. Vilka åtgärder görs 
där och finns det någon uppföljning värd 
namnet av hot mot och positioner för oli-
ka fartyg i Östersjön och de  andra  stora 

handelsstråken?  
Regeringen har i sin försvarspolitiska 

inriktningsproposition framhållit Sveri-
ges och andra länders beroende av havet. 
Regeringen skriver:

Marinstridskrafterna ska kunna delta 
i marina insatser tillsammans med andra 
länder, i Sverige, i närområdet samt då 
insatsen lämpar sig för de svenska för-
banden utanför närområdet. Sverige kan 
därigenom effektivt bidra till skyddet av 
sjöfart och annan maritim verksamhet. 
Genom internationell samverkan med 
våra samarbetsländer kan de svenska för-
banden även utgöra komponenter i större 
styrkor med en god samlad förmåga att 
från havet stödja markoperationer samt 
tillsammans med andra bidra till att hålla 
sjövägarna både i vårt närområde och 
globalt öppna för handelstrafik. Osäkra 
sjöleder eller hot mot viktiga hamnar, 
inte minst i vårt närområde, skulle kunna 
få långtgående konsekvenser för Sveri-
ges ekonomi eftersom Sverige liksom de 
flesta andra länder är beroende av ett 
ständigt flöde av råmaterial och varor. 
Skyddet av dessa strategiska flöden är i 
och med det ett viktigt nationellt intresse 
för Sverige att värna men också för alla 
andra länder i vårt närområde.

Från ord till handling 
Ett globalt maritimt uppföljningssystem, 
som bygger på flera indata än de hittill-
svarande, bör och kan tillskapas med 
den teknik som finns i bl.a. Sverige. En 
snabb blick på kartan nedan över de glo-
bala handelsvägarna till sjöss säger mig 
att Sverige mycket väl skulle kunna ta 
ledningen i en sådan utveckling och 
distribuera insamlad och sammanställd 
information till globala intressenter. Ett 
fullskaleprov i t.ex. Östersjön under hös-
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ten år 2009 borde kunna ge Sverige en 
framskjuten position i kombination med 
ordförandeskapet i EU. 

Vem tar den bollen – Regeringen, 
Försvarsmakten, Marinen, Kustbevak-
ningen, Polisen, försäkringsbolag, stora 
rederier i Sverige eller skall vi överlåta 
vårt tekniska kunnande till andra natio-
ner? Har Marinen, som enligt uppgift har 
fått regeringens uppdrag att redovisa hur 
ett övervakningssystem för Östersjön bör 
utformas, råd att avstå från att pröva oli-
ka alternativ till ett sådant system? Kan 
Kustbevakningen nöja sig med att fram-
gent tappa av ofullständig information 
från Marinen? Kan stora världsledande 
försäkringsbolag och rederier avstå från 
den information, som ett sådant system 

skulle kunna tillhandahålla? Kan sam-
arbetsländerna runt Östersjön bidra och 
kan de stödja en svensk linje utan att det 
har genomförts praktiska demonstratio-
ner? 

Gemensam lägesbild
Alla hot måste identifieras, alla aktörer 
måste kunna spåras och egna och sam-
verkande enheter ledas. Det krävs således 
strukturerad inhämtning av underrättel-
ser, sammanställning och analys av dessa 
samt säkra och snabba förbindelser till 
alla aktörer, skydd av känslig informa-
tion och en realtidsöverföring av bild, tal, 
data o.s.v.

Det räcker heller inte med att bara ha 
kontroll över havsytan. Skyddet av t.ex. 

The boom in shipping trade. (2009). In UNEP/GRID-Arendal Maps and Graphics 
Library. Retrieved 09:07, August 29, 2009 from http://maps.grida.no/go/graphic/the-
boom- in-shipping-trade1
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mattransporterna till Somalia måste om-
fatta transporten till havs, omlastning 
i hamn och transporten på land. Infor-
mation från hela området både till sjöss 
(över, på och under ytan) och till lands 
måste kunna samlas in, sammanställas 
och distribueras i tid till behöriga. Det 
är ingen mening med att skydda mat- 
transporter till sjöss om attacker skadar 
godset i hamn eller vid landtransport.

Teknik bör så långt möjligt ersätta 
personal för att minimera skaderiskerna. 
Kan sensorer till sjöss och på land kopp-
las till en gemensam ledningscentral 
ombord eller iland? Kan denna i sin tur 
säkert och i realtid kommunicera med 
områdeschef, samverkande militära och 
civila enheter samt nationella och inter-
nationella ledningsorgan?

Vilka är kraven?
Det finns, som tidigare sagts, redan sys-
tem i drift som klarar högt ställda krav. 
Regeringen har alltså rätt.  Man behöver 
heller inte helt och fullt gå i exempelvis 
NATO:s ledband. Man behöver inte sat-
sa stora delar av den redan ansträngda 
försvarsbudgeten på åratal av fortsatt 
utveckling av en specifik svensk NBF-

lösning. Är det rimligt att kasta nya, bra 
pengar efter de redan förbrukade 9 000 
miljonerna?

På piratseminariet i Stockholm sades 
bl.a. att den svenska militära insatsen var 
mycket väl förberedd, men ändå fanns 
det frågor bl.a. inom det lagtekniska 
området, som ansvariga inte kunde eller 
ville besvara. Det ger för mig intrycket 
att det skulle kunna göras mer för att Sve-
riges totala insats skulle bli effektivare. 

