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Meddelande 
från

Kungl.Örlogsmannasällskapet

Nr 8/2014. Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde (valsamman-
träde) i Stockholm onsdagen den 24 september 2014.
(För TiS anpassat utdrag ur protokoll.)

Sammanträdet ägde rum onsdagen den 24 september 2014 på Sjöhistoriska Museet i 
Stockholm i närvaro av 34 ledamöter. Valsammanträdet avslutades med en gemen-
sam middag i museets lokaler.

§ 1 Sammanträdet förklarades för öppnat.

§ 2 Föredrogs sammanträdesprotokoll från nomineringssammanträdet den 20   
	 	 augusti	på	sjöofficersmässen	i	Karlskrona	som	med	godkännande	lades	till		 	
  handlingarna.

§ 3 Valdes ordinarie ledamoten Michael Zell till ordförande (nyval) för en period   
  om två år.

§ 4  Förrättades fyllnadsval till styrelsen. Valdes för en period om två år ordinarie  
  ledamöterna Stefan Larsson (omval vetenskapsgren I), Christer Svensén (omval 
  vetenskapsgren II) och Sten Göthberg (omval vetenskapsgren IV). Som supplant 
  i vetenskapsgren I valdes för en period om två år ordinarie ledamoten Fredrik   
  Hansson (nyval).
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§ 5 Förrättades val av revisorer inklusive suppleanter. Valdes som revisorer för en   
  period om ett år ordinarie ledamöterna Sven Rudberg och Nils Eklund (omval).  
  Som revisorssuppleanter valdes för en period om ett år ordinarie ledamöterna   
  Pontus Krohn och Fredrik Norrby (omval). Som auktoriserad revisor valdes Per  
  Magnusson för en period om ett år (omval).

§ 6  Förrättades val av valberedning. Valdes för en period om ett år ordinarie leda-  
  möterna Christian Allerman (omval), Rikard Askstedt (omval), Magnus Jönsson  
  (omval) samt Per-Anders Emilson (omval och sammankallande) att utgöra   
  valberedning under verksamhetsåret 2015.

§	7		 Beslut	om	stipendier	och	belöningar	(motiv	finns	angivna	i	det	fullständiga	pro-	
  tokollet och kommer att återges i TiS i samband med protokollet från högtids-  
  sammanträdet, red anm.).

  Beslutades att tilldela avgående ordförande ordinarie ledamoten Thomas Eng-  
  evall, akademiens medalj i guld. (Thomas Engevall har inte deltagit i bered-  
  ningen eller i beslutet i detta ärende).

  Beslutades att tilldela örlogskapten Niklas Wiklund akademiens medalj i guld.

  Beslutades att tilldela ordinarie ledamoten kommendörkapten Per Edling ett   
  stipendium om 15 000 SEK ur Fabian och Ewa Tamm ś stipendiefond för stöd   
  till forskarstudier i historia vid Åbo akademi om övergången till den lätta   
	 	 flottan.

  Beslutades att tilldela fänrik Rikard Aldén akademiens hedersomnämnande   
  och  penningbelöning om 5 000 SEK ur marinlitteraturföreningens fond för väl   
  genomförd uppsats vid studier vid Försvarshögskolan. Rubriken är ”Svensk syn  
  på sjökrigföring och dess koppling till sjömilitära teoretiker”.

  Beslutades att tilldela kommendörkapten Bernt Andersson akademiens he-  
  dersomnämnande och penningbelöning om 5 000 SEK ur Fabian och Ewa   
  Tamm ś stipendiefond för väl genomförd uppsats vid studier vid Försvars-  
  högskolan. Rubriken är ”Ytstridskrafternas utveckling mellan 1990 – 2010 –   
  vilka drivkrafter har varit avgörande?”

  Beslutades att tilldela löjtnant Kristofer Bengtsson akademiens hedersomnäm-  
  nande och penningbelöning om 10 000 SEK ur Fabian och Ewa Tamm ś stipen-  
  diefond för väl genomförd kandidatuppsats vid Historiska Institutionen vid   
  Uppsala Universitet vårterminen 2014. Rubriken är ”Från dykbåtar till ubåtar.   
  Det svenska ubåtssystemets utveckling 1945-1960.

  Beslutades att tilldela kapten Johannes Johansson akademiens hedersomnäm-  
  nande och penningbelöning om 10 000 SEK ur Fabian och Ewa Tamm ś stipen-  
  diefond för välskriven och aktuell tävlingsskrift. Rubriken är ”Personalförsörj-  
  ningen av Försvarsmakten – Starkare personalförsörjning för en osäker tid” 
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  Beslutades att tilldela ordinarie ledamoten kommendör 1.gr Nils-Ove Janson   
  ett tryckningsbidrag upp till 40 000 SEK ur marinlitteraturföreningens fond   
  för tryckning av en bok om ubåtskränkningarna. Boken baserar sig på hans   
  unika kompetens om ubåtskränkningarna under 1980- och 1990-talen.

  Orienteras valsammanträdet om att styrelsen enligt stadgarna § 14 och tillämp-  
  ningsbestämmelserna punkt 7, har beslutat att tilldela följande gruppbefäl,   
  soldater och sjömän akademiens medalj i brons i Kvinnoförbundet för   
  Sveriges Sjöförsvars anda;

	 	 Kadett	Andreas	Blomqvist	-	1.ubåtsflottiljen

	 	 Vicekorpral	Elin	Åsell	-	3.sjöstridsflottiljen,	HMS	Malmö

	 	 Korpral	Viking	Wulff	-	4.sjöstridsflottiljen

  Kadett Robin Ivarsson - Sjöstridsskolan, HMS Falken

  Korpral Martin Nilsson - Marinbasen basskyddskompaniet

	 	 Sergeant	Andreas	Toresson	–	1.Amfibieregementet

§ 8  Höll ordinarie ledamoten kommendörkapten Anna-Karin Broth inträdesan-  
  förande med rubriken Marint mentorskap – en självklarhet!? – En personlig   
	 	 reflektion	kring	avsaknaden	av	ett	formaliserat	mentorskap	i	marinen. Följde   
  lång diskussion.

§ 9  Förrättades inval av nya ledamöter.

  Invaldes som hedersledamot generaldirektören vid FMV Lena Erixon.

  Invaldes i angiven ordning som ordinarie ledamöter kommendör Jens Nykvist,   
  civilingenjör Evelina Hedskog, ordförande Folk & Försvar Göran Arrius samt   
  kommendörkapten Anders Widén.

  Invaldes som korresponderande ledamot professor Geoffrey Till.

§ 10  Övriga frågor. Inga frågor anmäldes.

§ 11  Orienterade sekreteraren att nästa sammanträde äger rum i Göteborg i Sjö-  
  räddningssällskapets lokaler i Långedrag tisdagen den 28 oktober, klockan   
  1730. Stadgeenliga förhandlingar samt fullföljande av och fördjupning av dis-  
  kussionen om sjöfartsfrågorna i form av en intern ”tankesmedja” med rubriken  
	 	 ”Handelsflottan	-	Örlogsflottan	nödvändiga	samarbetspartner?”	Syftet	är	att		 	
  skapa en gemensam kunskapsbas om en säker folkförsörjning vid sjötranspor-  
	 	 ter	inom	ramen	för	flaggstatsproblematik,	möjligheter	och	svårigheter	för	sta-	 	
	 	 ten	samt	relationen	mellan	och	samarbetet	örlogsflottan	–	handelsflottan	vid		 	
  olika krisscenarion. Tanken är att i panelen ha företrädare för rederinäringen,   
  marinen, Kbv, Lst, Gbg Hamn och SjöV.

  Orienterade sekreteraren att det kommande högtidssammanträdet i Karlskrona   



292

  den 17 november inkluderar ett 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 ansvariga inom   
  styrelsen (Bo Berg och Håkan Nilsson) för att kunna bidra till genomförandet.

  Orienterade sekretetaren om det seminarium (OpTechWest) som genomförts   
  under Kungl. Örlogsmannasällskapets värdskap i samverkan med US Naval   
	 	 Postgraduate	School,	Office	of	Naval	Research	(Global)	och	Saab	vid			 	
  Försvarshögskolan den 23-24 september med mycket lyckat resultat.

  Orienterades slutligen om vikten att ledamöterna anmäler adressändringar såväl  
  avseende vanlig post samt avseende e-post.

§ 12  Förklarades sammanträdet för avslutat

Vid protokollet

Bo Rask
Akademiens sekreterare

Nr 9/2014. Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i Göteborg 
tisdagen den 28 oktober 2014.
(För TiS anpassat utdrag ur protokoll.)

Sammanträdet ägde rum i Sjöräddningssällskapets lokaler i Långedrag tisdagen den 
28 oktober 2014 i närvaro av 20 ledamöter och inbjudna talare. Sammanträdet avslu-
tades med gemensam middag.

§ 1 Sammanträdet förklarades för öppnat.

§ 2  Föredrogs föregående sammanträdesprotokoll (2014-09-24 i Stockholm) som   
  med godkännande lades till handlingarna.

§ 3  Orienterade ordföranden om att dagens ordinarie sammanträde i Göteborg är   
  det sista ordinarie sammanträdet i hans egenskap av ordförande samt tack-  
  ade ledamöterna i Göteborg för deras engagemang. Vid högtidssammanträ-  
  det i Karlskrona den 17 november övertar Michael Zell ordförandeskapet.   
  Ordföranden och Michael Zell har med anledning av ordförandeskiftet fått   
  företräde hos HMK den 29 oktober. Företräde hos HKH Prins Carl Philip för   
  presentation om akademiens verksamhet är utlovad av hovet och kommer   
  troligen att genomföras innan årets slut. I övrigt hänvisas till punkterna nedan i  
  protokollet.

§ 4 Informerades om att OL Nils-Ove Janssons presentation av hans nya bok om   
  ubåtskränkningarna under 1980- och 1990-talen kommer att presenteras i Gö-  
  teborg onsdagen den 5 november och i Stockholm tisdagen den 4 november.   
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  Erinrades om Flottans 500-års jubileum 2022 samt KÖMS 250-årsjubileum   
  2021. Ordföranden informerade om att arbete kring KÖMS 250-årsjubileum,   
  framför allt historiebeskrivningen av akademins verksamhet sedan 200-årsjubi - 
  leet 1971 kommer att behandlas av styrelsen inom en relativt snar framtid.

§ 5  Genomfördes ett seminarium under ledning av OL Sten Göthberg med för-  
  djupning av diskussionen om sjöfartsfrågorna i form av en intern ”tankes-  
	 	 medja”	med	rubriken	”Handelsflottan	-	Örlogsflottan	nödvändiga	samarbets-	 	
  partner?” Syftet var att skapa en gemensam kunskapsbas om en säker folk-  
	 	 försörjning	vid	sjötransporter	inom	ramen	för	flaggstatsproblematik,	möjlig-	 	
  heter och svårigheter för staten samt relationen mellan och samarbetet örlogs-  
	 	 flottan	–	handelsflottan	vid	olika	krisscenarion.	I	panelen	fanns	representanter		 	
  från rederinäringen (OL Carl-Johan Hagman), marinen (OL Jonas Haggren),   
  kustbevakningen (Ulf Nilsson), Göteborgs hamn (Elias Wästberg) och sjöfarts-  
  verket (Peter Fyrby).

§ 6  Orienterades om att det kommande högtidssammanträdet i Karlskrona den 17   
  november inkluderar ett seminarium med temat ”Svensk framtida ubåts- och   
  ytfartygsutveckling” som kommer att hållas tidigare under dagen (mellan   
  klockan 10-13). Seminariet arrangeras av VSG III (Maritim teknik) och   
  ledamöter tillhörande vetenskapsgrenen ombedes kontakta ansvariga inom   
  styrelsen (Bo Berg och Håkan Nilsson) för att kunna bidra till genomförandet.

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

§ 7 Sammanträdet förklarades för avslutat.

Vid protokollet

Sten Göthberg
Mötessekreterare
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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
Genomslag
För en sjöman kan ordet ”genomslag” betyda minst två saker. Den första har en negativ 
betydelse	och	är	det	fenomen	som	understundom	uppstår	när	det	fartyg	man	befinner	
sig i går i motsjö och faller ner i en vågdal eller slår i nästa våg med hög kraft. Mer teo-
retiskt kallas fenoment ”slamming” och effekten är ofta rätt spektakulär med en rejäl 
smäll och där hela skrovet med utrustning efteråt skallrar och skakar. Det känns inget 
vidare skönt i kroppen heller. Blir lasterna tillräckligt stora kan fartyget ta skada med 
spräckta spant, trasig och/eller nedfallande utrustning och ibland även personskador. 
Själv minns jag när jag som teknisk provledare genomförde sjöegenskapsprov med 
HMS Stockholm hösten 1985 utanför Karlskrona. Vi gick i en allt högre fart (målet var 
10, 20 och 30 knop) i en pentagrambana (motsjö, bogsjö, sidsjö, låringssjö och medsjö) 
i	en	signifikant	våghöjd	på	knappa	3	meter	(maxvågorna	kan	då	vara	ungefär	dubbelt	
så höga). 10 knop gick bra, vid 20 knop kom ett och annat genomslag i motsjön och 
därefter kom vi upp ytterligare ett antal knop innan genomslagen blev så svåra att det 
inte gick att öka farten mer med hänsyn till utrustning och personal ombord. Då hade  
ett antal bokhyllor ramlat ner, hylsuppsamlingsringen runt 57 mm pjäsen lindat sig som 
stanniolpapper runt densamma och pjäskupolen var spräckt. Efter förtöjning dockade 
vi in men inga andra skador kunde konstateras på skrovet. På det hela taget var och är 
de bägge Stockholmskorvetterna mycket bra i sjön. 

Den andra betydelsen är att nå medial uppmärksamhet och nå fram i mediebruset. 
Sedan förra numret av TiS har detta skett på ett antal sätt vad gäller de marina frågor-
na, inte minst kopplat till den konstaterade kränkningen av svenskt inre vatten med den 
mycket imponerande presskonferens med statsministern, försvarsministern och ÖB. I 
det lilla blev dock Jarl Ellsén och Tidskrift i Sjöväsendet uppmärksammande i Sveri-
ges Radios P1 (programmet ”Språket”) där uttrycket ”kavajhytt” förklarades utgående 
från  Jarls artikel i TiS nr 2/2012. Programmet kan fortfarande höras på webben. I detta 
nummer av TiS återges även den artikel som Bo Rask och Niklas Granholm skrivit och 
som i en något kortare form var införd på ”Brännpunkt” i SvD den 18/11 kring behov 
av marin utveckling inför framtiden.

Detta nummer av TiS innehåller i övrigt en stor mängd artiklar med bland annat 
inträdesanföranden av Ola Alfredsson och Anna-Karin Broth samt en debattskrift av 
Peter Olevik Dunder. Vidare återges en av Kungl. Örlogsmannasällskapet belönad 
skrift (C-uppsats) skriven av löjtnant Kristofer Bengtsson. Christopher Werner har 
inom ramen för sin forskning också skrivit en längre artikel kring ”Maritim säkerhet”, 
där del 1 återges i detta nummer och del 2 kommer i årets sista nummer kring nyår. Den 
trogne skribenten Torbjörn Dalnäs bidrar också med en längre artikel och ett kortare 
kåseri liksom 1.intendenten vid Armémuseum Thomas Roth som beskriver den värsta 
fartygskatastrofen någonsin på danskt vatten. 
Trevlig läsning, önskar
Thomas E. Engevall
Redaktör för Tidskrift i Sjöväsendet
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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.



297

Svensk ubåtsteknologi i Australien 
Inträdesanförande	hållet	vid	Kungl.	Örlogsmannasällskapets	ordinarie	sammanträde	
i	Karlskrona	den	20	augusti	2014.	

Kockums erhöll i december 2013 ett kontrakt från Australiens upphandlingsmyn-
dighet, DMO, för att påbörja studier av vad som kallas ”Option 3 – Evolved Collins 
design”. Kontraktet omfattar inledande studier av en ny typ av ubåtar som så långt 
möjligt ska baseras på nuvarande Collinsubåtar. I studieuppdraget ingår framtag-
ning av övergripande konstruktionsförslag för att belysa hur en nyutvecklad Col-
linsubåt kan tas fram med hänsyn till bl a:
•	 Operationella erfarenheter
•	 Önskvärda förbättringar av designen
•	 Nya operationella kravställningar
De inledande studierna genomförs i samarbete med Australian Submarine Corpo-
ration (ASC), Adelaide, under ca 7 månaders tid vilket innebär att studieresultaten 
kommer att vara klara mot slutet av sommaren 2014.

Ledamoten
OLA ALFREDSSON

Ola	 Alfredsson	 har	 en	 teknisk	 bakgrund	 och	 en	 period	
som	sjöofficer.	Han	har	efter	det	under	25	år	varit	verksam	
inom	den	marina	industrin	och	var	under	de	senaste	5	åren	
verkställande	direktör	för	Kockums	AB.

I	upplägget	finns	dessutom	en	option	för	
kunden att kunna utlösa nästa steg, en så 
kallad ”Concept study”. 

De frågeställningar som kunden öns-
kar få svar på genom studieuppdraget är 
bl a: 
•	 Är det realistiskt att basera Austra-

liens nya generation ubåt på Collin-
subåten

•	 Kan Collinsubåten utvecklas för att 
möta framtida operationella krav

•	 Vilka begränsningar har Collins de-
sign

•	 Vilka	risker	finns	med	ett	sådant	pro-
gram och hur kan de hanteras

•	 Vad är den troliga kostnaderna för en 
sådan utveckling och hur ser tidpla-
nen ut 

•	 Hur kan ett sådant program genom-
föras och vilka är de medverkande 
parterna.
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Collinsprojektet
Låt mig först ge en kortfattad historisk 
tillbakablick över Collinsprojektet. 1987 
valdes Kockums som designer för en ny 
typ av ubåtar för Australiens marin. sex 
ubåtar skulle produceras lokalt i Aus-
tralien vid ett varv som inte ens fanns 
vid tidpunkten för kontraktet. Huvud-
leverantör av hela ubåtsprogrammet var 
Australian Submarine Corporation, ASC, 
ett nybildat ubåtsvarv som etablerades i 
Adelaide av Kockums tillsammans med 
australiska och amerikanska delägare. 

Utveckling och konstruktion av Col-
linsubåtarna genomfördes initialt av 
Kockums i Malmö. Ett 20-tal ingenjörer 
från Australien engagerades av Kockums 
och gavs möjlighet att lära sig ubåtskon-
struktion genom att medverka på plats i 
Malmö.  Kunden etablerade ett kontor i 
Malmö där man hade ett 20-tal personer 
som följde arbetet med framtagningen av 
konstruktionen av Collins och hade en 
nära dialog med Kockums ingenjörer.

Efterhand som ubåtskonstruktionen 
färdigställdes	flyttades	fokus	från	Malmö	
till varvet i Adelaide. Kockums hade un-
der lång tid personal på plats i Adelaide 
för att stödja uppbyggnaden av varvet och 
säkerställa att det fanns teknisk expertis 
på plats under byggnation av ubåtarna. 
Genom detta kunde också teknologiöver-
föring till de australiska kollegorna på 
ASC ske på ett naturligt sätt så att man 
efterhand kunde bygga ubåtarna och se-
nare även vidmakthålla ubåtarna, med i 
första hand inhemska resurser.  

Det var onekligen en stor utmaning för 
Kockums att genomföra utveckling av 
en helt ny 3 000 tons ubåt som var större 
än någon tidigare konventionell ubåt och 
som skulle kunna operera både kustnära 
samt oceangående. Kockums engagerade 

mer än 300 egna ingenjörer i utvecklings-
arbetet	och	många	fler	var	engagerade	ge-
nom de många underleverantörerna. 

De ubåtsklasser som Kockums tidigare 
utvecklat för svenska marinen var betyd-
ligt mindre. Ubåt av typ Västergötland 
som Kockums vid tidpunkten när kon-
traktet med Australien ingicks nyligen 
färdigställt var en mycket avancerad ubåt 
på ca 1 100 tons deplacement. 
Emellertid	 kunde	 designfilosofier	 och	

många systemlösningar användas som 
grund vid utvecklingen av systemen för 
den större Collinsubåten. Inom vissa sys-
temområden krävdes dock framtagning 
av helt nya system, exempelvis framdrift, 
vapenutskjutningssystem och släphydro-
fonsystem. 

Australiens marin krävde att de nya 
ubåtarna skulle ha en hög automations-
nivå. Ett manöver- och övervaknings-
system, som vid den tidpunkten måste 
betraktas som ett av de mest avancerade 
kontrollsystemen för ubåtar, togs fram 
genom ett framgångsrikt samarbete mel-
lan Kockums, Saab och ASC. 

För ubåtskontraktet hade Australien 
långtgående krav på lokalt innehåll inne-
bärande att 70 % av hela kontraktsvärdet 
skulle arbetas upp i Australien. Detta 
åstadkoms dels genom att ubåtarna hu-
vudsakligen byggdes på plats vid varvet 
i Adelaide samt genom att många aus-
traliska underleverantörer engagerades 
under projektets genomförande. Exem-
pelvis producerades ubåtsbatterierna vid 
ett nyetablerat företag i Adelaide. 

Det är ingen tvekan om att de många 
australiska leverantörerna som var med i 
ubåtsprojektet utvecklades på ett positivt 
sätt.	 Leverantörerna	 fick	 kvalificera	 sig	
för att kunna medverka i ett så krävande 
projekt och därigenom höjde de sin för-
måga att arbeta med avancerade system. 
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I Adelaide byggdes det nya varvet, 
Australian Submarine Corporation, upp 
och det tog ca två år att färdigställa. Un-
der den perioden ökade även ASC sin 
personalstyrka och hade ca 1 000 anställ-
da efter tre år. En imponerande uppbygg-
nad som stöddes av Kockums och de öv-
riga partnerna som tillhandahöll expertis 
under projektet. 

Collinsubåten
Några av Collins huvudsakliga egenska-
per är:
•	 Lång räckvidd och relativt hög fart 

under transit
•	 Lång uthållighet med förmåga att 

vara på uppdrag under 70 dygn
•	 Bra undervattensuthållighet med 

tanke på att Collins inte har luftobe-
roende framdrivningssystem

•	 Stor besättning (45 man) med för-

måga att ta ombord ett antal temporär 
personal

•	 Avancerat vapensystem och sensorer
•	 Hög automationsnivå genom det in-

tegrerade skeppstekniska kontroll- 
och övervakningssystemet

•	 Hög manövrerbarhet genom bl a X- 
roderkonfiguration

•	 Förmåga att ta stor vapenlast, både 
torpeder och missiler

•	 Avancerad vapenhanterings- och ut-
skjutningssystem

•	 Låga signaturer och hög motstånds-
förmåga mot undervattensdetonatio-
ner.

Collinsubåtarna utvecklades för att svara 
mot de unika operationella krav som Aus-
tralien ställde på ubåtarna. Den modulära 
konstruktions- och byggnadsteknik som 
Kockums utvecklat sedan 60-talet möj-

Collinsubåt	med	operahuset	i	Sydney	i	bakgrunden.	Foto:	Kockums.
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liggjorde att ubåtarna kunde produceras 
på ett distribuerat sätt.  Detta innebar att 
skrovsektioner och interna plattformar 
kunde	produceras	på	olika	ställen,	i	flera	
delstater i Australien, för att slutligen in-
tegreras och slutmonteras vid ASC’s varv 
i Adelaide där även driftsättning och 
provning genomfördes. 

Med tanke på ubåtsprojektets kom-
plexitet så är det ingen tvekan om att det 
som utfördes var en fantastisk prestation 
av alla inblandade – och jag skulle t o m 
våga påstå att något liknande inom detta 
område knappast har genomförts nå-
gon annanstans. När projektet startade i 
mitten av 1987 fanns i Adelaide bara en 
grusplan - sex år senare i augusti 1993 
sjösattes den första ubåten som togs i 
operationell drift tre år senare. 

Det är uppenbart att det fanns många 
problem under projektets gång och som 
fick	 mycket	 uppmärksamhet	 tex	 vapen-
systemet, dieslarna, propellrar, hydrody-
namik mm. Detta var inte unikt för Col-
linsubåtarna – stora försvarsprojekt som 
innefattar en hög grad av nyutveckling 
– där ubåtar betraktas som ett av de mest 
avancerade och komplexa systemen – 
innebär alltid risker och ibland oväntade 
problem som måste hanteras och lösas på 
bästa sätt. 

Det är emellertid ingen tvekan om att 
Collinsubåtarna idag är en av världens 
mest avancerade konventionella ubåtar.

Vidareutvecklad (evolved) 
Collinsubåt
Frågan som nu ställs är om det är möj-
ligt att utveckla en ny ubåt, som till stora 
delar bygger på den ursprungliga Col-
lins designen, och som svarar mot de nya 
kravställningar som ställs med tanke på 
operationella förmågor som efterfrågas 
av Australien. Mitt omedelbara svar är 

entydigt	-	ja	det	finns	goda	förutsättning-
ar för detta – och det är logiskt att därför 
utreda hur ett program med Collins som 
grund skulle kunna genomföras.  
Det	 är	 också	 så	 flera	 andra	 nationer	

gör inom detta område – inklusive USA, 
Storbritannien, Tyskland och Sverige 
– man bygger vidare på de system man 
opererar, vidareutvecklar dessa i varie-
rande grad vilket även ger utrymme till 
att införa ny teknik på ett kontrollerat 
sätt. Genom detta kan ett vidareutveck-
lat system även ges nya förmågor för att 
möta en förändrad hotbild. 

Utveckling av ubåt typ Gotland är ett 
exempel på detta, man utgick till stora 
delar på systemlösningar från Väster-
götlandsklassen men införde även ett 
nyutvecklat luftoberoende system för 
framdrift – Kockums framgångsrika 
Stirlingsystem. 

En uppenbar fördel med att utgå från 
Collinsubåten är att den redan har de 
grundläggande prestanda som behövs för 
australiska förhållanden. Ubåten är en av 
världens största ubåtar och har därför de 
dimensioner som behövs för att möta kra-
ven på bl a räckvidd och uthållighet. Den 
kan också inrymma en förhållandevis 
stor besättning och har förmåga att bära 
en	 flexibel	 vapenlast.	 Nya	 vapensystem	
och sensorpaket kan också integreras i en 
utvecklad Collinsubåt. 

En vidareutvecklad design kommer 
förvisso i slutändan att resultera i en ny 
plattform men denna baseras till stora de-
lar	på	en	tidigare	version	som	verifierats	
genom omfattande provning och dessut-
om	finns	operativa	erfarenheter	att	tillgå.	
En fördel med detta tillvägagångssätt är 
att risker kan reduceras genom att åter-
använda tidigare fungerande systemlös-
ningar samtidigt som förbättringar kan 
införas på system som visat sig fungera 
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Tre av de mål som nu eftersträvas i det 
arbete som Kockums nu genomför för 
Australiens räkning är:
Minimera risker
En uttalad målsättning är att ett program 
som bygger på Collins ska vara ett låg-
riskprojekt. Detta kan genomföras ge-
nom: 
•	 Återanvändning av systemlösningar 

och	designfilosofier,	så	lång	praktiskt	
möjligt

•	 Bibehållande av:
 - Generalarrangemang
 - 2tryckfasta avdelningar
 - Räddningsarrangemnag
 - X-roder arrangemang

mindre bra eller där bättre prestanda ef-
terfrågas. 

Det är viktigt att även en vidareutveck-
lad	ubåt	görs	flexibel	så	att	den	är	förbe-
redd för att nya förmågor och system-
uppgraderingar kan införas under dess 
livstid, vilken ofta uppgår till 25-30 år.  
Tillräckliga marginaler avseende vikt, 
stabilitet, kraftförsörjning, kylning mm 
måste därför byggas in i designen från 
början. Designen måste också utformas 
så att nya vapensystem och sensorer kan 
integreras i efterhand. En modulär upp-
byggnad av designen är därför en förut-
sättning – vilket för övrigt även varit en 
grundläggande tanke vid framtagning av 
nya generationer svenska ubåtar. 

Akterskeppet	på	en	av	Collinsubåtarna	under	byggnation.	Foto:	Kockums.	



302

 - Vapenutskjutningssystem
 - Vapenhanteringssystem
 - Skrovdiameter

Nyttja «Submarine proven solutions»
Beprövade lösningar ska väljas där ny- 
eller omkonstruktion är nödvändig för 
att möta förändrade operationella krav, 
förbättrade prestanda efterfrågas eller 
där tidigare system eller utrustningar helt 
enkelt	ej	 längre	finns	att	 tillgå	på	mark-
naden.  
Skapa goda marginaler 
Tillräckliga	marginaler	ska	finnas	i	kon-
struktionen så att underlätta framtida 
uppgraderingar, exempelvis avseende:

 - Vikt
 - Stabilitet
 - Kraftförsörjning och kraftdistri-

bution
 - Volym/utrymmen

Fortsättning
Genom att ta hänsyn till ovanstående 
skapas också förutsättningar för att en ny 
serie av ubåtar, som i grunden bygger på 
Collins, kan byggas i sk batcher om 3-4 
st. I Australien planeras nämligen för en 
gradvis utökning av antalet ubåtar från de 
nuvarande 6 Collinsubåtarna, upp till 12 
nya ubåtar. Eftersom ett sådant ambitiöst 
program kommer att pågå under mycket 
lång tid är det därför troligt att gradvisa 

förändringar införs mellan batcherna. 
För att minimera risker eftersträvas 

också att ny teknik som utvecklats i an-
dra projekt kan återanvändas även för en 
”Evolved Collins”. I Sverige har omfat-
tande moderniseringsprogram genom-
förts för svenska ubåtar efter det att Col-
linsubåtarna byggdes. 

Exempel på detta är införande av luf-
toberoende system på Väsergötlandsklas-
sen och uppgradering av vapensystemen 
på alla ubåtarna. Ett moderniseringspro-
gram av ubåt typ Gotland pågår. Dessut-
om har Kockums levererat uppgraderade 
ubåtar till Singapore. I alla dessa program 
har nya eller modernare lösningar imple-
menterats vilka skulle kunna återanvän-
das även för Australien eftersom Col-
linsubåtarna i grunden bygger på svensk 
designfilosofi	 och	 har	 många	 liknande	
systemlösningar. 

I Sverige har dessutom utvecklingen 
av NGU (ny generation ubåt) pågått under 
en längre tid. Flera av de systemlösningar 
och nya utrustningar som kommer fram 
i NGU kan med fördel anpassas och an-
vändas för en Evolved Collinsubåt. 

I dagsläget har Kockums genomfört 
den första delen av studierna och presen-
terat resultaten för kunden. Detta har in-
kluderat exempelvis:

•	 Analys av nuvarande Collinsubåtars 
konfiguration

•	 Framtagning av gemensam design-
databas

•	 Sammanställning av intervjuer med 
operatörer och underhållspersonal

•	 Kravanalys
•	 Framtagning av rapporter
•	 Framtagning av alternativa design-

lösningar för vissa system

Resultaten kommer att ligga till grund 
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för en eventuell fortsättning av studierna 
vilka kommer att innefatta fördjupade 
analyser och framtagning av konceptlös-
ningar för en Evolved Collins. 

Byggnation av Evolved 
Collinsubåt i Australien
Utvecklingen av varvskapacititen för mi-
litära fartyg i Australien har varit minst 
sagt imponerande under de senaste 10 
åren. Parallellt med det ursprungliga 
ubåtsvarvet, ASC, har det anlagts ytterli-
gare ett komplett varv i Adelaide med bl a 
södra jordklotets största shiplift. Byggna-
tion av 3 st Air Warfare Destroyers pågår. 
Dessutom	 har	 flera	 stora	 internationella	
försvarsföretag inklusive Saab etablerat 
sig i Adelaide, och på andra platser i Aus-
tralien.  

Det råder därför ingen tvekan om att 
de nya ubåtarna återigen kan byggas på 
plats i Australien – tvärtom torde förut-
sättningar för detta vara avsevärt bättre 
än vad de var när Collinsprojektet påbör-
jades i mitten av 80-talet. Detta gäller 
både infrastruktur men även personella 
resurser och kompetenser. 

Ett ubåtsprojekt av den dignitet som 
planeras i Australien är emellertid myck-
et omfattande och komplext. Vad som be-
höver tas fram är därför en optimal mo-
dell och projektstruktur för hur ett nytt 
ubåtsprogram kan genomföras i Austra-
lien och med vilka partners som detta 
bäst kan förverkligas.  

