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Meddelande 
från

Kungl.Örlogsmannasällskapet

Nr 7/2014. Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i Karlskrona 
onsdagen den 20 augusti 2014.
(För TiS anpassat utdrag ur protokoll.)

Sammanträdet ägde rum onsdagen den 20 augusti 2014 med början klockan 1730 i 
närvaro av 33 ledamöter och speciellt inbjudna gäster (3 personer inkluderande  
akademiens auktoriserade revisor) på Sjöofficersmässen, Amiralitetstorget 7 i  
Karlskrona. Sammanträdet avslutades med en gemensam middag.

§ 1 Förklarades sammanträdet för öppnat.

§ 2 Meddelades att sedan föregående sammanträde har de ordinarie ledamöterna  
  Bengt Dahlgren och Sten Swedlund avlidit.

§ 3 Föredrogs föregående sammanträdesprotokoll (2014-04-16 i Stockholm) som   
  med godkännande lades till handlingarna.

§ 4 Redovisade ordförande styrelsens bedömning av akademiens brist på kompe-  
  tenser som vägledning vid inval 2014.

§ 5 Beslutades att högsta antal föreslagna kandidater att väljas in som ordinarie   
  ledamöter är fyra (4) och som korresponderande ledamöter är en (1).
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§ 6 Orienterade ordförande om processen hur att kalla hedersledamöter samt läste  
  upp motiven bakom styrelsens förslag till  hedersledamot. Beslutades att fast-  
  ställa vallistor för ordinarie och korresponderande ledamöter i alfabetisk ord-  
  ning med de till inval föreslagna kandidaterna. Anmärkning; Styrelsens förslag  
  skickades ut i mitten av juni tillsammans med ordförandes sommarbrev.

§ 7 Orienterade ordförande om processen bakom valberedningens arbete. Oriente-  
  rade valberedningens ordförande om valberedningens arbete samt meddelade   
  att några motförslag till valberedningens preliminära förslag inte har inkommit.  
  Anmärkning; Valberedningens preliminära förslag skickades ut i mitten av juni  
  tillsammans med ordförandes sommarbrev.

  Meddelades att CV för den sent föreslagne suppleanten i vetenskapsgren I,  
  Fredrik Hansson, kommer att bifogas valutskicket. Föredrog valberedningens   
  ordförande Per-Anders Emilson valberedningens förslag till val av ord-  
  förande, styrelseledamöter och revisorer med suppleanter samt förslag till   
  valberedning för verksamhetsåret 2014 – 2015. Fredrik Hansson och Michael  
  Zell gav var sin kort personlig presentation.

§ 8  Beslutades att fastställa vallista för val av ordförande, styrelseledamöter och   
  revisorer med suppleanter samt förslag till valberedning för verksamhetsåret   
  2014 – 2015.

§ 9  Höll ordinarie ledamoten Ola Alfredsson inträdesanförande med rubriken   
  Svensk ubåtsteknologi i Australien. Följde frågor och diskussion.

§ 10 Orienterade ordförande kort om det kommande högtidssammanträdet i Karls-  
  krona den 17 november inkluderande det seminarium med temat ”Svensk   
  framtida ubåts- och ytfartygsutveckling” som kommer att hållas tidigare under   
  dagen (prel mellan klockan 10-13). Seminariet arrangeras av VSG III (Maritim   
  teknik) och ledamöter tillhörande vetenskapsgrenen ombeddes kontakta ansva-  
  riga inom styrelsen (Bo Berg och Håkan Nilsson) för att kunna bidra till   
  genomförandet.

  Orienterade sekreteraren att nästa sammanträde (valsammanträdet) äger rum i   
  Stockholm på Sjöhistoriska museet onsdagen den 24 september 2013 klockan   
  1730 med val av nya ledamöter, fyllnadsval till styrelsen, beslut om stipendier   
  och belöningar samt inträdesanförande av ordinarie ledamoten Anna-Karin   
  Broth.

  Orienterade sekreteraren om vikten att anmäla adressändringar såväl avseende   
  vanlig post samt avseende e-post.

§ 11 Förklarades sammanträdet för avslutat.

Vid protokollet;
Bo Rask
Akademiens sekreterare
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Nytt debattnummer av Tidskrift i Sjöväsendet 
(TiS Nr 4) under 2014

Debattnumren av Tidskrift i Sjöväsendet 2012 och 2013 med innehåll författat av ma-
rinens yngre personal (officerare, specialistofficerare och sjömän) har rönt stor upp-
skattning. Sporrade av de framgångarna inbjuder Kungl. Örlogsmannasällskapet till 
ett förnyat debattnummer under 2014. I likhet med tidigare erbjuds möjligheten för 
marinens soldater, sjömän, gruppbefäl, specialistofficerare (tom OR 7; fanjunkare) och 
officerare (tom OR 2; kapten) att inkomma med debattinlägg kring utformningen av 
framtidens försvarsmakt i allmänhet och framtidens marin i synnerhet.
Utgående från inkomna debattartiklar kommer även KÖMS att anordna en till två de-
battkvällar under senhösten/vintern, en i Stockholm en i Karlskrona dit företrädare för 
myndigheter samt politisk nivå kommer att inbjudas. Som talare kommer de författare 
som skrivit de mest intressanta artiklarna att komma i fråga.  
Samtliga författare som lämnat in inlägg i enlighet med nedanstående riktlinjer kom-
mer att ges en tvåårig prenumeration på Tidskrift i Sjöväsendet, oaktat om inlägget 
ryms inom det aktuella numret eller inte. 
Riktlinjer för artiklar
• Omfattningen på debattartiklar skall vara mellan 1200-1800 ord (en ”Brännpunkts-

artikel” i SvD är dryga 1000 ord).
• Innehållet skall vara framåtblickande och lämna förslag och idéer över vad som 

”behöver göras” för att utveckla marinen inom något relevant område (exvis far-
tygsförnyelse, personaltjänst, övningar, nationellt och/eller internationellt samar-
bete, sjöfartsskydd, logistik, sjukvård, skyddstjänst etc.). Rena ”eländesbeskriv-
ningar” undanbedes.

• Förslag skall vara rimliga att genomföra även om konsekvenserna givetvis får in-
kludera anslagsförstärkningar till marinen.

• Innehållet får ej innehålla sekretessbelagd information. 
• Debattartiklarna skall vara hållna i ”god ton” men kan givetvis vara tuffa sakinne-

hållsmässigt.
• Foton kan medsändas men av upphovsrättsliga kan det bli svårt att ta in foton om 

inte fotografen lämnat sitt godkännande. Foton från FM hemsidor är OK att an-
vända om fotografens namn anges (KÖMS har en överenskommelse med FM att 
detta går bra för TiS räkning).

• Artiklar insändes via e-post till adressen (inga artiklar tas emot i pappersformat): 
editor@koms.se senast 2014-10-19. Tidningen beräknas utkomma i samband med 
KÖMS högtidssammanträde i Karlskrona den 17 november.

Till respektive artikel bifogas författarnas namn och adress. För de artiklar som kom-
mer i fråga för publicering kommer också foto på författaren samt kort presentation av 
densamma att behövas senare, se exempel ur TiS som finns på KÖMS hemsida (www.
koms.se).
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Ändrad adress?
Det är viktigt att akademiens sekreterare och redaktören för Tidskrift i 

Sjöväsendet får kännedom om ändrad postadress. 
Vänligen anmäl detta snarast till antingen: 
secretary@koms.se eller editor@koms.se 
Anmälan kan också göras brevledes till: 

Redaktionen för TiS, c/o Engevall, Junibacken 9, 135 54 TYRESÖ
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Redaktörens spalt
Rätt inställning vinner!
Sommaren närmar sig med obevekliga steg sitt slut även om värmen bitit sig kvar nu en 
tid in i september. När detta nummer av TiS landar i brevlådorna så har valet nyligen 
avgjorts och åtminstone om man ska tolka dagens opinionsmätning (de står som spön i 
backen numer) så kan det bli en spännande höst där de löften om ekonomiska tillskott 
till försvaret som avgivits snabbt kommer att sättas på prov.

Tillskott och tillskott, i närtid är det egentligen inte mycket till tillskott utan det 
är först efter 2020 som ekonomin växer till sig på riktigt. Dessvärre sker det från en 
”låg nivå” som kommer att innebära att prövningarna för Försvarsmakten i allmänhet 
och marinen i synnerhet långt ifrån är över och nödvändig fartygs- och ubåtsomsätt-
ning utöver de två ubåtarna av NGU-klass kommer att kräva omfattande och fortsatt 
argumentation och prioritering. Detta gäller även den i försvarsberedningen omtalade 
”femte ubåten” som om den skulle vara av halvtidsmodifierad Gotlandklass givetvis 
skulle beställas samtidigt som de andra två. Detta innebär att den borde beställas redan 
i höst för att det ska vara en långsiktigt ekonomiskt sund affär för staten och även för 
det nybildade varvet ”Saab Kockums” som såg dagens ljus i somras. Turerna kring 
den affären är svensk industrihistoria och stoff till en riktigt bra bok, som jag hoppas 
ska kunna gå att få skriven av huvudaktörerna när väl dammet lagt sig och känslorna 
svalnat något. 

Intill dess får ni hålla tillgodo med detta nummer av TiS som innehåller en viss ton-
vikt kring personal- och utbildningstjänst. Den ”evigt unge” Jarl Ellsén, född 1921, har 
låtit sig inspireras av dåvarande flaggkadetten Anton Sjödins artikel från ifjol om för-
ändringsbehov av sjöofficersutbildningen. På samma tema skriver kaptenen Johannes 
Johansson i sin tävlingsskrift och en annan Anton, även han kadett, rundar av numret 
med sin korta debattartikel kring folkförankring och behovet av att ”öka” i den fållan. 

Tre inträdesanföranden återfinns i numret. Först Jerker Widéns kring marint lärande 
och officersutbildning, därefter Mårten Granbergs kring behovet av rätt kommunika-
tion för att nå ut bortom de redan frälstas krets med marina budskap och slutligen 
den avslutande delen i Kenneth Gustavssons mycket intressanta epos kring Åland och 
demilitariseringen. Det ryska (dåvarande sovjetiska) agerandet påminner i mångt och 
mycket om dagens mycket skickliga informationsoperationer kopplat till situationen i 
Ukraina. Same same - but different. Mot den typen av agerande hjälper enbart ett eget 
konsekvent uppträdande uppbackat av ett starkt och reellt försvar i alla dimensioner. 

Stilsäkre Lars Wedin bidrar med en längre artikel med rubriken ”EU, Sverige och 
havet”. Den borde vara obligatorisk läsning för alla de riksdagsledamöter (nya som 
gamla) som strax tar sitt säte på Helgeandsholmen så att de kan navigera rätt oaktat 
färg på utprickningen. Att navigera har alltid varit en konst, det omvittnar inte minst 
Kent Nordströms artikel kring Ostindienfararna som är mycket intressant och omvitt-
nar om gårdagens utmaningar. Navigare Necesse Est - gärna med gasturbin.
Thomas E. Engevall
Redaktör för Tidskrift i Sjöväsendet



198

Tel: 08-500 121 40
 www.swedmotor.se, info@swedmotor.se

En partner att lita på!

MTU's motorer är konstruerade för maximal driftsäkerhet och 
totalekonomi. Detta har gjort MTU till en av världens ledande 
leverantörer av motorer för kommersiellt bruk. Med ett komplett 
sortiment från 125 kW till 9.000 kW och ett rikstäckande servicenät 
erbjuder vi såväl prestanda som trygghet.
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Personalförsörjningen av Försvarsmakten – 
Starkare personalförsörjning för en osäker tid
Till Kungl. Örlogsmannasällskapet inlämnad tävlingsskrift 2014 vilken föreslagits till 
belöning. 

Krig är en materialsport. Så beskrev bloggaren Wiseman för några år sedan för-
utsättningen för krigföring.1 I viss utsträckning är detta sant. Samtidigt finns det 
andra faktorer som är mycket viktiga. Många officerare minns säkert hur taktiklära-
ren redan under den grundläggande officersutbildningen förklarade hur fältherren 
eller flottstyrkechefen med hjälp av indirekt metod, manöverkrigföring och upp-
dragstaktik även med en numerärt underlägsen styrka lyckas övervinna en till synes 
oemotståndlig fiende. Med underlägsen materiel blir det emellertid avsevärt mycket 
svårare att slå motståndaren. Exemplen kan göras otaliga. Med största sannolikhet 
var det t.ex. inte viljan det var fel på hos polackerna som fick se sig besegrade av 
Hitlers trupper i inledningsskedet av andra världskriget. Däremot var det en omöjlig 
uppgift att möta moderna stridsvagnar med gammaldags kavalleri.

Kapten
JOHANNES JOHANSSON

Johannes Johansson började sin militära bana som gnist 
på robotbåt och fortsatte efter avlagd sjöofficersexamen 
i olika befattningar i flottan såväl till sjöss som till lands. 
Efter pilotutbildning i Tyskland har han tjänstgjort i olika 
stabsbefattningar på Helikopterflottiljen, i Afghanistan 
och på Högkvarteret. För närvarande tjänstgör Johannes 
som underrättelseofficer vid Helikopterflottiljen i Linkö-
ping.

Försvarsmateriel är helt klart viktigt för 
att uppnå en hög operativ förmåga och 
det kommande försvarsbeslutet bör defi-
nitivt inrikta sig på att säkerställa att Ma-
rinen har modern materiel för framtiden.1 
Låt mig därför inledningsvis slå fast att 
antalet ubåtar bör utökas och med tanke 

1. Wiseman, Försvar i användning, Wiseman’s 
Wisdoms 2008-06-13, http://wisemanswis-
doms.blogspot.se/2008/06/frsvar-i-anvndning.
html. Läst 2014-06-24 kl. 19.10.

på de långa tider det tar att genomföra 
materielköp är det även hög tid att titta 
på en efterträdare (eller ännu hellre ett 
komplement) till dagens korvetter. Hu-
ruvida det bör vara fregatter eller något 
annat lämnar jag därhän i denna skrift. 
Istället ämnar jag inrikta mig på ett annat 
mycket viktigt område för att säkerställa 
en god försvarsförmåga; nämligen perso-
nalförsörjningen. Utan tillräckligt myck-
et, rätt utbildad och kompetent personal 
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kan vi införskaffa vilka materielsystem 
som helst och det kommer ändå inte att 
öka den operativa förmågan. Det är först 
i samspelet mellan teknik och människa 
som en militär förmåga uppstår och en-
dast med en genomtänkt balans mellan 
ändamålsenlig materiel och kompetent 
personal som försvarsförmågan ökar. I 
Försvarsberedningens rapport ”Försva-
ret av Sverige – Starkare försvar för en 
osäker tid” behandlar kapitel nio utveck-
lingen av personalförsörjningen.2 Flera 
intressanta förslag lyfts fram i rapporten. 
Dessa förtjänar en noggrann analys och 
fler förslag för utvecklingen av den fram-
tida personalförsörjningen bör tas fram. 
Avsikten med denna skrift är att bidra 
med både en sådan analys och komplette-
rande förslag utifrån det som läggs fram 
i rapporten 

Soldat- och sjömans-
försörjningen
Försvarsberedningen inleder kapitlet om 
personalförsörjningen med att slå fast att 
syftet med utformningen av Försvars-
maktens personalförsörjningssystem är 
att skapa tillgängliga, användbara och 
flexibla krigsförband.3 Frivilligheten be-
tonas samtidigt som man påminner om 
att totalförsvarsplikten kvarstår och man 
menar att möjligheten att aktivera plikten 
bör kvarstå. Jag skulle vilja gå ett steg 
längre än så. Genom att aktivera plik-
ten och införa ett kombinerat yrkes- och 
värnpliktsförsvar skulle Sverige kunna 
erhålla fördelarna med respektive sys-
tem samtidigt som nackdelarna minskas. 
Kostnaderna för det nya yrkesförsvaret 
har hittills visat sig större än beräknat. 
2. Försvarsberedningen, Försvaret av Sverige 
– Starkare försvar för en osäker tid, Stockholm: 
Försvarsdepartementet, 2014, s. 65-76.
3. Ibid. s. 65.

Detta beror inte minst på den större 
mängd avhopp under den grundläggande 
militära utbildningen (GMU:n) och ef-
terföljande kontraktstjänstgöringen för 
gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS:er) 
som har skett jämfört med vad man räk-
nat med. I slutet av 2010 kom Försvarets 
forskningsinstitut (FOI) med en rapport 
där man gjorde en internationell jämfö-
relse kring vad det inneburit när man i an-
dra länder har gått från ett värnplikts- till 
ett yrkesförsvar. I FOI-rapporten redovi-
sas även beräknade ekonomiska konse-
kvenser av införandet av yrkesförsvaret 
i Sverige. I det ”worst case-alternativ” 
som man redogör för räknar man med 
30-procentiga avgångar från GMU:n, 
10-procentiga avgångar varje år under 
kontraktsanställningen och en genom-
snittlig kontraktstid på sex år. Ökningen 
på utbildningskostnaderna på ”kort sikt” 
är i detta fall 685 miljoner kronor och på 
”lång sikt” nästan 1,4 miljarder kronor. I 
rapporten efterfrågar författarna en ”plan 
B” för att hantera den händelse att den 
plan som låg för försörjningen av GSS:er 
inte skulle uppnås.4 I februari 2014 gjorde 
ledamoten i Kungl. Krigsvetenskapsaka-
demien Mikael Holmström en gransk-
ning av statistik från Försvarsmakten 
kring avhoppen av soldater och sjömän. 
Han konstaterar att de siffror som finns 
på avhoppen av rekryter, soldater och 
sjömän mellan 2011 och 2013 leder till 
att endast 23 % av dem som påbörjar 
GMU är kvar som GSS:er sex år efter 
anställningens början. Det är långt ifrån 
Försvarsmaktens kalkyl på att soldaterna 

4. Ulf Jonsson och Peter Nordlund, Frivil-
liga soldater istället för plikt – internationella 
erfarenheter och ekonomiska konsekvenser, 
Stockholm: Försvarets forskningsinstitut, FOI-
R—3053—SE, 2010, s. 52-53 http://aff.a.se/fri-
villig.pdf Läst 2014-06-24 kl. 22.30.
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och sjömännen skall stanna i genomsnitt 
i sex år. Försvarsekonomen Peter Nord-
lund som var en av författarna till ovan 
nämnda FOI-rapport bedömer att antalet 
antagna till GMU i det närmaste behö-
ver fördubblas för att kunna hantera den 
ökade mängden avhopp jämfört med vad 
man räknat med. Det skulle leda till att 
omkring sju procent av en åldersklass 
frivilligt måste söka sig till Försvars-
makten. Sannolikheten för detta får nog 
anses mycket låg med tanke på att det är 
mer än vad t.o.m. Förenta staterna åstad-
kommer med sina i sammanhang mycket 
stora satsningar på rekrytering. Dess-
utom skulle det behöva nyutbildas ett 
sådant antal soldater och sjömän varje år 
som motsvarar den nivå som värnplikts-
systemet utbildade under de sista åren. 
Om inga andra åtgärder vidtas menar 
Peter Nordlund att kostnaderna kommer 
att öka med mellan 600 och 800 miljoner 
kronor per år. Den plan B som han och 
hans medförfattare Ulf Jonsson efterlyste 
2010 börjar enligt Peter Nordlund nu bli 
aktuell att ta fram.5 
Ett kombinerat värnplikts- och 
yrkesförsvar
Enligt mitt förmenande är en plan B som 
borde övervägas att återta värnplikten 
för att fylla upp en del av krigsförban-
den. Genom att kombinera utbildandet av 
värnpliktiga med en fast anställd kader 
av soldater och sjömän skapas förutsätt-
ningar både för att på ett kostnadseffek-
tivt sätt kunna öka antalet krigsplacerade 
samtidigt som tjänster där det är en stor 
fördel med större kontinuitet och längre 
tjänstgöringstid kan bemannas med fast 
5. Mikael Holmström, ”Sju av tio soldater 
hoppar av”, Svenska Dagbladet, 2014-02-10, 
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/sju-av-tio-
soldater-hoppar-av_8969194.svd Läst 2014-06-
24 kl. 23.25.

anställda soldater och sjömän. Det finns 
flera andra viktiga vinster med ett aktive-
rande av plikten. En sådan är folkförank-
ring. Med den frivillighet som idag råder 
är det stora samhällsgrupper som inte 
kommer i kontakt med Försvarsmakten 
på samma naturliga sätt som man gjorde 
under värnpliktstiden. Även med ett litet 
intag av värnpliktiga varje år kan folkför-
ankringen antas öka. 

Under värnpliktstiden fanns det många 
driftiga och ambitiösa personer som såg 
det som naturligt att göra värnplikten 
under ett år, men inte kunde tänka sig en 
framtid inom försvaret. Många av dessa 
personer kommer idag aldrig till För-
svarsmakten för att tjänstgöra. Istället 
går de efter studenten direkt till univer-
sitetsstudier eller kanske startar ett eget 
företag. En liten grupp av dessa individer 
lockas möjligen av GMU och genomför 
den säkert också med goda resultat.  Pro-
blemet är att de bara genomför det för ut-
bildningens skull och därför inte stannar 
som soldater eller sjömän (eller läser vi-
dare till officerare). Flera av de duktigas-
te och mest ambitiösa officerskollegor jag 
har tjänstgjort med hade när de mönst-
rade, inte en tanke på en framtid inom 
officersyrket. Istället siktade de på att bli 
läkare, advokater eller civilingenjörer. 
Värnplikten var dock något naturligt att 
göra varför de på ett naturligt sätt kom 
i kontakt med Försvarsmakten och under 
militärtjänstgöringen fick de upp ögonen 
för att officersyrket t.o.m. kunde vara mer 
stimulerande än det yrke de från början 
hade tänkt sig. Med ett återtagande av 
värnplikten kan denna kategori män-
niskor åter lockas till Försvarsmakten 
där de får en möjlighet att genom egen 
erfarenhet bli välunderrättade om vad 
tjänstgöring i Försvarsmakten innebär 
och dessutom få upp ögonen för officers-
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yrket som ett attraktivt karriärsalternativ. 
Hur fördelningen mellan pliktpersonal 
och kontraktsanställda skall se ut behö-
ver undersökas noggrannare liksom vilka 
befattningar som passar bäst att beman-
nas med den ena eller den andra perso-
nalkategorin. 

Exemplet Norge
Vårt grannland Norge har idag ett kom-
binerat system med både anställda och 
värnpliktiga soldater och sjömän. Vid 
samtal med norska officerskollegor har 
jag fått en bild av ett i många stycken väl-
fungerande och bra system med många 
förtjänster. Det norska systemet är flexi-
belt på så sätt att sammansättningen av 
de olika personalkategorierna bestäms 
på avdelningsnivå och inte centralt. Ge-
nom detta system försöker den norska 
försvarsmakten tillvarata fördelarna med 
respektive personalkategori.6 Sverige bör 
för att utforma ett så effektivt kombine-
rat system som möjligt studera det som 
Norge har valt. Norges tidigare forsvars-
sjef general Sverre Diesen lyfte år 2011, 
i en bok som kom att bli ett viktigt de-
battinlägg i den norska försvarsdebatten, 
fram ett system med både värnpliktiga 
och anställda soldater och sjömän sida 
vid sida. I den allmänna debatten är det 
många gånger främst det markbaserade 
försvaret som diskuteras, men general 
Diesen nämner även den norska marinen 
specifikt. För Sjøforsvaret menar genera-
len att det skulle vara ändamålsenligt att 
ha värnpliktiga vid enheter som i huvud-
sak bemannas med anställda sjömän. De 
6. Regjeringen, ”7 Hæren, Sjøforsvaret, Hei-
mevernet og felleskapasiteter”, Ett forsvar for 
vår tid, Proposisjon til Stortinget 73 S (2011-
2012), 2012-03-23, http://www.regjeringen.no/
nb/dep/fd/dok/regpubl/prop/2011-2012/prop-
73-s-20112012.html?id=676029 Läst 2014-06-
25 kl. 21.45.

skulle kunna tjäna både som ett supple-
ment och som ett rekryteringsunderlag 
för de anställda sjömansbefattningarna.7 
För att utforma ett system optimerat för 
svenska förhållanden behöver en nog-
grannare studie och analys genomföras. 
En tänkbar variant för fartygsförbanden 
skulle kunna vara att varje flottilj har 
minst ett fartyg som helt bemannas med 
anställda sjömän varpå det fartyget är 
redo att ingå såväl i nationella som inter-
nationella insatser. 

Det/de fartyg som istället bemannas 
med värnpliktiga används istället för 
nationella åtaganden. För att optimera 
effekten och öka utbildningsutbytet för 
de värnpliktiga skulle man kunna ha ett 
fåtal anställda mer erfarna sjömän. An-
talsmässigt och befattningsmässigt skul-
le det kunna röra sig om de befattningar 
som under värnpliktsförsvarets tid bru-
kade vara s.k. plutonsbefälsbefattningar. 
I flottan innebar detta oftast att tjänsten 
krävde en längre utbildning snarare än att 
den medförde ett befälsansvar (som nam-
net kan antyda). Den längre utbildningen 
och erfarenheten skulle anställda sjömän 
då ha för att kunna bemanna dessa befatt-
ningar i en i övrigt värnpliktsbemannad 
sjömansbesättning. 

Befattningsutbildningen som en del
av den grundläggande militära
utbildningen
Om även de som skall grundutbildas för 
en kontraktsanställning som soldater och 
sjömän gör det genom en grundutbild-
ning i värnpliktsformat skulle resultatet 
bli detsamma som det som Försvarsbe-
redningen med ett av sina förslag önskar 
uppnå; nämligen en mer kostnadseffektiv 

7. Sverre Diesen, Fornyelse eller forvitring? 
Forsvaret mot 2020, Oslo: Cappelen damm, 
2011, s. 159-161.
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– p.g.a. de begränsningar som arbetstids-
avtalet sätter – tar mycket längre tid än 
om den hade skett som en del i en sam-
manhållen grundutbildning där rekryten 
inte är anställd. Om förslaget genom-
förs minskas skillnaden mellan det som 
tidigare under värnpliktstiden kallades 
grundutbildning (GU) och det som idag 
kallas GMU avsevärt. Steget till att återta 
värnplikten är därigenom också mindre. 
Vinsterna med ett sådant återtagande är 
förutom desamma som vid genomföran-
det av Försvarsberedningens förslag även 
de som har redovisats ovan i form av en 
ökad folkförankring, ett bredare rekry-
teringsunderlag och möjlighet att öka på 
den personella numerären i krigsförban-
den. 

Grundläggande sjömansutbildning
Oavsett vilken väg man väljer när det gäl-
ler framtida grundutbildning är det hög 

utbildning och en mer jämn fördelning 
på ökningen av den fysiska belastningen 
med en minskad risk för fysiska problem 
hos rekryterna. Försvarsberedningens 
förslag bygger på att införliva befatt-
ningsutbildningen – som idag sker efter 
anställning som GSS – i rekrytutbild-
ningen (d.v.s. att förlänga GMU med en 
befattningsutbildning varunder den utbil-
dade fortsätter med rekrytförmåner och 
utan att vara arbetstidsreglerad på sam-
ma sätt som den anställda soldaten eller 
sjömannen).8 Förslaget är bra då det som 
Försvarsberedningen påpekar får en ope-
rativ påverkan att befattningsutbildning 
idag sker under den tid när soldater och 
sjömän är placerade i en befattning vid 
ett insatsförband och då den samtidigt 

8. Försvarsberedningen, Försvaret av Sverige 
– Starkare försvar för en osäker tid, Stockholm: 
Försvarsdepartementet, 2014, s. 67-68.

Det är hög tid att se över innehållet i den Grundläggande Militära Utbildningen 
(GMU) för de blivande sjömännen så att de får pröva på sin miljö tidigt och tillräckligt. 
En ny benämning i form av Grundläggande Sjömansutbildning (GSU) skulle också ha 
en inneboende rekryteringsverkan på sjöintresserade ungdomar. Foto: Sergeant Anton 
Thorstensson/Combat Camera/Försvarsmakten.



204

tid att se över innehållet i GMU:n. Det 
är ett välkänt fenomen att all verksamhet 
som är ”joint” (d.v.s. gemensam för samt-
liga försvarsgrenar) lätt blir ”armétung”. 
Det finns nog fler än jag som har upplevt 
alltifrån den grundläggande officersut-
bildningens försvarsmaktsgemensamma 
del till kortare och längre kurser på andra 
skolor än Örlogsskolorna/Sjöstridsskolan 
som innehållande alldeles för lite marint 
färgade moment. Rationaliteten i att även 
blivande sjömän skall ges en så mark-
stridsfokuserad grundutbildning helt 
utan marina inslag är mycket tveksam. 

Redan när nuvarande ordförande i 
Kungl. Örlogsmannasällskapet konter-
amiral Thomas Engevall i samband 
med akademiens högtidssammankomst 
i november 2010 tillträdde sin post som 
akademiens ordförande efterlyste den 
dåvarande flottiljamiralen att akade-
mien borde ta fram ett färdigt koncept 
på en grundläggande sjömansutbildning 
(GSU). Denna utbildning skulle enligt 
förslaget kunna ersätta GMU:n för de 
som är inriktade på att bli sjömän och 
inte soldater. Konteramiral Engevall be-
skriver den situation som rådde (och nu 
tre och ett halvt år senare fortfarande 
råder) mycket träffande: ”Alla måste nu 
genomgå, eller möjligen ur ett sjömans-
perspektiv, genomlida, en Grundläggan-
de Militär Utbildning, med synnerligen 
begränsad havsinsikt.”9 Vid införandet 
av den grundutbildning som Försvarsbe-
redningen föreslår (vare sig det skulle ske 
i enlighet med nuvarande ordning med 
frivillighet eller med plikt i enlighet med 
mitt förslag) är det ett alldeles utmärkt 
tillfälle att införa en grundläggande sjö-
mansutbildning som ersättning för den 
9. Thomas Engevall, ”Kungl. Örlogsmanna-
sällskapet mot framtiden”, Tidskrift i sjöväsen-
det, 2010 nr 5, s. 384.

grundläggande militära utbildningen för 
de som skall bli sjömän. Under utforman-
det av den grundläggande sjömansutbild-
ningen bör hänsyn tas till att alla mili-
tärer bör ha en viss basal kunskap och 
färdighet i vapenhantering och fältupp-
trädande. Därför är det viktigt att man 
inte låter pendeln svänga tillbaka helt så 
att vi hamnar i den situation vi hade för 
tio år sedan när en plutonsbefälsvärnplik-
tig i flottan kunde tjänstgöra 15 månader 
i Försvarsmakten utan ett enda fältdygn. 
Med god planering och en föregripande 
analys är jag övertygad om att det går att 
hitta en bra lösning där fokus ligger på 
den ”blå” utbildningen med vissa viktiga 
och genomtänkta ”gröna” inslag. 

Rekrytering
Försvarsberedningens intention att To-
talförsvarets rekryteringsmyndighet till-
sammans med Försvarsmakten i samband 
med sammanställande av beredskapsun-
derlaget10 skall informera 18-åringarna 
om möjligheten att på frivillig basis en-
gagera sig i Försvarsmakten för att på 
sätt bättra på rekryteringen11 är bra. För 
att klara utmaningen att rekrytera de bäst 
lämpade för tjänstgöring i Försvarsmak-
ten krävs det att många olika åtgärder 
sätts in. 
10. Samtliga svenska 18-åringar får ett brev 
med personliga koder till ett beredskapsunder-
lag på Totalförsvarets rekryteringsmyndighets 
hemsida där de är skyldiga att svara på frågor 
kring hälsa, fysik, intressen och skolgång. Un-
derlaget används sedan för att bestämma om 
18-åringarna skall mönstra i händelse av att 
plikten införs igen. (Totalförsvarets rekryte-
ringsmyndighet, Beredskapsunderlag, 2012-
01-30, http://www.rekryteringsmyndigheten.
se/den-nya-plikten/beredskapsunderlag/ Läst 
2014-06-28 kl. 18.15).
11. Försvarsberedningen, Försvaret av Sverige 
– Starkare försvar för en osäker tid, Stockholm: 
Försvarsdepartementet, 2014, s. 66.
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Alla är rekryteringsofficerare

Jag tror att det är hög tid att vi som tjänst-
gör i Försvarsmakten idag börjar ta upp-
maningen många av oss fick redan för 
flera år sedan; att vi alla är rekryterings-
officerare, på allvar. Framförallt måste 
chefer på lägre nivåer ta sitt ansvar och 
inse att det inte är ”någon annan” som 
kommer att se till att det står en ny kock, 
maskinare eller gnist på kajen redo för 
tjänstgöring. 

Det finns inte längre något Pliktverk 
som levererar lämpliga individer en gång 
per år som både fyller upp sjömansdelen 
av besättningen och utgör ett påverkbart 
rekryteringsunderlag för påfyllnad av 
officerskåren. De naturliga möten som 
sker mellan försvarsmaktsanställda och 
rekryteringsbara individer i samhället 
måste utnyttjas för att berätta om möjlig-
heterna till en karriär i Försvarsmakten. 
Dessutom måste det skapas möten genom 
att medarbetare beger sig ut till exem-
pelvis gymnasieskolor, idrottsklubbar 
och scoutkårer för att bedriva försvars-
upplysning och rekryteringsinformation. 
När man väljer ut vart man skall göra 
riktade rekryteringssatsningar är det av 
vikt att man gör en noggrann analys av 
den tänkta målgruppens potentiella in-
tresse för en karriär i Försvarsmakten. 
Jag har varit med om att försöka rekry-
tera piloter i samband med uttagningar 
till TV-programmet Idol. Min och övriga 
inblandade kollegors utvärdering efteråt 
var att det var helt fel målgrupp. De flesta 
som vi talade med av dem som sökte till 
talangtävlingen var väldigt långt ifrån att 
stämma in på profilen för piloter i För-
svarsmakten. Dessutom var alla där för 
att förverkliga en helt annan dröm – att 
bli artister – vilket gjorde dem än mindre 
mottagliga för rekryteringsförsök.  