Kan olika parter i operation Atalanta 
med gott samvete bocka av kraven i tabel-
len på omstående sida och garantera att 
de är uppfyllda? Kan olika parter i andra 
utlandsmissioner säga detsamma utifrån 
sina perspektiv och specifika krav? 

Efter att ha tagit del av tillgänglig in-
formation tror jag inte att så är fallet. Jag 
anser inte heller att de svenska enheter 
ur olika organisationer, som deltar i in-
ternationella operationer, har den bästa 
tillgängliga utrustningen. 

Om jag har rätt – vad gör man i så fall 
åt bristerna? Om jag har fel – vilka krav 
skall respektive bör vara uppfyllda och 
var finns i så fall dessa beskrivna?

Stridsledningscentralen på Visbykorvett. Foto: Kockums
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I mörka vatten, del II
Mathias Mossberg replikerar på Göran Walléns 
debattinlägg om boken ”I Mörka Vatten”
Låt mig börja med att uttrycka min tacksamhet till Gö-

ran Wallén för att han tagit sig besväret att läsa min bok ”I Mörka Vatten” noga, om än 
inte tillräckligt noga, och också kommentera den. I detta ansluter han sig till sin nor-
ske kollega, amiralen Jacob Börresen, tidigare chef för den norska marinstaben, som i 
Norsk Tidskrift for Sjovasen nr 2 skrivit en anmälan av min bok. Börresens anmälan är 
dock i motsats till Walléns positiv till bokens innehåll. Normännen stod ju skeendena 
mycket nära, hade hög kompetens och ett intimt samarbete med både Sverige och USA 
i dessa frågor. 

Walléns inlägg gör det nödvändigt att inleda med några principiella påpekanden. 
Hans kommentarer är belysande för de problem som 2001 års Ubåtsutredning, där 
Wallén var militär expert och jag huvudsekreterare, ställdes inför, och visar på de 
svårigheter som ligger i att medverka i ett utredningsarbete där just det agerande man 
själv varit ansvarig för är föremål för granskning.

Jag vill också inledningsvis slå fast att det var ett nöje att arbeta tillsammans med 
Göran Wallén. Hans stora kunskap, energi och kontakter var till ovärderlig nytta för 
utredningen. Och det sätt vi arbetade på, där olika uppfattningar fick brytas mot varan-
dra, var också fruktbart. Det har bidragit till att denna utrednings slutsatser sannolikt 
blir betydligt längre bestående än t.ex. 1983 års Ubåtsskyddskommissions. I den senare 
ifrågasattes aldrig den militära expertisens uppgifter, utan dessa blev helt styrande för 
resultatet, och inte mycket återstår heller idag av denna kommissions påståenden.

Jag gläder mig alltså åt att fortsätta diskussionen med Wallén.
Samtidigt måste jag säga att Walléns styrka – att han var med i skeendet, att han som 

operationschef för Milo Ö var en aktör, och att han kände alla – samtidigt är hans svag-
het. Hans inlägg bär syn för sägen om möjligheterna för en central aktör att opartiskt 
granska sig själv och behålla distans till materialet.

Wallén klargjorde redan från början i utredningsarbetet att han hade en agenda med 
sin medverkan – denna utredning skulle bli den som en gång för alla slog fast att det 
handlade om sovjetiska ubåtar och ingenting annat, förklarade han. Jag hade för egen 
del ett mer förutsättningslöst förhållande till uppdraget.

Debatt
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Det är därför med stor förvåning som jag läser Walléns påstående om att jag skulle 
ha sagt att utredaren önskade det eller det resultatet. Detta påstående är helt gripet ur 
luften. Bortsett ifrån att jag själv inte hade en aning om vilket resultat som utredaren, 
Ambassadör Rolf Ekéus, i slutändan ville uppnå, och det tror jag inte att Ekéus själv 
hade heller, så arbetade vi överhuvudtaget inte på det sättet. Det vore helt främmande 
för svensk tjänstemannatradition. Wallén har här helt enkelt tagit sitt eget förhållnings-
sätt till utredningen och utgått ifrån att andra (läs undertecknad) hade sammalunda fast 
omvänt.

För egen del arbetade jag med en helt annan utgångspunkt: att det gällde att utan 
förutfattade meningar – och jag vill understryka att jag gick in i utredningsarbetet utan 
någon som helst egen uppfattning i ubåtsfrågan, än mindre hade jag i något skede varit 
del av dess handläggning – undersöka alla ledtrådar, också de som pekade mot väst. 
Det sistnämnda inte minst i ljuset av att det var just det förhållandet att företrädare för 
väst ju offentligt sagt att deras ubåtar opererat i svenska vatten, efter överenskommel-
ser med den svenska marinen, som låg bakom att utredningen tillsattes!

Detta innebar för min del med nödvändighet ett kritiskt förhållningssätt också till 
den centrala aktören i frågan, den svenska Försvarsmakten. Enligt min uppfattning är 
det varje utredares skyldighet att anlägga ett kritiskt perspektiv på det och dem vars 
agerande man utreder. Ett kritiskt förhållningssätt från min sida var alltså snarare ett 
uttryck för uppdragets natur än för någon slags negativ inställning till Försvarsmakten 
som sådan, än mindre dess högsta ledning, som Wallén påstår. Det tar jag bestämt av-
stånd ifrån, och även detta har han gripit helt ur luften. 