Från svensk sida skulle det givetvis 
vara hedrande att få möjlighet att kunna 
deltaga i ett sådant projekt. Det Sverige 
kan bidra med i första hand är förstås det 
samlade ubåtskunnande som utvecklats 
inom landet under generationer inom 
både myndigheter, försvarsmakt och in-
dustrin. 

En uppenbar fördel med en Evolved 

Collins i Australien är att man skulle 
bygga	 vidare	 på	 samma	 designfilosofi	
och ubåtsstandard som för närvarande 
används inom australiska marinen och 
den lokala varvsindustrin.  

Framgångsfaktorer  
Det	 finns	 givetvis	 flera	 faktorer	 att	 ta	
hänsyn till vid etablering av ett stort och 
komplext försvarsindustriprojekt av den 
dignitet och komplexitet som ett ubåts-
projekt representerar, exempelvis:

•	 Projektstruktur innefattande bl a;
 - Kontraktstyp 
 - Relationer mellan kund och hu-

vudleverantör
 - Ansvarsförhållanden
 - Beslutsprocess
 - Riskhantering

•	 Samarbetspartners
•	 Gemensamma projektmål
•	 Balanserade och realistiska operatio-

nella och tekniska krav
•	 Realistiska tidplaner
•	 Riskreserver
•	 mm.
Listan kan göras hur lång som helst. Möj-
ligen är en av de viktigaste aspekterna att 
det	från	politiskt	håll	finns	en	bred	sam-
syn om behovet av de nya ubåtarna och 
en samsyn på hur anskaffningen bör ge-
nomföras eftersom projektet kommer att 
pågå under mycket lång tid med troliga 
skiften i det politiska ledarskapet. 

Summering
Kockums har genomfört de inledande 
studierna för att utröna om en sk Evolved 
Collinsubåt kan utgöra basen för en ny 
generation ubåtar för Australien. 

Resultaten av studierna har presente-
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rats för kunden som kommer att utvär-
dera dessa och därefter kommer de att 
ta beslut om man vill gå vidare på detta 
spår. Anskaffning av nya ubåtar är ett 
stort nationellt projekt och myndigheter 
och politiska nivån kommer att behöva 
ta ställning till hur projektet ska genom-
föras.   

En Evolved Collins är enligt Kockums 
utvärdering ett realistiskt alternativ där 
den	 nya	 ubåten	 baseras	 på	 en	 befintlig	
och väl beprövad design som kan vida-
reutvecklas för att möta de framtida ope-

rationella kraven. En Evolved Collins 
kommer att bli en ubåt med utmärkta pre-
standa och egenskaper. 
Det	finns	 goda	 förutsättningar	 för	 att	

bygga ubåtarna på plats i Australien ge-
nom	 att	 utnyttja	 befintlig	 infrastruktur	
och personella resurser.  

Ett fördjupat bilateralt samarbete mel-
lan Australien och Sverige inom ubåts-
området borde vara intressant för båda 
länderna och stödjer utveckling och vid-
makthållande av kompetenser och förmå-
gor på båda sidor. 
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Behåll gruppbefäl, soldater och sjömän längre 
genom validering och karriärsteg
Svenska försvarets personalförsörjning bygger idag på frivillighet, liksom övriga 
yrken på arbetsmarknaden. Det militära yrket skiljer sig dock till innehållet från 
vanliga	jobb	och	för	gruppbefäl,	soldater	och	sjömän	finns	därtill	 lagen	om	vissa	
försvarsmaktsanställningar som bland annat föreskriver att den samlade anställ-
ningstiden inte får överskrida 16 år.1 Tidsbegränsade avtal får träffas för 6 till 8 år 
och efter 16 år kräver lagen att anställningar upphör. Försvarsmaktens utmaning 
hittills är att personalen avslutar sina anställningar långt tidigare än så. Prognosen 
för medelanställningstid är nu 4 år.2 Både för verksamhetskvalitet och myndighe-
tens ekonomi behöver detta ändras. Även för personalens självbild bör detta vändas.

Löjtnant
PETER OLEVIK DUNDER

Peter Olevik Dunder gjorde sin värnplikt som Maskin-
tjänstchef	på	HMS	M22	år	2001.	Efter	examen	som	minör	
från	Karlberg	2004	tjänstgjorde	han	 i	olika	befattningar	
på	fartyg	av	Landsortklass.	Sedan	2008	är	han	tjänstledig	
för	politiska	uppdrag	i	Haninge	kommun	men	har	årligen	
gjort	avbrott	för	korta	tjänstgöringar,	i	huvudsak	på	4.sjö-
stridsflottiljen,	valåren	undantagna.

Erfarenheter1 från2 andra länders försvars-
makter lyfts i debatten och kan tjäna som 
underlag för Försvarsmakten framtida 
personalförsörjning.3 Tidigare svenska 
erfarenheter av anställda unga befälse-

1. Svensk författningssamling, Lag	 om	 vissa	
försvarsmaktsanställningar, SFS 2012:332, 
2012-05-31, http://www.riksdagen.se/sv/Doku-
ment-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/
Svensk-forfattningssamling-201_sfs-2012-332/ 
(2014-10-19) 
2. Försvarsmakten, Försvarsmaktens	årsredo-
visning	2013, 2014-08-25, bilaga 2, sid 29, http://
www.forsvarsmakten.se/sv/om-myndigheten/
dokument/arsredovisningar/#%c3%85rsredovis
ning+2013 (2014-10-19)

lever har årtionden på nacken.3 Samtida 
exempel	 finns	 dock.	 Förutom	 data	 från	
de senaste åren med anställda grupp-
befäl,	 soldater	 och	 sjömän	 (GSS)	 finns	
även svenska erfarenheter att hämta från 
andra stora organisationer som likt För-
svarsmakten står inför rekryteringsutma-
ningar.

Endast ett fåtal arbetsgivare i Sverige 
är närheten av det antal anställda som 

3. Totalförsvarets forskningsinstitut, Försva-
rets	personalförsörjning:	hur	går	vi	vidare	nu?	
2014-08-25, http://www.foi.se/sv/nyheter/Press-
-nyheter/Nyheter/2014/Forsvarets-personal-
forsorjning-hur-gar-vi-vidare-nu/ (2014-10-19)
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myndigheten Försvarsmakten har. Kom-
muner och landsting är några av dem. Of-
fentlig	sektor	har	flera	stora	arbetsgivare	
och dagens och morgondagens rekryte-
ring av omsorgspersonal till kommuner 
och landsting är en stor utmaning. Här 
kan Försvarsmakten dra paralleller och 
därigenom	behålla	GSS-anställda	fler	år.	

Det arbete som idag utförs av vårdbi-
träden och undersköterskor har bland an-
nat varit föremål för statlig offentlig ut-
redning.4 Uppgiften då var att ”analysera 
och ge förslag på hur kompetensbehovet 
inom sektorn ska kunna tillgodoses”. Ut-
redningens förslag togs inte i de delarna 
med i regeringens proposition men ar-
betsgivare arbetar vidare med kvalitets-
säkring av verksamhet och personalens 
kompetens. Arbetsgivarorganisationen 
Sveriges kommuner och landsting har 
till exempel givit ut en skriftserie om 
’Sveriges viktigaste jobb’ till stöd för de 
100-tals arbetsgivarmyndigheterna detta 
berör.5

Tillsammans med att dra paralleller till 
hur Försvarsmakten arbetat med nivåhö-
jande utbildning för yrkes- och reserv-
officerare,	och	den	unika	möjlighet	 som	
GSS-anställningarna är, så bör kommu-
ner och landstings arbete kunna ligga till 
grund för en mer hållbar personalförsörj-
ning av gruppbefäl, soldater och sjömän 
(GSS).
Marinen	finns	på	ett	 fåtal	orter	 i	 lan-

det. Garnisonen i Haninge är en av dessa 
4. Socialdepartementet, Utredningen Yrkes-
krav i äldreomsorg, I den äldres tjänst. Äld-
reassistent	 -	 ett	 framtidsyrke,	 SOU	 2008:126, 
2008-12-16,ht tp://www.reger ingen.se/sb/
d/10057/a/117680 (2014-10-19)
5. Sveriges kommuner och landsting, sök-
ning, [webbplats], --- http://webbutik.skl.se/
cgi-bin/ibutik/AIR_ibutik.fcgi?funk=Sok_
Falt&ID=52&Sokvarde=Sveriges%20viktigas-
te%20jobb (2014-10-19)

platser. År 2013 hade som en jämförelse 
Haninge kommun 4 626 anställda. För att 
få en uppfattning hur stora kommuner är 
kan detta ställas i relation till Försvars-
makten som för hela landet hade 5 391 
GSS-anställda samma år.6 Nedbrutet på 
verksamheter så hade äldreförvaltningen 
i Haninge det aktuella året 631 anställda, 
vilket	inte	är	helt	olikt	Amfibieregemen-
tets 535 GSS/K och 152 GSS/T.7, 8, 9

Omvårdnadspersonalen inom äldre-
förvaltningens verksamhet kommer här 
att liknas vid personalkategorin GSS. 
Lejonparten av dessa kommunanställda 
är undersköterskor. 2008 utreddes om 
staten skulle döpa om vårdbiträden och 
undersköterskor till äldreassistenter.10 
Förslaget blev i den delen aldrig verklig-
het. Nya benämningar hanterar inte be-
manningsfrågan. Inom försvaret gick ka-
tegorin gruppbefäl längre tillbaka under 
benämningen underbefäl. Utmaningarna 
att rekrytera och behålla GSS-personalen 
kvarstår	nytt	prefix	till	trots.	Åter	till	äld-
6. Försvarsmakten, Försvarsmaktens	årsredo-
visning	2013, 2014-08-25, bilaga 2, sid 17, http://
www.forsvarsmakten.se/sv/om-myndigheten/
dokument/arsredovisningar/#%c3%85rsredovis
ning+2013 (2014-10-19)
7. Haninge kommun, Äldrenämnden, Års-
redovisning	 2013, 2014-02-27. http://prot.
haninge.se/k twebbin /dbisa.dl l /k twebscr/
pk_asil.htm?+elin=AN&pvm=2014-02-27%20
17%3a30&lista=0 (2014-10-19)
8. Försvarsmakten, Amfibieregementet, 
[webbplats], ---, http://www.forsvarsmakten.
se/sv/organisation/amfibieregementet-amf-1/ 
(2014-10-19)
9. Försvarsmakten, Så	har	vi	räknat, 2014-03-
31, [webbplats], ---, http://www.forsvarsmakten.
se/sv/organisation/sa-har-vi-raknat/ (2014-10-
19)
10. Socialdepartementet, Utredningen Yrkes-
krav i äldreomsorg,	 I	 den	 äldres	 tjänst.	 Äld-
reassistent	 -	 ett	 framtidsyrke,	 SOU	 2008:126, 
2008-12-16, http://www.regeringen.se/sb/
d/10057/a/117680 (2014-10-19)
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reomsorgen så arbetas där istället med att 
validera personalens kompetens och ”att 
införa	fler	och	mindre	karriärsteg”.11 Den 
delen bör Försvarsmakten noga följa och 
om möjligt ta efter.

Kunskaperna hos det vårdbiträde eller 
den undersköterska som anställs valide-
ras och en individuell kompetentsutveck-
lingsplan	görs.	Överfört	till	flottan	skulle	
då varje sjöman som mönstrar ombord 
valideras. Försvarsmaktens skolor leve-
rerar en grundutbildad, och till viss del 
yrkesutbildad, anställd sjöman till för-
bandet och fartyget. Personen har sam-
tidigt med sig kompetenser sedan innan. 
11. Sveriges kommuner och landsting, Sveriges 
viktigaste	jobb	-	Så	möter	vi	rekryteringsutma-
ningarna	i	vården	och	omsorgen,	ISBN	978-91-
7585-092-4, 2014-04-23, sid 19, http://webbutik.
skl.se/sv/artiklar/sa-moter-vi-rekryteringsutma-
ningarna-i-varden-och-omsorgen.html (2014-
10-19)

Kanske också kompetensluckor som bör 
fyllas, all hittillsvarande skolutbildning 
till trots. 

När personen mönstrar ombord följer 
en grad med befattningen sjömannen ska 
bestrida på fartyget. Istället för att låta 
graden följa befattningen ombord bör 
graden istället göras till valideringssteg 
och	ett	gruppbefäls	grad	utgöra	flera	och	
mindre karriärsteg.

Försvarsmakten tar i sin årsredovis-
ning 2013 upp att: ”I det nya systemet 
kan äldre soldater agera mentorer åt 
yngre för att underlätta deras integra-
tion på arbetsplatsen och som stöd i olika 
utbildningssituationer.”12 Om den GSS-

12. Försvarsmakten, Försvarsmaktens	årsredo-
visning	2013, 2014-08-25, bilaga 2, sid 29, http://
www.forsvarsmakten.se/sv/om-myndigheten/
dokument/arsredovisningar/#%c3%85rsredovis
ning+2013 (2014-10-19)

En	sjöman	i	sitt	rätta	element.	Foto:	Sergeant	Anton	Thorstensson/Combat	Camera/
Försvarsmakten.
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anställdes grad då är kopplad till en GSS-
karriär istället för befattning ombord på 
fartyget visar myndigheten uppskattning 
för den äldre soldatens/sjömannens kom-
petens och utbildning av yngre kollegor. 

Försvarsmakten fortsätter i årsredo-
visningen för 2013 att skriva: ”Utma-
ningen för att kunna behålla GSS/K är 
grundläggande trivsel i en meningsfull 
vardag som skapar framtidsutsikter.”13 
samt ”Den enskilt viktigaste frågan för 
att behålla GSS/K bedömer Försvars-
makten vara möjligheterna till personlig 
utveckling. Det är personlig utveckling 
som skapar stärkta framtidsutsikter.”14 
Försvarsmakten beskriver här i andra 
ordalag detsamma som Sveriges kommu-
ner och landsting. Det bör också speglas i 
hur personalkategorin GSS kompetensut-
vecklas och ges möjlighet till karriär utan 
att	behöva	läsa	vidare	till	yrkesofficer.

Myndigheten har infört möjligheten 
till	 specialistofficersutbildning	 som	 är	
anpassad i tid och omfattning. För att 
återgå till omvårdnadsparallellen skulle 
det kunna liknas vid att undersköterskor 
med stor erfarenhet förmodligen har lätt-
are att ta till sig en sjuksköterskeutbild-
ning jämfört med någon som kommer 
från färsk från gymnasieskolan. Gott så. 
Det arbetsgivaren tyvärr riskerar att gå 
miste om när fokus endast läggs på nästa 
stora steg uppåt utbildningsmässigt är 
möjligheten	 till	att	uppmärksamma	flera	
och mindre karriärsteg. På samma sätt 
som den undersköterska som valideras 
och ges ökat ansvar inom organisatio-
nen växer i yrkesrollen, förhoppningsvis 
trivs bättre och gör ett bättre jobb så kan 
det gruppbefäl som tillåts växa som GSS 
välja att stanna i yrket istället för att stäl-
las inför valet att läsa vidare till speciali-
13. Ibid, bilaga 2, sid 30
14. Ibid, bilaga 2, sid 31.

stofficer	eller	söka	sig	en	karriär	utanför	
Försvarsmakten.

Senast den 1 november 2014 ska reger-
ingens särskilde utredare Stefan Ryding-
Berg ha redovisat ”hur Försvarsmaktens 
personalförsörjning bör utvecklas inom 
ramen för den försvarspolitiska inrikt-
ning som riksdagen beslutat”.15, 16 Det är 
angeläget då huvuddelen GSS-anställda 
slutar tidigare än myndigheten ser som 
önskvärt.17, 18

En delförklaring till varför GSS slutar 
är för att påbörja utbildning till speciali-
stofficer	eller	officer.	Det	måste	ses	som	
positivt. Nedbrutet på förband skulle det 
till och med kunna utgöra en grund för 
att bagatellisera behovet av se över hur 
att behålla GSS i organisationen. För 
2013 var för att ta ett exempel Fjärde 
sjöstridsflottiljens	 GSS-avgångarna	 12	
procent. Vilket ska ställas i relation till 
Försvarsmaktens 14 procent 2013 eller 19 
procent 2012. Av dessa 12 procent utgjor-
de knappt hälften, endast 5 procentenhe-
ter, GSS som valde att lämna för en civil 
karriär	medan	övriga	gick	till	officersut-
bildningarna.19  Prognosen är ändå att av-

15. Försvarsdepartementet, pressmeddelande,	
Utredare	om	Försvarsmaktens	personalförsörj-
ning utsedd, 2013-12-20. http://www.regering-
en.se/sb/d/17014/a/231208 (2014-10-19)
16. Försvarsdepartementet, kommittédirek-
tiv,	 Försvarsmaktens	 personalförsörjning,	 Dir	
2013:94, 2013-10-24. http://www.regeringen.se/
sb/d/17547/a/227067 (2014-10-19)
17. Mikael Holmström, Sju av tio soldater hop-
par av, Svenska Dagbladet, 2014-02-10,
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/sju-av-tio-
soldater-hoppar-av_8969194.svd (2014-10-19)
18. Försvarsmakten, Försvarsmaktens	årsredo-
visning	2013, 2014-08-25, bilaga 2, sid 29, http://
www.forsvarsmakten.se/sv/om-myndigheten/
dokument/arsredovisningar/#%c3%85rsredovis
ning+2013 (2014-10-19)
19. Eva Skoog Haslum, C4	 veckobrev	 v408, 
Fjärde	sjöstridsflottiljen,	2014-02-21.
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talstiden	inte	fullföljs	varvid	fler	behöver	
utbildas och kunskapsnivån inte stiger i 
den omfattning som varit möjlig.

Vardagen för ett gruppbefäl eller en 
soldat i Armén eller Flygvapnet skiljer sig 
förmodligen från sjömannens. Försvars-
gemensamma lösningar för åtminstone 
stycken av valideringen till vicekorpral, 
korpral och sergeant kan rimligen ändå 
tas fram. Andra stycken bör istället an-
passas	till	det	som	specifikt	efterfrågas	på	
Marinens plattformar. Kanske också att 
ytterligare en grad på OR-karriärsstegen 
innan 1:e sergeanten (OR6) tillförs. Sätts 
ett krav på förslagsvis en första fullgjord 
kontraktsperiod för att ens kunna komma 
ifråga för denna grad så höjs ribban ytter-
ligare innan den som tjänstgör som GSS 
slår i sitt glastak.

Eftersom Försvarsmakten till skillnad 
från andra arbetsgivare också har med att 
avveckla sina anställda så kan en GSS-
karriär fullt rimligt späckas med civilt 
meriterande inslag.20 Matrosbehörighet 

20. Svensk författningssamling, Lag om vissa 
försvarsmaktsanställningar, SFS 2012:332, 
2012-05-31, http://www.riksdagen.se/sv/Doku-
ment-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/
Svensk-forfattningssamling-201_sfs-2012-332/ 
(2014-10-19)

enligt STCW-Manila, sjöfartsbok, växel-
tjänst	 i	 handelsflottan,	 på	 isbrytare,	 sjö-
mätare eller i kustbevakningen. Omställ-
ningsförsäkringar är ett mer beprövat sätt 
att	slussa	personal	vidare,	men	här	finns	
möjlighet att också ge något tillbaka till 
verksamheten. Med tyngdpunkt på sjö-
yrket kan förståelse för övriga sjöfarten 
öka och överspridning av kunskap ske. 
Liknande upplägg skulle rimligen kunna 
startas för sambandspersonal att gå till 
andra delar inom Försvarsmakten för att 
sedan med mer i bagaget och ett nytt sug 
efter sjön återvända till fartygen. Et ce-
tera	för	fler	yrkesgrenar.

Kvintessensen är således att lägga ett 
större	 fokus	 på	 yrkesrollen	 och	 på	 fler	
och tydliga steg i GSS-karriären och på 
så vis uppvärdera densamma. Ibland ta-
las	om	officerare	 som	en	kår.	Låt	också	
gruppbefäl, soldater och sjömän få känna 
sig som del av en yrkeskår. GSS må vara 
något personen av fri vilja eller på grund 
av lagkrav inte gör mer än ett visst an-
tal år men det är långt ifrån ett tillfälligt 
jobb. GSS är ett yrke och ett karriärval 
att känna stor stolthet i. Dithän behöver 
vi komma och validering och karriärsteg 
är verktyg för att ta oss dit.
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Marint mentorskap – en självklarhet!?
Inträdesanförande	hållet	vid	Kungl.	Örlogsmannasällskapets	ordinarie	sammanträde	
i	Stockholm	den	24	september	2014.	

Mitt	inträdesanförande	omfattar	en	personlig	reflektion	vilken	jag	gjort	dels	i	rollen	
som före detta krigsförbandschef men också dels i min egen tjänstemannaroll 
i	 den	 marina	 organisationen.	 Jag	 ska	 reflektera	 kring	 det	 faktum	 att	 vi	 lever	
med ett förvånande tillkortakommande i Marinen. Jag vågar påstå att samma 
tillkortakommande	även	finns	till	stora	delar	inom	hela	Försvarsmakten:	nämligen	
avsaknaden av ett formaliserat mentorskap. 

Ledamoten
ANNA-KARIN BROTH

Kommendörkapten	Anna-Karin	Broth	är	 f	n	Chef	N3	vid	
4.sjöstridsflottiljen	 med	 ansvar	 för	 operationsplanering,	
insatser	och	beredskap.	Hon	har	tidigare	tjänstgjort	som	
Chef	för	41.korvettdivisionen,	vid	HKV	INSS	J3	samt	i	För-
svarsdepartementet

Jag vill inledningsvis avfärda alla even-
tuellt förutfattade meningar om att mitt 
anförande helt och hållet skall kretsa 
kring ett mentorskap utformat enbart för 
kvinnor, vilket är en vanlig missuppfatt-
ning jag möter. Inget kunde vara mer fel. 
Jag ser istället framför mig ett marint 
mentorskap som är tillgängligt för hela 
personalkåren. Jag talar om ett mentor-
skap som säkerställer personlig utveck-
ling, ger skickligare yrkesmän, utvecklar 
bättre chefer, skapar nöjdare personal och 
sammanfattningsvis gör marinen till en 
attraktivare arbetsplats.

Jag kommer nedan att presentera mina 
argument för varför ett marint mentor-
skap borde vara självklart. Jag kommer 

först beskriva marinens organisatoriska 
problem baserat på min uppfattning kring 
chefers utmaningar kopplat till bristen på 
ett marint mentorskap. Därefter kommer 
jag beskriva det upplevda behovet av ett 
mentorskap genom att peka på persona-
lens förutsättningar och efterfrågan av 
återkoppling. På det följer min beskriv-
ning av hörnstenarna för ett instiftande, 
vidmakthållande och utveckling av ett 
marint mentorskap följt av de tänkbara 
vinster och positiva effekter som ett men-
torskap kan ge oss. Jag kommer även att 
beröra överväganden och utmaningar 
med ett sådant här projekt för att avslut-
ningsvis ge min rekommendation vad av-
ser vägen framåt.
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Chefens och marinens 
problem 
Jag	börjar	först	med	min	reflektion	kring	
ämnets kärna: avsaknaden av ett mentor-
skap i marinen.

Att få tillgång till en mentor i yrkesli-
vet är mångas önskemål, men är få för-
unnat och i marinen är detta i princip 
omöjligt eftersom en organisatorisk lös-
ning	saknas.	Det	finns	många	i	den	ma-
rina organisationen vars starka önskan är 
att få dela med sig av sin kompetens och 
kunna hjälpa en medarbetare framåt. Jag 
menar att mentorskap således skulle vara 
en vinstlott för bägge parter där både or-
ganisationen och individen i stort sett har 
mycket att vinna. 

Jag tror att mentorer skulle vara av stor 
vikt för individutveckling och även kar-
riärsutveckling. Jag ser det som ett pro-
blem för organisationen att vi inte på ett 
strukturerat sätt tillvaratar seniora med-
arbetares kunskap och erfarenhet och 
överför detta till en yngre generation. Jag 
ser också att ett fåtal har gått in som kar-
riärister i organisationen och min bedöm-
ning är att majoriteten skulle inte gått vi-

dare i karriären utan att ha blivit pushade 
eller uppmuntrade av chefer eller någon 
i en högre position, likt ett informellt 
mentorskap.	Idag	ser	jag	flera	potentiella	
ledare eller blivande chefer gå till spillo 
för att de hamnat i tjänster (oftast spe-
cialister) där det inte går att ta sig vidare 
uppåt i karriären. Idag utvecklas som vi 
vet	 taktiska	 officerare	 vertikalt	 medan	
specialister har tendens att utvecklas mer 
horisontellt. Många kvinnor är dessutom 
specialister	och	risken	finns	att	man	mis-
sar många potentiella kvinnliga ledare 
utifrån dessa förutsättningar.

Att som arbetsgivare och chef inom 
marinen kunna stimulera, vägleda och 
bistå sin personal har alltid varit en utma-
ning. En rad omständigheter begränsar 
chefers möjligheter att utöva dessa ar-
betsuppgifter till sin fulla potential. Brist 
på tid och ekonomiska resurser sätter som 
bekant begränsningar, men framförallt så 
saknas ett användbart instrument och en 
formaliserad metod för detta. De sjögå-
ende förbandens existensberättigande 
vågar jag påstå ligger helt och hållet i de 
mönstrade besättningarna. Som exempel, 
under första halvåret 2014 låg snittåldern 

Officerare	 i	 samband	med	 en	 sommaravslutning	 vid	 4.sjöstridsflottiljen.	 Foto:	 För-
svarsmakten.
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i ett visst marint förband på 24 år, dvs en 
förhållandevis ung personalstock. Detta 
är inte något som är unikt för just det för-
bandet, utan andra krigsförbandschefer 
bör ha liknande personalförutsättningar 
och sammansättningar. En ung personal-
kader ger särskilda utmaningar för chefer 
där en viktig uppgift är att framstå som 
en attraktiv arbetsgivare. Det måste vara 
en prioriterad uppgift för varje chef att 
attrahera och stimulera denna unga ge-
neration människor som visat intresse för 
marinen och sökt sig dit i syfte att stanna 
kvar inom organisationen. Det är denna 
generation som är marinens framtid och 
som vi måste skapa de bästa förutsätt-
ningarna för, så att de skall kunna ut-
vecklas i önskvärd riktning.
Våra	 sjömän	 och	 officerare,	 liksom	

tidigare kullar har olika personliga för-
utsättningar, men det som skiljer dagens 
personal från de tidigare kullarna är att de 
ofta kliver in i organisationen utan marin 
bakgrund och förväntas leverera direkt. 
Det är här det ofta behövs handledning. 
Jag	har	vid	flera	tillfällen	sett	medarbeta-
re	befinna	sig	i	situationer	där	rådgivning	
skulle ha resulterat i ett tryggare och säk-
rare agerande. Exempel på situationer har 
varit vid internationella kontakter, vid 
operativt uppträdande, vid ett förväntat 
svenskt förhållningssätt, vid mediekon-
takter, vid nyttjandet av outtalade regler 
(i mässliv och vid ceremonier). Kunskap 
om grundläggande och för oss självklara, 
marina eller försvarsmaktsgemensamma 
funktioner kan vi idag inte med självklar-
het förutsätta att de är kända av den per-
sonal som vi anställer ”direkt från gatan”. 

Att instifta ett marint mentorskap 
är min idé om hur vi kan komma runt 
problemet och skapa en organisatorisk 
struktur för att underlätta och skapa 
förutsättningar för kunskapsöverföring, 

erfarenhetsutbyte, vägledning och ut-
veckling av främst underställd personal 
men även chefer. Mycket av tyngdpunk-
ten i mentorskapet utgörs just av vägled-
ning. Mitt förslag kräver inte några större 
ekonomiska resurser utan handlar om att 
identifiera	 mentorskapets	 grundpelare	
inom	 den	 befintliga	 organisationen	 och	
tydliggöra metod och struktur för hur 
detta skall genomföras, vilket jag snart 
återkommer till. 

Trots personlig erfarenhet från att ha 
tjänstgjort på olika nivåer inom marinen 
både som underställd och som chef så 
har jag hittills ännu aldrig stött på något 
forum där idéer och diskussioner förts 
kring instiftandet av ett marint mentor-
skap. Jag har heller aldrig blivit tillfrågad 
om jag kan tänka mig agera som mentor 
och jag känner heller ingen i min närhet 
som fått liknande fråga. Varför ser det 
ut så här? Svaret är enkelt: formerna och 
forumet	finns	helt	enkelt	 inte.	 Jag	är	yt-
terst medveten om att frågan ”Vill du bli 
mentor?” inte heller skall ställas till alla, 
men håll med om att det är underligt att 
det förhåller sig så här.

Jag har under min research i ämnet 
stött på uppfattningar som att mentorskap 
endast bör gälla från kommendörkapten/
överstelöjtnant (OF 4) och uppåt. Jag var 
på väg att göra den avgränsningen i detta 
anförande men valde istället att falla till-
baka till min grundidé: Ett mentorskap 
tillgängligt för ALLA. Det som slutligen 
övertygande mig var det korta spontana 
mötet i korridoren med en blivande far-
tygschef av löjtnants grad där denne fun-
derade över sina åtaganden inom perso-
nalansvar, materielfrågor och insatskrav 
och avslutar vårt samtal med orden: ”Jag	
undrar	hur	andra	 före	mig	har	gått	 till-
väga	och	vilka	erfarenheter	de	drog,	man	
skulle	ha	haft	en	mentor...”
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Efterfrågan och det 
upplevda behovet 
Som känt så består marinens förband av 
högteknologisk materiel, modern utrust-
ning och högst operativa skrov. Trots det-
ta riskerar förbanden att vara helt tand-
lösa utan säkerställd tillgång på personal. 
Det är värt att ställa sig frågorna hur det 
kommer sig att marinen konstant saknar 
vissa personalkategorier över tiden? Hur 
uppmuntrar vi soldater och sjömän till att 
fortsätta hela kontraktstiden? Hur vägle-
der vi som chefer individen på ett bättre 
och effektivare sätt? Hur planerar vi för 
medarbetarens individuella förväntning-
ar? Chefsutbildningar och UBS1 i all ära, 
men jag upplever att chefer inte ges de 
rätta instrumenten eller det rätta stödet 
för att kunna lösa denna uppgift. 

Min erfarenhet är också att många 
medarbetare upplever sin yrkesutveck-
ling som trögrörlig och efterfrågar forum 
för att föra diskussioner, få råd och guid-
ning kring sin person i Försvarsmaktens 
eller i marinens organisation. Ett marint 
mentorskap skulle inte bara fokusera på 
”individen i tjänsten” utan borde även 
omfatta sidor av mjukare karaktär. Men-
torskap kanske är mer viktigt för indivi-
der som har svårare att tro på sig själva 
och tvekar att satsa jämfört med indivi-
der som har framåtanda och driv? Dock 
är mentorskapet förmodligen inte mindre 
viktigt även för dessa sistnämnda indi-
vider. Det är inte heller bara de yngre 
medarbetarna som enligt min erfarenhet 
vill	ha	guidning.	Erfarna	officerare	med	
ett antal skolsteg bakom sig vill ha stöd 
i individuell planering, erhålla rådgiv-
ning och guidning i tjänstetillsättning 

1. Utvecklande Bedömnings System, metod 
för värdering av personal och chefer i Försvars-
makten.

och diskutera hur de skall hantera hinder 
och lösande av förekommande uppgifter 
i arbetsvardagen. Jag tror därför att det är 
värt att överväga om mentorskapsarbetet 
skall ske i parallella rör med de två ovan 
nämnda olika målgrupperna eller om 
man väljer att fokusera mot en av dem.

Jag lutar mig i diskussionen mot er-
farenheter från mina egna medarbetar-
samtal och den dagliga kontakten med 
min underställda personal. Den gamla 
organisationen är som känt borta och den 
nya kontinuerligt och tidvis tjänstgörande 
organisationen kräver ett annat förhåll-
ningssätt	och	nytänk	av	oss	chefer.	Offi-
cerare och sjömän ställer idag större krav 
på sin omgivning och arbetsgivare. De är 
flexibla	och	vetgiriga	och	kräver	hög	sti-
mulans. De kommer till förbanden med 
akademiska examen. De är aktiva i orga-
nisationer, nätverk och på sociala medier. 
Jag vågar därför påstå att huvuddelen av 
marinens	officerare	har	ett	behov	av	(och	
kräver) olika individuellt anpassade for-
mer av vägledning, handledning och råd-
givning kring sin person, sina förehavan-
den och sin utveckling i marinen. Även 
om man trivs bra i sin tjänst och inte har 
några avsikter att lämna marinen (eller 
Försvarsmakten)	finns	det	ett	uttalat	be-
hov då återkoppling och stöd efterfrågas. 
När inte detta efterlevs, då söker man 
tjänstledigt för prov av annan anställning 
eller föräldraledighet alternativt tar time-
out för civila studier. 