Rekrytering av sjöofficerare

Rekryteringen av sjöofficerare och sjö-
män ställer ännu lite större krav på att 
komma i kontakt med rätt målgrupp än 
vid rekryteringen av militärer i allmän-
het. I Ingrid Kaisers intressanta inter-
vjustudie ”Sjöofficer i nytt millennium” 
kommer hon fram till att förutom rollen 
som lärare och krigsman (som officerare 
i allmänhet uppger som viktiga drivkraf-
ter för yrkesvalet) för sjöofficerare även 
är mycket viktigt med rollen som sjöman. 
Omkring 70 % i Kaisers studie uppger 
att sjön hade utgjort en väsentlig del i yr-
kesvalet.12 Sjöscouter, sjömansgymnasier 
och frivilliga försvarsorganisationer med 
sjömilitär inriktning som Sjövärnskåren 
är exempel på där det förekommer ung-
domar med ett sjöintresse. Det är dessa 
som i första hand bör upplysas om möj-
ligheterna till arbete och olika karriär-
möjligheter i örlogsflottan. Ytterligare 
en viktig aspekt av rekrytering är att re-
krytera lokalt. Det är större sannolikhet 
att en karlskronit även på sikt kommer 
att stanna kvar i Karlskrona än en stock-
holmare. Denna aspekt är viktigare än 
många tror eller vågar erkänna. Även om 
det finns fler goda skäl så skulle detta på 
sikt vara tillräckligt för att åter motivera 
att basera ubåtar på två ställen. Flottiljer 
med delad basering var förr nästan mer 
regel än undantag (det fanns t.o.m. divi-
sioner som hade delad basering; t.ex. 34. 
rbbdiv.) och det skulle säkert gå att hitta 
former för det igen.

Hur behålla GSS:er?
Någonting annat som Försvarsbered-

ningens rapport efterlyser är åtgärder för 
att säkerställa att GSS:erna stannar kon-
traktstiden ut. Som exempel på ett incita-
12. Ingrid Kaiser, Sjöofficer i nytt millennium, 
Göteborg: A-script förlag, 2012, s. 19-20.
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ment som skulle kunna användas nämns 
en engångsersättning efter fullgjord 
tjänstgöring.13 Det är definitivt ett möjligt 
incitament till att stanna kvar och kan bli 
en hjälp på vägen att starta en ny karriär 
efter kontraktstidens slut. 

Samtidigt kommer jag att tänka på 
liknelsen som brukar användas kring bi-
stånd; om man ger en fattig en fisk så är 
han mätt för dagen, men om man ger ho-
nom ett fiskespö och lär honom att fiska 
kan det ge honom mat resten av hans liv. 
Enligt samma princip så tror jag att det 
kan finnas ännu bättre sätt att hjälpa sol-
dater och sjömän att övergå till civila liv 
efter åtta år i det militära. Det viktigaste 
måste vara att skapa förutsättningar för 
en ny försörjning när lönen från För-
svarsmakten slutar att komma. Dels bör 
det finnas civilt meriterande inslag under 
hela tjänstgöringen och dels bör det ske 
en intensifierad insats mot slutet eller 
efter kontraktstidens slut. När yrkesför-
svaret var helt nytt var jag med och ut-
bildade yrkesinformatörer. Vi lärde då ut 
att GSS:erna skulle få studera civilt mer 
och mer ju längre in i tjänstgöringen de 
kom för att kanske studera på heltid det 
sista året. Nu har ett antal år gått, men 
fortfarande finns det mig veterligen inget 
formaliserat kring detta. 

Det karriärväxlingsprogram som finns 
för officerare och ger dem möjligheten 
att studera civilt med full lön i ett och ett 
halvt år är något som borde inrättas även 
för GSS:er som fullgör åtta år. Många är 
unga och ägnar en stor del av tiden mel-
lan 20 och 30 åt att tjäna Sverige samti-
digt som deras jämnåriga kamrater hin-
ner skaffa sig utbildningar och etablera 
sig på arbetsmarknaden. Det är inte mer 
13. Försvarsberedningen, Försvaret av Sverige 
– Starkare försvar för en osäker tid, Stockholm: 
Försvarsdepartementet, 2014, s. 69.

än rätt att de både får en engångsersätt-
ning och en hjälp värd namnet att starta 
en civil karriär efter kontraktstidens slut. 
Med dessa åtgärder skulle incitamentet 
att stanna i åtta år öka dramatiskt. 

Officersförsörjningen
Avseende officersförsörjningen menar 
Försvarsberedningen att den behöver fort-
sätta att reformeras. Två huvudsakliga re-
former föreslås: att införa tidsbegränsade 
anställningar för yrkesofficerare14 och att 
skapa fler vägar in i officersyrket.15 Tids-
begränsade anställningar för officerare 
och att huvudalternativet för en yrkesoffi-
cer är karriärväxling bör noga övervägas 
innan det införs. Den skevhet som idag 
finns både ålders- och gradmässigt kom-
mer delvis att rättas till allteftersom äldre 
officerare pensioneras samtidigt som det 
fylls på med färre officerare, men desto 
fler specialistofficerare. En större rörlig-
het mellan de båda yrkeskategorierna 
skulle också underlätta.  Den inlåsnings-
effekt som Försvarsberedningen påpekar 
att pensionsåldern på 61 år för officerare 
utgör16 kan mycket väl försvinna inom 
det närmsta decenniet. I hela Västvärl-
den pågår en översyn av pensionsåldern 
och i många länder har man redan höjt 
den eller aviserat att man skall göra det 
framöver. Under de senaste decennierna 
har det redan skett en ökning av officera-
res pensionsålder i flera steg. Jag tror att 
pensionsåldern för officerare kommer att 
höjas ytterligare under de närmaste de-
cennierna och då i en sådan takt att skill-
naden till den allmänna pensionsåldern 
kommer att jämnas ut och till sist upp-

14. Försvarsberedningen, Försvaret av Sverige 
– Starkare försvar för en osäker tid, Stockholm: 
Försvarsdepartementet, 2014, s. 71-72.
15. Ibid. s. 72-73.
16. Ibid. s. 72.
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höra. Om ett system med tidsbegränsade 
anställningar för yrkesofficerare införs är 
det av stor vikt att finna former för att be-
hålla rätt individer till pensioneringen då 
det alltid kommer att finnas ett behov av 
en del officerare med lång tjänstgörings-
tid. Apropå vad som tidigare diskuterats 
om utslussningen av soldater och sjömän 
så behöver givetvis bra program för detta 
utformas. 

Tyska kollegor som jag har tjänstgjort 
tillsammans med har i grunden haft en 
civil universitetsexamen med sig från 
sin tid som yrkesofficerare och när kon-
traktet har löpt ut har de fått ytterligare 
betald utbildning och ekonomisk ersätt-
ning i sådan utsträckning att många ald-
rig ens har haft en tanke på att ansöka om 
att bli ”livstidsofficerare”. Ett generöst 
system kan således underlätta rekryte-
ring och utslussning, men vidare utred-

ning är nödvändig. Inte minst av de ne-
gativa konsekvenserna av att framförallt 
ha yngre officerare och därmed gå miste 
om många av de äldres erfarenhet och 
kunnande som de enbart p.g.a. sin långa 
tjänstgöringstid har haft möjlighet att 
bygga upp. 

Värna om officersutbildningen
Alternativa vägar in i officersyrket kan 
vara bra. Samtidigt är det mycket viktigt 
att slå vakt om Försvarshögskolan (FHS) 
och officersutbildningen vid Karlberg. 
Det var inte länge sedan Försvarsmak-
tens förra generaldirektör Marie Haf-
ström föreslog att FHS skulle läggas ner 
och den grundläggande officersutbild-
ningen skulle ersättas med civila hög-
skoleutbildningar kompletterade med en 
ettårig inomverksutbildning.17 Då nytill-

17. Stödutredningen under ledning av Marie 

Officersförsörjningen behöver också utvecklas och överses för att vara långsiktigt 
hållbar. Officeren på bilden är kapten Henrik Mandéus, ytstridsofficer på HMS Visby. 
Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten.
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trädde ÖB, general Sverker Göransson, 
varnade i kraftfulla ordalag för en ned-
läggning av FHS och den grundläggande 
officersutbildningen. ÖB menar att FHS 
har komponenter i sina utbildningar som 
inga andra lärosäten har och att det fö-
reslagna utbildningssystemet är tillräck-
ligt för att förbereda kadetterna för en 
av de svåraste uppgifter man kan ha; att 
som soldat och chef med våld lösa ut en 
uppgift i en internationell miljö.18 Låt oss 
under utredandet av alternativa vägar in i 
officersyrket se dem som ett komplement 
till den befintliga officersutbildningen på 
Karlberg och låt oss absolut inte hamna 
i en situation där Hafströms utrednings-
förslag om nedläggning av FHS dammas 
av igen. 

Öka rörligheten mellan militära och 
civila anställningar
För att få en bra officersförsörjning an-
ser jag att rörlighet mellan militära och 
civila anställningar måste underlättas 
och uppmuntras. Den erfarenhet som en 
individ skaffar sig i det civila kan bli till 
stor nytta vid ett återinträde i Försvars-
makten. Nyligen återanställdes en rege-
mentschef som varit kommundirektör 
en tid på en chefsbefattning som officer. 
Sådant måste bli vanligare på alla nivåer. 
Individer som på egen hand t.ex. har skaf-
fat sig en civilingenjörsutbildning måste 
omhändertas på ett bra sätt när de kom-
mer tillbaka till Försvarsmakten och de-

Hafström, Ett användbart och tillgängligt för-
svar – Stödet till Försvarsmakten, Stockholm: 
Försvarsdepartementet, 2009, s. 171-173 www.
regeringen.se/content/1/c6/12/64/55/60192619.
pdf.
18. Mikael Holmström, ”Ny ÖB varnar för 
besparingar”, Svenska Dagbladet, 2009-05-24, 
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/ny-ob-var-
nar-for-besparingar_2944341.svd Läst 2014-06-
28 kl. 23.10.

ras nyvunna kompetens på bästa sätt ut-
nyttjas. Då kan man inte göra som jag har 
varit med om har hänt kollegor att de med 
den nya examen har blivit erbjuden att gå 
tillbaka till samma gamla jobb som TeleO 
igen. Istället för att se Kustbevakningen 
och handelsflottan som ett hot bör vägar 
utarbetas för att kunna ha sjöofficerare 
med kustbevakar- eller sjökaptensexa-
men som kommer tillbaka till flottan och 
bidrar med sin nyvunna erfarenhet på ett 
sådant sätt att de marina fartygsförban-
den blir ännu dugligare. 

I Officerstidningen kunde man nyligen 
läsa om en kadett med en nästan färdig 
sjökaptensexamen som tvingas att säga 
upp sig p.g.a. stelbenta regler.19 Istället 
för att stöta bort individer med dubbel-
kompetens bör vi göra vad vi kan för att 
locka sådana individer för tjänstgöring i 
flottan. 

Sammanfattning
Sammanfattningsvis så bör ett antal åt-
gärder vidtas för att stärka personalför-
sörjningen och därmed också försvars-
förmågan i den osäkra tid som ligger 
framför: 
• Inför ett system med såväl anställda 

som värnpliktiga soldater och sjö-
män. 

• Utarbeta en grundläggande sjömans-
utbildning som genomförs av blivan-
de sjömän istället för dagens GMU. 

• Tillse att enskilda sjöofficerare, 
tjänstegrenschefer och fartygschefer 
når ut i riktade rekryteringsinsatser 
gärna med lokal prägel och riktade 
mot grupper med ett sjöintresse.

• Ta fram incitament för soldater och 
sjömän att stanna kontraktstiden ut.

19. Daniel Skoglund, ”Sjöstridsskolan sade upp 
kadett man ville ha kvar”, Officerstidningen, 
2014 nr 2, s. 10.
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• Fortsätt utreda konsekvenserna av 
tidsbegränsade anställningar av offi-
cerare innan detta förslag verkställs.

• Skapa flera vägar in i officersyrket, 
men värna den grundläggande offi-
cersutbildningen och den unika kom-
petens som finns på FHS.

• Uppmuntra rörlighet mellan militära 
och civila anställningar och tillvarata 
militärt anställdas civila kompeten-
ser.

Om dessa åtgärder vidtas kommer För-
svarsmakten och flottan att stärka perso-
nalförsörjningen under den fortsatta re-
formeringen av försvaret samtidigt som 
kostnadseffektivitet och en ökad operativ 
förmåga uppnås. En dylik stärkning är 
helt nödvändig parallellt med nya materi-
elanskaffningar för att Sverige skall få en 
ökad försvarsförmåga för att kunna möta 
även de hot vi inte förutsåg igår, men som 
kommer att vara över oss imorgon. 
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EU, Sverige och havet
”Havet är Europas livsnerv. Europas hav och kuster är centrala för kontinentens 
välmåga och välstånd – de är Europas handelsvägar, klimatreglerare, livsmedel-, 
energi- och resurskällor och populära områden för bosättning och rekreation.” 1 
Dessa kloka ord utgör första stycket i den så kallade blåbok, som Europeiska kom-
missionen publicerade 2008. Sedan dess har mycket hänt. Det senaste är att EU 
antagit en europeisk maritim säkerhetsstrategi. Utifrån denna skall, från och med 
i höst, en aktionsplan utarbetas. Denna utveckling är av stor betydelse för Europa. 
Den innebär ett utmärkt tillfälle att stärka den maritima näringen också i Sverige 
samt att positionera Marinen i detta sammanhang. KÖMS är väl placerat att spela 
en viktig roll i denna utveckling. 

Globalisering = 
maritimisering
Globaliseringen är vår tids kanske vik-
tigaste trend. Den innebär ett ständigt 
– och ständigt ökande – flöde av män-
niskor, information, idéer och varor av 
alla slag. I detta sammanhang spelar de 
globala och regionala sjötransporterna 
en huvudroll. Jordens ökande befolkning 
kommer att i allt större utsträckning vara 
beroende av resurser från havet.1 

Havet spelar alltså en allt viktigare roll 
och är själva motorn i globaliseringen. 

1. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexU-
riServ.do?uri=COM:2007:0575:FIN:SV:PDF. 
Hämtad 2008-02-11.

Det är därför man ofta sätter likhetsteck-
en mellan globalisering och maritimise-
ring.

 Maritimiseringen kan i sin tur delas 
upp i fyra viktiga delar.

Den viktigaste är sjötransporterna. 
Det är väl känt att mellan 80 och 90 % av 
alla varor, beroende av hur man räknar, 
transporteras till sjöss. EU är i själva ver-
ket en maritimt präglad union. Dess sjö-
gräns är faktiskt större än dess landgräns. 
90 % av Unionens externa handel och 
40 % av dess interna går på köl. Europe-
iska redare kontrollerar 30 % av världens 
handelsfartyg och 35 % av tonnaget. Vi-
dare seglar 20 % av världens tonnage un-
der en medlemsstats flagga. 

Ledamoten
LARS WEDIN

Ledamoten, kommendör Lars Wedin är vice-président  för Téthys 
- Centre for Strategy and Maritime Affairs samt directeur des 
études (Europe du Nord), Institut Français d’Analyse Stratégi-
que. 
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Den andra delen av maritimiseringen 
utgörs av havets resurser. Fisket är givet-
vis den mest kända och viktigaste resur-
sen, som en stor andel av jordens befolk-
ning är beroende av. Behovet av energi 
täcks i ökande utsträckning – idag 30 % 
– av de cirka 17 000 olje- och gasplattfor-
marna i havet. Varje år tillkommer cirka 
400 plattformar. Vind-, våg- och ström-
kraft får allt större betydelse. I havet och 
på havsbotten finns mineraler och viktiga 
grundämnen samt ämnen av potentiellt 
stor medicinsk betydelse som nya läke-
medel mot cancer.

Den tredje delen utgörs av maritimi-
seringens baksida – piratverksamhet och 
organiserad brottslighet. IMO:s rapport 
från 2012 påvisade 226 fall av piratan-
grepp, de flesta i Kinesiska sjön och ut-
anför kusten till Västafrika.2 Det svenska 
engagemanget i EU:s operation Atalanta 
utanför Afrikas horn är väl känt.

Den maritima brottsligheten förekom-
mer också i andra former som myterier, 
mord, och försäkringsbedrägerier. Maf-
fian använder fartyg för att dumpa far-
ligt avfall som 2006 då den grekiskägda 
tankern Probo Koala dumpade 500 ton 
giftigt avfall i Abidjan (Elfenbenskusten) 
med katastrofala sanitära konsekvenser. 
En särskilt aktuell form av brottslighet 
utgörs av den omfattande trafiken med 
flyktingar från, främst, Libyen över Med-
elhavet.

Piratverksamhet och brottslighet är 
inte bara ett ekonomiskt problem. Det är 
också, och kanske framför allt, ett huma-
nitärt problem. De sjömän som tas som 
gisslan får utstå månader av misshandel 
och en total osäkerhet. Man kan tänka sig 
omvärldens reaktion om passagerare från 
2. http://www.imo.org/OurWork/Security/
SecDocs/Documents/PiracyReports/193_An-
nual2012.pdf. Hämtad 2014-02-18.

kapade flygplan behandlades på detta 
sätt. 

Pirater och terrorister har olika mål 
– att tjäna pengar respektive att uppnå 
politiska mål. Men det föreligger ett nära 
samarbete mellan de två aktiviteterna 
särskilt på det finansiella området. Detta 
område har nyligen diskuterats i TiS så 
vi behöver inte fördjupa oss i detta här.3 

Ett yttrande av Osama bin Laden, efter 
attacken mot den franska tankern Lim-
burg år 2002 förtjänar dock att upprepas:  
« By bombing the oil tanker in Yemen, 
the mujahidin struck the umbilical cord 
and the supplies for Crusader nation’s 
lifeblood…».4 

Det illegala fisket utgör ett allvarligt 
problem i länder som inte kan kontrollera 
sina ekonomiska zoner. Västafrika är ett 
särskilt hårt drabbat område – här tas 40 
% av fisken illegalt av fartyg från länder 
som Sydkorea, Ryssland och Kina. En 
konsekvens är ruin och som följd härav 
politisk instabilitet.5

Den fjärde delen av maritimiseringen, 
som följer av de tre andra, är sjöstrids-
krafternas ökande betydelse.6 Att skydda 
sjötrafiken är visserligen en hävdvunnen 
uppgift men den har nu fått än större vikt. 
Nytt är däremot behovet av att skydda 
all den infrastruktur som finns i havet 
– vind- och andra kraftverk, plattformar 
för olje- och gasutvinning m.m. Ryssland 

3. Hugues Eudeline, « Global Terrorism and 
its sea-related branch », Tidskrift i Sjöväsendet 
N° 2, 2013. Sid. 111.
4. Citerat i Eudeline, « Global Terrorism and 
its sea-related branch » op. cit. sid. 188.
5. Richard Labévière, « La pêche industrielle 
risque de plonger les pays d’Afrique de l’ouest 
dans la misère », Marine&Océans, N° 242, jan-
vier-février-mars 2014. Sid. 12 -15.
6. Vi gör inte här någon skillnad mellan ör-
logsflotta och kustbevakning. Denna adminis-
trativa fråga återkommer vi till längre fram.
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har exempelvis betonat att gasledningen 
genom Östersjön utgör ett vitalt strate-
giskt intresse. 

Vidare måste sjöstridskrafterna be-
kämpa terrorism, piratverksamheten och 
den organiserade brottsligheten samt i 
största allmänhet svara för ”lag och ord-
ning” till sjöss. 

Härtill kommer givetvis traditionella 
uppgifter inom ramen för kris och krig.

Ett tydligt tecken på sjöstridskrafter-
nas ökande betydelse är den kinesiska 
liksom den ryska marina upprustningen. 
Ryssland avser exempelvis att lägga 117 
miljarder euro på återupprustning av sin 
flotta under de närmaste sex åren.7 Sveri-
ge fortsätter av allt att döma att nedrusta 
trots uttalanden om motsatsen.

Utvecklingen inom EU
Blåbok
Blåboken från 2008, som ovan nämnts, 
kan anses som starten på EU:s allt större 
engagemang i den maritima sektorn. Det 
finns nu en fastlagd maritim politik vars 
definition är ”en politik som tar ett hel-
hetsgrepp på havsfrågorna för att bättre 
samordna de olika politikområdena, 
framför allt när det gäller”.8

Europa 2020 är EU:s tillväxtstrategi 
för de kommande tio åren. Den skall för-
hoppningsvis skapa en smart och hållbar 
ekonomi för alla. Den ska hjälpa EU och 
medlemsländerna att uppnå hög syssel-
sättning, god produktivitet och social 
sammanhållning.9 

Blå tillväxt är benämningen på en lång-

7. Romain Rosso och Alla Chevelkina, ”Le 
vent mauvais des Misltral”, L’Express, No 
3287/2 juli 2014. Sid. 55.
8. http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/
index_sv.htm. Hämtad 2014-07-13.
9. ht tp://ec.europa.eu/europe2020/index_
sv.htm. Hämtad 2014-06-07.

siktig strategi som ska stödja hållbar till-
växt i havs- och sjöfartssektorerna som 
helhet. Haven och oceanerna ses som 
drivkrafter för den europeiska ekonomin 
med stor innovations- och tillväxtpotenti-
al. Blå tillväxt är den integrerade havspo-
litikens bidrag till Europa 2020-strategin 
för smart och hållbar tillväxt för alla.10

 EU:s blå ekonomi står för 5,4 miljoner 
jobb och har ett bruttoförädlingsvärde på 
strax under 500 miljarder euro per år. I 
strategin kartläggs flera områden där yt-
terligare tillväxt är möjlig.

Strategin består av tre delar:11

1. Specifika integrerade åtgärder: 
a. Havskunskap för att förbättra till-

gången till information om haven;
b. Havsplanering för att sörja för en 

effektiv och hållbar förvaltning av 
havsverksamheterna;

c. Integrerad sjöövervakning för att ge 
myndigheterna en bättre bild av vad 
som händer till sjöss.

2. Havsområdesstrategier som tar hän-
syn till lokala faktorer som klimat, 
oceanografi, ekonomi, kultur och ar-
betsmarknad; bl.a. för Östersjön och 
Nordsjön.

3. Riktade åtgärder avseende:
a. Vattenbruk;
b. Kustturism;
c. Marin bioteknik;
d. Havsenergi;
e. Gruvdrift till havs.
EU har alltså ett tämligen omfattande 

10. http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/
blue_growth/index_sv.htm.   
Hämtad 2014-07-13.
11. http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/
blue_growth/index_sv.htm.   
Hämtad 2014-07-13.
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program för blå tillväxt. Problemet med 
denna ”integrerade maritima politik” 
har varit att det saknats en viktig bit: den 
marina säkerhetsaspekten. Detta berodde 
sannolikt på svårigheterna inom EU att 
skapa samarbete, för att inte tala om sy-
nergi, mellan civila och militära aspekter.

Som vi snart skall se är detta problem 
nu på väg att avhjälpas. 

Limassol-deklarationen
Det fanns många pessimistiska röster om 
möjligheterna att förverkliga den blå till-
växten. Ett stort steg framåt togs under 
det cypriotiska ordförandeskapet med 
den så kallade Limassol-deklarationen 
från 2012: En agenda för tillväxt och jobb 
inom havssektorn.12 

Deklarationen måste givetvis ses mot 
bakgrund av den ekonomiska krisen. 
Vikten av nya källor till tillväxt och ar-
betstillfällen understryks redan i titeln 
och i deklarationens inledning. Redan 
idag arbetar 5,4 miljoner européer i den 
maritima sektorn. Kommissionen räknar 
med en ökning till över 7 miljoner arbeten 
framemot 2020.13 Detta skall ske genom 
att maximera det hållbara utnyttjandet av 
haven samtidigt som säkerheten för män-
niskor och natur skall säkerhetställas.

Bland annat skall konkurrenskraften 
för EU:s sjöfartssektor stärkas så att den 
kan behålla sin världsledande roll. Av-
seende den interna EU-handeln skall en 
ökande andel gå på köl. EU:s hamnar, in-
frastruktur och tjänster behöver då stär-
kas. 

En annan viktig faktor är att stärka 
innovationskraften inom den europeiska 
maritima industrin inklusive varvsindu-
12. http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/
index_en.htm. Hämtad den 2014-06-07.
13. Alexandra Papadopoulou, Generaldirektör, 
Europeiska kommissionen.  Hämtad 2014-06-
07.

strin. Inte minst gäller det att öka utnytt-
jandet av maritim förnyelsebar energi. 
Ett annat viktigt område är behovet av 
teknologiutveckling för hållbar ”skörd” 
av mineraler från havet. Allmänt gäller 
det att skapa större innovationskraft och 
stödja forskning inom det maritima om-
rådet.

Operativt koncept för maritima 
säkerhetsoperationer
EU:s utrikestjänst – EEAS för European 
External Action Service – färdigställde 
2012 ett koncept för maritima säker-
hetsoperationer inom ramen för den ge-
mensamma säkerhets- och försvarspoliti-
ken: EU maritime forces contribution to 
strengthening maritime security.14

Konceptet tar sin utgångspunkt i den 
roll, som de maritima näringarna har för 
EU och dess medlemsländer. Men man 
konstaterar också att dessa är sårbara 
för hot i olika former. Dessa blir alltmer 
komplexa, irreguljära och relaterade med 
varandra. De påverkar inte bara miljö, 
ekonomiska och sociala aspekter på de 
europeiska samhällena utan också frågor 
rörande nationell suveränitet och integri-
tet. Mot denna bakgrund har EU behov av 
att kunna genomföra maritima säkerhets-
operationer; dessa skall genomföras ba-
serat på ett mandat från Europeiska rådet. 

EU:s sjöstridskrafter (”maritime for-
ces”) har potentialen att spela en viktig 
roll när det gäller stärkandet av den ma-
ritima säkerheten. Allmänt definieras 
dessa uppgifter som ”ansvar för stöd 
till upprätthållande av lag och ordning, 
skydd av medborgare samt säkra natio-
nella och internationella intressen genom 
att möta hot och motverka risker från il-

14. Council of European Union, EU Maritime 
Security Operations (MSO) Concept, 8592/12, 
Brussels 17 April, 2012.
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legala eller hotande aktiviteter på den 
globala maritima arenan.”15

Mer specifikt kan sjöstridskrafterna, 
enligt det operativa konceptet, lösa upp-
gifter avseende:
1. Maritim avskräckning och försvar; 
2. Krishantering inklusive fredsbeva-

rande och fredsframtvingande opera-
tioner samt insatser i samband med 
humanitära katastrofer;

3. Marin diplomati.
För att kunna lösa dessa uppgifter skall 
sjöstridskrafterna, fortfarande enligt 
konceptet, kunna genomföra följande ak-
tiviteter:
1. Övervakning;
2. Skydd av maritima intressen (sjöfart, 

fiske, kritisk infrastruktur etc.);
3. Hindra-operationer och operationer 

syftande till havskontroll;
4. Operationer syftande till att bekämpa 

terrorism och hindra spridning av 
massförstörelsevapen;

5. Upprätthållande av lag och ordning;
6. Maritim närvaro;
7. Bidra till reformer av den maritima 

sektorn i behövande länder (till ex-
empel bidra till att skapa en fung-
erande kustbevakning);

8. Stödja operationer iland.
Dessa uppgifter innebär inga konstighe-
ter i sig utan är uppgifter som de flesta 
mariner skall kunna lösa. Det viktiga är 
att de är fastlagda i ett EU-dokument och 
därmed gällande också för exempelvis 
Sverige.

Dokumentet innehåller också defini-
tioner, beskrivningar av procedurer och 
principer. Särskilt understryks vikten av 

15. Ibid pkt 19.

en bred säkerhetssyn samt civil-militär 
samverkan.

Konceptet baserar sig på ett arbete ut-
fört av CHENs – Chiefs of European Na-
vies – och torde därför vara väl förankrat. 
Det bör vara utomordentligt användbart 
även i det nationella svenska arbetet. 
Här har ju ofta saknats en förståelse för 
maritim verksamhet, sjöstridskrafternas 
speciella förmågor och möjligheter samt 
behovet av civil-militär samverkan. 

EUMSS
Det som saknats i EU-sammanhang är en 
direkt koppling mellan den blå tillväxten 
och den maritima säkerheten. Detta är nu 
avhjälpt genom att Europeiska Unionens 
Råd i juni 2014 har antagit EU:s mari-
tima säkerhetsstrategi – EUMSS för EU 
Maritime Security Strategy.  Strategins 
syfte är att skydda Europas omfattande 
maritima intressen. Under hösten skall 
en handlingsplan utarbetas.16 

Strategin gäller såväl interna som ex-
terna aspekter på maritim säkerhet. Den 
ger den politiska och strategiska ramen 
för att kunna hantera utmaningar för den 
maritima säkerheten genom utnyttjande 
av alla relevanta instrument – såväl ge-
mensamma som nationella, civila som 
militära. Den skall också underlätta sam-
verkan, stöd och planering mellan och 
inom civila och militära myndigheter och 
andra aktörer samt mellan medlemssta-
terna. 
Strategin bygger på följande principer:
1. Sektoröverskridande samarbete mel-

lan alla maritima aktörer på nationell 
och europeisk nivå, civila som mili-
tära;

2. Fördelningen av kompetenser mellan 
16. Council of the European Union, Press Re-
lease, EU maritime security strategy approved, 
Luxembourg, 24 June 2014.
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den europeiska nivån och medlems-
staterna påverkas inte. Inte heller på-
verkas andra gällande förordningar 
och lagar inklusive den internatio-
nella havsrätten;

3. Respekt för internationell lag, 
mänskliga rättigheter, FN:s havs-
rättskonvention och andra internatio-
nella överenskommelser och fördrag;

4. Multilateralt samarbete med bland 
annat Nato och FN.

Strategin är inte begränsad till maritima 
säkerhetsoperationer; den har ett mycket 
bredare anslag. I princip handlar det om 
att främja och skydda hela spektrat av 
EU:s maritima intressen: motverka mili-
tära och kriminella hot och risker, utöva 
gränsskydd, skydda miljö och ekonomis-
ka intressen samt stärka konkurrenskraft 
för att nämna några. Ett viktigt intresse 
är till exempel att värna den fria rörlig-
heten till sjöss enligt havsrätten, som nu 
hotas bland annat av Kinas aggressiva 
politik i sina omgivande farvatten. 

När det gäller genomförandet av stra-
tegin betonas fem områden:
1. EU:s externa politik innefattande 

bland annat den gemensamma för-
svars- och säkerhetspolitiken. Alla 
EU:s instrument skall kunna använ-
das. Det ovan nämnda konceptet för 
EU:s maritima säkerhetsoperationer 
är ett sådant. Ur svensk synvinkel är 
det särskilt intressant att vikten av 
samarbete mellan mariner och kust-
bevakningar – såväl nationellt som 
internationellt - understryks;

2. Maritim övervakning och informa-
tionsutbyte;

3. Förmågeutveckling;
4. Riskhantering, skydd av kritisk mari-

tim infrastruktur och krishantering;

5. Forskning och utveckling, utbildning 
och övning avseende maritim säker-
het.

EUMSS är alltså en verklig strategi; den 
anger mål, medel och handlingsvägar. Nu 
gäller det för Sverige att inte bara imple-
mentera denna strategi utan också låta 
oss inspireras. Det går inte längre att säga 
att militär och civil maritim verksamhet 
är skilda företeelser. Hur detta föränd-
ringsarbete skulle kunna gå till är ämnet 
för resten av denna artikel.

Konsekvenser och möjl-
igheter för Sverige
Läget i dag
Situationen för den maritima sektorn i 
Sverige är knappast lysande. Denna tid-
skrift har ofta påtalat att sjöfartsnäringen 
kämpar i motvind sedan många år tillba-
ka. Frågan har också belysts i en rapport 
från den franska maritima tankesmedjan 
Isemar, som visar hur Sverige systema-
tiskt har försummat handelsflottan.17 Do-
kumentet ”Inspel till en maritim strategi 
för Sverige - inlämnade till Näringsde-
partementet vid workshop 5 september 
2013”18 ger en intressant bild av situa-
tionen – inte minst är det anmärknings-
värt att Finansdepartementet och Miljö-
departementet anses ovilligt respektive 
okunnigt när det gäller sjöfarten och dess 
problem. 

Denna dystra bild beror antagligen till 
stor del på att det maritima området inte 
anses som politiskt viktigt. En sökning 
på Dagens Nyheters och Svenska Dag-
17. « Le secteur maritime en Suède et au Da-
nemark, note de synthèse » N° 157, septembre 
2013. http://www.isemar.asso.fr/fr/pdf/note-de-
synthese-isemar-157.pdf. Hämtad 2014-04-20.
18. ht t p: //w w w.reger ingen.se /content /1/
c6/23/08/12/d4e93a58.pdf. Hämtad 2014-07-29. 
Kursivering i originalet.
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bladets hemsidor ger inte någon träff för 
”sjöfart”. Däremot är, som framgick i Al-
medalen, järnvägen politiskt het. Som om 
vår export och import gick på räls i stället 
för på köl!