Jag har velat uppehålla mig med viss utförlighet vid dessa grundläggande sakförhål-
landen – att Wallén och jag hade skilda förhållningssätt till uppdragets natur, och att 
han till skillnad från mig hade något att försvara, och en agenda med sin medverkan 
– enär Wallén friskt blandar mellan vad jag skriver i min bok ”I Mörka Vatten” och vad 
som utspelade sig i utredningsarbetet.

Nu över till Walléns framställning, med alla dess misstolkningar, felläsningar, ut-
lämnanden, sakfel och rena påhitt. Men först ett memento – Walléns framställning, 
liksom hans arbete i utredningen, visar på en outtröttlig energi att fokusera på tekniska 
uppgifter och detaljer. Och det är rätt och riktigt – i denna fråga gäller mer än i många 
andra att ”the devil is in the details”. 

Men det får inte tillåtas skymma sikten för de vidare politiska frågorna, om motiv 
och avsikter, samt för en politisk rimlighetskalkyl. Jag noterar att Wallén inte ifrå-
gasätter bokens huvudbudskap: det politiskt orimliga i den svenska Försvarsmaktens 
etablerade uppfattning i frågan, eller ”sanning” om man så vill, och det möjliga i att 
väst låg bakom kränkningar. Det betyder naturligtvis inte att jag förväntar mig att vi är 
ense i dessa frågor, endast att jag noterar att Wallén inte visar någon ambition till någon 
hållbar motargumentering i de övergripande frågorna.

Så till de enskilda sakfrågorna och detaljerna. Frågan om U 137 var en avsiktlig el-
ler oavsiktlig kränkning är i och för sig inte en detalj, utan en grundläggande fråga för 
hela problematiken. Wallén tar ställning på grundval av sin egen nautiska erfarenhet, 
vilken jag givetvis inte ifrågasätter. Men även de mest osannolika misstag kan göras av 
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de mest erfarna naviga-
törer, och här handlade 
det om en besättning 
som navigerade i främ-
mande vatten och utan 
Walléns ”åtskilliga års 
erfarenhet av Karlskro-
naskärgården”. 

Den mest intressanta 
frågan i diskussionen 
om U 137 är frågan om 
en sökoperation. Be-
tydelsen av denna be-
skrevs av SvD den 7 jan 
2002 på följande vis: 
”Om detta vore korrekt 
skulle Sovjet-Rysslands 
version om en felnavi-
gering stämma. Därmed 
skulle Försvarsmakten, 
regeringen Fälldin och 
1995 års ubåtskommis-
sion som alla kom fram 
till ett avsiktligt intrång 
haft fel”.

Wallén medger att de sovjetiska fartygs- och flygrörelserna öster om Bornholm 
skulle kunna tolkas som en sökoperation, men ”bedömdes i Försvarsstaben inte som 
någon sådan”. Detta Walléns uttalande är intressant på många sätt, och belyser på ett 
åskådligt vis 2001 års utrednings svårigheter att få fram material från Försvarsmakten.

Utredningen fick nämligen aldrig del av någon sådan bedömning från Försvarssta-
ben som Wallén nu redogör för. Uppgifterna om sökoperationen fick vi fram i FRA:s 
arkiv, som vi till skillnad från Marina analysgruppens arkiv fick komma in i och gå ige-
nom på egen hand. Vi kunde därefter kontrollera att Försvarsstaben fått del av FRA:s 
uppgifter, men att Försvarsstaben överhuvudtaget skulle ha gjort någon bedömning av 
FRA:s uppgifter om de sovjetiska flygplanen fick vi vare sig hänvisning till eller del 
av.  Däremot fick vi del av att man gjort överväganden med anledning av de västliga 
plan som också sökte i området vid den aktuella tidpunkten. Detta fick vi dock först 
i efterhand, sedan Ubåtsutredningen presenterats, och det blivit en tidningsdebatt om 
den sovjetiska sökoperationen.

Med anledning av denna debatt ställde vi frågor till Försvarsmakten, som svarade 
att det inte fanns något skriftligt material i saken, men att intervjuer med nyckelper-
sonal givit vid handen att man konstaterade faktum, dvs. att de västliga planen varit 
i området, men också att ”det inte skulle gå att ta reda på om flygplanen varit där av 

Bild som visar flygvägar för NATO- och WP-plan. Bilden 
från Mathias Mossbergs bok sidan 67. 
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en tillfällighet eller med anledning av den sovjetiska ubåtens belägenhet. Frågan blev 
därefter inte föremål för djupare analys.”

Det är i detta sammanhang värt att notera vad dåvarande Örlogsbaschefen i Karls-
krona, Lennart Forsman, under rubriken ”Frågetecken kring U 137 rätas ut” skrev om 
sökoperationen i anslutning till att utredningen presenterades (SvD den 19/12 2001).  
Forsman citerar utredningens uppgift att sökoperationen varit känd av den svenska 
Försvarsmakten alltsedan incidenten, och fortsätter: ”Jag undrar då vilka inom För-
svarsmakten det var som kände till detta. Som ansvarig örlogsbaschef var jag inte med-
veten om det, och vad jag förstått så var inte heller den dåvarande försvarsstabschefen 
det”.

