UTGES AV

KUNGL.
ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET
N:r 2 2015

TIDSKRIFT I SJÖVÄSENDET
FÖRSTA UTGIVNINGSÅR 1836
KUNGL. ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET
- en av de kungliga akademierna Redaktör och ansvarig utgivare: Konteramiral Thomas E. Engevall
Redaktionens adress: c/o Engevall, Junibacken 9, 135 54 TYRESÖ
Telefon: 08-798 7139, alt. 070-588 7589, E-post: editor@koms.se
Plusgiro: 125 17-9, Bankgiro: 446-3220, Organisationsnummer: 935000-4553
Kungl. Örlogsmannasällskapets postadress: Teatergatan 3, 1 tr, 111 48 STOCKHOLM
Telefon: 08-664 7018, E-post: akademien@koms.se, Hemsida: www.koms.se
Plusgiro: 60 70 01-5, Bankgiro: 308-9257, Organisationsnummer: 835000-4282
Tidskrift i Sjöväsendet utkommer i regel fem gånger årligen. En årsprenumeration kostar
250:- för prenumeranter med postadress inom Sverige och 350:- för prenumeranter med utrikes postadress. Avgiften betalas till plusgiro nr 125 17-9.

Innehåll nr 2/15
Meddelande........................................................................................................................... 101
Ordföranden har ordet........................................................................................................106
Redaktörens spalt.................................................................................................................109
Sveriges sjöfartsberoende – var är skyddsresurserna?.................................................... 111
Av Bo Rask
Sjöminröjningsförmåga – En strategisk resurs för ett sårbart samhälle......................121
Av Anders Widén
Growing Maritime Power: The Case of Indonesia. Lessons for Everyone?...................133
By Geoffrey Till
KÖMS Diskussionsafton......................................................................................................145
Av Stefan Larsson & Patrik Selling
Riskanalys inom fartygsskydd – en analysstrategi för bättre beslutsunderlag............151
Av Hans Liwång
Académie de marine – Frankrikes Örlogsmannasällskap...............................................169
Av Lars Wedin
Historien om RMS Lusitanias undergång – en kort återblick........................................ 175
Av Henrik Amnéus
Kommentar till inlägg från Jerker Widén.........................................................................183
Av Arne Norlander & Karl Ydén
Bokanmälan; Hervé Coutau-Bégarie, 1956-2012. L’homme, l’historien,
le stratégiste...........................................................................................................................186
Av Lars Wedin
Debatt; Frågeställningar.....................................................................................................188
Av Ludwig Naess
Debatt; Vår säkerhetspolitiska vilsenhet...........................................................................191
Av Magnus Haglund

ISSN 0040-6945

Printfabriken AB, Karlskrona 2015

Meddelande
från
Kungl.Örlogsmannasällskapet
Nr 4/2015. Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i Göteborg
onsdagen den 25 mars 2015.
(För TiS anpassat utdrag ur protokoll)
Sammanträdet ägde rum onsdagen den 25 mars 2015 ombord i s/s Marieholm i närvaro
av 37 ledamöter och inbjudna gäster. Sammanträdet inleddes klockan 1730. Sammanträdet avslutades med en gemensam middag.
§ 1 Sammanträdet förklarades för öppnat.
§ 2 Föredrogs föregående sammanträdesprotokoll (sammanträdet 2015-02-18 i		
		 Stockholm) som med godkännande lades till handlingarna.
§3
		
		
		
		
		

Orienterade ordförande om sina positiva möten med HM Konungen, HKH 		
Prins Carl Philip, ÖB, statssekreterare Jan Salestrand samt marinchefen Jan		
Thörnqvist. Vidare om planerade möten med generallöjtnant Dennis Gyllen-		
sporre samt konteramiral Anders Grenstad. Ordförande orienterade om bak-		
grunden till det öppna brevet till statsrådet Peter Hultqvist. Slutligen om be-		
söket i biblioteket och styrelsens strategimöte.

§ 4 Inga övriga frågor anmäldes.
§ 5 Höll OL Anders Widén inträdesanförande av med rubriken Sjöminröjnings-		
		 förmåga - en strategisk resurs för ett sårbart samhälle. Följde lång frågestund.
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§ 6 Redovisade OL Sten Göthberg årsberättelse i vetenskapsgren IV. Följde 		
		 lång frågestund.
§7
		
		
		
		

Orienterade sekreteraren att vårens sista ordinarie sammanträde äger rum i 		
Stockholm på Kastellet onsdagen den 22 april klockan 1730. Stadgeenliga 		
förhandlingar med föredragning av revisionsberättelse och fråga om ansvars-		
frihet för styrelsen. Dessutom inträdesanförande av KL professor Geoffrey 		
Till samt en orientering om utvecklingen i Ryssland av OL Christian Allerman.

		
		
		
		
		
		

Vidare att ett extra sammanträde genomförs i Stockholm i Kastellet torsdagen		
den 28 maj 2015 med början klockan 1730. Inträdesanförande av HL General-		
direktören vid FMV Lena Erixon med rubriken Vad är ett nationellt säker-		
hetsintresse värt? Föredraget kommer att handla om undervattensområdet 		
med särskilt fokus på ubåtar och Saab Kockums. Hur viktig är industristruk-		
turen för att kunna möta en utpekad nationell försvarsförmåga?

		
		
		
		

Slutligen orienterades om vikten av att ledamöter inkommer med förslag till 		
inval av nya ledamöter. Förslagen ska vara styrelsen tillhanda senast den 1 		
april. Skriftligt förslag ska vara undertecknat av minst tre ledamöter och ska 		
innehålla en motivering till invalsförslaget.

§ 8 Sammanträdet förklarades för avslutat.
Vid protokollet
Bo Rask
Akademiens sekreterare

Nr 5/2015. Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i Stockholm
onsdagen den 22 april 2015.
(För TiS anpassat utdrag ur protokoll)
Sammanträdet ägde rum onsdagen den 22 april 2015 i Kastellet i Stockholm i närvaro
av 37 ledamöter. Sammanträdet avslutades med en gemensam middag ombord i m/s
Segelkronan.
§ 1 Förklarades sammanträdet för öppnat.
§ 2 Föredrogs föregående sammanträdesprotokoll (från sammanträdet 2015-03-25 i
		 Göteborg) som med godkännande lades till handlingarna.
§ 3 Orienterade ordförande kort om bl. a planerad verksamhet 2015 och om valbe-		
		 redningens pågående arbete.
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§ 4 Gav kassaförvaltaren en kort sammanfattning av årsredovisningen för 2014 		
		 samt förklarade budget och ekonomiskt utfall och dess orsaker. Meddelade 		
		 sekreteraren att ett litet fel har insmugit sig i årsredovisningen avseende valbe-		
		 redningen. Står ledamoten Jonas Wikström. Ska stå ledamoten Magnus Jönsson
		 (suppleant).
		
		
		
		
		

Anm; Årsredovisningen och revisionsrapporten har skickats till samtliga sven-		
ska ledamöter och är publicerad på hemsidan. Redovisade ordinarie ledamoten 		
Sven Rudberg revisionsberättelsen för 2014. Ställdes fråga om ansvarsfrihet för
styrelsen. Beslutade sammanträdet om ansvarsfrihet för styrelsen för verk-		
samhetsåret 2014. Totalt avgivna ja-röster 118.

§ 5 Beslutade sammanträdet att fastställa styrelsens förslag till årsavgift för 2016 		
		 om 500 kronor. Redovisades styrelsens plan (tid och plats) för sammanträdes-		
		 dagar 2016 varvid sammanträdet beslutade att fastställa planen.
§ 6 Inga övriga frågor anmäldes.
§ 7 Höll korresponderande ledamoten Professor Geoffrey Till inträdesanförande 		
		 med rubriken Growing Maritime Power: The case of Indonesia - lessons for 		
		 everyone.
§ 8 Höll ordinarie ledamoten Christian Allerman en orientering om utvecklingen i 		
		 Ryssland.
§9
		
		
		
		

Orienterade sekreteraren att vetenskapsgren III i samarbete med Saab organi-		
serar ett seminarium i marin teknik vid Saab i Järfälla tisdagen den 12 maj 		
klockan 1800. Seminariets rubrik är Framtidens ytstridsfartyg - från köl till 		
antenn. Personal ur Saab kommer att presentera företaget och delar ur den 		
marina produktkatalogen.

		
		
		
		

Presentationerna följs av en frågestund samt en enklare buffé med fortsatta 		
möjligheter till frågor ges. Busstransport (Westins buss) avgår från Klarabergs-		
viadukten Stockholm klockan 1730 och bussen avgår från Saab mot Stockholm
klockan 2100. Beräknad ankomst Klarabergsviadukten klockan 2130.

		
		
		
		
		
		
		

Orienterade sekreteraren att ett extra sammanträde genomförs i Stockholm i 		
Sjöhistoriska museet torsdagen den 28 maj 2015 med början klockan 1730. 		
Inträdesanförande av hedersledamoten Generaldirektören vid FMV Lena 		
Erixon med rubriken Vad är ett nationellt säkerhetsintresse värt? Föredraget 		
kommer att handla om undervattensområdet med särskilt fokus på ubåtar 		
och Saab Kockums. Hur viktig är industristrukturen för att kunna möta en 		
utpekad nationell försvarsförmåga?

		
		
		
		

Orienterade sekreteraren att höstens första ordinarie sammanträde (nomine-		
ringssammanträdet) äger rum onsdagen den 26 augusti 2015 i Karlskrona. 		
Stadgeenliga förhandlingar med beslut om högsta antal OL och KL att välja in 		
under 2015 samt fastställande av vallistor. Vidare genomförs en redovisning av
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		 Force Commander EU Operation Atalanta, konteramiral Jonas Haggren.
§ 10 Förklarades sammanträdet för avslutat.
Vid protokollet
Bo Rask
Akademiens sekreterare

Nr 6/2015. Kungl. Örlogsmannasällskapets extra sammanträde i Stockholm torsdagen den 28 maj 2015.
(För TiS anpassat utdrag ur protokoll)
Sammanträdet ägde rum i hörsalen på Sjöhistoriska Museet torsdagen den 28 maj 2015
med början klockan 1730. Sammanträdet avslutades med en gemensam middag i museet.
§ 1 Sammanträdet förklarades för öppnat.
§ 2 Meddelades att sedan föregående sammanträde har hedersledamoten Ulla		
Ehrensvärd samt de ordinarie ledamöterna Sven Swarting och Leif Leifland
		 avlidit. Ordförande lyste frid över deras minne.
§ 3 Föredrogs föregående sammanträdesprotokoll (sammanträdet 2015-04-22 i 		
		 Stockholm) som med godkännande lades till handlingarna.
§4
		
		
		

Ordförande orienterade om sommarbrevet som snart ligger i ledamöternas 		
brevlådor, om vikten av att delta i akademiens aktiviteter samt genomförda 		
förbandsbesök i Karlskrona. Även besöken hos Glt Dennis Gyllensporre samt 		
GD FM Peter Sandwall omnämndes i positiva ordalag, där KÖMS bl.a. fått 		
motta beröm för att vi har lyckats engagera yngre officerare i försvarsdebatten.

§ 5 Inga övriga frågor anmäldes.
§6
		
		
		

Höll hedersledamoten Lena Erixon inträdesanförande med rubriken Vad är ett 		
nationellt säkerhetsintresse värt? Föredraget handlade om undervattensområdet
med särskilt fokus på ubåtar och FMV del i Saab förvärv av Kockums AB.		
Följde lång frågestund.

§7
		
		
		
		
		
		

Höll ledamoten Niklas Granholm anförande med rubriken En liten marin i en 		
föränderlig värld. Några strukturella utmaningar för svensk sjömakt. 			
Anförandet var ett extrakt av forskningsprojektet Small Navies där Niklas 		
Granholm deltog med stöd av ett resestipendium ur KÖMS fonder om 30.000 		
kronor. Syftet med resan var att inhämta underlag för den analytiska diskus-		
sionen kring de svåra avvägningsproblem som den svenska marinen står inför. 		
Följde lång frågestund.
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Orienterade sekreteraren om att nästa ordinarie sammanträde (nominerings-		
sammanträdet) äger rum onsdagen den 26 augusti 2015 i Karlskrona. Stadge-		
enliga förhandlingar med beslut om högsta antal OL och KL att välja in under 		
2015 samt fastställande av vallistor. Vidare genomförs en redovisning av Force 		
Commander EU Operation Atalanta, konteramiral Jonas Haggren.

		 Sekreteraren orienterade även om vikten av att läsa den information som kom-		
		 mer i brevlådan närtid, med ordförandes sommarbrev samt underlag inför 		
		 val 2015 av nya ledamöter och styrelse samt funktionärer till styrelsen.
§ 9 Sammanträdet förklarades för avslutat.
Vid protokollet
Bo Rask
Akademiens sekreterare

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

”Ett enskilt militärt väpnat angrepp direkt mot
Sverige är fortsatt osannolikt…”
Ovanstående är ett citat ur Försvarsberedningens rapport 2014 och utgör inledningen
till portalparagrafen i beredningens syn på vår säkerhetspolitiska situation. Och därmed hur starkt behovet egentligen är av att ge Försvarsmakten ytterligare resurser. Men
min reflektion är om det är relevant att ha sannolikheten för militärt väpnat angrepp
som kriterium för slutsatser kring våra behov att satsa på militär förmåga. Borde det
inte vara vår förmåga att hävda våra intressen?
Vad är då skillnaden mellan de två synsätten? Ett militärt svagt land har begränsade
möjligheter att hålla emot krav från en potentiell angripare. Man tvingas bli anpasslig
och kompromissa med sina kärnintressen. För att inte utmana eller provocera sin antagonist. Varje sådan anpasslighet kanske inte är dramatiskt allvarlig men summan kan
göra att man kommer rätt långt ifrån det man en gång uppfattade var den egna linjen
och de egna intressena.
Ur motståndarens synvinkel är anpassningarna en signal att vi saknar förmåga att
sätta emot. Man kan då riskfritt öka trycket, varje fortsatt anpassning bekräftar sakförhållandet. Slutsatsen måste då bli att det saknas anledning att angripa oss militärt,
motståndaren uppnår ändå sina syften. Militära angrepp innehåller alltid risker för en
angripare, det är kostsamt, man binder sina styrkor, man exponeras för omvärldens
kritik i form av sanktioner, m m.
Därmed skulle Försvarsberedningens kriterium vara uppfyllt, det blir inget militärt
angrepp mot Sverige. Men är det samma sak som att vi kan känna stolthet över resultatet, att vi gjort vår plikt som nation?
Jämförelsen till vårt uppförande under inledningen till det andra världskriget ligger
nära till hands. Vi var militärt svaga och kunde inte bjuda Nazi-Tyskland motstånd.
Men Hitler invaderade inte Sverige, han fick det han ville ändå, t ex i form av trupptransporter och fortsatt utskeppning av järnmalm. Därmed bidrog Sverige till krigets
inledande förlopp. Först när våra egen förmåga ökade, och efter andra nationers hero106

iska insatser, kunde vi i någon mån bidra till att verka för våra och våra grannländers
intressen.
Det är inte svårt att se tecken på svensk anpasslighet inför Rysslands provokationer. Främst i det faktum att vi inte mer kraftfullt påbörjar ett återtag av vår militära
förmåga. Men också i NATO-frågan. Jag vill med det inte här argumentera för en
NATO-anslutning, utan bara hävda det självklara att det är en sak för oss själva att ta
ställning till. Utan att med orolig blick österut överexponera vår beröringsångest, t ex
i långsökta resonemang om värdet av ”fria ytor”.
Två i sig rätt kraftfulla V.S.B. (för den som minns sina matematiklektioner) för att
det funkar för vår motståndare. Och den som även höll sig vaken under de historielektioner som omfattade efterkrigstiden, minns ett annat VSB där jämförelsen är ännu
mer relevant. Utan att äventyra det lugnande förhållandet att ”Ett enskilt militärt väpnat angrepp direkt mot Sverige är fortsatt osannolikt …”
Michael Zell
Ordförande i Kungl. Örlogsmannasällskapet
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Redaktörens spalt
Marinen, sjöfart och försvarsbeslut
När detta nummer av Tidskrift i Sjöväsendet landar i brevlådorna har årets sommarjippo i Almedalen ägt rum eller håller precis på att avslutas. Kungl. Örlogsmannsällskapet kommer för andra året i rad att finnas på plats inom ramen för ”Maritim Mötesplats” och agera inom kopplingen marinen-sjöfarten. Även två av artiklarna i detta
nummer av TiS anknyter fullt ut till denna koppling. Dels Bo Rasks inledande artikel
med rubriken ”Sveriges sjöfartsberoende - var är skyddsresurserna” som även kommer
att ges ut som ett särtryck att utdelas på plats i Visby. Dels Anders Widéns inträdesanförande som spinner på samma tema men då mer explicit ur ett sjöminröjningsförmågeperspektiv. I artikeln lämnar han ett antal förslag som med relativt små medel skulle
kunna ge stor effekt. Det rådande omvärldsläget gör att det nog är dags att på allvar
börja tänka i lite mer oortodoxa banor som ett sätt att kompensera för andra brister.
Professor Geoffrey Till från Kings College i Storbritannien ger i sin artikel en beskrivning av Indonesien, ett land med tydliga ambitioner, men också klara utmaningar,
i sin strävan utveckla sin marina och maritima förmåga. Likheterna mellan Sverige
och Indonesien är större än man kan tro och landet börjar också bli stovilt för svensk
försvarsindustri.
I början av juni genomfördes en diskussionsafton i skenet av den politiska uppgörelsen om försvaret vilken återges i referat. Som framgår av referatet så kommer det inom
kort att (förhoppningsvis) bli full fart inom såväl FMV, på varven samt därefter leveranser till förbanden. Utmaningen för de materielproducerande organisationen ligger
snarast i att ”gasa” snarare än att ”bromsa”, vilket varit normalförfarande under många
år. Detta kan sorteras in under avdelningen ”angenäma problem” men är tufft ändå.
Hans Liwångs doktoravhandling i TiS-anpassat format kring ”Riskanalys inom fartygsskydd” är klart läsvärd och ett exempel på hur forskning kan appliceras på närtida
problem för att ge snabb återmatning. Kanske Lusitanias besättning kunde haft nytta
av denna för 100 år sedan med koppling till Henrik Amnéus artikel. Just koppling
mellan forskning, akademisering och den militära professionen återkommer också i ett
debattinlägg signerat Karl Ydén och Arne Norlander.
Lars Wedin besrättar i detta nummer ytterligare kring KÖMS franska systerakademi, Académie de marine, samt bidrar med en bokanmälan kring en av våra förutvarande korresponderande ledamöter Hervé Coutau-Bégarie som tyvärr gick bort alldeles för tidigt för ett antal år sedan. Fler av HCB böcker borde översättas till svenska!
1.sergeant Ludwig Naess från 3.sjöstridsflottiljen kommer med ett angeläget inlägg i
debatten, alltid roligt och dessutom helt nödvändigt, när de yngre säger ifrån och kommer med konstruktiva förslag! Den alltid lika produktive Magnus Haglund avslutar
numret med ett debattinlägg kring vår säkerhetspolitik.
Trevlig sommar och dito läsning!
Thomas E. Engevall
Redaktör för Tidskrift i Sjöväsendet
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Ledamoten
BO RASK

Kommendör Bo Rask är sedan november 2008 Kungl. Örlogsmannasällskapets sekreterare.