Huvuddelen av de personalsamtal jag 
har genomfört under min tid som krigs-
förbandschef har vidrört någon form av 
osäkra individmål baserat på osäkra or-
ganisationsmål, en vacklande motivation 
pga löne- eller skolantagningsskäl, ute-
blivna eller inställda sökta utbildningar 
och i många fall osäkerhet kring analys 
och lösandet av tilldelad uppgift. Med all 
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respekt för utbildningsbefäl och lärare 
på olika nivåer så måste jag ändå påstå 
att orsaken till detta tillkortakommande 
är med stor säkerhet avsaknad av tid. Tid 
för att gå djupare in i analys och hantera 
utmaningarna hos respektive individ. 
Trots omfattande befattningsanalyser, 
kravprofiler,	utbildningsmål	med	mera	så	
finns	inte	kunskap,	resurser	eller	tid	hos	
befäl och lärare för att säkerställa varje 
individs personliga utveckling, det är hel-
ler inte deras primära uppgift. Det är här 
jag vill att mentorerna kliver in!

Instiftande och 
genomförande
Den första frågan vi bör ställa oss är: 
inom vilka roller skall mentorskapsin-
strumentet verka? (se bild på nästa sida) 
Det är en bred fråga att besvara, men jag 
ser tydligt fyra stycken roller som måste 
inkluderas: 
Den	 enklaste	 typen	 av	 mentor	 finns	

i rollen som förebild, dvs förmågan att 
kunna utgöra ett gott exempel som med-
arbetaren vill efterlikna. Det låter enkelt 
men kräver en hel del eftertanke. För att 
kunna utgöra förebild måste man uppe-
hålla stort förtroende bland medarbe-
tarna. Den andra rollen utgörs av hand-
ledaren. En handledares uppgifter är att 
utveckla	 ett	 specifikt	 kunskapsområde	
hos medarbetaren. I den rollen har hand-
ledaren en förhållandevis avgränsad upp-
gift och som är fokuserad mot utveckling 
av	yrkesspecifika	skickligheter.	Rådgiva-
ren är den tredje rollen och som riktar sig 
mot individens arbetsprestation och indi-
viduella utveckling. Rådgivarens uppgift 
skall också vara att stimulera och besluta 
om möjliga framtida karriärsutveckling-
ar. Och slutligen vill jag nämna den fjärde 
rollen som vägledare. En sådan skall vara 
ciceron i de vägval som kan vara aktuella 

för individen, främst yrkesmässiga men 
även avväga privata förutsättningar som 
eventuellt kan påverka yrkesrollen. Det är 
i dessa fyra huvudroller som jag menar 
att det marina mentorskapets instiftande-
grund skall vila. 

Finns inget idag som kan 
liknas vid mentorskap? 
Svaret på den frågan kunde vara mer gläd-
jande. Under min research har jag dock 
noterat att mariningenjörsföreningen2 på 
sin hemsida säger sig erbjuda möjlighet 
till fadderskap för unga mariningenjörer. 
På vilket sätt detta organiseras är för mig 
okänt, men bara att nämna att man har en 
handlingsplan gör att mariningenjörerna 
sticker ut i den marina familjen. Jag note-
rar även att Försvarsmakten regelbundet 
utser medarbetare att delta i näringslivets 
projekt Ruter Dam.3 Detta har vid något 
tillfälle medgett ett informellt mentor-
skap där högre chefer inom Försvars-
makten personligen mentorerar någon 
enstaka individ. Det är förvisso utmärkt, 
men	var	finns	 bredden?	 Jag	 anser	 att	 vi	
inte kan fortsätta att bara ha singulära 
mentorföreteelser. 

Det genomfördes även för en tid sedan 
även ett antal djupintervjuer av medarbe-
tare i Försvarsmakten av företaget Bey-
ond Research.4 Beställare var Försvars-
makten. Jag var själv föremål för intervju. 
Syftet var bl a att förstå vilka hinder och 
drivkrafter	 som	finns	 för	 att	 utvecklas	 i	
karriären. Slutrapporten innehåller bl a 
slutsatserna och rekommendationen att 

2. www.ming.nu
3. Ruter Dam är en organisation som verkar 
för	fler	kvinnliga	chefer	på	hög	nivå	i	stora	före-
tag.
4. Beyond Research är ett företag som genom-
för kvalitativa marknadsundersökningar.  
www.beyondresearch.se
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identifiera	potentiella	chefer	så	tidigt	som	
möjligt under processen och se över verk-
tygen vid karriärutveckling.  Rapportens 
författare rekommenderar också att man 
redan	 vid	 GMU-nivå	 identifierar	 perso-
ner med egenskaper som önskas hos en 
bra chef hos Försvarsmakten.5

Det är även glädjande att läsa att ut-
anför den marina familjen så har bland 
annat Skaraborgs regemente lokalt börja 
jobba med begreppen mentorskap och 
mentorskapsmodell. Arbetet på rege-
mentet riktar sig mot OR-personalen vid 
bataljonen.6 Förhoppningen på P4 är att 
detta arbete ska ge soldaten bättre möjlig-
het	 att	 identifiera	 sin	kommande	karriär	
och därmed ha en ledstång att förhålla 
sig till i dialogen med sin chef/mentor. 
Jag noterar även att Försvarsmakten 

5. Slutrapport Beyond Research, mars 2013
6. Armébloggen, 2013.

hade en representant från Högkvarterets 
Personalstab i företaget Mitt	Livs	chans7 
nya mentorutbildning där mentorer från 
olika yrken och branscher sammanstrå-
lar. Likaså läser jag om den nyinstiftade 
mentorpool för utlandsstyrkechefer8 
från Nordic Battlegroup och Minusma-
insatsen som Sveriges Veteranförbund 
Fredsbaskrarna nyligen fått i uppdrag att 
organisera. Min analys av ovanstående är 
att vi är kanske på väg åt rätt håll, men vi 
väljer inte att använda en fastställd me-
tod och ett tydligt tillvägagångssätt och 
dessutom får alla inte samma chans till 
mentorskap. 

7. Mitt	 Livs	 Chans är ett företag som arbe-
tar för ökad mångfald och integration på den 
svenska arbetsmarknaden. Genom mentorskap, 
utbildning och vidgade kontaktnät vill de öppna 
dörrar för personer med utländsk bakgrund.
8  Försvarets Forum, 2014

Föreslagna	områden	för	en	marin	mentor.
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Vidare bör vi diskutera och ringa in 
målgruppen, dvs adepterna, till vilka in-
strumentet skall rikta sig. Vem skall få 
tilldelas en mentor? Jag tycker att urva-
let skall göras ur samtlig marin anställd 
personal,	 företrädesvis	 officerare	 och	
sjömän och kanske i ett senare steg även 
civilanställda? Mitt förslag är att adep-
terna i första hand skall rekryteras bland 
de	 yngre	 marinofficerarna	 eftersom	
man	 i	 befintliga	 elev-	 och	 kadettkullar	
och besättningar hittar det naturliga och 
största adeptunderlaget. Även redan efter 
genomförd GMU9	 går	 det	 att	 identifiera	
personer med egenskaper som önskas hos 
kommande förebilder och ledare i mari-
nen och även andra individer som skulle 
behöva rådgivning och vägledning för att 
motiveras att stanna kvar inom marinen. 

Genomförandeidé
Figuren på nästa sida beskriver min vi-
sion av ett marint mentorskapsråd. Det 
bör bestå av representation av förbands- 
och HR-chefer under ledning av Marin-
chefen eller av denne utsedd. Rådet bör 
även ha representation av krigsförbands-
chefer/kompaniledningar/OR 9 (DUC-
nivå) från förbanden beroende på vilken 
ledningsstruktur som förbanden tilläm-
par. 

Rådets verksamhet föreslås vila på tre 
pelare enligt bilden. Den första pelaren 
innehåller riktlinjer för hur både Rådet 
internt skall jobba, men också riktlinjer 
för vad som förväntas av mentorerna, dvs 
vilka skall mentorernas befogenheter, an-
svar och uppgifter vara? Ledningsförhål-
landena skall klarläggas och förslagsvis 
lyder mentorerna direkt under Rådet. 
Rådet fastställer vilka kriterier en ma-
rin mentor skall uppfylla. Jag väljer att 
nämna några exempel: bekräftad kun-
9. Grundläggande Militär Utbildning

nighet i yrkesutövning, ha erfarenhet av 
organisationen, vilja att dela med sig av 
kompetens och nätverk, utgöra förebild, 
dela Försvarsmaktens värdegrund, utöva 
ett coachande förhållningssätt, vilja att 
bjuda på sin erfarenhet och ha genuint 
intresse och engagemang för uppgiften 
mm. Att ytterligare ta ställning till kan 
vara innehavda befattningar, mått av för-
troendekapital, lämplighet och förban-
dets innevarande behov av mentorer. Det 
bör vara en föregångsman/kvinna, senior 
eller specialist med bred erfarenhet med 
ett genuint människointresse och vilja att 
hjälpa kollegor att bli bättre yrkesmän- 
och kvinnor. 

Den andra pelaren omfattar bland an-
nat former och förmåner för mentorer 
och urval av adepter vilket jag strax åter-
kommer till. 

Den tredje pelaren hanterar mentorns 
årliga redovisningsskyldighet mot rå-
det och då återmatas måluppfyllnad, 
utfall och resultat av det marina men-
torskapet. Mentorn skall inkomma med 
en plan till Rådet runt de förväntningar 
och	önskemål	kring	specifika	saker	som	
har	 identifierats	 från	båda	 sidor	och	hur	
det praktiska ska se ut med exempelvis 
mötesagenda, årsplanering, delmål och 
genomförandeplan. Förslagsvis skrivs 
ett enkelt kontrakt i början av mentors-
relationen mellan mentorn och adepten 
för att tydliggöra vad som gäller. I tred-
je pelaren återkopplas även utveckling 
av funktionen och erfarenheter från de 
mentorerade. Översyn av listan där kom-
mande namn på föreslagna individer att 
mentoreras eller bli kommande mentorer 
görs även av Rådet vid dessa tillfällen.

Exempel på fortlöpande utveckling av 
mentorfunktionen kan ske genom att hål-
la en kontinuerligt god insikt i adeptens 
förutsättningar,	 identifiera	 nya	 tillfällen	
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till eget nytt lärande och personlig ut-
veckling och eftersöka ett utökat nätverk 
via relationen till adepten. 

Om vi sedan tittar närmare på rekryte-
ring av mentorerna så anser jag att men-
torerna kan rekryteras bland alla perso-
nalkategorier, dvs  kurslärare, skolchefer, 
kompanichefer, tjänstegrenschefer och 
krigsförbandschefer.

Jag föreslår att en blivande mentor 
rekryteras genom att tillfrågas direkt av 
Rådet eller bli rekommenderad till rådet 
av andra i sin egen organisation. Mentor-
skapet skall baseras på frivillighet och 
lämplighetskriteriet skall väga tungt. En 
tredje möjlighet kan vara att individer 
intresserade att mentorera skickar in sin 

intresseanmälan förslagsvis via på FMs 
hemsida (Lediga tjänster). Där anger man 
vilken nivå eller personalkategori man är 
intresserad av att handleda och på vilket 
förband. Därefter utser Rådet regelbun-
det, minst en gång om året de marina 
mentorerna. Rådet beslutar om totalt an-
tal mentorer i marinen och ansvarar för 
kontinuerlig rekrytering. Mentorerna blir 
antagna via rekommenderad rangord-
ning av förbandet och efterföljande ut-
tagningsintervju hos Rådet. Förslagsvis 
är en handfull mentorer per förband ett 
riktvärde. 

Mentorskapet omfattar inledningsvis 
ett år per adept och att ha två adepter att 
mentorera parallellt borde inte vara någon 
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omöjlighet. Mentorskapet kan komma att 
omprövas efter ytterligare ett år med in-
dividuell tidsbestämd förlängning. Inves-
teringen i mentorns tidigare genomförda 
utbildningar bör naturligtvis diskuteras 
i övervägandet av förnyad möjlighet att 
fortsätta mentorera.

Om vi återgår till att titta på den an-
dra pelarens innehåll så kan ett led i att 
öka attraktionskraften för tjänsten över-
vägas till att ge mentorn en tillfällig lö-
neförstärkning. Mentorskap bör, tycker 
jag, utgöra en merit för befordran inom 
organisationen och synliggöras genom 
mentorns bärande av utbildningstecken 
på uniformen. Att bli uttagen som mentor 
av Rådet skall premieras genom att Rå-
det	säkerställer	att	det	finns	resurser	och	
möjlighet att erbjuda mentorerna utbild-
ning och att ekonomiska medel tillhan-
dahålls t ex genom det förmånliga RALS 
3 instrumentet där förbanden redan har 
former för intern breddutbildning.

Det sista steget är att utse vem på för-
banden som får möjligheten att tilldelas 
en mentor. Här tycker jag att modellen 
kan skilja sig åt. Om någon ska utses till 
adept är upp till förbandschef att besluta 
vald metodik. Man skulle kunna tänka 
sig tre tillvägagångsätt: En gång om året 
inhämta individers intresseanmälan för 
detta, eller att förbandet rekommenderar 
en individ att erhålla mentorskap (indi-
vid som förbandet vill ”investera i”) eller 
som sista metod att förbandet fastställer 
sina villkor för att just detta år erhålla en 
mentor, t ex utifrån innehav av ett visst 
antal tjänstgöringsår, yrkeskategori el-
ler kön, eller uppnådd tjänstegrad. Dessa 
villkor kan också variera från år till år 
utifrån de behov och möjligheter som fö-
religger. 

När adepterna har utsetts sker match-
ning mentor-adept genom att adepten 

väljer mentorer från Rådets mentorlista. 
Valda mentorer tillfrågas därefter i tur 
och ordning. Personkännedom och per-
sonkemi är ett viktigt beslutsunderlag 
men även om mentorn är tillgänglig för 
att kunna handleda ytterligare en eller två 
adepter? 

Förståelse för att inte alla får bli adept 
måste även förankras i organisationen.

Vinster och positiva 
effekter
Jag lovade inledningsvis att nämna något 
kring detta. Jag har förstått att varje fö-
retag eller organisation med självaktning 
har en policy eller rutin för mentorskap i 
sin företagsidé. I näringslivet som vi alla 
vet är mentorskap vanligt förekommande 
och även inom andra statliga myndighe-
ter är mentorskap en mångårig självklar-
het och en naturlig del av organisationens 
mål och medel. Det är en allmän upp-
fattning att företag utan svårighet skall 
kunna presentera företagets eller organi-
sationens mentorskapsplan. Även många 
andra statliga organisationer har hunnit 
långt i frågan: Polisen, Brandkåren och 
Högskoleväsendet för att nämna några. 
På denna lista borde enligt min uppfatt-
ning vi även kunna hitta marinen eller 
Försvarsmakten! 

Jag är medveten om att FMLOPE (För-
svarsmaktens Ledarskaps Och Pedago-
gik Enhet) arbetar hårt med att utveckla 
och formalisera pedagogik och ledarskap 
men jag hittar ingen tydligt given uppgift 
att också utveckla mentorskapet. För-
utsättningen är kanske att HKV gör det 
till en bärande del inom personalhante-
ringen? 

Jag läser också att den relativt nystar-
tade FM CUE (Försvarsmaktens Chefs 
Utvecklings Enhet) har i sin målvision 
att kunna coacha OF 4 till rätt förutsätt-
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ningar för tjänstetillträde mot OF 5, det 
är utmärkt!

Jag vågar påstå att om vi hade en men-
torskapsforum skulle marinen utan tve-
kan bli en ännu attraktivare arbetsgivare 
än vad vi idag trots allt är. Marint men-
torskap har förutsättning att leda till bl a 
följande. 

•	 Problem med personalavgångar fö-
rebyggs

•	 Personlig utveckling stimuleras 
•	 Fastställd metod för konkret vägled-

ning och uppföljning används
•	 Rådgivning i lösandet av uppgiften 

erhålls
•	 Kunskapsöverföring mellan senior 

och junior struktureras
•	 Ökade kompetenser över hela linjen 

förvärvas
•	 Skickligare yrkesmän och nöjdare 

personal erhålles.
Marinen skulle mot bakgrund av ovan 
inte bara kopplas till de uppgifter vi på ett 
utmärkt sätt löser och de framsteg vi gör 
nationellt som internationellt utan också 
kopplas till en ny vägvisande typ av per-
sonalpolicy som vi har valt att anamma. 
Vem skulle inte vilja arbeta i en organisa-
tion som har ett program eller en metod 
för individens bevakning, uppföljning 
och vidareutveckling? 

Jag är övertygad om att personalen 
skulle stanna kvar i större utsträckning 
och	att	fler	kategorier	medarbetare	skulle	
söka sig till organisationen om arbets-
givaren kan skylta med att i marinen så 
vinnlägger vi oss om att i en fastställd 
form ge de anställda individuellt anpas-
sade förutsättningar i form av anpassad 
vägledning, rådgivning, rekommenda-
tioner, uppföljning och regelbunden åter-
koppling. 

Överväganden och 
utmaningar
Mentorskap skall enligt min mening vara 
någonting frivilligt för den som vill ut-
vecklas professionellt men även person-
ligt. Eftersom mentorskapet i huvudsak 
går ut på adepten ska utvecklas innebär 
det att mentorn ska kunna ge konstruktiv 
feedback på ett professionellt sätt. Det är 
inte alltid lätt, vare sig att ta emot eller att 
ge. Ibland fungerar inte personkemin och 
ibland har kanske både mentor och adept 
en dold agenda där personliga problem 
eller liknande gör att mentorskapet inte är 
det ultimata valet för någon av parterna. 
Både den som vill ha en mentor och den 
som vill bli en bör alltså tänka igenom 
sitt val ordentligt. Jag tror även att när 
metoden utvärderas kommer resultatet 
möjligen bli att vi även måste ställa högre 
krav på nivåerna inom GSS-kategorin10 
än tidigare varit fallet. Det återstår att se 
om vi som organisation kan hantera det? 

Mentorskapsprogrammet måste också 
ta hänsyn till att det inte är praktiskt han-
terbart i starten av programmet att en ma-
joritet av personalen ges möjlighet att bli 
mentorerade, utan att det måste föregås 
av en urvalsprocess som jag precis be-
skrivit och kriterierna för denna bör kun-
na omvärderas efter hand. På längre sikt, 
så bör det vara möjligt då huvuddelen av 
den personalstab som når en viss tjänste-
nivå eller innehar en viss tjänsteposition 
har varit mentorerade därmed också kan 
fungera som mentorer.

Finns det då några risker med projek-
tet? Jag bedömer att starta upp ett sådan 
här verksamhet borde vara i princip risk-
fri	 eftersom	 inget	 finns	 att	 förlora.	 Jag	
tror inte heller att det kommer att vara 
särskilt kostnadsdrivande. Tvärtom, or-
10. Gruppchef, Soldat och Sjömän
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ganisationen kommer att tjäna på detta i 
långa loppet. Blir den då resurskrävande? 
Javisst, det kommer att bli ännu en upp-
gift	som	läggs	på	de	befintliga	för	organi-
sationen och för ett antal individer. 

Jag vill avslutningsvis understryka 
min uppfattning att Mentorn inte på nå-
got sätt skall ersätta Chefen! Dessa skall 
arbeta sida vid sida och utgöra ett kom-
plement till varandra. Tanken är att tid 
kan omfördelas hos Chefen från perso-
naladministration till att istället läggas 
på operativ planering o dyl och Mentorn 
bistår Chefen med färdigberett beslutsun-
derlag kring adeptens förehavanden.

Rekommendation
Jag rekommenderar sammanfattningsvis 
att Marinchefen tillsätter en arbetsgrupp 
för att överse möjligheterna att instifta 
ett organiserat mentorskap i marinen. Jag 
rekommenderar Marinchefen att därefter 
instifta ett centralt råd för marint mentor-
skap med uppgift att ta fram verksamhe-
tens riktlinjer och policy. Rådet skall ges 
i uppgift att gallra fram, utse och tillsätta 
marina mentorer samt anta adepter, att 
fastställa det ramverk eller de stadgar på 

vilket verksamheten skall vila och slutli-
gen agera sammanhållande, uppföljande 
och styrande för verksamheten.  

Jag vill avsluta mitt anförande med 
förhoppningen om att marinen ges möj-
lighet att införa ett marint mentorskap 
och att vi därigenom kommer att kunna 
utgöra ett gott exempel inom Försvars-
makten på hur vi arbetat med att tillva-
rata medarbetarnas olika förutsättningar 
och hur vi byggt en framgångsrik organi-
sation som på bästa sätt tar oss mot fram-
tiden. På frågan om marinen skall få en 
unik möjlighet att ta täten i införandet av 
mentorskap	 i	Försvarsmakten	finns	 idag	
inget tydligt svar, men min framtida för-
hoppning är att så blir fallet.
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Är vi herrar i vårt eget hus? 
Artikeln	är	en	lätt	redigerad	och	något	utökad	version	av	den	text	som	infördes	i	
Svenska	Dagbladet	den	18	november	2014.	

Den senaste tidens händelser i Stockholms skärgård har satt fokus på marinen och 
dess svåra materiel- och personalsituation. Vårt sjöterritorium har enligt regering-
en efter Försvarsmaktens analys kränkts av minst en mindre ubåt. Slutsatsen base-
ras på en omfattande teknisk och taktisk analys av information från egna system. 
Svenska farleder, hamnar och viktiga basområden är därmed åter tydligt hotade. 
Kränkningar av sjöterritoriet med ubåtar eller undervattensfarkoster är en allvarlig 
typ	av	kränkning.	De	 sker	medvetet	med	ett	 eller	flera	 strategiska	eller	operativa	
syften, där direkta krigsförberedelser inte kan uteslutas. Samtidigt nämns i vaga ter-
mer att de personella och materiella förutsättningarna för att spana efter alternativt 
jaga främmande ubåtar är sämre än under operationerna under 90-talet. Tydlighe-
ten om de akuta marina behoven saknas i den öppna debatten. 

Ledamöterna
BO RASK

&
NIKLAS GRANHOLM

Bo	Rask	är	Kungl.	Örlogsmanna-
sällskapets	sekreterae	och	Niklas	
Granholm är säkerhetspolitisk 
analytiker.

Vårt försämrade säker-
hetspolitiska läge
Den säkerhetspolitiska situationen i vårt 
närområde har försämrats dramatiskt un-
der det senaste året. Ryssland har blivit 
alltmer oförutsägbart. Är målet att åter-
skapa Sovjetimperiet och genom en hård-
för politik försöka skapa fruktan hos sina 
närmaste europeiska grannar? Eller är 
syftet att påverka Sveriges och Finlands 
säkerhetspolitiska agerande? Oavsett mo-
tiven är försämringen med stor sannolik-
het långsiktig. 

Rysslands västra närområde har alltid 
varit viktigt för Ryssland. Det skapar ett 
operativt djup och ökar förutsättningarna 
för att föra ett framgångsrikt försvar. 
Från ett ryskt perspektiv är det allvar-
ligt	att	hela	högra	flanken	i	Östersjön	är	
svenskt territorium. Östersjön med dess 
utlopp till Nordsjön och Atlanten är ett 
ekonomiskt centralt område för Ryss-
land, för övriga Östersjöländer och även 
för Sverige. Vår import och export går till 
ca 90 % på köl. Ett avbrott i sjötranspor-
terna påverkar inom några dygn folkför-
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sörjningen och vår industri med direkta, 
omedelbara och katastrofala konsekven-
ser för vår ekonomi. Sveriges välstånd 
bygger på att det globala maritima sys-
temet fungerar även i vår del av världen.

Omvärlden tvivlar idag på vårt lands 
försvarsförmåga och därmed på vår för-
måga att bidra till stabilitet och säkerhet i 
vår region. Det kan leda till att vi alltmer 
marginaliseras och att framtida kriser 
i vårt närområde kan komma att hante-
ras utan vårt hörande. Det är ett läge vi 
snabbt måste ta oss bort från. 

Statsministern har i sin regeringsför-
klaring meddelat att Sverige inte kom-
mer att söka medlemskap i NATO. Den 
militärt alliansfria linje regeringen valt 
kommer att kräva ett betydligt starkare 
försvar för en hårdare tid. Det är inte det 
kalla kriget som har återkommit, men ele-
ment från den tiden syns nu i den militär-
strategiska bilden. Vi är illa rustade för 
att möta en mer hotfull tid. Hur bör för-
svaret då vara utrustat och organiserat? 
Vi förespråkar en analys som tar avstamp 
i kraven på att hävda vårt territorium och 
skydda sjöfarten före att kunna möta ett 
fullskaligt sjöburet invasionsföretag.

Läget till sjöss
Svenska örlogsfartyg möter ett mer ag-
gressivt Ryssland till sjöss i Östersjön. 
Efter Rysslands ockupation och illegala 
annektering av Krimhalvön understödjer 
man nu ett väpnat uppror i östra Ukraina i 
syfte att destabilisera landet. Konturerna 
av en ny säkerhetspolitisk utveckling i 
Europa där Ryssland anser sig ha rätt att 
med våld eller med hot om våld förändra 
det geopolitiska läget till sin fördel fram-
träder allt tydligare. I Östersjöregionen 
märks den ökade spänningen tydligt. 

Från ett absolut militärt bottenläge 
i 90-talets början har Ryssland satsat 

stora ekonomiska resurser för att bygga 
upp sitt försvar. Ny materiel, ökad själv-
respekt och en högre moral i de ryska 
förbanden är resultatet. I Sverige har de 
låga försvarsanslagen snabbt minskat an-
talet fartyg, förband och beredskap samt 
med det som följd, en begränsad förmåga 
att möta de nya hoten. I denna snabba 
scenförändring har Sverige hamnat i ett 
efterhandsläge. Analysen av vårt lands 
säkerhetspolitiska läge har innehållit få 
konkreta åtgärder för att trygga import- 
och exportsjöfarten, för att kunna hävda 
vårt sjöterritorium eller idéer om hur vi 
praktiskt ska stödja våra grannar i den 
solidariska säkerhetspolitiken. Samtidigt 
har landets självförsörjningsgrad av livs-
medel minskat. En krissituation, en av-
spärrning av våra hamnar eller hot mot 
viktiga farleder skulle snabbt leda till ett 
utomordentligt allvarligt läge. 

Vad behöver göras?
En återgång till 1980-talets marinstruk-
tur för att avvärja en kustinvasion är inte 
relevant. Omvärldsläget och samhället 
ser annorlunda ut idag. Men våra marina 
problem behöver en bättre belysning när 
centrala svenska intressen hotas. 

Vår uppfattning är att marinchefens 
argumentation för mer resurser för lö-
sandet av uppgifterna hittills inte har 
fått genomslag i avvägningsdiskussio-
nerna i regeringen och i en ekonomiskt 
hårt pressad Försvarsmakt. Kunskaperna 
om Sveriges starka beroende av det glo-
bala maritima systemet–blodomloppet 
i världsekonomin – tycks på många håll 
vara rudimentära. Nybyggnation av far-
tyg har skjutits så långt fram i tiden att 
såväl kompetens att konstruera och byg-
ga fartyg i landet hotas, samtidigt som 
idag tillgängliga fartyg om några år inte 
längre är operativt relevanta. Samtidigt 



323

har den militärteknologiska utvecklingen 
lett till att hopkopplade tekniska system 
med sensorer, rätt använda ger stora 
fördelar för en strategiskt defensiv och 
högteknologisk stat som Sverige På den 
militärstrategiska nivån öppnar den mili-
tärteknologiska utvecklingen för utveck-
lad	 samverkan	mellan	marin-,	 flyg-	 och	
arméstridskrafter. Vår bedömning är att 
följande viktiga åtgärder behöver vidtas:

Personal och övningar
Fyll upp personalvakanserna i marinen. 
För att öka den operativa uthålligheten 
utbildas två besättningar per fartyg. Öka 
antalet	 sjömän,	 soldater	 och	 officerare	
som årligen utbildas. En substantiell del 
av	flottan	baseras	åter	i	Stockholms-	och	
Göteborgsområdet för att förbättra re-
kryteringsmöjligheterna. Marinens öv-
ningsbudget förstärks och antalet vapen-
övningar med skarp ammunition ökas.

System
Modernisera samtliga korvetter av Stock-
holms- och Göteborgsklassen i syfte att 

snabbt skapa mer resurser. Den planerade 
försäljningen av två minjaktfartyg av 
Landsortsklass avbryts och fartygen mo-
derniseras i likhet med övriga fem fartyg. 

De tre ubåtarna av Gotlandklassen mo-
derniseras. Fem till sex av nästa genera-
tions ubåt (A26) beställs redan nu i stället 
för endast två. Ett sådant beslut skapar 
serieeffekt, sänker styckepriset samtidigt 
som det skapar personell stadga. Mo-
derna vapensystem som långräckviddig 
markmålsrobot och minor anskaffas till 
de nya ubåtarna.

Bygg moderna tekniska övervaknings-
system integrerade med våra sjöövervak-
ningscentraler. De är billiga i inköp och 
drift och kan stödja fartyg och förband 
vid underrättelse- eller ubåtsjaktopera-
tioner samt följa normalbilden.

Samtliga 18 beställda helikoptrar av 
typ 14 utrustas för sjöoperativa uppgifter; 
ubåtsjakt, havsövervakning, mållägesin-
mätning samt för förbättrad sjöräddning. 

Tidigarelägg anskaffning av nästa ge-
nerations ytstridsfartyg. Korvetter av 
Visbyklassen utrustas med modern luft-

De	svenska	fartygssystemen	håller	hög	klass	men	är	för	få	och	luckor	finns	i	de	opera-
tiva	och	taktiska	förmågorna.	Foto:	Försvarsmakten.
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värnsrobot. Nytt eller moderniserat sjö-
målsrobotsystem tillförs.

Enkla sjödugliga fartyg med lång ut-
hållighet för sjöövervakning anskaffas. 
Detta ger möjlighet att tidvis operera 
också långt borta från Sverige. Kustbe-
vakningens	fartyg	och	flygplan	kan	med	
fördel delta i sjöövervakningen om den 
operativa ledningen samordnas. 

För kontroll av centrala skärgårds- och 
kustavsnitt	behöver	amfibiekåren	utökas	
från en till tre bataljoner och den påbör-
jade moderniseringen av båtmaterielen 
fullföljs.

Samarbeten
Samarbetet mellan sjöoperativa myn-
digheter behöver förbättras. Kustbevak-
ningens resurser skulle göra stor skillnad 
om de operativt kunde samutnyttjas i 
en gemensam organisation. Öka tem-
pot i samarbetet med andra länder inom 
sjöövervakning, med den gemensamma 
svensk-finska	 marinstyrkan	 och	 våra	
grannländer i NATO eftersom Östersjön 
kommer att vara centralt också för NATO 
vid en kris. Sådana samarbeten skulle 
snabbt öka vår handlingsfrihet.

Mot ett relevant 
sjöförsvar
Vår förmåga att genomföra samti-
diga operationer till sjöss i Östersjön, i 
Öresund (med status som internationellt 
sund) och i Västerhavet behöver ökas. 
Idag är det tveksamt om vi i en högre kris- 
eller	 konfliktnivå	 med	 trovärdighet	 kan	
hävda att vi har kontroll över vårt sjöter-
ritorium. Genomförs inte ovan beskrivna 
åtgärder är det stor risk att vårt säkerhets-
politiska läge ytterligare försämras. Det 
kan ske genom oupphörliga kränkningar 
av vårt territorium så att vi mättas av 
dem, vänjer oss vid dem eller till slut helt 
enkelt accepterar kränkningarna. Det 
öppnar vägen för att någon annan stat, 
utan vårt hörande, skapar den militära 
säkerhet som den anser sig behöva i vårt 
närområde. Då vore vi inte längre herrar i 
vårt eget hus. Det underskottsområde för 
militär säkerhet som Sverige idag utgör, 
har då skapat en säkerhetspolitisk mar-
dröm. Det är hög tid att anträda resan mot 
ett relevant sjöförsvar för att förhindra en 
sådan utveckling.
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Från dykbåtar till ubåtar - Ubåtsvapnets 
utveckling 1945-1960
(Artikeln	utgör	en	för	TiS	anpassad	utgåva	av	författarens	C-uppsats	vid	Uppsala	
universitet. C-uppsatsen belönades med hedersomnämnande samt penningbelöning 
ur	Fabian	och	Ewa	Tamms	fond	vilka	utdelades	vid	årets	högtidssammanträde.)