Men kanske är en förändring på gång 
i kölvattnet till den europeiska utveck-
lingen. De europeiska tongångarna åter-
speglas i inriktningen av arbetet med den 
svenska regeringens maritima strategi.19 
En utredning om införande av tonna-
geskatt20 skall redovisas i november 2014. 
Syftet är att ” öka andelen svenskflagga-
de fartyg i den svenska handelsflottan.”21 
Dessa initiativ är lovande – några av de 
1,6 miljoner nya jobb som den europeiska 
blå tillväxten förväntas skapa bör komma 
Sverige till godo. Det lovar också gott 
att Socialdemokraterna kritiserar Reger-
ingen för att göra för lite i frågan. Man 

19. h t t p : / / w w w . r e g e r i n g e n . s e / s b /
d/4902/a/243486. Hämtad 2014-07-29.
20. Tonnagebeskattning innebär att inkomsten 
bestäms schablonmässigt utifrån fartygets net-
todräktighet (lastförmåga).
21. h t t p : / / w w w . r e g e r i n g e n . s e / s b /
d/16897/a/207832. Hämtad 2014-07-29.

borde alltså kunna känna viss framtidstro 
i detta avseende även efter ett eventuellt 
regeringsskifte i höst.

Däremot verkar arbetet lida av samma 
tillkortakommande som den europeiska 
integrerade maritima politiken – säker-
hetsaspekterna förefaller inte tas upp i ar-
betet. Den svenska ”maritima strategin” 
blir då ingen strategi utan bara en politik. 

En anledning härtill är med sannolik-
het den svenska förkärleken för stup-
rörspolitik, där varje myndighet agerar 
för sig enligt sin egen agenda. Inte minst 
har svensk statsförvaltning traditionellt 
svårt att initiera civil-militär samver-
kan trots att vikten härav alltid betonas 
i internationella sammanhang. En tredje 
anledning är sannolikt Marinens relativt 
undanskymda ställning inom den inte-
grerade Försvarsmakten.

Den europeiska maritima säkerhets-
strategins huvudpunkter – satsa på blå 
tillväxt, skapa förmåga att skydda denna 
samt verka för nationell och internatio-
nell samverkan – kan nu användas som 
inspiration och som hävstång för en för-
ändring till det bättre.

Situationen för den maritima sektorn i Sverige är knappast lysande. Denna tidskrift 
har ofta påtalat att sjöfartsnäringen kämpar i motvind sedan många år tillbaka. 
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Nedbrytning av EUMSS 
till SMSS
Ett intressant tankeexperiment är att 
bryta ned EUMSS till SMSS – en svensk 
maritim säkerhetsstrategi. För att inte re-
sultatet skall bli för långt krävs givetvis 
en del förenklingar och att EU-specifika 
frågor rensas bort. Det är fråga om inspi-
ration och anpassning – inte ett fullstän-
digt förslag. 

Inledning
Havet är viktigt. Havet är en källa till 
tillväxt och välstånd för Sverige och dess 
medborgare. Sverige är beroende av öpp-
na, skyddade och säkra hav och oceaner 
för sin ekonomiska utveckling, fria han-
del, transporter, energisäkerhet, turism 
och havsmiljö.

Sveriges externa handel sker huvud-
sakligen via havet men i alltför liten 
utsträckning på svenskflaggade fartyg. 
Den inomsvenska sjöfarten behöver få 
en stärkt ställning. Sveriges gränser vet-
ter huvudsakligen mot havet och miljoner 
passagerare passerar varje år genom dess 
hamnar.22 Landets energisäkerhet är till 
stor del beroende av transporter över ha-
vet och, allt mer, av vindkraftverk place-
rade längs kusterna. Hamnarna spelar en 
central roll för landets ekonomi.

Den svenska industrin är till mycket 
stor del beroende av global sjöfart. Sve-
rige måste därför, tillsammans med andra 
handelsnationer och då inte minst med-
lemmar av EU, bidra till att identifiera 
och motverka hot och risker inom det ma-
ritima området. Svenska medborgare har 
rätt att förvänta sig ett optimalt utnyttjan-
de av havet för tillväxt och arbetstillfäl-

22. 26.1 miljoner år 2013. Se http://trafa.se/
PageDocuments/Sjoetrafik_2013.pdf. Hämtad 
29.07.2014.

len samt för att skydda den maritima mil-
jön. De har också rätt att förvänta sig att 
illegalt utnyttjande av havet bekämpas.

Strategins mål
Strategin skall bidra till att skapa sam-
verkan mellan alla maritima aktörer 
– svenska och europeiska samt gemen-
samma inom EU – så att dessa kan agera 
effektivt tillsammans. Genom samarbete 
kan aktörerna åstadkomma mer, agera 
snabbare, spara resurser och därmed öka 
Sveriges förmåga att agera mot hot och 
risker inom den maritima domänen. 

Maritim säkerhet innebär en situation 
där internationell och nationell lag upp-
rätthålls, där den fria rörligheten till sjöss 
garanteras och där medborgare, infra-
struktur, transporter, miljö och resurser 
skyddas.

Strategin skall stärka samverkan mel-
lan alla svenska nationella aktörer, mi-
litära och civila, i syfte att fullt utnyttja 
den maritima sektorns tillväxtpotential. 
Den skall också stärka samverkan inom 
Sverige samt mellan Sverige och andra 
medlemsstater när det gäller planering 
för hantering av risker och hot, konflikt-
förebyggande och krishantering.

Principer
Strategin skall säkerhetsställa att frågor 
rörande maritim säkerhet hanteras på ett 
kostnadseffektivt sätt där insatser från 
alla berörda sektorer samverkar. Mot 
denna bakgrund skall strategin bidra till 
att:
1. Samla såväl interna som externa as-

pekter på svensk maritim säkerhet 
och bidra till att dessa frågor hanteras 
ur ett brett säkerhetsperspektiv;

2. ”Lag och ordning”23 till sjöss upp-

23. D.v.s. alla regler såväl nationella som inter-
nationella.
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rätthålls i tillämpliga delar såväl på 
svenskt territorium, vår ekonomiska 
zon samt på det fria havet;

3. Skydda och främja svenska intressen 
till havs;

4. Förbättra samordningen mellan pro-
jekt och andra aktiviteter inom det 
maritima området med alla relevanta 
aktörer såväl nationellt som europe-
iskt samt att på bästa sätt utnyttja re-
levanta europeiska strategier;

5 Öka svensk konkurrenskraft;
6. Skapa tillväxt och arbetstillfällen;
7. Skapa säkerhet till sjöss och trygga 

svenska gränser till sjöss;
8. Bidra till regional säkerhet i Norden 

och då särskilt i Östersjöområdet;
9. Solidariskt bidra till internationell 

samverkan när det gäller maritim sä-
kerhet;

10. Stärka förmågan till havsövervak-
ning inklusive förmågan att analy-
sera risker och hot;

11. Stärka Sveriges förmåga att vara en 
maritim aktör och därigenom också 
stärka EU:s förmåga att spela en 
global roll avseende konfliktföre-
byggande, krishantering syftande till 
fred och stabilitet.

Hot och risker
Maritima intressen är nästan definitions-
mässigt utsatta för hot och risker. Havet 
är och förblir farligt i sig. Havet är en 
transportled för såväl legala som illegala 
aktörer. Invasioner kan genomföras och 
avslås på havet. När de maritima intresse-
na blir allt viktigare för samhället måste 
de också kunna skyddas. Bedömningen 
av de maritima hoten och riskerna nu och 
i framtiden utgör grunden för en maritim 
säkerhetsstrategi. 

Farligast är hot om eller användandet 
av väpnat våld mot Sverige eller andra 
medlemsstater. Här inkluderas också hot 
mot svenska och europeiska medborgares 
säkerhet samt mot ekonomiska intressen 
till havs. Till dessa i första hand reguljära 
faror kan fogas de irreguljära som pirat-
verksamhet, terrorism och organiserad 
brottslighet till havs samt annan illegal 
verksamhet, inklusive cyberattacker. 
Målen kan utgöras av fartyg eller infra-
struktur till havs och i hamnar samt last, 
besättningar och passagerare .

Den fria rörligheten till sjöss (” free-
dom of navigation” enligt havsrätts-
konventionens formulering) inklusive 
reglerna för oskadlig genomfart är av av-
görande betydelse för den maritima verk-
samheten.  Det finns nu en tendens till att 
stater – inte minst Kina och Ryssland vill 
försvaga dessa viktiga principer.

Havet utgör en mycket ömtålig miljö 
som är av största betydelse exempelvis 
avseende klimatet. Risker för miljön in-
klusive illegalt fiske, ohållbart utnyttjan-
de av havets resurser och dumpning till 
sjöss av farligt avfall inklusive ammu-
nition är alltså något som en säkerhets-
strategi måste förhålla sig till. Inte minst 
gäller det att kunna begränsa konsekven-
serna av katastrofer såväl naturliga som 
förorsakade av människor.

Listan kan säkert göras längre – EU-
MSS tar till exempel upp illegalt arkeo-
logiskt arbete och plundring av arkeolo-
giska föremål. 

Maritima uppgifter

Mot ovanstående bakgrund går det att 
härleda ett antal uppgifter som en säker-
hetsstrategi bör bidra till att lösa.

En första grupp uppgifter kan utgörs 
av klassiska marina uppgifter. Hit hör att 
skydda Sveriges och dess medborgares 
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säkerhet samt att bidra till övriga med-
lemsstaters, inklusive deras medborga-
res, säkerhet. Vidare skall fred och stabi-
litet i enlighet med FN-stadgan bevaras, 
internationell lag upprätthållas, konflik-
ter förebyggas samt internationell säker-
het i allmänhet stärkas. 

Mer specifikt bör en strategi syfta till 
att skydda Sveriges och EU:s maritima 
handel, inklusive passagerare och besätt-
ningar, samt kritisk maritim infrastruk-
tur, som hamnar och installationer till 
havs.  Härtill kommer skyddet av svenska 
och europeiska ekonomiska intressen till 
sjöss i allmänhet inklusive energiresurser 
och fiske. Vidare gäller det att skydda 
Sveriges gränser samt bidra till skyddet 
av EU:s externa maritima gränser mot 
bl.a. gränsöverskridande illegala aktivi-
teter. 

En särskilt viktig grupp utgörs av de 
uppgifter som hänger samman med mil-
jön. Hit hör att främja hållbart utnyttjande 
av maritima resurser, bevara biodiversi-
teten och motverka klimatförändringen. 
En specifik och mycket viktig uppgift i 
detta sammanhang är att hindra illegalt 
fiske. Sverige bör exempelvis kunna hjäl-
pa svaga stater att bygga upp fungerande 
kustbevakningar. 

En effektiv havsövervakning är en för-
utsättning för genomförandet av en mari-
tim strategi.

Avslutningsvis bör en svensk maritim 
säkerhetsstrategi främja internationellt 
maritimt samarbete, underlätta maritim 
handel och hållbar utveckling och till-
växt. Härtill kommer att bidra till att be-
vara den fria rörligheten till sjöss i enlig-
het med FN:s havsrättskonvention.

Som synes skulle en svensk maritim 
säkerhetsstrategi beröra ett stort antal 
myndigheter och organisationer. Vissa 
uppgifter ligger tydligt inom den militära 

eller den polisiära domänen medan andra 
snarare är av diplomatisk natur. Andra 
involverar räddningstjänst. Många upp-
gifter ställer krav på myndighetsutövning 
i allmänhet – exempelvis tillståndsgiv-
ning för olika verksamheter.

Något om hur

EUMSS innehåller också principer för 
EU:s agerande, inriktning av en förstärkt 
havsövervakning och kapacitetsfrågor, 
som det skulle föra för långt att försöka 
inordna i detta utkast till en svensk stra-
tegi. Men i en framtida, verklig strategi 
behöver givetvis de krav som EUMSS 
ställer på medlemsstaterna, däribland 
Sverige, speglas i nationella strategier.

Som synes tar EUMSS ett mycket brett 
grepp på säkerheten. Vi ser att denna 
innefattar såväl traditionella säkerhetshot 
som miljöhot och hot avseende arkeolo-
giska artefakter.

Vi skall nu något diskutera vad som 
krävs för att genomföra de principer som 
anges i EUMSS och som bör återfinnas i 
en SMSS. 

En viktig grundprincip är att en mari-
tim strategi värd namnet måste inkludera 
såväl nationella intressen som förhål-
landet mellan Sverige och EU. När det 
gäller de nationella intressena kan dessa 
inte diskuteras utan att också diskutera 
säkerhetsaspekterna i vid mening. Detta 
innebär att såväl Försvarsmakten, d.v.s. 
i praktiken Marinen, samt Kustbevak-
ningen måste delta i arbetet. När det gäl-
ler förhållandet relativt EU handlar det 
dels om att identifiera de krav som EU-
medlemskapet innebär och dels om hur 
och i vilka avseenden Sverige kan bidra 
till EU:s gemensamma intressen.

Avgörande i detta sammanhang är att 
det går att skapa samverkan mellan myn-
digheter och organisationer. Utredningen 
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MARSAM24 föreslog en ganska komplex 
struktur av maritima råd, som inte ver-
kar ha mött remissinstansernas gillande. 
Utan att gå in på några detaljer skall vi 
nedan diskutera några principer för sam-
ordning.

Den maritima sektorn berör i stort sett 
alla samhällssektorer. Transporter, fiske 
och energiutvinning är givetvis huvud-
punkter, liksom skyddet av dessa samt 
upprätthållandet av lag och ordning till 
sjöss. Miljöfrågor står i förgrunden för 
blå tillväxt. En konkurrenskraftig ma-
ritim näring kräver lämpliga lagar, god 
forskning, innovativ industri och väl-
utbildat folk. Listan kan göras mycket 
längre. Företrädare för alla dessa verk-
samhetsområden har naturligtvis inte 
gemensamma intressen – åtminstone inte 
på kort sikt. 

Samtliga departement är härmed ma-
ritima aktörer. Detta innebär i sin tur att 
den maritima politiken måste samordnas 
på högsta politiska nivå. Lämpligtvis in-
rättas en särskild statssekreterare inom 
Statsrådsberedningen med ansvar för 
samordning av de maritima aspekterna 
på svensk politik samt för beredning av 
frågor där det föreligger skilda intressen.  

Det är utomordentligt viktigt att de 
maritima näringarna kan agera samlat. 
Det krävs också stora mediala insatser 
med tanke på dagens uppenbarligen låga 
intresse för dessa frågor. Sjöfartsforum 
har här en utomordentligt viktig roll att 
spela som det svenska maritima klustret. 
KÖMS är medlem i Sjöfartsforum, vilket 
är naturligt, men borde inte Försvars-
makten genom Marinen samt Kustbevak-
ningen vara representerade? KÖMS kan 
nog tala för marinchefen men knappast 
(?) för GD Kustbevakningen.
24. Maritim samverkan Betänkande av Mariti-
mutredningen, SOU 2012:48.

Här kommer man oundvikligen in på 
två stora frågor: Marinens (och andra 
försvarsgrenars) ställning inom Försvars-
makten samt förhållandet mellan Mari-
nen och Kustbevakningen. 

Enligt Försvarsmaktens arbetsordning 
finns inte begreppet försvarsgren i den 
integrerade Försvarsmakten. Traditio-
nellt indelas emellertid en försvarsmakt 
i de tre försvarsgrenarna armén, marinen 
och flygvapnet – en indelning som också 
förekommer i de flesta länder. Chefen för 
en försvarsgren har normalt huvudansva-
ret för dennas utbildning, organisation, 
materiel och doktrin. Insatser leds emel-
lertid i allmänhet under en operationschef 
(i Sverige C Insats). Försvarsgrenschefer 
är vanligtvis försvarschefens närmaste 
professionelle rådgivare i vad avser sitt 
kompetensområde. I Sverige är dessa 
emellertid underordnade en produktions-
chef, som i huvudsak är en administrativ 
befattning.25 Marinchefen – liksom de två 
övriga försvarsgrenscheferna – är däri-
genom på en relativt underordnad nivå i 
Försvarsmaktens högkvarter. 

Detta innebär att dagens Försvars-
maktsledning (FML) inte innehåller nå-
gon företrädare för de tre försvarsgre-
narna; de som faktiskt genomför strid på 
land, till havs och i luften. Förmåga att 
samverka i fred, kris och krig – jointness 
(finns täckande svenskt ord?) – är givet-
vis viktigt. Men jointness innebär för-
måga att skapa synergi mellan de olika 
stridskrafternas specifika egenskaper – 
inte att alla kan ungefär samma sak.

Det finns många skäl att återinföra en 
professionell ledning av Försvarsmakten 

25. ht tp://www.forsvarsmakten.se/Global /
Myndighetswebbplatsen/4-Om-myndigheten/
Dokumentfiler/lagrum/G%C3%A4llande%20
FFS%202012%20-/FFS-2013-4-fmarbo.pdf. 
Hämtad 2014-08-07.
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där försvarsgrenscheferna är Överbefäl-
havarens närmaste militära rådgivare. 
Här skall vi hålla oss till Marinen.

Marinen är en försvarsgren, som har 
dagliga uppgifter inte bara i kris och krig 
utan också i fred. För att lösa sina upp-
gifter måste den samverka med det civila 
samhället – med Kustbevakningen, och 
med sjöfarten. Ett örlogsfartyg påverkas 
av havets krafter på samma sätt som ett 
civilt fartyg och är, i fred, underkastat i 
huvudsak samma regelverk. En sjöofficer 
är inte bara militär utan också sjöman.

En stor del av Marinens verksam-
het genomförs på internationellt vatten. 
Samarbete med andra länders mariner 
är därför naturligt. Detta är dels en följd 
av EUMSS men är också naturligt efter-
som havet, dess resurser och utnyttjande 
är ett gemensamt intresse för snart sagt 
alla sjöfarande nationer. Det finns för-
visso mariner som i hög grad driver en 
egen agenda – som den kinesiska – men 
detta är ett undantag. Kina deltar faktiskt 
i skyddet av sjöfarten i västra Indiska 
oceanen. Det är därför angeläget att en-
gagerade mariner kan samarbeta. USA 
driver därför projektet Global Network of 
Navies (tidigare bl.a. 1000 Ships Navy). 
Avsikten är just att skapa möjligheter 
genom en ”öppen arkitektur” för samver-
kan när så behövs.26

Dessa faktorer gör att Marinen inte 
passar in i dagens hårt integrerade för-
svarsmaktsstruktur. En ny struktur måste 
skapas där Marinen fullt ut kan spela sin 
roll gentemot det civila samhället och 
gentemot omvärlden. 

Högkvarteret saknar idag, oss veter-
ligt, en verklig marin studiekompetens. 
En studieavdelning behöver därför inrät-
26. Jonathan Greenert, James M. Foggo III, 
“Forging a Global Network of Navies”, U.S. Na-
val Institute Proceedings, May 2014.  Sid 25.

tas, som kan hålla kontakt med den om-
fattande maritima forskningen i Sverige 
och internationellt samt se till att Ma-
rinens personal hålls informerad. Tack 
vare internet är distribution enkel och bil-
lig. Ett bra exempel på enkel och saklig 
information är Brèves Marines som utges 
av franska marinens studiecentrum (Cen-
tre d’études stratégiques de la Marine).27

Ett exempel på att integrationen har 
gått alldeles för långt är den grundläg-
gande militära utbildningen – lika för alla 
och inriktad på markstrid. Det är svårt att 
förstå varför t.ex. en blivande ubåtssona-
roperatör skall genomgå en tre månaders 
fältutbildning. Hur många potentiellt bra 
sjömän förloras genom denna onödiga ut-
bildning, som dessutom innebär en såll-
ning på grund av andra kriterier än de för 
yrket relevanta?

Samarbetet mellan Kustbevakningen 
och Marinen har ofta diskuterats. Det 
borde vara uppenbart att vare sig da-
gens Marin eller Kustbevakning har till-
räckligt med resurser utan att dessa bör 
samordnas i möjlig utsträckning. Här har 
Regeringen faktiskt tagit ett initiativ – ett 
regeringsbeslut av den 10 juli 2014 upp-
drar åt FM och Kustbevakningen att ut-
reda möjligheterna till utökad samverkan 
avseende övervakning av sjöterritoriet 
och sjörörlig logistik.28 Låt oss hoppas att 
dessa möjligheter tas tillvara!

Härmed inte sagt att jointness inte be-
hövs. Logistik, informationsoperationer 
och cyberkrigföring är exempel på om-
råden där en försvarsmaktsgemensam 

27. http://cesm.marine.defense.gouv.fr/. Häm-
tad 2014-08-05. 
28. Försvarsdepartementet, Uppdrag till För-
svarsmakten och Kustbevakningen att utreda 
möjligheter till utökad samverkan avseende 
övervakning av sjöterritoriet och sjörörlig logis-
tik, Regeringsbeslut 6, 2014-07-10.
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– men försvarsgrensanpassad – verk-
samhet är nödvändig. Självklart skall 
försvarets olika enheter kunna samverka 
i samordnande operationer. Självkart 
skall samordningseffekter vid materiel-
anskaffning tas tillvara. Kommande yt-
stridsfartyg bör exempelvis utrustas med 
kvalificerad luftvärnsrobot och därmed 
också bli en viktig länk i luftförsvaret. 
Men det gäller att skapa synergi av olika 
specialiteter – inte likriktning. 

KÖMS roll
Ovanstående tankar kommer inte att för-
verkligas i närtid. Marinchefens möjlig-
heter att företräda de marina intressena 
utåt förblir sannolikt begränsade. Här 
har KÖMS en given roll. Givetvis skall 
KÖMS principiellt stå obunden relativt 
Marinchefen och ha rätt att kritisera 
denne. Men det är svårt att se att detta i 
praktiken skulle behöva innebära några 
större hinder.

KÖMS är idag inte längre endast en 
organisation för marinmilitär expertis. 
Under senare år har ledamöter från större 
delen av det maritima intresseområdet 
valts in. Detta gör KÖMS unikt placerat 
att spela en roll i den maritima utveckling 
som nu äntligen synes vara på gång. 

Det gäller alltså för KÖMS att ”tränga 
sig in” i alla maritima sammanhang: som 
remissinstans, som deltagare i utred-
ningar etc. Självklart kommer agerandet 
att begränsas av bristande resurser. Men 
ledamöterna utgör ett nätverk med stor 
potential!

Sammanfattning
De maritima näringarna uppmärksam-
mas nu av Regering och opposition även 
om detta inte märks i dagspressen. Ut-
vecklingen inom EU är en starkt bidra-
gande faktor. Det finns dock risk för att 
den svenska maritima ”strategi” som nu 
är under utveckling inte beaktar säker-

Marinchefen, här konteramiral Jan Thörnqvist till höger med sin brittiske kollega, 
First Sea Lord, måste brytas ut från dagens underordnade ställning och åter bli en av 
ÖB:s närmaste rådgivare. Detsamma gäller hans kollegor armé- och flygvapenchefen. 
Foto: Försvarsmakten
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hetsfrågorna. EU:s maritima säkerhets-
strategi (EUMSS) utgör här en viktig 
inspirationskälla.

EUMSS behöver utvecklas till en 
svensk maritim säkerhetsstrategi, SMSS, 
som tar ett brett grepp över området. I 
detta arbete måste Försvarsmaktens in-
volveras.  Men för att detta skall kunna 
ske på ett professionellt sätt måste ma-
rinchefen vara sammanhållande. Detta 
betyder att marinchefen måste brytas ut 
från dagens underordnade ställning och 
åter bli en av ÖB:s närmaste rådgivare. 
Detsamma gäller hans kollegor.

Samarbetet mellan Marinen och andra 

myndigheter och organisationer inom 
den maritima sektorn måste stärkas. Re-
geringsbeslutet att låta utreda möjlighe-
terna mellan Försvarsmakten och Kust-
bevakningen är ett steg i rätt riktning.

KÖMS har genom sitt breda medlem-
skap en unik möjlighet att spela en roll i 
den utveckling som nu sker. Så länge som 
Marinchefen inte kan representera Mari-
nen utåt i samhället p.g.a. sin underord-
nade ställning i den armédominerande 
Försvarsmakten bör KÖMS spela denna 
roll – givetvis utan att göra avkall på sin 
ställning som akademi.
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Marint lärande – värdet av vetenskapligt 
tänkande och bildning
Inträdesanförande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde 
i Stockholm den 25 september 2013.

Utbildningen av marinofficerare har av tradition varit tämligen praktiskt och tek-
niskt inriktad med fokus på nödvändiga kunskaper och färdigheter i den marina yr-
kesutövningen. Akademiseringen av den svenska officersutbildningen, från de för-
sta trevande försöken på 1990-talet till omvandlingen 2008 av Försvarshögskolan 
(FHS) till en civil högskola, har dock sakta men säkert bidragit till att vetenskapligt 
tänkande och bildning fått allt större utrymme i utbildningen. Den mer snävt yr-
kesinriktade utbildningen och den traderande pedagogiken har därmed komplet-
terats med ambitioner om kritiskt och självständigt tänkande samt en strävan till 
individuellt kunskapssökande. Syftet med denna artikel är att föra en argumenta-
tion rörande vetenskapens och bildningens roll och värde i utbildningen av svenska 
marinofficerare. Vilken marin högskoleutbildning bedrivs idag på FHS och vilka 
akademiska och yrkesmässiga krav ställs på den? Vad är nyttan med vetenskapligt 
tänkande och bildning i denna verksamhet? Hur kan utbildningen bli bättre med 
sådan inriktning? 

Stora delar av den marina officersutbild-
ningen sker idag på FHS. Det gäller det 
treåriga officersprogrammet, där kadet-
ter blir fänrikar och erhåller en yrkesexa-
men; den ettåriga stabsutbildningen, där 
kaptener utbildas för såväl nationell som 
internationell stabstjänst och blir majo-
rer/örlogskaptener; och slutligen den två-

åriga högre stabsutbildningen, där majo-
rer/örlogskaptener blir överstelöjtnanter/
kommendörkaptener och erhåller en ma-
gisterexamen. På det treåriga officerspro-
grammet finns tre inriktningar (krigsve-
tenskap, nautik och militärteknik) och 
en del av utbildningen, närmare bestämt 
en tredjedel, sker vid någon av Försvars-

Ledamoten
JERKER WIDÈN

Jerker Widén är docent och universitetslektor i krigsvetenskap 
vid Försvarshögskolan.
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maktens fack- och funktionsskolor, t.ex. 
Sjöstridsskolan i Karlskrona. Volymen 
av antagna varierar år från år men i ge-
nomsnitt påbörjar drygt 100 kadetter of-
ficersprogrammet varje år, 60 officerare 
stabsutbildningen årligen, medan den 
högre stabsutbildningen genomförs av 50 
officerare vartannat år. Huvudämnet för 
den stora majoriteten av dessa officerare 
är krigsvetenskap, det ämne där under-
tecknad verkar som bl.a. forskningsan-
svarig för marina operationer.

Krigsvetenskap
Ämnet krigsvetenskap är en samhälls-
vetenskap med ett praktiskt syfte. Krig, 
krigföring och väpnade konflikters dy-
namiska karaktär analyseras i en vidare 
samhällelig kontext, där officersutbild-
ningen ytterst ska utveckla officerens 
förmåga att utöva dennes profession. 
Inom ramen för de ovan nämnda pro-
grammen sker en blandning av praktisk 
och teoretisk utbildning. På de högre 
utbildningarna handlar de praktiska de-
larna i krigsvetenskap primärt om stabs- 
och planeringsövningar där ambitionen 
är att utveckla de studerande till skickliga 
operatörer och strateger som under svåra, 
komplexa och tidspressade förhållanden 
ska kunna lösa taktiska och strategiska 
problem och leda militär verksamhet. 
Den teoretiska delen av utbildningen tar 
sig uttryck i bl.a. militärteori, operations-
konst, strategi, vetenskaplig metod samt i 
det självständiga arbetet. Genom att stu-
dera taktiska, operativa och strategiska 
teorier får den studerande intellektuella 
verktyg för att analysera och förstå krig 
och krigföring, och därmed bli bättre 
praktiker. Det finns marina kurser och 
inriktningar på alla utbildningsnivåer. På 
officersprogrammet genomförs kurser i 
bl.a. marin taktik, medan de studerande 

på stabsutbildningen går kurser i marina 
operationer. I den högre stabsutbildning-
en finns en marin fördjupningskurs (fritt 
val), samt marina inriktningar i mer ge-
nerella operativa kurser. 

Sedan 2008 är FHS en civil högskola 
som lyder under Utbildningsdepartemen-
tet och Högskolelagen. All utbildning 
skall därför bygga på vetenskap och be-
prövad erfarenhet. Detta betyder tuffa 
krav på utbildningens kvalité och rele-
vans, inte bara från översynsmyndighe-
ten Universitetskanslerämbetet (UKÄ), 
utan även från Försvarsmakten som är 
mottagare av dessa studerande efter att 
de erhållit examina. UKÄ ställer höga 
krav på vetenskaplighet och kvalité i ut-
bildningen, precis som på andra civila 
högskolor där akademiska examina delas 
ut, medan Försvarsmakten är måna om 
inte bara hög kvalitet i utbildningen utan 
också att den skall vara yrkesrelevant och 
skapa reflekterande och skarpsinniga in-
divider med god praktisk förmåga. Om 
UKÄ inte är nöjd med officersutbild-
ningen kan de dra in examensrätten – om 
Försvarsmakten inte är tillfreds med ut-
bildningen som sker på FHS kan de välja 
att utbilda sina officerare på egen hand.  

Den marina officersutbildningen har 
under lång tid byggt på vetenskap, men 
den har knappast bedrivits som veten-
skaplig utbildning, dvs. i form av akade-
misk utbildning. Det senare är en utveck-
ling som påbörjats de senaste fem-tio 
åren. Att den kunskap som förmedlas 
i utbildningen bygger på vetenskapliga 
rön är således en sak, men att bedriva 
vetenskaplig utbildning är en annan. I 
den senare krävs en betydligt mer aktiv, 
självständig och kunskapssökande elev 
som tillsammans med läraren söker sig 
fram mot kunskapens gränser och gärna 
bortom densamma. Läraren blir här lika 
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mycket en handledare och inspiratör som 
en kunskapsbärare och instruktör. Fokus 
ligger också i betydligt större utsträck-
ning på att lära ut metoder för kunskaps-
sökande och sätt att tänka, snarare än att 
lära ut faktakunskaper och termer, samt 
etablerade tekniker och färdigheter. 

Den utbildning som bedrivs inom 
krigsvetenskap på samtliga dessa pro-
gram har en del utmaningar att hantera. 
Förutom yrkesmässiga krav som ställs för 
att bli en fullgod och kompetent officer 
på olika nivåer i nationella och interna-
tionella sammanhang, krav som primärt 
kommer från Försvarsmakten, finns allt-
så även akademiska krav om vetenskap-
lighet och högskolemässighet som FHS, 
precis som andra högskolor, har att leva 
upp till. Försvarsmaktens syn på vad en 
bra officer måste klara av och hur denna 
utbildning har genomförts, står inte alltid 
i samklang med de akademiska kraven 
om vetenskapligt skolade lärare, progres-

sion i ämnet, kritiskt och självständigt 
tänkande, samt teoretisk kunskap. 

Idag är tendensen ofta att vetenskap-
liga och mer akademiska element i ut-
bildningen sker separat och inte som 
en integrerad del av de militärpraktiska 
element som med nödvändighet finns i 
den yrkesinriktade officersutbildningen. 
Ambitionen att förena dessa element på 
ett bättre sätt i varje enskild kurs i de 
olika programmen har inte alltid varit 
lätt att uppnå. En orsak till detta är att de 
militära lärarna (officerare) ofta saknar 
akademisk och vetenskaplig kompetens, 
medan de civila forskarna som deltar i 
undervisningen vanligen saknar militär 
kompetens. En del av lösningen på detta 
problem är naturligtvis akademiskt utbil-
dade och forskarkompetenta officerare, 
men sådana råder det fortfarande brist 
på. Ett annat sätt att lösa detta är bättre 
och närmare samarbete mellan militära 
lärare och civila forskare i de olika kur-

Den ”nya” Försvarshögskolan, belägen vid Drottnings Kristinas väg på Kungl. Tek-
niska Högskolans område. I bakgrunden Östra stations rangerbangård. Foto: FHS.
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serna (den sk. ”stridsparsprincipen”) och 
där har vissa förbättringar skett under de 
senaste åren, även om strukturella hin-
der alltjämt existerar. Exempel på sådana 
hinder är knappa ekonomiska resurser 
som försvårar inkludering av både civila 
forskare och militära lärare på olika kur-
ser, brist på personal med rätt kompetens 
(både hos civila forskare och militära lä-
rare), samt en viss byråkratisk tröghet. 

Mycket av den kunskap och de färdig-
heter som krävs för att utbilda officerare 
i krigsvetenskap finns alltså fördelade 
mellan två olika kategorier personal, sna-
rare än i en och samma person, där det se-
nare sannolikt är det ideala för att bedriva 
kvalitativ högskoleutbildning. Lärarkom-
petens är således en kritisk faktor i detta 
fall. Civila forskare måste bli militärt 
skickligare och militära lärare mer veten-
skapligt skickliga, men viktigast av allt är 
att fler officerare med militär kompetens 
erhåller akademisk skolning, och främst 
då forskarutbildning. Därmed skapas en 
lärarekategori med dubbel kompetens, 
lärare som kan utgöra en intellektuell 
brygga mellan civila forskare och mili-
tära lärare. 