Sveriges sjöfartsberoende – var är skyddsresurserna?
”Ett enskilt militärt väpnat angrepp direkt mot Sverige är fortsatt osannolikt. Kriser
eller incidenter, som även inbegriper militära maktmedel kan dock uppstå och på
längre sikt kan militära angreppshot likväl aldrig uteslutas”.1 Så beskrivs övergripande vårt säkerhetspolitiska läge i den slutrapport ”Starkare försvar för en osäker tid” som Försvarsberedningen våren 2014 överlämnade till försvarsministern,
statsrådet Karin Enström. Det finns nu en dimension i rapporten som tidigare har
saknats. För första gången sedan försvarsbeslutet 1972 nämns åter behovet av sjöfartsskydd. Den här artikeln syftar till att beskriva bakgrunden till vårt nuvarande
marina läge, redovisa vår sårbarhet för störningar i våra sjötransporter och redovisa något av vad som måste göras åt våra akuta problem.

Klassisk marin uppgift –
historisk tillbakablick

Marinens raison d’être från flottans grundande 1522 fram till 1972 var att i krig
hålla sjölederna till och från Sverige
öppna och skydda sjöfarten kusten runt.
Det är en lika tidlös som klassisk uppgift.
En uppgift som måste kunna hanteras av
alla sjöfartsberoende nationer. Uppgiften
benämns sjöfartsskydd.
Uppgiften sjöfartsskydd är sprungen
ur kustnationernas behov att skydda sina
1

1. Försvarsberedningens rapport DS 2014:20
sidan 19.

sjötransporter mot piratattacker, mot stölder av dyrbara laster, mot övertagande av
fartygen som verktyg för terrorattacker
och under krig mot sänkningar av eller
skador på fartygen i ett sjöfartskrig under
en s.k. handelsblockad.
Handelsfartygen är oöverträffade för
att frakta stora volymer last på ett kostnadseffektivt och miljövänligt sätt. Sjöfarten bidrar därför på ett avgörande sätt
till utvecklingen av världsekonomin genom att transportera råvaror, insatsvaror
och färdiga produkter mellan råvaruleverantörer, producenter och konsumenter.
Men handelsfartygen är sårbara såväl
111

från piratattacker som från vapeninsatser
med olika typer av militära stridsmedel.
Det kan vara artilleribeskjutning, sjöminor, anfall från flyg eller bekämpning
med torpeder. Fartygen representerar
stora ekonomiska värden och har stor
strategisk betydelse vilket gör dem till
naturliga målval såväl för pirater som
för motståndare i en väpnad konflikt. Piraterna syftar till att pressa ägaren eller
ägaren till lasten på så höga ekonomiska
belopp som möjligt eller helt enkelt genom att stjäla fartyg och last. Motståndaren vid en väpnad konflikt vill utnyttja
störningar och avbrott i sjötrafiken för
att tvinga en nation till underkastelse (få
dem att ge upp motståndet) eller för att
påtvinga nationen sin vilja t.ex. som en
följd av en akut livsmedelsbrist.
Sjöfartsskydd dvs. förmågan att med
militära medel skydda sjöfarten ansågs
vara en viktig svensk marin uppgift ända
fram till Försvarsbeslutet 1972. Men under förarbetet till försvarsbeslutet skrevs
betänkande nr 17/1972 med följande text
”Frågan om export- och importsjöfart i
ett avspärrningsläge bör enligt utredningens mening lösas med andra medel
än militära. Kapaciteten för skydd av sådan sjöfart kan därför starkt minska eller
t. o. m. utgå. Kustsjöfart och transporter
till och från Gotland måste emellertid
kunna skyddas”.2
Det är anmärkningsvärt att först utredningen och sedan regering och riksdag
inte tycktes vara medveten om eller vilja
förstå att export- och importsjöfart alltid
även är en del av vår kustsjöfart. Det är
lika egendomligt att rederinäringens representanter och övriga remissinstanser
inte protesterade högljutt mot det ologiska i skrivningen. Sjöfarten, som utred2.
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Försvarsutskottet betänkande FöU17/1972.

ningen uppenbarligen insåg var viktig,
måste kunna angöra hamnar och därför
också skyddas hela vägen från det fria
havet över vårt territorialhav och inre
vatten till eller från någon svensk hamn.
Detta obegripliga beslut – att resurser för
skydd av sjöfarten kan utgå - ledde till att
svensk ubåtsjaktkapacitet nära nog helt
utgick ur organisationen. Det är också
mot den bakgrunden lätt att förstå att
en potentiell angripare insåg värdet av
och möjligheten att kunna operera med
ubåtar på svenskt sjöterritorium. Han
förstod också vikten av att under fredstid öva sina besättningar att genomföra
sådana krigsförberedande operationer,
vilket vi fick så smärtsamt fick uppleva
främst under 1980-talet.
Skyddet av vår sjöfart, som under det
andra världskriget genomfördes huvudsakligen som konvojverksamhet kusten
runt var mycket resurskrävande. Som
exempel så utnyttjade flottan under andra världskriget som mest 60 örlogsfartyg för eskorttjänst.3 Även minröjningsresurser behövdes för att skapa ett bra
sjöfartsskydd. Under andra världskriget
oskadliggjordes 4000 minor och i efterkrigsminsvepningen 1000 minor. Genomsnittsträffsannolikheten i mineringar
beräknades då till 2,5 %, dvs. minsvepningen hade räddat ca 125 fartyg. Då
hade flottan 46 minsvepare.4
Vid sjösättningen av jagaren Visby i
oktober 1942, fällde försvarsminister Per
Edvin Sköld följande ord: ”Knappast någon del av vårt försvar ha vi hittills under
detta krig haft ett så påtagligt behov av
som flottan. Den frågan bör aldrig mera
få ställas: Behöver vi en flotta? Så länge
Sverige behöver ett försvar behöver det
3.
4.

Stig H:son-Ericson. Kuling längs kusten.
Ibid.

också en flotta”.5
Några år senare vid ett tal vid Flottans
reservofficersförbunds tioårsjubileum i
mars 1945, sa försvarsministern ”Om armén och flyget tror man att de bidragit till
att Sverige har hållit sig utanför kriget.
Om flottan vet man, att vi icke har kunnat
föra den neutralitetspolitik vi gjort utan
bistånd av vår flotta”.6 Örlogsfartygen
sysselsattes under krigsåren i olika typer
av uppdrag och tillryggalagde en gångdistans (min kursivering) motsvarande
155 varv runt jorden vid ekvatorn.7
Trots dessa starka uttalanden och en
ständigt ökande sårbarhet i det industrialiserade samhället, togs försvarsbeslutet
1972 i riksdagen med följd att ubåtsjaktförmågan så tydligt prioriterades ned.
Förutom nedprioriteringen av ubåtsjaktresurserna angavs i 1972 års försvarsbeslut att försvarets operativa styrka kunde nedgå något med hänvisning
till den utrikespolitiska utvecklingen
(vissa tendenser fanns till avspänning).
Vidare ansågs det att Sverige borde ha
ett balanserat djupförsvar med kraftsamling till gränser och kuster.8 Uthållighet
ansågs vara viktigare än initialstyrka.
Fjärrstridsprogrammen nedprioriterades
till förmån för en stor organisation med
fler markstridsförband men med uttunnat
materielinnehåll.
Sannolikt hade våra hemliga diskussioner med NATO9 betydelse när beslutet togs om att reducera sjöfartsskyddsresurserna både inför försvarsbeslutet
5. Bertil Lagvall. Flottans Neutralitetsvakt
1939-1945.
6. Stig H:son-Ericson. Knopar på logglinan.
7. Bertil Lagvall. Flottans neutralitetsvakt
1939-1945.
8. Cars, Skoglund & Zetterberg. Svensk försvarspolitik under efterkrigstiden.
9. Mikael Holmström. Den dolda alliansen.

1958, men även i perioden fram till 1972.
Skrivningen om uthållighet 1972 styrker detta antagande. Underförstått att
sjöfartsskyddet i Västerhavet, det sköter
NATO åt oss om Sverige fokuserar på
verksamheten i Östersjön.
Försvarsbeslutet 1972 innebar att de
marina förbanden uteslutande organiserades för att med olika former av anfalls- och mineringsföretag samt kustförsvar förhindra en angripares trupp- och
materiellastade fartyg att nå svensk kust.
Relativt starka sjö- och kustartilleristridskrafter skapades för denna uppgift.
Men det uttrycktes även i försvarsbeslutet 1972 ”att kustsjöfarten och förbindelserna till Gotland ska kunna skyddas och
viss ubåtsjaktförmåga vidmakthållas”.10
Satsningen på försvar mot kustinvasion
var emellertid ensidig och medförde att
resurser för sjöfartsskydd nedprioriterades. Det resulterade i en obalanserad marin. Trots den uttalade politiska doktrinen om ”alliansfrihet i fred syftande till
neutralitet i krig” saknades i realiteten de
resurser som skulle kunna hålla oss neutrala. Det är sett i backspegeln en märklig
säkerhetspolitisk konstruktion.
Under de senaste delarna av det kalla
kriget rådde en relativt hög risk för kustinvasion från Warszawapakten. Marinens
tydliga uppgift var att förhindra att havet
utnyttjades för transporter av anfallstrupp och materiel. Det blev också den
allmänna synen i landet på vilka uppgifter marinen kunde utföra. Det synes som
bilden av att ”knäcka den röda angriparpilen” har naglats fast hos politiker och
hos allmänheten. Marinen lyckades inte
övertyga försvars- och statsledningen för
behovet av sjöfartsskydd.
När hotet för kustinvasion minskade
10. Regeringen prop. 1972:15.
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genom Sovjetunionens kollaps togs detta
snabbt till intäkt för att kraftigt reducera
försvarsanslaget. Det medförde en dramatisk minskning av marinen och hela
försvarets styrka. Några idéer om att
återskapa sjöfartsskyddet lades inte fram
i diskussionerna.
Idag, efter flera försvarsbeslut och
ständigt återkommande reduceringar av
den marina förmågan, är det resterna av
ett reducerat kustinvasionsförsvar (sju ytstridsfartyg, fem minröjningsfartyg, fyra
ubåtar och en amfibiebataljon) som nu
har att upprätthålla det marina försvaret
runt hela vår 2700 kilometer långa kust.
Resurserna för sjöfartsskydd i egentlig
mening är ytterst begränsade. De nödvändiga resurserna har effektivt nära nog
helt avvecklats under de gångna 43 åren
sedan försvarsbeslutet 1972. Men nu dyker uppgiften upp igen i Försvarsberedningens rapport ”Starkare försvar för en
osäker tid”. Men innebär detta att vi nu
skall återta förmågan och hur planerar
politikerna för att få råd till detta? Vi får
hoppas att frågan idag inte kommer att
behandlas lika oprofessionellt som i arbetet inför 1972 års försvarsbeslut.

Vårt sjöfartsberoende

Sedan 1972 års försvarsbeslut har näringslivet genomgått en omfattande förändring. I dag bygger vår industri, handel
och offentliga sektor på ett ständigt och
ostört varuflöde. Logistiksystemen utgår
från principen ”just in time”, där den traditionella lagerhållningen nu är förlagd
till transportsektorn. Den här förändringen har varit helt nödvändig för att bevara
näringslivets konkurrenskraft eftersom
lager binder kapital. Men det har samtidigt medfört ett ökat beroende av säkra
sjöförbindelser.
För Sverige som idag inte är självför114

sörjande avseende livsmedel och läkemedel11, har sjötransporterna en avgörande
betydelse för folkets överlevnad - folkförsörjningen. För vår tillverkningsindustri
är sjötransporterna viktiga för tillförseln
av rå- och insatsvaror (delkomponenter)
samt för export av våra färdiga produkter till konsumenterna jorden runt. Vi
importerar årligen merparten av vår konsumtion. Sjötransporterna har därmed en
mycket stor betydelse för en positiv utveckling av vårt lands ekonomi.
Mer än 90 % av alla varor som transporteras till och från vårt land, transporteras på fartyg, som i allt väsentligt
ägs och kontrolleras av utländska redare
och stater. Vid en allvarlig kris t.ex. vid
ett väpnat angrepp i vårt närområde måste vi räkna med att våra sjöförbindelser
kan bli utsatta för allvarliga störningar.
Sådana störningar ger redan inom några
dagar allvarliga konsekvenser för näringslivet och folkförsörjningen. Säkra
sjötransporter till och från vårt land är
avgörande för att vårt samhälle skall
fungera. Vi måste därför snabbt skapa
resurser, som kan skydda våra sjötransporter.
Våra hamnar med deras in- och utloppsleder kan lätt mineras eller på andra
sätt störas med ubåtar. Vi har idag uppenbarligen helt otillräckliga resurser för att
hindra främmande ubåtar att operera på
vårt sjöterritorium. Det framgick tydligt
under den konstaterade kränkningen hösten 2014. Vid en eventuell säkerhetspolitisk kris eller i krig är våra resurser för få
för att ens i godtagbar grad skydda fartyg
på svenskt sjöterritorium.
De marina resurserna räcker idag endast för att hålla ett begränsat kustavsnitt
11. Jordbruksaktuellt 2013-12-01. Sjunkande
självförsörjningsgrad hot mot beredskap vid
krisläge.

Göteborgs hamn - ett nav för svensk export och import. Foto: Göteborgs hamn.
av vår långa kust rimligt säkert för sjötrafik.  Med nuvarande inriktning för försvaret, som verkar innebära att i stort sett
all förnyelse av de marina fartygssystemen avbryts – ubåtssystemet undantaget
- skapar vi snabbt i en situation, där inte
ens någon av våra viktigaste hamnar kan
hållas säker för sjöfart. Det är då troligt
att alla fartyg, som seglar under utländsk
flagg eller har utländska ägare, snabbt
lämnar oss för andra marknader. Sjötransportnäringen verkar nämligen helt efter
strikt kommersiella villkor och har inget
ansvar för att hålla igång transportflödena vid en kris eller i krig.
Kriser eller krig höjer riskerna och
därmed försäkringspremierna för att
genomföra transporter till områden i anslutning till kris- eller krig. Det gör att
vårt lands behov av sjötransporter blir
behandlat efter redarnas godtycke. Är
risken för hög för att förlora sina fartyg
kommer redarna inte att låta befrakta
dem för transporter till svenska hamnar.
Accepterar de riskerna, kommer kostnaden för transporten att öka markant.
Utvecklingen av den svenska handelsflottan för havsgående godstransporter är
negativ. Resurserna minskar snabbt. Vi
kan därför bli utsatta för en mycket all-

varlig försörjningskris.
Följden av kriser eller krig är alltid
störda transportflöden till sjöss med ovan
nämnda konsekvenser för vårt land som
följd. Var störningarna uppstår – långt
bort från svensk kust eller i svenska vatten – har ingen betydelse. Det är störningarna i sig som orsakar de allvarliga
konsekvenserna.
Det leder till att ingen nation idag ensam klarar att sköta sitt sjöfartsskydd.
Därtill är avstånden och havsytorna för
stora och resurserna för få. Samarbeten
kring öppna sjövägar är därför en absolut nödvändighet och Sverige har ett
antal gånger under 2000-talet bidragit
till att hålla sjövägarna öppna och skyddade mot piratattacker genom bl.a. att
delta med fartyg och stabspersonal i EU
Operation Atalanta.12 Det här är mycket
positivt, men några konkreta planer, än
mindre tillräckliga resurser för att hantera problemen vid kriser eller krig i vårt
absoluta närområde finns inte.
Ett avbrott i sjötrafiken innebär alltså
12. Forces of Operation Atalanta deter, prevent
and repress acts of piracy and armed robbery
of the Somali coast.deter, prevent and repress
acts of piracy and armed robbery off the Somali
coast.