Det svenska ubåtssystemet var och är en del av ryggraden i det svenska nationella 
försvaret och de språng som togs i utvecklingen mot detta under perioden 1945-1960 
var stora. Den främsta uppgiften för ubåtarna under denna period var att fungera 
som framskjutna spaningsförband mot en eventuell motståndare med avsikt att se-
nare kunna insätta alltmer långräckviddiga vapensystem mot densamme, exempel-
vis vid ett eventuellt överskeppningsföretag.1 Denna essä utgör ett sammandrag av 
skribentens C-uppsats med samma rubrik.

Löjtnant
KRISTOFER BENGTSSON

Kristofer	Bengtsson	är	löjtnant	och	tjänstgör	vid	1.ubåts-
flottiljen	 sedan	 officersexamen	 2009.	 Han	 har	 innehaft	
befattningar	både	som	sambands-	och	navigationsofficer	
på	ubåt.	Kandidatexamen	 i	historia	avlades	vid	Uppsala	
universitet	2014.	

Ett visst paradigmskifte för svenskt vid-
kommande	 har	 identifierats	 i	 samband	
med andra världskrigets slutskede då en 
tysk ubåt, U 3503, självsänktes utanför 
Göteborg 1945.1 Denna ubåt var av en, 
vid denna tid, ny typ benämnd typ XXI. 
Den svenska marinen bärgade året senare 
ubåten och genomförde det som kall-
las för ”reversed engineering” d.v.s. att 
ubåtens olika system plockades ner i sina 

1. von Hofsten, Gustaf, Rosenius, Frank (red.), 
Kustflottan	–	De	svenska	sjöstridskrafterna	un-
der	1900-talet, (Kungliga Örlogsmannasällska-
pet, Luleå 2009), s.314

beståndsdelar för att därefter sättas ihop 
igen vilket gjorde att konstruktionsprin-
cipen kunde förstås och egna svenska 
komponenter av likartad design kunde 
konstrueras. Detta låg till grund för en 
närmast explosionsartad utveckling inom 
svensk	 ubåtskonstruktion	 och	 fick	 där-
med till följd att viss taktikanpassning 
kunde ske. Området taktik och operativ 
utveckling i detta sammanhang har be-
skrivits	mer	 eller	mindre	 flyktigt	 varför	
ett försök till en mer djupgående studie 
upplevs vara av intresse, speciellt med 
tanke på den tidigare nämnda världs-
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ledande	 teknik	 som	 finns	 inom	 svensk	
ubåtskonstruktion idag. 

Uppsatsens syfte är att öka kunskapen 
om den taktiska och operativa utveck-
lingen inom det svenska ubåtsvapnet 
med anledning av, framförallt, de nya 
tekniska rön som erhölls i samband med 
bärgningen av U 3503. De avgränsningar 
som har gjorts är i tid åren 1945-1960 och 
skall, förutom en belysning av de tyska 
respektive svenska ubåtsvapnen och de-
ras nyttjande och användande under det 
andra världskriget, belysa det svenska 
ubåtsvapnets utveckling baserat på de 
tekniska, taktiska och operativa rönen. 
Ytterligare en dimensionerande avgräns-
ning har varit kravet på att uppsatsen inte 
får falla inom ramen för sekretess varför 
innehållet har granskats av personal vid 
Första	 ubåtsflottiljens	 säkerhetsavdel-
ning. 

Frågeställningar som uppsatsen be-
handlar är:
•	 Vilken ny typ av teknik lyckades 

Sverige komma över i samband med 
bärgningen av den tyska typ XXI-
ubåten utanför Göteborg efter krigs-
slutet?

•	 Vad skilde denna teknik från, i Sve-
rige,	 redan	 befintlig	 teknik	 och	 på	
vilket sätt bidrog den till den taktiska 
och operativa utvecklingen? 

•	 Vilken taktisk och operativ utveck-
ling avseende ubåtssystemet i Sve-
rige genomfördes åren 1945-1960? 

För att svara på dessa frågeställningar har 
en stor del material samlats in från bland 
annat Krigsarkivet men också genom lit-
teraturstudier respektive en intervju med 
amiral Bror Stefenson. 

Teorianknytning
Som teorianknytning för uppsatsen val-

des dels de sex grundläggande förmå-
gorna ledning,	 verkan,	 rörlighet,	 skydd,	
underrättelser/information,	 uthållighet	
samt Corbetts sjökrigsteorier rörande 
”fleet	in	being”	och	”bestridande	av	sjö-
herravälde”.

Grundläggande förmågor
De grundläggande förmågorna används 
här för att enklare förklara vissa utveck-
lingar och skeenden inom ramen för ma-
rina operationer. 

Tanken med denna modell i den mili-
tära teorin är att den skall fungera som 
ett verktyg för att beskriva såväl som att 
analysera militära händelser och militär 
verksamhet. Anledningen är att sådana 
skeenden oftast är av komplex natur 
och därför behöver styckas upp för att 
sedan kunna forma en helhetsbild för 
såväl betraktare som den som genomför 
verksamheten och strävar mot att nå det 
tänkta målet med denna. Förmågorna 
skall alla ses som ingående delar i verk-
samheten, inte separata funktioner. De 
ingående delarna i modellen är: ledning,	
verkan,	 rörlighet,	 skydd,	 underrättelse/
information	och	uthållighet.2 

Corbetts sjökrigsteorier
”Fleet in being” syftar i huvudsak till att 
avskräcka alternativt förvägra motstån-
daren möjlighet att operera i ett givet 
geografiskt	område.	Detta	under	en	given	
tidsram och endast genom att presentera 
en synlig övermakt vad avser sjöstrids-
krafter, möjligen med andra understöd-
jande och samverkande förband, exem-
pelvis	 flygstridskrafter.	 Ovan	 nämnda	
ramar bestäms då av den egna sidan. 

Detta skall i sin tur ses i skenet av syf-
tet med sjökrigföringen enligt Corbett:

Syftet	med	all	sjökrigföring	är	alltid	

2. Försvarsmakten, DGemO, 2005, s.60-61
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- direkt eller indirekt – att antingen 
säkra kontrollen till sjöss eller att 
hindra	fienden	att	säkra	den.3

Det ovanstående skiljer sig från en annan 
teori som avser utövandet av sjöherraväl-
de vilket kan innehas av den egna eller 
den andra sidan. Därefter, beroende på 
vem som äger sjöherraväldet, är det upp 
till motparten att söka bestrida detta sjö-
herravälde, om möjligt. Det är också här 
som	”fleet	in	being”	kommer	in	i	bilden,	
som en metod för att bestrida motstånda-
rens sjöherravälde.4

En möjlig anledning till ett ”bestri-
dande av sjöherraväldet” kan vara den 
ena sidans val att ha en defensiv hållning 
gentemot motståndaren baserat på upp-
fattningen om att denne är starkare vilket 
gör att renodlade offensiva operationer 
mot densamme ter sig mindre lönsamma. 
Under dylika förutsättningar kan offensi-
va utfall göras, men inte med annat syfte 
än att slå mot, exempelvis, motståndarens 
kommunikationslinjer.5

Teorierna används i ett senare skede av 
studien för att på ett enklare sätt påvisa 
den vikt som teknikutvecklingen hade 
för det svenska ubåtsvapnets taktiska och 
operativa utveckling. 

Sverige och den tyska 
krigstida utvecklingen
Under beredskapsåren bestod det svens-
ka ubåtsvapnets främsta uppgift i bered-

3. Smedberg, Marco, Om	 sjökriget	 –	 Från	
Svensksund till smygteknik, (Page One Publis-
hing AB, Stockholm, 1996) s.15
4. Corbett, Sir, Julian Stafford, Some Princip-
les	of	Maritime	Strategy, (United States Naval 
Institute, Annapolis, 1988), s.165-166
5. Widén, Jerker, Theorist	 of	Maritime	 Stra-
tegy	–	Sir	Julian	Corbett	and	his	Contribution	
to	Military	and	Naval	Thought, (Ashgate, Farn-
ham, 2012), s.129

skapstjänst och patrullering kompletterat 
med övningar för att upprätthålla och 
bibehålla förmågan att verka mot en sjö-
buren motståndare. Denna verkan skulle 
ske genom såväl spaning som rena an-
fallsföretag. Sverige anskaffade nya ubå-
tar under hela denna tid även om dessa 
vid krigsslutet 1945 inte hade följt samma 
tekniska utveckling som de krigförande 
staternas ubåtar hade gjort utan det var 
först efter kriget som det var möjligt för 
den svenska marinen att till fullo dra slut-
satser av vidareutvecklingen inom under-
vattensstridsområdet.
Många	 influenser	 och	 erfarenheter	

kunde tas från de tyska ubåtsoperationer-
na, vilket också gjordes efter bärgningen 
av U 3503.6

Ubåtsvapnets främsta uppgift under 
den aktuella tidsperioden (1945-1960) var 
huvudsakligen invasionsförsvar vilket 
framförallt övades genom olika torped-
skjutningsövningar av varierande svå-
righetsgrad.7 Det var kanske inte fullt ut 
uttalat 1945 men att motståndaren främst 
sågs komma från öst vittnar bland annat 
taktiska sjökrigsspel från Kungliga Sjö-
krigsskolan om.8

Tysk ubåtsutveckling under det andra 
världskriget – ubåtar typ XXI
Typ XXI-ubåtarna var ett av de tyska 
”undervapnen”9 som skulle komma att 

6. Klintebo, R, 2004, s.45-47
7. Stefenson, Bror, Från	periskop	och	brygga	
–	Ubåtsman	och	amiral	under	kalla	kriget,	min-
nesbilder	 från	 tiden	 1948-1991, (Bokförlaget 
Magnus Ullman, Stockholm, 2007), s.17
8. Kungliga Sjökrigsskolan, Taktiskt Sjökrigs-
spel	A/42-43	-	Blå	Operations-PM	(Avhemligad	
2013-11-26)	-	Kungliga	Sjökrigsskolan,	Taktiskt	
sjökrigsspel	 nr	 3	 –	 Grupparbete	 ”Anfall	 mot	
konvoj	 väst	 Dagö-Ösel” (1955) (Avhemligad 
2013-11-26)
9. y: ”Wunderwaffen”
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vända den tyska krigslyckan. Deras in-
verkan på sjökriget blev dock svårt be-
gränsad, framförallt med tanke på den 
sedan en längre tid näst intill konstanta 
tyska tillbakaryckningen och det alltmer 
försämrade tyska krigsläget i allmänhet. 
Detta hade även medfört att bland an-
nat britterna i ett tämligen tidigt skede 
av produktion av typ XXI-ubåtarna var 
medvetna om deras existens, dels genom 
agentkontakter	men	även	genom	flygspa-
ning mot de olika tyska ubåtsvarven. Re-
dan i början av juni 1944 ska den brittiska 
underrättelsetjänsten ha erhållit rapporter 
om de grundläggande dragen hos den nya 
ubåtstypen såsom dess bestyckning och 
dess mer hydrodynamiska form vilken 
bedömdes kunna innebära höga farter i 
såväl yt- som uläge med mera.10

Ubåtstypen väckte stor uppmärksam-
het efter kriget då erövrade exemplar 
testades av bland annat den amerikan-
ska marinen. Något som då framkom var 
bland annat hur mycket tystare dessa nya 
ubåtar var kontra dess något äldre mot-
svarigheter utomlands. Ubåten hade, 
framförallt under andra världskriget, fått 
ett nytt behov: att bli så tyst som möjligt 
för att undgå upptäckt av motståndarens 
passiva sonarsystem. Den högre farten i 
uläge gjorde också att de nya ubåtarna på 
enklare sätt kunde skaka av sig eventu-
ella förföljare genom att under en relativt 
kort tidsperiod öka sin egen fart och på 
så sätt dra sig undan från motståndarens 
aktiva sensorer vilka var begränsade i sin 
räckvidd.11 

Något som det tyska ubåtsvapnet tog 

10. Köhl, Fritz, Vom	 Original	 zum	 Modell,	
Uboottyp	 XXI, (Bernard & Graefe Verlag, 
Bonn, 2003), s.10
11. Rössler, Eberhard, Die Sonaranlagen der 
deutschen	U-Boote, (Berhnard & Graefe Verlag, 
Bonn, 2006), s.149-150

fram var användandet av en luftmast eller 
en så kallad snorkel efter det att den tyska 
marinen hade studerat en motsvarande 
konstruktion på en erövrad holländsk 
ubåt.12 De klara fördelarna med luftmas-
ten var att ubåten nu inte längre behövde 
ladda sina batterier på ytan utan istället 
kunde	förflytta	sig	dolt	under	vattenytan	
över tiden, vilket kom väl till pass på den 
nya ubåtstypen. Det enda som kunde röja 
ubåten i sammanhanget var det uppstick-
ande snorkelhuvudet och periskopet. 

En mindre variant av typ XXI byggdes 
också, benämnd typ XXIII, vilken var en 
kustubåt. En revolutionerande del i denna 
konstruktion var de så kallade ”Walter-
motorerna” vilka använde en kemisk 
blandning som bränsle vars avgaser lös-
tes i vatten. Denna typ av ämne användes 
sedan även i några av de senare torpedty-
perna innan krigsslutet.13 

U 3503, de svenska åtgär-
derna och början på den 
svenska utvecklingen
U 3503 var en ubåt av typ XXI och sjösat-
tes i juli 1944 varefter hon genomförde 
provturer och besättningsträning fram 
till losskastningen för hennes första och 
sista patrull den 3 maj 1945.14 Hon utsat-
tes	för	flyganfall	den	6	maj	och	efter	ett	
haveri i maskin med rökutveckling som 
rökskadade stora delar av besättningen 
som följd satte hon kurs mot farvattnen 
utanför Göteborg dit hon anlände senare 
samma dag. Då U 3503 intog ytläge ob-
serverades hon av svenska marina myn-

12. Rössler, Eberhard, U-Boottyp	 XXI, (Bern-
hard & Graefe Verlag, Bonn, 2013), s.23
13. Inspektören för torped- och ubåtsvapnet Nr 
H U:7 1 bil., s.11
14. Handling från sjunkna ubåt U-Boot 3503, 
Kriegstagebuch	U	3503 (Avhemligad 2013-09-
25)
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digheter och jagaren HMS Göteborg gick 
till platsen för att ledsaga ubåten till en 
ankarplats. Den 8 maj överges och själv-
sänks U3503 av sin egen besättning efter 
en sedan den 7 maj pågående diskussion 
om internering av såväl ubåten som dess 
besättning. Besättningen hade fram till 
denna tidpunkt slängt hemliga handling-
ar överbord, skjutit ut sina torpeder och 
även sökt att destruera så mycket känslig 
utrustning ombord som möjligt.15

Den svenska reaktionen på den själv-
sänkta ubåten lät vänta på sig. Slutligen 
beslöts det att den skulle bärgas under en 
så kallad ”bärgningsövning”. Därefter 
valdes den mindre diplomatiskt kompro-
metterande lösningen att skrota fartyget, 
vilket också skall ha varit ett krav från 
de västallierades sida i samband med dis-
kussionerna kring bärgningen.16 Däremot 
tillvaratogs	flertalet	tekniska	komponen-

15. Lindberg, Lennart, U	 3503	 –	Dokumenta-
tion, (Marinlitteraturföreningen nr 87, Stock-
holm, 2002), s.13-14
16. Lindberg, L, 2002, s.15-16

ter, bland annat snorkeln vilken sedan 
implementerades på olika ubåtar och själ-
va ubåtstypen i sig stod, i vart fall sken-
bart, som modell för de senare svenska 
ubåtarna ur ”Hajen III”-klassen.17 

Det var framförallt den informations-
inhämtning samt de dykningar som sked-
de på U 3503 redan i ett tidigt skede som 
renderade i det kompendium som tillställ-
des Chefen för Torped- och Ubåtsvapnet. 
I kompendiet sammanfattas erfarenheter 
och förslag på hur det svenska ubåtsvap-
net skulle kunna utvecklas med hjälp av 
dessa rön.18 I detta står att läsa mycket ut-
förliga beskrivningar till stor del basera-
de på en genomgående tolkning av funna 
dokument samt ingående intervjuer med 
de	 omhändertagna	 tyska	 officerarna.	

17. Borgenstam, Curt,	U	3503	–	Ett	”krigsbyte”	
och	dess	inflytande	på	svensk	ubåtskonstruktion	
(Under	 svensk	flagg,	Föreningen	Sveriges	Sjö-
fart och Sjöförsvar, årgång 89, nr 1 1993), s.11-
12
18. Inspektören för torped- och ubåtsvapnet Nr 
H U:7 1 bil. 

Ritning	över	ubåt	typ	XXI.
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Dock påpekas i kompendiet att källma-
terialet vid denna sammanställning inte 
har varit fullödigt och ibland på gränsen 
till vagt vilket medför att i händelse av att 
mer	material	återfinnes	så	kommer	detta	
möjligen att medföra vissa korrigeringar. 
Det som däremot är tydligt är den sam-
lade bilden av den tyska ubåtsmaterielen 
och den tyska ubåtstaktiken, vilket för-
anledde den tämligen nyktra iakttagelsen 
att krigserfarenheterna hade förändrat 
spelplanen för ubåten som system var-
för en modernisering var ”betingad” av 
dessa erfarenheter.19 Denna slutsats åter-
finns	på	första	textsidan	i	dokumentet.

Torped- och radarutvecklingen samt 
snorkeln som ny företeelse
Något som uppfattades som intressant 
från svensk sida vid genomgången av U 
3503 och intervjuerna med personalen 
var den tyska torped- och torpedeldled-
ningstekniken. Tyskarna låg långt fram-
me inom båda dessa områden med, bland 
annat, ett eldledningssystem vilka i hög 
grad tog emot målinformation från såväl 
periskop som ett torpedsikte vilket kunde 
monteras på bryggan och användas under 
såväl dager som mörker. 

Utöver detta hade tyskarna även ut-
vecklat torpeder vilka, före skott, kunde 
ställas in att genomföra förinställda gi-
rar. Inställningarna av denna typ möjlig-
gjorde bland annat att ubåten inte, som 
förut, behövde peka rätt på målet med 
stäven utan kunde i stort sett skjuta ut 
vapnet även om målet befann sig tvärs 
ut om endera sidan. Detta möjliggjorde 
också att torpeden kunde inta en sick-
sack-formad sökbana efter en viss gång-
distans vilket bedömdes vara effektivt 
mot exempelvis fartygskonvojer. I kom-

19. Inspektören för torped- och ubåtsvapnet Nr 
H U:7 1 bil., s.2

pendiet poängterades bland annat vikten 
av att, likt tyskarna, anskaffa torpedeld-
ledningsinstrument.20 Sverige tog fram 
en egen självgirande torped (så kallad 
”girtorped”) under 1950-talet21 vilket är 
intressant med ledning av ovan nämnda 
iakttagelser och därefter formulerade 
förslag och önskemål. Efter detta följde 
trådstyrning som ytterligare ett led i ut-
vecklingen.

Luftmasten
Ett av de främsta rönen som framkom 
vid efterforskningarna ombord U 3503 
och vid förhören av valda delar av besätt-
ningen rörde U 3503:s förmåga till manö-
ver i uläge samt den av tyskarna införda 
snorkeln, eller som den kom att kallas på 
svenska: luftmast. Att Sverige skulle på-
börja experiment och försök med en så-
dan installation uppfattades som ”vitalt” 
i sammanställningen. Vid en installation 
av luftmast påtalades även vikten av att 
snorkelhuvudet utrustades med såväl sig-
nalspaningsutrustning som skyddskåpa 
av gummi mot motståndarens radarspa-
ning.22 De nya rönen rörande dels en mot-
ståndares förmåga till radarspaning men 
framförallt nyttjandet av luftmasten kom 
att ha en stor inverkan på den svenska 
ubåtsutvecklingen och svenska ubåtars 
uppträdande till sjöss.

Utöver luftmasten återfanns även an-
dra saker som rönte intresse från svenskt 
håll, bland annat det ovan nämnda ”Wal-
termaskineriet”. Om detta maskineri var 
inledningsvis föga känt men verkar ha 
rönt viss uppmärksamhet då förslaget att 
Sverige borde försöka anskaffa ett sådant 

20. Inspektören för torped- och ubåtsvapnet Nr 
H U:7 1 bil., s.4, 12, 16-17, 19
21. von Hofsten, G, Rosenius, F, 2009, s.139
22. Inspektören för torped- och ubåtsvapnet Nr 
H U:7 1 bil., s.27



331

har fått kraftiga markeringar i sidmargi-
nalen.23 Att intresset var stort för fram-
driftsmaskineriet intygar även amiral 
Stefenson som själv var med vid vissa 
provturer med ett liknande maskineri ba-
serat på samma ämne som tyskarna hade 
använt, väteperoxid. Väteperoxiden kom 
sedan även att användas i svenska torpe-
der.24

Med hänsyn tagen till de samlade er-
farenheterna drogs slutsatserna att det 
svenska ubåtsvapnet oundvikligen var 
tvingat till att moderniseras i syfte att 
faktiskt kunna nyttjas mot en motstån-
dare som en del i det svenska marina 
försvaret. Moderniseringen skulle be-
höva utgöras av tillförandet av luftmast, 
moderniserad sonar-, vapen- och eld-
ledningsmateriel. Om inte en sådan mo-
dernisering gjordes skulle de svenska 
ubåtarna tämligen snart vid en väpnad 
konflikt	komma	att	hindras	från	att	 lösa	
sina uppgifter, möjligen med följden att 
de också gick förlorade. En modernise-
ring skulle inte bara innebära att detta 
undveks utan ubåtarna skulle även fort-
satt vara en viktig del i sjökrigföringen. 
De skulle genom sin blotta närvaro till 
sjöss utgöra en osäkerhetsfaktor för en 
motståndare, vilken skulle behöva ta det-
ta hot i beaktande varför delar av dennes 
sjö-	och	flygstridskrafter	skulle	bindas	av	
detta.25

Teknisk och taktisk ut-
veckling i samverkan
Direkta erfarenheter som drogs av bärg-
ningen av U 3503 vilka renderade i tämli-

23. Inspektören för torped- och ubåtsvapnet Nr 
H U:7 1 bil., s.26-27
24. Intervju med am B. Stefenson, transkript 
s.9
25. Inspektören för torped- och ubåtsvapnet Nr 
H U:7 1 bil., s.80

gen omedelbara åtgärder var, utöver ovan 
angivna erfarenheter, ett mer strömlin-
jeformat skrov, borttagandet av kanoner 
och buller- och chockdämpande anord-
ningar på kvarvarande komponenter ut-
ombords.26 

Införandet av snorkeln var något som 
gjorde att ubåtarna kunde tillbringa 
större delen av ett företag i uläge vil-
ket markant minskade upptäcktsrisken 
samt ökade ubåtens skyddseffekt genom 
skydd och skyl av vattenvolymen. Dock 
stack alltså snorkelhuvudet upp ovanför 
ytan vilket gjorde att förfarandet för att 
minska upptäcktssannolikheten behövde 
övas, vilket också gjordes.27

Något som också utvecklades mycket 
under framförallt 1950-talet var sam-
bandet där sändningar från staben iland 
skedde via långvåg, ett system som efter 
studier av de tyska ubåtsoperationerna28 
byggdes ut i början av årtiondet.29  Det-
ta hade som främsta fördel att ubåtarna 
kunde ta dessa meddelanden på djupet, 
vilket minskade risken för upptäckt. Utö-
ver detta påbörjades även utvecklingen 
av kortvågssnabbsändare till ubåtarna, 
vilket slutligen gjorde att exponering av 
master minskade samt att signalen var 
svår att uppfatta för motståndarens sig-
nalspanare.30 Ett stort framsteg var att de 
svenska ubåtarna efter det andra världs-
kriget utrustades med höj- och sänkbar 
kortvågsmast vilket gav dem möjlighet 
att sända meddelanden på periskops-
26. Lindberg, L, 2002, s.17, Granholm, Fredrik, 
Från	Hajen	 till	 Södermanland	–	 Svenska	 ubå-
tar	 under	 100	 år, (Marinlitteraturföreningen, 
Stockholm, 2003), s.36-44
27. Stefenson, B, 2007, s.18
28. Inspektören för torped- och ubåtsvapnet Nr 
H U:7 1 bil., s.56
29. Klintebo, R, 2004, s.166-167
30. Intervju med am B. Stefenson, transkript 
s.4-5
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djup till skillnad mot före och under 
sagda krig.31 Detta kan möjligen ha sitt 
ursprung i uppgifterna från U 3503 då 
denna typ av antenn nämns i den tidigare 
nämnda sammanställningen från bärg-
ningsarbetet.32 

Något som är av intresse vad avser tek-
nikutvecklingen är att de utvecklingar 
som skedde i ett tidigt skede på 1950-ta-
let i stort sett överensstämmer med de 
gjorda iakttagelserna i sammanställ-
ningen från genomgången av U 3503 och 
de däri upptagna förslagspunkterna och 
önskemålen. Exempel på detta är torped-
materiel, hydrofoner, radarvarnare, bul-
ler samt anskaffande av luftmast.33 Den 
svenska ubåten av typ ”Hajen III” vilken 
började levereras från 1954 hade starka 
influenser	från	ubåtarna	av	typ	XXI	och	
var ett stort tekniskt framsteg för det 
svenska ubåtssystemet.34 

Operativ utveckling uti-
från taktiska sjökrigsspel
Den operativa utvecklingen blev i och 
med moderniseringen och de efter kriget 
dragna erfarenheterna med påföljande 
slutsatser i det närmaste explosionsartad, 
i vart fall vad avser levererad effekt. 

I och med de utvecklade sambands-
vägarna gavs nya möjligheter att genom 
radioförbindelse leda ubåtarna på ett helt 
nytt sätt. Ubåtarna i sig verkade som en-
skilda taktiska enheter i egna tilldelade 
områden i vilka respektive chef sedan 
själv bestämde vilka åtgärder som skulle 
vidtagas enligt de order som mottagits 

31. von Hofsten, G, Rosenius, F, 2009, s.294
32. Inspektören för torped- och ubåtsvapnet Nr 
H U:7 1 bil., s.28
33. Inspektören för torped- och ubåtsvapnet Nr 
H U:7 1 bil., s.17, 19, 43-44, 27
34. Granholm, F, 2003, s.48

från den iland grupperade staben.35

De taktiska sjökrigsspel som har stu-
derats vid skrivandet av uppsatsen berör 
förvisso taktik men bedömningen av de 
sammanlagda resultaten av dessa genom-
gångna spel passar ändock bättre in un-
der den operativa utvecklingen. Detta då 
spelen behandlar ubåtarnas roll i en stör-
re operation inkluderande såväl marin-
flyg	som	min-,	jagar-	och	kryssarförband.	

Något som tydligt framgår vid en ge-
nomläsning av berörda sjökrigsspel date-
rade mellan 194336 och 195537 är att i bör-
jan på 1950-talet är motståndaren klart 
utpekad och återkommande. Avsikten 
för de svenska sjöstridskrafterna är att 
möta en, till viss del, överlägsen sovjetisk 
motståndare vilken söker genomföra an-
tingen mineringar eller överskeppnings-
företag mot Gotland eller det svenska 
fastlandet. 

I de tidiga spelen är ubåtarna placerade 
vid Finska vikens mynning samt nordost 
om Gotland och skall uppträda i uläge i 
dagsljus med order att spana mot en ut-
löpande motståndare. Beredduppgiften 
är att bekämpa densamme på order.38 I 
spelen från 1953 och framåt börjar ubå-
tarna utplaceras närmare motståndaren 
men fortfarande med främsta uppgift 
att spana. Efter det att motståndaren har 
lokaliserats och spaningsrapporten har 
sänts får ubåtarna nästan uteslutande 
uppgiften att slå mot motståndarens över-
skeppningsfartyg, vilka förutsätts vara 
35. Intervju med am B. Stefenson, transkript 
s.2-5
36. Kungliga Sjökrigsskolan, Taktiskt Sjökrigs-
spel	A/42-43	-	Blå	Operations-PM (Avhemligad 
2013-11-26)
37. Kungliga Sjökrigsskolan, Taktiskt sjökrigs-
spel	nr	3	–	Grupparbete	”Anfall	mot	konvoj	väst	
Dagö-Ösel” (1955) (Avhemligad 2013-11-26)
38. Kungliga Sjökrigsskolan, Taktiskt Sjökrigs-
spel	A/42-43	-	Blå	Operations-PM, s.1, 3, bil. 2
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handelsfartyg gående i en konvoj. 
Denna trend fortsätter sedan att ut-

vecklas i samtliga spel under de kom-
mande åren. Huvuduppgiften utgörs 
fortsatt av spaning med beredd- eller till-
läggsuppgift	 att	 bekämpa,	 för	 fienden,	
vitala mål såsom större ytstridsfartyg, 
överskeppningstonnage och liknande. 

Sammantaget kan sägas att den opera-
tiva utvecklingen snarare skall ses som 
resultatet av en till stor del nödvändig 
modernisering, vilken åstadkom att ubå-
tarna fortsatt kunde utgöra ett hot mot 
en potentiell motståndare vilken härmed 
skulle tvingas ta svenska ubåtar i an-
marschriktningen i beaktande.39 

Grundtanken för ubåtarnas operativa 
nyttjande fortsatte att vara densamma: 
spaning och anfall. Dock gavs ubåtarna 
en utökad möjlighet till att utföra sina 
taktiska uppgifter inom operationens 
ram. Det som möjligen skall tillskrivas 
en faktisk operativ utveckling var ubåtar-
nas utökade tekniska prestanda och där-
med deras taktiska värde vilket i symbios 
med en förbättrad ledningsförmåga gav 
de svenska sjöstridskrafterna ett mycket 
användbart vapen i händelse av krig. Den 
ökade förmågan till dolt uppträdande 
gjorde ubåtarna till en mycket god platt-
form för såväl spaning och underrättelse-
inhämtning som för rena anfallsföretag. 
Denna förmåga att dolt kunna påverka 
motståndaren såväl direkt som indirekt 
var ett stort framsteg i ett operativt hän-
seende.

39. Chefen för Kungliga Sjökrigsskolan 3/3-
1959 Dnr AK198, Björlin, Percy (lt), Synpunkter 
på	hur	de	senare	årens	utveckling	inom	ubåts-
vapnen	 kan	 bedömas	 påverka	 sjökrigföringen	
inom	 oss	 omgivande	 farvatten	 -	 Hemarbete	 i	
strategi	 i	 allmänna	 kursen,	 sjöofficerslinjen,	
arbetsåret	 1958-59 (Avhemligad 2013-11-26), 
s.14-15

I skenet av Corbett och 
de grundläggande för-
mågorna 
Sett ur skenet av Corbetts sjökrigsteorier 
innebar moderniseringen en klart utökad 
förmåga	till	”fleet	in	being”	då	ubåtarna	
svårare kunde upptäckas av motstånda-
ren i och med att de hade erhållit en större 
uthållighet i uläge. Utöver detta kommer 
de andra taktiska fördelarna sprungna 
ur den rent tekniska utvecklingen såsom 
vapen-, lednings- och sensorprestanda 
vilka alla bidrog till att i krigstid, ur ett 
dolt utgångsläge, kunna slå mot motstån-
darens försörjningslinjer och anmarsch-
vägar och därigenom ge Sverige en god 
möjlighet att bestrida dennes försök till 
etablerande av sjöherravälde.

Rörande utvecklingen utifrån de 
grundläggande förmågorna redovisas 
dess i punktform nedan:

Ledning
En klar förbättring vad avsåg ledningen 
skedde under föreliggande tidsperiod. 
Specifika	 exempel	 härpå	 är	 uppbyggan-
det och utvecklandet av långvågssändare 
i landet. När även ubåtarna blev utrustade 
med nya höj- och sänkbara kortvågsan-
tenner var ledningen inte bara förbättrad, 
det blev även säkrare för ubåten att be-
driva sambandstjänst i och med att den då 
inte	 längre	 behövde	 befinna	 sig	 på	 ytan	
för att kunna signalera.40 Detta medförde 
ett ökat taktiskt värde för ubåten som 
taktisk enhet, exempelvis vid spanings-
företag.