Att vare sig försvarsstabschefen eller örlogsbaschefen, eller sedermera någon av de 
tre ubåtsutredningarna, fick del av uppgifterna om sökoperationen från Försvarssta-
ben, utan att det ankom på 2001 års ubåtsutredning att gräva fram dem från FRA, kan 
svårligen tolkas på annat sätt än att uppgifterna inte stämde med den uppfattning man 
i Försvarsmaktens ledning redan bildat sig, med det som skulle vara ”sanning”, och att 
det därför fanns föga intresse att sprida uppgifterna, varför de lades till handlingarna. 

Wallén tycks ha glömt att han och jag tillsammans debatterade i denna sak med SvD, 
och bl.a. gemensamt skrev i SvD den 15/1 2002 att ”bilden av en sovjetisk sökoperation 
har snarare förstärkts” (genom debatten).

Walléns uttalande om Försvarsstabens bedömning är alltså inte bara avslöjande, utan 
också vilseledande. Det är också hans citat av mig ur SvD den 17/12 2001. Jag fick där 
följande fråga: ”Söker jagarna i området, vet man att det är en sökoperation”. På detta 
svarar jag ”Det vet vi inte, de förflyttar sig dit”. Detta redovisar Wallén som om jag 
på frågan om det ”verkligen var en sökoperation” säger ”det vet vi inte”. Detta sätt av 
Wallén att hantera citat är inte 
övertygande. 

Med samma egenmäktiga 
sätt att hantera vad jag sagt 
fortsätter Wallén att tala om 
vad han kallar min ”tveksam-
ma hantering av sanningen”. 
Även här använder han meto-
den att förvränga citat.  Han 
säger att jag skriver att ”det 
rimligtvis fanns en…kopp-
ling” mellan det amerikan-
ska örlogsbesöket och opera-
tion Notvarp. Vad jag skriver 
i boken är att ”tanken med 
Notvarp var rimligtvis att det 
amerikanska örlogsbesöket 
skulle locka till sig sovjetiska 
ubåtar som skulle infångas”. 

Bild som visar ubåtsindikationer innan operation 
Notvarp. Bilden från Mathias Mossbergs bok s. 78
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Den bedömningen – som jag ingenstans karaktäriserat som någon sanning - står jag 
fast vid.

Här skiljer vi oss återigen i förhållningssättet till problematiken. För Wallén finns 
det en etablerad sanning, som alla rättroende måste acceptera. Att ifrågasätta denna 
är klandervärt, och närmast suspekt. För mig är sanningen fortfarande fördold, och 
uppgiften kvarstår att blottlägga den. Walléns och Försvarsmaktens etablerade ”san-
ning” har sedan länge visat sig vara full av halvsanningar, utlämnanden, förtiganden 
och rena osanningar.

Wallén tar så upp de rapporter om kränkningar från väst som Säkerhetspolitiska ut-
redningen, efter det att Ubåtsutredningen presenterats, fann i ÖB:s KH-arkiv, vilket vi, 
till skillnad från Mana:s arkiv, fick tillträde till. (Den säkerhetspolitiska utredningen, 
som tillsattes samtidigt som Ubåtsutredningen, arbetade med ett vidare mandat och en 
längre tidsperiod, men med samma team av utredare.)

Wallén tar först upp en incident från mars 1982 utanför Göteborg, och beskriver i 
detalj händelseförloppet vid denna incident. Jag är honom särskilt tacksam för detta. 
Vad Wallén skriver belyser återigen de svårigheter Ubåtsutredningen stod inför, och 
som det svenska samhället fortfarande står inför i hela ubåtsfrågan. 

Wallén beskriver inte bara händelseförloppet, utan också Örlogsbasens analys av 
händelsen, och citerar ur denna. Inget av detta material visades upp för vare sig Ubåts-
utredningen eller Säkerhetspolitiska utredningen. Inte ens den särskilda utredning som 
Försvarsmakten på våra frågor genomförde om kränkningar från väst, och som Wallén 
hänvisar till, berättar annat än på två rader om händelsen, och inget sägs där om någon 
analys från Örlogsbaschefen. I stället säger man att ”tiden inte medgivit att få fram 
den handling som Ekéusutredningen åberopar”. Men nu, när Wallén som privatperson 
polemiserar mot min bok, då har han minsann tillgång till denna handling! Detta visar 
med all önskvärd tydlighet det dilemma som den svenska allmänheten här står inför: 
Försvarsmakten sitter på material som man inte delar med sig ens till regeringens ut-
redare, den regering på vars uppdrag man arbetar! Och vad mera är – man använder 
sedan sådant material efter eget gottfinnande till att när det passar försvara sin sak!

Nu gör det i detta konkreta fall inte så mycket, för vad saken här i själva verket gäller 
är att observationen överhuvudtaget finns. Att den existerar. Att den finns inrapporte-
rad med Militärbefälhavarens bedömning: ”Med hänsyn till västtysk övningsverksam-
het i området föreligger möjlighet att ubåten varit västtysk”. Det är detta faktum som 
jag ställt mot Ubåtsskyddskommissionens text, som säger att ”Ingen observation har 
erhållits som tyder på intrång på svenskt territorium av ubåt tillhörande Nato”. Det är 
denna motsägelse saken gäller. Att Ubåtsskyddskommissionen stödd på sina militära 
experter säger att det inte finns någon observation som tyder på Nato, trots att det be-
visligen fanns sådana observationer bara månaderna före Hårsfjärden. 