115

att stora delar av tillverkningsindustrin
stoppar, personal permitteras och arbetslösheten skjuter i höjden. I dagligvaruhandeln kommer hyllorna att vara
tomma inom några dagar. Det kommer
att bli en skriande brist på livs- och läkemedel. Detta är en helt oacceptabel och
skrämmande situation. Att vår sårbarhet
är så tydlig borde leda till eftertanke och
åtgärder.
Syftet med den konstaterade ubåtskränkningen hösten 2014 är okänt. Risken är betydande för att kränkningen
ingår i förberedelserna för ett militärt angrepp på vårt land. Ubåtskränkningarna
kan utgöra en del i en mer långsiktig konfrontation syftande till att vi som nation
inte kan svara på det klassiska militära
sättet – att besegra fienden. Vi vet att de
kränker oss, men vi kan inte göra något åt
det. Vi saknar nämligen återigen ubåtsjaktresurser för att fullgöra den första av
våra folkrättsliga skyldigheter – att hävda
vårt sjöterritorium.
Omsatt till ett sjötransportperspektiv
skulle ett fåtal välplacerade minor i några
av våra viktigaste sjöfartsleder och hamnar eller bekämpning med ubåtstorpeder
kunna sänka eller skada några handelsfartyg. Det kan till och med räcka med
ett uttalat hot om minor i några leder för
att stoppa sjötrafiken. Sanningshalten i
ett sådant hot måste givetvis undersökas
innan sjötrafiken kan börja släppas fram
igen. Räcker våra resurser till för att hitta
och oskadliggöra ubåtarna eller minorna
innan stoppet i sjötransporterna leder till
allvarliga konsekvenser? En tydlig konsekvens av störningar i sjötransporterna
kan på några dygn vara en akut livsmedelskris. Med tomma livsmedelsbutiker,
hur länge kan då folkviljan att försvara
landet upprätthållas mot något man inte
ens kan se eller röra vid?
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Den brittiske generalen Sir Rubert
Smith har i sin bok ”The Utility of Force”
om de moderna konflikternas natur, skrivit att framtidens krig utkämpas bland
folket. Då territorium blir mindre viktigt
och det strategiska målet är folkets stöd,
så kommer kriget att föras bland folket.
Det handlar för politikerna om att vinna folkets stöd för att ta upp en väpnad
strid.13
Sjöfartskriget faller på ett naturligt
sätt in i denna kamp om folkets vilja. En
svältande befolkning som en konsekvens
av att vi inte har marina resurser för att
sänka en ubåt eller röja några sjöminor,
skapar inte den försvarsvilja som behövs
i en kris- eller krigssituation.
Den marina dimensionen av försvaret har under många år negligerats som
en följd av bristande förståelse i statsledningen. Insikten om att marina resurser erfordras både för skydd av våra
sjötransporter för folkförsörjningen, för
industriproduktionen och för att bevaka
våra intressen till sjöss samt för att kunna
möta en eventuell angripare till sjöss i
anfallsföretag saknas eller har inte uppmärksammats i en strategisk kontext.

Nya uppgifter – resurser?

I försvarsberedningens rapport från 2014
Försvaret av Sverige ”Starkare försvar
för en osäker tid” nämns för första gången sedan 1972 behovet av sjöfartsskydd.
”Marinstridskrafterna ska ha förmåga
att kontrollera och förneka annan aktör
kontroll över sjöleder och att upprätthålla den territoriella integriteten. Marinstridskrafterna ska därutöver kunna genomföra sjöfartsskydd och ...”.14 Dessa
13. General Sir Rupert Smith. The Utility of
Force.
14. Försvarsberedningens rapport DS 2014:20
sidan 58.

Enheter ur Marinen och Flygvapnet under en övning i sjöfartsskydd hösten 2014.
Foto: Försvarsmakten, Instagram, fotograf: Didrik Book.
skrivningar är tecken på ett angeläget
uppvaknande.
Risken för att svenskt sjöterritorium
och angränsande hav kommer att beröras
av krigshandlingar måste anses vara hög
vid en kris eller vid krig mellan NATO
och Ryssland. Genom de baltiska staternas NATO medlemskap och den ryska
gasledningen till Tyskland, har dessutom
Östersjöns strategiska betydelse ökat.
Vi ser detta redan nu med ett ökat antal
incidenter till sjöss och i luften i Östersjöområdet. Krigshandlingar runt våra
kuster kommer att givetvis att störa eller
helt förhindra våra sjötransporter med
tidigare nämnda allvarliga konsekvenser
som följd.

Skrivningarna i försvarsberedningens
rapport att ”ett enskilt militärt väpnat angrepp direkt mot Sverige är fortsatt osannolikt och kriser eller incidenter, som
även inbegriper militära maktmedel kan
dock uppstå och på längre sikt kan militära angreppshot likväl aldrig uteslutas”
Vad utredningen menar med ”på längre
sikt” är oklart. Men längre sikt än 3-5
års kan det omöjligen avse. Eftersom det
tar 10-15 år att anskaffa och utbilda nya
krigsförband, är det svårt att förstå meningen med beredningens skrivning. Det
är dock klart att om vi överhuvudtaget
skall ha någon minröjnings- och ubåtsjaktkapacitet kvar om tio år så måste beslut om anskaffning fattas i närtid.
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Hur tänker sig försvarspolitikerna att
framtida kriser eller incidenter som inbegriper militära maktmedel mot våra sjötransporter skall mötas? Det är ju alldeles uppenbart att ett sådana hot kommer
att få ytterst allvarliga konsekvenser för
folkförsörjningen och nationens uthållighet. Eventuella tankar om att återgå
till lagerhållning enligt den modell som
tillämpades på 1950- och 60-talet är helt
orealistiska. Det är också orealistiskt att
utgå från att andra nationer skall lösa problemet med sjöfartsskydd i vår kustzon
och i våra angränsande hav.
Vår tidigare säkerhetspolitiska doktrin
– alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig – är idag ersatt av solidaritetsförklaringen och ett nära samarbete med
NATO. Men vi är inte NATO medlemmar
och vi har därför knappast någon anledning att räkna med att danska, norska
eller övriga nordeuropeiska NATO medlemmar vare sig vill eller kan ta på sig
uppgiften att skydda svensk sjöfart i kris
eller krig. Det är ett rent önsketänkande.
Det klargjordes tydligt av Natos generalsekreterare Anders Fogh Rasmussen
i samband med Folk och Försvars Rikskonferens i Sälen i januari 2014.
Statsmakterna har sannolikt grovt underskattat vårt sjöfartsberoende. Samhällets sårbarhet vid angrepp mot vår handelssjöfart är nu så hög att situationen
rimligen borde leda fram till tydliga åtgärder i vår försvarsplanering. Det duger
inte att återigen kringgå frågan med hjälp
av förhoppningar om att andra odefinierbara medel, organisationer eller resurser
skall lösa frågan. Sannolikt är frågan ett
tydligt argument varför Sverige bör söka
medlemskap i NATO.
Jag bedömer att kunskaperna såväl i
regering som i riksdagen om det moderna
samhällets stora sårbarhet vid störningar
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i transportflödena har stora brister. Det
samma gäller kunskaperna om behoven
av marina resurser för att skydda transportflödena. Det synes dessutom råda en
politisk övertro på att marknadskrafterna
löser problemen om de uppstår. Det är
min uppfattning att det måste till rejäla
statliga resurser, förberedelser, planer
och tydliga åtgärder för att säkerställa
landets behov av sjötransporter (gärna
genom en svensk handelsflotta) och resurser för att skydda sjötransporter vid
kriser och krig. Maritim säkerhet är vitalt
för Sverige.

Nödvändiga åtgärder

Samhället är som angivits ovan mycket
sårbart för avbrott i sjötransporterna.
Denna sårbarhet måste sättas in i en större strategisk kontext då det inte enbart
är en fråga för försvarsdepartementet.
Regeringen bör tydliggöra att fria handelsflöden i våra sjöförbindelser är en
strategisk fråga av rang. Utnyttja detta
för att skapa en bred diskussion om och
formulerandet av en departementsöverskridande långsiktig maritim strategi för
att förbättra vårt utsatta läge.
Tydligt redovisa vårt lands stora sjötransportberoende. Klarlägga vilka som
är de mest kritiska sjötransporterna. Vad
är konsekvenserna för samhället och industrin om dessa sjötransporter inte kan
genomföras? Kan sjötransporterna ersättas av andra transportslag? Analysera
vilka tidsförhållanden som råder innan
allvarliga störningar i samhällsfunktionerna inträder och vår ekonomi påverkas?
Samhällets sårbarhet avseende störningar i sjötransporterna måste minskas
bl.a. genom att resurser för sjöfartsskydd
återskapas. Ett minimum är att påbörja
anskaffning av marina resurser så att det

finns tillräckligt antal marina förband för
att samtidigt kunna ge sjöfarten ett rimligt skydd både i Östersjön och i havsområdena väster om Sverige.
Klarlägga vad svenskflaggat tonnage
innebär för regeringens handlingsfrihet
i händelse av allvarliga störningar i sjötransporterna? Vilka påtryckningsmedel
på redarna kan användas för att tillgodoses landets behov av sjötransporter?
Klarlägga hur sårbart Gotland är för störningar i sjöfarten och öppet redovisa att
några ubåtsjaktresurser för att skydda
sjötransporterna till ön inte längre existerar.
Regeringen bör ta fram en sjöfartsstrategi som skapar långsiktiga förutsättningar för sjöfartsnäringen i vårt land.
Näringen borde få arbeta efter samma
villkor som exempelvis i Norge, Danmark
och övriga stora sjöfartsnationer. Ett rimligt mål bör vara att bryta den dramatiska
trenden med utflaggningen av svenskägt
tonnage. Tillgången på svenskflaggade
fartyg är nämligen av vital nationell betydelse. Den minskar risken för att vår livs-

viktiga import och export i en kris- eller
krigssituation blir helt avskuren.
Analysera sannolikheten av att landet
i en konflikt mellan NATO och Ryssland
kan hamna i ett avspärrningsläge och vad
detta innebär för möjligheterna att bedriva sjöfart på svenska hamnar. Klarlägga
om NATO skyddar svensk sjöfart.
Analysera om småskaliga sjöfartsstörande åtgärder eller uttalade hot från en
presumtiv angripare kan användas som
en effektiv psykologisk angrepps- eller
betvingelsemetod (tvinga oss att ge upp)
mot vårt land.
Snarast ge direktiv till försvarsberedningen att komplettera slutrapporten
”Starkare försvar för en osäker tid” från
våren 2014 med en analys av vårt sjöfartsberoende.
Utreda frågan om det är lämpligt att
återstarta en fartygsuttagningskommission (FUK) för att snabbt skapa volym
till marinens krigsorganisation.
Snarast implementera förslagen i utredningen SOU 2012:48 Maritim samverkan.
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Sjöminröjningsförmåga – En strategisk resurs
för ett sårbart samhälle

Inträdesanförande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde
i Göteborg den 24 mars 2015.
”Globaliseringen fortsätter att skapa nya möjligheter och utmaningar. Kärnan i globaliseringen är handelsflöden”.1 Så inleder Försvarsberedningen sin senaste rapport – Starkare försvar för en osäker tid. Sveriges geografiska läge och utformning
gör att landet i flera avseende är att betrakta som en ö. Detta är såväl en styrka som
en sårbarhet. Havet utgör en vallgrav men vi är också beroende av havet för vår
försörjning genom att merparten av alla varor som exporteras och importeras varje
år transporteras på fartyg. Sårbarheten ligger i att dagens samhälle gjort sig beroende av att detta handelsflöde sker utan störningar. Avsaknaden av beredskapslager
och industrins ”just-in-time”-logistik medför att minsta störning i flödet snabbt får
konsekvenser för vårt lands försörjningsförmåga.2,3 Således är det av största betydelse att våra vattenvägar hålls öppna så att denna trafik kan ske obehindrat. Vilka
konsekvenser kan en mina, i Göteborgs inlopp, utlagd eller ej, åstadkomma? Har vi
tillräckligt med resurser för att hålla risken för störningar i våra handelsflöden på
en acceptabel nivå?
Nedmonteringen av Sveriges försvar
fortsätter. 1988 utgjorde försvarsanslaget
2,6 % av BNP för att år 2013 ha minskat
12

1. Försvaret av Sverige – Starkare försvar för
en osäker tid. Försvarsberedningens rapport 15
maj 2014 Ds2014:20
2. Swedlund, Hägg, Hagman. Därför behövs
en Marin. TiS nr 4 2013

till 1,2 %. 4 Konsekvensen av detta är väl
känt med ett antal förbandsnedläggning3

3 . ”Lätt att slå ut Sverige med störningar i
sjöfarten”, artikel av Hans Corell, Dag Klackenberg, Peter Nordbeck och Leif Vindevåg publicerad i Göteborgposten 12 januari 2014 (uppdaterad 22 januari 2014)
4. SIPRI Military Expenditure Database
(www.sipri.org)
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Konfliktkaraktärer. Illustration ur Militärstrategisk doktrin 2012.
ar och reduceringar i operativ förmåga.
Nu senast avslöjad i samband med den
konstaterade undervattenskränkningen
förra året. I Försvarsmaktens underlag
till regeringen inför det förestående försvarsbeslutet förklarar ÖB att de samlade
ekonomiska förutsättningarna som angetts i regeringens anvisning medför en
för stor risktagning relativt möjligheten
att möta olika händelseutvecklingar.5 ÖB
har därför begärt 4 miljarder extra per
år under de kommande fyra åren för att
kunna leverera önskad operativ effekt.
Ett tillskott som skulle innebära ett försvarsanslag som tar oss från dagens 1,15
% av BNP till 1,2 % av BNP. Av den
presskonferens som Försvarsministern

höll torsdagen den 12 mars vet vi att Regeringen önskar satsa på ubåtsjakt och
försvar av Gotland men med ekonomiska
anslag som betydligt understiger de som
ÖB önskat. Satsningen på såväl ubåtsjakt
som försvar av vårt enda hangarfartyg,
Gotland, är naturligtvis välkommen men
givet att ÖB räknat rätt kommer ställd
uppgift och tilldelade resurser att få konsekvenser på andra håll i Försvarsmakten. En intressant jämförelse är att det
skulle krävas ett ökat anslag på 32 miljarder för att komma upp till de 2 % av
BNP som vår partner Nato anger som ett
riktvärde för sina medlemsländer!6
Försvarsberedningen skriver:
”Ett enskilt militärt väpnat angrepp

5. 2014-12-16, FM2014-5882:31 Försvarsmaktens underlag till försvarspolitisk inriktningsproposition 2015

6. Niklas Wiklund, Ubåtar och försvarsanslag, blogginlägg den 24 januari 2015 (www.
navyskipper.blogspot.se)
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direkt mot Sverige är fortsatt osannolikt.
Kriser eller incidenter, som även inbegriper militära maktmedel, kan dock uppstå
och på längre sikt kan militära angreppshot likväl aldrig uteslutas”.7
Ett konventionellt militärt hot möts
bäst med motsvarande konventionella
medel men hur rustade är vi för att möta
det som kallas den sjätte generationens
krigföring och som i bekymrade ordalag beskrevs av ÖB på Folk och Försvars
rikskonferens i Sälen detta år.
”Hybridkrigföring, eller sjätte generationens krigföring, sätts allt mer i system
av den ryska statsledningen. En av de bärande tankarna är att utnyttja motståndarens svagheter, och skapa oklara beslutssituationer, genom att röra sig i gråzoner
mellan krig och fred, civilt och militärt.
Att utveckla motståndskraften mot sådant agerande är därför en utmaning
inte bara för Försvarsmakten, utan för
regering och en rad andra myndigheter.
Här har vi och andra västländer en tydlig
hemläxa att göra.”8
I Militärstrategisk Doktrin 20129 beskrivs konfliktkaraktärer i två dimensioner, våldets intensitet och graden av
statlig inblandning (se bild på föregående
sida). Hybridkrigföring karaktäriseras av
hög intensitet med relativt hög statlig inblandning utan att kategoriseras som reguljärt krig. Den nu pågående konflikten
i Ukraina kan inte beskrivas på annat sätt
än som hybridkrig. Vilka svagheter kan
7. Försvarsberedningens rapport 15 maj 2014,
sid 35.
8. Förutsättningar inför ett nytt försvarsbeslut
– Överbefälhavaren, general Sverker Göransson, Folk & Försvars Rikskonferens, Sälen den
12 januari 2015 (www.folkochforsvar.se/rikskonferensen)
9. Försvarsmakten 2011-07-11, HKV 09
833:60820, Militärstrategisk Doktrin med doktrinära grunder

en motståndare tänkas nyttja inom ramen
för ett hybridkrig riktat mot Sverige? Att
minera ett annat lands territorialhav är
enligt Haag-konventionen10 en tillåten
krigshandling mellan två krigförande nationer. Utan föregående krigsförklaring
är det ett väpnat angrepp eller en terrorhandling. Konsekvensen blir dock densamma. Farvattnen blir osäkra. Hur ska
denna osäkerhet mötas?
Enligt EU:s solidaritetsklausul11 ska
medlemsländerna gemensamt stödja varandra vid terroristangrepp eller om någon utsätts för ett väpnat angrepp. Kan
vi då lugnt luta oss tillbaka och vänta på
hjälp eller bör vi analysera vad som krävs
för att på egen hand kunna hålla risken
på en acceptabel nivå. Jag föreslår det
senare, framförallt mot bakgrund av den
osäkerhet som mycket väl kan uppstå när
en händelse vare sig kan kategoriseras
som ett väpnat angrepp eller som en terroristattack!
Försvarsmakten har utvecklat en gemensam riskhanteringsmodell12 som är
användbar på alla militära nivåer och mer
därtill (se bild på nästkommade sida).
Modellen går ut på att bedöma sårbarheter hos specifika skyddsvärda tillgångar.
Sårbarhet definieras som brist i skyddet
av en tillgång exponerad för ett hot.13
Hot i detta fall är en möjlig men högst
oönskad händelse. När hot och sårbarhet
bedömts prövas sannolikheten för att ett
visst hot realiseras och vilka konsekvenser detta får. Resultatet av denna jämförelse resulterar i en bedömning av risk.
Om risken inte anses vara acceptabel
10. Haagkonventionen HK:VIII 1907
11. Lissabonfördraget 1 december 2009
12. Modellen är baserad på Natos handbok för
riskhantering
13. Försvarsmaktens Gemensamma Riskhanteringsmodell 2009 (FMGRHM)
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Principskiss riskhanteringsmodell. Illustration ur Försvarsmaktens Gemensamma
Riskhanteringsmodell 2009.
krävs kompletterande riskhanteringsåtgärder.
Analysen inleds med att definiera ett
antal grundvärden. Vilka tillgångar står
på spel; vad är det som hotar dessa tillgångar; vilka blir konsekvenserna om vi
inte lyckas skydda dessa?
I detta sammanhang måste man också
föra en diskussion om vilket intresse handelsvägarna till sjöss utgör. I en studie
från 2010 presenterar författaren Robert
Egnell (PhD) tre kategorier av intressen som står på spel i olika konflikter;
absoluta intressen, vitala intressen samt
värdeintressen.14 De absoluta intressena
omfattar t.ex. överlevnad, att aldrig ka14. Egnell, Robert, (2010) framtida konflikttyper: En modell för kategorisering av krig och
konflikter, Försvarshögskolan, 1 oktober 2010.
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pitulera medan vitala intressen omfattar
territoriell integritet, social och politisk
trygghet, ekonomisk trygghet mm. Värdeintressen utgörs av internationell fred
och säkerhet, demokratisering mm. I
detta fall kan vi utesluta värdeintressen.
Om nationens överlevnad är beroende av
ett konstant handelsflöde är öppna leder
snarast att betrakta som ett absolut intresse som till varje pris måste skyddas.
Är nationens överlevnad beroende av att
våra handelsvägar till sjöss hålls öppna?
Att Sverige har en stor utrikeshandel
är ganska naturligt med tanke på att vi är
ett litet land. Vi har helt enkelt inte alla
råvaror som vi behöver, samtidigt som vi
har ett överflöd av vissa andra råvaror.
Genom att handla med omvärlden kan
sådana obalanser rättas till. Vi produce-