Verkan
I och med den påbörjade utvecklingen av 
trådstyrda torpeder ökade verkansgraden 
markant för de svenska ubåtarna. Detta i 

40. von Hofsten, G, Rosenius, F, 2009, s.139
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samband med en ökad ledningsförmåga 
med tanke på möjligheten att ta emot 
uppdaterade order på långvåg samt den 
ökade möjligheten till att sensorspana 
med hjälp av bättre hydrofoner41 gör att 
1950-talet får ses som något av en ”ut-
vecklingströskel” för det svenska ubåts-
systemet.  

Rörlighet
Rörligheten utvecklades också mycket 
under denna tidsperiod, vilket även kan 
kopplas gentemot begreppet uthållighet 
och har då samma gemensamma nämna-
re: Luftmasten. Denna möjliggjorde till 
viss del högre farter i och med möjlighe-
terna till laddning i uläge och får ses som 
den enskilt största utvecklingen av alla 
som har beskrivits i föreliggande uppsats.

Skydd
Skyddsförmågan utvecklades avsevärt 
under den föreliggande perioden. Den 
största anledningen härtill får tillskrivas 
införandet av luftmast, vilket gjorde att 
ubåtens skyddsförmåga gick upp genom 
att i stort sett ständigt hålla sig i uläge vil-
ket därigenom minskade upptäcktsrisken 
samt även de medel med vilka en mot-
ståndare kunde bekämpa den. Väl i uläge 
kunde ubåten dölja sig från såväl optisk 
upptäckt som från upptäckt med radar 
och vid mastexponering bidrog radarvar-
naren till skyddsnivån genom att ubåten 
då gick på djupet för att undgå upptäckt. 
De	modifieringar	som	gjordes	vad	avsåg	
bullerbegränsning genom chockupp-
hängningar och liknande åtgärder är ock-
så viktiga att här poängtera i och med att 
dessa bidrog till en större skeppsteknisk 
motståndskraft	vid	fientlig	bekämpning.

Underrättelser/information
Även inom denna sektor skedde en stor 
41. Klintebo, R, 2004, s.122-123

utveckling efter krigsslutet. Den nya son-
armaterielen som togs fram (m/51UP) 
medförde att sonarräckvidderna blev be-
tydligt längre och informationen mer pre-
cis.42 Denna materiel låg sedan till grund 
för än mer utvecklade sonarsystem vilka 
kom att installeras på senare ubåtstyper 
med god framgång.43

Uthållighet
Uthålligheten ökade i stor utsträckning 
inte minst tack vare luftmasten vilken 
tillät ubåten att vara under ytan i stort 
sett	 oavbrutet	 flera	 veckor	 i	 sträck.	Un-
der denna tid kunde ubåten ladda sina 
batterier samt även vädra ut fartyget vil-
ket märkbart förbättrade förhållandena 
för personalen ombord. Med möjlighe-
ten att ladda batterierna utan att gå upp 
i marschläge kom också möjligheten att 
bättre anpassa det egna uppträdandet 
gentemot en motståndare vilket markant 
förbättrade ubåtens potentiella slagkraft.

Resultat
När Sverige påbörjade insamlingen av 
material och erfarenheter i anslutning till 
U 3503 befann sig det svenska ubåtsvap-
net	i	ett	stadium	där	de	flesta	av	de	krig-
förande länderna var i början av andra 
världskriget. 

Det som kan sägas efter en genomgång 
av det ovan redovisade materialet är att 
Sveriges ubåtsvapen utvecklades näst in-
till explosionsartat under 1950-talet och 
att de tyska erfarenheterna och den tyska 
ubåtsmaterielen var av intresse för den 
svenska marinen. Att många av de före-
slagna åtgärderna i den sammanfattning 
som tillställdes Inspektören för Torped- 
och Ubåtsvapnet (ITUV) faktiskt genom-
fördes under 1950-talet får i mångt och 

42. Klintebo, R, 2004, s.122
43. Klintebo, R, 2004, s.123
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mycket vara talande för att utvecklingen 
de	facto	fick	en	betydlig	knuff	i	rätt	rikt-
ning av denna informationsinsamling. 

Kan detta sägas vara ett avgörande 
avsnitt i den svenska ubåtsutvecklingen? 
Med ledning av det som har kommit fram 
i och med denna uppsats är uppfattningen 
att så är fallet. Utan tillgången till den 
tyska tekniken hade det svenska ubåts-
systemet inte kunnat ligga så pass i fas 
med sin sina internationella motsvarig-
heter som nu åstadkoms. Den utveckling 
som skedde bidrog dessutom starkt till 
det taktiska och operativa värdet av de 
samlade svenska sjöstridskrafterna. 

En sammanfattande slutsats är att det 
svenska ubåtsvapnet utvecklades och 
alls inte till obetydlig del med hjälp av 
den bärgade tyska ubåten U 3503. Ex-
empel på teknik är bland annat snorkeln, 
torped- och sensormateriel, buller- och 
chockmotverkande installationer med 

mera. Utvecklingen gjorde att Sveriges 
ubåtar snabbt kom upp i samma klass 
som sina utländska motsvarigheter och i 
vissa fall till och med över. Den operativa 
utvecklingen, om än innebärande bibe-
hållande av uppgifter, skedde med hjälp 
av den taktiska utvecklingen vilken var 
sprungen ur den tekniska dito. 

Utvecklingen av Ubåtsvapnet enligt de 
sex grundläggande förmågorna bidrog 
även väsentligt till den svenska marina 
förmågan att kunna ”bestrida sjöherra-
välde”	och	verka	inom	ramen	för	”fleet	in	
being”. Främst på grund av ökad uthållig-
het i undervattensläge vilket ökade för-
mågan att hålla ubåten dold såväl under 
spaning som inför anfall. Den utvecklade 
förmågan till dolt uppträdande i symbios 
med förbättrad teknisk prestanda utgjor-
de förmågor som hade en klart avskräck-
ande verkan på en potentiell motståndare, 
ett förhållande som består än idag.
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Anne Bonnys efterträdare - Några nedslag i 
nutida maritim säkerhet, del 1
Denna essä handlar inte om Anne Bonny. Anne Bonny klädde sig som en karl, slogs 
som en karl, var gift med en karl och var frukt ad sjörövare i Karibien. Nu 300 år 
senare	är	problemen	desamma.	Polit	is	ka	och	militära	hot,	sjöröv	eri,	trafficking	av	
människor	och	flyktingar	är	problem	nu	liksom	då.	Denna	essä	handlar	om	maritim	
säker het. Med maritim säkerhet (Maritime Security) förstås den ma ri tima säkerhet 
som har utrikespolitiken (och säkerhets politiken) som grund. Maritim säkerhet har 
både den internationella rättens och den en skilda statens lagar som domän. På en 
lägre	 skala	 än	 krig	ets	 och	 de	 väpnade	 konflikternas	 in	tensitets-	 och	 kon	flikt	nivå	
förekommer	en	mängd	hot	och	oros	moment	som	gör	sjö	trafiken	mer	osäker.	Den	
störande aktören kan vara en stat (som t.ex. Somalia, Libyen eller Nordkorea). 

Ledamoten
CHRISTOPHER WERNER

Christopher	 Werner	 tilldelades	 2010	 ett	 stipendium	 om	
30.000	kronor	av	Kungl.	Örlogsmannasällskapet	 för	 for-
satt	 forskning	 i	 breda	 termer	 inom	 området	 ”Maritime	
Security”.	Nedanstående	artikel	är	ett	av	flera	resultat	av	
denna	forskning.

Den kan också vara substatsaktörer (som 
t.ex. kurder eller tamiler) eller en icke-
statsaktör (som t.ex. al-Qaida). De nya 
hoten, som ibland brukar betecknas som 
fjärde gene ra tion ens krig  för ing1 och 
1. För en mer ingående beskrivning av ”fjärde 
generationens krigföring” , se bl.a. Jason Vest, 
Fourth-generation	 warfare. 4 GW är beteck-
ning på de ”krig” som förekommit de senaste 
25 åren och hamnat i fokus på grund av ”9/11” 
(anfallet mot World Trade Center och Pentagon, 
iscensatt av Al-Qaida-relaterade kriminella). 
4 GW är inte en enhetlig beteckning, men står 
för en krigföring av icke-statliga aktörer som nu 

brottslighet i övrigt har ökat i in ten  sitet. 
I	konflikter	som	har	en	lägre	inten	sitets-
nivå	än	kriget	och	de	väpnade	konflikter-
na,	finns	en	mängd	hot	och	orosmoment	
som är iscen satt av människor och ibland 
av naturen. Essän är uppbyggd kring ett 
antal småkapitel, vart och ett med olika 
hot, exempel och trender. I slutet av varje 
kapitel ges förslag till möjliga lösningar 
för att be mästra dessa olika hot.

Om polisen i Halland sätter upp en 
för första gången inte bara är transnationell utan 
också transoceanisk i sin yrkesutövning.
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fartkontroll på E6:an så fastnar ett antal 
fartsyndare. Men det fastnar också några 
rattfyllerister, enstaka körkortslösa och 
en och annan efterlyst person. Precis så är 
det med de konventioner, lagar och regler 
som	finns	inom	den	maritima	säkerheten.	
Exempelvis har president Bush’s Prolife-
ration Se curity Initiative (PSI-initiativ), 
som tillkom under ett möte i Krakow i 
maj 2003, haft som främsta syfte att stop-
pa spridning av massförstör el se vap en. 
Det visade sig att PSI har stoppat sjörö-
vare, även om syftet var något helt annat 
från början. Denna essä handlar om sjöre-
laterad brottslighet och annat elände men 
det skadar inte att sätta in den i en större 
kontext. Medan statistiken anger att c:a 
100 dödats av sjörövare sedan 2004 så 
har c:a 50 000 förlorat livet i narkotika-
relaterad brottslighet sedan 2006 enbart 
i Mexico och då är inte narkotikaoffren 
inräknade. Enbart under 2011 dödades i 
Mexico 12 000 personer varav 600 ge-
nom halshuggning.

Den världsomspännande sjöfarten, Sea 
Lines	 of	 Communication (SLOCs) har 
i framtiden en hel del pro blem områden 
att ta hänsyn till. Under mina två resor 
till Storbritannien 2011 med besök vid en 
marin säkerhetskonferens (RUSI), besök 
hos rederier, försäkringsbolag och vid 
The	 Joint	 Services	 Command	 and	 Staff	
College i Shrivenham framkom ett möns-
ter av alla hot. Störst var oron för sjöröve-
ri följt av miljö relaterade olyckor, terro-
rism	och	trafficking	av	narkotika.	Andra	
orosmoln	 var	 fartygsolyckor,	 traf	fick	ing	
av andra slag, politiska tvister om haven 
och havens resurser, hamnstatskontroll 
och den lång sikt iga klimatpåverkan. Här 
är några problemområden:

•	 Politiska och militära hot

•	 Sjöröveri

•	 Terrorism
•	 Trafficking	och	smuggling
•	 Illegalt	fiske
•	 Marin miljöförstöring
•	 Illegal	migration	och	flyktingar.

Politiska och militära hot
Allmänt
Efter tillkomsten av havsrättskonventio-
nen (Law	of	 the	Sea	Convention) har en 
rad gamla tvister kommit upp till ytan. 
Samtidigt har nya tvister fötts. Liu Hua-
qing blev Kinas nye marinchef 1982. 
Under hans tid som marinchef (1982-88) 
förklarade han att Kina måste ha en helt 
annan marin inriktning. Inför ett nytt 
operativt koncept införde han begreppet 
”Den maritima komponenten i militär-
strategin”. Detta innebar en försvarsplan 
med en tidshorisont på mer än 60 år. I 
konceptet föreslog marina analytiker att 
Kina skulle gå från ett kustförsvar till 
”sjöförsvar” med intresse ända ut till 
perimetern 400 nautiska mil (NM) från 
kusten, ja kanske ännu mer om man in-
kluderar Paracelöarna. Målet var att ha 
en	oceangående	flotta	2050.	Denna	marin	
skulle ha tre speciellt viktiga uppgifter; 
Den	skulle	kunna	upptäcka	och	slå	fient-
liga	hot,	 kunna	 avvärja	fientliga	hot	 var	
som helst (även vid Spratlyöarna) och  
kunna bedriva ut hålliga marina operatio-
ner mycket långt från kusten.2 

Nu på 2000-talet gör Kina anspråk 
på	 ett	 något	 ”ospecificerat	 hav”	 i	 Syd-
kinesiska sjön som inte stoppar 12 NM 
utanför den egna kusten. På något ställe 
är anspråken mer än 1 000 NM. Om råd-
et inrymmer Paracelöarna, Spratlyöarna 
och Senkaku-öarna. Exemplen är många 
där Senkaku-öarna är en för närvarande 

2. Godwin, s 43.
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obebodd ögrupp i östkinesiska havet un-
der japansk kontroll. Både Nordkorea och 
Sydkorea gör anspråk på ögruppen. Ge-
nom alla dessa dispyter är Folkrepubliken 
Kina	i	stort	sett	oense	med	de	flesta	stater	
i regionen; Repub liken Kina (Taiwan), 
Japan, Filippinerna, Indo nes ien, Viet-
nam, Brunei och Malaysia. 25 procent av 
världssjöfarten passerar just Sprat ly öarna 
vilket gör det hela extra känsligt. Kina 
hade en incident med Vietnam 1988 och 
senare med Indonesien angående Natu-
naöarna.3 Den 19 september 2005 be sköt 
ett indonesiskt örlogsfartyg en kinesisk 
fiskebåt,	 Fuyuan	 123, i området vid ön 
Papua,	varvid	fiskar	en	Nie	Weiqiang	dog	
och	 två	 andra	fiskare	 skadades.	 Indone-
siska myn digheter internerade sedan de 
överlevande. Kinesiska myndigheter an-
såg att Indonesien varit alltför hårdhänt i 
sin makt ut öv ning.4 

Den förre presidenten i Ryssland Dmi-
trij Medvedev besökte den 1 november 
2010 ön Kunasjir i ögruppen Kurilerna 
som Sovjetunionen tog från Japan i slutet 
av andra värld s kriget. Besök et upplevdes 
mycket provocerande ur japansk synvin-
kel.5 Medvedevs presidentbesök på ön 
kan ha inspirerat Sydkoreas president 
Lee Myung-Bak att göra likadant. Den 
10 augusti 2012 besökte näm ligen My-
ung-Bak ön Takeshima/Dokdo, en ö som 
både Sydkorea och Japan gör anspråk 
på. Japan över väger att dra Sydkorea in-
för internationella brottsmålsdomstolen 
(ICC).6 Besök som dessa rör alltid upp 
nationalistiska	känslor.	En	annan	konflikt	
som pågått länge är gränsdragningen i 
havet mellan Peru och Chile.

På senare tid har Iran ofta gjort om-

3. Nincic, s 156.
4. China view, s 1.
5. SvD (a).
6. SvD (b).

världen osäker genom att hota handels-
sjöfarten i Hormuzsundet. Under 1995 
baser  ade Iran 6 000 tungt be väp na de 
soldater på ön Abu Musa. I vapenarsena-
len fanns även Silkworm-missiler.7 Vid 
andra tillfällen har högt uppsatta militä-
rer i Iran uttryckt sig att det räcker med 
tre	ubåtar	 för	att	 stänga	 trafiken	 till	och	
från Persiska viken. Den 2 januari 2012 
testsköt	 iranska	flottan	en	medeldistans-
kryssningsmissil i Oman viken. Med den 
nya sjömålsmissilen Gader anser sig Iran 
fullt kapabel att helt stänga Hormuz-
sundet	 angav	 chefen	 för	 flottan,	 konte-
ramiral Habibollah Sayyari.8 Detta bry-
ter mot internationell rätt och dessutom 
skulle USA aldrig acceptera det.

Några lösningar på politiska och 
militära hot
Konflikterna	mellan	stater	växlar	i	styrka	
och ämnesområde. FN-stadgan är grun-
den för relationer stater emellan. I havs-
rättskonventionen från 1982 äg nas många 
sidor	 åt	 just	 konfliktlösning.	 Parter	 bör	
först försöka lösa alla dessa interstat liga 
konflikter	sinsemellan	men	det	är	inte	all-
tid det går. Alla stater är suveräna. Det 
fram går bl.a. av FN-stadgan: ”The Orga-
nization	 is	based	on	 the	principle	of	 the	
so	ve	r	eign	 equality	 of	 all	 its	Members”.9 
Av detta följer att ingen kan tvinga en 
stat till för hand lings bord et för att lösa en 
kris. Med havsrätt är det litet annorlunda. 
Havs rätts kon ven tion en påbjuder att alla 
stater, efter att de har undertecknat el-
ler	 rati	fi	cer	at	 konventionen	 (eller	 vid	 ett	
senare	 tillfälle),	 skall	 ange	en	eller	flera	
av följande ”domstolar”, i händelse av 
att staten hamnar i en tvist. Stater väljer 

7.  Nincic, s 157. Silkworm är en missil som är 
mycket användbar mot exempelvis tankfartyg.
8. Sexton, s 1.
9. FN-stadgan, art. 2(1).
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alltså frivilligt ett ”obligatoriskt sätt”.10 
Stater kan välja mellan:
•	 Den internationella domstolen för 

havsrätt i Hamburg
•	 Den internationella domstolen (ICJ) 

i Haag
•	 Skiljedomstol, upprättad i överens-

stämmelse med annex VII
•	 Speciell skiljedomstol, upprättad i 

överensstämmelse med annex VIII, 
för	en	eller	flera	ämnesområden	som	
beskrivs i denna.

Skillnaden mellan de båda annexen är i 
huvudsak att stater som har en tvist, som 
inte täcks av de de klar ationer som trätt 
i kraft, hänvisas till skiljedomstol enligt 
annex	VII.	Om	staterna	i	konflikten	valt	
olika	”domstolar”,	olika	sätt,	för	konflik-
tens lösande hänvisas de också att lösa 
den enligt annex VII. Annex VIII å andra 
sidan är mer till för speciella tvister som 
rör:	 fiske,	 skydd	 av	miljön,	marin	veten-
skap lig forskning och navigering, inklu-
derande miljöförstöring. Antalet tvister 
angående gräns drag ning ar (territorial-
hav, EEZ, kontinentalsockel), fyndighe-
ter på eller utanför kontinentalsockeln, 
vägran att följa bestämmelserna i havs-
rättskonventionen, avgöra vem som är 
kuststat o.s.v. ökar hela tiden. Churchill 
och Lowe skriver att väntetiden är lång 
vid den internationella domstolen, Inter-
national	 Court	 of	 Justice (ICJ) i Haag. 
Om en stat inte gjort ett aktivt val kom-
mer staten inför en tvist automatiskt att 
hamna i skiljedomstol enligt annex VII.11 

En mycket segsliten tvist avgjordes vid 
ICJ i Haag den 3 februari 2009. Tvisten 
rörde uppdelningen av Svarta havet mel-
lan Rumänien och Ukraina. Resultatet var 

10. Churchill & Lowe, s 456.
11. Churchill & Lowe, s 458.

viktigt då om rådet bedömdes inrymma 
stora olje- och gasfyndigheter. Resultatet 
blev i princip en ekvi distans linje mel-
lan Rumänien och Ukraina.12 ICJ, Haag 
fastställde i en annan dom fallet Peru-
Chile den 27 januari 2014. Resultat et blev 
att landgränsen förlängdes latitudinellt 
80 NM västerut därefter längs en ekvi-
distans linje till 200 NM från Chiles bas-
linje och slutligen en liten gränssträcka 
sydvart till avståndet 200 NM från Perus 
baslinje.13 ICJ:s dom tillerkände Peru ett 
större vattenområde än tidigare.

Kina är den stora intressenten i västra 
Stilla havet och maktspråket är särskilt 
märkbart när det rör Syd kinesiska sjön. 
Kina betraktar detta hav som sitt hav och 
sitt eget kärnintresse. En sam arbets orga-
nisa tion i Sydostasien, Association	 of	
Southeast	Asian	Nations (ASEAN), skall 
tillvarata medlemmarnas in tressen. Gan-
ska ofta är man i organisationen däremot 
oense hur saker skall lösas. Många kon-
flikter	 söker	Kina	 lösa	 genom	bilaterala	
avtal (med enbart Filipinerna, med enbart 
Vietnam etc.) och helst vill man inte att 
kon	flikt	en	blir	föremål	för	en	internatio-
nell diskussion med många stater inblan-
dade.14 Plötsligt i december 2007 tillkän-
nagav Kina en administrativ zon som 
täcker Spratlyöarna, Para cel öarna och 
Maccles	field	bank	en	 i	Sydkinesiska	 sjön.	
Detta påverkar givetvis relationerna mel-
lan Kina och dess grannar. Kina glider 
också på regelverket i havsrättskonven-
tionen	då	Kina	vill	ha	med	sig	flera	asia-
tiska stater att också godkänna lågvat-
tenupphöjningar som utgångsläge för att 

12. International Court of Justice, No. 2009/9, 
3 February 2009. Maritime Delimitation in the 
black Sea (Romania v. Ukraine).
13. International Court of Justice, Summary 
2014/1
14. Snyder, s 7.
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få tillgodoräkna sig territorialhav. Kinas 
tanke att ha Sydkinesiska sjön som sitt 
eget kärnintresse, som en del av statens 
suve rän itet och terri tori ella in tegritet, 
ogillas av USA som ständigt markerar 
” freedom	 of	 navigation” genom fysisk 
närvaro.15

Precis som mellan Washington och 
Moskva, där staters misstänksamhet mot 
varandra är stor, har ”heta linjer” upprät-
tats på andra håll för att tidigt kunna reda 
ut	 problem	 inför	 en	 stundande	 konflikt.	
Exempel på en sådan telefonförbindelse 
är den mellan Bejing och Pyonjang angav 
den kinesiske viceamiralen Tian Zhong.16

Sjöröveri
Allmänt
Sjöröveri dyker oftast upp utanför de 
stater som har kollapsat eller har en svag 
regering. Medan sjö röv are i Somalia tar 
hela fartygsbesättningar som gisslan är 
sjörövarna runt Malackasundet mer in-
tres serade av värdeföremål. Områden 
med mycket sjöröveri är förutom de nyss 
två nämnda även andra delar av Malay-
sia och Indonesien, Indien och Bangla-
desh. På senare tid har moderfartyg för 
sjö rövare upptäckts i Omanviken, södra 
Röda havet och i Somaliabassängen.17 
Moderfartyg är ofta kapade fartyg som 
förs fram över haven av en gisslantagen 
besättning.	Det	finns	inte	någon	be	visad	
koppling mellan sjöröveri och islamistisk 
terrorism anser chefen för IMB, kom-
mendör Pottengal Mukundan.18 

Forskaren vid King ś College kom-

15. Snyder, s 4, 13.
16. Vice Admiral Tian Zhong, Commander of 
the North Sea Fleet, People’s Liberation Army 
Navy, China, vid RUSI Future Maritime Opera-
tions Conference 2011 i London den 6 juli 2011.
17. Mukundan (c), s 1. 
18. Mukundan (b), s 1.

mendör Charles Reid har en motsatt 
uppfattning. Sjörövare, smugg lare och 
terrorister arbetar inte enbart i sina egna 
”stuprör”. Verksamheter är sammanväv-
da	med	var	andra.	Det	finns	bevis	för	att	
sjörövare i Puntland och i Centralsomalia 
har engagerat sig i smugg ling, vapen-
hantering	 och	 trafficking	 av	 narkotika.	
Dessutom	har	allt	fler	bevis	kommit	fram	
på	att	det	finns	en	samverkan	mellan	sjö-
rövare och militanta islamister inom al-
Shabaab.19 För sjörövare som redan gjort 
sig en förmögenhet på lösensummor kan 
det vara frestande att tillskansa sig ännu 
mera makt. Abshir Abdillahi (också känd 
som Boyah) och Mohammed Si ád (också 
känd som ATOM) är f.d. sjö röv are som 
nu har bra positioner inom al-Shabaab.20

Tendenser
Totalt sett har sjöröveriet nedgått och nåd-
de 2013 den lägsta nivån på sex år. Medan 
våldsnivån stigit och antalet fall ökat i 
västra Afrika utanför Togo, Benin, Nige-
ria och Gabon så har en märkbar ned gång 
inträffat utanför Somalia. IMB:s chef 
Pottengal Mukundan anger fyra skäl. För 
det första så har de internationella ma-
rina operationerna som genomförts (ex.
vis. TF 151) haft mycket stor inverkan, 
för det andra så har handelsfartygen fått 
en annan robusthet; rakbladstaggtråd, 
elektrisk wire, ut bild ning av be sätt ning 
etc. Att förskansa besättningen i ett cita-
dell	förkastas	dock	av	flera	experter.	Det	
höjer bara vålds nivån och besättningen 
kan bli inlåst.21 För det tredje använder 
allt	fler	redare	privata	vaktbolag	vid	pas-
sage av Adenviken, utanför Somalia och 
i Västafrika. Sist nämner Mukundan den 
somaliska reger ingens början till stabi-

19. Reid, s 1 ff.
20. Reid, s 15.
21. Ahlås, Peter, 19 oktober 2011. 
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liserande	 in	flytande.	 Handels		flottan	 har	
också blivit mycket bättre på senare tid. 
Det	 finns	 inte	 så	 många	 ”skräpfartyg”	
kvar	på	världs		haven	anser	flera	bedöma-
re. Dock lär al-Qaida	ha	en	”spökflotta”	
på	 c:a	 20	 fartyg,	 be	kväm	lig	hets	flaggade	
i stater som Bahamas, Liberia, Isle of 
Man etc.22 En god ordning på världshaven 
är den första brickan i pusslet för att få 
en tryggare sjöfart. Då många stater har 
stora	sparbeting	på	sina	flottor	och	mari-
ner måste andra lösningar komma till för 
att stärka olika förmågor. En lösning kan 
vara mer samarbete, sam ordning inom 
FN, Europeiska unionen (EU), men även 
andra modeller tas fram. Sverige utreder 
nu om medlemskap i NATO kan vara ett 
alternativ. I tabellen ovan anges antalet 
utförda sjöröveridåd.2324 Tabell ens ingångs-
värden är utan undantag statistikunderlag 
hämtade från IMB i Kuala Lumpur.

22. Bakshi, s 23. 
23. Av dessa 445 är 121 Indonesien-relaterade.
24. Siffrorna för Malackasundet/Indonesien är 
höga. 2004 var det 37 sjörövarfall, 36 kidnap-
pade (gisslan), 4 dödade och 3 skadade.

Tabellen	 visar	 hur	 världshandelns	 handelsfartyg	 har	 rapporterat	 in	 incidenter	 som	
är	relaterade	till	sjöröveri.	I	de	tomma	rutorna	har	information	inte	gått	att	få	tag	i.	
(Källa:	IMB	Piracy	Reporting	Centre	statistik	över	åren).

Visst går det att kritisera tabellen. På 
några ställen saknas uppgifter och mör-
kertalen är stora, då fartygsbefälhavare 
inte alltid rapporterar in fall av sjöröveri. 
Vissa rapporterade fall är att hänföra 
som väpnat rån mot fartyg, eftersom de 
tilldrar sig på en stats territorialhav (och 
per	definition	då	inte	är	sjöröveri).	

Kostnader och försäkringar
I de fall sjörövarna kapat ett fartyg och 
håller besättningen som gisslan begär 
i allmänhet förövarna en lösensumma. 
Lösensummor betalas ut av försäkrings-
bolag men alltid via mellanhänder.25 I no-
vem ber 2010 betalades en lösensumma 
på 9,5 miljoner USD för frisläppande 
av den sydkoreanska olje tankern Sam-
ho Dream. Det var den högsta summan 
dittills. Begärda lösensummor har sti-
git snabbt. År 2005 var medelsumman 
150 000 USD, 2009 3,4 miljoner USD och 
2010 5,4 miljoner USD. Högre lösensum-
mor medför svårare förhandlingar vilket 
förlänger fartygens liggetid. Kostnaderna 

25. Ahlås, Peter, 19 oktober 2011.
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kan dubbleras om man räknar in förhand-
lingar, efterföljande traumabehandling 
av besättningen, skador på far tyg et och 
det fysiska överlämnandet av pengarna 
(som	ofta	sker	från	helikopter	eller	flyg-
plan i Indiska Ocean en).26 Re-routing av 
fartyg kostar också mycket pengar. Om 
vi antar att 10 % av fartygen väljer att 
gå söder om Afrika i stället för igenom 
Suezkanalen är extrakostnaden beräknad 
till 2 950 miljoner USD. Utrustning för 
avskräckning och beväpnade vakter om-
bord kostar också mycket pengar. Sum-
man är beräknad till mellan 363 - 2 500 
miljoner USD, beroende på om 10 % eller 
70 % av fartygen söker detta skydd. Bara 
den marina närvaron utanför Östafrika 
beräknas till 2 000 miljoner USD/år. 
De juridiska kostnaderna i form av åtal 
m.m. har beräknats till 31 miljoner USD. 
Forskaren Anna Bowden vid One Earth 
Future, Denver, Colorado, tar i sin utred-
ning, The	Economic	Cost	of	Maritime	Pi-
racy, upp ytterligare några kostnader och 
räknar man ihop alla så kostar sjöröveriet 
7-12 miljarder USD/år.27 Luff Peter, brit-
tisk minister för försvarsmateriel ansåg 
det än dyrare. Han räknade med kostna-
der mellan 7-12 miljarder GBP/år28

Fartygsförsäkringar är som bilförsäk-
ringar, ju högre risk, ju dyrare premier. 
The	 Joint	 War	 Committé består av för-
säkringsrepresentanter från Lloyd ś och 
the International	Underwriting	Associa-
tion (IUA). Kommittén ger ut varningar 
och anger vilka områden som är högrisk-
områden. Dessa rapporter påverkar i sin 
tur försäkringspremierna. Försäkrings-
bolagen följer hela tiden utvecklingen i 

26. Bowden, s 9-10.
27. Bowden, s 9 ff.
28. Luff, Peter, Minister of Defence, UK, vid 
RUSI Future Maritime Operations Conference 
2011 i London den 6 Juli 2011.

olika områden. Tiden efter 2000 har Joint	
War Committé varnat för fartygspassage 
i Malackasundet, något som retat upp 
regeringarna i Singapore, Malaysia och 
Indonesien. Många åtgärder har vidta-
gits för att reducera sjöröveriet där; men 
som Professor Geoffrey Till vid The	Joint	
Services	 Command	 and	 Staff	 College	
(JSCSC) i Shrivenham anger, så ger en 
välskött antisjöröveriverksamhet i Ma-
lackasundet ballongeffekter. En kraftig 
nedgång av sjöröveri i Malackasundet ger 
en markant ökning av sjöröveri i Sydki-
nesiska sjön.29

The	 Joint	 Hull	 Committee består av 
försäkringsrepresentanter från Lloyds 
och the International	 Underwriting	 As-
sociation (IUA). Kommittén gör navige-
rings- och riskbedömningar till gagn för 
de som gör fartygsaffärer på London-
marknaden. 