Krigsvetenskap, särskilt i det svenska 
sammanhanget, är fortfarande ett relativt 
omoget ämne. Det är ett historiskt faktum 
att personer med vetenskaplig forskar-
kompetens sällan har varit militärt kun-
niga och personer med militär kompetens 
sällan har varit vetenskapligt skickliga. 
De militärer som studerat krig och krig-
föring har genom historien varit ganska 
många men samtidigt har de endast un-
dantagsvis haft nödvändig vetenskaplig 
kompetens för att studera fenomenen på 
ett systematiskt och vederhäftigt sätt. 
Civila forskare å andra sidan har regel-
mässigt varken haft militär kompetens 
eller något djupare intresse för dessa fe-

nomen. Som vetenskapligt ämne kan da-
gens krigsvetenskap i många avseenden 
jämföras med statsvetenskap i början av 
1900-talet eller med nationalekonomin 
på 1800-talet. Att den preussiske gene-
ralen, Carl von Clausewitz (1780-1831) 
fortfarande är den klart dominerande 
teoretikern på området, trots att han ver-
kade för ca 200 år sedan, är ett tecken på 
detta. Detsamma gäller sjömaktsteorin 
som fortfarande domineras av den ame-
rikanske amiralen Alfred Thayer Mahan 
(1840-1914) och den brittiske amatörhis-
torikern Julian S. Corbett (1854-1922). 
Ingen av dessa tre hade någon djupare 
vetenskaplig kompetens eller akademisk 
skolning, även om de tveklöst var skick-
liga tänkare. Krig och krigföring har helt 
enkelt inte varit utsatt för systematiska 
och omfattande studier baserade på ve-
tenskapliga metoder under särskilt lång 
tid. Mycket har dock skett under de se-
naste femtio-sextio åren som inger hopp 
i sammanhanget. 

Nyttan av vetenskap
Vad är då nyttan med vetenskap för den 
militära professionen och den officersut-
bildning som bedrivs idag? All högskole-
utbildning skall enligt lag vila på veten-
skaplig grund och beprövad erfarenhet. 
Som konstaterades ovan räcker det inte 
att förmedla kunskap och färdigheter 
som bygger på vetenskapligt arbete, utan 
de studerande måste själva utveckla en 
vetenskaplig förmåga att inhämta, vär-
dera och analysera relevant kunskap i 
ämnet. Kronan på verket i detta samman-
hang är det självständiga arbetet på kan-
didat- och magisternivå – ett vetenskap-
ligt arbete som sätter höga och nya krav 
på officerarna. 

Vetenskap handlar, i dess enklaste me-
ning, om att utveckla ny kunskap med 



229

hjälp av systematiska metoder. Det kräver 
en aktiv, kreativ, självständig och kritiskt 
tänkande individ. För att lättare förstå vad 
vetenskap handlar om kan den betraktas 
ur tre olika perspektiv: vetenskap som 
kunskap, arbetssätt och förhållningssätt. 
Vetenskapen som kunskap handlar om 
den nya och relativt vederhäftiga kun-
skap som vetenskapen genererar. Denna 
kunskap är teori- och problemstyrd, dvs. 
den utgår ifrån, eller bidrar till, rådande 
teorier eller kunskapshorisonter på områ-
det och forskningen är normalt styrd av 
vetenskapliga problem och intellektuella 
dilemman. Sådan kunskap måste också 
vara validerad och granskad. I det ma-
rina sammanhanget kan det handla om 
att systematiskt och målmedvetet bygga 
upp teorier och modeller för hur marina 
stridskrafter skapas och utnyttjas, att 
utgå från dessa teorier i utbildningen och 
koppla dessa till praktiska problem i den 
marina yrkesutövningen. Samtidigt skall 
teorierna kritiskt granskas och ständiga 
försök göras att förbättra dem. I detta 
sammanhang är ingen marin sanning he-
lig. 

Vetenskap kan också beskrivas som 
ett arbetssätt för att nå vederhäftig kun-
skap. Detta kräver vetenskapliga metoder 
för att väga och mäta olika förhållan-
den, samt att förklara och förstå olika 
fenomen. Vetenskaplig metod bygger på 
transparens och spårbarhet. Mäter vi rätt 
saker och hur väl mäter vi dessa saker? 
Vilka källor har vi för våra påståenden 
och hur pålitliga är dessa? I det marina 
sammanhanget skall vetenskapliga meto-
der användas för att förklara, förstå och 
praktiskt lösa de problem som skapandet 
och utnyttjandet av marina stridskrafter 
genererar. Dessa metoder måste vara va-
lida och bygga på tillförlitliga källor. Så-
dana källor värderas utifrån vetenskapli-

ga kriterier, snarare än militärhierarkiska 
normer. 

Vetenskap utgör slutligen ett perspektiv 
ur vilket vi betraktar världen. Viktiga be-
ståndsdelar i detta är en tro på det mänsk-
liga förnuftet roll och dess möjlighet att 
förklara och förstå världen omkring oss. 
Precis som den moderna vetenskapen en 
gång i tiden uppstod i konfrontation med 
människors naiva tro på vidskepelser och 
dogmer, blir dagens vetenskapliga per-
spektiv i officersutbildningen en motvikt 
till svagt underbyggda uppfattningar och 
trossatser på det militära området. I det 
marina sammanhanget kan det handla 
om att kritiskt granska och pröva veder-
tagna ”sanningar” som tidigare genera-
tioner förmedlat i reglementen, doktriner 
och sjömaktsteori, samt att ständigt söka 
nya perspektiv med vars hjälp vi kan för-
klara och förstå marina fenomen. 

Nyttan med ett vetenskapligt tänkande 
är således säkrare kunskap om militära 
fenomen, samt en kritisk och ödmjuk 
hållning till förmågan att göra definitiva 
utsagor om världen omkring oss. Den 
självständigt tänkande och vetenskap-
ligt skolade officeren inser samtidigt 
relevansen av att ställa kloka frågor och 
svårigheten med att ge säkra och defini-
tiva svar. Säker och tillförlitlig kunskap 
är alltid eftersträvansvärd men också svår 
att uppnå.  

Bildningens roll
Vilken är då bildningens roll i allt detta? 
Först av allt är det viktigt att skilja på be-
greppen utbildning och bildning, för att 
bättre förklara det senare. Bildning hand-
lar om intellektuell utveckling och fost-
ran på det individuella planet - det utgör 
inte en kollektiv företeelse. Medan den 
studerande i utbildning utgör ett objekt 
för lärande utgör den studerande i bild-
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ningsprocessen ett lärande subjekt som 
söker kunskap och visdom. Medlet är ett 
kritiskt och självständigt tänkande hos 
den enskilde eleven. Ambitionen för lä-
raren är att hjälpa den studerande att själv 
uppnå kunskap och djupare insikt, sna-
rare än att bara förmedla befintliga ve-
tande till ett passivt objekt. Den grekiske 
filosofen Sokrates, som föredrog bildning 
snarare än utbildning (enligt ovan be-
skrivna begreppsliga distinktion), lär ha 
uttryckt saken som att utbildning handlar 
om att tända en låga, inte att fylla ett kärl. 
Bildning bygger dock på en grund av ut-
bildning. Båda behövs och kompletterar 
förhoppningsvis varandra på ett bra sätt. 

 I bildningsidealet ligger också en am-
bition om att bidra till den studerandes 
förmåga att se saker ur ett vidare per-
spektiv och att inneha empatisk förmåga, 
dvs. en förmåga att se världen genom 
andras ögon och ur nya annorlunda per-
spektiv. Här är målen inte bara kunskap, 
förståelse och olika färdigheter i mer tra-
ditionell mening, utan också visdom och 
klokskap. ”Wisdom is the right use of 
knowledge”, hävdade den brittiske predi-

kanten och teologen C. H. Spurgeon. Det 
räcker alltså inte bara att ha kunskap och 
färdigheter, utan också att använda dessa 
på ett lämpligt och ändamålsenligt sätt. 
Detta är särskilt viktigt för officerare, 
som har ett viktigt och ansvarstyngt upp-
drag i dagens demokratiska samhälle. 

I ett annat sammanhang har jag ut-
tryckt saken enligt följande: ”Att försva-
ra vårt land med vapenmakt, att besluta 
över liv och död, kräver yrkesmän och 
kvinnor med inte bara militära kunskaper 
och tekniska färdigheter utan också en 
utvecklad kapacitet för problemlösning, 
reflektion och kritiskt tänkande, samt 
empati och självinsikt. Om vi beväpnar 
människor i demokratins, frihetens och 
rättvisans namn bör också dess represen-
tanter vara skolade i samma anda.” (Wi-
dén, KKrVAHT, nr. 2, april-juni 2010) 
Officerare med militära kunskaper och 
färdigheter utan reflektiv och empatisk 
förmåga, är en farlig situation som vi 
helst bör undvika.  

Framtiden
Hur ser då framtidens svenska försvarsa-
kademi ut och vilka mål bör vi sträva 
efter? Rimligen bör FHS utgöra en arena 
för intellektuell utveckling där officerare 
kan utbildas men även ges möjlighet att 
förverkliga sig själva, dvs. bildning. Det-
ta kräver en undervisning som underlät-
tar individuella intellektuella drivkrafter, 
och att kollektiva och organisatoriska 
förutsättningar skapas för detta ändamål. 
Utrymmet bör utökas för mer fria studier 
och valmöjligheter, samt för eget kun-
skapssökande. Civila forskare som är an-
ställda på FHS måste vidare bli mer mi-
litärt skickliga och militära lärare måste 
bli mer vetenskapligt och akademiskt 
skickliga. Fler officerare måste genomgå 
forskarutbildning och för det krigsveten-
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skapliga ämnets del kommer detta att be-
höva ske inom ramen för samhälls- och 
humanvetenskaplig forskning. 

Det finns många fördelar med en 
blandning mellan civilt och militärt, där 
de båda elementen kan befrukta varan-
dra på ett bra sätt. Ren militär utbildning 
för officerare blir lätt stereotyp och säl-
lan bra i akademiska och intellektuella 
termer. Integreringen med det civila aka-
demiska elementet är därför nödvändig 
för att skapa den nya moderna officeren. 
Dagens styrda uppdragsutbildningar vid 

FHS (med Försvarsmakten som kund) 
bör i allt högre grad kompletteras med 
traditionell anslagsutbildning där office-
rare i olika stadier av sina karriärer kan 
bedriva friare studier för den egna per-
sonliga utvecklingen och gärna tillsam-
mans med civila studenter. Bara så kan vi 
skapa officerare med reflektiv, analytisk 
och empatisk förmåga och inte bara duk-
tiga militära chefer. Bara så kan vi med 
Sokrates ord tända vetgirighetens lågor 
och inte bara fylla kärl med befintlig 
kunskap. 
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Folkförankring – Hur nå ut med marina 
budskap i en komplex mediavärld
Inträdesanförande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde 
i Göteborg den 19 februari 2014.

Ordet folkförankring definieras olika av olika intressenter, en skrivning är att folk-
förankring är något som är allmänt accepterat och att det råder en högre grad av 
samstämmighet bland befolkningen. Jag utgår från den tolkningen. Tidigare i mo-
dern tid och i samband med världskrigen växte folkförankringen kring vikten av en 
försvarsmakt och en frivilligrörelse, man kan nästa kalla det för en folkrörelse, folk 
i gemen var engagerade och ville bidra till att värna Sverige, dess väl och territo-
rium. Under de senaste åren efter kalla krigets slut har dock folkförankringen och 
engagemanget minskat hos gemene man. Varför kan man undra? 

Ledamoten
MÅRTEN GRANBERG

Örlogskapten (RO) Mårten Granberg är verksam inom media- 
och informationsbranschen.

Troligt är att det finns flera skäl till det, 
avskaffandet av värnplikt har gett att det 
stora flertalet inte har någon relation till 
försvarsmakten, en minskad svenskflag-
gad handelsflotta, etc. etc. Det berör inte 
individen längre då de inte har en direkt 
koppling. Genom att intresset sjunker 
hos befolkningen är det viktigt att arbeta 
genom media, men det är svårt, intresset 
minskar även där. Varför minskar enga-
gemanget hos media och varför är det 
svårt att nå ut med marina budskap, vik-
tiga budskap, oavsett om det gäller Ma-
rinen eller sjöfartsnäringen i stort? För 
att förstå det måste man se den föränd-

ring som media genomgått. Media är en 
synnerligen viktig bärare av information 
till Sveriges befolkning i stort, syns man 
inte så finns man inte. Jag vågar påstå att 
Marina budskap inte kommer ut, därav 
ingen folkförankring, inget engagemang 
och oviktigt för politiker. Man når bara 
redan frälsta.

Media – hur det fun-
gerade förr
Hur gick det till historiskt? Vi behöver 
inte gå så långt tillbaka i tiden för att se 
stora skillnader. 
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Tidigare skrev en avsändare, ett fö-
retag, en myndighet eller privatperson 
ett pressmeddelande. Pressmeddelandet 
skickades ut till redaktionen via någon 
distributionstjänst eller via direktkon-
takt, väl på redaktionerna togs pressmed-
delandet emot och nyheten värderades 
av nyhetschefen och redaktionen. Någon 
dag eller två efter det publicerades ny-
heten om nyhetskriterierna uppfylldes. 
Medierna var väsentligt färre än idag, det 
fanns radio, TV och riks- och lokalpress. 
Mediernas budget och personalstyrka var 
väsentligt större än de är idag med många 
specialister och fackexperter.

Dagens komplexa 
medievärld
Förr hade avsändaren av information gott 
om tid, så är det inte idag. Man måste ha 
förberett allt och anpassat det för respek-
tive mottagare i en mängd olika kanaler, 
för när det väl är ute går det fort. Från det 
att en nyhet kommer ut kan det gå 5 mi-
nuter innan det publiceras och även kan 
spridas vidare i andra kanaler som till 
exempel sociala medier såsom Linkedin, 
Twitter, Instagram, Facebook, YouTube 
och många fler. Kanalerna och medierna 
är oändligt fler. Världen har krympt och 
under 60 sekunder publiceras det över 
600 nya videos på YouTube, 168 miljo-
ner E-post sänds, 700 000 sökningar på 
Internet görs, 700 000 Facebookuppdate-
ringar görs, mängder av mobilapplikatio-
ner och nya program laddas ned. Bruset 
är omfattande och den snabbe slår den 
långsamme. En anekdot är när jag ringde 
en journalist jag kände. Jag hade skrivit 
ett pressmeddelande om en affärshändel-
se för ett börsnoterat företag och skicka-
de det via E-post. Efter cirka 5 minuter 
ringde jag honom och sa att jag just mai-
lat det, han avbröt mig och sa ”Jag vet, 

jag har just lagt ut det”. Jag klickade upp 
deras hemsida och såg artikeln ligga ute. 

Marina budskap i dagens 
komplexa medievärld
Det är min uppfattning att Sveriges be-
folkning idag inte är medvetna kring 
vikten av sjöfart i stort och den betydelse 
den spelar i vardagen och hur sårbara vi 
är om störningar inträffar. Alla är vana 
med att gå till ICA, COOP, Elgiganten, 
SIBA, IKEA och alla andra försäljnings-
ställen som vi går till för att köpa det vi 
vill ha. De tänker inte på att mer än 90 
% av vår import och export kommer och 
går med fartyg och att vid händelse av en 
störning i form av en olycka eller andra 
omvärldsfaktorer så gapar hyllorna snart 
tomma. En störning i hamnarna i Göte-
borg, en olycka, terrordåd eller ingripan-

Bild, löpsedel, Explosion i Göteborgs 
hamnar, med betoning på att det är en 
dummy.
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de av främmande makt skulle få enorma 
konsekvenser. Måste det inträffa en stör-
ning för att få människor medvetna om 
sårbarheten?

Gotland som av vissa omnämnts som 
”Ett Sverige i miniatyr” är ett annat bra 
exempel. Vid störning av en kraftig storm 
märks det omedelbart i affärshyllorna. 
Dagligvaruhandeln och drivmedel leve-
reras ”Just in time” och ”On demand”. 
Skulle störningarna ske i form av kon-
flikt, blockad eller annan extraordinär 
händelse skulle konsekvenserna bli stora. 
Stannar import och export vid en stör-
ning i en av våra större hamnar kollapsar 
snart vårt samhälle. Har vi ingen marin 
att tala om som kan skydda vår sjöfart 
och våra kuster blir vi än sårbarare.

Marina frågor har svårt att nå ut i me-
diebruset. Det gäller både försvarsmak-
ten, andra myndigheter och sjönäringen. 

För att politiker ska tycka att de marina 
frågorna är viktiga inför valet 2014 krävs 
att det de uppfattar att väljarna tycker det 
är viktigt, det gör de inte idag.

Vägen framåt - Hur nå ut 
med Marina budskap
Hur ska man gå tillväga för att nå ut? 
Företag och organisationer måste beakta 
det som tidigare sagts mycket klokt: ”Det 
berättaren är intresserad av att berätta 
är inte det läsaren vill läsa”. Nyckeln är 
att skriva en plan, ingen strategisk plan 
utan en operativ som reglerar de taktiska 
avropen. Styrelser eller myndighetsled-
ningar är de som stipulerar inriktningen 
med vision, värdeord och bakgrund. Den 
operativa planen som mer kan beskrivas 
som en manual omsätter strategin i hur 
det skall göras praktiskt inom de olika 
disciplinerna inom intern- och extern 
kommunikation. Det gäller allt från in-
terninformation till pressmeddelanden, 
den egna webbsidan, intervjuer, mässor, 
debattartiklar, seminarier, produktblad, 
sociala medier, hur bilder och filmer ska 
se ut, allt beroende på ett företags- eller 
organisations verksamhet. Sedan sker de 
löpande aktiviteterna och avropen en-
ligt en och samma metod, synkroniserat 
och stöttar målen. Planer i alla ära, men 
viktigast är genomförandet. Man måste 
prata med omvärlden proaktivt, om man 
inte syns och hörs finns det annars risk 
att andra talar för ens räkning med sämre 
utfall som följd. Det finns även en väsent-
lig risk att media missar en bra nyhet och 
väljer annat istället.

De olika kriserna som Sverige drab-
bats av under de senaste årtiondena har 
drabbat medierna och redaktionerna hårt. 
IT-kris, finanskris och teknikskiften, vid 
alla störningar har bemanningen på re-
daktionerna och medierna påverkats, de 

Andra löpsedeln, Gotland, betoning på 
att det är en dummy
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har blivit mindre och mindre. Mindre be-
manning, färre fackjournalister och mer 
generalister ger att antalet kritiskt gran-
skande journalister har blivit färre och tid 
för att producera artiklar och införanden 
har blivit kortare. Media kan inte längre 
skicka reportrar och fotografer till eve-
nemang i samma utsträckning som tidi-
gare och mediernas intäktsmodeller har 
i grund förändrats. Det måste vi förhålla 
oss till.

Vad har vi för medier idag? Det finns 
som tidigare dags-, affärs-, fack- och re-
gionalpress. Vi har etermedierna med ra-
dio och tv och det som tillkommit såsom 
webbtidningar, sociala medier och visu-
ella medier.

En av orsakerna till att företag och 
organisationer misslyckas med att få ut 
sitt budskap är att det försvinner i mäng-
den. Det som fungerade tidigare gör det 
inte nu, det drunknar. En nyhetschef på 
en större tidning bad mig att inte skriva 
pressmeddelande i rubrikraden, då skulle 
det automatiskt hamna i papperskorgen, ej 
heller ville han ha någon bilaga, han ville 
ha texten direkt i mailet och så lite annan 
information som möjligt. Han nämnde att 
han får 100-tals pressmeddelanden per 
dag. Sedan är det ett måste att följa upp 
med ett telefonsamtal till rätt journalist. 
Självklart måste det man skickar uppfylla 
kriterier på vad en nyhet är och vara av 
oavvisligt allmänintresse. Dagens villkor 
ger att en sändare av information måste 
göra ett väsentligt bättre jobb än tidigare. 
Företag och organisationer måste iden-
tifiera nyheten, ha en kvalitativ skrivka-
pacitet som kan anpassa språket till en 
mottagande generalist. Uppfyller det inte 
nyhetskriterierna ska det inte skickas ut. 
All kontakt med media och journalister 
ska ske med en hög grad av respekt, in-
tegritet och förtroende, du vill göra ditt 

jobb, de vill de också. Samma gäller att 
ha kompetent förmåga att ta still- och rör-
liga bilder. Tidigare skickade media sina 
egna fotografer, det gör de inte i samma 
utsträckning längre.

Reaktivitet och oförmåga 
Reputational Risk
Reputational Risk är den risk man löper 
att varumärke och ens verksamhet kan 
skadas. I värsta fall är det verksamhets-
kritiskt. Det kan uppstå på flera sätt, 
genom organisationens/företagets age-
rande, indirekt genom enskilda medar-
betare eller genom händelser. Genom re-
aktivitet och för sent handlande kan den 
egna organisationen väsentligt bidra till 
att skapa en negativ spiral. Konsekvenser 
kan vara minskad finansiering, brist på 
engagemang, anställda slutar, konflikter, 
överträdelser av regler, misstro, rykten, 
förtroendekris, syndbocksjakt etc. Media 
är synnerligen intresserade av negativa 
nyheter om händelser inom Reputational 
Risk inträffat. Passiv kommunikation ut-
gör i sig en Reputational Risk.

EU NAVFOR – hur nå ut 
med marina budskap
Under 2009 och 2010 fick marina frå-
gor stor plats i media. EU initierade EU 
NAVFOR - Operation Atalanta i decem-
ber 2008 som ett svar på det ökade pirat-
hotet i Indiska Oceanen och Adenviken 
samt för att trygga FN:s hjälpsändningar 
inom ramen för World Food Programme. 
Under 2009 hade jag förmånen att få 
tjänstgöra som ställföreträdande infor-
mationschef för operationen och var 9 
månader på Operations Headquarters i 
Northwood, London, England. Då jag 
kom dit hade EU NAVFOR 185 artik-
lar kring piratverksamheten per vecka i 
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världen, då jag slutade toppade vi med 4 
000 artiklar i veckan. Nyckeln var struk-
tur, en fungerande operativ plan som alla 
deltagande nationer enkelt kunde nyttja 
samt kvalitativa still- och rörliga bilder. 
Utan bilder kring EU NAVFOR hade 
historien varit svår att berätta, Svenska 
Combat Camera bilder var avgörande 
för att Sverige syntes ordentligt, jag vå-
gar påstå att den svenska flaggan syntes 
mer i extern världsmedia under en vecka 
i december 2009 än vad Försvarsmakten 
gjorde under ett helt år hemma i Sverige. 
Bilderna var så bra och illustrerade ope-
rationens syfte att alla deltagande länder 
och världsmedier använde dem, att bil-
derna råkade ha en svensk flagga med lite 
här och var gjorde inget. Genom en strikt 
struktur och förtroende från Bryssel kun-
de vi sedan lätt och snabbt med vilopuls 
improvisera vid extraordinära händelser 

som kapningar, dödsfall och incidenter. 
Vi var alltid 24 timmar före NATO:s in-
formationsavdelning, trots att de var fyra 
gånger fler än vi som var tre till fyra. Vi 
planerade hela tiden nya utspel och sjö-
satte dem vartefter, andra reagerade på 
uppkomna situationer.

På motsvarande sätt fördes enskilda 
sjömän och soldater inom ramen för 
ME01 och ME02 under 2009 och 2010 
ut i svenska lokala och regionala medier. 
Nyhetskriterierna var uppfyllda genom 
lokal förankring och även att det hade en 
del oväntat i sig. Genom att ta reda på var 
personalen kom ifrån kunde vi se att det 
fanns kollegor från Östersund, Norrkö-
ping, Visby, Kalmar, Karlskrona, Stock-
holm och så vidare. Vi kontaktade medier 
och efterhörde om det fanns ett intresse 
av att intervjua en hemmason eller dot-
ter, det fanns det. Ombord togs bilder av 

Bild på människosmugglare, fotograf Nicklas Gustavsson, Combat Camera, Försvars-
makten.
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Combat Camera i den dagliga miljön som 
sedan skickades via E-post. Intervju-
erna sköttes via telefon. Mycket god en-
skild samverkan med Roger Magnergård 
som då fanns vid Informationssstaben 
(InfoS) på Högkvarteret som presschef 
samt företrädare för Marintaktiska sta-
ben vid planering före, under och efter 
genomförande. De enskilda sjömännen 
och soldaterna fick den uppmärksamhet 
de förtjänade och allmänheten fick läsa 
om den nytta de gjorde. En positiv spiral. 
Arbetet kännetecknades av proaktivitet 
och renderade mängder med pressklipp, 
inte ett enda av en slump. Att notera är att 
SVT-Aktuellt sände 10 minuter av För-
svarsmaktproducerade Combat Camera 
bilder från HMS Carlskrona under ME02 
då fartyget var insatt. Det var unikt, i 
synnerhet då det för inte så många år se-
dan yttrades av en SVT-anställd: ”Aldrig 
att Försvarsmaktsproducerad film sänds i 
Aktuellt, över min döda kropp”. Han le-
ver fortfarande.

Under 2010 och 2011 förekom många 
svenska artiklar kring rederiernas öns-
kan att få sätta beväpnade vakter ombord 
på sina fartyg. Förslaget klubbades se-
dermera genom i riksdagen och liknande 
förslag har antagits i andra länder. Sta-
tistik visar att under senare år har antalet 
artiklar i svenska medier kring pirater 
minskat väsentligt medan det fortsatt 
skrivs mycket i övriga världen. Tillkom-
mit har även situationen i västra Afrika 
gjort.

Jag är kritisk till hur Försvarsmakten 
och andra intressenter idag kommunice-
rar med omvärld. Man når den effekt och 
folkförankring man förtjänar. Budska-
pen är spretiga och skjuter över målen. 
Huvudkanalen för informationen är egna 
hemsidan och sociala medier, det når en-
dast de redan frälsta och enligt mig kan 

det mer kännetecknas som ett intranät 
och interninformation. Försvarsmaktens 
InfoS har till mig uppgett att budgeten 
årligen uppgår till 120 Mkr, exklusive 
löner.1 

Intressant är att ME03 inte syntes lika 
mycket som ME01 och ME02. Mycket 
kring ME03 publicerades på Försvars-
maktens hemsida men kom inte ut i me-
dia i någon större omfattning. Man kan 
anföra att media är mättat avseende si-
tuationen i Somalia, pirater etc, men det 
stämmer inte enligt statistiken, i världs-
media har det fortsatt skrivits mycket 
om regionen och operationen medan det 
avtagit i Sverige. Under 2014 har andra 
regioner omtalats i högre omfattning så-
som Syrien, Irak, Gaza, Ukraina, Ryss-
land och Krim.

Sjöfartrisker i Sverige
En mycket bra författad debattartikel pu-
blicerades i Göteborgsposten den 12 ja-
nuari 2014 (med en uppdatering den 22 
januari).

En rad prominenta personer från 
Kungl. Örlogsmannasällskapet, Folk och 
Försvar och Krigsvetenskapsakademien 
skrev förtjänstfullt debattartikeln. Rub-
riken var ”Lätt slå ut Sverige med stör-
ningar i sjöfarten”. Bara rubriken borde 
ha ruskat om läsarna och lett till ett inslag 
i SVT-Rapport eller Aktuellt. I artikeln 
redogjordes om ÖB:s uttalande 2013 och 
det som sedan kom att kallas för ”Enveck-
asförsvaret”, näringslivets förändring till 
logistiksystem enligt ”Just in time”, vad 
en allvarlig kris såsom väpnat angrepp el-
ler störningar i sjöfarten kunde leda till, 
rederinäringen och Marinens förmåga av 
idag. De reste frågor vad regeringen och 
politiker gjort sedan 1990-talet för att 
1. e-post från FM Presschef P Simon, InfoS,  
daterad 2014-02-24.
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motverka den sårbarhet som vi nu har. De 
redogjorde vidare kring vikten av att ha 
svenskflaggade fartyg och en ökad för-
svarsförmåga för att hålla hamnar, sjöle-
der och kustsjöfart trygga. De avslutade 
med att vädja till Försvarsberedningen 
att beakta dessa frågor i den rapport som 
skulle läggas fram i mars (som flytta-
des till maj på grund av händelserna på 
Krim).

Debattartikeln innehöll sprängstoff! 
Men förklaringen till att den inte fick mer 
uppmärksamhet är att media av idag inte 
kan bedöma nyhetsvärdet i innehållet. 
Den krassa verkligheten är att de kommer 
att skriva först efter det att det inträffat 
en störning. Om Göteborgs hamnar störs, 
eller Gotlands och befolkningen drabbas, 
först då blir det en nyhet. De punkter som 
debattartikeln behandlade förtjänar att 
fortsatt berättas, det är av intresse för det 
svenska folket och det uppfyller vida ny-
hetskriterierna.

Applicering på Kungl. 
Örlogsmannasällskapet
Inom Kungl. Örlogsmannasällskapet 
har vi under våren författat en operativ 
kommunikationsplan. Den är enbart till 
för att underlätta kommunikation med 
omvärlden enligt akademiens syften, 
uppgifter och mål. Vi tjuvstartade un-
der hösten med några pressmeddelanden 
som väl uppfyllde lokala nyhetskriterier. 
Håkan Lindberg som erhöll Kungliga Ör-
logsmannasällskapets silvermedalj var 
med i Dalarnas Tidning i en artikel med 
rubriken ”Håkan varnar för en nedsliten 
flotta”, Helena Andersson fick efter att ha 
belönats en helsida i DN-familj med rub-
riken ”Jag ser inga begränsningar”, leda-
moten och ålänningen Kenneth Gustavs-
son var med i både tidningar och radio 
under rubriker likt ”Kenneth Gustavsson 

i Kungligt sällskap” då han blev invald 
och Therese Pettersson i Hälsingland 
kring medalj ”Hennes bedrifter har gett 
kunglig medalj”. 

I samband med händelseutvecklingen 
på Krim genomfördes ett seminarium 
med ledamöterna Kristian Gerner och 
Christian Allerman. Allerman genom-
förde förtjänstfullt ett antal intervjuer 
i samband med seminariet. Vi använde 
även en före detta Combat Camera från 
Försvarsmakten för att göra en kvalitativ 
video som senare lades upp på hemsidan 
och spreds i sociala medier. Vid alla ovan 
händelser fick Kungl. Örlogsmannasäll-
skapet bra mediautrymme och omnämn-
des. Artiklarna föregicks av pressin-
bjudningar och pressmeddelanden, alla 
uppfyllde de viktiga nyhetskriterierna. 
Vi måste fortsatt göra oss intressanta 
och berätta för omvärld vad vi kan och 
vad vi tycker. Omvärlden är inte telepa-
tisk och därför måste vi närma oss dem 
och berätta. Det ger oss en möjlighet att 
nå ut med våra viktiga budskap som vi 
annars enbart berättar för varandra, de 
redan frälsta. Genom att nå ut med våra 
budskap kan vi få ett ökat intresse från 
gemene man kring saker som är viktiga, 
inte bara för oss utan för Sverige. Vi når 
en folkförankring kring Marina budskap 
genom att vara proaktiva och inte reak-
tiva. Kungliga Örlogsmannasällskapet 
har experterna som media behöver för att 
kunna förklara för läsare och tittare.

Kostar det mycket för att 
nå effekt i media? 
Är det relevant att påstå att effekt hänger 
ihop med hur stor budget man har? En-
ligt mig är det inte det efter att ha varit 
tf kommunikationsdirektör på Handels-
högskolan i Stockholm. Handels som 
det populärt kallas hyser många av Sve-
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riges och världens främsta inom utvalda 
ekonomiska områden. Forskarna är av 
världsklass inom sina områden. Många 
hade svårt att nå ut med slutsatserna 
kring sin forskning, mycket på grund av 
den snäva krets som förstod deras akade-
miska nivå och språk. Genom att skriva 
en operativ kommunikationsplan, samma 
metod som EU NAVFOR-planen, utbilda 
och träna forskarna i att kommunicera 
på den generella läsarens nivå uppnåd-
des mycket god effekt. Deras forskning 
gjordes tillgänglig på mediernas villkor 
och de användes flitigt som experter som 
utifrån forskning förklarade olika sak-
förhållanden. En forskare som förtjänar 
att nämnas är Professorn Richard Wah-
lund. Han gjorde ett otal framträdanden i 
SVT, SR och ledande medier. Ovärderligt 
för Handelshögskolan, för medierna och 
samtidigt som studenterna får en förebild 

och donatorer ser att pengarna går till rätt 
sak. Media har även fortsatt i högre om-
fattning använt forskarna som experter 
för att förklara olika ekonomiska vinklar. 
Budgeten, inklusive löner, för Handels-
högskolans infosektion uppgick till 10 
Mkr.

Sammanfattning
Rederier, myndigheter såsom Försvars-
makten, intresseorganisationer och pri-
vata aktörer måste agera mer proaktivt 
för att nå ut med marina budskap. Ak-
törerna måste sedan bemanna med ope-
ratörer som har genuin kunskap om hur 
media fungerar. Det är inte antalet per-
soner som avgör effekten utan kompeten-
sen. Det är av synnerlig vikt att aktörerna 
bygger upp egen förmåga och inte enbart 
jobbar med inhyrda konsulter. Den strate-
giska och operativa nivån äger aktörerna 
själva, först sedan i det fall att viss kom-
petens saknas kan eventuella konsulter 
under begränsad tid komplettera. 

Avseende genomförandet är det av 
synnerlig vikt att kompetenta informatö-
rer på ledningsnivå får mandat att agera. 
Det måste definieras en box med avsatt 
befogenhet och behörighet, detta för att 
kunna agera snabbt och professionellt. 
Det är inte budget, antal personer el-
ler antal konsulter som ger effekt, det är 
räcker med ett fåtal personer som vet hur 
man ska hantera de taktiska avropen.

Professor Richard Wahlund, Handels-
högskolan
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Åland 1940 – demilitarisering under sovjetisk 
kontroll, del 2: Den militära linjen
Inträdesanförande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde 
i Stockholm den 26 mars 2014. 