rar mer av det vi är duktiga på och importerar sådant som andra är bättre på att
producera.15
Merparten (närmare 90 %) av allt gods
importeras till eller exporteras från Sverige via en svensk hamn.16 Om handelsflödet till sjöss stoppas kommer bristen
på beredskapslager och anpassningen till
”just-in-time-delivery” mycket snabbt
medföra att varor försvinner från affärerna. Bristen på olja och andra bränslen stoppar maskiner, stryper trafiken
på våra vägar och gör många hem utan
värme. Vår industri kommer inom några
dagar att sakna varor för sin tillverkning
och därmed förlora förmågan att leverera
produkter till sina kunder och lön till sina
medarbetare. Om sjöfarten inte fungerar,
så fungerar inte samhället. Jag anser därför att öppna handelsvägar till sjöss utgör
ett absolut intresse i dagens sårbara samhälle.
En viktig del i en riskanalys är att ange
hur stor risk man är beredd att ta genom
att värdera konsekvensen av en oönskad
händelse. Hög riskbenägenhet medger att
man tolererar hög sårbarhet hos en viss
skyddsvärd tillgång. Under förutsättning
att öppna handelsvägar till sjöss anses utgöra ett absolut intresse kan hög sårbarhet inte tolereras. En oönskad händelse
som medför att handelsflödet stoppas
eller fördyras på ett sådant sätt att samhällets normala funktioner äventyras är
därför att anse som mycket allvarlig.
Vilka oönskade händelser kan äventyra Sveriges försörjningsförmåga? Jag
tar utgångspunkt i ovan beskrivna sjätte
generationens krigföring. Händelserna i

Ukraina har visat en angripare som med
betydande resurser vidtagit krigsliknande åtgärder mot en annan nation i syfte
att åstadkomma vad som kan uppfattas
vara en strategiskt gynnsam situation för
sin egen nation.
Vi ser i dag en ökad rysk aktivitet
i Östersjön. Ryska Påsken, undervattenskränkningen och ett antal liknande
händelser har gett upphov till en strid
ström av analyser i dagspress och sociala
medier, inte bara i Sverige. Våra grannländer på andra sidan Östersjön uttrycker
en stigande oro för en oönskad utveckling. Svensk försvarsförmåga ifrågasätts
och eventuella konsekvenser av detta
analyseras. Sverige utpekas som ett ”säkerhetshål” i området.17 Framförallt är
det Sveriges förmåga att försvara Gotland som ifrågasätts. Gotlands försvar
uppfattas vara så dåligt att Ryssland överraskande skulle kunna basera robotar på
ön.18 Vilken säkerhetspolitisk utveckling
i vårt närområde kan leda fram till en
sådan händelse? Generering av framtida
möjliga scenarion (GFS) är en metod vid
försvarsplanering som ersätter motståndarens farligaste och mest sannolika
handlingsalternativ i gråzonen mellan
fred och krig och när det inte finns en
tydlig motståndare. Ett tänkbart scenario
kan vara att Sveriges försvarsförmåga
sätt ur spel genom en samhällskollaps
vilket, i en i övrigt komplex säkerhetspolitisk situation, tvingar Ryssland att agera
i syfte att försvara våra och sina egna
intressen mot en aggressiv omvärld (läs
Nato). Vad kan orsaka denna samhällskollaps?

15. http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Ekonomi/Utrikeshandel/Export-och-import-overtid/
16. http://www.maritimeforum.se/sjofart/sjofart

17. Estlands president Toomas Hendrik Ilves
intervjuad av SvD den 10 maj 2014. http://www.
svd.se/nyheter/inrikes/sverige-pekas-ut-somsakerhetshal_3548366.svd
18. ibid
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”Utnyttja motståndarens svagheter,
och skapa oklara beslutssituationer, genom att röra sig i gråzoner mellan krig
och fred, civilt och militärt”.
Som en del i denna komplexa situation
utnyttjar angriparen det moderna Sveriges beroende av en ostörd handel och låter ”någon”, i strid mot gällande folkrätt,
och med vilseledande motiv störa den
kommersiella trafiken på Sverige. Hur?
Sannolikt finns olika möjligheter att göra
detta varav den värsta och kanske mest
effektiva metoden torde vara att låta fälla
en mina i inloppet till Göteborg eller annan stor hamn. Detta sker naturligtvis
inte som en isolerad händelse utan som
en del i en upptrappad, komplex och rörig
händelseutveckling i Östersjön i vilken
samtliga av våra kvalificerade yt- och
undervattensstridsenheter är engagerade. Det som samtidigt sker i Göteborg
påminner mer om ett terroristangrepp.
Således föreligger inget samtidigt luft-,
yt-, eller ubåtshot. För att ett hot ska uppfattas som reellt bör vissa kriterier vara
uppfyllda. Motståndaren ska ha förmåga,
intention och tillfälle. Huruvida dessa
kriterier kan sägas föreligga eller ej överlåter jag åt andra att bedöma. Jag tar stöd
i Försvarsberedningens rapport:
”Ett enskilt militärt väpnat angrepp
direkt mot Sverige är fortsatt osannolikt. Kriser eller incidenter, som även
inbegriper militära maktmedel kan dock
uppstå och på längre sikt kan militära
angreppshot likväl aldrig uteslutas. Rysslands aggression mot Ukraina innebär
att risken för dessa har ökat, även i vårt
närområde.”19
Nästa steg i analysen är att bedöma
huruvida det föreligger brister i skyddet av våra handelsleder till sjöss. I För19. Försvarsberedningens rapport 15 maj 2014,
sid 19.
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svarsmaktens riskhanteringsmodell delas
skyddet upp i fyra kategorier; förberedande, passiva, aktiva, och återställande
skyddsåtgärder. En skyddsåtgärd är en
handling, procedur eller tekniskt arrangemang.
Inom ramen för förberedande skyddsåtgärder sorterar jag in ledpenetrering
och bottenkartering samt etablering av
minkrigsdatabaser. Här återfinns också
utbildning och kompetensutveckling
samt taktik- och teknikutveckling. Vilka
är sårbarheterna? Marinens minkrigsdatacenter (MWDC) är en styrka. Genom
MWDC hålls teknik- och taktikutveckling inom minröjning på en hög nivå och
analyser av bottenkarteringsunderlag och
miljöförhållanden görs på ett strukturerat sätt. Men bottenkarteringsunderlag
är färskvara! Är periodiciteten på bottenkarteringsföretag tillräcklig för att
upprätthålla en adekvat lägesbild i våra
prioriterade leder? Vår geografi ger relativt långa farleder och att söka av dessa
är tidskrävande verksamhet. Således blir
frågan om vi har tillräckligt med resurser
i form av system och personal. Att våra
fartyg i dag har anställda besättningar
är positivt och bidrar till minskad sårbarhet genom att mer tid kan avdelas för
operativ verksamhet i stället för grundläggande utbildning. Av Försvarsmaktens årsredovisning 2014 framgår att
gångtidsuttaget på minröjningsfartyg
typ Koster har ökat från 4 849 timmar år
2012 till 5 800 timmar år 2014. Utslaget
per fartyg ger detta 800 timmar. Givet
att en normalvecka innehåller 40 timmar
så befinner sig fartygen till sjöss under
20 veckor. Efter avdrag av fem veckors
lagstadgad semester så återstår ändå 27
veckor då fartygen gör något annat. Ett
problem som har uppmärksammats är att
personalen har många uppgifter vid sidan

Illustration av Korvett Visby med ROV-S. Källa: FMV.
av sin huvudtjänst ombord. I syfte att åtgärda detta föreslår ÖB att kommande
försvarsbeslut finansierar ett utökat antal besättningar till våra marina förband.
Detta kommer att sänka sårbarheten.
Har vi tillräckligt med sonarsystem?
Försvarsberedningen anser att marinen
fortsatt ska ha sju minröjningsfartyg, sju
korvetter och fem ubåtar. Materielförnyelsen ska i första hand bestå av uppgraderingar och modifieringar av befintliga system. Inom minröjningsväsendet
förfogar Marinen över ett antal sonarer
– såväl skrovfasta som fjärrstyrda och
autonoma. I dag är både korvetter och
minröjningsfartyg utrustade för att hantera fjärrstyrda undervattensfarkoster.
Idén bakom detta är att korvetter som
färdas i mininfekterade vatten på egen
hand ska kunna söka av vattenvolymen
framför fartyget och oskadliggöra eventuella minor. Våra undervattensfarkoster
med sonar (ROV-S, se bild på nästkommande sida) är idag fördelade på såväl
minröjningsfartyg typ Koster som kor-

vett av Visbyklass men dessvärre är antalet inköpta system färre än antalet fartyg.
Att låta korvetter ägna sig åt bottenkartering är dålig stridsekonomi. Dessutom
är det stor risk att den ökade osäkerheten
i Östersjön och politiskt tryck på ökad
ubåtsskyddsförmåga kräver engagemang
av våra kvalificerade minröjningsfartyg. Sammantaget anser jag därför att
tillgängliga resurser för bottenkartering
utgör en sårbarhet!
En passiv skyddsåtgärd kan vara att
ha någon form av magnetminskydd. För
våra krigsfartyg är detta väl omhändertaget. Det är dock sämre ställt när det
gäller handelsfartyg. En annan passiv
skyddsåtgärd kan vara att dirigera handelstonnaget genom fartanpassning och/
eller ledanvisning/minlotsning till avsedd hamn eller, om vägen dit är spärrad,
till förberedda, alternativa hamnar. Har
vi dag resurser och förmåga att etablera
den form av trafikkontroll som krävs för
att klara detta? Vilka rederier är beredda
att acceptera trafik i eventuellt minfarliga
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ROV-S. Källa: Saab.
vatten med ledanvisning alternativt minlots som enda skydd? Ju färre alternativ
som föreligger desto större sårbarhet. En
annan dimension som jag vill lyfta fram
i detta avseende är att den kommersiella
handelssjöfarten och marinen (flottan)
enligt min mening har kommit allt längre
från varandra. Det svenskregistrerade
tonnaget är försvinnande litet och efter
att vi gjort oss av med hjälpminfartyg
samt bemanning av isbrytare och sjömätare upplever jag att samspelet mellan
handelsflotta och örlogsflotta minskat.
Sannolikt har vi även glidit isär när det
gäller nomenklatur och procedurer. Förr
utbildade vi sjökaptener till reservofficerare. Vad jag vet sker inte detta idag. Vi
kan även väva in minspaning som en passiv åtgärd. När ubåtsjakt var som hetast
under slutet av 80-talet var skärgårdsbefolkningen vaksamma på ovanliga företeelser i skärgården. Vi kan se samma
tendens i dag när vårt inre vatten kränkts
ytterligare en gång. Jag bedömer det dock
som osannolikt att vi får in en rapport
om någon som i nattens mörker fällt en
mina. Möjligen kan rapporten komma till
Kustbevakningen i tron att man dumpat
miljöfarligt avfall. Här kan sannolikt Sjö128

värnskåren bistå när det gäller att snabbt
få ut vaksamma ögon i skärgården vid en
krissituation. Sammantaget menar jag att
det föreligger sårbarheter när det gäller
passiva skyddsåtgärder.
Slutligen kommer vi till aktiva skyddsåtgärder. I samma stund som minfällning
är befarad eller konstaterad återstår två
möjligheter. Att spärra leden eller att röja
minan. Att spärra och bevaka en led låter
sig säkert göras under en kortare tidsperiod och är i fredstid en uppgift för polis
och Kustbevakning. Marinen kan stödja
efter framställan. I ett längre perspektiv
krävs att leden åter öppnas och liksom
bottenkartering är minröjning en tidskrävande verksamhet. Att röja minor och
annan oexploderad ammunition (OXA)
under vattnet är det endast marinen som
har, och ska ha, resurser och kompetens
att göra. Har vi tillräckligt med resurser för att klara av en situation där vi
utsätts för en befarad eller konstaterad
minfällning i någon eller några av våra
prioriterade leder? Som tidigare konstaterats är inte samtliga minröjningsfartyg
utrustade med vårt mest effektiva sonarsystem. Vi har helt enkelt för få inköpta
system. I tillägg till detta har vi reducerat
numerären på de fartyg som med hjälp av
en släpsonar snabbt kan söka av en led.
Till skillnad från bottenkartering kan
minröjning också genomföras med såväl
mekaniska som med avståndsverkande
svep. Dessa kan dras av bemannade eller
obemannade farkoster. Koster har kvar
sina mekaniska svep som fungerar mot
förankrade minor. Mot bottenavståndsminor minor krävs andra grejor. Precis
som med ubåtsjakt så är denna förmåga i
huvudsak nedlagd.20 Det pågår för närva20. Om man söker ordet ”minsvepning” på Försvarsmaktens hemsida så blir Vedettbåt Jägaren
första träff! (www.forsvarsmakten.se)

SAM-3. Foto: Saab Kockums.
rande en vidareutveckling av självgående
svep (SAM) men de idag tillgängliga
resurserna är i stort sett obefintliga. Vid
en händelse med en befarad eller konstaterad minfällning i inloppet till Göteborg samtidigt som våra kvalificerade
ytstrids- och minröjningsfartyg är engagerade i t.ex. en undervattenskränkning
på ostkusten finns troligtvis väldigt få om
några resurser att avdela för minröjning/
minsvepning. Tillgängliga resurser utgör
således en sårbarhet.
Vad blir då slutsatsen av denna hotoch riskanalys? Det kan inte uteslutas
att sjöminor i någon form nyttjas av en
angripare i syfte att störa vår nationella
försörjningsförmåga. Minor, utlagda eller ej, i våra viktigaste handelsleder kommer snabbt att få mycket allvarliga konsekvenser. Givet att öppna leder till sjöss
utgör ett absolut eller åtminstone vitalt
intresse medför de redovisade sårbarheterna att Sverige tar en hög till mycket
hög risk avseende försörjning av landet
vid en säkerhetspolitisk kris.
Det avlutande steget i analysen är att
föreslå riskhanteringsåtgärder. En riskhanteringsåtgärd ska endera sänka sannolikheten för att ett hot realiseras, minska konsekvenserna av en händelse eller
både och.

Åtgärder för att minska sannolikheten,
d.v.s. att reducera eller ta bort motståndarens intention och/eller förmåga att
realisera ett hot är i fredstid en uppgift
för politiken. Inom ramen för IKFN21 är
det dock Försvarsmaktens uppgift att betvinga motståndaren tillfälle. I det följande kommer jag att koncentrera mig på att
minska konsekvenserna av en oönskad
händelse.
Var ligger ansvaret för att handelsfartygen ska komma fram till sin destination? Piratverksamheten utanför
Afrikas horn har medfört en debatt om
möjligheten att låta beväpnade vakter
sköta fartygets närförsvar. Den pågående
EU-operationen ATALANTA har använt
sig av detta ombord på de fartyg som för
FN:s räkning fraktat bistånd till Somalia.
Även andra civila rederier har haft beväpnade vakter ombord och debatten har
rasat avseende våldsmandat, också här
i Sverige. Den affärsmässiga drivkraften att kunna gå i Suezkanalen har dock
varit hög. Överförd till en situation där
det eventuellt föreligger ett minhot kan
ett handelsfartyg utrustas med ett organic minewarfare system. På samma sätt
21. Förordning (1982:756) om försvarsmaktens
ingripanden vid kränkningar av Sveriges territorium under fred och neutralitet, m.m.