I takt med stigande kostnader för sjö-
röveriet har försäkringsbolagen höjt sina 
premier framförallt i sjöröveritäta om-
råden. Försäkringar är krigsförsäkring, 
kidnappning och lösenförsäkring, last-
försäkring och kaskoförsäkring, P&I-
försäkring.30	Adenviken	klassificerades	i	
maj 2008 som krigsriskområde av Joint 
War Committé. Från maj 2008 till 2010 
steg riskpremierna 300 gånger, från 500 
USD till 150 000 USD per fartyg och per 
resa. På samma sätt var Malackasundet 
ett krigsriskområde 2005 och 2006. Kid-
nappning och lösenförsäkring, Kidnap	
and Ransom (K&R), täcker i första hand 
utgifter för besättningen. Vissa försäk-
ringsbolag har dock på senare tid även 
inkluderat fartyget. En av de större för-
säkringsagenterna, Munich RE, räknar 

29. Till, Geoffry, 20 oktober 2011.
30. P&I-försäkring fungerar som ett tillägg till 
kaskoförsäkringen och kan bl.a. täcka ansvar 
för personer, last och skada för 3:e part.
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med att premierna har tiodubblats mellan 
2008 och 2009. Lastförsäkring täcker las-
ten som transporteras och dessa försäk-
ringspremier har de senaste åren stigit 
med 25-100 USD per container. För kas-
koförsäkringen som skall täcka skador på 
grund av väder, kollision, grundstötning, 
brand, totalhaveri och sjöröveri beräknas 
premierna ha ökat till det dubbla.31

Förr i världen kunde ett fartyg avsegla 
från Rio de Janeiro och anlöpa Göte-
borg någon/några månader senare. Idag 
är kontrollen över ett rederis fartyg mi-
nutiös. Hela tiden anpassas fartyget och 
fartygets route efter hotbilden. Maritime 
Security på ett handelsfartyg innebär att 
man anpassar Routing,	 Shipshardening	
och International	 ship	 and	 port	 facility	
security code (ISPS-koden). Inom The 
International	 Maritime	 Organization	
(IMO) vill man att stater skall betala mer-
kostnader som orsakas av sjöröveri, d.v.s. 
regeringar,	 politiker	 och	 staters	 flottor	
bör betala kalaset32

Några lösningar på sjöröveriet
Havsrättskonventionen får anses utgöra 
grunden för agerande mot sjörövare. I 
den	 definieras	 sjöröveri,	 sjörövarfartyg,	
vem som har rätt att beslagta sjörövar-
nas fartyg och båtar etc. En annan viktig 
hörnsten är The IMB Piracy Reporting 
Centre (IMB PRC) i Kuala Lumpur. IMB 
PRC håller öppet dygnet runt och hit kan 
alla befälhavare rapportera attacker och 
försök till attacker av sjörövare. IMB 
PRC å sin sida, helt bygd på frivillighet, 
sammanställer och ger ut varningar i re-
altid samt ger ut periodvisa sammanställ-
ningar över sjöröveriet.
Afrikas horn
Operation ATALANTA vid Afrikas horn 
31. Bowden, s 10-11.
32. Ahlås, Peter, 19 oktober 2011.

har varit mycket effektiv.33,34 Operation 
ATALANTA förser varje dag 1,1 miljo-
ner somalier med livsmedel.  Örlogsfar-
tygens närvaro utanför Somalias kust 
har varit bra och kan inte nog överskattas 
skrev chefen för IMB PRC, kommendör 
Mukundan hösten 2013.35 Likaså konsta-
terade 1st Sea Lord, Admiral Sir Mark 
Stanhope att konvojeringen utanför Je-
men varit mycket framgångsrik för att få 
ner antalet fall av sjöröveri.36 Men för att 
kunna upprätthålla en effektiv bevakning 
av havsområdet utan för Afrikas horn 
med 60 minuters beredskap behöver den 
marina närvaron avsevärt utökas utanför 
Somalia och i Adenviken. För detta åtgår 
det 83 örlogsfartyg ansåg generalmajor 
Buster Howes.37 En annan åtgärd mot sjö-
röv eri kan vara att välja andra sjövägar. 
Som en följd av sjöröveriet vid Afrikas 
horn väljer nu 10% av fartygen att gå sö-
der om Afrika (re-routing) i stället för att 
gå igenom Suezkanalen. 

Säkerhetsbolag skyddar handelsfartyg
Rätten att ha civila säkerhetsbolag för att 
skydda handelsfartyg har varit en mycket 
kontroversiell fråga. Flera stater har dock 
medgivit detta bl. a. Storbritannien, Dan-
mark och Norge. Frankrike, Estland och 
Malta har medgivit egen skyddsvakt på 

33. Operation ATALANTA (EU) i kombina-
tion med andra operationer t.ex. den multinatio-
nella TF 151.
34. Anna Bowden, Programme Manager and 
Research Associate, One Earth Future Founda-
tion, USA, vid RUSI Future Maritime Opera-
tions Conference 2011 i London den 6 juli 2011.
35. Mukundan (a), s 1.
36. 1st Sea Lord, Admiral Sir Mark Stanhope 
den 6 juli 2011.
37. Major General Buster Howes OBE, Com-
mendant General Royal Marines and Com-
mander European Union Naval Force vid RUSI 
Future Maritime Operations Conference 2011 i 
London den 6 juli 2011.
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handelsfartygen.38 Sjörövartaktiken änd-
ras	med	att	fler	och	fler	anlitar	säkerhets-
bolag.	 Det	 finns	 numer	 ingen	 realism	 i	
att inte ha beväpnad trupp ombord anser 
Nicholas Gooding, Senior	Cargo	Under-
writer, Insurance, London och han angav 
att fram till den 19 oktober 2011 hade 
inget fartyg med beväpnad personal om-
bord tagits av sjörövare.39 Det är ett pro-
blem med privata säkerhetsbolag, inte så 
mycket för redare, utan mer för politiker. 
Tidigare har även fackföreningar ställt 
sig negativa, särskilt om den egna besätt-
ningen skall beväpnas. Den del av Mari-
time Security som handlar om punkter 
(hamnar, oljeplattformar etc) och färden 
mellan två punkter (mellan A och B) är 
tillräckligt bra anser Neil Smith, Head	of	
Underwriting	 vid	 Lloyd’s	 Market	 Asso-
ciation, London. Allting handlar om risk 
och pengar. Alla godkända säkerhetsfö-
retag	 finns	 förtecknade	 i	 International 
Union	of	Marine	Insurance	(IUMI). IMO 
har med vissa restriktioner accepterat 
civila beväpnade vakter på handelsfarty-
gen även om den politiska viljan saknas 
hos	 regeringar	 i	 vissa	 flaggstater.	 Det	
är ett komplicerat mönster med många 
inblandade: sjörövare, IMO, FN, örlogs-
fartyg,	 flaggstat,	 hamnstat	 och	 kuststat.	
Det	 finns	 ett	 40-50	 tal	 bolag	 i	 världen	
som tillhandahåller beväpnade vakter 
där MAST i USA är ett av de mer kända. 
Bland	vaktbolagen	finns	ingen	utvecklad	
standard.

Nu sker en förändring. Stora neddrag-
ningar i staters försvarsansträngningar 
kommer att reducera antalet örlogsfartyg 

38. Major General Buster Howes OBE, Com-
mendant General Royal Marines and Com-
mander European Union Naval Force vid RUSI 
Future Maritime Operations Conference 2011 i 
London den 6 juli 2011.
39. Gooding, Nicholas, 19 oktober 2011.

i NAVFOR från dagens 17. Handelsfartyg 
kommer i större utsträckning att ha be-
väpnade vakter ombord. Ett lite udda fall 
som William Beveridge tog upp var MV	
Biscaglias pinsamma färd i sjörövarnas 
våld. Vakterna (två britter och en irlända-
re) var obeväpnade. När sjörövarna kom 
ombord hoppade den obeväpnade vakt-
styrkan i havet och räddades av en tysk 
helikopter. Besättningen hölls som giss-
lan i två månader. Numera har över 20 % 
av fartygen beväpnad vakt ombord och 
i framtiden kommer det att vara över 50 
% och då blir det svårare för sjörövarna. 
Detta innebär säkert också en eskalation 
av våldsnivån sa William Beveridge.40 
Försäkringsbolag ställer idag höga krav 
på att fartyg är väl underhållna. Fartyg 
som är välhållna och följer alla regler an-
falls som regel inte sa Geoffrey Till. Han 
är däremot lite skeptisk till att ha beväp-
nad trupp ombord i handels fartyg.41

Svensk lag
För svenskt vidkommande har en lag 
tagits fram om bevakning ombord på 
svenska fartyg för att få ett bättre skydd, 
lag (2013:283). Av lagen framgår att den 
bara gäller för fartyg utanför EU:s om-
råde och att tillstånd krävs. En vidare 
förutsättning är att fartyg riskerar att 
utsättas för angrepp och tillståndet skall 
begränsas till resa eller tid, max två år. 
I förordningen (2013:284) anges att det 
är Transportstyrelsen som är tillstånds-
myndighet. Tillstånd att ha bevaknings-
personal ombord ges bara för de områden 
där tillståndsmyndigheten bedömt att det 
finns	risk	för	angrepp	av	fartyg.

Best Management Practices
Det är befälhavaren ombord som har det 

40. Beveridge, William.
41. Till, Geoffrey, 20 oktober 2011.
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yttersta ansvaret vid varje resa. Det är 
han som skall förbereda fartyget inför 
passage av olika riskområden eller välja 
annan route (i överensstämmelse med re-
deriet). Inom IMO har the Maritime	Safe-
ty Committee (the Committee) tagit fram 
en handbok för befälhavare som passerar 
Afrikas horn; Best Management Practi-
ces (BMP) for Protection against Soma-
lia Based Piracy (MSC. 1/Circ. 1339) 14 
September 2011. BMP börjar med tre 
fundamentala grundkrav:
•	 Innan fartyget går in i högriskområde 

skall fartyget registreras i Maritime 
Security Centre – Horn of Africa 
(MSCHOA)

•	 Innan fartyget går in i The United 
Kingdom Marine Trade Operations 
(UKMTO) område42 så skall en för-
sta positionsangivelse skickas till 
UKMTO

•	 De åtgärder som beskrivs i BMP är 
de mest grundläggande för skydd 
mot sjörövare.

BMP beskriver hur sjörövare agerar, hög-
riskområden, riskbedömningar, typiska 
sjörövarattacker, redarens och befälha-
varens planering. BMP fortsätter sedan 
att redogöra för åtgärder ombord, när sjö-
rövarna kommit ombord och när de tagit 
kontroll över fartyget.

Bi-, tri- och multilaterala avtal
Det	 finns	 en	 mängd	 avtal	 mellan	 olika	
stater för att komma tillrätta med sjörö-
veriet. Ett exempel på samarbetsavtal är 
det mellan Singapore, Malaysia och Indo-
nesien. De tre staterna har skrivit på en 
konvention och det är ett första steg, att 
erkänna	 att	 problemet	 finns.	 18	 nya	 pa-
trullfartyg har införskaffats för övervak-

42. UKMTO:s område sträcker sig i princip 
från Suezkanalen till 10° S och 78° E.

ning av Singaporesundet och Malacka-
sundet. Svensk Sjöfartstidning angav 
redan 1992 att staterna hade rätt att gå 
in i varandras terri  torialhav,43 och sjö-
rövarnas skydd genom att gå in i annan 
stats territorialhav i och med detta skulle 
vara klart reducerat.44 Amiral Ahmed 
Kamarulzaman i Malaysia angav dock 
2005 att något så  dant avtal inte existe-
rar. De tre staterna har ännu inte rätt att 
gå in på varandras territorial hav för att 
förfölja sjörövare och det kommer att ta 
tid innan de tre staterna lämnar ifrån sig 
den na del av sin suveränitet.45 Däremot 
sam övar staterna och överlämnar ”rätten 
till för följ ande-” (hot pursuit-) situationer 
på radio.

Lagföring
Sjöröveri är ett internationellt brott och 
sjörövaren kan lagföras i vilken stat som 
helst. Den 22 novem ber 2010 ställdes tio 
somalier inför rätta i Hamburg för att 
ha kapat det tyskägda con tain er far tyg-
et Taipan utanför Somalia. De väntas få 
fleråriga	 straff.	 Ungefär	 samtidigt	 fäll-
des fem andra somal   ier för sjöröveri mot 
den amerikanska fregatten USS Nicho-
las i april. För Tysklands del är det 400 
år sedan förra rättegången och senast 
USA hade en rättegång mot sjörövare var 
1820.46

Är då verktygen mot sjörövare tillräck-
liga?	Ja	de	flesta	anser	nog	det.	De	kanske	
t.o.m. är alltför per fekta. Varje stat kan 
lag föra en sjörövare men detta kan bli 
kostsamt.	Det	har	vid	flera	tillfällen	visat	

43. Dock,  Sveriges sjöfartstidning 47/1992.
44. Munns, s 2f.
45. First Admiral Ahmad Kamarulzaman, As-
sistant Chief of Staff – Plans, Operations and 
Strategy, Royal Malaysian Navy HQ vid kon-
ferensen Littoral Defence 2005 den 20-21 april 
2005 i Singapore.
46. Göteborgsposten 2010-11-23 resp 11-27.
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sig att besättningen på örlogsfartyg har 
för stört sjörövarnas båtar för att sedan 
sätta iland sjörövarna eller sätta dem i 
en	 livflotte	 för	att	slippa	rättegångskost-
nader och kostnader för fängelsevistelse 
etc.47

Terrorism
Allmänt
Vad	är	terrorism?	Någon	en	het		lig	de	fini-
tion av terrorism existerar inte och det 
kan vara så som FN:s förre general sek-
re	ter	are,	Kofi	Annan,	 uttryckt	 saken	 att	
en ”terrorist” kan vara den andres ”fri-
hets käm pe”. FN har alltså inte lyckats 
fastställa	 en	 definition.	Det	 närmaste	 är	
nog	den	skrivning	som	finns	i	en	FN	säk-
er hets råds re solu tion från 8 oktober 2004, 
S/RES/1566 (2004). I den står det:
 - …[C]riminal acts, including against 

civilians, committed with the in-
tent to cause death or seri ous bodily 
injury, or taking of hostages, with the 
purpose to provoke a state of terror 

47. Reid, s 3.

in the gene ral public or in a group of 
persons or particular persons, inti-
midate a population or com pel a go-
vernment or an international organi-
zation to do or to abstain from doing 
any act, whi ch constitute offences 
within	 the	 scope	 of	 and	 as	 defined	
in the international conventions and 
protocols relating to terrorism, are 
under	no	circumstances	justifiable	by	
conciderations of political, ideologi-
cal, racial, ethnic, religious or other 
similar nature,...48

Ett svar på vad terrorism är skulle kun-
na vara: ”terrorism används primärt av 
den  - person eller grupp eller organisa-
tion	-	som	befinner	sig	eller	upplever	sig	
vara i underläge. Det är den svage som 
slår till. Terrorism är den svages form av 
krigföring.”49	Målet	är	i	de	allra	flesta	fall	
politiskt. Delmål kan vara mjuka (som 
lyx kryssnings far tyg, semesteröar eller 
personer).50 Delmål kan också vara natio-
48. S/RES/1566 (2004), s 2.
49. Kumm, s 24
50. Kumm, s 169. En person som Kumm tar upp 

Det	tyska	containerfartyget	som	kapades	av	somaliska	pirater	den	5	april	2010.	Be-
sättingen	larmade	de	marina	styrkorna	i	området	och	låste	in	sig	i	ett	skyddat	utrym-
mer	ombord	(så	kalllat	citadell).	Senare	under	dagen	återtog	en	specialstyrka	från	det	
nederländska	örlogsfartyget	HNMLS	Tromp	 (ingående	 i	EU	NAVFOR)	 fartyget	 och	
kunde	släppa	ut	den	oskadade	besättningen.	Foto:	EU	NAVFOR.
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nalsymboler (som Eiffel tornet, Frihets-
gudinnan, Vita huset eller World Trade 
Center), som värderas högt av staten. 
Hårda mål som exempelvis en hangarfar-
tygsstyrka till sjöss är svårare att angripa 
och därför inte lika prioriterade. Skall 
dessa hårda mål angripas, görs det där de 
är extremt känsliga, som t.ex. vid passage 
av Panamakanalen, Suezkanalen, förtöjd 
i Aden eller till ankars i Akabaviken eller 
i Singapore. Syftet med att angripa mål är 
att döda och skada så många som möjligt. 
Genom ett stort skade  utfall nås publici-
tet i medierna. Ju större publicitet, desto 
bättre.

Medlen för terroris ter är ofta spräng-
ämnen och transportmedel. Ägarförhål-
landen an gå ende dessa sprängämnen och 
transportmedel innan dåden är ointres-
sant. Ett är dock vikt igt och det är att 
både aktör och medel under en operation 
kan smälta in i nor mal bild en, så att ingen 
märker dem och helst skall terroristens 
plattform vara oantastbar före dådet. Det 
är den ofta genom att den smälter in i 
mängden eller att statens juris dik tion inte 
”hänger med”. 

Metoder för terrorister är mycket ofta 
asymmet riska, massmediala och mycket 
brutala för att skada så många offer som 
möjligt.51 Deras metoder har stor spänn-
vidd och kan vara militära, kriminella, 
politiska eller ekonomiska till sin natur. 
Metoden är också vald med omsorg för 
att hamna i våra ”luckor”, där vi av en 
eller annan anledning inte förmår agera. 
Nu lever vi på 2000-talet och då är det 
viktigt att komma ihåg att terrorister, som 
mycket sällan betalar sina medel själva, 
kan operera från luften, på och under vat-
tenytan. Det terroristrelaterade maritima 
är den spanske amiralen Cristobal Colon y Car-
vajal. Colon mördades av ETA i februari 1986.
51. Kubiak, s 68.

hotet kan då t.ex. bestå av självmords-
bombare	 i	 båt	 (snabba	 båtar,	 fiskebåtar,	
djonker). Även ubåtar kan förekomma.52 
Terrorister kan också etablera sig nära 
en hamn och vara ”hyresgäster” (bosatta 
500 m från hamnen) och försedda med 
raketgevär. Så var fallet i Aqabaviken 
2005 (USS Kearsarge och USS Ashland).

Risken för terroristattentat med mari-
tim	 koppling	 bedöms	 av	 flera	 (militär-)
teoretiker som mindre. När National	
Counterterrorism Center i McLean Vir-
ginia USA, gjorde statistik för 2004 hade 
651 terroristattacker ägt rum och ingen 
av dessa var, tekniskt sett, i den mari-
tima arenan.53  Även profess or Geoffrey 
Till menar att terrorism inte är ett så stort 
problem. Som exempel tog han upp bröll-
op et i London mellan Prins William och 
Kate Middleton i april 2011. Det förekom 
inte ett enda terroristdåd under den tiden. 
Terrorism är relativt sällsynt.54

Terrorism med maritim koppling har 
dock förekommit. För att bara nämna 
några exempel så blev USS Sullivans 
(DDG-68) föremål för ett terroristatten-
tat i början av 2000 i Jemens hamnstad 
Aden. Attacken misslyckades. Al-Qaida 
upprepade bedriften tio månader senare 
och sprängde USS Cole (DDG-67) i ok-
tober 2000. Resultatet blev en sönder-
slagen babordssida, 17 döda och 39 ska-
dade. Andra exempel är bombningen av 
Superferry	14 i Filipinerna 2004, attacker 
mot USS Kearsarge (LHD-3) och USS 
Ashland (LSD-48) i Aqabaviken 2005, 
attentat mot de båda oljeterminalerna i 

52. Tidigare har två ubåtar varit kända. En hit-
tades i Colombia och en i Thailand. Så sent som 
våren 2005 upptäcktes en tredje ubåt. Denna 
gång åter i Colombia och ubåten skulle säkerli-
gen användas i narkotikahanteringen.
53. Pelkofski, s 21.
54. Till, Geoffrey, 20 oktober 2011.
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Irak Khawr	Al	Amaya (KAAOT) och Al 
Basrah (ABOT). Här miste två sjömän ur 
U.S. Coast Guard livet. I olika scenarios 
har exempel tagits fram där ett Liquified	
Natural	Gas-fartyg (LNG-fartyg) styrs in 
mot centrum i en hamnstad och sprängs. 
Faran med LNG-fartyg gäller bara ett få-
tal	 hamnar,	 ja	 det	 finns	 egentligen	 bara	
två tänkbara städer där Boston skulle 
kunna vara den ena.55 Att få ett LNG-
fartyg att explodera är inte heller så lätt. 
Det är ett tvåstegsförfarande och det är 
inte mycket över tryck i bränslesfärerna 
utan	 den	flytande	 gasen	 har	 nästan	 nor-
malt tryck.56

Några lösningar på terrorism
Det är inte säkert att västvärldens alla 
ansträngningar i ”Det globala kriget 
mot terrorismen”, Global War on Terro-
rism (GWOT) har minskat terror ism en 
i världen. Geoffrey Till anger t.o.m. att 
an sträng ning arna kan vara kontrapro-
duktiva57, eller ”ännu värre, som vissa 
skeptiker hävdar att många av terror-
isthoten mot Storbritannien i själva ver-
ket verkar vara in hemsk a, och faktiskt 
kan förvärra sit ua  tionen snarare än för-
bättras av vår verksamhet mot terrorism 
utom lands”.58 Flera konventioner har 
tagits fram för att främja verksamheten 
mot terrorismen t.ex; SUA-kon ventionen, 
MTSA-koden, ISPS-koden, COP, CSI. 
De beskrivs kort här nedan.

SUA-konventionen
SUA-konventionen, Convention	 for	 the	
Suppression	of	Unlawful	Acts	Against	the	

55. Gooding, Nicholas, 19 oktober 2011.
56. Beveridge, William, 19 oktober 2011.
57. Till, Geoffrey, 20 oktober 2011.
58. Till, s 4. Tankesättet har sin grund i en arti-
kel ”two thirds of terrorists in Britain are home-
grown” i Daily Telegraph, 16 Jan 2010. [förfat-
tarens översättning].

Safety	of	Maritime	Navigation, (1988) är 
en konvention med syfte att få en bättre 
säkerhet till sjöss. SUA-konventionen är 
intimt förknippad med Protocol	 for	 the	
Suppression	 of	 Unlawful	 Acts	 Against	
the	Safety	of	Fixed	Plat	forms	located	on	
the	Continental	Shelf, (1988). Konvention 
och protokoll blev färdiga den 10 mars 
1988.	 SUA-konventionen	 är	 ratificerad	
av 113 stater och den trädde i kraft den 
1 mars 1992. SUA-kon vention en var det 
direkta resultatet av och re aktionen på 
den terroristhand ling som skedde mot det 
italienska lyx kryss nings fartyget Achille 
Lauro 1985. SUA-konventionen är fram-
tagen inom FN-organ et IMO och den var 
redan från början ganska kraftfull för att 
försäkra sig om att rätt åtgärder vidtas vid 
vålds ak tion er som syftar till att beslagta 
fartyg eller skada personer ombord eller 
för att för hindra spräng ämnens utplace-
ring	 ombord.	 De	 stater	 som	 ratificerat	
konventionen/protokollet för säk  rar att de 
kommer att utlämna eller åtala personer 
som bryter mot konventionen.59 Sverige 
ra	ti	fi	cer	ade	 SUA-konventionen	 den	 13	
september 1999, men stater som t.ex. Fi-
lippinerna, Malaysia och Indo nesien har 
ännu	inte	ratificerat	den.

I svallvågorna efter ”9/11” anordnades 
en konferens sent i oktober 2005. Syftet 
med kon ferens en var att ta fram underlag 
för en uppdaterad SUA-konvention. Den 
nya SUA-konven tion en kom att mer pre-
ci s erat kommentera bordning, den kom 
också att komplettera ISPS-koden vad 
avser den inter nat ionell  rättsliga grun-
den för arrestering, kvarhållande och ev. 
utlämning av terrorister. Den nya SUA-
kon  ventionen kommer förmodligen att 
behandlas i EU och kan ske också leda 
fram till en ny lag i Sverige.

59. Även van Huffel, s 2.
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MTSA-koden
Amerikanska kongressen fastställde en 
säkerhetskod, Maritime Transportation 
Security Act (MTSA) 2002. Huvuddelen 
av denna kod kan sägas vara ett ”hamn-
skydd”. I MTSA, vars av sikt är att för-
bättra amerikanska säkerhetsintressen på 
fartyg,	 i	hamnar,	oljeraffinaderier,	kärn-
kraftsanläggningar m.m., ingår c:a 8 500 
USA-flaggade	 fartyg,	 3 200	 hamnar	 och	
hamn an läggningar. Genom amerikanska 
påtryckningar har FN genom sin dotter-
organisation International Maritime Or-
ganisation (IMO) tagit fram en liknande 
kod. MTSA-koden är sträng och om ett 
fartyg inte uppfyller kraven enligt MTSA 
eller om de tio sist besökta hamn arna 
inte uppfyller MTSA, nekas fartyget att 
gå in i eller förtöja i ameri kansk hamn. 
Sträng het en har också en annan sida. Det 
romantiska sjömanslivet, där ett stycke-
gods fartyg kunde ligga i Rio de Janeiro 
i tio dagar och sjömannen på kvällarna 
kunde	 gå	 iland	 och	 roa	 sig	 finns	 inte	 i	
MTSA:s värld. Sjömännen blir i den 
nya MTSA-världen ”fångar i sin hamn” 
till dess att far tyget kastar loss.60 MTSA 
ligger tidsmässigt före och är mycket lik 
USA:s National	Maritime	Security	Initia-
tives (NMSI). 
ISPS-koden
Startskottet för International ship and 
port	 facility	 security	 code (ISPS-koden) 
får nog anses vara en FN Säkerhetsråds-
resolution, S/RES/1373 (2001) av den 28 
september 2001, där det bl.a. anges:
 - …Reaffirming the need to combat 

by all means, in accordance with the 
Charter of the United Nations, threats 
to international peace and security 

60. Intervju med säkerhetschefen för Göteborgs 
Hamn AB, Claes Olmarker den 21 februari 
2005.

caused by terrorist acts, …61

Nyckelorden i denna resolution är det 
alltmer ökande hotet från terrorister, att 
stater skall sam arbeta mera, ibland ha 
mandat i FN-stadgans kapitel VII, att 
finna	 vägar	 för	 in	forma	tions	ut	byte	 och	
samarbeta i olika fora. Dessutom nämner 
S/RES/1373 (2001) att säk erhetsrådets 
med lemmar skall bilda en antiterrorist-
kommitté, Counter-Terrorism Com mittee 
(CTC), för att im plementera reso lu tion en 
i de olika staternas organisationer. Den-
na resolution samt givetvis den allt större 
osäkerhet som råder för handelsfartyg 
efter	 ”9/11”,	 fick	 generalsekreteraren	 i	
[the] International Maritime Orga nisa-
tion (IMO)62 att anordna en konferens i 
London an gå ende sjösäkerhet (security) 
den 13 dec ember 2002. Konferens en 
godkände ett antal ändrings förslag till i 
den Inter nat ionella sjösäkerhets konven-
tionen, 1974 (SOLAS 74). Ändringarna 
åter	finns	i	kapitel	11:2	(XI-2).	En	omfat-
tande kod arbetades fram. Koden är be-
nämnd [the] Inter national Ship and Port 
Facility Security (2003 IMO ISPS code). 
Koden har en tvingande del (A) och re-
kom menderande del (B) för alla med-
lemsstater inom FN (IMO). ISPS-koden 
är god känd av IMO och in kluderar de nya 
ändringarna till SOLAS (dec. 2002). Inom 
Eu ro pa har vi en tvingande lagstiftning 
genom en EU-förordning (EG 725/2004) 
som kom vår en 2004.63 Av denna fram-
går att både den tvingande delen (A) och 
den re kom  men der ande del en (B) inom 
EU blir tvingande. Nationellt godkände 
Sveriges Riksdag SOLAS-ko den hösten 
2003 och en svensk implementering har 
skett i och med att vi fått en ny Sjöfarts-
61. S/RES/1373 (2001), s 1.
62. International Maritime Organisation (IMO) 
är en underenhet till FN:s generalförsamling.
63. Jfr Jacobsson (2003), s 394.
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skyddslag (Lag 2004:487 Sjöfartsskydd), 
Förordning (2004:483). Alla EU-stater 
skall	 samordna	 verk	sam	heter	 där	 flera	
aktörer är inblandade och i EU-direk tiv et 
nämns: ”... är det nödvändigt att se till att 
de berörda myn digheterna kompletterar 
var	andra	när	flera	olika	myndigheter	är	
inblandade”.64 

De	 som	 berörs	 är	 flaggstater,	 kust-
stater, hamnstater (bl.a. uppgifter inom 
övervakning och in spek tion  er). Andra 
som berörs är redare, fartygsbefälhavare, 
hamnar och hamn myn digheter. Även 
skepps  varv berörs. ISPS bygger på ett 
nätverk mellan stater, redare, fartyg och 
övriga ak törer. ISPS trädde i kraft den 1 
juli 2004 och Sjöfartsverket, hamn myn-
dig heter och redare får anses ha legat väl 
framme i förändringsarbetet. Säkerheten 
höjs främst genom preventiva åt gärder 
ombord och i hamn  anläggningar65, i far-
tyg under gång såväl som under arbete 
då far tyget ligger i hamn. ISPS reglerar 
också hur in forma tions utbyte skall vara 
mellan fartyg och land. ISPS omfattar 
alla	 fartyg	 i	 inter		nationell	 trafik:	 pas-
sagerarfartyg inkl. HSC, last fartyg över 
500 bruttoregisterton samt mobila olje  -
borr platt formar. De hamnanläggningar 
som	berörs	i	Sverige	är	alla	med	trafik	på	
utlan det (in klusive Göta kanal och insjö-
hamnar likt Otterbäcken). ISPS har olika 
be red skaps grader som gäller både fartyg 
och hamnanläggningar:
•	 Nor mal beredskap (vilken är betyd-

ligt högre än förr)
•	 Höjd risk för incidenter. Extra säker-

hetsåtgärder vidtas

64. EG direktiv nr 725/2004 av den 31 mars 
2004 om förbättrat sjöfartskydd på fartyg och i 
hamnanläggningar, s 2 art. nr 13)
65. Hamnanläggningar är en intressant beteck-
ning enligt ISPS-koden. Rotterdams hamn har 
t.ex. 130 olika hamnanläggningar.

Exceptionellt hög risk för incidenter/at-
tacker. I allmänhet stängs ordinarie verk-
sam het av och arbetet inriktas mot hotet 
enbart.

Det varierar vilken myndighet som 
fattar beslut om beredskapshöjning. I 
Sverige är det riks polis styr elsen (RPS) 
som fattar beslut om beredskapsgrad, 
efter hörande av sjöfartsverket och kust-
be vak ning en. Det är inte ett fullgott be-
traktelsesätt, att stänga en hamn helt vid 
bered skaps nivå 2 och 3. Hamnen kanske 
behövs mer än någonsin vid dessa tillfäl-
len. ISPS-koden inne bär i stort följande 
för handels fartyg: Alla fartyg (och hamn-
anläggningar) skall ha ett system för au-
tomatisk	identifiering	till	sjöss.66 

Fartyg skall ha ett säkerhetssystem, 
ett alarm system till land (Ship Security 
Alarm System). Detta system larmar di-
rekt	 flagg	statens	 sjö	rädd	nings	central	
(MRCC), som i Sveriges fall vidare be for-
drar alarm rapport en till RPS. Fartygen 
har två dolda knappar varifrån larmet kan 
utlösas. Fartyg skall ha en skyddsplan 
(giltig	 skydds	plan	ger	 certifikat).	 Fartyg	
skall bedriva övningar i säker hetstjänst.67 
För hamn an lägg ningar är kraven likar-
tade.

ISPS-koden ställer krav att fartyg skall 
anmäla sig 24 timmar innan anlöp i en 
hamn an lägg ning. Om an löpshamnen är i 
Sverige görs denna anmälan till Kustbe-
vakningens mari tima center i Härnösand, 
Swedish Coast Guard Maritime Centre 
(SMC). Kust be vak ning en tar emot 35 000 
an mälningar per år. Hamn anläggningen 

66. Denna automatiska ID-funktion är tving-
ande. Den kan än så länge, helt gratis ses på: 
<http://www.aislive.com.>. På denna länk kan 
man	 gratis	 gå	 in	 och	 se	 på	 sjötrafiken	 utanför	
Le Havre eller kontrollera exakt var MS Stena 
Germanica	befinner	sig	o.s.v.
67. Siddiqui, s 3.
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som fartyget besöker bör även den vara 
ISPS-cer	ti	fi	er	ad.	 Är	 den	 inte	 det	 får	
fartygs proceduren ”göras om”, vilket 
ställer till bekymmer om far tyg et t.ex. 
går till varv för re para tion. Säkerheten 
i hamn anläggning rör tillträdesskydd, 
last han ter ing och leverans av förnöden-
heter till far tyget.