Det faktum att händelsen kom att inrangeras i det underlag av observationer som 
sedan alla tillskrevs Sovjetunionen gör inte saken bättre. Om inte detta är att vilseleda 
allmänheten, så vet inte jag. Här är verkligen fråga om vem som är vårdslös med san-
ningen.

Wallén tar så upp observationen från Utö i februari 1982, där den dubbelt hemlig-



249

stämplade rapporten tydligt talar om västtysk ubåt. Även här tar han skydd bakom 
det förhållandet att observationen redovisats av ÖB till regeringen, utan angivande av 
nationalitet. Men vad han inte säger är att alla dessa redovisade observationer sedan 
tillskrevs Sovjetunionen! Utan minsta antydan om att det fanns observationer som pe-
kade mot Nato! Ubåtsskyddskommissionen igen: det ”framstår …som klart att kränk-
ningarna vid Hårsfjärden liksom andra kränkningar under 1980-82 (min kurs) utförts 
av ubåtar tillhörande Warszawa- pakten”.

Det intressanta med Walléns omnämnande av denna händelse är dock i detta sam-
manhang att han säger att Örlogsbasens bedömning att en västtysk ubåt typ 206 san-
nolikt vistats innanför svensk territorialgräns ”baserades på en enda observation”.  Här 
passar det inte att ta fram mer underlag ur de lager därav som uppenbarligen finns, utan 
här gäller det att förringa det som obestridligen finns dokumenterat.

Men även här är Walléns framställning vilseledande. Och det är återigen belysande 
för vad utredningsarbetet hade att kämpa emot. Det finns nämligen inte bara en enda 
observation som Wallén säger, det finns en rapport till om denna händelse, och de båda 
styrker varandra. Walléns resonemang håller inte. Den andra rapporten finns hänvisad 
till i Örlogsbasens dubbelt hemligstämplade rapport CÖrlB O 1982-02-23 KH 810-1b, 
också i dess avhemligade version som återgivits som bilaga i min bok.  Det handlar 
om rapport CÖrlB O 1982-02-19 H 810-1b.  I den förstnämnda rapporten sägs att ”… 
rapport bedöms trovärdig, och den styrker CÖrlB O tidigare bedömning i CÖrlB O 
1982-02-19 H 810-1b.”

Det säger sig självt att ingen av dessa båda rapporter visades fram självmant av 
Försvarsmakten för utredarna. Den första spårade vi upp i ÖB:s KH-arkiv, och den 
andra förmodar jag ligger kvar i Manas arkiv någonstans, sannolikt tillsammans med 
ytterligare material om frågan. Men av Walléns kommentar till händelsen, som baserar 
sig på att det bara skulle finnas en enda observation, finns däremot ingen substans kvar.

En annan indikation på att just denna händelse tilldrog sig visst intresse var att Stig 
Norman, som var den person som gjort observationen i den förstnämnda rapporten,  
någon tid senare fick besök av vad han beskrev som ”män med slokhattar” från Stock-
holm, som ville tala med honom om händelsen. Detta berättade han för mig när jag 
besökte honom på Utö. 

Kvar står det egendomliga i att denna rapport försågs med dubbla hemligstämplar, 
något som vad jag kan förstå bara låter sig förklaras med att det inte var meningen att 
den skulle komma till någons kännedom. Den passade inte in i den sanning som gällde.

Wallén tar också upp incidenten vid Långnabba 1988, och säger på nu närmast ty-
piskt slarvigt manér att jag hävdar att det var en brittisk ubåt typ Oberon, medan vad 
jag i själva verket skriver är att ”vid Långnabba tyder mycket (min kurs) på att det 
handlade om en brittisk ubåt”.  Wallén ger en lång och något rörig redogörelse för olika 
element i saken, som han avslutar med att ”Även här överger Mossberg sanningen”.

Vilken sanning? Här har marinen hävdat att det fanns två möjliga felkällor till det 
ljud som inspelats vid tillfället: dels att en kustkorvett i Danziger Gatt använt hydro-
fonbojar på samma frekvenser som den enhet som spelade in ljudet, dels att det inte 
kunde uteslutas att ljudet härrörde från minsveparen Rödlöga. Men man kontrollerar 



250

ingen av dessa möjligheter. Den som gör det skall finna att Rödlögas loggbok visar att 
fartyget på grund av motorbrand låg för ankar vid tillfället, och en kontroll senare från 
MUSAC har visat att det sätt som ljudet på bandet närmar sig de olika mikrofonerna 
inte stämmer med kustkorvettens hydrofonpositioner, men däremot med de inbördes 
positionerna för den bandande enhetens mikrofoner. 

Båda dessa förklaringar måste alltså avföras, och det går inte längre att som Wallén 
gör hänvisa därtill. Kvar står uppgiften att brittiska kollegor till Musac-chefen sade att 
det handlade om en av de egna brittiska ubåtarna.

Slutligen några ord om det seminarium där ”Tunanders hypoteser smulades sönder”. 
Här möter samma mönster av halvsanningar, utlämnanden och vilseledanden som ti-
digare. Först till frågan om Tunander inbjudits, som Wallén hävdar. Zetterberg sade 
mycket riktigt på min fråga att Tunander inbjudits. Vad han inte sade, och vad Wallén 
inte heller berättar, är att seminariet hade två delar, en sluten på förmiddagen, och en 
öppen på eftermiddagen. Angreppen på Tunander började i den slutna delen på förmid-
dagen, och det var då jag frågade Zetterberg. Till denna slutna del, i motsats till den 
öppna delen på eftermiddagen, var Tunander inte inbjuden, men det vill vare sig Zet-
terberg eller Wallén berätta. 