I föregående nummer av TiS redogjordes för hur Sovjetunionen sommaren 1940 
krävde förnyad demilitarisering av Ålandsöarna, och hur detta krav under hösten 
förverkligades under överinseende av ett nyinrättat sovjetiskt konsulat i Marie-
hamn. Osökt inställer sig dock frågan varför man plötsligt krävde demilitarisering 
just nu? Och var huvudsyftet bara att se till att Finland för framtiden höll öarna 
obefästa – eller fanns det kanske även andra orsaker i bakgrunden?

Ledamoten
KENNETH GUSTAVSSON

Fil.dr Kenneth Gustavsson, f. 1954, är sedan många år verksam 
vid Ålands Museum i Mariehamn och forskar bland annat kring 
Ålands strategiska betydelse i norra Östersjön. År 2013 utsågs 
han även till docent i nordisk historia vid Åbo Akademi.

Som tidigare framgått styrdes Sovjetu-
nionens officiella hållning i Ålandsfrågan 
av det fördrag som Finland och Sovjetu-
nionen undertecknade i Moskva den 11 
oktober 1940, där grunderna för demili-
tariseringen och det övervakande konsu-
latet reglerades. Denna diplomatiska linje 
var till viss del offentlig, då bland annat 
Ålandstidningen kunde rapportera om 
konsulatets ankomst till Mariehamn och 
om innehållet i avtalet. I samma skede, 
men på ett helt annat plan, utvecklades 
emellertid även en militär linje där Åland 
i händelse av ett nytt krig var tänkt att bli 
en viktig spelbricka i ett mycket större 
sammanhang. Här följer en översikt över 
denna komplicerade historia. 

Ålandsplanen 1940
Bland handlingarna rörande den sov-
jetiska Östersjöflottan, som förvaras i 
Ryska Statliga Marinarkivet (RGAVMF) 
i Sankt Petersburg, finns ett märkligt do-
kument med rubriken План операции 
по захвату Аландских островов, i 
översättning Operationsplan för eröv-
ring av Ålandsöarna. Dokumentet är 
undertecknad den 10 september 1940 av 
Östersjöflottans stabschef, konteramiral 
Pantelejev, och chefen för stabens ope-
rationsavdelning, kapten 2 rangen (kom-
mendörkapten) Pilipovskij, samt godkänd 
av kommendören för Östersjöflottan, 
viceamiral Tributs, och medlemmen av 
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Östersjöflottans krigsråd, divisionskom-
missarie Jakovenko.1

Planen är mycket detaljerad, och utö-
ver huvuddokumentet finns här ett stort 
antal bilagor i form av utredningar, sche-
man, skisser – samt ett flygfoto över 
Mariehamns västra hamn. Syftet med 
den tänkta operationen anges i ingres-
sen: Att erövra och hålla öarna Eckerö, 
Åland och Lemland, med efterföljande 
rensning av resterande fiender på övriga 
öar i Ålands skärgård. I korthet handlade 
det om ett större landstigningsföretag 
där inledningsvis en förtrupp med ma-
rininfanteri och luftlandsättningstrupper 
(luftdesanter) skulle inta brohuvuden på 
Eckerö och i Mariehamn, varefter huvud-
styrkan om en armédivision skulle land-
sättas i två omgångar. Samtidigt skulle en 
skenoperation riktas mot Gotland för att 
förvilla Sverige och därmed försvåra ett 
svenskt ingripande. Eftersom planen är 
av intresse både ur finländskt och svenskt 
perspektiv följer här en mer detaljerad 
beskrivning.

Operationsplanen inleds med en över-
sikt över motståndarsidans tänkbara för-
svar, som bedömdes vara pansarskepp 
(finska och svenska), kryssare (tyska), 
ubåtar, jagare och motortorpedbåtar, samt 
minspärrar, kustartilleri och markstrids-
krafter. Exakta uppgifter om styrkorna 
på öarna fanns dock inte, men de största 
riskfaktorerna bedömdes vara kustartil-
leri, mineringar, flyg samt rörliga styr-
kor från Stockholmsområdet. Samtidigt 
konstaterades att landstigningsområdet 

1. RGAVMF 92-2-669, sid 1 ff. Planen påträf-
fades i början av 1990-talet av prof. Ohto Man-
ninen från Helsingfors, och som redan 1994 pu-
blicerade en kortare sammanfattning (se not 3 
nedan). Planen har därefter kunnat detaljstude-
ras av förf., både som original på plats och som 
avskrift i förf:s ägo. 

låg cirka 120-150 sjömil från de egna ba-
serna. Därför var det omöjligt satt trans-
portera huvudstyrkan nattetid när det var 
mörkt, men däremot kunde man sända en 
förtrupp med snabba fartyg. Därtill be-
tonades att infartslederna till öarna var 
svåra och att kunskapen om navigations-
förhållanden och lämpliga landstignings-
områden var bristfällig.

Ifråga om egna styrkor avsåg man 
landsätta nästan 18 000 man, fördelade 
på förtrupp ur Östersjöflottan (KBF) och 
huvudstyrka ur Röda armén (RKKA), 
de sistnämnda underställda Leningrads 
militärdistrikt (LVO). Även förtruppens 
luftdesantenhet skulle tas från armén och 
LVO. Enligt planen handlade det om föl-
jande struktur, numerär och utrustning:
Förtrupp
• Tre bataljoner marinfanteri (vardera 

887 man, 49 hästar, 17 bilar, 20 trak-
torer 22 vagnar, 8 släpvagnar, 8/45 
mm pv-kanoner, 6/76 mm fältkano-
ner)

• En bataljon luftdesanter (ca 500 man, 
inlastning i Novi Peterhof)

Skyttedivision 
• Stabsenhet och en avdelt spaningsba-

taljon (totalt 460 man, 120 hästar, 40 
bilar, 36 pansarfordon, 30 vagnar)

• Tre skytteregementen (vardera 2840 
man, 880 hästar, 19 bilar, 11 trak-
torer, 6 pansarfordon, 325 vagnar, 
12/45 mm pv-kanoner, 6/76)

• Två artilleriregementen (första: 2500 
man, 600 hästar, 45 bilar, 40 trakto-
rer, 27/76 mm fältkanoner, 12/122 
mm fälthaubitsar, 12/152 mm habit-
sar; andra: 1800 man, 70 bilar, 72 
traktorer, 82 släpvagnar, 24/152 mm 
haubitsar)

• En avdelt pionjärbataljon (430 man, 
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Ålandsplanens operationsområde, med huvudfallet utgående från Paldiski mot Åland 
och skenanfallet från Liepaja mot Gotland. Östersjöflottans Eskader ligger söder om 
Åland som operativt skydd, samtidigt som ubåtar är utplacerade vid viktiga infartsle-
der längs den svenska kusten. Hela centrala delen av Östersjön täcks av flygstridskraf-
ter. Ritning efter original i RGAVMF, bearbetning Peter Bergström.  
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102 hästar, 34 bilar, 31 traktorer, 45 
vagnar, 35 släpvagnar)

• En avdelt stridsvagnsbataljon (380 
man, 44 bilar, 42 stridsvagnar T-26, 
3 släpvagnar)

• En underhållsavdelning (ca 730 man, 
ca 70 bilar, ca 400 hästar, ca 300 vag-
nar) 

För övertransport, landsättning och när-
skydd skulle man sätta samman en sär-
skild stridsgrupp (OON) med fartyg och 
flyg ur Östersjöflottan. Stridsgruppen var 
fördelad på fyra huvudenheter: en för-
truppsavdelning för transporten av ma-
rininfanteriet, en transportavdelning för 
överskeppningen av huvudstyrkan i två 
omgångar, en säkringsgrupp för närskyd-
det, samt en flyggrupp.

Förtruppsavdelning
• 3. Jagardivisionen (fem Engels-jaga-

re) 
• Elturbinfartyget Iosif Stalin
• Bevakningsfartygen Tutja, Vichr, 

Purga 
• Elturbinfartyget Vjateslav Molotov 
• Bevakningsfartyg Tsiklon, Sneg, 

Burja 

Transportavdelning
• 1:a gruppen (Dnestr, Magnitogorsk, 

Tobol)
• 2:a gruppen (Lunatjarskij, Sibir, 

Balchasj)
• 3:e gruppen (Volgoles, Pjatiletka 2, 

Papanin)
• 4:e gruppen (Kazakstan, Lyga, Elton)

Säkringsgrupp
• 1. Minsvepningsdivisionen (T 201 – 

T 207)
• 2. Minsvepningsdivisionen (T 208 – 

T 211, T 213, T 214) 

• En division patrullbåtar (åtta MO-4 
katrar) 

• Kanonbåtarna Krasnoe Znamja, Su-
lev, Pikker

Flyggrupp OON
• 44. Eskadrilen MBR-2  sjöspanings-

plan 
• Två eskadriler jaktplan (ur 13. och 

138. Regementet) 
• Två eskadriler SB-2 bombplan (ur 

73. Regementet)
Utöver den särskilda stridsgruppen skul-
le följande enheter hållas i beredskap som 
operativt skydd längre ut i norra Öster-
sjön:
• Eskadern (linjeskeppen Oktjabrskaja 

Revolutsija och Marat, samt jagare)
• Lätta avdelningen (kryssaren Kirov, 

samt jagare)
• 1. och 2. Ubåtsbrigaden
• Flygstyrkor ur KBF och RKKA (73. 

och 35. Bombregementet)
Själva landstigningen skulle genomföras 
i tre vågor och beskrivs på följande sätt:
 - Förtruppen om tre bataljoner marin-

infanteri tas ombord i Paldiski och 
avseglar i mörker, samt beräknas 
vara framme i landstigningsområdet 
i gryningen. Överfarten säkras av 
Säkringsgruppen och Flyggruppen. 
Styrkan landsätts på bred front på 
olika ställen i Eckeröbukten, Marie-
hamn, Gottby och Torpö. Tidsmäs-
sigt samordnat landsätts luftdesanter 
i ryggen på motståndarens försvar på 
öarna Eckerö och fasta Åland. Land-
stigningen understöds av eld från 
jagardivisionen och bevakningsfar-
tygen. När förtruppen säkrat stran-
den landsätts första echelongen av 
huvudstyrkan: två skytteregementen, 
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ett artilleriregemente och avdelta 
enheter. Ena hälften av echelongen 
landstiger i Eckeröbukten (reserv-
punkt Torpöbukten), andra hälften 
i Mariehamn (reservpunkt Gottby). 
Om det är omöjligt att landsätta trup-
perna i båda områdena, måste efter 
order från Stridsgruppens kommen-
dör landsättning av hela styrkan ske 
i en av de utsedda punkterna. Vid be-
hov kan landstigningsområdet täckas 
med rökridå.

 - Om det efter erövringen finns möjlig-
het att landa med jaktplan, ombaseras 
en eskadril från 13.Flygregementet 
för att upprätthålla spärr över land-

stigningsområdet. Av samma orsak, 
och för stormattacker på order av 
Stridsgruppens kommendör, hålls en 
jakteskadril i reserv i Hangö. Efter 
säkring av stranden, landstigning och 
efterföljande urlastning och landsätt-
ning av materiel, måste transport-
fartygen återvända till basen för att 
börja överflyttningen av andra eche-
longen: ett skytteregemente, ett artil-
leriregemente, en stridsvagnsbataljon 
samt underhållsavdelning. Stridsfar-
tyg ur Förtruppsavdelningen skyddar 
överfarten på havet, och understöder 
dem som finns iland. 

För att splittra fiendens styrkor och resur-

De planerade landstigningsområdena på västra Åland, med huvudmålen Storby och 
Mariehamn, samt reservmålen Torp och Gottby. Ritning efter original i RGAVMF, be-
arbetning Peter Bergström.
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ser behövdes dock en rad sidooperationer, 
däribland ett demonstrativt skenanfall 
mot Gotland, kombinerat med ”samtidig 
desinformation mot fienden”. Dessa si-
dooperationer beskrivs under rubriken 
Operativ säkring, och här återfinns flera 
delmoment som definitivt skulle ha räk-
nats som krigshandlingar riktade mot 
Sverige:
• På förhand, under period med spända 

relationer, utförs fotospaning mot 
alla platser som är lämpliga för land-
stigning, med ytfartyg, flygstyrkor 
och ubåtar. Utan maskering genom-
förs helt öppet analog spaning mot 
Gotland, med flyg ubåtar och jagare. 

• Dagen före landstigningen genomför 
flygstyrkorna, efter noggrann rekog-
nosering, bombanfall mot fiendens 
försvarsstyrkor i området Åbo – 
Stockholm (om Sverige ingriper). 

• I gryningen landstigningsdagen ge-
nomför kryssaren Kirov och två 
jagare, under beskjutning och min-
svepning, en fingerad framstöt mot 
Gotlands östra kust. Transportfarty-
gen Svir och Komsomolets tar ombord 
landstigningstrupper i Liepaja och 
går till havs i riktning Gotland. Efter 
skenanfallet utför Kirov och jagarna 
säkring på linjen Landsort – Gotska 
Sandön, medan transportfartygen 
efter signal återvänder till Liepaja. 

• I gryningen på dagen för landstig-
ningen, och under föregående kväll, 
utplacerar flygplan ur 1. Min-tor-
pedregementet helt öppet minfält 
vid infarten till Stockholms och Åbo 
skärgårdar, och i knutpunkterna för 
skärgårdslederna i Ålandsarkipela-
gen. 

• Ubåtar hålls på stridspositioner vid 
infarten till Härnösand, i norra delen 

av Södra Kvarken, norr om Åland, 
samt vid infarterna till Stockholms 
skärgård, Fårösund och Karlskrona. 
Utplaceringen sker i god tid i förväg.

• Dagen före landstigningen utplacerar 
ytfartyg mineringar vid infarten till 
Stockholm, i området Söderarm – 
Arholma.

• Under överfarten och själva land-
stigningen säkras Stridsgruppen av 
Eskadern (2 linjeskepp, 2 eskader-
ledare, 6 jagare). Eskadern kryssar i 
norra delen av Östersjön.

• På flygfälten i Pärnu och Tartu 
är flygstridskrafter ur 35. och 73. 
Bombregementena redo att ge under-
stöd. 

• Under tiden för operationen utförs 
systematisk flygspaning i hela djupet 
av fiendens gruppering i stridsområ-
det.

Avslutningsvis anges att själva opera-
tionen och dess trupper skulle ledas av 
Östersjöflottans krigsråd, medan embar-
kering, övertransport och Stridsgruppens 
övriga verksamhet skulle ledas av Strids-
gruppens kommendör med tillhörande 
stab.

Något datum för planens verkställande 
anges inte, och inte heller framgår vad 
man efteråt ämnade göra med det ocku-
perade landskapet och dess invånare. Det 
råder dock knappast något tvivel om att 
operationen skulle ha lyckats – detta sär-
skilt som det finska försvaret numera i 
sin helhet hade förts bort, samtidigt som 
de halvfärdiga befästningarna höll på att 
demoleras. Sett ur ett nutida perspektiv 
är det också uppenbart att ett förverkli-
gande skulle ha medfört krig med såväl 
Finland som med Sverige. Frågan måste 
därför ställas: var detta en fastställd plan 
som var avsedd att genomföras – eller var 
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den enbart en skrivbordsprodukt. För att 
få en indikation på svaret måste vi först 
vidga perspektivet några grader.

Förändrat läge
Det sovjetiska kravet på demilitarisering 
hade kommit i direkt anslutning till de 
strategiska omvälvningar som inträffade 
i Östersjöregionen sommaren 1940. I 
bakgrunden fanns de tyska framgångar-
na på västfronten under juni, som nu blev 
vattendelare i Sovjetunionens inrikes- 
och utrikespolitik. Stalin hade räknat 
med ett långt och förlustbringande krig 
mellan Tyskland och Frankrike-Storbri-
tannien, ett krig som oavsett utgången 
kraftigt skulle försvaga de tre länderna. 
Nu var emellertid Frankrike borta ur räk-
ningen samtidigt som britterna kanske 
skulle tvingas till separatfred. Istället 
stod Tyskland på höjden av sin makt och 
behärskade stora delar av Europa.  

Ur sovjetisk synpunkt var läget ytterst 
oroande, och Stalin bedömde att ett krig 
med Tyskland numera var oundvikligt. 
Trots den gemensamma pakten skulle 
Hitler med all sannolikhet försöka sig 
på ett anfall mot Sovjetunionen, troligen 
redan under våren 1941. Därmed blev 
den främsta uppgiften för den sovjetiska 
politiken att i brådskande ordning börja 
förbereda landet för det annalkande kri-
get, detta genom att ställa om ekonomin, 
stärka rustningspotentialen samt öka de 
väpnade styrkornas numerär. För omvärl-
den märktes nyordningen främst genom 
att man under juni besatte Estland, Lett-
land och Litauen i norr, och Bessarabien 
och norra Bukovina i söder. I början av 
augusti anslöt dessa områden formellt 
som delrepubliker till Sovjetunionen.  

Inför risken för en kommande kraft-
mätning inleddes omedelbart arbetet med 
att ta fram nya försvarsplaner. Redan i 

månadsskiftet juni-juli 1940 hade en för-
sta övergripande operationsstudie utar-
betats under ledning av Röda arméns ge-
neralstabschef, marskalk Shaposhnikov. 
Studien fokuserade på den strategiska 
uppmarsch som sovjetiska stridskrafter 
skulle genomföra i händelse av ett krig 
under 1940 eller 1941. Grundtanken var 
att den sannolikaste huvudfienden skulle 
vara Tyskland. Även Italien kunde tänkas 
gå med i kriget, men dess aktioner skulle 
snarast riktas mot Balkan. Som militärt 
förbundna med Tyskland kunde troligen 
även Finland inräknas, liksom Rumänien 
och förmodligen Ungern, alla drivna av 
revanschlystnad. Tillsvidare var dock 
Röda armén styrkemässigt i underläge, 
och därför var de egna operationsmålen 
i Centraleuropa ännu rätt begränsade. 
Framförallt handlade det om att slå tys-
karna i Ostpreussen och i Warszawaom-
rådet, samt besätta dessa områden.  

Den 1 augusti avskedades Shaposh-
nikov och ersattes med armégeneral 
Meretzkov, under vars ledning arbetet 
fortsatte med full intensitet. Den 18 sep-
tember 1940 lade Meretzkov fram en ny 
operationsstudie, där den tidigare planen 
vidareutvecklades och siffrorna uppdate-
rades. Huvudkrigsskådeplatsen låg fort-
sättningsvis i väster, med Tyskland som 
huvudmotståndare, i viss mån understött 
av Italien. Vid en militär konflikt bedöm-
des att Ungern skulle kunna dras med på 
tysk sida, sannolikt även Finland och Ru-
mänien. Operationsmålen var nu väsent-
ligt ambitiösare. Beroende på läget kunde 
man antingen slå mot tyskarnas huvud-
styrka innanför Ostpreussens gränser, 
eller ännu hellre genomföra ett massivt 
slag mot södra Polen och Schlesien och 
vidare söderut, för att avskära Tyskland 
från de rumänska oljekällorna och från 
de ekonomiskt viktiga Balkanstaterna, 
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samt hindra dessa stater från att ansluta 
sig till kriget.  

Planen föredrogs för Stalin den 5 ok-
tober 1940, och efter smärre justeringar 
godkändes den i sina huvuddrag den 14 
oktober. Ytterligare förbättrade versioner 
lades fram under mars och april 1941, 
men huvuddragen förblev desamma. 

Östersjöflottan
Vid sidan av den mer övergripande pla-
neringen, gavs även Östersjöflottan order 
om att förnya sina operativa planer. Detta 
särskilt som Sovjetunionen i sjöstrate-
giskt hänseende nu var i en helt annan 
position än tidigare. I och med att hela 
Baltikum annekterats hade havsgrän-
serna utökats från 200 km till hela 1740 
km, och samtidigt hade de nya baserna 
där hade hunnit byggas ut och befästas. 
Därtill var den arrenderade Hangöbasen 
under full uppbyggnad. Flottan hade 
numera tillgång till öppet hav och hade 
ombaserats västerut till Tallinn, som från 
och med den 20 juli blev den nya hemma-
basen – på samma sätt som under första 
världskriget. Under augusti formerades 
därtill Baltikum till ett eget militärdi-
strikt (PriBVO), varvid de små estniska 
och lettiska flottorna införlivades med 
den sovjetiska. 

Utgångspunkterna för de nya planerna 
var att flottan i ett krig måste säkra de 
uppnådda styrkepositionerna i östra Öst-
ersjön, och utgående från dessa dels säk-
ra det sovjetiska herraväldet över norra 
Östersjön, dels spärra tillträdet till Finska 
viken. Östersjöflottan gavs därmed en be-
tydligt mer offensiv uppgift än tidigare, 
vilket kom till uttryck i form av stora 
krigsövningar ute på Östersjön. Från och 
med nu blev Åland en viktig punkt i den 
sjömilitära planeringen. 

Det finns visserligen ännu inte nå-

gon heltäckande genomgång av källorna 
kring Östersjöflottans operativa plane-
ring under detta skede, men däremot ett 
antal enskilda dokument som tydligt vi-
sar riktlinjerna. Ett av de tidigaste utgörs 
en karta undertecknad av stabschefen 
Pantelejev den 5 juli 1940, med rubriken 
Schema över sannolika operationsvägar 
för KBF. Även om textdelen tillsvidare 
saknas, är det tydligt att kartan visar den 
nya inriktningen i Östersjön med Tysk-
land, Finland och eventuellt Sverige som 
de kommande fienderna. Som huvudo-
peration har här markerats ett massivt 
markanfall genom Ostpressen, understött 
av flygstridskrafter och ubåtar. Men här 
finns även ett stort antal sidoperationer 
som kan identifieras utgående från andra 
källor:2

• Sjöoperation från Ust-Luga mot Kot-
ka, med samtidigt markanfall över 
östgränsen.

• Sjöoperation från Paldiski mot 
Hangö, med påföljande markanfall 
mot Åbo och Helsingfors.

• Sjöoperation från Paldiski mot 
Åland.

• Sjöoperation från Liepaja mot Got-
land.

• Sjöoperation från Liepaja mot tyska 
Memel.

• Flygoperation från Leningradområ-
det mot södra Sverige. 

• Ubåtsspärrar i Bottenhavet och längs 
svenska ostkusten.

Även om kartans status tillsvidare är nå-
got oklar, tyder allt på att de bakomlig-
gande direktiven kommit från betydligt 
högre instans.  Anmärkningsvärt är där-

2. Originalet ur RGAVMF, kopia i förf.:s ägo. 
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för att man redan i detta skede, bara en 
vecka efter utrikeskommissarie Molotovs 
krav på Ålands demilitarisering (27 juni), 
hade långtgående tankar på ett anfall mot 
öarna. 

September 1940
Under september presenterade staben för 
KBF en ny övergripande operationsplan. 
Där konstaterades att huvudfienden i Öst-

Schema över sannolika operationsvägar för KBF. Operationsstudie undertecknad av 
Östersjöflottans stabschef, konteramiral Jurij Pantelejev, den 5 juli 1940. Något besku-
ren kopia av original i RGAVMF.
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ersjön kommer att vara Tyskland, detta 
oavsett utgången av storkriget i väster. 
Samtidigt räknade man med att fienderna 
också kunde vara Tyskland, Sverige och 
Finland, eller alternativt enbart Finland 
och Sverige.  

Som utgångspunkt fanns ett direktiv 
från flottans Folkkommissariat, som an-
gav att de övergripande riktlinjerna för 
KBF skulle vara att förstöra motstånda-
rens flotta och baser, samt att i Finska vi-
kens mynning skapa ett sådant försvars-
system att flottan fick herraväldet över 
norra Östersjön. Planen har inte varit 
möjlig att studera i detalj, men enligt det 
som publicerats skulle uppgifterna därför 
vara att:
• Förhindra fiendens tillträde till Fin-

ska viken.
• Tillsammans med Röda armén för-

hindra att fienden erövrar kusterna, 
särskilt Ösel, Dagö och Hangö.

• Med ytfartyg, ubåtar och flygstrids-
krafter förhindra att fienden baserar 
sina styrkor på de västra havsområ-
dena.

• Erövra Ålandsöarna och befästa dem.
• På havsflankerna samverka med 

Röda Armén, utanför arméns kust-
områden.

Speciellt viktigt var det att erövra Åland, 
vilket skulle genomföras under kri-
gets första dagar (dagarna 1-7). I planen 
sades:3

 - Ifall Ålandsöarna faller i motstånda-
rens händer, ges denne en stor fördel. 
Öarnas läge är av strategisk betydelse 

3. Ohto Manninen (1994): Kilpapurjehdus 
Ahvenanmaalle? Molotovin Cocktai – Hitlerin 
varjo. Toisen maailmansodan historian uudel-
lenkirjoitusyta. Kleio ja Nykypäivä, Helsinki, 
(sid. 114-122).

och erbjuder en operativ bas för flot-
tans verksamhet i Östersjöområdet, i 
Finska viken och i Bottniska viken. 
Åland är Nordens nyckel. Från den 
åländska skärgården har motstånda-
ren möjlighet att stänga infartsleden 
till Bottniska viken, och skydda den 
med sin flotta och flyg. Därtill kan 
Åland användas som en mellanbas 
för att tryggt kunna överföra strids-
krafter till Finland. Lika stor bety-
delse har Gotland.

På motsvarande sätt sammanställdes i 
september de kommande operativa upp-
gifterna för Östersjöflottans marinflyg 
(VVS-KBF) gällande år 1940. Dokumen-
tet, som är en sammanställning av di-
rektiv, order och planer, är undertecknat 
av kommendören för marinflyget, gene-
ralmajor Jermatjenko, samt godkänt av 
viceamiral Tributs. Inledningsvis anges 
att huvuduppgifterna var följande (här i 
urval):

• Tillsammans med Baltiska mili-
tärdistriktets flygstyrkor förstöra 
krigs- och transportfartyg på havet 
och förhindra att fiendens flotta ba-
seras på följande platser: Stockholm, 
Karlskrona, Norrköping, Fårö, Hel-
singfors, Åbo, Raumo, Björneborg, 
Memel, Danzig, Gdynia, Sassnitz, 
Stettin och Kiel.  

• I samverkan med flottan och kust-
försvaret förhindra att motståndarens 
eskader tränger in i Finska vikens 
mynning.

• Placera ut flygmineringar vid grund, 
smala sund, skärgårdsfarvatten och 
vid baser.

• I samverkan med flottan trygga eröv-
ringen av Ålandsöarna genom luftat-
tacker och luftlandsättningar, med 
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tilldelade luftdesanter från Röda ar-
méns flygstyrkor.

• Från luften säkra egna transport- och 
krigsfartygs verksamhet på Finska 
viken och vid de västliga baserna.

Ifråga om motståndarsidan beräknade 
man att Finland vid ett krigsutbrott skul-
le ha ca 200 flygplan, baserade på fäl-
ten Åbo, Utti, Sandhamn, Tammerfors, 
Ruokolahti och Parola. Sverige skulle 
ha ca 550 plan, baserade på Stockholm, 
Västerås, Visby, Linköping, Karlsborg, 
Karlstad, Kalmar och Karlskrona. Om 
Tyskland skulle gå med i kriget skulle 
de kunna sätta in ca 800 -1000 plan, som 
skulle operera antingen från egna eller 
från “koalitionens” flygfält. Särskilt be-
tydelsefullt bedömdes Gotland vara, vars 
flygfält skulle utgöra en betydelsefull 
strategisk mellanbas vid förflyttning av 
flygplan från söder till norr. Genom att 
basera flyg här skulle fienden dessutom 
kunna utföra aktiva stridsoperationer 
mot KBF, såväl på Östersjön som i Finska 
vikens mynning.    

Därtill hade KBF:s högsta krigsråd 
gjort en framställning om att man vid 
planeringen måste beakta följande direk-
tiv:
• Att framgångsrikt utföra uppgifterna 

att förinta fiendens flotta och anfalla 
hamnar och baser, samt fördela må-
len mellan bombplan ur marinflyget 
och flygstyrkor ur det Baltiska mili-
tärdistriktet. 

• Att under krigets första dagar er-
övra Ålandsöarna och genomföra 
en landsättning av luftdesanter, samt 
därvid anhålla om operativt stöd från 
arméflyget VVS-RKKA, speciellt 
desantflyg, liksom utbildad personal 
/1-2 bataljoner/ för att landsätta dem 
under första dagens stridsaktiviteter.

Utgående från direktiven hade kommen-
dören för marinflyget fattat beslut om att:
1. Inte tillåta att fienden ombaserar sin 

flotta i Östersjön, samt att under kri-
gets första dagar, bomba huvudbaser-
na Stockholm, Visby, Åbo, Utti och 
Sandhamn.

2. Med bombning och stormattacker 
förinta materiel och stridskrafter på 
flygfälten Stockholm, Visby, Åbo, 
Utti och Sandhamn.

3. I samverkan med arméflyget VVS-
RKKA erövra Ålandsöarna genom 
att landsätta luftdesanter ur styrkor 
från Röda armén.

Redan under krigets första dag skulle de 
enskilda enheterna utföra följande upp-
gifter:

1. Min-torpedregementet 
• Två eskadriler bombar fartyg och mi-

litära objekt i Åbo hamn.
• Två eskadriljer placerar ut fem min-

fält i farleden till Åbo.

57. Bombregementet 
• Två eskadriler bombar Åbo flygfält.
• Två eskadriler bombar batterier på 

Åland för att trygga trupplandsätt-
ningar där.

73. Bombregementet 
• Två eskadriler bombar batterier på 

Åland för att trygga trupplandsätt-
ningar där.

13. Jaktregementet
• Täcker från luften trupplandsättning-

ar på Åland.

Under de följande dagarna handlade det 
främst om att anfalla Åbo flygfält och 
Åbo hamn. Den tredje krigsdagen skulle 
dock två eskadriler ur 1. Min-torpedrege-
mentet bomba fartyg och militära objekt 
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vid basen Stockholm, medan två andra 
skulle placera ut fem minfält i farvattnen 
in till Stockholm.4

Av de olika dokumenten framgår att en 
operation mot Åland inte var tänkt som 
ett isolerat företag, utan istället skulle 
som en inledande sidooperation vid ett 
större krig i Östersjön – och då kanske 
framförallt ett större krig mot Finland. 
I september 1940 erhöll Leningrads mi-
litärdistrikt sålunda direktiv att upprätta 
detaljplaner för krig enligt två varian-
ter: antingen krig mot Finland ensamt, 
eller krig mot Finland med Tyskland. 
Enligt direktiven skulle landfronten 
mot Finland uppdelas i två delar, Nord-
västra fronten och Norra fronten. Redan 
den 25 november gav dock Moskva nya 
direktiv. Nu handlade det om att detalj-
planera för ett storanfall mot Finland, i 
en situation där landet stod ensamt mot 
Sovjetunionen. Liksom tidigare skulle 
anfallet uppdelas på två fronter, varvid 
planeringen skulle vara klar till mitten av 
februari 1941. Totalt skulle man sätta in 
närmare en miljon man, och av direkti-
ven framgår att trupperna på den Norra 
fronten hade till uppgift att tränga fram 
till Bottenviken och klippa av Finland på 
mitten. På Nordvästra fronten skulle man 
med en kringgående rörelse slå mot lan-
dets centrala delar och mot Helsingfors. 
I mindre operationer i väster skulle för-
stärkta trupper under krigets första dagar 
bryta sig ut från Hangöbasen och anfalla 
Helsingfors, samtidigt som andra enhe-
ter skulle landstiga på Åland. I operativt 

4. Dokumentet Чаписка команующего 
ВВС-КБФ по плану операций 1940г., date-
rat september 1940 (oklart datum) samt märkt 
”Ytterst hemligt”, i RGAVMF 92-2-670, sid. 3 
ff. Till större delen publicerat i Samuil Tirkel-
taub (2008): Аланды в войнах и мире, OPEOS, 
Sankt Petersburg, (sid 558-560). 

hänseende underställdes Östersjöflottan 
i detta fall den Nordvästra fronten och 
gavs betydande uppgifter: 
• Tillsammans med flygstridskrafter 

förinta Finlands och Sveriges (om 
Sverige går med) sjöstridskrafter.

• I samverkan med marktrupperna 
operera längs Finska vikens kust och 
utgående från Hangö förinta det fin-
ska kustförsvaret.

• På krigets första dag säkra överfö-
ringen av två skyttedivisioner från 
Estland till Hangö, och samtidigt 
säkra transport och urlastning av en 
stor landstigningsstyrka till Åland.

• Med ubåts- och flygoperationer av-
bryta Finlands och Sveriges sjöför-
bindelser över Bottniska viken och 
Östersjön.   

Ifråga om operationerna mot Hangö och 
Åland anges att det handlade om 11. Divi-
sionen och 126. Divisionen underställda 
65. Armékåren i norra Estland. Av dessa 
skulle den ena divisionen transporteras 
till Hangö, medan den andra alternativt 
skulle sändas till Hangö eller landsättas 
på Åland.5

Sjökrigsövningar
Parallellt med den teoretiska planeringen 
genomfördes även praktiska övningar, 
som från och med sensommaren 1940 
direkt inriktades på det kommande stor-
kriget mot Tyskland. Dessa övningar går 
rätt detaljerat att följa utgående från fin-
ländskt underrättelsematerial.

Vid mitten av juli hade Östersjöflot-
tans övningar ännu varit rätt små och 
främst koncentrerade till Finska viken. 