129

HMS Ulvön. Minröjningsfartyg typ Koster. Foto: Jimmy Croona, Combat Camera
Försvarsmakten.
som våra Visby-korvetter har fjärrstyrda
sonarer för detektering och engångsfarkoster för minförstöring kan en containerlösning med motsvarande funktionalitet lyftas ombord på i stort sett vilket
fartyg som helst. Detta är inte på något
sätt science fiction. Tekniken finns idag
och prototyper har prövats, om än i mindre skala. Huruvida civila företag ska ge
sig in i branschen och erbjuda tjänsten till
rederier som önskar färdas i minfarliga
vatten lämnar jag därhän. Måhända missar jag en lukrativ affärsidé.
I titeln påstår jag att sjöminröjning är
en strategisk resurs för ett sårbart samhälle. Vad jag menar är att nationens
beroende av säkra handelsleder till sjöss
medför ett krav på att förfoga över resurser som är dedikerade för bottenkartering och minröjning. Minröjningsfartyg
typ Koster (se bild ovan) utgör i dag en
effektiv resurs att utnyttja i en högintensiv konflikt där det föreligger ett hot såväl
på som under och över vattenytan. Besättningarna är heltidsanställda och både
välutbildade och välövade. I samverkan
med våra korvetter och andra resurser
utgör fartygen en viktig komponent i vår
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ubåtskyddsförmåga. Systemet är interoperabelt med Nato- och partnerländer,
har lång uthållighet och kan verka såväl
nationellt som internationellt. Således utgör fartyget en utmärkt resurs att avdela
om det kommer krav på att stödja ett annat land för att leva upp till Sveriges solidaritetsförklaring.22 Kravet är dock att
samtliga minröjningsfartyg utrustas med
fjärrstyrd sonar (ROV-S)!
I tillägg till detta anser jag att det finns
ett behov av dedikerade sjöminröjningsresurser avsedda enkom för nationellt
försvar. Hur låter sig detta göras utan att
gräva allt för djupa hål i vår försvarsbudget? Jag ser framför mig en kombination
av åtgärder. Inledningsvis rustar vi de
minröjningsfartyg som lagts i malpåse.
Därefter väcker vi liv i det gamla LÄTTJA-konceptet.23 Minröjning på burk! En
containerlösning med sonarer och/eller
avståndssvep som kan placeras på mindre
fartyg typ trossbåt (se bild på omstående
sida). Jag tror mig veta att industrin har
22. Regeringens deklaration vid 2015 års utrikespolitiska debatt i riksdagen onsdagen den 11
februari 2015
23. LÄTT minJAkt

Trossbåt. Foto: Försvarsmakten.
färdiga koncept för detta redan idag. Man
kan också tänka sig att utveckla mindre
fartyg som vid sidan av bottenkartering
och minröjning på ett enkelt sätt kan utrustas för tex. brandsläckning eller humanitära uppdrag.24 I ett nästa steg tillför
vi självgående minsvep (SAM). Avslutningsvis, och i den takt ekonomin tillåter
anskaffar vi minröjningscontainrar som
ställs i depå och kopplas till civila arbetsfartyg vilka krigsplaceras vid enheten.
Hur ska vi bemanna detta utan att
sänka den operativa förmågan på dagens
system? Det jag ser framför mig är fartyg
som ges en fast hemmahamn och en relativt rejäl gummisnodd.25 Därmed borde
det också vara möjligt att pröva om dessa
24. Jämför det danska systemet med Standard
Flex. Även SAAB har varit inne på detta med
sitt projekt MSV Maritime Security Vessel.
25. Gummisnodd = Ett uttryck för ett fenomen
där fartyget ogärna går särskilt långt från hemmahamn.

fartyg kan bemannas med deltidsanställd
besättningar - reservofficerare och sjömän som vid sidan av minröjningsuppgiften har ett civilt yrke.26 Besättningarna
rullar på fast schema. Kompetensen upprätthålls genom att vara specialiserad och
att ständigt utföra sin huvuduppgift när
man är under gång. MWDC och SSS27
besöker fartygen (eller vice versa) med
jämna mellanrum för att utbilda, öva och
pröva.
Även om jag anser att anställd besättning är av godo för flottan vill jag ändå
framföra en idé som skulle kunna personalförsörja såväl en nationell sjöminröjningsstyrka med deltidsanställd besättning som en framtida mobiliserande
enhet. Vår försvarsminister har framfört
tankar på att införa en kombination av
26. Den pensionerade kommendören av första
graden Nils-Ove Jansson har argumenterat för
en sådan modell i en artikel i Göteborgsposten.
27. Sjöstridsskolan i Karlskrona
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Göteborg, vår största hamn. Foto: Göteborgs hamn.
värnplikt och frivillighet för soldater och
sjömän.28 I linje med ett resonemang som
hävdar att sjöminröjningsförmågan utgör
en strategisk resurs för ett sårbart samhälle kan det vara värt att pröva värnplikt
på dessa dedikerade minröjningsfartyg.
Efter grundläggande militär utbildning
utbildas de till sjöminröjare och gör återstoden av sin militärtjänst vid något av de
nationella minröjningsförbanden. Efter
fullgjord värnplikt finns flera valmöjligheter. De kan söka anställning i Försvarsmakten. Endera som deltidssjömän
på den enhet de nyss tjänstgjort på eller,
efter vidareutbildning, bli kontinuerligt
anställda sjömän på någon annan enhet.
De kan också söka vidareutbildning till
officer eller reservofficer. Sist men inte
minst kan de bli krigsplacerade vid en
minröjningscontainer kopplad till ett
lämpligt civilt, och tillika krigsplacerat,
arbetsfartyg.
Mot bakgrund av mina slutsatser ovan

och det faktum att detta inte är en framtidsspaning utan att vi tar en risk i talande
stund föreslår jag följande:
Påbörja arbetet med att få igång ett försöksförband redan idag. Rusta ett minröjningsfartyg och rekrytera en besättning
av reservofficerare och f.d. värnpliktiga
och/eller sjömän som ges en deltidsanställning. Sannolikt är Göteborg bästa
platsen för ett sådant prov och försök.29
Detta skulle kunna utgöra startskottet
för en utveckling mot en flotta av dedikerade minröjningsfartyg med en enda
uppgift – att hålla prioriterade leder öppna för sjöfart till och från Sverige – och
därmed utgöra en strategisk resurs i syfte
att minska sårbarheten för Sveriges försörjning och öka vår motståndskraft mot
påtryckningar!

28. Försvarets Forum nr 1 2015, sid 23

29. Ref. Nils-Ove Janssons artikel i GP
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Growing Maritime Power: The Case of Indonesia. Lessons for Everyone?

Inauguration speech for the Royal Swedish Society of Naval Sciences held on the 22h
of April 2015 in Stockholm.
The recent reductions in the naval and coastguard patrols in the Mediterranean intended to deal with the waves of refugees flooding our way from Africa seems to show
at least in part that here in Europe we are struggling with the issue of the extent to
which we can remain, or in some cases can become, maritime powers – or, perhaps
more gloomily, even with what being a maritime power actually means. In Scandinavia, despite the surely self-evident need to maintain strategic stability in the
Baltic,1 electorates, governments and media seem instead to be pre-occupied with
other more pressing matters, particularly budgetary issues deriving from economic
problems, and the complex issues of social governance that they produce.
As for Western Europe and NATO as a
whole, we may add two more issues: divided counsels about strategic aim, and
administrative systems for the maritime
domain at the national and regional levels
that are slow, lumbering and unresponsive.1 Illustrating the first, James Stavridis,
the first sailor to run NATO, has revealed
in retirement that by the time he left, serious people were asking serious questions
about what NATO was for and what its
1. Jason Czerwiec, “protecting the baltics: serious Western Action Needed to Deter Russia’
Defense News, 9 march 2015.

priorities should be.2 Should it focus on
maintaining the global order or on security problems closer to home ? How should
it fit in with the EU?  
Belgium illustrates the second of these
two issues and the sheer complexity of
maritime business since with barely 70
miles of coastline it has 18 different government departments or agencies concerned with the sea. If Mahan or Corbett
were alive today, I am sure they would
also accuse our leaders, our people and
2. James Stavridis, ‘Five ways to Reboot
NATO’ Politico (Europe Edition) 21 Apr 2015.
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sometimes our navies too, of a lack of
vision, amounting in effect to ‘sea-blindness’.
These problems are not, however,
those of Europe alone. Every country in
the world that has shores for the seas to
wash has them too, more or less. How
they respond to such challenges may
have lessons for us, both in what to do
and perhaps what not to when faced with
the many challenges of growing or maintaining our maritime power. This article
will focus on just one example, the very
interesting one (I hope !) of Indonesia under its new President Joko Widowo, popularly known as Jokowi. The Indonesian
experience, both good and bad, seems to
me to offer insights into what the problems are and how, in principle at least,
they should be tackled.
But first a short excursion into definitions seems necessary. I draw a sharp
distinction between being maritime and
being a maritime power. Being maritime
- or not - is often a matter of circumstance, something over which a country
has little or no control. It means simply
having maritime interests that derive
from the international context in which
countries find themselves, whether they
like it or not. These maritime interests
may derive from simple geography and
the economic imperatives it sets. They
may be determined by experience, habits
of thought, culture and practice that are
the consequence of long years of responding to these maritime circumstances.
Some of these interests bear a distinct
similarity to Mahan’s famous conditions
for sea-power. But the point is that they
are interests only. In Sweden’s case, these
maritime interests are obvious but they
do not imply the capability to defend or
develop them.
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Being a maritime power, on the other
hand, means having just such a capability
to some extent or other. Most, perhaps all,
countries will naturally want to become
maritime powers in this sense, because it
means being able to turn having maritime
interests into an advantage and having
more control over one’s destiny. It requires an enhanced willingness and capacity
to respond actively to one’s circumstances. But Indonesia’s recent and current
experience shows that growing maritime
power in this way is undoubtedly very
difficult. That experience has lessons for
us all.

Setting the Maritime
Agenda

Indonesia’s long-term geo-strategic
circumstances, most obviously its geographic position and conformation, produces the country’s maritime interests.
Firstly, it’s an archipelago of 18 000 islands and five million square kilometers
of water. Because for Indonesia even to
be a country requires the capacity to control events in the waters that divide its
very scattered bits of real estate. Those
islands are very diverse too. Because of
their physical nature, and their varying
soil fertility, some of the islands depend
on the resources of the sea, but others
don’t. Distance from the main manufacturing centres makes a huge difference
too. A bag of cement costs ten times in
Papua as much as it does in Java; this has
considerable consequences for economic development. For all these reasons,
Indonesia’s leaders have long developed
an ‘archipelagic outlook’, which often
means an acute sensitivity to the presence of foreign ships in ‘Indonesian
waters,’ however defined. Simply by being there, they may threaten Indonesia’s

Source: Nations Online Project
nationhood. Necessarily, it’s a very local
focus on the sea.
This can be reinforced by the appeal to
history, especially harking back to the old
Srivijaya and Majapahit empires  five and
six hundred years ago, when local rulers
developed powerful fleets to conquer others all the way up southern Thailand and
the Philippines and to control local seas.
Sceptics though argue that these were
just transient regional empires; in no real
sense were they ‘Indonesian.’ Indeed
most Indonesians have probably never
heard of them.
Indonesia is also the link between two
oceans, the Indian and the Pacific. A third
of the world’s shipping and 2500 LNG
tankers pass through its waters every
year. It is, whether it likes or not, a global maritime axis or fulcrum. Two points
arise;
•
Firstly, the country’s current leaders

complain that passing traffic does
just that - it passes through, without
providing much in the way of benefit
to Indonesia. Only if this traffic provides added value to the Indonesian
economy, they say, will the country
develop its potential and improve life
for its inhabitants.
•

Secondly, the fact that this is a sea
route of global significance means
that outsiders are hugely interested
in it.

The current expression of that external
interest is how should Indonesia respond
to China’s controversial concept of the
‘21st Century Maritime Silk Road’ which aims to link China to the outer
world through the Indian ocean? Should
it be welcomed as a source of financial
investment in Indonesia’s decrepit port
infrastructure or feared as a potential
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source of strategic domination? Given
the wariness of India, the US and other
countries too to China’s maritime vision,
how should Indonesia react ?
The matter is complicated by the third
of Indonesia’s maritime interests - its
jurisdictional holdings in local seas and
not least the South China Sea. These waters are rich in oil, gas and fish but their
ownership is contested. Indonesia is in
dispute with several of its neighbours.
This includes China whose infamous ‘9
Dash line’ overlaps the Indonesian Exclusive Economic Zone in the Natuna island
area where some of its most critical gas
resources are to be found. Indonesia has
long considered itself not to be a claimant
to the South China Sea and hence directly involved in the increasingly rancorous
dispute in the area. But more and more
Indonesians are beginning to accept that
in fact it is, as China increasingly asserts
its interests in the region.3 So, how is this
to be managed alongside the challenge of
the 21st Century Maritime Silk Road?
For Jakarta this issue has to be set
alongside much broader strategic currents
in the Asia-Pacific Region such as the developing relationship between China and
the U.S. and between north and southeast
Asia - and indeed the slow development
of a Southeast Asia ASEAN political and
economic community. As a function of
the sheer size of its population and its
enormous economic potential, Indonesia
has long thought of itself a leading member of the non-aligned world and a pacesetter for ASEAN. Given the fact that in
such a maritime area as the Asia-Pacific
region all of these developments have significant maritime consequences, they too
help set Indonesia’s agenda.
3. James Hardy, ‘Footprints in the sand’ Jane’s
Defence Weekly, 18 Feb 2015.
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The Vision
The recent result of all this has been a
publicly articulated maritime vision for
Indonesia which has commanded a great
deal of interest within Indonesia and the
wider Asia-Pacific Region. It was most
clearly enunciated in a number of key
speeches abroad and at home by one of
the candidates and his advisors in last
year’s presidential election, and rather
unexpectedly put into dramatic effect
immediately after Jokowi’s Presidential
victory. Broadly what I shall call the Jokowi maritime vision, draws attention to
the importance of the sea to Indonesia,
makes investment in the country’s maritime and port infrastructure, its coastguard and navy a major priority, plans to
overhaul the maritime administration and
to assert control over Indonesian waters
and foreign vessels which misuse them. It
is a holistic, all-round and ambitious project. It directly confronts the issue of how,
exactly, one ‘grows’ maritime power. So
how to implement the vision? What are
the problems, the prospects and the likely
consequences – and what are the lessons
for the rest of us?

Implementing the Vision
Looking at the problem theoretically,
the task of becoming ‘a maritime power’ would appear to be fairly straightforwards. It would seem to be largely a
matter of reconciling ends, ways and
means at a series of cascading decisionmaking levels that range from the grand
strategic at the top of the hierarchy to the
tactical at the bottom. The devil, though,
is in the practical details. It is these that
make the task so difficult. For each country, the practical details are different, in
consequence of their geography, political

and strategic culture, economic state and
general circumstances. But while their
experience may be very different, there
do appear to be a number of common factors that determine the relative success or
failure of a country’s maritime development.
In responding to these challenges, four
broad tiers of decision-making are particularly important, namely, the levels of,
•

Policy-making at the level of Grand
Strategy

•

Grand Strategy making

•

Military Policy and Strategy-making

•

Naval Policy and Strategy-making

Of course the distinctions between these
four tiers are fuzzy, but their hierarchy
represents a process of identifying national objectives at the top and implementing the naval means of securing them at
the bottom. At every stage, though, the
relevant decision-makers have to reconcile ends (objectives), ways (methods)
and means (tools and procedures). Major
problems at any level can cascade down
causing further difficulties lower in the
hierarchy; inevitably, a feed-back system
can work its way up the hierarchy too.
After all, it’s a poor strategist who does
not take at least some account of his likely means when deciding his operational
objectives and course of action.

Tier 1: Deciding National
Security Policy
At this rarefied level at the very top of
the decision-making hierarchy, the task
is to identify national objectives and to
decide their relative importance and priority. And to invest these objectives with
the authority they need to command the
necessary support and resources. This is

a matter of policy, not strategy, making.
This has to be done before those lower
in the hierarchy can address the strategic
issues of deciding how those objectives
should be met.
Many even inside Indonesia’s maritime community question the level of detail in the vision as so far enunciated by
the Jokowi administration. Considerable
investment money has been promised
for upgrading the country’s ports - but,
they ask should this precede or follow
the economic development of the specific islands? Should it be targeted at domestic inter-island shipping or at luring
in passing international shipping? Many
such details remain unclear. Nonetheless,
the overall maritime aspiration of the new
administration is clear enough.
What is much more questionable is
whether the President, even one as popular as Jokowi has the necessary political
authority to drive the project through.
Political authority in Indonesia is divided horizontally and vertically, (between
President and the legislature, between
the different agencies of government,
between the agencies of government and
the political parties and interest groups,
between the centre (Jakarta) and the islands). In a situation where you can have
the Jakarta Post reporting that the Chief
of Police has simply refused to obey the
President over a corruption-related issue
there are clear limits on the President’s
capacity to drive his policy through. This
is in strong contrast to the situation in
China where an analogous aspiration to
become a maritime power is being driven
by a President, Xi Jinping, who is clearly
the most powerful holder of the post since
Mao and hence in a much stronger position to command outcomes.
The challenges facing decision-makers
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are clearly comprehensive in that they
include all aspects of a country’s activity and interests - the political, social,
economic, legal and military. For this
reason, decision-making in national security policy likewise requires a comprehensive approach in which all aspects
of a country’s interests are represented
and effectively integrated. One increasingly common way of doing this is the
formation of some sort of National Security Council system which represents all
stakeholders at this level. In his election
campaign Jokowi promised to set such a
system up, and has indeed done so, but
some have been disappointed by some of
the people he appointed to it, and for that
matter to his cabinet too.
The military in general and the Army
in particular are now much less important
in national life and policy-making than
they used to be. In some ways this is
helpful, since the Army’s priorities were
naturally land-centric, but it reduces the
voice of the Navy too. This is a time of
great change but it is far from clear that
the necessary integration of the view
points of all the relevant stake-holders at
this level has an yet been accomplished.
Two problems that affect prospects for
maritime development often characterise this level of policy decision-making.
The first is the problem of sea-blindness.
Sea-blindness is a condition which leads
sufferers either vastly to under-rate the
relative importance of the maritime domain or which leads them to acknowledge this in theory but to delay or postpone
measures to protect maritime interests
to some later and unspecified date after
more apparently urgent national requirements are met. For this reason, ‘maritime
interests’ are not handed down for further
urgent consideration lower in the policy
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and strategy-making hierarchy. Despite
its maritime setting, Indonesia has long
suffered from this, culturally. Many islanders turn their backs on the sea, seeing
it more a source of vulnerability than of
opportunity. This encourages sea-blindness.
The Jokowi administration is seeking
to combat this by constant speeches and
exhibitions to articulate the vision and exhibitions and by romantic and somewhat
tendentious appeals to the maritime glories of the Srivijaya and Majahapit empires.4 It’s also being done by the dramatic
political gesture - such as the very public
sinking of foreign fishing boats, which
undoubtedly goes down well with many
Indonesians, if not with thier neighbours
in the region.
Another common problem is that of
having to ‘see through a glass darkly.’ It
is uniformly and intrinsically difficult for
foreign ministries or treasuries to predict
the future or to gauge its requirements so much so, in fact that many would dispute the idea that a country can have such
a long-term policy in the first place.   
Wide consultation with non-military
sources of expertise may help articulate
policy alternatives here but for that to
happen there needs to be an informed
‘commentariat’ (derived essentially
from the university sector and national
think-tanks) and a willingness for policymakers to engage with them openly. In
Indonesia articulation both before and
after the election has made the topic of
Indonesia as a maritime power a subject
of national discourse for the first time.5
4. Admiral Dr Marsetio, Chief of the Indonesia Navy, Indonesian Sea Power, (Jakarta: Indonesian Defence University, 2014) pp 5-14.
5. Vibhanshu Shekhar, Joseph Chinyong
Liow, ‘Indonesia as a Maritime Power: Jokowi’s