Vad så gäller substansinnehållet i eftermiddagens öppna presentationer smulade 
detta ganska väl sönder sig självt. Jag ska här med tanke på utrymmet endast uppehålla 
mig vid en enda punkt – observationen av ett periskop vid Stockholms ström i samband 
med det amerikanska örlogsbesöket 1982, som Ubåtsskyddskommissionens ordföran-
de Sven Andersson presenterade i svensk TV som en mycket säker observation, men 
som Wallén nu hävdar ”visade sig vara ett påhitt”. Marinen har i efterhand konsekvent 
velat tona ned denna observation, och enligt en version, som Wallén faller tillbaka på i 
skriften från seminariet, skulle det i själva verket ha handlat om en attrapp som såg ut 
som ett periskop, och det hela skall ha varit ett skämt.

Jag har sett bilder från tillfället med denna attrapp. Om dessa bilder varit tagna vid 
tidpunkten för det amerikanska örlogsbesöket skulle de amerikanska fartygen ha do-
minerat blickfånget. Vidare skulle träden på Söders höjder varit gröna som vanligt är i 
september, och som på TV-bilderna från besöket, och ej avlövade som på bilderna från 
detta skämt. Mer behöver ej sägas.

Jag får här be läsaren om ursäkt, men Walléns föga noggranna läsesätt tvingar mig 
till ett par ytterligare korrigeringar. Han skriver att jag hävdar ”att några sovjetiska mi-
niubåtar ej fanns före 1980-talet”. Också detta är en felaktig läsning. Vad jag skriver är 
att några trovärdiga belägg aldrig har presenterats ”för att Sovjetunionen sedan länge 
hade väl utvecklade miniubåtssystem”. Detta står jag fast vid. Samma uppfattning har 
för övrigt nyligen framförts i ett stort verk av två av världens främsta ubåtsexperter: 
amerikanen Peter Huchthausen och fransmannen Alexandre Sheldon-Duplaix. I sin 
bok om det marina spionaget under det kalla kriget, ”Hide and Seek”, som nyligen 
utkommit, avfärdar de den svenska marinens föreställning om sovjetiska miniubåtar. 

”Inga större miniubåtar som motsvarar de allmänna beskrivningar som givits av 
Sverige var kända att vara i bruk i den sovjetiska Östersjöflottan perioden 1980 till 
1988”, skriver författarna. De går också igenom en rad andra typer av sovjetiska minu-
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båtar, och konstaterar att ingen av dessa 
typer någonsin rapporterats av väst vara 
förbandslagd i närheten av Östersjön. 

Och om andra typer byggts eller för-
bandslagts så skulle deras existens alltså 
ha hemlighållits trots den noggranna 
granskningen av sovjetiska hamnar av 
amerikanska satelliter, och den våg av av-
slöjanden som följde på Sovjetunionens 
kollaps, säger Huchthausen och Sheldon-
Duplaix.

Låt mig också avslutningsvis bekräfta 
min skeptiska inställning till värdet av 
hemliga intervjuer med avhoppare och 
avfällingar. Vad dylika personer säger 
i sådana sammanhang har ofta visat sig 
vara överdrivet eller felaktigt. En annan 
sak vore om sådana personer trätt fram 
och offentligen berättat om vad de varit 
med om. Så har ej skett i denna fråga.

Wallén försvarar Försvarsmaktens 
vägran att släppa in Ubåtsutredningen i 
marina analysgruppens arkiv med att det-
ta omfattar ca 35 hyllmeter handlingar. 
Om dylika argument skulle ha bärkraft i 
andra sammanhang i det svenska samhäl-
let skulle vi nog inte ha mycket till vare 
sig utredningar eller historisk forskning, 
eller kanske forskning överhuvudtaget.

Och det är just detta som min bok ”I 
Mörka Vatten” handlar om. Att också 
Försvarsmakten måste underkasta sig 
samma regler som gäller för övriga delar 
av det svenska samhället, och acceptera 
att den är ansvarig inför Sveriges riksdag 
och regering. Där är vi uppenbarligen 
ännu inte i denna fråga.