5. Ohto Manninen (1999): Kokemusta viisam-
pina. Neuvostoliiton hyökkäyssuunnitelma vuo-
delle 1941. Sota-aikakuslehti 1/99. 
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Till exempel: taktisk stridsövning med 
linjeskeppen, några G-jagare, samt Kirov 
i Finska vikens mynning (4.7), skjutöv-
ningar med linjeskeppen i samma område 
(10.7), anfallsövningar med motortorped-
båtar utanför Hangö (16.7), skjutövningar 
med M-ubåtar (24 – 26.7), skjutövningar 
med linjeskeppen utanför Kallådagrund 
(26.7), osv. Det som skiljde från tidigare 
var att linjeskeppen Marat och Okjabrs-
kaja Revolutsija allt oftare började upp-
träda i Finska vikens mynning, vilket 
underlättades av att flottan i helhet omba-
serats till Tallinn.

Ett tydligt trendbrott märktes dock 
med början i månadsskiftet juli-augusti 
1940 då man genomförde den första i 
rad fullskaliga krigsövningar ute på Öst-
ersjön, övningar som involverade i stort 
sett alla större enheter. Scenarierna var 
i grunden defensiva, dvs det gällde att 
stoppa tyskarnas framstötar mot norr, att 
skydda den baltiska västkusten och dess 
öar, samt att upprätthålla en ogenom-
tränglig spärr i Finska vikens mynning. 

Men här fanns även offensiva inslag som 
antyder att direktivet om att Östersjöflot-
tans uppgift var att “behärska norra Öst-
ersjön” inte bara var tomma ord. Därtill 
kommer det faktum att även den “an-
fallande” sidans styrkor markerades av 
olika sovjetiska fartyg, vilket gjorde att 
övningarna i praktiken utsträcktes över 
hela Östersjöns bredd. Nedan följder en 
kortfattad översikt över tre av dem.6

Mellersta och norra Östersjön 31.7 - 
2.8.1940 
Utgångsläget var att Sovjetunionen var 
i krig med Tyskland och Finland. Sve-
riges hållning var inte neutral, eftersom 
tyska fartyg kunde använda den svenska 
skärgården som basområde. Fiendens 
målsättning var att besätta Liepaja och 

6. Sammandrag över Östersjöflottans verk-
samhet under juli resp. oktober 1940: Yhteen-
veto Neuvostoliiton Itämeren laivaston toimin-
nasta heinäkuussa 1940 (MeVE 19.8.40), resp. 
Yhteenveto Neuvostoliiton Itämeren laivaston 
toiminnasta lokakuussa 1940 (MeVE 25.11.40). 
Båda i SArk T 2859/4, Riksarkivet, Helsingfors.

Skolfartyget Komsomolets skulle enligt planen delta i skenoperationen mot Gotland. 
I samband med en stor övning i slutet av oktober 1940 observerades fartyget utanför 
Visby (fotot dock taget 1939). Bildkälla: Krigsarkivet, Stockholm.
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hindra ryska transporter till Hangö. Hela 
övningsoperationen leddes från Öster-
sjöflottans stab i Tallinn. I utgångsläget 
den 31 juli fanns ubåtar ur 17. Ubåtsdi-
visionen i området Stockholms skärgård 
– Ålandshav – Bogskär. Samma kväll 
anlände även Kirov och 2. Jagardivisio-
nen för att vid 22-tiden markera utlägg-
ningen av minspärrar vid infarten till 
Stockholms skärgård. På grund av svåra 
förluster drog sig fienden på morgonen 
den 1 augusti in i skydd av Stockholms 
skärgård. Trots det fortsatte övningen 
även under följande natt, då 2. Jagardi-
visionen under ledning av eskaderleda-
ren Minsk befann sig uppe i Ålands hav. 
Avsikten var att från Märkets fyr till 
Tröskeln följa en fientlig konvoj som gick 
inne på svenskt vatten, för att i gryningen 
eventuellt kunna angripa med artilleri-
eld. Samtidigt kom ubåtar (åtminstone 
SC-319 och SC-320) upp till positioner i 
närheten av Tjärvens fyr för att skydda 
flanken. Scenariot fortsatte i en särskild 
övning under perioden 28 – 30 augusti.

Gotland – Öland 16.8.1940
Uppgifterna är knapphändiga, men fien-
den utgjordes denna gång även av enhe-
ter ur svenska kustflottan. På kvällen den 
16 augusti meddelade ubåten S-3 från sin 
position vid Gotlands sydspets att man 
siktat den fientliga styrkan bestående av 
1 pansarskepp, 2 jagare av Göteborgstyp 
samt 1 flygmoderfartyg. Senare på kväl-
len siktade även Kirov styrkan 30 sjömil 
sydost Gotlands sydspets, tydligen i ett 
försöka få stridskontakt. Utvecklingen i 
övrigt är okänd, men enligt finländsk be-
dömning gick övningen ut på att Kirov-
avdelningen hade uppdraget att ensam 
bekämpa den svenska styrkan, samtidigt 
som den sovjetiska huvudstyrkan var 
bunden i Finska vikens mynning.

Mellersta och norra Östersjön 19 - 
24.10.1940
Utgångsläget var även denna gång att 
Tyskland var huvudfienden, med Finland 
på dess sida. Sverige deltog däremot inte i 
kriget. Uppgiften för den Blå sidan (fien-
den) var att besätta Ösel, och att hindra 
eller åtminstone störa transporterna till 
Hangöbasen. Den Röda sidans uppgift 
var följaktligen att avvärja landstigning-
en på Ösel, samt säkra transporterna till 
Hangö och vid behov anfalla Åbo. Öv-
ningen förbereddes mycket noggrant med 
särskilda spanings- och signalövningar 
för båda sidor. 

Huvudövningen inleddes på kvällen 
den 20 oktober då den Blå styrkan gick 
ut från Liepaja mot en punkt söder om 
Gotland, där den uppdelades i två grup-
per och fortsatte mot Ösel. Landstig-
ningen genomfördes på morgonen den 
22 oktober kl. 05.20 vid Kudemalahti på 
öns nordsida. Åtminstone sex transport-
fartyg landsatte trupper, under skydd av 
ett “pansarskepp” och lättare styrkor. Kl. 
09.40 hade byn Vohma “erövrats”, och 
en styrka på 140 man fortsatte mot Poka, 
och annan på 130 man mot Metsäküla. 
Även fallskärmsstyrkor deltog i opera-
tionen, men beskrivs inte närmare. Väl 
iland utsattes Blå för bombanfall och 
måste begära in stöd från jaktflyg. Fram-
ryckningen fortsatte till kl. 14.00 den 23 
oktober, då den Röda sidan meddelade 
att man stoppat angriparna och därmed 
segrat. 

Ute till havs var flygaktiviteten syn-
nerligen livlig, särskilt den 23 oktober, 
då ända upp till 40 bombplan samtidigt 
anföll de Blå fartygen vid ingången till 
Finska viken. Vid attackerna svarade far-
tygen med skarp ammunition som sköts 
mot färgade rökbollar som flygplanen 
släppte ut. Övningen avslutades på kväl-
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len den 23 oktober, varefter fartygen 
samlades i Tallinn följande morgon. 

Sverige bevakar
Den sistnämnda övningen noterades 
även från svensk sida, och spaningsflyg 
tycks ha följt den rätt noggrant. De första 
iakttagelserna gjordes redan på morgo-
nen den 21 oktober, då delar av den Blå 
styrkan gick upp väster om Gotland. I 
gryningen rapporterades från Visby om 
två grupper med sammanlagt åtta okända 
örlogsfartyg som gick på nordlig kurs 
med släckta lanternor. En timme senare 
identifierade den svenska flygspaningen 
dem som sovjetiska, med skolfartyget 
Komsomolets samt tre minsvepare i den 
ena gruppen och en jagare och tre min-
svepare i den andra. På eftermiddagen 
var fartygen öster om Gotska Sandön 
på nordostlig kurs. En stund senare rap-
porterades om kanonbåten Poljarnaja 
Zvezda och ett transportfartyg som gick 
på parallellkurs längre österut, samt om 
ett flertal andra fartyg, ubåtar och flyg-

båtar mellan Gotland och lettiska kusten. 
Ännu på morgonen den 23 oktober följde 
flygspaningen övningarna och bland an-
nat noterades att Komsomolets och två 
minfartyg fanns 12 sjömil SW om finska 
Utö, där de gick med ostlig kurs. Längre 
österut fanns två jagare, varav den ena 
avlossade ett varningsskott mot flygpla-
net.7 

Vid sidan av storövningarna genom-
förde Östersjöflottan hösten 1940 även ett 
flertal andra uppdrag, om än i mer små-
skalig form. Ett av de mer anmärknings-
värda berörde direkt det åländska närom-
rådet. På natten mot den 6 oktober gick 
transportfartyget Sibir under sovjetisk 
handelsflagga in i Ålands hav, och fick 
svensk lots vid Öregrund. Besättningen 
uppgav att man var väg till Uleåborg. När 
Sibir på kvällen den 7 oktober kommit 
upp i höjd med Norra Kvarken, svängde 

7. Chefens för Kustflottan krigsdagbok (21-
23.10.1940), Marinstaben H, Expeditionen, 
Krigsdagböcker, Serie E XXIV/2. Krigsarkivet, 
Stockholm  

Transportfartyget Sibir gjorde i oktober 1940 en märklig färd upp genom Ålands hav, 
sannolikt för att studera de lokala navigationsförhållandena. Bildkälla: Ryska Statliga 
Marinmuseet, Sankt Petersburg.
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fartyget av någon anledning söderut och 
gick på återvägen närmare den svenska 
kusten.

På kvällen den 8 oktober var Sibir åter 
vid Öregrund, och gick följande natt ner 
genom Ålands hav. Nu uppgav man att 
man varit till Vasa. I verkligheten hade 
dock inget sovjetiskt fartyg anlöpt vare 
sig Uleåborg eller Vasa under dessa da-
gar. Hela färden genomfördes sålunda 
under stort hemlighetsmakeri – särskilt 
som sträckan från Öregrund norrut hade 
tog ett och ett halvt dygn, medan samma 
sträcka söderut bara tog tio timmar. Även 
nu reagerade den svenska marinen som 
beordrade: ”Verkställ omedelbart flyg-
spaning över Öregrundsgrepen, Södra 
Kvarken och Ålands hav med anledning 
av förmodad verksamhet av ryskt fartyg 
i observationstjänst”. På havet upptäcktes 
dock ingenting varför spaningarna några 
timmar senare utsträcktes till Storjung-
frun, men även nu utan resultat. Följande 
dag beordrades en flygning ända upp till 
Raumo, men på grund av dåligt sikt av-
bröts den i förtid.  

Den finländska bedömningen var att 
fartyget hade i uppdrag att transportera 
förnödenheter till en eller flera sovjetiska 
ubåtar som under en längre tid uppe-
hållit sig i Bottniska viken. De svenska 
farhågorna om ”förmodad observations-
verksamhet” passar dock bättre in på en 
rapport som flottans folkkommissarie 
Kuznetsov presenterade för regeringen 
redan den 9 augusti. Där föreslog han 
att Östersjöflottans officerare skulle sän-
das på en hemlig rekognoseringsresa till 
Bottniska viken, detta eftersom persona-
len ”i kriget mot vitfinnarna visat sig ha 
dålig kunskap om stridsområdet i Öster-
sjön.8   
8. Kuznetsovs förslag i: Gunnar Åselius 
(2205): The Rise and Fall of the Soviet Navy in 

Några reflexioner
Även om källmaterialet är begränsat är 
det uppenbart att den märkliga Ålands-
planen var fullt aktuell hösten 1940. En 
landstigning på öarna fanns med som ett 
viktigt delmoment i Östersjöflottans öv-
riga planering, och det är därför logiskt 
att man uppgjort en detaljplan för en dy-
lik sidooperation.  

Som också framgått skulle ett anfall 
mot Åland ingå som en del av en större 
insats vid ett krig, antingen mot Tysk-
land och Finland tillsammans, eller mot 
Finland ensamt. Det sistnämnda scena-
riot var i detta skede troligen det san-
nolikaste, en tolkning som i viss mån 
får stöd av uttalanden som gjordes av 
Molotov under hans besök i Berlin 12-14 
november 1940. Där förde utrikeskom-
missarien genast in diskussionerna på 
två huvudområden: Balkan och Finland. 
Han betonade särskilt att ”den finländska 
frågan ännu var olöst”, och att Finland 
enligt den tysk-ryska paktens hemliga 
protokoll tillhörde den sovjetiska intres-
sesfären. Hitler å sin sida varnade för en 
ny konflikt i Östersjön, och på hans di-
rekta fråga vilka ytterligare krav Sovjet-
unionen kunde ställa på Finland, svarade 
Molotov att han föreställde sig en lösning 
i samma utsträckning som i Bessarabien 
och i Randstaterna9 – dvs underförstått 
en ockupation med påföljande annektion. 
Molotov sade också att han inte trodde på 

the Baltic, 1921 – 1941. Frank Cass, London – 
New York, (sid. 215).
9. Enligt ursprungstexten, som bygger på 
stenografiska protokoll, förklarade Molotov: ... 
dass er sich diese Bereinigung in demselben Aus-
mass wie in Bessarabien und i den Randstaaten 
vorstelle… Publicerade i: Akten zur Deutschen 
Auswärtigen Politik 1918-1945,(ADAP), Serie 
D (1937-1945), Band XI/1, dok. nr 328. Baden-
Baden, (sid. 467).
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någon krigsfara, men tillade att han inte 
kunde se varför Moskva måste uppskjuta 
genomförandet av sina önskningar ytter-
ligare ett halvt eller helt år. Diskussionen 
blev hetsig, men Hitler vägrade gå med 
på nytt krig i Östersjön. Anmärknings-
värt är därför att Moskva bara två veckor 
senare beordrade Leningrads militärdi-
strikt att uppgradera sina anfallsplaner 
mot Finland. 

Anmärkningsvärt är också att Ålands-
planen även innefattade mycket allvarliga 
aktioner mot svenskt territorium, aktio-
ner som redan i sig kunde ha drivit Sve-
rige in i krig.  Uppenbarligen litade man 
i Moskva inte på den svenska neutralite-
ten, och sannolikt var man fullt insatt i att 
den svenska försvarsplaneringen förut-
satte ett omedelbart ingripande i riktning 
Åland om öarnas neutralitet var hotad.  

Samtidigt kan man fundera över om 
det i de stora krigsövningarna inte fanns 
delmoment som också kunde passa in i 
Ålandsplanen – även om huvuduppgiften 
var strid mot tyska styrkor. Exempelvis: 
kryssaren Kirovs fingerade minering av 
infarten till Stockholm (31.7); jagardi-
visionen uppe i norra Ålands hav (2.8); 
skolfartyget Komsomolets uppträdande 
utanför Visby (21.10), etc. Därtill påmin-
ner den Blå sidans landstigning på Ösel 
(22.10) rätt mycket om Ålandsoperatio-
nen, särskilt dess inledande skede där 
marininfanteri och luftdesanter förutsat-
tes inta brohuvuden på utvalda platser 
längs kusten. Slutligen kan man heller 
inte förbise skolfartyget Sibirs märkliga 
färd genom Ålands hav i oktober, som 
sannolikt måste tolkas som hemlig re-
kognosering.    

I det här sammanhanget är det även 
skäl att peka på en betydande skillnad 
mellan 1940-års fördrag och 1921-års 
konvention, som ju båda behandlar de-

militarisering av öarna. I den äldre kon-
ventionen anges under artikel 6 att den 
åländska zonen i krigstid skall anses som 
neutralt område och får icke vare sig di-
rekt eller indirekt begagnas för ändamål, 
som på något sätt sammanhänger med 
militära företag. Om Östersjön berörs 
av krig ges dock Finland både rätt och 
skyldighet att vidta vissa åtgärder för att 
trygga zonens neutralitet. I det yngre för-
draget finns däremot ingen skrivning om 
öarnas neutralitet, än mindre om någon 
rättighet för Finland att trygga en sådan 
neutralitet (se del 1). Detta faktum har 
gett upphov till olika tolkningar och giss-
ningar, men i ljuset av ovanstående är det 
uppenbart att det finns en direkt koppling 
mellan den utelämnade neutraliteten och 
den militära planeringen.   

Avslutningsvis få vi ändå konstatera att 
Sovjetunionen – trots detaljerade planer 
och kanske även vissa konkreta förbere-
delser – aldrig genomförde någon opera-
tion mot Åland. Orsakerna bakom beslu-
ten är ännu oklara, men några synpunkter 
kan ändå framföras. Eftersom ett anfall 
mot Åland uppenbarligen var avhängigt 
ett större anfall mot hela Finland, är det 
troligt att Hitlers benhårda motstånd i no-
vember mot nytt krig i Östersjön hade en 
bromsande effekt. Vid tidpunkt för Mo-
lotovs besök i Berlin var Sovjetunionen 
och Tyskland ännu ovilliga att bryta med 
varandra, detta eftersom båda sidor fort-
sättningsvis behövde tid för att bygga upp 
sina respektive styrkor. 

När kriget slutligen kom sommaren 
1941 var läget redan ett helt annat. Natten 
mot den 22 juni, samtidigt som tyskarna 
gick till anfall i öster, besatte finska trup-
per på nytt Åland, denna gång med 6.000 
man, artilleri och större delen av kustflot-
tan. Därmed var möjligheten till en över-
raskande sovjetisk attack borta – och än 
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mer utsikten att Sovjetunionen under nå-
gon längre tid skulle kunna hålla och för-
sörja ett avlägset och isolerat basområde, 
på alla sidor omgivet av fientliga styrkor. 
Därmed var Sovjetunionens ålandspoli-
tik åtminstone för tillfället överspelad. 

Fördraget lever vidare
När Fortsättningskriget bröt ut evaku-
erades det sovjetiska konsulatet i Marie-
hamn, och sändes tillsammans med am-
bassadpersonalen från Helsingfors tvärs 
igen Europa. Vid gränsen mot Bulgarien 
utväxlades de mot finländsk personal som 
kom från ambassaden i Moskva. Under 
de följande åren befästes Åland med fast 
kustartilleri, och varierande mängder fin-
ska trupper hölls på plats. Den 19 septem-
ber 1944 undertecknades slutligen avtal 
om vapenstilleståndsavtalet mellan å ena 
sidan Sovjetunionen och Storbritannien, 
och Finland å den andra. Under avtalets 
artikel 9 anges: Det mellan Finland och 
Sovjetunionen den 11 oktober 1940 upp-
gjorda fördraget angående Ålandsöarna, 
skall åter till fullo sättas i kraft. 

Under oktober återvände det sovjetiska 
konsulatet till Åland, nu med den tidigare 
vicekonsuln Nikolai Pirogov som ny chef. 
Samtidigt anlände även en underavdel-
ning till den sovjetiska Kontrollkom-
missionen som inrättats i Helsingfors. I 
enlighet med villkoren började befäst-
ningarna monteras ner, men efter krav 
från sovjetisk sida sattes dock kustforten 
på Nyhamn och Enskär i funktion igen. 
Dessa stängdes först i slutet av april 1945 
– då de sista tyskarna var drivna ur landet 
– varefter de monterades ner och spräng-
des. Övriga anläggningar hade sprängts 
under februari och mars. Därmed var 
Åland demilitariserat för fjärde gången.  

I samband med de påföljande freds-
förhandlingarna i Paris – där Finland 

hade mycket liten insyn – var läget på 
Åland rätt oklart. Rykten spreds om att 
Sovjetunionen skulle komma att kräva 
tillgång till baser på öarna, rykten som 
uppenbarligen inte var helt ogrundade. 
Samtidigt framkom också viss oenighet 
rörande Åland. Ryssarna krävde att den 
förnyade demilitariseringen skulle grun-
das på 1940-års fördrag, medan britterna 
begärde att 1921-års konvention skulle ha 
företräde framom det finsk-ryska fördra-
get. Slutligen enades man om en något 
diffus skrivning, Ålandsöarna skall för-
bli demilitariserade i enlighet med det nu 
rådande läget, som infördes i fredsför-
draget av den 10 februari 1947.   

Den 13 mars 1948 meddelade Sov-
jetunionen officiellt att Fördraget mel-
lan SSSR och Finland om Ålandsöarna 
av den 11 oktober 1940 fortfarande är i 
kraft. Detta var också den sovjetiska håll-
ningen under hela Kalla kriget, samtidigt 
som konsulatet i Mariehamn hade ett 
betydande inflytande över det åländska 
samhället. Efter Sovjetunionens fall har 
fördraget ytterligare bekräftats. Enligt ett 
särskilt protokoll av den 11 juli 1992 mel-
lan Ryska Federationen och Republiken 
Finland konstateras att ett antal äldre för-
drag fortfarande är i kraft, däribland För-
drag om Ålandsöarna av den 11.10.1940 
samt Fördrag om ånyo bringande i kraft 
av fördraget av den 13.3.1948.  

Med sina 74 år på nacken är Moskva-
fördraget således fortfarande i full kraft. 
Likaså finns konsulatet kvar i Marie-
hamn, nu under Ryska Federationens 
överhöghet, men fortfarande med samma 
uppgift som tidigare: att förutom sed-
vanliga konsulatsåligganden, övervaka 
att de […] fastställda förbindelserna an-
gående Ålandsöarnas demilitarisering 
och icke-befästande fullgöras. Trots sin 
stora folkrättsliga och nutidshistoriska 
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betydelse nämns dock fördraget sällan i 
diskussionerna om demilitariseringens 
status, annat än i några korta rader. Idag 
är det istället 1921-års konvention som är 
helt dominerande i debatten, och konven-
tionen ses därför som en av hörnstenarna 
i självstyrelsen. Ett av skälen till denna 
obalans är givetvis att kunskapen om 
bakgrunden till 1940-års fördrag tidigare 
har varit närmast obefintlig. Förhopp-
ningen är därför att denna kunskapslucka 
nu i någon mån kunnat fyllas.

Från svensk horisont
Som avslutning är det skäl att även säga 
någonting om Sveriges plats i denna kom-
plicerade historia. Dessvärre finns dock 
ännu ingen forskning kring hur man från 
svensk sida såg på Sovjetunionens dip-
lomatiska linje i riktning Åland, med ny 
demilitarisering, övervakande konsulat 
och bilateralt fördrag. I det följande be-
aktar vi därför enbart den militära linjen.

Ur försvarssynpunkt skulle ett verk-
ställande av Ålandsplanen naturligtvis 
i första hand ha drabbat Finland, detta 
oavsett om det skulle ha handlat om ett 
regionalt krig mot Finland ensamt, el-
ler ett storkrig mot såväl Tyskland som 
Finland. I båda fallen skulle emellertid 
ett verkställande även ha fått förödande 
konsekvenser för Sverige. Som tidi-
gare nämnts var en av huvudlinjerna i 
1930-talets svenska försvarsplanering att 
omedelbart ingripa i riktning Åland om 
öarnas neutralitet hotades från öster. Pla-
nerna konkretiserades ytterligare i den 
finsk-svenska Koordinationsplanen, som 
undertecknades av respektive sida i april 
1939.10 När Vinterkriget bröt ut i novem-

10. För Sveriges planering mot Åland, se: Ken-
neth Gustavsson (2012): Ålandsöarna – en sä-
kerhetsrisk? Spelet om den demilitariserade 
zonen 1919-1939. PQR, Mariehamn.

ber samma år avstod dock Sverige från 
att genomföra sin andel av planen, trots 
finländsk begäran. 

Det är således möjligt att Sverige, vid 
ett stort upplagt sovjetiskt anfall mot 
Åland 1940 eller 1941, även då skulle 
ha tvekat att ingripa. Men med tanke på 
omfattningen av deloperationer som en-
ligt Ålandsplanen skulle ha riktats mot 
svenskt territorium; flygspaningar, fall-
skärmsmineringar, dolda mineringar, 
eventuella bombanfall mot baser, samt 
inte minst en fingerad landstigning mot 
Gotland, är det mer sannolikt att Sverige 
ändå skulle ha dragits in i kriget. Samma 
gäller även det andra scenariot, där Sov-
jetunionen inledde krig även mot Tysk-
land – och deloperationerna mot Sverige 
var än mer omfattande.

Det märkliga skulle då ha inträffat, sär-
skilt i det senare fallet, att Sverige skulle 
ha hamnat på samma sida som Tyskland 
– med alla de oförutsedda konsekvenser 
detta hade fört med sig. Lika kontrover-
siell och svårbearbetad är tanken på att 
det kanske var Hitler som hösten 1940 
stoppade eller åtminstone fördröjde pla-
nerna på ett krig mot Finland och därmed 
även en landstigning på Åland, detta ef-
tersom han redan hade sina egna planer 
på krig i öster. I sina memoarer skriver 
den dåvarande tyske legationschefen i 
Helsingfors, Wipert von Blücher, hur han 
kort efter Molotovs återfärd från Berlin i 
november 1940 besökte den tyske stats-
sekreteraren som förnöjt konstaterade: 
”Der Führer har med stark hand hållit sitt 
paraply över Finland”.11 Kanske var pa-
raplyet den gången så stort att det även 
täckte Sverige? 

11. Wipert von Blücher (1950): Ödesdigra år. 
Diplomatiska minnen från Finland 1935-1944. 
Fahlcrantz & Gummælius, Stockholm, (sid. 
226).
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Några synpunkter på utbildningen till sjöofficer
Det har gått ett år sedan dagens sjöofficersutbildning beskrevs i denna tidskrift av 
flaggkadetten Anton Sjödin under rubriken : “Utveckla sjöofficersutbildningen!”. 
Rubriken angav att han riktade viss kritik mot densamma , vilket var modigt gjort 
av honom. En så ung person i karriären, som skrivit och dessutom fått sitt alster 
publicerat  har nog inte skett tidigare under denna ärevördiga tidskrifts historia. Jag 
hade förväntat mig att sjöofficersartikeln skulle resultera i flera debattinlägg från 
i första hand aktiva officerare. Men sådana har i stort uteblivit, kommendörkapten 
Tomas Martinssons artikel i TiS nr 1/2014 undantagen. Allt anses tydligen, trots det 
flaggkadett Sjödin framhåller, vara gott och väl. Följande synpunkter, som delvis  
stöder den unge författarens åsikter, förutsätter att inga principiella förändringar 
av utbildningen inträffat sedan TiS 3/2013 gavs ut. En koll med FHS visar att så inte 
har skett.

Ledamoten
JARL ELLSÉN

Kommendörkapten (PA) Jarl Ellsén är en aktiv debattör i mari-
na frågor och en återkommande skribent i TiS. Han påbörjade 
sin sjöofficersutbildning 1941.

Det är knappast författare Sjödins fel att 
jag, en mycket gammal fd sjöofficer, som 
genomgått Kungl. Sjökrigsskolan, hade 
svårt att hänga med i alla de beskrivna 
utbildningssvängarna. Än var utbildning-
en här, än där och stundom var det två 
skolor, Militärhögskolan och Försvars-
högskolan som samtidigt ledde verksam-
heten. När man avslutat läsningen - och 
det är fortfarande inte flaggkadettens fel, 
ställde jag mig frågan: ”Hur BLIR man 
nu sjöofficer? Och vilka kvalifikationer 
krävs för att bli antagen till denna utbild-
ning?” För att få klarhet krävdes en ny 
genomläsning av artikeln  och jag kom bl 
a fram till följande principiella upplägg-

ning av utbildningen, dock saknas kraven 
för antagning:

Det viktigaste synes vara att kadet-
terna skall känna sig som blivande offi-
cerare i Försvarsmakten, inte speciellt i 
Marinen eller ens i Flottan. För att noga 
få detta inpräntat är en, enligt min (och 
flaggkadettens) uppfattning, alldeles för 
stor del av den dyrbara utbildningstiden  
ägnad åt inlärning av markstrid i olika 
former. I den doktrin för Försvarsmak-
ten, som Sjödin citerar, framgår vikten 
av samverkan och förståelse för helhe-
ten. Jag delar denna syn, men svenska 
folket, som för dyra skattepengar betalat 
för dagens tekniskt ytterst avancerade 
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försvarsmateriel (vilket ofta framhålles 
i TIS-inlägg), vill säkert att denna i för-
sta hand utnyttjas optimalt, tekniskt och 
inte minst taktiskt. Detta kräver gedigen 
utbildning och träning, vilket i sig inne-
bär att den blivande sjöofficeren i första 
hand måste kunna behärska sin yrkesroll. 
Den klentrogne läsaren rekommenderas 
att besöka en Visbykorvett eller en av da-
gens Gotlandsubåtar och helst under öv-
ningsförhållanden. Vederbörande kom-
mer sedan säkert att förstå vad jag menar.

Till detta avsnitt vill jag  ställa frågan 
(fd ÖB Syrén kan bäst besvara denna):  
Vad tjänade vårt militära försvar på att 
stryka försvarsgrenarna? Tidigare var det 
inga som helst problem att vi alla ingick i, 
som den då kallades, ”Krigsmakten”. Den 
rätta fighterandan, om man får uttrycka 
sig så, skapades av att man tillhörde ett 
lag med samma tjänstgöringsförhållan-
den. Detta skapade en sund tävlingsanda, 
som definitivt inte skadade Krigsmakten, 
tvärtom. Exempelvis var personalen på 
den helikopter som det stod FLYGVAP-
NET på otroligt stolt över att ha fullföljt 
eller deltagit i ett tufft räddningsföretag. 
Samma gällde marinens besättningar i 
MARIN-helikoptern.

”Försvarsmaktstänkandet” är i den he-
liga jämlikhetens namn unikt för Sverige. 
För utbildningen till sjöofficer är avsett 
en viss tid, inte för lång eftersom våra 
stridande enheter snarast måste få dessa 
unga kvinnor och män i aktiv tjänst. Ut-
bildningstiden måste således balanseras, 
så att yrkesförmågan högt prioriteras. 
Då får man enligt min uppfattning göra 
visst avkall på allt annat som inte leder 
till en skicklig SJÖofficer! Hur unik är då  
den svenska sjöofficersutbildningen? En 
jämförelse med motsvarande utbildning 
i Storbritannien och USA ger följande 
svar.

Storbritannien
Hur den engelska sjöofficersutbildningen 
genomförs kan man läsa på Royal Navy ś 
hemsida. Liksom i den svenska motsva-
righeten nämns märkligt nog ingenting 
om vilka krav som ställs för att bli anta-
gen. Kanske anses det självklart. Man ci-
terar ett uttalande av en blivande officer, 
som bl.a. säger: ”I started as a university  
cadet”

Härefter får man intrycket, utan att 
detta direkt utsägs, att utbildningen fort-
sättningsvis helt sker i Brittania Royal 
Naval College i Dartmouth regi (även om 
den som hos oss under vissa terminer och 
speciella utbildningar är förlagd utanför 
skolan och förstås ombord på örlogsfar-
tyg).

I princip är den engelska sjöofficers-
utbildningen uppdelad i tre faser, med i 
första fasen delmomenten Militarisering,  
Marinisering och förberedande stridsfar-
tygstjänst. Fas två kallas “Professionell 
utbildning”, som förefaller motsvara vår 
gamla vapenofficersskola. Den sista fa-
sen utgör (beroende på vapengren) ca  18 
månader, sammanlagt för hela sjöoffi-
cersutbildningen 4 år.

Någon form av samverkan eller öv-
ningsmässig “Försvarsmaktsutbildning”
förekommer inte, i varje fall inte i bro-
schyrtexten. Man anser tydligen att man 
får fram duktiga sjöofficerare ändå, och 
som tidigare i Sverige, behandlas denna 
totalbild av försvaret vid högre skolor se-
nare under officerskarriären.

Sjökrigsskolan, The Brittania Royal 
Naval College, sägs vara en modern mili-
tär skola som bevarar tidigare värdefulla 
traditioner, men som levererar undervis-
ning och träning, som är inspirerande, 
utmanade och anpassad för Flottans ope-
rativa krav.
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USA
Amerikanska sjökrigsskolan kallas inte 
för inte för ”US Naval Academy”. På 
dess hemsida får man först veta att sko-
lan är mycket gammal (1845) och har i 
USA högt anseende bland motsvarande 
utbildningsanstalter - även civila. Den 
är 4-årig och officerexamen leder även 
till en akademisk grad; Bachelor of Sci-
ence. Till detta tillkommer ett särskilt 
“curriculum” som utvisar den nyblivne 
officerens förmåga till både militära 
och akademiska studier, ledarskap och 
idrottsman. US Naval Academy håller i 
hela officersutbildningen och kadetterna 
är på vissa villkor anställda i Flottan. 
Bl.a. skall de underteckna ett “hederslöf-
te“ som garanterar skolans och de blivan-
de sjöofficerarnas moralkodex. De krävs 
vidare att tjänstgöra i aktiv tjänst minst  5 
år efter skolan. Om de misslyckas under 

utbildningen, måste de i stället tjänstgöra  
och fortsätta som meniga sjömän i minst 
2 år. Om de vägrar, blir de ersättnings-
skyldiga med åtskilliga tusen dollars för 
den dyrbara utbildning de hunnit få. Man 
kan som kadett välja olika linjer, som t ex 
flygofficer för tjänst på hangarfartygen,   
mariningenjör m fl.

Den första utbildningsterminen är all-
mänbildande sjömilitär, kallad “plebes” 
och är mycket krävande för att tidigt sålla 
ut de mindre begåvade för yrket (ca 300 
av 1300). Hur de följande tre åren dispo-
neras är kort sagt vidareutbildning för det 
speciella yrket Sjöofficer (ombord och i 
land). Däremot sker enligt de uppgifter 
som står till buds ingen utbildning av typ 
“försvarsmaktskunskap”. Som i Storbri-
tannien sker detta i samband med högre 
utbildning senare inom yrket . 