Som exempel på handelsfartygens allt 
högre beredskap förses fartyg med ström-
för ande re ling (9 000 volt), ljudalstrande 
kanoner samt ett satellitövervaknings-
system (Ship  Loc), som larmar myn-
digheter i land om farty get avviker från 
kursen. En slutsats, som kan dras, är att 
stater på ett bättre sätt måste en ga gera sig 
för en bättre över vak ning.68 Ytterligare 
en FN-resolution, S/RES 1566 (2004), 
har till kommit som förstärk er ambitio-
nen. I denna resolution anges det ny ligen 
startade exekutiva organet, Counter -
Terrorism	Committee	Executive	Directo-
rate, (CTED), allmänt kallad ”al-Qaida/
Taliban sank tions kommittén”. Resolutio-
nen i övrigt på skynd ar bara staterna att 
sam verka mera, snabbare im ple men  tera 
rutiner,	ratificera	avtal,	i	jakt	en	på	terror-
ismen. Då arrangemangen kring ISPS 
skulle träda i kraft den 1 juli 2004, hade 
86 procent av fartygen och 69 procent av 
hamn an lägg ningarna nått upp till fast-
ställda krav. IMO arbetar hela tiden för 
att få en säkrare värld till sjöss och IMO:s 
ar bete skall ses som en ständigt pågående 
process för att stävja den internationella 
terrorismen till sjöss.69 När ISPS trätt i 
kraft skall ju någon utföra ”själva arbe-
tet”. I Polen har man valt en lösning där 
polisen utför arbetet, i Nederländerna är 
arbetet	 delat	 mellan	 flera	 myndigheter	
och i Sverige är för den dagliga driften 
polisen, kustbevakningen och hamnmyn-
68. BBC (c ), s 1f.
69. Trelawny, s 43.

digheten in bland ad (typ Göteborgs Hamn 
AB).

COP
Code	 of	 Practice	 on	 Security	 in	 Ports, 
(COP) är en kod som tagits fram av FN-
organet ILO till sammans med World 
Customs Organisation (WCO). Den kan 
sägas vara en lätt are version men också 
kom pletter ande till ISPS-koden och regle-
rar hamnskyddet. Inter natio nellt är denna 
kod bara rådgivande för att inte orsaka en 
spricka mellan USA och Eu ropa. EU har 
däremot givit ut ett direktiv som är tving-
ande. Det är tvingande av den enkla an-
ledningen att EU, av kon kurrens skäl, vill 
att hela Europa skall kunna ha handels-
utbyte med USA, inte bara några av de 18 
stater som USA pekat ut i CSI. EU-rådets 
direktiv 2005/65/EG har implementerats 
i svensk lagstiftning. Den svenska lagen 
trädde i kraft den 15 juni 2007 och vissa 
delar är i kraft sedan den 1 januari 2007. 
Propo si tion 2005/06:212 utgör grund för 
lagen (Lag 2006:1209) och i denna reg-
leras hur hamn skydd et skall vara orga-
niserat. Lagen har tillkommit för ”...att 
skyd da människor, infra struk tur och ut-
rustning i hamnarna mot allvarliga olag-
liga hand ling ar.”70 Den svenska lag en är 
lik lagen om sjösäkerhet (Lag 2004:487) 
och bör läsas parallellt och samordnas 
med denna.

Lagen om hamnskydd beskriver/
definierar	 erkänd	 skyddsorganisation,	
hamn, hamn inne havare m.m. Det fram-
går att det för varje hamn skall göras en 
hamn skydds ut red ning, en hamn skydds-
plan och att hamn skyddsövningar skall 
genomföras. Beredskapen delas in i tre 
skydds nivåer. En av dessa skall ständigt 
råda, där be slutet ligger på RPS efter hö-
rande av sjö farts verk et. I hamnen utförs 

70. Prop. 2005/06:212, s 4-12.
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kontroll och undersökning av ba ga ge och 
gods samt identitetskontroll. Be fogenhet 
att utföra denna undersökning åvilar po-
lis, tjänsteman ur kustbevakningen eller 
per son som förordats av polismyndighet. 
Be fogenhet att utföra identitetskontroll 
åvilar polis, tjänste man ur kustbevak-
ningen eller person som hamnskyddsor-
ganet tilldelat uppgiften.71

Lagen om hamnskydd kom som en na-
turlig följd efter lagen om sjöfartsskydd. 
Det är hela tran sport ked jan som är in-
tressant, inte bara sjöfartsskyddet. Av 
remissinstanserna för det svenska lagför-
slaget anger åklagarmyndigheten att la-
gen inte är harmoniserad med sjökrigets 
lag ar (Haagkonventionen 1907).72 EU-di-

71. Lag (2006:1209), 4 kap, 3§.
72. Prop. 2005/06:212, s 16.

rektivet	fick	också	till	en	bör	jan	hård	kri-
tik. Denna kri tik kom då direktivet ville 
kon kur rens utsätta lastare och stuv are i 
de traditionella arbetena vid fartygs loss-
ning. Svenska hamn arbetare förbundet 
och Sven ska trans port arb etare för bund et, 
båda remissinstanser till det svenska lag-
förslaget, an för inga erinringar i denna 
fråga.73

CSI
USA har slutit bilaterala avtal med andra 
stater i vad som kan kallas ”Con tain er-
säk er hets ini ti a tivet”, [The] Container 
Security Initiative (CSI). Sverige är en av 
dessa stater som USA skrivit ett bilate-
ralt avtal med (U.S. Customs - Svenska 

73. Prop. 2005/06:212, s 108. Inget av förbun-
den svarade på lagförslagsremissen.

USA	har	slutit	bilaterala	avtal	med	ett	antal	 länder,	däribland	Sverige,	kallat	”The	
Container	Security	Initiative”	(CSI).	Avtalet	handlar,	för	svensk	del,	enbart	om	de	con-
tainrar	som	direkt	trans	port	eras	från	Sverige	till	USA	(f.n.	16 000	containerrörelser/
år).	Foto:	US	Customs.



356

Artikeln	fortsätter	i	TiS	nr	5	2014.	I	TiS	nr	5	publiceras	även	till	artikeln	hörande	lit-
teraturförteckning	i	sin	helhet.

Tull verk et). Avtalet handlar enbart om de 
containrar som direkt trans port eras från 
Sverige till USA (f.n. 16 000 container-
rörelser/år). CSI omfattar hela logi stik-
ked jan, från kund till kund. USA har valt 
ut de 18 stater (i dessa in går världens 20 
största megahamnar) som har en omfat-
tande export (eller transit) till USA, som 
har betryggande angöring, en bra hamn 
och goda säkerhets möjligheter samt tillå-
tit am eri kan ska tjänstemän att med verka 
i tull verk sam het en. Tulltjänstemännen 
går under be teck ning en US	Coast	Guard	
and Border Protection (CBP). Göte borg 
i Sverige blev CSI-hamn nr 19 i värld en 
och det är detta avtal som gör att man 
kan se amerik anska tulltjänstemän i Gö-
teborgs hamn. Myn dig hetsansvaret är 
dock svenskt och de amerik anska tjänste-
männen, två stycken, är att betrakta 
som konsulter. Avtalet är reciprokt, men 

Sverige har ännu inte valt att skic ka tull-
tjänstemän till Amerika. Svensk tull 
har två koncept för bättre och säk rare 
handels		flöden.	 StairSec®	 är	 ett	 säker-
hetskoncept som tar sikte på hela logis-
tikkedjan från far tyg till leve  ran tör/mot-
tagare långt inne i landet. Amerikansk 
motsvarig het kallas Customs-Trade Part-
nership Against Terrorism (C-TPAT). 
Stairway®	är	ett	annat	kon	cept	som	för-
bättrar service, effek tivi tet och rutiner 
vid varornas tullhantering. Att Göteborg 
och några andra hamnar blivit CSI-med-
lemmar har väckt starka känslor inom 
EU, som i detta sammanhang skall ses 
som en en het. EU-direktivet under COP 
skall ses som en direkt motreaktion, och 
EU strävan är att alla hamn ar i Europa 
skall få samma höga klassning och där-
med kunna vara utskeppningshamnar för 
transporter till USA.
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Ledamoten
MAGNUS HAGLUND

Sverige i fred under 200 år
Under den rubriken hade HM Konungen den 10 november samlat ett seminarium 
i Bernadotte-biblioteket på Kungl Slottet som genomfördes i samverkan mellan 
Kungl. Krigsvetenskapsakademien och Kungl. Vitterhetsakademien.1 Det var en 
mycket förnämlig samling av ledamöter från de bägge akademierna, som där fram-
förde ett antal föredrag, där Sveriges utveckling under de två seklen belystes på ett 
övergripande och professionellt sätt. Och att dagen sedan avslutades med en konsert 
i Slottskyrkan, där Marinens Musikkår framträdde, gjorde ju inte dagens behåll-
ning mindre. En utmärkt seminariedag således, men visst väcktes vissa funderingar, 
för hade allt verkligen skett så enkelt och utan några större förluster, som man 
gärna uppfattar det numera i Sverige? Även HM Konungen framförde faktiskt i sitt 
hälsningsanförande, att freden kostat många offer och detta uppfattas inte alltid av 
dagens svenskar.

Det är därför, som jag här skulle vilja 
komplettera med några mera marina el-
ler maritima händelser och företeelser, 
som idag nog nästan fallit i glömska.1 En 
övergripande sanning är att den svenska 
handelsflottan	 drabbades	 av	 många	 och	
stora förluster under beredskapsåren 
1939 - 1945. Närmare 2 000 sjömän om-
kom,	då	något	fler	än	200	svenska	fartyg	

1. Hela seminariet kan ses via Kungahusets 
hemsida	 www.kungahuset.se	 (talen	 finns	 där	
även återgivna i text), via Krigsvetenskapsa-
kademiens hemsida www.kkrva.se eller via 
länk: https://www.youtube.com/watch?v=_
YsJooMTYtc&feature=player_embedded

krigsförliste under de åren. Egendomligt 
nog sammanställdes detta i Sverige inte 
förrän 1963 i en Statens Offentliga Ut-
redning, SOU 1963:60, och vars ursprung 
snarare var en fråga om att våra bestäm-
melser om fartygsassurans behövde mo-
derniseras. Man kan ju verkligen fråga 
sig, varför Sverige inte redan direkt efter 
krigsslutet gjorde en sådan sammanställ-
ning. Så gjorde man i våra grannländer. 
Där hyllade man dessutom sina sjömän, 
när de återkom till hemlandet efter kri-
get. I Sverige togs de i stället av polisen, 
för de hade ju inte lämnat sina självdekla-
rationer i tid och vissa hade till och med 

Magnus	 Haglund	 var	 under	 åren	 1986-1991	 sekreterare	 i	
Kungl.	Örlogsmannasällskapet	och	är	en	flitig	debattör	i	för-
svarsfrågor	med	marin	och	maritim	inriktning.	
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uteblivit från sin värnpliktstjänstgöring! 
Så togs till och med de överlevande från 
Ostasiatiska kompaniets s/s Ningpo emot 
den 2 januari 1946 i Malmö och de hade 
efter sänkningen i Hongkong till och med 
suttit i japanskt krigsfångeläger, innan 
de med brittisk hjälp, äntligen kunde 
återkomma till ett oförstående hemland. 
Inte heller ”facket” hjälpte till, för be-
sättningsmännen hade ju inte betalt sina 
avgifter under sin tid i krigsfångenskap.

Om dröjsmålet med att göra en sam-
manfattning berodde på att den svenska 
staten fortfarande kände obehag för att 
tydligt medge, att hälften av dessa döds-
offer inträffade, då svenska handelsfar-
tyg – mer eller mindre under svensk es-
kort – sänktes av sovjetiska ubåtar eller 
av brittiska minor, då de transporterade 
järnmalm till det tyskockuperade Europa 
och oftast stenkol tillbaka till Sverige, 
där kolbristen var besvärande, eller om 
det berodde på något annat, vet jag inte. 
Jag kan bara konstatera faktum. Det 
”neutrala” Sverige fortsatte ju sin utrikes-
handel med det krigförande Tyskland un-
der Andra världskrigets avspärrning från 
världsmarknaden. I Sovjetunionen fanns 
det därför ett talesätt, som sa, att var 
fjärde stupad sovjetisk soldat hade dödats 
av en kula tillverkad av svenskt stål. Vi 
chartrade till och med ut ett antal min-
dre tankfartyg till tyskarna, för att deras 
drivmedelsförsörjning skulle fungera så 
bra som möjligt till ostfronten, men också 
som stöd för den utbildning av ubåtsbe-
sättningar som genomfördes i det relativt 
skyddade Östersjön. Detta var kanske 
synpunkter som kunde uppfattas som ett 
ifrågasättande av den svenska neutralite-
ten, som ju ibland framställdes som ett 
moraliskt imperativ av efterkrigstidens 
svenskar. Så hade vi inte hade gjort under 
det Första världskrigets neutralitet, som 

alltså tillämpades betydligt striktare och 
som väl i förlängningen hade medfört 
stora brister i folkförsörjningen under 
statsminister ”Hungerskjölds” regerings-
tid. Begreppet ”neutralitet” är verkligen 
inte så enkelt och entydligt, som det ofta 
framställs i Sverige.

Å andra sidan kunde vi genomföra en 
stor och betydande hjälpinsats i form av 
humanitär hjälp till Grekland under peri-
oden 1942 till 1945, eftersom vi var neu-
trala. Insatsen skedde under Röda korsets 
ledning och med svenska handelsfartyg, 
som fraktade spannmål och mat till de 
svältande grekerna, som efter den tyska 
erövringen och ockupationen inte ansågs 
kunna behöva någon hjälp. Resultatet var 
en omfattande hungersnöd och många 
tusen greker svalt ihjäl vintern 1941- 
42. Frågan var förstås ytterst komplice-
rad och vid förhandlingarna kunde man 
konstatera, att grekerna i realiteten var 
tyskarnas	fiender,	så	vem	kunde	i	så	fall	
hjälpa dem? De allierade hade ingen möj-
lighet till detta, men det neutrala Sverige 
kunde kanske medges att passera genom 
blockadzonen med livsmedel och svenska 
handelsfartyg	fick	nu	inleda	denna	hjälp-
insats under Röda korsets ledning. Ett 
namn, som då nämndes för första gången 
i internationella sammanhang, var Sture 
Linnér, som senare skulle göra sig känd 
som medarbetare till FN:s generalsekre-
terare Dag Hammarsköld. De fartyg, som 
ingick	i	hjälpinsatsen	fick	lasta	förnöden-
heter i Nord- och Sydamerika, passera 
över Atlanten under fullt tänd belysning 
och inpasserade till Medelhavet vid Gi-
braltar, där det undersöktes av de alliera-
des sjöfartskontroll. Axelmakternas kon-
troll skedde sedan i Messinasundet och 
fartygen lossade sina laster i Pireus eller 
i Thessaloniki, som var de två hamnarna 
som	de	svenska	fartygen	fick	använda	för	
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ockupationsmakten. Fartygen var tydligt 
utmärkta genom att de var vitmålade och 
med Röda korsemblem målade på si-
dorna, men det stod också tydligt målat 
”Sverige” på fartygssidorna.

Trots detta drabbades även denna in-
sats av det pågående kriget. Ett antal far-
tyg sänktes och ett tjugotal svenska sjö-
män satte livet till vid denna humanitära 
insats från ett neutralt land – ja, egentli-
gen två, eftersom Schweiz deltog i de dip-
lomatiska förhandlingarna – och mer än 
en halv miljon ton livsmedel hade frak-
tats	till	Grekland,	då	trafiken	upphörde	i	
mars 1945. Neutraliteten skyddade alltså 
inte våra fartyg – inte ens under humani-
tär insats.
En	 liknande	 trafik	 blev	 känd	 som	

”lejdtrafiken”	och	den	svenska	allmänhe-
ten tycks idag mest tro, att det handlade 
om en slags exklusiv import av lite mera 
ovanliga livsmedel som kaffe, apelsiner 

och bananer, för det var ju så regeringen 
ville framställa det då, men idag kan det 
finnas	anledning	att	vara	mera	realistisk.	
Det viktigaste var faktiskt drivmedel till 
den	 svenska	 flottan	 och	 till	 flygvapnet.		
Samtidigt var motiven enkla till varför 
svenska förhandlare i London respek-
tive i Berlin kunde komma överens med 
respektive sidor, om att medge svenska 
handelsfartyg att passera de etablerade 
blockadzonerna. Britternas inställning 
var, att det var angeläget att förse den 
svenska	 flottan	 med	 drivmedel,	 för	 det	
stärkte	den	svenska	flottans	 förmåga	att	
motstå eventuella tyska påtryckningar. 
Även om britterna mycket väl kände till 
den	svenska	järnmalmsexporten	till	fien-
den, så kunde ett tyskt anfall mot Sverige 
kanske resultera i att ännu mera järn-
malm skulle komma i tyskarnas hand och 
det vill man förebygga eller förhindra. På 
motsvarande sätt kunde de svenska för-

HM	Konungen	öppnar	seminariet	”Sverige	i	fred	under	200	år”.	Foto:	Kungahuset.se
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handlarna övertyga tyskarna om att det 
var till fördel för den tyska importen av 
järnmalm från Sverige, om den svenska 
flottan	 kunde	 skydda	 sjöfarten	mot	 sov-
jetiska ubåtsattacker. Detta skydd skulle 
ju också kunna gälla andra tyska sjö-
transporter till och från Ostfronten och 
Finland. Det var ju faktiskt inte bara en 
enstaka händelse vid utbrottet av Fort-
sättningskriget 1941, som svenska eskort-
fartyg skyddade tyska sjötransporter av 
personal och krigsmateriel till Finland. 
Det fanns till och med en inriktning, 
som uttalats av den svenska statsminis-
tern Per-Albin Hansson, att de fortsatta 
transporterna skulle gå så långt från den 
svenska kusten som möjligt och så att 
svenska observatörer helst inte skulle se 
dem. 
Den	 s.k.	 Göteborgstrafiken	 genom-

fördes med handelsfartygen målade och 
upplysta som vid Greklandshjälpen, 
men här skulle fartygen dessutom ha en 
svensk	sjöofficer	embarkerad	som	”kon-
trollofficer”.	 Det	 blev	 sextiotal	 äldre	
sjö-	 och	 reservofficerare,	 som	 fick	 göra	
sin ”krigstjänstgöring” på detta sätt och 
importen av bensin och olja betydde, att 
den svenska krigsmakten kunde fullgöra 
sina neutralitetsuppgifter i rimlig omfatt-
ning och den svenska allmänheten kunde 
samtidigt köpa ransonerat kaffe; om än i 
ganska liten omfattning. På den här tra-
den förlorades sammanlagt nio svenska 
fartyg, trots att de uppträdde väl åtskilda 
från de allierades konvojer. Å andra sidan 
var enskilt uppträdande fartyg naturligt-
vis enkla mål att sätta in torpeder mot 
och minfaran var inte alltid fullt upp-
märksammad. Med de förlorade fartygen 
omkom nästan 150 svenska sjömän, vil-
ket inte var så uppenbart för den svenska 
allmänheten, som under beredskapsåren 
i stället glatt sjöng om ”att det kommit ett 

skepp med bananer”.
En helt okänd import till Sverige sked-

de	i	början	av	april	1940,	då	flygplan	som	
brådskande hade köpts i USA infördes 
via	den	finska	ishavsstaden	Petsamo.	De	
amerikanska	 jaktflygplanen	 skeppades	
till Petsamo av den sedermera välkände 
skeppsredaren Gustaf Thordén med hans 
finländska	 rederi,	 men	 svenska	 fartyg	
deltog	också	i	trafiken,	som	pågick	under	
nästan ett år, med paketerade amerikan-
ska	flygplan,	som	sedan	kördes	med	last-
bil till Sverige, eftersom de inte kunde 
monteras	i	Petsamo	och	flygas	hem	däri-
från. Ett fartyg, Carolina Thordén, blev 
under	denna	trafik	anfallet	av	tyskt	flyg,	
då hon hade beordrats in till Torshavn 
för kontroll, varvid en man omkom. Häl-
singsborgsfartyget s/s Atos torpederades 
under	denna	trafik	av	en	tysk	ubåt,	varvid	
också en man omkom.

De numera nästan bortglömda händel-
serna	 med	 vår	 handelsflotta	 ger	 kanske	
utrymme	för	några	reflexioner	i	vår	tid	–	
inför nästa sekel!

Det har alltså visat sig vara av stor 
säkerhetspolitisk betydelse vid svåra på-
frestningar, att vi har tillgång till en egen 
nationell	handelsflotta,	som	kan	uppehål-
la landets försörjning på en rimlig nivå 
även i framtiden. Ja, i dagens samhälle 
med korta lagertider, kanske behovet av 
en	handelsflotta	också	bör	ha	en	gren	av	
det som vi annars kallar för ”infrastruk-
tur.” Vi vet ju, att avspärrning av landet 
snabbt skulle innebära en försörjnings-
katastrof och på motsvarande sätt kan en 
mindre blockad av delar av landet, snabbt 
innebära ett lokalt kaos och brist på allt 
från dagliglivsmedel till drivmedel och 
industriråvaror. I själva verket är landet 
mycket känsligare för sådana påfrest-
ningar, än det varit tidigare. Det är kan-
ske värt att tänka på! 
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Ökande piratdåd i Sydostasien
Piratdåden	ökar	åter	i	sydostasiatiska	farvatten,	efter	flera	år	av	relativt	lugn.	Detta	
trots att de globala piratangreppen under 2013 minskade med elva procent till 264. 
Av dessa 264 incidenter inträffade 106 runt Indonesien - en sjufaldig ökning på fem 
år! 2004 skedde två femtedelar av världens samlade piratattacker just i Sydostasien. 
Framför allt inträffade de i Malackasundet, där bokstavligen tiotusentals fartyg 
passerar varje år. Strandstaterna Malaysia, Singapore och Indonesien inledde ett 
omfattande samarbete för att patrullera farlederna och öka sjöfartsskyddet. Det gav 
så småningom resultat. Det var således samma medicin som kraftigt har minskat de 
somaliska piraternas attacker i Adenviken och västra Indiska Oceanen. Men säg 
den lycka som varar beständigt.

2010 började trenden åter vända i sydost-
asiatiska vatten, där man räknar med att 
en tredjedel av den fartygsburna världs-
handeln passerar. 2013 uppgick piratat-
tackerna i hela Sydostasien till 128 eller 
150 (uppgifterna varierar). Därmed har 
regionens pirater återtagit ledarrollen 
från de somaliska kollegorna. En skillnad 
är att de ofta lär bära pistol och machete, 
medan piraterna på andra håll brukar 
vara tyngre beväpnade.

Så är fallet i ytterligare en pirathärjad 
region, västafrikanska Guineabukten. 
Där rapporterades 50 attacker mot fartyg 
under 2013. Men här råder begreppsför-

virring. Många av attackerna sker inom 
territorialvattengräns och räknas där-
med, enligt havsrätten, inte som piratdåd 
utan som väpnade rån mot fartyg. För 
dem som drabbas kan det gå på ett ut.

En gemensam nämnare kan skönjas 
mellan dagens sjöröveri i Guineabukten 
och det i Sydostasien. I båda fallen lig-
ger fokus på mindre tankfartyg och deras 
last, samt på värdeföremål i besättnings-
hytterna. Det kan göra sjömännen mer 
utsatta för våld. 

De somaliska piraternas huvudsakliga 
affärsidé har däremot varit att ta besätt-
ningar som gisslan och kräva enorma 

Ledamoten
TORBJÖRN DALNÄS

Sjöfartsredaktör	Torbjörn	Dalnäs	var	redaktör	för	tid-
ningen	Utkik	under	hela	dess	existens	1980-2010	och	
är	en	erfaren	journalist	 i	sjöfartssammanhang.	Foto:	
Mariko Dalnäs.
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lösensummor för dem och de kapade far-
tygen. Man undviker helst att skada sina 
mänskliga tillgångar inför de hemliga 
förhandlingar som förs via mellanhänder.

Den 28 maj i år kapades den thailänd-
ska tankern Orapin	4 utanför den anrika 
indonesiska piratön Batam vid Singapore 
Strait. Fartyget länsades på sin oljelast, 
som läktrades över till ett annat fartyg. 
Detta kallas på malajisk piratjargong 
kapal kencing, ”pinkande skepp”. Sedan 
hytterna ombord plundrats på värdefö-
remål, shopping på piratslang, släpptes 
fartyget med sin denna gång helt oskadda 
besättning.	 Sofistikerade	 brottssyndikat	
med kapacitet att få ut den lukrativa oljan 
på marknaden anses ligga bakom händel-
ser som denna. Avsikten kan	vara	att	fi-
nansiera regionala motståndsrörelser och 
terroristband.

Petro-piracy, som hanteringen kallas, 
kräver nätverk med god branschinsyn 
och en avancerad logistik. Grovjobbet 
utförs av lokala sjöfarare som hittar i den 
för piratverksamhet ökända Riauarkipe-
lagens	labyrinter	som	i	sin	egen	ficka.

Klockan 0100 natten till den 22 april 
bordades den japanskägda tankern Na-
niwa	Maru	No.	1 av indonesiska pirater 
i Malackasundet. Besättningen bakbands 
och låstes in. När två tredjedelar av die-
sellasten hade läktrats över på väntande 
fartyg försvann piraterna. Med sig tog 
de tre indonesiska besättningsmän, däri-
bland befälhavaren och tekniske chefen. 
Dessa uppfattades inledningsvis som 
gisslan men tros nu ha varit piraternas 
fjärrstyrda medbrottslingar.

Antipiratorganisationen International 
Maritime Bureau (IMB) rekommenderar 
strandstaterna att öka sin patrullering i 
farvattnen och passerande fartygs besätt-
ningar att hålla utkik dygnet runt. Däre-
mot tillåter inte Thailand, Indonesien och 

Malaysia beväpnade vakter från privata 
säkerhetsföretag (private maritime secu-
rity companies, PMSC) vid passage ge-
nom deras territorialvatten.

Flera av årets piratattacker har skett i 
Sydkinesiska sjön; exempelvis nära un-
dervattensrevet James Shoal eller Beting 
Serupai utanför malaysiska Sarawak på 
västra Borneo. Där bedriver Malaysia en 
omfattande offshoreaktivitet; olje- och 
gasintäkter täcker närmare hälften av 
landets budget. 

Områdets piratdåd kan även ha en po-
litisk dimension. James Shoal, som på 
kinesiska kallas Zengmu Ansha, är den 
sydligaste punkten i Kinas kontroversi-
ella anspråk på i stort sett hela Sydkine-
siska sjön. Hittills har Malaysia undvikit 
att ta sig ton mot Kina, till skillnad från 
Vietnam och Filippinerna i deras motsva-
rande	konflikter	med	sin	mäktige	granne	
om öar i Sydkinesiska sjön.

Två av årets piratattacker avbröts, se-
dan det visat sig att objekten var kemtan-
kers med på den svarta marknaden mera 
svårsålda produkter.

I slutet av juli angreps den mongolisk-
flaggade	produkttankern	Ji	Xiang utanför 
Malaysias och Eurasiens sydspets Tan-
jung Piai av beväpnade indonesiska pi-
rater. Besättningen bestod av burmeser, 
indonesier och en kines. En av dem sköts 
i nacken men överlevde. Pengar, värdefö-
remål och möjligen en del bunkers stals 
innan	piraterna	fick	fly	hals	över	huvud,	
då malaysiska höghetsfartyg närmade 
sig.

Den 2 oktober lämnade den vietname-
siska produkttankern Sunrise	689 Singa-
pore, destinerad till vietnamesisk hamn. 
Strax efter avgång försvann hon spårlöst. 
En vecka senare påträffades fartyget, se-
dan piraterna hade lagt beslag på del av 
lasten, misshandlat några besättnings-
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män och givit sig av därifrån.
Sydostasiens pirater har gamla anor. 

Europeernas intrång på kryddfarten på 
1500- och 1600-talen med den tidens av-
ancerade fartyg, liksom deras monopoli-
sering av kolonialhandeln, blev ett hårt 
slag mot regionens egen handelssjöfart. 
Österns akterseglade sjöfarare såg då 
möjligheten att använda sina djonker och 
prauer i en annan yrkesutövning, som 
samtidigt slog tillbaka mot europeerna.

Periodvis hade hanteringen patriotiska 
drag; ett sjöburet gerillakrig mot koloni-
almakterna. Men få pirater höll sig inom 
den rågången. Historien igenom har de 
urartat till grymma banditer som terrori-
serar och plundrar alla de stöter på.

1605 passerade brittiska Tiger Riauar-
kipelagen mellan Singapore och Suma-
tra, med den prominente sjöfararen och 
polarforskaren John Davis som pilot eller 
förstestyrman ombord. Plötsligt siktades 
en till synes nödställd djonk. Britterna 
förbarmade sig över besättningen, som 
visade sig bestå av lömska pirater. Dessa 
drog nu sina svärd och angrep sina und-
sättare, som dock lyckades besegra dem. 
Davis själv stupade.

Riauarkipelagens labyrint av småöar, 
omgivna av mangroveträsk, har alltid 
varit ett populärt piratgömställe och är så 
fortfarande. 
Det	 finns	 alltid	 orsaker	 till	 uppblos-

sande pirataktiviteter. 1975 upphörde 
Vietnamkriget.	 Båtflyktingar	 blev	 ett	
begrepp. Miljoner motståndare till den 
segrande	 sidan	 flydde	 ut	 över	 Sydkine-
siska sjön eller Thailandsbukten i ranka, 
knappast	sjövärdiga	flytetyg.	Rykten	om	
flyktingarnas	 omätliga	 rikedomar	 spred	
sig	 bland	 sydöstra	 Thailands	 fattiga	 fis-
kare.	 Trots	 att	 flyktingar	 ofta	 bara	 ägde	
de	klädpaltor	de	flydde	i	spred	sig	ryktet	
vida omkring i den sydostasiatiska övärl-

den. Latenta sedvänjor aktiverades längs 
anrika piratfarleder. 
Många	båtflyktingar	föll	offer	för	pira-

ter. Vid ett enda tillfälle i april 1989 mör-
dades	130	båtflyktingar	ute	på	Sydkine-
siska sjön, sedan piraterna först plundrat 
dem på allt av värde samt våldtagit kvin-
norna	och	flickebarnen.	

Sporadiska piratdåd förekom decen-
nierna dessförinnan, men det var klapp-
jakten	 på	 båtflyktingarna	 från	 Vietnam	
som inledde en piratboom i sydostasiatis-
ka farvatten. Snart vändes blickarna mot 
passerande fartyg från den rika världen; 
objekt som med kombinationen värdefullt 
gods och små, obeväpnade besättningar 
med pengar och kapitalvaror i hytterna 
ger en god förtjänst i förhållande till ris-
ken. Näringen underblåstes av korrup-
tion i regionens strandstater, där kustens 
vaktposter frestades dryga ut sin usla lön 
genom att blunda mot betalning – eller 
själva frilansa i piratbranschen. 

Iban är ett av Borneos icke-malajiska 
folk. Under 1800-talet kallades de ”sjöda-
jaker” och hade namn om sig som fruk-
tade pirater. Men de saknade havsseg-
lartraditioner och höll snarare till längs 
flodernas	övre	lopp	i	det	inre	av	Borneo.	
Dock utnyttjades män ur deras led som 
”fotfolk” av kustens malajiska pirat-
hövdingar.	Dessa	 använde	 floderna	 som	
gömslen mellan räderna, som även hade 
karaktär av motstånd mot våldgästande 
europeer i deras land. Särskilt fruktade 
var	 piratbanden	 längs	 floderna	 Saribas	
och Sekrang i Sarawak på nordvästra 
Borneo. Batang Maru vid Saribas var de-
ras starkaste fäste.

Engelsmannen James Brooke ledde på 
1840-talet en framgångsrik ”kanonbåts-
diplomati” och andra straffaktioner mot 
de upproriska. Det ledde till att han själv 
blev furste över Sarawak, kallad ”den vite 
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rajan”. Han och hans efterlevande styrde 
sitt feodalvälde i hundra år, tills japaner-
na tog över under andra världskriget. 

Piratfästet Kuala Batu fanns i det 
strängt muslimska Atjeh på norra Suma-
tra. Hamnen förstördes grundligt 1832, 
då den amerikanska fregatten Potomac 
kommenderades	dit,	kamouflerad	som	ett	
danskflaggat	 handelsskepp,	 för	 att	 häm-
nas ett piratdåd mot amerikanska Friend-
ship något år tidigare. Historien upprepa-
des sju år senare, varvid Kuala Batu och 
grannhamnen Mukki utraderades från 
kartan. 