Mathias Mossberg



Boken ”KUSTFLOTTAN – De Svenska 
Sjöstridskrafterna under 1900-talet” kommer 

ut i början av oktober.
Boken har tagits fram under ledning av ledamöterna Frank Rosenius och Gustaf 
von Hofsten. För innehållet svarar ett stort antal författare och underlagslämnare.
Boken avhandlar Kustflottans verksamhet under Unionsupplösningen 1905,         
VK I, Mellankrigsperioden, VK II, Kalla kriget i två avsnitt - 50-talet t.o.m. 
70-talet samt 80-talet - och avslutas med Internationaliseringen under 90-talet. 
Boken är på 420 sidor och rikt illustrerad med bilder i såväl färg som svart/vitt. 
Med boken följer en DVD med ca 6 timmar olika filmavsnitt från Kustflottans 
verksamhet under 1900-talet.
Boken har kunnat produceras genom ett generöst bidrag från Marianne och Mar-
cus Wallenbergs stiftelse. Boken ges ut av KÖMS. Boken distribueras genom Ma-
rinlitteraturföreningen (MLF), Sjöhistoriska Samfundet och Svenskt Militärhis-
toriskt Bibliotek (SMB).
De ledamöter i KÖMS som inte är medlemmar i MLF eller Sjöhistoriska Sam-
fundet kan beställa boken via mail till hans.troedsson@mil.se alternativt använda 
det i detta nummer av TiS medsända inbetalningskortet (medlemmar i MLF och 
Sjöhistoriska samfundet får boken på annat sätt). OBS: Detta erbjudande gäller 
enbart ledamöter i KÖMS och inbetalningskortet utsänds enbart till dessa. Priset 
är 430 kronor inklusive porto (350+80).
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Dödlig resa, svenska handels-
flottans förluster 1939-1945
Under åren har ett antal böcker och avhandlingar kom-
mit ut som beskrivit handelsflottans umbäranden under 

andra världskriget. Författaren Richard Areschoug säger i sitt förord att – ”med all 
respekt för dessa författare och deras publikationer är det min förhoppning att denna 
bok, tillkommen efter kritisk källgranskning, skall kunna utgöra det referensverk, som 
enligt min mening saknas”. Detta är stora ord av en författare vars första bok är just 
Dödlig resa. Richard Areschoug är en mycket intensivt intresserad marinhistoriker. 
Det har givit sig uttryck i medverkan i olika marinhistoriska projekt, men även aktivt 
deltagande i marinhistoriska föreningar. 

75 % av boken innehåller skildringar av enskilda fartygs öden. Författaren har gjort 
avgränsningen att inte behandla fartyg som blev utsatta för angrepp, men som inte 
sjönk, detta trots att svenska sjömän omkom. Däremot redovisas de sänkningar som 
innebar totalförlisningar liksom de fartyg som blev beslagtagna av krigförande makter 
samt de fartyg som sjönk, men som kunde bärgas och åter sättas i drift. 

Inledningen av boken beskriver bakgrunden till handelsflottans uppbyggnad fram 
till krigsutbrottet. Författaren beskriver kunnigt också handelsflottan roll i andra 
världskrigets sjökrigshistoria och hur och på vilka sätt det svenska tonnaget användes.

Sjömännens vedermödor ombord under denna tid är också väl beskrivna med de 
ohyggliga fasor och umbäranden som de fick utstå för att kunna hålla kungariket Sve-
rige igång. Då liksom nu var importsjöfart oerhört betydelsefull. Det fanns ju också 
länder som var intresserade av att svensk export också fungerade. Författaren beskri-
ver också vilka resurser som stod till buds för att kunna minska minhotet, och även 
hur minskyddet var uppbyggt. Om nu olyckan inträffade, hur var då räddningstjänst 
uppbyggd och vilken räddningsutrustning fanns då till buds.

För marinhistoriker är det en läsvärd bok, men också för den som är intresserad av 
handelsflottans verksamhet under andra världskriget.

Rolf Edwardson

Dödlig resa, svenska handelsflottans förluster 1939-1945 
Författare: Richard Areschoug
Förlag: Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek
256 s.
ISBN 978-91-85789-26-9

Bokanmälningar
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Operation Garbo I-III (nyutgåva)
En nyutgåva av trilogin Operation Garbo har kommit från 
trycket 20 år efter den första upplagan. Tydligen anses trilo-
gin fortfarande vara bärkraftig inte bara som en beskrivning 
av slutfasen av det kalla kriget. Mera troligt är att trilogin ger 
en påtaglig bild av de olika situationer som kan uppstå då det 
oönskade inträffar. Den beskriver politikernas dilemma när de 
på grund av begränsade resurser tvingas göra prioriteringar. 

Trilogin utgör dessvärre det enda exemplet på detta i Sve-
rige. I grund och botten borde den här formen att beskriva 
föreslagna utvecklingar av svensk säkerhets- och försvarspo-
litik bifogas till det underlag som regering och riksdag baserar 
sina beslut på. Och då bör det inte bara vara ett utan ett flertal för att därmed täcka den 
spännvidd av successiva politiska beslut – beslutsstödd scenarioutveckling - som skall 
fattas och de följdbeslut dessa ger upphov till.

När jag läste den första delen av trilogin i slutet av 1980-talet hade jag kommit till-
baka från en treveckors studieresa i USA. Där fick jag höra hur man hade arbetat med 
dåvarande US Naval Strategy som sedermera av president Ronald Reagan gjordes till 
US Strategy. Av en händelse köpte jag en bok av Tom Clancy – Red Storm Rising. När 
jag började läsa den fascinerades jag av hur den utgjorde ett exempel på en scenariout-
veckling där US Strategy utgjorde grunden.

Detta senare tar också Harry Winter upp i ”Berättelsen om operation Garbo”. Det 
är i denna ”kompletterande del” som en av författarna – Bo Hugemark – av Operation 
Garbo beskriver vilka författarna var, varför de skrev trilogin och hur de upplevde det 
dåvarande säkerhets- och försvarspolitiska debattklimatet. Det handlade om neutrali-
tetsdogmen, den låga beredskapen relativt omvärldens utveckling samt obalansen mel-
lan organisation, personal och materiel. Sammantaget omöjliggjorde detta en verklig 
och framåtriktande debatt om försvarets framtida utveckling.