South China Sea, areas in contention.
But the informed and independent commentariat remains very small if growing,
particularly in the maritime field. The
military do have their own internal thinktanks though, and are engaging with the
wider commentariat outside the country.
Without such internal and external
debate, policy statements will tend to be
bland enough to cope with the variety of
consequences of their being unable to
predict what is likely to happen and so
advise what their country must do in defence of national interest - and when. Options are maintained rather than prioritised. There is talk of balanced approaches
towards the future, which in practical
terms offer very little real guidance to decision-makers lower down in the system.
In Indonesia critics of the 2008 defence
Vision, Strategies, and Obstacles Ahead,’ Brookings Institute, November 2014, http://www.
brookings.edu/research/articles/2014/11/indonesia-maritime-liow-shekhar accessed 11 November 2014

white paper complained that it provided
little real guidance for the Ministry of
Defence to define the objectives on which
it should base its acquisition planning.6
When this happens, those lower in the
hierarchy either follow the same line and
preserve options rather than determine
priorities, or, more insidiously, they decide their own way forward in the light
of decisions which they think the policymakers above them should have made,
but didn’t. Amongst the consequences of
this are political, economic, or military
decisions made largely for narrow sectional reasons.
Finally, deficiencies in the national
maritime defence industrial base limit
the country’s maritime - economic development, restrict governmental revenue
and act on a brake on naval aspirations.
Here there are clashes of interest between
different groups within the broader ma6. Jon Grevatt, ‘Indonesia Intent’ JDW, 15 Oct
2014.
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ritime community. Which should get the
priority the civilian or the military domains? The Navy, the Coastguard or the
civilian port infrastructure - and which
ports, where? And who can and should
make the decisions?

Tier 2: National Defence
and Security Strategy
Making
This Cabinet-level tier is largely a matter of identifying the ways and means
by which policy objectives are to be achieved and of providing the necessary
resources. Here general policy directions
get translated into practical action across
the whole front of government activity.
In this, the maritime dimension takes its
place alongside all the others in the consequent jostling for resources and budgetary priority. Here the issue is to identify
the extent to which the various levers of
national power can most effectively contribute to the general policy objectives
identified earlier and to ensure that each
‘lever’ is provided with the resources necessary for the task.
Since government resources anywhere
are never the equal of possible commitments, this is likely to be an essentially
competitive process and the political
standing of the advocates of each dimension of policy will be critical to their success. Here, the maritime interest’s capacity to get its case ‘heard’ depends on the
attitudes of the political class.
Indonesia benefits here at least in the
sense that maritime development has
been authorised at the highest level, and
the objectives of a substantial government investment in the maritime industries, a greatly increased rate of foreign
investment and increasing the defence
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vote from 0.9 per cent to 1.5 per cent
of GDP have been clearly articulated.
Whether these initiatives will succeed
at the cabinet and Legislature levels however remains to be seen.7 There were
however, clear moves in the same direction even before Jokowi took over, which
included making the ‘empowerment’ of
the defence industry one of eight national
priorities for the state budget, alongside
such high priority areas as infrastructure
investment.8
To try to get the maritime community to work better together, Jokowi has
set up a new Coordinating Ministry for
Maritime Affairs, but it does just that, it
coordinates. As yet it has neither the responsibility nor the budget to run maritime affairs. There would be tremendous
bureaucratic resistance to significant moves in that direction. Nonetheless the maritime case is now being better heard and
better financed  than it was.

Tier 3: Defence Policy
Making at the Ministry
Level
At this third, (‘Ministry’) level, it is a
question of implementing broader decisions taken higher up, within the constraints of the resources allocated. Each
section of the maritime community, the
industrial, the navy and the coastguard,
have to identify their policy ‘ends’ or objectives, deduce their strategy and decide
their ‘ways’ and allocate their ‘means.’
From now on, the focus will be on the
navy, as part of this maritime vision.
The Indonesian navy already has an
7. Shekhar and liow, op cit, p 7
8. Jon Grevatt, ‘Indonesia increases defence
budget by 14%’, JDW 27 Aug 2014.

aspiration to be a world-class one9, and
an implementing programme for a ‘Minimum Essential Force’ to be achieved
by 2024. This it hopes will allow it, when
working alongside the Coastguard agencies, to exercise the necessary jurisdiction
over Indonesian waters, and where necessary represent Indonesian interests overseas. But it has had plans before which
came to nothing or very little. So what is
necessary to get them realised this time?
As remarked earlier, Defence is beginning to benefit from the Presidential
intent to raise defence spending to 1.5
per cent of a large GDP that grows 5-7
per cent every year. This is clearly to
the good, but in Indonesia, there is as
yet little evidence of that real ‘jointery’
in defence policy formulation, command
arrangements, materiel acquisitions and
professional military education that best
facilitates a maritime rather than merely
naval approach to national defence. The
differences between the Navy and the
Air Force were exhibited by their differing claims and only partly coordinated response in the recent search for the
missing Air Asia plane.
Reforms have been urged and President
Jokowi has talked of the ‘empowerment
of an integrated system of armed forces’
but what that will produce remains to be
seen.10 There are however encouraging
moves towards the establishment of three
joint commands covering the whole of the
archipelago and although the Army remains dominant, progress is being made.
As anywhere else, the Chief of Navy
9. Admiral Dr Marsetio, Chief of the Indonesia Navy, ‘The Indonesian Navy and the World’s
maritime Axis’ Presentation to Sea Lines of
Communication Conference, Jakarta, 18th Nov
2014.
10. Jon Grevatt, Indonesian intent, op cit.

cannot himself decide to buy a new LPD.
Instead he will have to pass this up through the MOD for a decision at Cabinet
or Presidential level. He will do his best
to oil the wheels in public statements of
need and shape the atmosphere and practical demonstration.
The last Navy Chief publicly said
that he could only afford enough fuel for
about 50 patrol craft; if he had more, the
implication was, he could catch and sink
a lot more of the foreign boats stealing
Indonesia’s fish. This kind of public intervention has ist effect in the debate about
resource allocation.

Tier 4:Naval Policy and
Strategy Making

The ways, ends and means approach applies just as much at the fourth level, the
Navy department and its industrial and
coastguard equivalents, where the maritime capabilities required to sustain the
naval contribution towards the conduct of
actual or potential military operations in
support of national policy are developed.
This requires the identification and prioritisation of naval roles and the development of the capabilities to perform them
to the required degree. All of the potential constraints noted above will apply here
too, but there are some additional complications that especially apply to naval
development.
First the maritime scene incorporates
and represents industrial, shipping and
fishing interests as well as the navy and
the coastguard. It will require the navy to
work alongside the coast guard and other
agencies of safety and law enforcement at
sea operations. In all probability this will
require close cooperation with other likeminded navies as well. This may well be
quite separate from and to some extent
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competitive with its linkages to the other
two services
Secondly, to the extent that the procurement and acquisition of materiel is
handled at the navy department level,
then a series of non-military industrial
considerations are likely to come into
play. The acquisition of naval materiel
is intrinsically difficult since both the
lead times normally required to produce
sophisticated naval weapons, sensors and
platforms and their probable service life
are likely to be very long. As a result one
recent study has called defence acquisition one of the most demanding forms of
human activity.11 It necessarily results in
a future-oriented procurement strategy
that tends to suffer quite badly from the
unpredictability of the future economic,
budgetary and strategic environment. Typically, this will result in constant delays,
cost increases and iterative tinkering
with the original specification - and eventually in the failure or chronic delay of
the programme in ways which means that
the navy tends to acquire new materiel in
an piecemeal, opportunistic way rather
than as part of an overall strategic plan
and in a manner which may undermine
its capacity to perform its present roles,
let alone its future ones. The Indonesian
navy has shown itself to be far from immune to such pressures and constraints.
Nor can the problem of corruption be
safely ignored. It means that procurement decisions can be made for entirely
the wrong kind of reasons. Corruption
penalises Western companies that play by
the rules compared to Russian and Chinese ones that don’t necessarily. It means
11. Ken Hambleton, Ian holder and David Kirpatrick ‘Ten chronic challenges in UK Defence
Acquisition’ Defence Studies, 2013 Vol 13 No 3
361-371
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that lower grade officers engaged in maritime security operations can be bribed by
law-breakers. All this will clearly impede
the realisation of Indonesia as a maritime
power.
Although the navy is generally regarded as cleaner than most - and certainly
much cleaner than the Police, corruption
is recognised as such a major problem in
all walks of Indonesian life that a special
commission, the so-called KPK, has been
set up to deal with it. Curbing corruption
is one of the President’s main priorities. It
is a complex issue, far from straight-forwards, that reflects cultural practice (the
Java present giving culture for example),
comparatively low military pay and the
requirement to secure agreement from
other stake-holders. The KPK currently
has no jurisdiction over the police or the
military. Corruption is unlikely to be eradicated in the foreseeable future; at most
it will be a reality to be better understood
and managed.
Additionally, there are problems in
the industrial capacity of the country to
produce the equipment the navy needs
in terms of time, number and quality.
Indonesia’s critical defence industries
such as PT Pinda and Surabaya-based PT
PAL are underfunded and underequipped, although they are actively seeking
new markets.12 Indonesia has the largest
Maritime DIB in Southeast Asia. More
than 70 per cent of ship components are
imported with little indigenous contribution apart from the provision of labour.
The country’s creation of high-technology capabilities will be a major challenge,
12. Jon Grevatt ‘Myanmar eyes stronger collaboration with Indonesia’ JDW 7 May 2014. Talk
of PAL building an LPD for Myanmar. ‘Vietnam, Indonesia discuss potential collaboration’
JDW, 5 June 2013.

but there is nonetheless clear evidence of
a government initiative to develop them,
in both creation of a naval ship design
centre and an offset policy intended to
require foreign suppliers to return 85 per
cent of the value of particular deals back
to Indonesia through countertrade and
offsets of which 35 per cent must be directly in the defence sector.13 Here there
might well also be a conflict of interest
between the navy in getting what it needs
when it needs it and industry in developing, over time, the research, development and production sustainability that
is so much easier to provide if demand is
predictable and so can be planned for in
advance. If long-term government policy
is to develop a defence industrial sector
not just for strategic reasons, but to help
encourage the kind of industrial and technological skills needed for a modern developed economy, then there might well
be conflict between it and the immediate
needs of the navy.
Coping with all these management
problems as well as delivering the kind
of equipment and skill sets required to
perform the functions the national and
military strategy requires personnel in
sufficient number that have the skill sets
required to contribute to the naval policy
and decision-making system and indeed
to influence policy at least at the Ministry
level too. This demands heavy investment in professional military education
and training, which it is beginning to get.
All this may be particularly difficult
for smaller navies like the Indonesian
which cannot generate the economies of
scale in either platforms or personnel that
13. Jon Grevatt, ‘Indonesia announces offset
programme’ and ‘Indonesia plans indigenous
naval ship design centre’, JDW, 16 April and 7
may 2014

make such problems more manageable.
However, since 2012, there has been a
clear effort to develop a coherent and sufficiently resourced ‘Minimum Essential
Force’ designed first to focus on internal
threats and then on external pressures.14
This notion has been taken forwards by
the new administration, which has repeated the intention to produce an effective
‘green-water’ fleet capable of providing
security against piracy and smuggling for
the country’s extensive local waters by
2024. Some estimate that the sheer size
of these waters would require some 700
platforms – as opposed to the 150 or so it
has now.15 Moreover, there seems to be an
intent to support all this with improved
infrastructure ashore. The MEF aim is
to acquire 274 ships divided between a
striking force of 110 ships, a patrol force
of 66 ships and a supporting force of 98
ships.
As far as the navy is concerned, this is
its target. The extent to which this target
is achieved in just under 10 years’ time
will reflect the overall success of Indonesia in its project to grow its maritime
power.

Conclusions and Lessons
for Everyone ?
This brief review of the challenges that
Indonesia faces in this project are unique
in many respects, thanks to its particular
geographic and strategic circumstances
but many of them seem to be common to
other countries as well.
•
Success will breed success. There seems to be an iron law of naval development. As a navy develops its capability, its aspirations will rise from
14. Grevatt, Indonesia increases, op cit
15. Jon Grevatt, Indonesian intent, op cit.
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having brown to green to blue water
capabilities. Politicians and treasuries will be expecting this.
•

•

•
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Success will reflect not just what a
country does, but the particular geographic and strategic circumstances
that it finds itself in. Neighbours likewise developing their maritime
power are likely to encourage the
process elsewhere.
It suggests that growing, maintaining or re-invigorating maritime power does not, pace Admiral Herbert
Richmond, come naturally even for
countries where their geographic and
economic circumstances look so maritime.
Although the project is now inevitably associated with President Jokowi, it is not in fact new. Building
up Indonesia as a maritime power has
been a key national preoccupation
since the time of President Suharto.
In Indonesia as elsewhere this will
be a long-term project measured in
decades rather than years and, sadly,

perhaps of limited interest to politicians solely concerned with very shortterm issues.
•

It needs a coherent vision capable of
persuasively integrating the interests
of the country’s major stakeholders,
and one that is constantly articulated
by word and deed.

•

It needs not just high-level buyin, but a ‘champion’ to represent at
the highest level the urgency of the
maritime interest in an environment
always likely to be highly competitive, especially in times of budgetary
constraint.

Every one of these perhaps obvious findings from a review of the current experience of a very different and far away
country would surely seem to apply to
the nations of Europe as well, Sweden included. They suggest that whatever their
immediate preoccupations, geographic
position, and current state navies have a
good deal in common. They are all, so to
speak ‘in the same boat’!

Referat

KÖMS Diskussionsafton
Onsdagen den 3 juni genomförde KÖMS en diskussionsafton på FMV, Tre Vapen.
Ämnet för dagen var den försvarspolitiska överenskommelsen och därmed det kommande försvarsbeslutet. Den ansvarige för Vetenskapsgren I, ledamoten Stefan
Larsson redogjorde för det arbete inom Försvarsmakten som föregick den politiska
överenskommelsen. Försvarsmakten redogjorde i sitt underlag för vad som kan inrymmas i de anslagsförstärkningar som angetts, och pekade dessutom ut fem nivåer
med nödvändiga förstärkningar, till en kostnad av 4 miljarder/år. Men då ingår inte
10 extra JAS och en extra ubåt. Nu har den försvarspolitiska överenskommelsen
kommit, och den innebär utöver de sedan innan aviserade anslagsförstärkningarna
ytterligare drygt 10 mdr fram till 2020, d v s drygt hälften av de fem stegen. Vad
innebär då detta?
I överenskommelsen så är det tre huvudsakliga satsningar: en förstärkning av
den så kallade basplattan (personlig utrustning, eldhandvapen mm), en satsning
på Gotland med en arméstridgrupp bestående av ett kontinuerligt tjänstgörande
mekaniserat skyttekompani, ett tillfälligt
tjänstgörande stridsvagnskompani och
en förstärkt ledningsfunktion, och en
förstärkning av ubåtsjaktförmågan. De
viktigaste åtgärderna inom ubåtsjakten
är att Gävle och Sundsvall tillförs medel
för utökade åtgärder vid den planerade
remodifieringen, nyanskaffning av undervattenssensorer, sju bevakningsbåtar
vidmakthålls, och fyra bevakningsbåtar
modifieras till bojbåtar.

Stefan fortsatte med att nämna två
viktiga aspekter i det viktiga området
”Samarbeten”: för det första får USA en
ännu mer framträdande plats i Sveriges
strävanden om bilaterala samarbeten, för
det andra så pekade Stefan på det nya i
samarbetet med Finland, där Regeringen
uttrycker en vilja att Sverige och Finland
ska påbörja gemensam operativ försvarsplanering för att kunna möta t ex kränkningar och för att kunna uppfylla FN
– stadgans §51 om rätt till självförsvar,
dock utan att äventyra alliansfriheten.
Brister kvarstår men det bör erkännas att rätt mycket åtgärdas och att satsningen är ett trendbrott. Tyvärr ligger den
svenska FM bland de lägsta i Nordeuropa
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i en BNP-jämförelse. Stefan påpekade
att beslutet handlar om åtgärder för åren
2016-2020: alla större materielprogram
efter 2020 utom ubåt A26 och JAS 39E
kommer att beredas och beslutas senare.