Examensdags på US Naval Academy med nyuytnämnda officerare i US Navy och US 
Marine Corps. Foto: USNA.
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Den marina organisationen i USA är 
enorm, varför Annapolis produktion av 
officerare inte räcker till. Därför finns 
”Officers Candidate ś School (OCS) i 
Newport, Rhode Island, som tar emot 
universitetsutbildade (ca 48 månaders 
utbildning) med examen. Officersutbild-
ningen genomförs sedan på 4 månader. 
Navigationskomplettering torde vara 
nödvändigt för chefsskap på fartyg

Åter till Sverige
Ett annat inslag i svensk sjöofficersut-
bildning i dag är givetvis navigerings- 
och manöverkunnandet, vilket, om jag 
förstått Sjödin, det är för litet av. Nuva-
rande  “Regler för militär sjöfart - Perso-
nal“, är säkert nödvändiga för säkerheten 
till sjöss, dessutom i lag fastställda, men 
de fanns inte på min tid, då trafikinten-
siteten och maskinkraften till sjöss var 
betydligt lägre än i dag. Å andra sidan, 
hade marinens ledning satt en officer som 
fartygschef på ett så avancerat fartyg (t ex 
vad beträffar fartresurser) som en jagare, 
så tog myndigheten också ansvar för att 
vederbörande var kvalificerad för jobbet. 
I enlighet därmed, tydligen till skillnad 
från i dag enligt Sjödin, lades redan från 
aspirantutbildningen stor vikt vid navi-
gation och fartygs- (inledningsvis båt- ) 
hantering och manöver. Ett exempel här-
på är närmast häpnadsväckande, men när 
jag och min kurs var flaggkadetter, hade 
vi tilläggningsövningar med en kryssare 
på 5000 ton i Härnösands hamn (HMS 
Fylgia)! Det starkaste minnet av vår ut-
bildning var från början till slut just navi-
gering i alla former. De knepiga militär-
lederna kördes till leda (tyckte vi) mest 
dagtid, men även i mörker. I slutbetyget 
i officersexamen hade också ämnet na-
vigation den högsta koefficienten, jämte 
lämplighet. Sjöofficeren hade kvalifika-

tioner att tjänstgöra som styrman i han-
delsfartyg efter komplettering av kunska-
per i lastförfarandet. 

För att åstadkomma denna behörighet 
var skolans lärare i navigation tjänstgö-
rande där under flera år. Denne var all-
tid en skicklig sjöofficer, som under 2 år 
specialutbildats i detta ämnes högre kurs 
i Sjökrigshögskolans regi. Noteras bör i 
sammanhanget den kompetens som i för-
sta hand fartygschef och navigeringsof-
ficer måste inneha för att kunna ansvara 
för navigering och manöver på större 
örlogsfartyg, typ Älvsnabben, kryssarna 
Gotland, Fylgia och senast Carlskrona 
till för dem oftast okända vatten på an-
dra sidan jordklotet. Här vore egentligen 
plats för att beklaga dessa viktiga expedi-
tioners upphörande.

Nåväl att backa bandet vore inte bara  
oklokt utan omöjligt. Mycket har för-
ändrats sedan min kadettid, inte minst 
samhället som sådant, vilket starkt måste 
påverka en modern utbildning. Men när 
jag nu räknar upp dåtidens utbildnings-
terminer i Sjökrigsskolan, den som höll 
i och hade ansvaret för utbildningen från 
studentexamen till officersutnämningen,  
så verkar det “rent” och klart på något 
sätt. Om samma indelning skulle gälla 
i dag, så  borde det  kunna fungera, om 
givetvis de olika terminerna fick ett inne-
håll som motsvarar dagens krav. Vilken 
myndighet/skola har i dag totalansvaret 
för kadettutbildningen i allmänhet och 
sjökadetternas utbildning i synnerhet? 

Sjöofficersutbildningen på 
den gamla (goda?) tiden
Aspirantkurs (inkl. långresa), 1:a Sjök-
urs, Kadettskola lägre kurs, 2:a Sjökurs, 
Kadettskola högre kurs, 3:e Sjökurs som 
ledde till officersutnämning, summa 
3 ½ år. Utbildningen i handvapentjänst 
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Ett exempel från “ förr” som tydligt anger hur man får veta mer om sjöofficersyrket. 
Annonsen är hämtad ur ”Teknikens Värld” från 1963. Spänning och framtidstro präg-
lar upplägget. Liknande annonser fanns för mariningenjörer och marinintendenter.
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och uppträdande i terräng, inklusive 
övningar med skarpa handgranater ge-
nomfördes under respektive kadettsko-
lor, med tidsåtgång ca ½ dag i veckan 
oftast under ledning av officerare/lärare 
ur kustartilleriet. Samverkan med övriga 
försvarsgrenar m fl operativt och taktiskt 
togs upp först sedan den unge officeren 
mognat några år och då genomfördes ett 
eller tre års studier på Sjökrigshögskolan 
(samma givetvis inom övriga försvars-
grenar.)

Nog skulle en principiell sjöofficersut-
bildning kunna ske även i dag med detta  
upplägg, även om aktuella ämnen och ba-
lansering av dessa anpassas till moderna 
krav? 

Avslutning
Sjöofficersyrket hade en gång en air av 
friskt liv, spänning och resor till exotiska 
länder. Det var inga svårigheter att få 
fram lockande informationsmaterial av 
typen: ”Hur blir man sjöofficer?” Inled-

ningsvis angavs i denna trycksak vilka 
utbildningskrav mm (bl a svensk med-
borgare), som krävdes för att få börja på 
Kungl. Sjökrigsskolan. Jag har i dag på 
vederbörliga webber förgäves letat efter 
den viktiga uppgiften, Kan man kanske 
börja med bara grundskolans nia i sitt 
slutbetyg ?

Ovan nämnd ÖB förutsatte även att of-
ficeren skulle ”hoppa av” och söka nytt 
jobb efter 6-7 år. Men hur kan man re-
krytera en begåvad ung människa till ett 
lockande och kvalificerat yrke, om avsik-
ten är att hon eller han skall avsluta det-
samma i 30-årsåldern?

Högkvarterets Informationsstab har 
rekryteringsaffischer som berättar om 
det intressanta och viktiga militärlivet, 
uppenbarligen avsedda för  rekrytering 
av soldater och sjömän. Men hur blir man 
egentligen sjöofficer, eller officer överhu-
vudtaget och vad innebär detta yrke? Det 
står aldrig på några affischer, i varje fall 
har de undgått denna författare.
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Några svenska ostindiefarares resor mellan 
Göteborg och Cadiz -en kortfattad studie  
av 1700-talets navigeringsproblem
Artikeln är en för TiS anpassad version av Kent Nordströms B-uppsats vid Göteborgs 
Universitet våren 2014.

Sjöfarten under 1700-talet skedde i en tid då fartygens navigering ofta var förknip-
pade med betydande svårigheter. Till havs kunde positionen norr eller söder om 
ekvatorn – det som kallas latitud – bestämmas nöjaktigt utifrån mätning av höjdvin-
keln till solen eller någon annan himlakropp när dessa stod som högst på himlen. 
Möjligheten att bestämma latitud berodde därför på det rådande vädret och den ak-
tuella sikten. Någon möjlighet att säkert bestämma positionen i ost-västlig riktning 
i förhållande till någon känd plats som t.ex. Greenwich – det som kallas longitud 
– fanns inte alls ute till havs. Däremot kunde ungefärlig longitud grovt beräknas 
under en resa. För att göra detta utgick man från hur långt väster- eller österut far-
tyget befann sig från observerad känd plats, som passerades innan fartyget seglade 
ut på havet. Avvikelsen i longitud mellan fartygets position och platsen kallas meri-
diandistans och kunde räknas om för att ange longitud från exempelvis meridianen 
genom Greenwich. Fartygens position utgick således från en känd referenspunkt i 
land och räknades därefter fram en gång per dygn genom att ackumulera tillryg-
galagda distanser. 

Ledamoten
KENT NORDSTRÖM

Kommendörkapten Kent Nordström bedriver sedan sin pensio-
nering studier vid Göteborgs Universitet. 

Det Svenska Ostindiska Compagniet, 
etablerat år 1729, bedrev handel med 
Ostasien, främst Kina, mellan åren 1731 
till 1813. 

Ett 40-tal fartyg användes för mer än 

120 resor under denna tidsperiod.1 Denna 
studie ska handla om navigering i mitten 
1. Eskil Olán, Ostindiska Compagniets Saga. 
Historien om Sveriges märkligaste handelsföre-
tag, Göteborg 1920, s. 107-108 och 113-114.
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av 1700-talet och använda skeppsdag-
böckerna från några av Svenska Ostin-
diska Compagniets fartyg för att belysa 
de navigatoriska bekymmer som var van-
liga vid denna tid.

Forskningsöversikt 
Forskning om noggrannhet i navigering 
på 1700-talet verkar saknas. Däremot 
finns i Journal of Navigation artiklar som 
beskriver olika aspekter på noggrannhe-
ten i några extrema fall. Den första är 
W.E. Mays Navigational Accuracy in 
the Eighteenth Century och innehåller en 
analys av navigeringsnoggrannheten hos 
några brittiska örlogsfartyg vid resa runt 
Kap Horn år 1741. Den tidsrymd May 
analyserat är endast 12 dagar. May visar 
att avvikelsen i longitud mellan obser-
verad och verklig position kunde uppgå 
till 10°, motsvarande cirka 300 nautiska 
mil på Kap Horns latitud, en betydande 
avvikelse som sannolikt representerar 
ett extremt förhållande under denna be-
gränsade tidsrymd. Samtidigt pekar May 
på att även bestämning av latitud genom 
solhöjd hos något fartyg gav betydande 
avvikelser och menar att detta berott på 
kalibreringsfel i mätinstrumentet.2 Den 
andra är en analys utförd av H.C. Frei-
esleben i Limitations of the Dead Recko-
ning Reference at Sea. I denna beskrivs 
osäkerheter i fartygets position beroende 
på fel i fart och kurs men analysen be-
gränsas till att visa fel, som uppkommer 
under några få timmars seglats. En viktig 
slutsats är att fartmätningen är osäker be-
roende på att det är fartygets fart genom 
vattnet som mäts och att denna inklude-
rar den fart havet också får av havsström 

2. W.E. May, Navigational Accuracy in the 
Eighteenth Century, Journal of Navigation, Vo-
lume 6, Issue 01, January 1953, s. 71 och 73.

och vind.3 En annan slutsats är att inte 
ens en korrekt utgångspunkt för beräk-
ning av positionen är tillräckligt för att 
undvika fel. Det uppkommer avvikelser 
oavsett en korrekt utgångspunkt.4 

Det enda akademiska arbete som be-
handlar de svenska ostindiefararnas na-
vigering, är den belgiske historikerns 
Christian Koninckx avhandling The First 
and Second Charters of the Swedish East 
India Company (1731-1766). Koninckx 
har gjort noggranna genomgångar av de 
skeppsdagböcker som finns kvar. Med 
information om fartygens dagligen no-
terade position i latitud och longitud har 
Koninckx kunnat beskriva fartygens res-
väg och restid mellan Göteborg och de 
hamnar som anlöpts på väg till och från 
Ostasien. 

Frågeställningar, metod 
och avgränsningar
Någon detaljerad analys över fartygens 
navigeringsnoggrannhet baserad på 
uppgifter ur skeppsdagböcker har inte 
dokumenterats.5 Mot bakgrund av de 
svårigheter som antytts kan man anta att 
fartygens positionsbestämning inte var 
speciellt noggrann. Frågan är hur nog-
grann den verkligen var och vad som 
påverkade noggrannheten. Den för varje 
dag räknade positionen anses i denna stu-
die vara korrekt fram till dess att positio-
nen återigen kunde bestämmas vid sikte 
av känd plats på den Iberiska halvön. 
Uppgifter om fartygens iakttagelser av 
riktning och avstånd till kända platser 
framgår av skeppsdagböckerna. Rikt-

3. H.C. Freiesleben, Limitations of the Dead 
Reckoning Reference at Sea, Journal of Naviga-
tion, Volume 13, Issue 01, 1960, s. 14.
4. Freiesleben 1960, s. 19.
5. Koninckx 1980, s. 113-115. Skeppsdagböck-
er kallas journaler i Koninckx avhandling.
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ning och avstånd omräknas därefter till 
geografiska positioner, som är fartygens 
observerade positioner, d.v.s. de verkliga 
positionerna. Dessa positioner jämförs 
med de räknade positionerna vid tidpunk-
ten för observationerna av kända platser 
i land. Skillnaderna mellan räknade och 
observerade positioner utgör måtten på 
fartygens navigeringsnoggrannhet. 

Studien avgränsas till tre resor med 
olika fartyg från Svenska Ostindiska 
Compagniet mellan Göteborg och Ca-
diz i Spanien, den första etappen på väg 
till Kanton. Resorna skedde under åren 
1748-1751. Avgränsningen motiveras av 
att åtskilliga resor skett tidigare och att 
de resor som studeras här därför i någon 
mening kan anses som rutinmässiga. Va-
let av tidpunkt motiveras också av att me-
toder för säker bestämning av longitud 
ännu inte fanns. Vidare torde kunskap, 
metoder och hjälpmedel ha varit likarta-
de vilket i sin tur underlättar jämförelser. 

Figur 1. Skeppens färdväg.

Avgränsningen till sträckan Göteborg-
Cadiz motiveras av att resorna från Gö-
teborg påbörjades under vinterhalvåret 
vilket normalt innebar ogynnsamma vä-
derförhållanden på Nordsjön och Atlan-
ten med konsekvens att positionsbestäm-
ningen rimligen blev alltmer osäker ju 
fler dagar fartygen tillbringade till havs.

Källpresentation
Studiens källmaterial utgörs av skepps-
dagböcker från kompaniets fartyg Cron-
printcessan Lovisa Ulrica, Prins Carl och 
Freden.6 Skeppsdagböckerna innehåller 

6. Journal hollen under resan till Canton 
uti China. Skieppet Cronprintcessan Lovisa 
Ulrica. 1748-1750. http://www.ub.gu.se/sam-
lingar/handskrift/ostindie/bildvisning/djvu.
xml?id=170&doc=170&page=1  (2014-04-10).
Journal för skeppet prins Carl. 1750-1752.
h t t p : / / w w w.u b .g u . s e /s a m l i n g a r / h a n d -
s k r i f t / o s t i n d i e / b i l d v i s n i n g / d j v u .
xml?id=41&doc=41&page=1  (2014-04-10).
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anteckningar om väsentliga händelser 
ombord och tidsangivelser när dessa in-
träffat. Vidare innehåller källorna an-
teckningar om utförda viktiga åtgärder 
och fördes för varje dygn där dygnet, till 
skillnad för hur dygnet indelas i dag, löp-
te från klockan 12 ett dygn till klockan 
12 nästa dygn. Vid middagstid utfördes 
det s.k. dagarbetet, som bestod i att räkna 
fram fartygets middagsposition utifrån 
de kurser, farter och tillryggalagda dis-
tanser, som använts det gångna dygnet. 
Anledningen till just denna dygnsindel-
ning var att solens höjdvinkel över hori-
sonten mättes kring middagstid när so-
len stod som högst på himlen, förutsatt 
gynnsamt väder. Solhöjden kunde genom 
en enkel beräkning omvandlas till farty-
gets observerade, d.v.s. verkliga latitud. I 
detalj återfinns i skeppsdagböckerna för 
varje dygn noterade data om väder och 
vind, styrda kurser, tillryggalagda dis-
tanser, kompassens variation, räknad al-
ternativt observerad position i latitud och 
räknad longitud uttryckt i grader och mi-
nuter från använda referensmeridianer. 
Härutöver noterades meridiandistanser. 
Vid sikte av land finns anteckningar om 
riktning och avstånd till den observerade 
platsen. 

Förhållanden som påver-
kade navigeringen
Osäkerheter orsakade av yttre 
omständigheter
Vindar på jordklotet följer regelbundna 
mönster även om variationer runt regel-
Dagbok hållen ombord på skeppet Freden emel-
lan Götheborg och Cadiz Med de anmärkningar 
som under en sådan resa kunnat förefalla. 1750-
1751.
h t t p : / / w w w.u b .g u . s e /s a m l i n g a r / h a n d -
s k r i f t / o s t i n d i e / b i l d v i s n i n g / d j v u .
xml?id=182&doc=182&page=1  (2014-04-10).

bundenheten förekommer. På latituder 
mellan ungefär 30° och 65° norr om ek-
vatorn återfinns Västvindbältet.  Inom 
detta blåser vindarna mestadels från väst 
mot öst.7 Under vintermånaderna varie-
rar vindriktningen mellan ungefär syd-
väst och väst, ibland nordväst.8 Vindarna 
inom bältet är oregelbundna och häftiga 
stormar är vanliga. Den kortaste vägen 
till Cadiz som är genom Engelska Kana-
len undveks oftast på grund av svårighe-
ter med vindarna.9 I stället valde fartygen 
en nordlig väg ut till Atlanten. De fartyg 
som här studeras valde alla att styra förbi 
Lindesnäs på Norges sydkust för att på 
nordvästliga kurser passera norr om Fä-
röarna vars latitud ligger i Västvindbäl-
tets norra gräns. Därefter valdes västliga 
kurser för att komma långt ut i Atlanten. 
När fartygen bedömde att riskerna för 
starka vindar inte längre riskerade att 
pressa fartygen mot den Irländska väst-
kusten styrde man söderut mot Iberiska 
halvön.10 Vägen till Cadiz blev förvisso 
lång men restiden blev ändå kortare än 
om vägen genom Engelska Kanalen hade 
valts. De kraftiga vindarna pressade far-
tygen åt samma håll, som vinden blåste 
och förorsakade avdrift. Fartygen korri-
gerade sina kurser för avdrift. Det fanns 
vid denna tid ingen möjlighet att objek-
tivt avgöra hur stor korrektionen skulle 
vara. Däremot fanns erfarenhetsbaserade 
tumregler för korrektionens storlek uti-
från vindens styrka och vilka segel far-
tygen vid tillfället använde.11 Att detta 
7. S. Ulff, S. Bergelin och F. Hilding, Lärobok 
i navigation, Stockholm 1945, s. 415.
8. Koninckx 1980, s. 121.
9. Koninckx 1980, s. 124.
10. Koninckx 1980, s. 125.
11. Joshua Kelly, The modern navigator’s 
compleat tutor; or a treatise of the whole art 
of navigation in its theory and practice, Lon-
don MDCCXXXIII, s. 266-267 och Archibald 
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påverkade möjligheten att räkna fram en 
korrekt position torde vara klart men det 
går knappast att avgöra kvantitativt hur 
stor en sådan påverkan var. 

Även havsströmmar påverkade navige-
ringen. Från Karibien löper Golfström-
men norrut längs Nordamerikas östkust 
för att sedan vika av mot öster. I mitten 
av Nordatlanten delar sig Golfström-
men i en nordlig och en sydlig gren. Den 
nordliga grenen kallas den Nordatlan-
tiska strömmen och går förbi de Brittiska 
öarna, Shetlandsöarna, Färöarna och 
Island och löper längs Norges väst- och 
sydkust.  Denna gren kallas i dag något 

Patoun,  A Complete Treatise of Practical Navi-
gation Demonstrated from it’s First Principles 
Together with all Necessary Tables, London 
MCCXXXIX, s.  322.

Figur 2. Utdrag ur skeppet Lovisa Ulricas skeppsdagbok.

oegentligt för Golfströmmen.12 Ström-
men hade, och har, en fart av cirka en 
halv knop i den ostliga delen av Nordat-
lanten.13 Strömmen påverkade fartygen i 
nordostlig riktning från deras passage av 
Norska sydkusten nästan hela vägen ned 
till Cadiz. Kunskapen om havsströmmar 
var begränsad då ostindiefararna seglade. 

Det jordmagnetiska fältet påverkade 
fartygens magnetkompasser så att mag-
netnålen pekade mot den magnetiska 
nordpolen i stället för att peka mot den 
geografiska nordpolen. Avvikelsen kallas 
variation i skeppsdagböckerna. Termen i 
dag är missvisning. För att kunna styra 

12. Ulff et. al. 1945, s. 465.
13. C.E. Måhlen, Nautisk Ordbok, Stockholm 
1966, s. 50. Farten till sjöss för ett fartyg och för 
havsströmmar mäts i knop. En knop motsvarar 
1852 m/h.
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önskad kurs måste hänsyn tas till varia-
tionen och kurserna korrigeras för denna. 
Förekomsten av variationen var känd 
sedan lång tid tillbaka. Metoder för att 
bestämma variationens storlek fanns och 
beskrivs i Hiorters kalender på detta sätt:
 - Man vet att Magnet-Nålen sällan pe-

kar just åt Norr, utan några grader till 
Wester eller Öster, och det olika på 
åtskilliga orter; ja olika i åtskilliga ti-
der på et och samma ställe. Och som 
denna Magnet-nålens missvisning är 
således nödig för en Sjö-Man at veta 
alla dagar, så brukas gemenligen der-
til en serskilt Compass med rörliga 
Dioptrar, hvarigenom man syftar åt 
Solens centrum i dess up- eller ned-
gång, och märker huru många grader 
från Norr eller Liljan på Compass-
Rosen diopter-linealen afskärer.14

Att osäkerheter i navigeringen föranled-
da av det jordmagnetiska fältet inte bara 
var bekymmer utan även ett vetenskap-
ligt intressant område sammanfattas av 
Lindroth i Kungliga Vetenskapsakade-
mins Historia:
 - Här gällde det praktiskt och ekono-

miskt mycket viktiga ting, segelsjö-
fartens väl och ve avhängde av att 
kompassen visade rätt väderstreck 
och med världshandelns uppsving 
kom inte minst de sjöfarande själva 
– tappra buckanjärer och kaptener 
på Ostindien – att med bekymrat 
intresse studera vad Wilke kallade 
”magnetnålens oroliga och under-
liga lynne”. Den magnetiska miss-
visningen (deklinationen) och dess 
besynnerliga variationer på olika 

14. Olav Petr. Hiorter, Astronomisk Calender 
för året 1749. Siöfarande och Svea-Länders 
afmätare till tjänst och för Upsala Meridian, 
avsnitt IX.

orter blev en av de betydande veten-
skapliga frågorna, under 1700-talet 
i högsta grad aktuell i England och 
andra sjöfartsnationer.15

Men också havsströmmar och vindar 
blev senare föremål för Kungl. Veten-
skapsakademins intresse.16 

Osäkerheter orsakade av instrument, 
hjälpmedel och metoder
För att i skeppsdagboken kunna anteck-
na hur långt fartyget förflyttat sig på en 
styrd kurs mättes fartygets fart åtmins-
tone en gång per timma. Den tillrygga-
lagda distansen under en timma blev då 
numeriskt lika stor som den uppmätta 
farten. En skäddlogg användes för fart-
mätningen. Denna bestod av en trekantig 
träskiva med en fastsatt tyngd på vilken 
en lina var fäst. Linan i sin tur var för-
sedd med knopar placerade på jämna 
avstånd på linan.17 Skäddan kastades i 
sjön från fartygets akter samtidigt som 
tidmätning startade genom att ett tim-
glas vändes. När sanden runnit ned i 
botten på timglaset hade en bestämd tid 
förflutit. Då avlästes hur många knopar 
på linan som löpt ut. Antalet knopar re-
presenterade den uppmätta farten. Den 
fart som mättes ansågs vara medelfarten 
under den gångna timman. Eftersom far-
ten högst sannolikt varierade under en 
timma kunde knappast en enstaka mät-
ning ge korrekt medelfart för en timma. 
Dessutom innehöll den uppmätta farten 
även den fart som havsvattnet fått av 
havsström och vind.18 Att denna metod 
för fartmätning var förknippad med bety-

15. Sten Lindroth, Vetenskapsakademins histo-
ria 1739-1818, del 1:1, Stockholm 1967, s. 487.
16. Koninckx 1980, s. 413 inkl. fotnot 75. 
17. E.G.R. Taylor och M. W. Richey, The Geo-
metrical Seaman, London 1962, s. 36.
18. Freiesleben 1960, s. 14.
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dande osäkerheter torde vara uppenbart. 
Felaktig längd av linan och därmed fel 
avstånd mellan knopar innebar alltså att 
den mätta farten blev fel. Upp till 20 pro-
cent fel i uppmätt fart var inte ovanligt.19 
Härutöver borde timglaset ha varit käns-
ligt för fukt. Med fuktig, hopklibbad sand 
borde det funnits risk att tiden mättes 
flera sekunder fel. Logglinans längd och 
timglasets noggrannhet jämte vetskap om 
rättvisande kurs var därför nödvändiga 
förutsättningar för att fartygens färdväg 
och positioner skulle kunna räknas fram 
någorlunda korrekt. Utan möjlighet till 
astronomiska observationer för att finna 
latitud var kompassen och skäddloggen 
de enda hjälpmedel som stod till buds 
som underlag för att beräkna fartygets 
position ute till havs. Fartygens position 
bestämdes en gång per dygn som tidi-
gare nämnts. Den utgick från den senaste 
observationen av en känd plats i land. 
Skillnaden, som nämnts tidigare, mellan 
fartygets position och den kända platsen i 
longitud kallas meridiandistansen.20 Där-
efter beräknades för varje dygn hur stor 
avvikelse i nordlig eller sydlig riktning 
resp. östlig eller västlig riktning fartyget 
gjort. Uppgift om meridiandistans jämte 
fartygets position i longitud från två refe-
rensmeridianer noterades varje dygn. För 
att kunna göra detta sammanställdes hur 
lång distans fartyget förflyttat sig under 
dygnet på varje styrd kurs. Sammanställ-
ningen gjordes på den tidigare nämnda 
loggtavlan.21 Eftersom farten mättes i 

19. Neville Maskelyne, British Mariner’s Gui-
de, London 1763, Appendix, s. 80.
20. Koninckx 1980, s. 118. Koninckx menar att 
detta sätt att beräkna longitud var säkrare än 
andra sätt. Det var snarare så att beräkning av 
meridandistansen från känd plats var den enda 
användbara metoden.
21. Taylor et. al. 1962, s. 66.

knop, vilket är antalet nautiska mil per 
timma, blev avvikelserna i både horison-
tell och vertikal led uttryckta i nautiska 
mil. Detta sätt att räkna fram avvikelser 
förutsatte ett s.k. plant sjökort där skal-
indelningen var samma för latitud och 
longitud. Men den position, som söktes 
skulle vara uttryckt i vinkelmått för lati-
tud och longitud för att kunna markeras i 
ett sjökort. De sjökort, som användes var 
gjorda i Mercators projektion. Ett sådant 
kallas för ett växande sjökort.22 I ett sjö-
kort av Mercators projektion tas hänsyn 
till att meridianerna konvergerar mot jor-
dens poler, d.v.s. hänsyn tas till jordens 
sfäriska form. Fartygen kunde använda 
avvikelsen i latitud utan ytterligare åt-
gärd eftersom en nautisk mil motsvaras 
av en bågminut på latitudskalan men var 
tvungna att omvandla förflyttningen i 
ost-västlig led, d.v.s. departuren, till vin-
kelmått. Sammankopplingen av de kur-
ser och distanser, som hade använts un-
der dygnet beskrev fartygets förflyttning 
detta dygn och antecknades i skeppsdag-
böckerna som Generell kurs och Gene-
rell distans. Omvandlingen utfördes med 
nautiska och logaritmiska tabeller, som 
fanns införda i äldre läroböcker i navi-
gation.23 Kunskap om hur att göra dessa 
beräkningar måste bedömas ha varit god 
och få räknefel torde ha förekommit. Re-
sultatet däremot var helt och hållet bero-
ende på hur riktigt kurser, farter och seg-
lade distanser hade mätts och noterats. 

Dåtidens sjökort innehöll osäker in-
formation. Inget är känt om exakt vilka 
sjökort som användes.24 Däremot är det 
känt att sjökorten kom från England och 

22. Koninckx 1980, s. 417.
23. Patoun, 1739, s. 179-199 innehåller s.k. tra-
verstabeller och logaritmiska tabeller. Sådana 
finns även hos Kelly.
24. Koninckx 1980, s. 417.



274

Frankrike.25 Även holländska sjökort an-
vändes åtminstone på vissa farvatten.26 
Lindroth sammanfattar problemen med 
sjökortens betydelse för Ostindiska Com-
pagniets verksamhet på följande sätt:
 - Handlingar avsatte knappast frihets-

tidens sjökortsförbättring. Också en-
skilda arbetade nu inom sjökartogra-
fin, särskilt i Ostindiska Kompaniet, 
vars välgång berodde på en säker 
navigation i fjärran farvatten. Den 
välkände ostindiske kaptenen Carl 
Gustaf Ekeberg, om vilken mera i 
annat sammanhang, insände somma-
ren 1750 till Akademin en karta över 
Nordsjön och Kattegatt, som han 
själv gjort; långt senare, på 1770-ta-
let, skänkte han egna originalkartor 
över segellederna kring Sundaöar-
na.27

En av de viktigaste informationerna i 
ett sjökort är att landkonturer och re-
ferenspunkter återspeglar den verkliga 
geografin. Uppfattningen om var i geo-
grafin land skulle finnas skiljde sig tro-
ligen beroende på sjökortens ursprung. 
Ett närbesläktat problem var att referens-
punkters geografiska belägenhet i olika 
navigationsböcker skiljde sig åt eller sak-
nades. En jämförelse mellan Kelly, Pa-
toun, Colson och Hiorter visar att endast 
Colson återger en uppgift för Färöarna.28 
Denna är dessutom felaktig då den ligger 
cirka 14 nautiska mil, eller cirka 25 km, 

25. Koninckx 1980, s. 416, fotnot 85.
26. Dagbok hållen ombord på skeppet Freden 
emellan Götheborg och Cadiz Med de anmärk-
ningar som under en sådan resa kunnat före-
falla. 1750-1751, s. 17.
27. Lindroth 1967, s. 440.
28. Nathaniel Colson, Mariners New Kalendar, 
London 1748, s. 75. Öarna kallas Fero och ligger 
14’ öster om referensmeridianen genom Lizard 
vars longitud är 5° 14’ väster om Greenwich.

öster om öarnas ostligaste udde. För den 
västligaste udden av ön Hierro i Kana-
rieöarna, på 1700-talet kallad Ferro och 
en ofta utnyttjad referensplats, skiljer sig 
uppfattningen i longitud mellan Colson 
och Hiorter med hela 36 bågminuter, vil-
ket på Ferros latitud motsvarar mer än 30 
nautiska mil eller motsvarande 55 km.29 
Hiorter sammanfattar navigatörens be-
kymmer på detta sätt:
 - Inte problem i navigation är mera 

nyttigt, och intet mera svårt än at 
finna noga hvar ett Skepp är på Sjön 
i anseende till Öster eller Wester om 
en viss Meridian……Emedlertid är 
ingen ting nödvändigare än at för-
ferdiga accurata Sjö-chartor; utan att 
veta alla Kursers, Hamnars, Uddars, 
Klippors och Sandräfsors rätta Situa-
tion är uplösningen af Problemet om 
longituden aldeles fåfäng.30

Som tidigare nämnts kunde fartygets la-
titud bestämmas genom höjdmätning av 
solen. Den mätnoggrannhet som kunde 
uppnås beskrivs av Hiorter:
 - Till högdmätningarna brukas gemen-

ligen den så kallade Grad-Stocken; 
som är nog felaktig, serde-les när 
Skeppet mycket skakas. Vore altså til 
önskandes, at jämväl våre Sjö-Män 
ville betjena sig af Herr Hadleys In-
strument. När detta Instrument är väl 
delt och brukas med aktsamhet, så 
kan man vara säker om högden på en 
minut.31

Den gradstock, som nämns torde vara 
en s.k. Davis kvadrant och Hadleys in-

29. Colson 1748, s. 71 samt Hiorter, Astrono-
misk Calender för året 1749, sidnumrering i 
denna saknas.
30. Hiorter 1749, avsnitt VII om longitud, del av 
texten citeras.
31. Hiorter 1749, avsnitt IV.
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strument är en oktant. Denna senare 
kom fram som en del i ansträngningarna 
från Board of Longitude år 1731.32 Nog-
grannheten i höjdmätningen var emel-
lertid beroende av att riktiga korrektioner 
för refraktion, observatörens höjd över 
havsytan och solens halvdiameter använ-
des i beräkningen av latitud men också av 
att instrumenten var riktigt kalibrerade. 
I praktiken innebar detta att latitud san-
nolikt i bästa fall kunde bestämmas med 
en noggrannhet på 3-5 bågminuter, vilket 
grovt motsvarar 3-5 nautiska mil men be-
tydligt mindre noggrannhet torde inte ha 
varit ovanligt.33 Bestämning av fartygets 
latitud vållade normalt inga problem när 
vädret medgav att solhöjden kunde mä-
tas vid middagstid med ett tillförlitligt 
instrument.

Analys
Skeppet Lovisa Ulrica
Skeppet Lovisa Ulrica lämnade Göteborg 
den 27 december 1748. Befälhavare var 
Erik Moreen, som nu gjorde sin tredje 
resa till Kanton i denna roll.34 Nordud-
den på Färöarna siktades den 2 januari 
1749 i sydlig riktning. Bestickräkningen 
påbörjades sannolikt från Ferö Ejlinder 
den 6 januari 1749 men uppgift saknas 
om platsens geografiska belägenhet. Fä-
röarnas västligaste udde borde varit den 
naturliga utgångspunkten och används i 
denna analys. Också Göteborg användes 
som referens för att genom bestickräk-
ningen finna räknad longitud. Klippön 
Rockall väster om Irland passerades den 

32. J.B. Hewson, A history of the practice of 
navigation, Glasgow 1951, s. 79.
33. May, 1953, s. 73.
34. Olán 1920, s. 115-116. Moreen hade tidi-
gare varit befälhavare på den vid Hunnebådan 
förlista Götheborg II.