Förvisso hade vi försvarsplanerare en svår uppgift när det gällde att teckna scenarior 
där krig var oundvikligt. Detta försvårades ytterligare av att den högsta (politiska)
ledningen avhöll sig från att diskutera olika scenarior. Det konstaterades att detta var 
hypotetiska frågor och sådana vill ledningen inte ta ställning till. Trots detta togs alla 
”på sängen” när muren föll, Tyskland återförenades och Sovjetunionen upplöstes. För-
fattaren konstaterar att vid en konflikt mellan maktblocken fanns det fyra tänkbara 
strategiska behov. Gemensamt för dessa var Sydnorge. Det kan diskuteras hur situatio-
nen är i dag. Trots allt har inte geografin förändrats.

Utvecklingen av det svenska försvaret ges en tankeväckande beskrivning. Författa-
ren noterar den reella grunden ”Alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig” och 
noterar samtidigt att begreppet ”neutralitet” i grunden var den gällande politiska dog-
men. Den svenska försvarsplaneringen beskrivs på ett bra sätt. Marginaldoktrinen gav 
”enkla möjligheter” att beräkna behovet av den styrka som behövs för att slå tillbaka 
ett angrepp. Detta leder enligt författaren till ett statiskt tänkande. Samtidigt var det ta-
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bubelagt att räkna med väpnat bistånd från väst och genom det 
mobiliserande försvarets utformning tonades risken för över-
raskande angrepp ner. En förändring kunde anas inför 1982 
års försvarsbeslut. Författaren konstaterar att utvecklingen i 
omvärlden sprang förbi den svenska i så motto att anslaget 
till försvaret inte möjliggjorde den nödvändiga utvecklingen. 
En del av det som författaren för fram kan diskuteras men ger 
trots detta en övergripande bra och heltäckande beskrivning 
av utvecklingen av det svenska försvaret.

Den avslutande delen ger en bra bild av de motiv som låg till 
grund för att skriva trilogin. Budskapet var att visa på ett antal 
utvecklingar som hämmade debatten kring och utvecklingen 
av det svenska försvaret. Hotbilden hade sprungit från mo-

biliseringsförsvaret, Sveriges beroende av väpnad hjälp, vanskötsel av förvaltningen 
av det svenska försvaret, övertro på politiska och militära beslut i tid, betydelsen för 
Sverige av Finlands agerande och slutligen, kunna visa på hur olika stridskrafter kan 
samspela. Författaren pekar också på ett antal litterära förebilder och hur dessa på-
verkat utformningen av trilogin, motiven för att ge ut boken anonymt samt hur manus 
arbetades fram och varför det blev en trilogi.

Berättelsen om operation Garbo avslutas med en fundering kring om trilogin har 
en plats i dagens verklighet. Den har nog det trots allt. Scenariot visar på behovet 
av underrättelser som ger grund för höjning av beredskapen. Men också på vilja och 
förmåga att i tid fatta politiska beslut. Ett exempel på detta senare är händelserna i 
Georgien förra hösten. Säkerhets- och försvarspolitiker sade sig vara tagna på sängen. 
Detta har visat sig vara helt fel. Det hade genomförts förberedelser som visade på 
att en konflikt skulle kunna utlösas. Information som stödde detta fanns tillgänglig 
på försommaren. Dessutom har geografin inte förändrats. Säkerhetspolitisk stabilitet 
i Sveriges närområde ställer krav på att Sverige kan infria de krav som ställs av det 
internationella samfundet.

Trilogin Operation Garbo är väl värd att läsa och den nyskrivna ”Berättelsen om 
operation Garbo” ger en mycket bra bild av hur omvärlden uppfattades under och i 
slutet av det kalla kriget.

Herman Fältström

Operation Garbo I-III 
Författare: Harry Winter
Förlag: Timbro
1171 s.
Tredje omarbetade upplagan, ISBN 9175666987

Berättelsen om operation Garbo 
återfinns via länk www.timbro.se och vidarelänk ”Rapporter”



Vi har 1700 frivilliga sjöräddare beredda att rycka ut inom 15 minuter – i alla väder. Och 
våra moderna räddningsbåtar klarar att gå i hög fart även i mycket grov sjö. Ge en gåva 
eller bli medlem, så bidrar du till att rädda liv till sjöss – vi får nämligen inga bidrag från 
staten. Som tack för ditt stöd hjälper vi dig om du t.ex. får roderhaveri eller motorstopp  
– även när sjön ligger spegelblank. Läs mer 
på www.ssrs.se eller ring 077-579 00 90.

Om du befinner dig här, 
är vi snart där.



WHEN IT COMES to naval combat management, what could be more important 
than your ability to evolve? In fact, evolution is what the 9LV combat manage-
ment system is all about, right from the start. 

Maybe that’s why it became such an instant success with the Australian ANZAC 
frigates and the Swedish Visby Corvette program. And maybe that’s also why it 
has been chosen for the new Australian multi-role amphibious ships, as well as 
for the upgrade of both the ANZAC frigates and the Canadian Halifax frigates.

Of course, the reliability, � exibility, openness and extensive range of weapons 
already integrated could also have something to do with it. But when you think 
of it – isn’t that just evolution as well? 

Like we said earlier – we’re not � nished yet.
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