Marin utveckling samt
fokusområden

På materielsidan händer det mycket,
och det sker åtgärder eller förbättringar
inom nästan alla system. Korvetterna
Gävle och Sundsvall ska genomgå remodifiering för att vara operativa en bit
efter 2020, på korvetterna Stockholm och
Malmö görs åtgärder för att de ska kunna
gå kvar som större vedettbåtar eller snarare patrullfartyg där de kommer att utgöra en stomme i sjöövervakningen med
dubbla roterande besättningar. Amibiebataljonens stridsbåtar livstidsförlängs
till del och 18 st. nya splitterskyddade
stridsbåtar med vapenplattform anskaffas. Bevakningsbåtar livstidsförlängs och
får bl.a. nya sonarer och ubåtsjaktgranatkastare typ Elma återinförs på dessa.
Ubåtsvapnet får den bästa systembalansen med nyanskaffning av två A26, halvtidsmodifiering av 2 Gotlandsubåtar och
livstidsförlängning av Södermanland.
Vidare ska Kosterklassen och Carlskrona
genomgå generalöversyner och vissa modifieringar, Spåröklassen ska halvtidsmodifieras och nytt signalspaningsfartyg
ska anskaffas. Det finns alltså en hel del
både för Marinen, FMV och industrin att
sysselsätta sig med på kort sikt.
Dessutom kommer det nya Uv-sensorer, fem stycken HKP14F påbörjar
snart utbildning för att få effekt från
2017, länk 22 införs, ny lätt torped kommer att beställas, HKP 15 B basering på
Visby-korvetter kommer att utvecklas,
och ny sjömålsrobot att levereras efter
2020. Avseende sjömineringsförmågan
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så har en mineringsövning med okontrollerbara minor genomförts för första
gången på över 10 år och alla orderverk
uppdateras eller skrivs om från början. På
personalsidan så har marinen fått ett tillskott på 97 ”kontinuerliga” befattningar
vilket bl. a medger att vedettbåtarna kan
gå med dubbla besättningar. Dessutom
får sjöstridsflottiljerna extra ”kontinuerliga” befattningar för att kunna hålla
fullbemannade fartyg över tiden. De nya
bevakningsbåtarna fick också nya ”kontinuerligt anställda” besättningar, vilket
kan tyckas självklart.
Fokusområden för Marinchefen är
idag är Ubåtsjakt, Logistik och gemensam sjömålsbekämpning (med JAS 39).
Dessutom prioriteras återtagning av
mineringsförmågan, amfibiestrid och
sjöfartsskydd. Mer konkret har bl.a. övningar genomförts inom ramen för en
ubåtsjaktstyrka, och övningar med flygvapnet har genomförts i större omfattning. Bevakningsbåtarna och bojbåtar
blir viktiga tillskott med i sin förmåga att
jaga inomskärs, men också för att frigöra
resurser så korvetterna kan användas mer
utomskärs. Tidigare skulle de fartygen
täcka lite överallt. Inom ubåtsjakten måste däremot vapenparken förnyas.
Bland det viktigaste av allt, enligt Stefan, är återställande av den marina logistikkedjan, och att vi kan komma tillbaka
till ett koncept som till del liknar det som
fanns före murens fall. Glädjande är att
HMS Carlskrona får en större översyn
och kommer därmed att finnas kvar.
Amfibiestrid innebär att amfibieförbanden inriktar sig mer mot ett sjöoperativt
fokus. Vad gäller sjöfartsskydd så är det
fokus för årets höstövning.
Slutligen nämner Stefan än en gång
”Samarbeten” pga. den vikt detta område
har för FM. De viktigaste kontakterna

är NATO, EU, Finland och Danmark.
Inom EU så är ME04 precis avslutad och
dessa EU-missioner i Adenviken har varit mycket lyckade, med en omfattande
utveckling och många goda erfarenheter.
Finland har en särställning. Nyligen
undertecknade ländernas resp. statssekreterare ett ”Joint Statement” med flera
samarbetsområden och i närtid väntas
regeringsbeslut om att sätta upp SFNTG,
The Swedish Finnish Naval Task Group.
Nästa steg är rejält förenklade rutiner
när vi ska besöka varandras baser vid
övningar och insatser. Även utbytet av
klassificerad information utvecklas. Utöver detta så påbörjas nu även ett bilateralt
samarbete med Danmark, främst avseende sjö- och luftövervakning.
I NATO så är det NRF (NATO Responce Force) som är det nya inslaget där
inriktningen är att två svenska korvetter
och ett finskt stödfartyg ska ingå i NRF
under 2017. NATO ska ha ett ”Very High
Readiness” förband färdigt inom något
år och Sverige, tillsammans med Finland

och tre andra icke-NATO-länder, kommer att få delta i både planering och genomförande av vissa fokusövningar för
denna styrkas uppbyggnad, med tillgång
till alliansens sambandslösningar.
Stefan nämner även samarbetet med
KBV, där det efterhand blir bättre. KBV:s
flyg samarbetar nu dagligen med den
marina sjöövervakningen, men här finns
mycket kvar att göra.
Stefan Larsson avslutade med att konstatera att det är bara två länder som ser
skärgårdsområden som en ”Comfort
Zone”, dvs. ett område som man behärskar och kan agera utifrån. Därför är dessa
två länder, Finland och Sverige, idag
mycket attraktiva samarbetspartner i vårt
närområde som blivit så högintressant
den senaste tiden.

Referat från den efterföljande diskussionen

Diskussionen kan förenklat indelas i tre
delområden: Säkerhetspolitikens krav på
Försvarsmakten och Marinen, Inriktning
147

för Marinen och Förenklingar.
När det gäller de Säkerhetspolitiska
kraven på Försvarsmakten och Marinen
så ska dessa ses i ljuset av den nya, hårda
läget i vårt närområde. Det går inte att
undgå att Regeringen och Försvarsmakten har olika syn på exempelvis hävdandet av territoriell integritet, ubåtsjakt och
Gotland: områden där marinen har tydliga uppgifter, både historiskt och idag.
Under diskussion fanns således åsikten att Marinen fått en alldeles för snäv
tilldelning i förhållande till det aktuella
läget och Försvarsmaktens uppgifter. En
annan syn var att det verkar som att både
Regering och Försvarsmaktsledning agerar som om det fanns gott om tid till att
förbättra Sveriges försvar, mer än fem år
i alla fall.
Några svar på vad vi kan och borde
göra direkt, här och nu, verkar inte finnas, eller vad vi måste göra om Sverige
inte får dessa fem år utan något händer i
närtid. Försvarsmakten och marinen borde beskriva vad den kan göra här och nu i
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händelse av en ”brandkårsutryckning”. I
diskussionen hävdades också att den politiska nivån har svårt att styra Försvaret
och att det är en av anledningarna till att
svensk säkerhetspolitik och försvarspolitik inte verkar gå hand i hand. Det ansågs
viktigt att peka på det politiska ansvaret
och undvika interna stridigheter inom
Försvarsmakten.
Diskussionen böljade fram och tillbaka
under det andra fokusområdet som rörde
marinens inriktning. En åsikt var att det
verkar som om fokus ligger på att vårda
och utveckla befintlig organisation och
befintliga förband, fartygstyper och vapensystem, och det är en fara med det:
Hur ska vi få in nya förmågor? Stormakterna utvecklar morgondagens vapen för
fullt och Sverige är fullt upptaget med
att få ihop den dagliga verksamheten i
befintliga, kanske redan ålderstigna förband. Vi måste våga titta minst 10-15 år
framåt och då titta på förmågor inte strukturer. Detta gäller oavsett budgetläge.
Ett område som togs upp av flera gällde

obemannade farkoster, framför allt som
supplement och till viss del ersättning
av dagens plattformar, dvs. fartyg och
ubåtar. Å andra sidan poängterades att
utveckling i Marinen i mångt och mycket
har kommit ur den dagliga verksamheten.
Det är viktigt att besättningarna får gott
om tid till sjöss och i fält för att kunna
pröva materiel och koncept och på så sätt
driva utvecklingen framåt. Rimligtvis
behöver organisationen utformas så att
den kan stödja förbanden och ta hand om
och förvalta resultat och arbete.
Slutligen, men även insprängt under
hela kvällen, pratades det om Förenklingar. Det fanns en allmän uppfattning
att Försvarssektorn blivit överbyråkratiserad och därför lägger krokben för sig
själv och skapar tröghet och förseningar.
Ett tankeexperiment kan vara att föreställa sig att det utbryter krig, eller en
svår krissituation i vår närhet: Vilka åtgärder kommer att vidtas, eller snarare
tvingas att genomföras, trots att det innebär regelbrott eller avvikelser mot i dag
gällande principer? Flera förslag kommer då raskt på bordet, varav merparten
handlar om att gå tillbaka till regelverk

och organisation som gällde då vi hade
självständiga försvarsgrenar. Här måste
det förstås hittas en balans: Allt var inte
bättre förr och många regler har en sund
bakgrund. Samtidigt är det ju mycket
svårt att genomföra nödvändiga förändringar och rationaliseringar om inte läget
är tvingande: trögheten finns där. Många
förslag har tagits upp tidigare i KÖMS:
Förkortade utbildningar som fokuserar
än mer på befattningsutbildning ombord,
färre certifieringar, en mindre ”snuttifierad” Försvarsmakt och mer tyngd åt Försvarsgrenscheferna där Finland kan tjäna
som exempel, ett mer konkret sammangående mellan Kustbevakning och Marin
där Finland och Norge kan tjäna som exempel och så vidare.
Överlag fanns ingen misstro till enskilda befattningshavare: Alla gör så gott de
kan. Men det kan vara så enkelt att nuvarande budgetnivå helt enkelt inte medger
mer. Det finns kanske för många hål att
stoppa för lite pengar i. Därför kan inte
den försvarspolitiska överenskommelsen
vara det slutliga svaret: det måste komma
mer. Och förmågan till marin närvaro
måste öka.

Refererat av ledamöterna Stefan Larsson och Patrik Selling.
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Riskanalys inom fartygsskydd – en analysstrategi för bättrebeslutsunderlag
Sjöfartsskydd bedrivs idag både av militära styrkor och civila redare. Det är inte
ofarligt, men nödvändigt och viktigt. Med fokus på säkerhetshot undersöker denna
avhandling hur fartyg ska förbereda sig inför potentiellt farlig verksamhet, det vill
säga hur man skapar ett lämpligt riskmedvetande i förhållande till fartygsskydd.
Inom sjösäkerhet har regler, rekommendationer och metoder systematiskt utvecklats under många år. Inom sjöfartsskydd är däremot frågorna inte lika belysta och
angreppssätten och erfarenheterna är ofta dolda bakom hemligstämplar. Det är
rimligt att anta att riskanalysmetoder från andra områden kan användas även för
sjöfartsskyddsanalyser, men inte utan att metoderna anpassas till områdets specifika behov. Därför leder den begränsade forskningen och dokumentationen inom
området till ett kunskapsgap.
För att reducera de identifierade utmaningarna inom sjöfartsskydd undersöks i
avhandlingen hur en lämplig analysstrategi för fartygsskydd ser ut. För att öka
den övergripande säkerheten för de analyserade verksamheterna ska metoden
kunna stötta nödvändiga kompromisser
mellan sjösäkerhet och fartygsskydd.
Syftet är att utveckla en analysstrategi
som är systematisk och som ger beslutsfattaren en lämplig bild av de aktuella
riskerna. För att undersöka detta område
behandlas i avhandlingen både hot mot
militära fartyg och hotet mot civila fartyg från sjöröveri. Därför kan resultatet

användas för att utveckla både militära
doktriner och civila riktlinjer.
Studien visar att hur fartygets verksamhet beskrivs i analysen är centralt
för resultatet och därmed förståelsen av
riskerna. Inte bara skyddslösningar i sig,
utan även besättningens riskförståelse
och hur det implementerade skyddet förstås måste inkluderas i analysen. Hur det
implementerade skyddet förstås kommer
också i stor utsträckning att påverka effektiviteten hos implementerade åtgärder. I avhandlingen konstateras också att
om analysen görs utan att ta hänsyn till
de osäkerheter som finns kan det innebä151

ra att resultatet är missvisande. Därför är
den osäkerhetsanalys som är möjlig med
ett kvantitativt angreppssätt nödvändig,
speciellt om syftet är att identifiera robusta skyddsåtgärder.

Introduktion

Bakgrunden till denna avhandling är att
analys av fartygs skyddsbehov och därpå
följande implementering idag ofta (av
många länder, redare och befälhavare)
hanteras allt för osystematiskt vilket leder till att många bra idéer och lösningar inte kommer till sin rätt. I kontrast
är arbetet med sjösäkerhet (skydd mot
olyckor) allt annat än osystematiskt, men
tyvärr ibland för stelbent. Denna obalans
vill jag med avhandlingen justera med
hjälp av att med ett operationsanalytiskt
perspektiv sätta fokus på fartygets tänkta
användande och hur det användandet kan
analyseras för att utveckla väl avvägda
skyddslösningar.
Skyddet av sjöfarten kommer inte
utan risker och hot mot militära styrkor,
enskilda fartygsoperatörer och besättningar. I militära operationer generellt är
skador och förluster, till följd av olyckor
och hot, en realitet och en ambition att
undvika dem helt kan drastiskt påverka
möjligheten att lösa ställda uppgifter.
Samtidigt är det i dagens asymmetriska
konflikter ofta fokus på effektivitet och
låga förluster. För att uppnå ett ändamålsenligt skydd krävs därför en balanserad
riskhantering som enligt till exempel
NATO:s doktriner bygger på en fulltäckande riskanalys.1 Det är dock inte enkelt
1. Se till exempel NATO. (2007). Allied joint
doctrine for force protection, AJP-3.14. Brussels: NATO Standardisation Agency och NATO.
(2010). Comprehensive operations planning directive, V1.0. Brussels: NATO Supreme Headquarters Allied Power Europe.
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att uppnå. Det behövs därför ett stöd för
att säkerställa att beslut om skydd kan tas
på ett sätt som är anpassat till beslut om
teknik och tänkt taktik för fartyget.
I denna avhandling är säkerhet definierad som en egenskap som uppnås när aktivitetens direkta och indirekta deltagare
och aktiviten i sig är tillräckligt skyddad
från faror och hot. Skydd (såsom sjöfartsskydd och fartygsskydd) är här definierat som den delmängd av säkerhet som
adresserer (antagonistiska) hot.
För verksamhet till sjöss innebär denna
definition att säkerhet uppnås när följande kategorier är skyddade från olyckor
och hot:
•
personalen som genomför verksamheten, såsom sjömännen,
•

andra personer som befinner sig i
verksamhetens omgivning, såsom
hamnanställda, fritidsskeppare och
boende i omgivande samhällen, och

•

själva verksamheten, det vill säga
lösandet av uppgiften enligt uppsatta
mål.

Hur man definierar tillräckligt skyddade
bestäms av samhället i stort och är normalt baserat både på statistik och magkänsla.
Definitionen ovan innebär att säkerhet här är ett begrepp som inbegriper alla
faror. Denna definition är här vald som
följd av att många säkerhetslösningar
ombord på fartyg är möjliga att nyttja
oavsett vilken typ fara som skapat nödsituationen. Till exempel beror skadestabiliteten bara på storleken av skadan, inte
på varför skadan uppstod och livflottar
är nyttiga oavsett varför fartyget måste
överges. För att beskriva säkerhetsarbete
som bara hanterar olyckor använder denna text begreppet sjösäkerhet. Det är också viktigt att påpeka att en skyddsanalys

analyserar händelser som initieras av ett
hot, men den kan inte bortse från andra
faror såsom grunt vatten eller mycket
dåligt väder. Detta då det är den unika
kombinationen av hot och faror som gör
situationen utmanande.
Sjöfartsskydd och fartygsskydd hanteras av både militära och civila organisationer. Ett beslut taget av en organisation härrörande till ett område påverkar
ofta de andra organisationerna. Därför
kan denna avhandling inte bara begränsa
sig till fartygsskydd för endast civila eller militära fartyg och syftet med arbetet
har varit att kombinera civil och militär
kunskap och forskning. En sådan ambition stöds av den sektorövergripande ansatsen i Europeiska unionens strategi för
sjöfartsskydd som tydligt manar till samverkan mellan civila och militära aktörer.2 Denna avhandling fokuserar dock på
skydd av militära fartyg. För civila fartyg
regleras fartygsskydd av International
Ship and Port Facility (ISPS) koden3 som
snabbt utarbetades av International Maritime Organization (IMO) som följd av
terrorattackerna i USA den 11 september
2001. Utvecklingen av denna kod karakteriserades främst av behovet av att ha ett
regelverk snarare än att ta fram en slutgiltig effektiv kod. Därför bedöms koden
av redare, skyddsexperter och sjöfartsforskare som otillräcklig för att uppnå ett
tillräckligt sjöfartsskydd.
Den som nyttjar ett fartyg i sin verksamhet är ansvarig för att identifiera de
2. Council of the European Union. (2014).
European Union maritime security strategy
(11205/14) (24 June 2014 ed.). Brussels: Council
of the European Union.
3. IMO. (2002). The International Ship and
Port Facilities Security (ISPS) code (Safety of
Life at Sea, Chapter XI-2). London: International Maritime Organization.