Uttrycket piratvindar syftar på nä-
ringens traditionella högsäsong, augusti-
oktober, då östmalajiska sjörövare kunde 
utnyttja vändande monsunvindar för tur-
och-retur-seglatser till Malackasundet 
och andra  prisvärda farvatten. Bugine-
serna från Celebes, som historiskt har 
ägnat sig åt fredlig handel parallellt med 
sjöröveri, brukade frakta sina varor till 
marknaderna kring Malackahalvön när 
östmonsunen startade i april. Lagom till 
att västmonsunen vaknade till liv i sep-
tember hade de sålt varorna. På vägen 
hem kunde frestelsen vara stor att dryga 
ut välståndet på piraters vis.
Innan	 britterna	 definitivt	 lade	 under	

sig Singapore 1823-24 hade bugineser 
och	 andra	 pirater	 haft	 Singaporeflodens	
mangrovekantade mynning som göm-
ställe. Dit kunde de föra prisfartygen och 
i	lugn	och	ro	göra	sig	av	med	överflödig	
”last”. Den lilla nöjesön Sentosa (”Ro-
fullhet”) kallades på den tiden Pulau Bla-
kang Mati, ”De kvarlämnade likens ö”.

De europeiska sjömännen fruktade 
bugineserna så mycket att engelskans 
bogeyman med betydelsen ”fruktansvärt 
monster” påstås ha myntats för att be-
teckna dem. Språkvetare invänder emel-
lertid att uttrycket har anor längre tillbaka 

än europeernas första möten med dem..
Dessa ”Österns vikingar” stod i ett 

ömsesidigt beroendeförhållande till 
orang laut (”havsfolket”), som ofta gjor-
de grovjobbet. Det kunde gälla piraträder 
men	även	fredliga	värv,	som	fiske	av	sjö-
gurka utanför Australiens nordkust. De 
djärva orang laut-männen kunde dyka så 
länge att bugineserna trodde att de var 
utrustade med gälar. De jagade även jät-
testingrockan och brukade använda gift-
taggen som dolkspets, specialister som 
de var på närstrid i trånga utrymmen. 

Numera är bugineserna spridda över 
hela den malajiska övärlden, liksom på 
Malackahalvön. Länge kämpade de fram-
gångsrikt emot de holländska kolonisatö-
rerna. Därför var bugineserna knappast 
identiska med de sjörövare i piratarkipe-
lagen Riau, som för holländarnas räkning 
spionerade på portugisernas aktiviteter.

I stället rörde det sig om orang laut. 
Dessa ”havets zigenare” som de har kall-
lats ingår i den malajiska folkgruppen 
sama, som är utspridd över hela Syd-
ostasien. Många av dem bor hela livet 
ombord på sina båtar eller i pålbyar på 
ensligt belägna rev. Traditionellt är deras 
huvudnäringar	fiske	och	sjöröveri,	kom-
pletterade med utvinning av sjögräs och 
sjögurkor från havet. I sina myter räknar 
de den sydligaste Malackahalvön som 
sitt urhem, men vid sidan av Riauarki-
pelagen har de sitt nutida nationalhem i 
den oroliga Suluarkipelagen i sydvästra 
Filippinerna, där de kallas bajau. De har 
bevarat förislamska traditioner men är i 
formell mening muslimer – i likhet med 
sina etniskt närstående grannar samal 
och tausug, som sägs ringakta dem. Ba-
jaugruppen balignini från arkipelagens 
nordostliga öar Samales och Basilan an-
sågs i blodtörst endast kunna mäta sig 
med iranun, en annan malajisk folkgrupp 
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från Morobuktens stränder på sydvästra 
Mindanao och det nordligaste Borneo.

Suluarkipelagens mest ryktbare pirat 
hette Jikiri och var tausug. Folkgruppens 
namn kan uttydas ”det modiga folket” 
eller ”havsströmmens folk”; tausugerna 
anses vara mästerliga på både krigföring, 
sjömanskap och handel. Jikiri inledde sin 
karriär 1907 med att ta över ett kinesiskt 
skepp. Landet var nu ockuperat av ame-
rikaner i stället för spanjorer. Jikiri och 
hans drygt hundra tungt beväpnade män 
kämpade mot dem med frejdigt mod. I 
nära tre år lyckades han gäcka den mi-
litärt	 överlägsne	 fienden,	 vilket	 sattes	
i samband med hans anting-anting (ett 
slags talisman). Men sommaren 1909 
fann en amerikansk trupp honom och res-
terna av hans sjörövarband. Han dödades 
men	tog	många	fiender	med	sig	i	döden.	

Troligen deltar bajau i muslimska ge-
rillaaktiviteter - och piratattacker längs 
farleder som de känner bättre än några 
andra. De grunda vattnen kring den svår-
tillgängliga lagunstaden Sitangkai (”Öst-
erns Venedig”) åt Borneo till, påstås vara 
späckade med vraken efter ditförda far-
tyg, som konstaterats vara spårlöst för-
svunna med man och allt.

Sydostasiens sjöröveri är inget enhet-
ligt fenomen, även om många av dåden är 
av det traditionella slaget. Piraterna när-
mar sig målfartygets akterskepp i skydd 
av nattens mörker, smyger ombord med 
hjälp av änterhakar, övermannar befälha-
varen och andra de kommer åt och för-
svinner lika snabbt, medförande allt av 
värde som går att bära med sig. Särskilt 
utsatt är strömmen av fullastade tankers; 
långsamma, svårövervakade på däck och 
med sitt låga fribord lätta att äntra. 

Troligen rör det sig om individer från 
någon av de malajiska folkgrupper som 
har stolta traditioner inom näringsfånget, 

kanske i tyst samförstånd med eller med 
aktivt stöd från lokala myndighetsper-
soner. I de ökända farvattnen runt den 
filippinska	 sydön	Mindanao	kan	det	pe-
riodvis vara svårt att skilja pirater från 
muslimska terrorister, men där har även 
funnits kristna yrkesutövare. 

Ibland har Lomboksundet ost om Bali 
nämnts som ett alternativ till det pirat-
härjade Singaporesundet. Längs anrika 
piratvatten som Makassarsundet, Cele-
bessjön och Sulusjön skulle säkert många 
välkomna en sådan marknadsuppgång.
Det	finns	ett	annat	slags	sjöröveri,	som	

antagligen genomförs av samma ”fot-
folk”. Men här krävs ”insiderkontakter” 
och avancerad underrättelsetjänst som 
styrs från Bangkok, Singapore, Hong-
kong, Manila eller någon annan hamn där 
de kinesiska brottssyndikaten triaderna 
och deras likasinnade verkar. Piraterna 
är väl beväpnade och genomför veritabla 
kommandoräder. De vet exakt vad de är 
ute	efter	och	var	ombord	det	finns.

Det har även förekommit att pirater 
kapat hela fartyget sedan besättningen 
mördats,	 vinkats	 av	 i	 livflottar	 eller	
strandsatts någonstans. Lasten blev en 
extra bonus. Det snabbt omdöpta och om-
flaggade	fartyget	kunde	sättas	in	i	smug-
gelverksamhet, användas för fraktbedrä-
gerier och slutligen säljas. Men det är 
förmodligen vanskligare i IMO-numrens 
och AIS-systemets tidevarv.

Det åter uppblommande sjöröveriet i 
det för världshandeln viktiga Malackas-
undet har framfött ett nymornat intresse 
för projektet Kra- eller Thaikanalen. I 
takt med sin ökande andel av världshan-
deln bygger Kina upp ett pärlband av 
stödjepunkter i främmande land. Thaika-
nalen vore tänkt att ingå i pärlbandet men 
skulle även gynna världssjöfarten i stort.

Innanför turistön Phuket drar Ma-
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lackahalvön ihop sig till getingmidjan 
Kra-näset, som på sin smalaste del endast 
spänner över 44 km. Just där, där inlop-
pet	 till	 floden	 Pakchan	 skiljer	 Thailand	

från grannlandet Burmas sydligaste fast-
landsutpost Kawthaung (Victoria Point 
på	 britternas	 tid),	 närs	 den	 flerhundra-
åriga kanaldrömmen. Redan 1677 gav det 

Tänkbara sträckningar av en kanal genom Thailand.
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dåvarande thai-riket Ayutthayas kung en 
fransk ingenjör i uppdrag att undersöka 
möjligheterna att anlägga en kanal. En 
stötesten är just sten; berg som måste for-
ceras. Krakanalen, som skulle förkorta 
sjövägen mellan öst och väst med 100 
landmil, har hittills stannat på ritbordet. 

En alternativ sträckning lockar i det 
sydligaste Thailand, ostsydost om Phu-
ket. Thaikanalen skulle bli kring tio 
landmil lång - något mer än dubbelt så 
lång som den ursprungligen projekterade 
Krakanalen. Å andra sidan skulle den bli 
mer	 lättgrävd	genom	flack	 terräng,	 utan	
behov av slussar. Mot sträckningen talar 
att den tangerar landets oroshärdar längst 
i syd. Området domineras av upproriska 
muslimska malajer, som dessutom kan 
tänkas ruva på pirattraditioner från forn-
stora da’r.
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Valet är över, sjöfartsfrågorna lever vidare

Sedan ett antal år är Kungl. Örlogsman-
nasällskapet medlemmar av Sjöfartsfo-
rum.

Sjöfartsforum är en intresseförening 
för det nationella maritima klustret med 
uppgift att driva maritimt gemensamma 
frågor för en stark näring.

Inför valet tidigare i höst utarbetades 
ett så kallat ”Maritimt Valmanifest”, vars 
textmässiga innehåll återges nedan och 
på nästkommande två sidor. Frågorna är 
givetvis lika aktuella nu efter valet som 
de var före.

För mer information om Sjöfartsforum 
rekommenderas ett besök på organisatio-
nens hemsida:
 www.maritimeforum.se 

VATTEN ÄR VÄGEN TILL FRAMTIDEN
Sverige är en kustnation. Vi har EUs längsta kust och kommer alltid att vara beroende 
av vattenvägen i kontakten med andra länder.

Sjöfarten är oerhört viktig för hela Sverige – för samhällets transportsystem, han-
del	och	varuförsörjning,	industrins	import-	och	exportflöden,	sysselsättning	och	till-
växt samt också rikets säkerhet.
Sjöfarten	bidrar	till	ett	hållbart,	flexibelt	och	säkert	transportsystem	med	stor	ka-

pacitet. Vattenvägen erbjuder billiga, miljö- och energieffektiva transportmöjlighe-
ter	året	runt.	Inget	annat	 trafikslag	har	bättre	miljöprestanda.	Vattenvägen	avlastar	
”landvägen” för gods och passagerare och bidrar till att optimera samhällets investe-
ringar	i	infrastruktur.	Sjöfarten	minskar	buller,	trängsel,	och	trafikproblem,	får	bort	
farligt gods från vägarna och bidrar därmed till ökad säkerhet på land.

Vattenvägen är en samhällsekonomiskt kostnadseffektiv infrastruktur för både 
gods och passagerare.

Genom att i högre grad använda sjöfarten kan kapacitet och kapital frigöras och 
möjligheterna för svensk industri öka. Mer sjöfart i transportsystemet förbättrar ock-
så hållbarheten och minskar transportsystemets totala energianvändning och miljö-
påverkan.
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Sverige behöver den maritima kompetensen och starka sjöfartsaktörer. Den mari-
tima näringen är en kompetensbaserad näring som skapar sysselsättning, expansiva 
företag, exportintäkter och skatter till samhället. Rederiföretagen är generator för 
hela det maritima klustret, där även offentlig sektor med akademi och statliga myn-
digheter ingår. Runt rederierna växer företag inom maritim teknologi och service, 
och kopplingen är stark till utvecklingen inom förnybar energi från havet, maritim 
turism och den marina livsmedelssektorn. Den samlade kompetensen behövs också 
för isbrytare, lotsbåtar och vägfärjor, liksom Kustbevakningens, Sjöpolisens och För-
svarsmaktens fartyg. Den är dessutom Sveriges möjlighet att påverka i det internatio-
nella miljö- och sjösäkerhetsarbetet.

Det maritima manifestet har fokus på sjöfarten och vikten av en nationell maritim 
strategi. De fyra punkterna (med underpunkter) tydliggör vad som måste göras för att 
stärka	sjöfarten	som	såväl	näring	som	trafikslag:
•	 En maritim strategi med en politisk vision för Sverige
•	 Lika näringsvillkor för sjöfarten inom Europ
•	 Jämförbara förutsättningar med väg och järnväg
•	 En svensk infrastrukturstrategi som inkluderar vattenvägen

Lika villkor för sjöfarten inom Europa
Sjöfarten är internationell och sjöfartens näringsvillkor likaså. Fartygen går dit lasten 
och	 kunderna	finns,	 och	 där	 transporterbjudandet	 är	 konkurrenskraftigt.	 För	 livs-
kraftiga svenska rederier behövs regler som möjliggör konkurrens på lika villkor 
internationellt och inom EU. Det förutsätter lika skatteregler för rederiföretag och 
en regelutveckling för teknik, miljö, arbetsförhållanden och säkerhet som bygger på 
internationella konventioner och på EU-gemensamma regelverk. Goda näringsvill-
kor för svenska rederier stärker den maritima kompetensen och stödjer utvecklingen 
inom övrig maritim verksamhet.
•	 Internationell	konkurrensneutralitet	för	rederier	med	fartyg	i	internationell	trafik
•	 Konkurrensneutrala	närings-	och	miljövillkor	 för	 rederier	med	 trafik	 inom	Eu-

ropa
•	 Regelverk	och	regelutveckling	utifrån	gemensamma	EUprinciper	eller	internatio-

nella konventioner

En infrastrukturstrategi som inkluderar vattenvägen
Det är viktigt att se vattenvägen – tillsammans med vägen och järnvägen – som be-
fintlig,	viktig	svensk	infrastruktur.	Att	skapa	hållbara	kostnads-	och	energieffektiva	
transportflöden	utifrån	befintliga	vägar,	järnvägar	och	vattenvägar	är	en	nödvändig-
het för staten. Kust-, när- och inlandssjöfarten kan öka och utvecklas, vägfärjor köra 
trafik	tvärs	över	istället	för	runt	om	och	passagerarfärjor	komplettera	i	kollektivtrafi-
ken. Sveriges långa kust och inre vattenvägar är tillgångar för framtiden.
•	 En	strategisk,	samhällsekonomisk	och	hållbar	syn	på	utnyttjandet	av	samtlig	in-

frastruktur
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•	 System	som	–	före	varje	beslut	om	infrastrukturinvesteringar	–	även	utreder	vat-
tenvägens möjligheter

•	 Samhällsekonomiska investeringskalkyler som inkluderar vattenvägens möjlighe-
ter	och	infrastrukturens	miljöpåverkan

•	 Logistikflöden	på	land	och	vatten	som	matchas	på	mest	optimalt	sätt

Jämförbara förutsättningar med väg och järnväg
Alla	trafikslag	behövs.	De	ska	användas	så	kostnads-	och	miljöeffektivt	som	möjligt	
och	där	de	passar	bäst.	För	att	uppnå	detta	måste	 intermodaliteten	öka	och	 trafik-
slagen och infrastrukturen i större utsträckning än idag likabehandlas. Idag betalar 
sjöfarten i stort sett alla sina kostnader, även i många fall investeringskostnader. För 
korrekta	beslutsunderlag	måste	också	samhällets	kalkylmodeller	se	till	trafikslagens	
olika	 förutsättningar	 och	 särart.	 Transportflödena	 och	 transportarbetet	 i	 Sverige	
behöver	 tydliggöras	och	 transportplaneringen	handläggas	på	en	 trafikslagsövergri-
pande nivå.
•	 En	 avgiftsstruktur	 för	 statens	 infrastrukturkostnader	 som	 bygger	 på	 likartade	

principer	för	alla	trafikslag	och	en	samhällssubventionering	av	infrastruktur	och	
trafikslag	som	bedöms	ur	ett	trafikslagsövergripande	perspektiv.

•	 En	regelutveckling	som	i	ökad	utsträckning	bygger	på	ett	trafikslagsneutralt	syn-
sätt

•	 Tillförlitlig	statlig	statistik	om	samhällets	transportsystem	(mätt	i	jämförbara	ton-
kilometer)	och	korrekta	samhällsekonomiska	kalkyler	som	ser	till	varje	trafikslags	
förutsättningar,	transportarbete	och	nytta

•	 Forskningsmedel	för	sjöburen	gods-	och	passagerartrafik	i	paritet	med	de	land-
baserade	trafikslagens	och	ökade	forskningsinsatser	kring	intermodalitet

En maritim strategi med en politisk vision för Sverige
Sverige behöver en tydlig målstyrd maritim strategi. Vad vill Sverige med sin mari-
tima näring? Inom vilka områden ska svensk maritim näring vara bäst, hur ska vi nå 
dit och vad behöver göras? Med en stark maritim strategi, som ger långsiktiga för-
utsättningar och spelregler, kan maritim kompetens utvecklas och svenska maritima 
företag satsa. En vision och tydliga målbilder är inte bara vackra formuleringar. Väl 
genomarbetade blir de styrande drivkrafter i en utveckling framåt och tillför energi, 
motivation och skapar sammanhållning. Det är grunden för kraften att konkurrera på 
en världsmarknad.
•	 En	tydlig	gemensam	vision	och	målbild	 för	det	maritima	klustrets	samtliga	ak-

törer	 (kommersiella,	 offentliga	och	akademi)	 och	 statliga	 styrmedel	 som	 styr	 i	
önskad riktning

•	 Långsiktiga	förutsättningar	för	näringsutveckling	och	hållbarhet	över	val
•	 Maritim	 kompetens	 som	värnas,	 stöds	 och	 stimuleras	 för	 att	 skapa	 jobb,	 sam-

hällsnytta	och	värden	för	Sverige
•	 En	återetablering	av	Sverige	som	en	maritim	nation	och	stark	sjöfartsaktör	in-

ternationellt
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Från när och fjärran

Bara frid och fröjd med britterna?
För en tid sedan basunerades det ut att Storbritannien under sin imperietid hade våld-
gästat alla jordens länder utom 22. Sverige sägs vara det enda större land i Västeuropa 
som tillhör undantagen. I övrigt nämns endast lilleputtstaterna Luxemburg, Liechten-
stein, Andorra, Monaco och Vatikanstaten. 

Påståendet görs i boken All	the	Countries	We’ve	Ever	Invaded:	And	the	Few	We	Ne-
ver Got Round To av Stuart Laycock. Men stämmer det i Sveriges fall? Snarare är det 
nog	en	så	kallad	sanning	med	modifikation.

1811 kunde ett stort antal brittiska fartyg, med salig Horatio Nelsons HMS Victory	
i spetsen, siktas vid Vinga. Sverige var ordentligt tilltufsat efter att just ha förlorat sin 
finska	rikshalva	till	Ryssland.	Napoleon	stod	på	krönet	av	sin	makt	och	hade	tvingat	
Sverige att – mycket halvhjärtat – ansluta sig till det så kallade Kontinentalsystemet. 
Hans syfte var att kväsa britternas handel, och därmed deras ekonomi. Formellt förkla-
rade Sverige krig mot England, för den allra första och hittills enda gången.

Eskadern under amiral James Saumarez seglade först mot Marstrand i en maktde-
monstration,	 innan	den	bet	 sig	 fast	 i	 inloppet	 till	Göteborg.	Under	flottstyrkans	be-
skydd bedrevs en mycket omfattande smuggling, med Fotö nordost om Vinga som 
upplags- och omlastningsplats för brittiskt kontraband. 

I själva verket rörde det sig om ett märkligt låtsaskrig, där inte ett enda skott avlos-
sades. Det vimlade av britter inne i Göteborg, som ännu inte kallades ”Lilla London”. 
Maken	till	den	utmärkta	högaktning	som	nu	visades	en	fientlig	krigsmakt	har	sällan	
skådats. Värdfolket höll till och med cocktailpartyn för britterna, som även tilläts sig-
nalera från ”Engelske pålen” i Änggårdsbergen ut till smuggelhålan Fotö och eskadern 
vid Vinga. 

Vid samma tid klev britterna objudna iland på Hanö, som de 1810-12 hade som sin 
flottbas	 för	operationer	 i	närliggande	vatten.	Om	deras	närvaro	på	ön	 för	 två	sekler	
sedan vittnar än i dag en liten brittisk kyrkogård.

För många är det obekant att Krimkriget 1853-56 även utkämpades i Östersjön. Brit-
tiska	och	franska	flottstyrkor	tillvällde	sig	Fårösund	på	norra	Gotland	som	stödjepunkt,	
alltmedan det neutrala Sverige låtsades som det regnade. Därifrån patrullerade de på 
Östersjön	 för	 att	 blockera	 fienden	 Rysslands	 handelsvägar.	 Finland,	 som	 ofrivilligt	
hade blivit en del av Ryssland 1809, utsattes för räder. Exempelvis raserades fästningen 
Bomarsund på Åland.
Det	finns	andra	exempel	på	vad	som	skulle	kunna	kallas	ovänliga	handlingar	från	

brittisk sida. Under krigsåren 1801-02 belade britterna neutrala svenska fartyg med 
kvarstad.	Det	 var	 då	 ”övervintrande”	 svenska	 kofferdikaptener	 och	marinofficerare	
i London bildade sällskapet Conjunkentus, som var en förelöpare till anrika Neptuni 
Orden anno 1812.
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1734 gick ostindiefararen Drottning	Ulrica	Eleonora in i Bengaliska viken. Friham-
nen	Porto	Novo	vid	floden	Cauverys	mynning	hade	utsetts	till	säte	för	ett	svenskt	fak-
tori, embryot till vad som förmodligen var tänkt att bli ett permanent fotfäste på den 
indiska subkontinenten. Men engelsmännen ville annorlunda. I maskopi med frans-
männen i Pondicherry strax nord om Porto Novo sände de en trupp som resolut kastade 
ut svenskarna. Äventyret varade ungefär en månad, varefter Drottning	Ulrica	Eleo-
nora fick	göra	en	snöplig	reträtt	hem	till	Göteborg.

30 år tidigare hade ett regelrätt sjöslag utkämpats mellan parterna: Slaget vid Orford 
Ness sommaren 1704. Linjeskeppet Öland eskorterade under Gustaf von Psilanders be-
fäl en svensk konvoj genom nordöstra Engelska kanalen. En engelsk eskader dök upp, 
bestående av åtta linjeskepp och en fregatt. Britterna krävde att Öland skulle följa den 
av	dem	införda	kutymen	att	hälsa	med	flaggen	och	giga	segel.	von	Psilander	vägrade	
-	svenska	örlogsfartyg	stryker	inte	flagg	för	någon!	Efter	en	resultatlös	palaver	öpp-
nade britterna eld. Öland svarade med sina 50 kanoner, men några timmar senare hade 
övermakten	tagit	ut	sin	rätt.	I	stället	för	att	kapitulera	lät	von	Psilander	sätta	flaggen	i	
schau, det vill säga ihopsurrad, vilket är en maritim nödsignal. Fartyget uppbringades 
och	belades	med	kvarstad,	och	von	Psilander	fick	tillbringa	ett	antal	månader	bakom	
galler i England.
Vid	denna	 tid	 dominerade	 rättsuppfattningen	 att	 ett	 fartyg	 alltid	 var	flagglandets	

exklusiva territorium, ett territoire	flottant	eller	”flytande	territorium”.	Således	kunde	
de inledande bredsidorna mot Öland med tidens ögon betraktas som ett oprovocerat 
engelskt angrepp mot Sverige.

Slaget vid Orford Ness krävde 16 döda och 37 skadade på den svenska sidan samt 20 
döda och 80 skadade på den brittiska. Men Sveriges heder och ära var räddad, enligt 
tidens synsätt.

I början av andra världskriget hade britterna långt framskridna planer på att angripa 
de svenska malmexporthamnarna Luleå och Oxelösund, men planerna förverkligades 
aldrig.

Torbjörn Dalnäs
Ledamot av Kungl. Örlogsmannasällskapet
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Den värsta fartygskatastrofen på Danskt 
vatten
Den Jylländska västkusten kallades i forna dagar för Järnkusten av det sjöfolk som 
tvingades uthärdar stormar där. Där blåste alltid en stark västlig vind och det fanns 
inga hamnar eller vikar att söka skydd i. Att runda Skagens rev i hårt väder var likty-
digt med att anbefalla sin själ till vädergudarnas nyckfullhet. 

Julaftons morgon 1811 levde Järnkusten upp till sitt rykte. De tre brittiska örlogs-
skeppen St.	George,	Defence och Cressy som tillsammans med andra brittiska far-
tyg under året skyddat brittiska konvojer i danska farvatten, befann sig på hemfärd. 
Danmark	och	Storbritannien	hade	varit	fiender	i	omgångar	sedan	1801	och	även	om	
Danmark	tvingats	utlämna	hela	sin	flotta	efter	bombardemanget	av	Köpenhamn	1807	
förde man det så kallade kanonbåtskriget mot britterna. Danska kanonbåtar, barkasser 
och liknande, försökte angripa brittiska konvojer på väg genom Bälten eller Öresund. 
Den brittiska handeln med timmer, tjära och andra förnödenheter från Östersjöområ-
det	var	livsviktig	för	Royal	Navy,	den	brittiska	flottan	och	det	var	nästan	bara	Royal	
Navy som stod emot Napoleons makt på kontinenten. Även Sverige befann sig formellt 
i krig mot Storbritannien sedan november 1810, men detta krig var dock bara ett spel 
för gallerierna. Det var framtvingat genom hot från Frankrike som en följd av freden i 
Paris samma år, en fred som avslutade det krigstillstånd mellan Frankrike och Sverige 
som rått sedan 1805. Några skott växlades aldrig mellan svenska styrkor och den brit-
tiske amiralen Saumarez skepp, tvärt om betraktades britterna som vänner. Man hade 
samarbetat	bra	under	kriget	1808-1809	då	den	brittiska	och	den	svenska	flottan	behärs-
kat Östersjön. När den nyvalde kronprinsen Karl Johan under sommaren 1811 börjat 
överta det politiska rodret hade förhållandet till Napoleon försämrats allt mer. I Åmål, 
av alla platser, hade hemliga förhandlingar inletts med det brittiska sändebudet Edward 
Thornton	och	den	lilla	dalsländska	orten	fick	därmed	en	liten	men	dock	plats	i	världs-
historien. Det lär vara från detta tillfälle som ordspråket ”alltid något, sa han som kom 
till Åmål” härstammar. Kronprinsen lär nämligen ha konstaterat detta vid sin ankomst.

Årets sista konvoj av brittiska handelsfartyg hade samlats i Hanöbukten redan i 
november för att segla hem och undkomma is och vinterstormar. På hemväg genom 
danska	vatten	hade	man	råkat	ut	för	en	svår	storm	och	viceamiral	Reynolds	flaggskepp	
St. George hade gått på grund söder om Lolland. Det hade förlorat rodret och delar av 
riggen men kommit loss igen efter 30 timmar. Man hade lyckats tillverka ett nödroder 
och reparera delar av riggen varefter St. George delvis bogserats upp till samlingsplat-
sen vid Vinga utanför Göteborg. Där ansåg amiral Saumarez att skeppet, som var en 
tredäckare med 98 kanoner och som var sjösatt 1785, var i så dåligt skick att det borde 
avrustas och brännas. Viceamiral Reynolds och skeppets fartygschef, kommendörkap-
ten Guion, lyckades dock övertala Saumarez att låta St. George segla hem till England 
med assistans av 74-kanoners linjeskeppet Cressy.  Till viceamiral Reynolds avdelning 
av Östersjöeskadern hörde även linjeskeppet Defence med 74 kanoner, sjösatt 1763 och 
under	befäl	av	kommendörkapten	Atkins.	Den	18	december	lättade	flottan	av	krigsfar-
tyg och handelsskepp ankar för att segla hem till England. 
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Vädret var dåligt från början och blev ännu sämre. När man rundat Skagen blåste det 
upp till storm från nordväst, en storm som övergick till orkan. Orkanen tvingade under 
natten ner de stora linjeskeppen förbi Jammerbukten och Limfjordens mynning, vidare 
ner längs den Jylländska kusten. St. George med sin dåliga manöverförmåga hamnade 
i stora svårigheter och Cressy som var mindre lyckades inte bistå henne. På julaftons 
morgon hade tiden runnit ut både för St. George och för Defence. De gick på sand-
revlarna utanför kusten vid Thorsminde, två mil norr om Ringköping. Brottsjöarna 
krossade skeppen och tog livet av deras besättningar. Av St. Georges besättning på 738 
man räddades bara sju och av Defences besättning på 597 överlevde endast 17. Ingen av 
de högre cheferna klarade sig med livet i behåll. På en sträcka av mer än två mil blåste 
lik	och	vrakdelar	iland	flera	veckor	efteråt.	Cressy hade försökt assistera St. George så 
gott det gick men tvingades ge upp försöken. Hon lyckades i sista stund vända undan 

HMS	St.	George	vid	förlisningen.	Bild:	Strandningsmuseum	St.	George
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vind, en manöver som också kallas kovändning och styra bort från Järnkusten. Där-
med räddades hennes besättning på cirka 500 man från undergång. Inga andra brittiska 
skepp tycks ha gått under i denna händelse som kallats den värsta fartygskatastrofen på 
Danskt vatten någonsin. 

Ända fram till nyligen har man betraktat Defences skeppsbrott som en solidarisk 
handling från kommendörkapten Atkins när han försökte bistå sin chef, men ett spek-
takulärt	arkivfynd	har	kastat	annat	ljus	över	historien.	I	Thorsminde	finns	Strandnings-
museet	med	mängder	av	fynd	från	de	förlista	fartygen.	Här	finns	vapen,	utrustning,	
skeppskattens skelett och fyllda buteljer men också personliga föremål som kläder, 
skor och brev. Till de senare hör den unge kadetten Lewis B. Sandys stora brevsamling 
där	hans	släktingar	framstår	som	bifigurer	i	en	Jane	Austenroman.	Museet	har	dessut-
om föremål från det stora sjöslaget på Nordsjön 1916. Det nämnda arkivfyndet gjordes 
i slutet av 2012 på Riksarkivet i Köpenhamn av en medlem i museets vänförening. Där 
hittade	han	flera	askar	med	arkivalier	från	Sjökrigskansliet,	med	överskriften	”Hand-
lingar från erövrade eller strandade engelska skepp 1805-1812”. Här fanns det två skep-
pens olika handlingar som uppenbarligen bärgats efter katastrofen. Vissa sidor tycks 
inte ha öppnats sedan dess och var fortfarande fulla med sand medan andra handlingar 
ännu inte har skärskådats eftersom de kräver behandling av en papperskonservator för 
att inte brytas sönder.

Av Defences skeppspapper framgår att kommendörkapten Atkins redan den 18 ok-
tober	1811,	då	den	engelska	flottan	låg	för	ankar	i	Hanöbukten,	i	en	skrivelse	påtalat	
skeppets bristfälliga skick. Skeppet var relativt gammalt, nästan 50 år och hade varit 
med om många stora sjöslag. I skrivelsen till viceamiral Reynolds skriver Atkins att 
han efter en inspektion konstaterat väsentliga skador på sitt skepp. Bland annat var an-
kartrossarna	slitna	och	flera	segel	oanvändbara.	Vad	Reynolds	svarade	och	om	Atkins	
fick	tid	att	genomföra	reparationer	i	Hanöbukten	framgår	inte,	men	skadorna	kan	ha	
haft betydelse för katastrofen. Med ett skadat fartyg var det troligen inte möjligt att 
genomföra en kovändning som krävde att rigg och annat var i fullgott skick. De slitna 
ankartrossarna kan också ha varit av betydelse för man förmodar att kommendörkap-
ten Guion i ett sista försök att rädda sitt fartyg lät kasta ankar. Ankartrossarna brast 
visserligen av påfrestningarna men de höll tillräckligt länge för att vända St. George 
stäv mot brottsjöarna. Därmed stod skeppets skrov stadigt fast på sandrevlarna och det 
dröjde två dygn innan det började brytas sönder. Defence däremot kom att ligga med 
ena fartygssidan mot havet och slogs sönder till brasved på några få timmar. Detta 
förklarar	även	varför	man	har	funnit	betydligt	fler	lämningar	från	St. George än från 
Defence vid de arkeologiska dykningar som gjordes på 1980- och 1990-talen. Fler frå-
gor kan komma att få sina svar – det återstår tre lådor med skeppspapper att gå igenom.   

Thomas Roth
1:e intendent vid Armémuseum och ledamot av Kungl. Krigsvetenskapsakademien
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