8 januari på avståndet 2 Leagues.35 Be-
stickräkningen borde använt Rockall som 
ny utgångspunkt men räkningen fortsatte 
från Färöarna och tyder på att man ansåg 
sig ha god ordning på besticket. Det korta 
passageavståndet till klippön indikerar 
att vädret var gynnsamt och att sikten var 
god. I sämre väder skulle fartyget av sä-
kerhetsskäl sannolikt ha strävat efter ett 
längre passageavstånd. 

Den 25 januari år 1749 klockan 4 på 
morgonen siktades land på Iberiska halv-
ön. Det förefaller som upptäckten av land 
kommit överraskande. Händelsen för-
anledde att bottendjupet mättes med ett 
handlod. Anteckningen i skeppsdagbo-
ken lyder ”lodade med 40 famnar, ingen 
avgrund”. På morgonen klockan 0800 no-
terades fartygets observerade position till 
2 engelska mil väster om Kap St. Vicente 
vid Cadiz-buktens nordvästra del.36 Un-
der de 19 dygn resan mellan Färöarna och 
Iberiska kusten varade var vädret relativt 
gynnsamt och den loggade distansen var 
1659 nautiska mil. Bestämning av latitud 
via höjdobservation av solen kunde ske 8 
gånger. Fartygets uppfattning om sin po-
sition i latitud måste därför anses tillför-
litlig. Vindriktningen var västlig under 
13 av de 19 dygnen och vindstyrkornas 
fördelning framgår av tabell på nästkom-
mande sida.37

Den räknade positionen vid tidpunk-
ten då Kap St. Vicente observerades ut-
går från positionen klockan 1200 dagen 
35. Journal hollen under resan till Canton uti 
China. Skieppet Cronprintcessan Lovisa Ulri-
ca. 1748-1750, s. 18. Anm. En League motsvaras 
vanligen av 3 nautiska mil.
36. Journal hollen under resan till Canton uti 
China. Skieppet Cronprintcessan Lovisa Ul-
rica. 1748-1750, s. 27.
37. Ulff et. al. 1945, s. 414 ger underlag för att 
omvandla skeppsdagbokens noteringar till vind-
styrkor i m/s.
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innan. Skeppsdagbokens anteckning från 
24 januari ger fartygets position klockan 
1200 denna dag:38

• Observerad latitud: 37° 53’ norr om 
ekvatorn.

• Räknad longitud: 03° 22’ väster om 
Färöarna och 21° 29’ väster om Gö-
teborg.

Från skeppsdagboken kan hämtas att 
fartyget mellan 24 januari klockan 1200 

38. Journal hollen under resan till Canton uti 
China. Skieppet Cronprintcessan Lovisa Ul-
rica. 1748-1750, s. 26.

Tabell 1. Vindar för skeppet Lovisa Ulricas resa mellan Färöarna och Kap St. Vicente.

och 25 januari klockan 0800 förflyttat sig 
54 nautiska mil söderut och 85 nautiska 
mil österut under varierande kurser och 
farter. Om dessa sammanställs kommer 
fartygets räknade position klockan 0800 
att bli cirka 12 nautiska mil, eller cirka 
22 km, väster om Kap St. Vicente. Sam-
tidigt var den observerade positionen en-
dast 2 engelska mil, motsvarande cirka 3 
km, väster om platsen. Skillnaden mellan 
räknad och observerad position var såle-
des knappa 20 km vilket återspeglar en 
god noggrannhet efter 19 dagars segling 
från Färöarna. En rimlig förklaring till 

Figur 3. Skillnad mellan räknad och observerad position för skeppet Lovisa Ulrika.
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detta kan vara att fartyget hade mestadels 
friska varierande vindar under de 8 dagar 
det seglade söderut till i höjd med Irlands 
sydspets. Fartyget passerade det kanske 
farligaste området på kort tid. 

En annan förklaring torde vara att 
fartygets uppfattning om Kap St. Vicen-
tes geografiska position var korrekt. En 
tredje förklaring, som inte kan uteslutas, 
är att fartyget nådde positionen klockan 
0800 på grund av att den geografiska ut-
gångspositionen för Färöarna, trots av-
saknad av notis i skeppsdagboken, varit 
ganska korrekt. Den beräknade positio-
nen, som är baserad på Göteborg som 
utgångspunkt är uppenbart felaktig och 
återspeglar problemen med korrekta sjö-
kort och korrekt angivna positioner för 
kända platser på land. Fartygets förflytt-
ning mellan 24 januari klockan 1200 och 
25 januari klockan 0800 jämte positioner 
i en skiss av ett växande sjökort visas på 
omstående sida.

Som framgår av figuren har fartyget 
styrt en sydostlig Generell kurs fram till 
observationen av Kap St. Vicente. Linjen 
mellan de räknade positionerna 24 till 25 
januari representerar Generell distans. I 
figuren visas latitud norr om ekvatorn på 
vertikal axel och longitud räknad väster 
om Greenwich på horisontell axel. Skill-
naden mellan räknad och observerad 
position är 10 nautiska mil eller 18 km. 
Överensstämmelsen mellan räknad och 
verklig latitud är god.
Skeppet Prins Carl
Skeppet Prins Carl lämnade Göteborg 
den 27 november år 1750. Befälhavare 
var C.G. Lehman som nu gjorde sin andra 
resa till Kanton i denna roll.39 Nordudden 
på Färöarna siktades den 6 december år 
1750. Bestickräkningen påbörjades från 

39. Olán 1920, s. 116.

Högnäsholm nästa dag men uppgift sak-
nas om platsens geografiska belägenhet. 
Färöarnas västudde borde ha varit den 
naturliga utgångspunkten och används 
i denna analys. Också Lizard i sydväs-
tra England användes. Den 7 januari år 
1751 siktades land på Iberiska halvön och 
på morgonen klockan 0600 observera-
des Kap St. Vicente vid Cadiz-buktens 
nordvästra del i sydostlig riktning på ett 
avstånd av 6 till 7 Leagues.40 Under de 
32 dygn resan varade mellan Färöarna 
och Iberiska halvön var vindarna starka 
men sikten stundtals ganska god. Farty-
get hade förflyttat sig 2899 nautiska mil 
enligt loggen. Bestämning av latitud via 
höjdobservation av solen kunde ske hela 
14 gånger. Fartygets egen uppfattning om 
sin position i latitud borde ha varit god. 
Vindriktningen var västlig under 27 av 
de 32 dygnen och vindstyrkorna fördel-
ning framgår av tabell på nästkommande 
sida. 

Den räknade positionen vid tidpunk-
ten då Kap St. Vicente observerades ut-
går från positionen klockan 1200 dagen 
innan. Skeppsdagbokens anteckning från 
6 januari ger fartygets position klockan 
1200 denna dag:41

• Observerad latitud: 37° 06’ norr om 
ekvatorn.

• Räknad longitud: 07° 54’ väster om 
Lizard och 05° 09’ väster om Färö-
arna.

Från skeppsdagboken kan hämtas att 
fartyget mellan 6 januari klockan 1200 
och 7 januari klockan 0600 förflyttat sig 
51 nautiska mil söderut och 99 nautiska 
mil österut under varierande kurser och 
farter. Fartygets förflyttning mellan 6 ja-
40. Journal för skeppet Prins Carl. 1750-1752, 
s. 53.
41. Journal för skeppet Prins Carl. 1750-1752, 
s. 52. 
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Tabell 2. Vindar för skeppet Prins Carls resa mellan Färöarna och Kap St. Vicente.

Figur 4. Skillnad mellan verklig och observerad position för skeppet Prins Carl.

nuari klockan 1200 och 7 januari klockan 
0600 jämte positioner i en skiss till ett 
växande sjökort visas ovan.

Avståndsskillnaden, alltså fartygets 
navigeringsnoggrannhet, mellan de be-
räknade positionerna och den verkliga 
beräknas till 82 och 92 nautiska mil, 
motsvarande 122 och 150 km räknade 
från Färöarna resp. Lizard. Denna be-
tydande skillnad har uppkommit efter 
hela 32 dygn till sjöss mellan Färöarna 
och Iberiska halvön varav 20 dygn mel-
lan Färöarna och till Irlands sydspets. 
Kap St. Vicentes geografiska plats måste 
ha varit nöjaktigt känd från tillgängliga 

uppgifter i nautiska tabeller. Även om de 
tidstypiska nautiska verken av Kelly och 
Colson placerar Kap St. Vicente olika 
och något längre västerut än den position, 
som använts i dessa beräkningar, kan 
ändå skillnaden i geografisk uppfattning 
inte förklara den stora avvikelsen mellan 
räknade positioner och den verkliga.42 Li-
zards geografiska position måste anses ha 
varit väl känd. Fartygets bestickräkning 
verkar ha utgått från en korrekt angiven 
plats på Färöarna. Båda förflyttningarna 
42. Colson 1748, s. 70 och Kelly 1733, s. 344. 
Skillnaden mellan angivelserna är cirka 45 nau-
tiska mil.
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löper parallellt och på korta avstånd, vil-
ket indikerar att bestickräkningen varit 
god. Lång tid till sjöss och dåligt väder 
torde ha bidragit till den stora avvikelsen 
i longitud. Men även avvikelsen i latitud 
är betydande. Latitudbestämning genom 
höjdmätning av solen skedde den 6 janu-
ari. Denna ligger till grund för fartygets 
position klockan 12 samma dag.43 Ob-
servationen måste ha varit grovt felaktig 
inte bara denna dag utan även vid tidigare 
tillfällen och orsakat att den observerade 
latituden erhållit ett systematiskt fel som 
visade på positioner betydligt sydligare 
än den verkliga. Detta torde ha berott på 
felaktigt mätinstrument.

Skeppet Freden
Skeppet Freden avseglade från Göte-

borg 7 december 1750 med destination 
Cadiz. Befälhavare var C.G. Ekeberg, en 
av de mest kända kaptenerna i Svenska 
Ostindiska Compagniet.44  Han gjorde nu 
sin första resa som befälhavare. Uppen-
barligen var fartyget drabbat av stormigt 
väder för i skeppsdagboken finns noterat 
efter passagen av Shetlandsöarna:
 - … men är glad att landet passerats 

och att med så beswärlig wäderlek 
iag utvälgt detta farwattnet för Ca-
nalen.45 

Därefter seglade fartyget norr om Färöar-
na. Nordudden på öarna siktades den 11 
december 1750. Bestickräkningen påbör-
jades 12 december sannolikt från Färöar-
nas västligaste udde samma dag men ing-
et finns antecknat om vilken känd plats, 
som användes för starten av bestickräk-
43. Journal för skeppet Prins Carl. 1750-1752, 
s. 53.
44. Olán 1920, s. 136-137.
45. Dagbok hållen ombord på skeppet Freden 
emellan Götheborg och Cadiz Med de anmärk-
ningar som under en sådan resa kunnat före-
falla. 1750-1751, s. 14.

ningen. Västudden borde även här ha va-
rit den naturliga utgångspunkten. Också 
Teneriffas högsta punkt, den s.k. Pico, 
och Göteborg användes för att genom 
bestickräkning finna räknad longitud. 
Hiorters kalender angav dessa platsers 
geografiska belägenhet.46 En anteckning 
i skeppet Fredens skeppsdagbok från 12 
december 1750 i närheten av Färöarna be-
lyser problemet med havsströmmar:
 - Tagandes allenast min meridian 

Skillnad ifrån denna Ö att ström 
skulle sätta uti detta farwatten har 
iag wäl bordt märka om någon warit, 
och som några föregifwa, i Synner-
het Som tidiga stormar warit som den 
Samma skulle öka, men tager denna 
Strömräkning för ursäckt af missräk-
ningen.47 

En anteckning i Fredens skeppsdagbok 
från 27 december 1750 där logglinan 
hade brustit i hårt väder och grov sjö vi-
sar tydligt fartmätningens osäkerhet:
 - Efter iag detta dygnet en del betiänt 

mig af en ny logglina, och de pläga 
gemenligen då de äro nya och komma 
uti kallt wattn krympa, ty öfwermätte 
iag henne och fan att på 6 knutar hon 
dragit sig 3 famnar tillsammans som 
9 minuter Distance warit för lång, så-
dane tillfälligheter äro bäst i tid efter-
täncka att de i längden ej tillskynda 
större fel.48

Den 11 januari år 1751 på morgonen sik-
tades land på den portugisiska kusten. 

46. Hiorter 1749. Värdena utgår från Uppsala 
meridian och har i studien omräknats till me-
ridianen genom Greenwich. Sidnumrering sak-
nas.
47. Dagbok hållen ombord på skeppet Freden 
emellan Götheborg och Cadiz Med de anmärk-
ningar som under en sådan resa kunnat före-
falla. 1750-1751, s. 18.
48. Ibid, s. 33.
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Den första observationen av land gjor-
des klockan 1200. I skeppsdagboken 
antecknades att den observerade platsen 
Kap Roca låg i nordost på avstånd 12-13 
Leagues.  Platsen ligger väster om Lissa-
bon. Under de 31 dygn resan varade mel-
lan Färöarna och Kap Roca var vindarna 
starka men sikten ganska god. Fartyget 
hade enligt loggen förflyttat sig 2121 
nautiska mil. Bestämning av latitud via 
höjdobservation av solen kunde ske 17 
gånger. Fartygets uppfattning om sin po-
sition i latitud måste därför anses tillför-
litlig. Vindriktningen var västlig under 
23 av de 31 dygnen och vindstyrkornas 
fördelning framgår av tabell ovan. 

Den räknade positionen vid tidpunkten 

då Kap Roca observerades ska jämföras 
med den verkliga position som observe-
rades klockan 1200. Den räknade posi-
tion var:49 
• Observerad latitud: 38° 16’ norr om 

ekvatorn.
• Räknad longitud: 04° 32’ öster om 

Teneriffa och 23° 35’ väster om Gö-
teborg.

Fartygets förflyttning mellan 10 januari 
klockan 1200 till 11 januari klockan 1200 
jämte positioner i en skiss av ett växande 
sjökort visas ovan.
49. Dagbok hållen ombord på skeppet Freden 
emellan Götheborg och Cadiz Med de anmärk-
ningar som under en sådan resa kunnat före-
falla. 1750-1751, s. 48. 

Tabell 3. Vindar för skeppet Freden på resa mellan Färöarna och Kap Roca.

Figur 5. Skillnad mellan räknad och observerad position för skeppet Freden.
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Avståndsskillnaden, alltså fartygets 
navigeringsnoggrannhet, mellan de be-
räknade positionerna och den verkliga 
beräknas till 98 resp. 89 nautiska mil, 
motsvarande 181 resp. 165 km. Denna 
betydande skillnad har uppkommit efter 
hela 31 dagar till sjöss mellan Färöarna 
och Iberiska halvön varav 22 dagar mel-
lan Färöarna och Irlands sydspets. En 
analys av noggrannheten införd i skepps-
dagboken pekar på bekymret att kända 
platsers koordinater kunde vara förknip-
pade med stora felaktigheter och att be-
stickräkningens departur, d.v.s. uppskatt-
ningen av longitud var osäker:
 - …med Herr Hiorters Calender och 

en sådan skillnad ehuru stor den sy-
nes kan upkomma af mycket små 
fehl i Departuren då man är på en 
Paralel af något hög Latitud, oacktad 
indragningen av Biscayske Bockten, 
min observation i dag gifwer när 
bärningen af Landet är räknad, det 
samma i belägenhet 38° 39’.50

Förutom att räkna fram Kap Rocas lati-
tud ganska korrekt gjorde Ekeberg även 
en beräkning av platsens longitud som 
tyvärr gav ett felaktigt resultat. På sam-
ma sätt som för skeppet Prins Carl torde 
orsakerna till den stora avvikelsen i hu-
vudsak ha berott på dåligt väder och av-
saknaden att kunna bestämma longitud. 
Men också den bristande kunskapen om 
Kap Rocas geografiska belägenhet spe-
lade in. Detta kommenteras av Ekeberg i 
skeppsdagboken:
 - Men iag tager Cab Rocca efter den 

Longitud Herr Hiorter i sin Calender 
gifwer Lisabon, distancen emellan 
Cab Rocca och Lisabon tillgifwen, 

50. Dagbok hållen ombord på skeppet Freden 
emellan Götheborg och Cadiz Med de anmärk-
ningar som under en sådan resa kunnat före-
falla. 1750-1751, s. 49.

blifwer den;
 - öster om Teneriff            7° 20’
 - jag skulle nu denna middag   

wara efter räkning öster om  
Tenneriff                4° 32’

 - skiljer sig derföre som iag  
ännu uti min räkning kommer   
till korta                2° 48’

 - Nu afgår för distancen till  
Landet 13 leagues som uti   
Longitud giör                              - 50’

 - Altså får iag uti denna min  
förda räkning samma Cap uti  
Longit. Diff.                      1° 58’

 - med Herr Hiorters Calender....51 
Uppenbarligen gav Hiorters kalender 
felaktig geografisk belägenhet för Lissa-
bon och därmed indirekt till Kap Roca. I 
kalendern angavs att Lissabon, som var 
räknad från Uppsalas meridian, låg cirka 
40 nautiska mil längre västerut än i verk-
ligheten.52 Det är därför rimligt att skep-
pet Freden utgått från att Kap Roca legat 
längre västerut men detta påverkar inte 
avvikelsen mellan räknad och observerad 
position. Återigen belyser detta den osä-
kerhet som fanns om olika geografiska 
platsers faktiska belägenhet. Latituden 
bestämdes genom mätning av solhöjden 
11 januari.53 Avvikelsen i latitud mellan 
verklig position och den från höjdmät-
ningen är cirka 15 bågminuter och visar 
ingen onormal avvikelse.

51. Dagbok hållen ombord på skeppet Freden 
emellan Götheborg och Cadiz Med de anmärk-
ningar som under en sådan resa kunnat före-
falla. 1750-1751, s. 49.
52. Hiorter 1749. Anger Lissabons longitud till 
17° 40’ väster om Uppsala, ska troligen vara 27° 
40’. Sidnumrering saknas. 
53. Dagbok hållen ombord på skeppet Freden 
emellan Götheborg och Cadiz Med de anmärk-
ningar som under en sådan resa kunnat före-
falla. 1750-1751, s. 48.



282

Diskussion
Alla fartygens bestickräkningar har ut-
gått från olika platser på Färöarna. Av 
skeppsdagböckerna går det inte att avgö-
ra exakt vilken plats på Färöarna, som an-
vändes som utgångspunkt för beräkning 
av meridiandistanser. De noteringar som 
finns i skeppsdagböckerna är att utgångs-
punkterna varit Ferö Ejlinder resp. Hög-
näsholm. Dessa platser har inte kunnat 
lokaliseras på dagens kartor. För att ana-
lysera fartygens förflyttning har därför 
studien utnyttjat de i skeppsdagböckerna 
för varje dygn antecknade positionerna i 
latitud och longitud i stället för de note-
rade meridiandistanserna från Färöarna. 
Detta kan vara en förklaring till varför 
det finns en viss separation mellan de 
framräknade förflyttningarna i figurerna 
4 och 5. Analysen visar att fartygen, för-
utom Färöarna, använt olika referensme-
ridianer för sina beräkningar av longitud. 
Skeppet Lovisa Ulrica använde Göte-
borg, skeppet Prins Carl använde Lizard 
och skeppet Freden använde Teneriffa. 
Det är därför rimligt att anta att de olika 
fartygen utnyttjade sjökort av olika ur-
sprung och att detta troligen försvårat 
navigeringen eftersom olika sjökort åter-
gav olika uppgifter om platsers geogra-
fiska belägenhet. Analysen för skeppen 
Prins Carl och Freden visar trots detta 
på en viss samstämmighet i beräkning 
av longitud utifrån de använda platserna. 
Av figurerna för dessa fartyg framgår att 
de framräknade förflyttningarna fram 
till Iberiska halvön löpte parallellt och 
relativt nära varandra. För skeppet Lo-
visa Ulrica visar analysen en betydande 
skillnad mellan den framräknade för-
flyttningen från meridianerna genom Fä-
röarna och Göteborg innan den Iberiska 
halvön påträffades. Orsaken torde stå att 

finna i att den geografiska belägenheten 
för Göteborg utnyttjades felaktigt. 

Fartygen tillbringade olika antal dygn 
till sjöss för sina resor mellan Färöarna 
och den Iberiska halvön. Både skeppen 
Prins Carl och Freden behövde fler än 
30 dygn och båda upplevde hårda vin-
dar, i huvudsak västliga, under färden. 
Skeppet Lovisa Ulrica behövde endast 19 
dygn med svaga till måttliga vindar. Att 
både tiden till sjöss och vindarna påver-
kat fartygens förflyttning är klart. Både 
skeppen Prins Carl och Freden var enligt 
bestickräkningen cirka 90 nautiska mil 
väster om sina observerade positioner då 
land siktades. 

Den rimligaste förklaringen till dessa 
avvikelser torde vara att fartygen i det 
hårda vädret ville undvika riskerna att 
av vind och havsström driva mot den Ir-
ländska kusten och därför valde att styra 
långt västerut innan de ansåg att det var 
riskfritt att ändra kurserna mot Iberiska 
halvön. Att skeppet Lovisa Ulrica kom-
mit nära den Iberiska kusten när land 
observerades kan kanske förklaras av 
att behovet att styra långt västerut inte 
fanns på grund av de svaga till måttliga 
vindarna samtidigt som fartyget ändå av 
vindar och havsström pressades längre 
österut än förutsatt. Det är säkert av den-
na anledning lodning tillgreps när land 
plötsligt upptäcktes på det mycket korta 
avståndet 2 engelska mil från Kap St. Vi-
cente.54 

Osäkerheter i kompassens visning av 
riktiga kurser och fartmätningens pro-
blem har behandlats tidigare. Uppgifter 
från loggtavlan, som låg till grund för 
räkningen av fartygens position varje 
dygn borde ha varit behäftade med fel. 
54. Journal hollen under resan till Canton uti 
China. Skieppet Cronprintcessan Lovisa Ul-
rica. 1748-1750, s. 27.
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Det var snarare medelvärden än verkliga 
värden för fart och tillryggalagd distans, 
som antecknades varje timma. Dessutom 
mättes inte farten korrekt vilket direkt 
påverkade beräkningen av tillryggalagd 
distans. Vidare är det rimligt att anta att 
felen för varje dygn ackumulerades och 
att detta var en av flera anledningar till 
avvikelserna på cirka 90 nautiska mil 
mellan de räknade och observerade po-
sitionerna för skeppen Prins Carl och 
Freden. I skeppet Fredens skeppsdag-
bok antecknar Ekeberg efter ankomsten 
till Cadiz de orsaker han menar bidragit 
till den stora skillnaden mellan räknad 
och verklig position. Han pekar först på 
vädret och att stormvind rådde ibland 
två gånger per dygn och att kryssandet, 
då fartyget försökte segla mot vinden, i 
närheten av Färöarna varit i högsta grad 
bidragande. Han pekar på att detta gett 
en skillnad i longitud med mer än 100 
nautiska mil mellan räknad och verklig 
position.55 

De stora fel i longitud som drabbade 
skeppen Prins Carl och Freden var knap-
past unika. Maskelyne, brittisk astronom 
och ledamot av Board of Longitude i 
mitten av 1700-talet, anger att det un-
der långa resor - resor längre än de som 
studerats - inte var ovanligt att fartygens 
uppfattning om sin longitud skiljde sig 
med upp till 5 á 10 grader från verklig-
heten. 56 Detta motsvarar fel om 300-600 
nautiska mil mätt på ekvatorn. I dag för 
kortare sträckor, som en grov jämförelse, 
anses fel i fartygets kurs och distans ge 
ett cirkulärt osäkerhetsområde vars ra-
die är 1/20 av tillryggalagd vägsträcka.57 

55. Dagbok hållen ombord på skeppet Freden 
emellan Götheborg och Cadiz Med de anmärk-
ningar som under en sådan resa kunnat före-
falla. 1750-1751, s. 53.
56. Maskelyne 1763, s. i.

Avståndet mellan Färöarna och Cadiz-
bukten är cirka 1700 nautiska mil varför 
osäkerhetsområdet blir en cirkel med 
en radie av 85 nautiska mil,57 vilket är av 
samma storleksordning som avvikelserna 
mellan räknade och observerade positio-
ner för skeppen Prins Carl och Freden. 
Avvikelsernas storlek var förmodligen 
vad man kunde förvänta. Att fartygen, 
trots avvikelserna, skulle ha missat sin 
destination var knappast aktuellt. Farty-
gen kände sin latitud tillräckligt bra och 
kunde välja att styra rakt ostlig kurs när 
Cadiz latitud nåtts, en metod som fung-
erade eftersom Iberiska halvöns kust låg 
österut och knappast kunde missas. Efter 
att ha kommit till kusten gick det alltid att 
sedan segla norr- eller söderut till den av-
sedda destinationen. Hade destinationen 
däremot varit en liten ö mitt i Atlanten 
och man på grund av felaktig uppfattning 
inte visste om man befann sig väster el-
ler öster om ön skulle problemet att hitta 
rätt varit ett annat. Det stora problemet 
var tveklöst att fartygen inte kunde be-
stämma sin longitud. 

Avslutning
Studien visar att avvikelserna mellan 
räknad och observerad position för två 
fartyg var betydande och att fartygens 
navigeringsnoggrannhet i den meningen 
varit bristfällig främst avseende longitud. 
Fartygens navigering kan dock inte anses 
ha varit dålig. Snarare var den så god som 
den tidens metoder och hjälpmedel till-
lät. Studien bekräftar Koninckx syn att 
”computation of longitude remained a 
thorny problem”.58 Endast tre fartyg har 
analyserats. Slutsatserna är därför indi-
kativa. En kompletterande studie med fler 
fartyg borde ge ett säkrare resultat. 

57. Ulff et. al. 1945, s. 82.
58. Koninckx 1980, s. 118.
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Varför finns Försvarsmakten och vad gör 
marinen?
Allt färre personer arbetar i Försvarsmakten och allmänhetens kunskap om organi-
sationen har minskat sedan värnplikten slopades. Försvarsmaktens folkförankring är 
på väg att försvinna. När jag pratar med civila vänner och deras bekanta har de flesta 
ingen aning om vad Försvarsmakten gör idag. Är det så att Sveriges befolkning strun-
tar i vad Försvarsmakten gör, eller får Försvarsmakten inte uppmärksamhet för att det 
finns annat som är mer lättförståeligt och tillgängligt? I den här artikeln kommer jag 
att beskriva några av de svårigheter/utmaningar som finns i dagens Försvarsmakt för 
att sedan beskriva mina lösningar på dessa.  

Problemet och utmaningarna
Försvarsmakten, och marinen som jag kommer att fokusera på i denna artikel, har en 
rad problem/utmaningar som måste lösas. Två stora utmaningar är ekonomi och per-
sonal. Dessa påverkar och är beroende av varandra. De ekonomiska utmaningarna för 
marinen är bland annat regeringebeslut 5 (RB5), där Försvarsmakten som helhet ska 
spara 500 miljoner kronor på personalkostnader. Marinens minskade övningsverksam-
het är ett annat problem som kommer att försämra vår marina förmåga om vi inte får 
öva tillräckligt. Andra ekonomiska problem som marinen står inför är hur ombyggnad 
och nyanskaffning av nya fartyg ska finansieras, något som fortfarande är oklart gäl-
lande bland annat blivande vedettbåtar. 

Det finns många fördelar med det nya personalförsörjningssystemet (kanske inte så 
nytt längre?), men det finns även vissa nackdelar. En nackdel är att urvalet blir sämre då 
Rekryteringsmyndigheten inte kan välja och vraka bland 18 åringar för att få dem på 
rätt plats. Ytterligare problem är att antalet sökande har minskat till Officersprogram-
met. När jag sökte till Officersprogrammet var det rekordlågt antal sökande, något som 
kan minska kvalitén på oss framtida taktiska officerare. Jag tror att en bidragande or-
sak till att antalet sökande minskat är för att färre personer arbetar som soldater/sjömän 
jämfört med hur många som var värnpliktiga. För att söka till officer måste individen 
veta hur yrket är och det kan vara svårt om man inte själv har erfarenhet och kunskap 
om yrkets särart. Som det ser ut nu är Försvarsmakten beroende av personer direkt 
från GMU/KMU då det inte finns tillräckligt med personal som söker till officer inom 
myndigheten. Jag anser att det bör ske en förändring med KMU, eller som det nu heter 
förberedande officersutbildning, samt att informationen om vad som väntar dessa efter 
minst 3 års heltidsstudier måste bli bättre.

Avståndet mellan Försvarsmakten och den civila världen har ökat vilket inte bara 
påverkar rekrytering och ekonomin utan även förståelsen för myndigheten som helhet. 
Även stödet till soldater och sjömän samt respekt och förståelse för alla veteraner riske-
ras att bli mindre om kunskap inte finns hos gemene man i Sverige. Idag är det många 

Debatt
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unga som aldrig har sett en svensk uniformerad soldat eller sjöman och att besöka sko-
lor i uniform brukar bara det vara väldigt uppskattat bland elever och personal. Att in-
teraktionen mellan Försvarsmakten och samhället har minskat kan även bero på att det 
idag finns allt färre baser/ regementet i olika orter i landet. Detta får till följd att färre 
personer får en vardaglig kontakt med myndigheten jämfört med hur det har varit förr.

Lösningen
Min lösning på problemen är information och folkförankring. Förstår Sveriges befolk-
ning vad vi gör och tycker de att detta är så pass viktigt så kommer både personalfrågan 
lösas och anslagen till Försvarsmakten höjas. Stort folkligt stöd ger oss mer pengar, går 
det att säga om jag får raljera lite. Hur ska vi då få större folkligt stöd genom att sprida 
information och bättra på folkförankringen? 

Jag tror att alla i Försvarsmakten kan göra något för att förändra ovannämnda pro-
blem/ utmaningar i positiv riktning. För mig som kadett och längst ner i hierarkin finns 
det mycket som jag kan bidra med. Utmaningarna finns redan och det är bara att accep-
tera och förhålla sig till dessa. Tillsammans med kadettkollegor har vi på eget initiativ 
varit ute i ett antal skolor för att informera om varför Försvarsmakten finns, vad vi gör 
och hur det är att arbeta i myndigheten. Vi har samtidigt visat filmer om Försvarsmak-
ten, tagit med utrustning att prova och kunnat svara på lite mer personliga frågor. I 
alla skolor vi har besökt har intresset varit stort och frågorna många. Innan jag började 
att föreläsa i skolor trodde jag att intresset skulle vara svalt och att många skulle vara 
negativt inställda till Försvarsmakten som helhet. Detta har motbevisats gång på gång 
och eleverna har själva förstått att någon form av försvar behövs för ett land. Samhället 
vill veta mer om vad Försvarsmakten gör och varför myndigheten finns.

För att lyckas förmedla rätt bild av Försvarsmakten vid skolbesök och föreläsningar 
för civila anser jag att det måste ske på deras villkor. Med det menar jag att vi endast 
ska informera och inte lägga fokus på att rekrytera som jag anser att det varit de se-
naste åren. Om man istället väljer att informera får var och en själv bilda sig en egen 
uppfattning om vad som är viktigt och vad som låter intressant. För att lyckas bra med 
detta krävs det kunskap om hur Sveriges säkerhetspolitik är uppbyggd och vilka upp-
gifter som Försvarsmakten har. Detta går då att koppla mot vad som faktiskt sker ute 
på förbanden. Genom att titta på Försvarsmaktens målsättningar och uppgifter ökas 
förståelsen för verksamheten.

Mitt förslag är alltså att se till att kontinuerliga skolbesök och föreläsningar sker för 
att informera om Försvarsmakten och skapa en folkförankring hos de yngre medbor-
garna. Detta kan i huvudsak ske med kadetter som har fått viss utbildning i säkerhets-
politik och som ett praktiskt moment för dessa i de kurser där ledarskap och lärande 
ingår. Att på ett pedagogiskt sätt förmedla något är vitalt för en officer och bör därför 
övas. Konsekvenserna av detta blir att inga lönekostnader behöver delas ut till kadetter 
jämfört med om det skulle vara anställd personal som informerar samt att individut-
vecklingen, som det är stort fokus på under en officersutbildning, förbättras. I mitt 
förslag ska en officer vara övergripande ansvarig för besöken och se till att skolbesöken 
genomförs på ett professionellt sätt. Detta borde bli ett naturligt inslag i en officers-
utbildning (både OP och specialist) och implementeringen av detta bör ske genom att 
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detta integreras i någon kurs. 
Även om tempot är högt i båda officersutbildningarna bör det finnas tid för kadetter 

att besöka skolor. I stort sett hela landet är representerat i utbildningarna och därför 
borde ett besök i hemkommun kunna medge att informationen sprids i hela Sverige. 
Denna idé kommer inte att lösa alla problem direkt men jag tror att på sikt så kommer 
intresset för Försvarsmakten att öka vilket kommer få flera positiva synergieffekter. 

Sammanfattning  
Sammanfattningsvis tror jag att Försvarsmaktens problem och utmaningar på sikt kan 
lösas genom mer information och synliggörande för att öka folkförankringen. Detta 
skall främst ske genom skolbesök, något som jag och kadettkollegor genomfört på eget 
initiativ med bra respons från elever. Dock anser jag att fokus bör ligga på att informera 
och inte endast rekrytera som fallet är idag. Min lösning är inte den enda utan en av 
många, men för att lyckas krävs det engagerade kadetter och officerare som har erfa-
renhet från ett arbete inom Försvarsmakten. 

Anton Åberg
Kadett
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