risker som verksamheten för med sig och
åtgärda dem om de är för höga. Därför är
det för en redare inte tillräckligt att bara
uppfylla ställda säkerhetskrav, man måste också reducera andra relevanta risker.4
Regelverket är bara en startpunkt. Både
civila och militära redare måste därför
strukturerat arbeta med att identifiera
och åtgärda de risker som fartygen kan
tänkas utsättas för och speciellt risker
som följd av hot är extra utmanande då
det metodologiska stödet är svagt.
Syfte och målsättning
Tillvägagångssätt, regler och koder inom
traditionell sjösäkerhet har en relativt
lång tradition av forskning, systematisk
utveckling och implementation. Inom
sjöfartsskydd och fartygsskydd saknas
däremot motsvarande tradition. Även
systematiska studier av sjöfartsskyddsrisker är sällsynta och systematisk hantering av osäkerheter inom sjöfartsskyddsriskanalyser som krävs för att skapa bra
underlag till sjöfartsskyddsbeslut är ännu
mer sällsynta. Att applicera riskanalys
inom skydd kräver speciella överväganden och den begränsade forskningen
leder till ett kunskapsgap. Därför krävs
det fortsatt forskning inom metoder för
sjöfartsskyddsanalys bland annat för att
möta nya och förmodade komplexa krav
på både civila och militära redares verksamhet.
För att minska de ovan identifierade
utmaningarna har denna avhandling
som syfte att förbättra stödet till fartygsskyddsbeslut genom att beskriva ett tillvägagångssätt för analys av skyddsbehovet. Viktigt är att tillvägagångssättet ger
möjlighet till kompromisser mellan risker
4. IACS. (2012). A Guide to Risk Assessment
in Ship Operations. London: International Association of Classification Societies.
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till följd av olyckor (traditionell sjösäkerhet) och till följd av hot (fartygsskydd).
Detta för att ge möjlighet att anpassa lösningarna till de aktuella riskerna för ett
specifikt fartyg. Syftet är därför att utveckla ett systematiskt tillvägagångssätt
som säkerställer att beslut om skyddsåtgärder kan baseras på en lämplig riskförstålse. Forskningsfrågan för avhandlingen formuleras därför enligt följande:
Vad karakteriseras ett tillvägagångssätt för fartygsskyddsbeslutsstöd som
höjer fartygets skydd genom att översätta
kunskap till en lämplig riskbeskrivning
och stödjer en ändamålsenlig risktagning?
För att undersöka de krav som ställs
på ett fartygsskyddsbeslutsstöd så undersöker de artiklar som avhandlingen bygger på fartygsverksamhet under olika hot
med hjälp av både civila och militära metoder. Under sådana förhållanden måste
beslutsfattaren förhålla sig till hotet och
de risker det leder till innan beslut om design eller taktik tas.
Vetenskaplig ansats
Detta arbete handlar primärt om metoder
att skapa underlag för beslut angående
skyddsbehov. Ett sådant underlag kräver
ett mätetal som beskriver skyddsbehovet.
Risk, som mätetal för säkerhetsbehov
generellt och för skyddsbehov mer specifikt, är väl etablerat inom både civila säkerhetsanalyser inom marin verksamhet5
5. Se till exempel IMO:s Formal Safety Assessment (IMO. (2013). Revised guidelines for
formal safety assessment (FSA) for use in the
IMO rule-making process (MSC-MEPC.2/
Circ.12). London: International Maritime Organization.) och utvecklingen inom området
Risk-based Ship Design (Vassalos, D. (2009).
Risk-based ship design. In A. D. Papanikolaou
(Ed.), Risk-based ship design (pp. 17-96). Berlin: Springer-Verlag.).

154

och inom militär planering6. Därför används inom denna avhandling risk som
det generella mätetalet för säkerhetsbehovet, men avhandlingen handlar inte om
risk. Risk är bara ett verktyg för att kunna diskutera säkerhets- och skyddsbehov.
En incidents risk definieras här som en
funktion av (kombination av) de negativa
konsekvenser incidenten kan leda till och
dessa konsekvensers sannolikhet.
Behov av skydd kan inte avhandlas
inom bara en vetenskaplig disciplin allena. En korrekt förståelse av riskerna
och lämpliga sätt att minska dem på bygger på en helhetsförståelse och därför
är denna avhandling flervetenskaplig.
Forskningen måste korsa traditionella
gränser mellan akademiska discipliner
och tankeskolor. Denna flervetenskaplighet förstärks också av att systemet i fokus
inte är ett tekniskt system (fartyget) utan
snarare ett socio-tekniskt system (förbandet) där teknik, människor, organisation,
metoder med mera samverkar.
Systemen betraktas här som probabilistiska (sannolikhetsstyrda) där de händelser som studeras representerar olika
möjliga händelser och systemen betraktas med ett tillämpat systemperspektiv
där fokus är på systemens beteende, inte
själva systemen i sig. Som följd av detta
6. Se till exempel hur riskbegreppet nyttjas
inom NATO:s Comprehensive Operations Planning Directive (COPD) (NATO. (2010). Comprehensive operations planning directive, V1.0.
Brussels: NATO Supreme Headquarters Allied
Power Europe.), Försvarsmaktens gemensamma
riskhanteringsmodell (Swedish Armed Forces.
(2009a). Försvarsmaktens gemensamma riskhanteringsmodell [In swedish]. Stockholm:
Swedish Armed Forces.) och Storbritanniens
doktrin for Force protection (DCDC. (2010).
Joint force protection, Joint doctrine publication
3-64. Shrivenham: The Development, Concepts
and Doctrine Centre, Ministry of Defence, United Kingdom.).

är säkerhetskulturen i systemet (förbandet) viktig eftersom den kommer att påverka hur systemet beter sig till exempel
under stress. Att påverka och stötta en
utveckling av en effektiv säkerhetskultur
blir därför ett av de viktigaste kriterierna
på de undersökta analysmetoderna och
kommer att definiera användbarheten av
ett tillvägagångssätt för fartygsskyddsanalyser. Validiteten av riskanalysen bestäms därför i stor utsträckning av dess
användbarhet i att vidareutveckla säkerhetskulturen, snarare än av hur exakt den
skattar riskerna.
Ingående studier
Denna avhandling är baserad på fem studier. Samtliga studier är baserade både på
militär och civil forskning, men undersöker forskningsfrågan från olika perspektiv och med hjälp av olika fall. Studierna
är planerade så att de gradvis ökar fallets
komplexitet, från hur sjösäkerhetsregler
påverkar möjligheten att implementera
ett effektivt skydd i Artikel I till förutsättningarna för en helt riskbaserad
analys av militära fartygs överlevnadsförmåga i Artikel V. För att stötta denna
successiva utveckling används resultaten
från en artikel som en kunskaps- och metodbas för nästa artikel som illustrerat i
Figur 1 på nästkommande sida.
Riskhantering
Eftersom risk används genom hela avhandlingen för att mäta säkerhetsbehovet
tillhör de verktyg och metoder som undersöks en riskhanteringsprocess. Riskhantering (risk management) är här definierat som en systematisk tillämpning
av metoder och verktyg för att analysera,
utvärdera och kontrollera risk. Riskhantering är ofta beskrivet med följande tre
delar:7

•

Riskanalys inklusive definition av
scenario, identifikation av hot och faror och en riskskattning.

•

Riskutvärdering inklusive beslut om
vilka risker som kan tolereras och
analys av alternativen (risk control
options).

•

Riskreduktion och kontroll inklusive
beslutsfattande, implementation och
övervakning.

Riskbedömning är därför här definierad
som de två första stegen i en riskhanteringsprocess. Figur 1 redogör för dessa
begrepp såsom de ofta beskrivs i engelskspråkig militär litteratur.
Som det anges i Figur 2 på nästkommande uppslag så används resultatet av
riskanalysen för att fatta beslut. Vid dessa
beslut måste risken vägas mot andra fördelar och nackdelar med olika alternativ
(taktiska såväl som tekniska) enligt Figur
3. Generellt kan sägas att högre risk til�låts om den förväntade nyttan med verksamheten är hög.
Denna avhandling fokuserar på riskhanteringens första delar, framförallt på
riskanalysen och på den delen av riskvärderingen där man undersöker olika
alternativ. De beslutsfattare som ska
7

7. Se till exempel Bakx, G. C. H., & Richardson, R. A. L. (2013). Risk assessments at the
Royal Netherlands Air Force: An explorative
study. Journal of Risk Research, 16(5), 595611, DCDC. (2010). Joint force protection, Joint
doctrine publication 3-64. Shrivenham: The
Development, Concepts and Doctrine Centre,
Ministry of Defence, United Kingdom, Department of the Army. (2006). Composite risk management, FM 5-19 (FM 100-14). Washington DC:
Headquarters Department of the Army, Kuo,
C. (2007). Safety management and its maritime
application. London: The Nautical Institute och
NATO. (2010). Comprehensive operations planning directive, V1.0. Brussels: NATO Supreme
Headquarters Allied Power Europe.
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Figur 1. Ingående artiklar och utveckling av en kunskapsbas för fartygsskydd.
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Figur 2. Riskhantering för skyddsbedömningar.8
fatta beslut baserat på riskanalyser finns
i många platser i militära och civila organisationer. Beslut om tekniska skyddslösningar för militära fartyg, såsom ballistiskt skydd (se Artikel I) eller brandskydd
(se Artikel V), tas när fartyget designas
där vissa beslut fattas genom kravställning på högst ort och andra som beslut
om tekniska lösningar hos leverantörer.
Andra beslut, såsom beslut om hur att
hantera ett minhot (se Artikel II) eller hot
från terrorister (se Artikel IV), fattas av
operativa militära chefer. Denna avhandling diskuterar analyser inför dessa typer
av beslut och beslutsfattare som beskrivs
ovan, men avhandlingen studerar inte
själva besluten, beslutssituationen eller
beslutsfattaren.
8

Att utgå från verksamhetens mål

När ett fartyg, ett förband eller en verksamhet är lämpligt skyddad leder det till
att möjliga handlingsalternativ ökar genom att sårbarheten har reducerats. Därför är det viktigt att i och inför en operation försöka identifiera vad ett lämpligt
skydd är. För att nå säkerhetsmål behöver
8. Utvecklad från Amerikanska arméns och
Amerikanska marinkårens doktriner, Department of the Army. (2006). Composite risk management, FM 5-19 (FM 100-14). Washington
DC: Headquarters Department of the Army.
och Marine Corps Institute. (2002). Operational
Risk Management, ORM 1-0. Washington DC:
Headquarters Marine Corps.

en organisation kunnig personal som kan
navigera nära oacceptabel fara utan att
passera över gränsen.9 Endast för rutinarbete kan man förlita sig på regler och
föreskrifter.10 Det är den mänskliga förmågan att anpassa sig som säkerställer ett
systems säkerhet i en föränderlig värld.
Ett annat sätt att se på en militär kultur är att utgå från begreppet ’fighting
ability’. För att nå militära mål måste tre
av varandra beroende komponenter finnas: konceptuella, moraliska och fysiska.
Framgång är därför en kombination av
en delad idé om hur målen ska uppfyllas;
förmågan att faktiskt få personal att deltaga i verksamheten och materielen. Därför krävs inte bara en fungerande kultur
utan också en kultur som har adekvata
mål på till exempel materielen.
Således är det centralt för att nå både
militära mål och säkerhetsmål att personalen är rätt förberedd och denna förberedelse bygger på att följande tre områden är hanterade11:
•
Lämpliga formella regler och processer.
9. Reason, J. (2000). Safety paradoxes and
safety culture. International Journal of Injury
Control and Safety Promotion, 7(1), 3-14.
10. Kuo, C. (2007). Safety management and its
maritime application. London: The Nautical Institute.
11. Sammanfattade från Parker, D., Lawrie, M.,
& Hudson, P. (2006). A framework for understanding the development of organisational safety culture. Safety Science, 44(6), 551-562.
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•

Att personalens kompetens och träning är väl anpassad till ställda uppgifter.

•

Att det finns en gemensam lämplig
riskförståelse inom hela organisationen.

Detta arbete måste börja när fartygets utvecklas och redan de beslut som tas under
utvecklingen måste spegla en förståelse
för hur framtida uppgifter är tänkta att
lösas och vilka risker detta för med sig.
En sådan medvetenhet under designfasen ligger sedan till grund för att lämpliga regler, processer (t.ex. taktik) och
träningsupplägg tas fram och vidareutvecklas genom fartygets livscykel. Allt
för att säkerställa att besättningen ombord och operativa beslutsfattare i land
delar en rimlig riskförståelse som också
återspeglar rimliga krav på hur tekniken
kan stödja operationen. Således är en förståelse för verksamhetens mål, fartygets
uppgifter och hur dessa ska lösas en förutsättning för att utveckla en gemensam
riskförståelse.
Ett resultat av detta är att syftet med en
analys av skyddsbehovet är att fånga och
förklara relevanta riskfyllda aspekter av
den kommande verksamheten. Resultatet
måste formuleras så att det stödjer vidareutveckling av en säkerhetskultur som
inkluderar en förståelse för relevanta faror och hot. Syftet med en riskanalys är
därför större än att bara skatta risken.
Detta behov av vägledning som stöd
till riskhanteringen (snarare än riskkvantifiering) har i stor utsträckning definierat
tillvägagångssättet för denna forskning.

Riskhantering och
sjöfartsskydd
Riskhantering inom sjöfart
Att basera beslut angående säkerhet på en
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riskanalys är inte nytt och den första internationella marina riskbaserade regeln
började utvecklas under 60-talet. Utvecklingen resulterade i de probabilistiska
skadestabilitetsreglerna som infördes
1974 i Safety of Life at Sea (SOLAS74).
1997 antog också IMO en riskbaserad
metod för sin egen regelutveckling Formal Safety Assessment (FSA).
Inom området Risk-Based Ship Design
(RBSD) har idéerna om ett riskbaserat
angreppssätt vidareutvecklats för att skapa förutsättningar att anpassa tekniska
designlösningar till ett specifikt fartygs
behov.12 Figur 3 visar hur man inom
RBSD vill att riskförståelse ska påverka
designen av ett fartyg. RBSD anses framförallt lämpligt för fartyg som inte är typiska lastfartyg. För ett civilt fartyg är
det formellt möjligt att, baserat på en riskanalys, göra avsteg från säkerhetsregler
genom ”the equivalant provisions”, dock
anses det kunna leda till kommersiella
svårigheter om fartyget ska säljas vidare.
För militära fartyg föreligger normalt
inte dessa kommersiella hinder vilket ger
möjlighet att med RBSD bättre anpassa
skydds- och säkerhetslösningar till fartygets framtida uppgifter.
Även ISPS-koden är riskbaserad och
den föreskriver att redare ska göra en riskanalys för sin verksamhet med fokus på
de hot som den kan utsättas för. Tyvärr
beskriver inte koden hur denna analys
ska göras och inte heller hur man säkerställer tillräcklig kvalitet eller nytta. Att
applicera riskhanteringsperspektiv på
sjöfartsskydd innebär därför sina speciella utmaningar, speciellt på grund av att:13
12. Vassalos, D. (2009). Risk-based ship design.
In A. D. Papanikolaou (Ed.), Risk-based ship design (pp. 17-96). Berlin: Springer-Verlag.
13. Liwång, H., Sörenson, K., & Österman, C.
(2015). Ship security challenges in high risk

Figur 3. Beslut inom Risk-Based Ship Design.
•

de bedrivs inom ett område (skydd)
där riskhantering inte är lika beprövat,

•

det relevanta statistiska underlaget är
begränsat,

•

det saknas en tydlig och gemensam
idé om vilka riskkriterier som är relevanta, och

•

det saknas en bra diskussion om hur
kvalitet i riskhanetringen uppnås.

Riskhantering för militär verksamhet
Militär riskhantering inkluderar både att
jämföra riskerna mellan möjliga alternativ (under design och planering) och
att jämföra bedömd risk med syftet med
verksamheten och förväntade framgångar (under planering).
Idag är det flertalet länder som använder riskbaserade metoder för militär
planering generellt14, men också inom till
areas: Manageable or insurmountable? WMU
Journal of Maritime Affairs.
14. Så som till exempel NATO. (2010). Comprehensive operations planning directive, V1.0.
Brussels: NATO Supreme Headquarters Allied

exempel IT-säkerhet15, Force Protection16
och bedömning av antagonistiska hot.17
Syftet med dessa metoder är att identifiera riskfyllda situationer och deras möjliga
konsekvenser på verksamhetens mål, de
ska således hantera alla relevanta risker
oavsett om de är en följd av en olycka eller ett hot.
Militära tillämpningar av riskhantering är generellt mycket lika sina civila
föregångare detta trots att de civila til�Power Europe., Swedish Armed Forces. (2009a).
Försvarsmaktens gemensamma riskhanteringsmodell [In swedish]. Stockholm: Swedish Armed Forces. och beskrivet i Bakx, G. C. H., &
Richardson, R. A. L. (2013). Risk assessments at
the Royal Netherlands Air Force: An explorative
study. Journal of Risk Research, 16(5), 595-611.
15. Så som NATO. (2008). Improving common
security risk analysis, RTO-TR-IST-049. Brussels: The Research and Technology Organisation (RTO) of NATO.
16. Så som DCDC. (2010). Joint force protection, Joint doctrine publication 3-64. Shrivenham: The Development, Concepts and Doctrine
Centre, Ministry of Defence, United Kingdom.
17. Så som Swedish Armed Forces. (2009b).
Handbok bedömning antagonistiska hot [In
swedish]. Stockholm: Swedish Armed Forces.
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lämpningarna är utvecklade för att undvika olyckor och de militära tillämpningarna beskrivna ovan framförallt
fokuserar på antagonistiska hot.18 Detta
ställer specifika krav på hur metoderna
används, speciellt för att hantera att:
•
tillgången till objektiv data är begränsad eftersom varje hot har ett
unikt uppsåt och därför sin egen logik, och
•

hotet förändras beroende på hur vi
skyddar oss.

En specifik utmaning med militär til�lämpning av riskhantering är också att
det inte är självklart vilka typer av konsekvenser som ska undersökas och räknas
med i riskskattningen. Möjliga konsekvenser inkluderar:
•
egna förluster,
•

egna skadade,

•

civila skadade och döda,

•

psykisk påverkan på förbandet,

•

uppkomsten av kritiska situationer,

•

kortsiktiga operativa effekter,

•

långsiktiga operativa effekter, och

•

skador på materiel.

Vilka konsekvenser man väljer att studera kommer att påverka riskbedömningen
och det är viktigt att man, inom organisationen, inför en analys är överens om vad
man ska undersöka.
Vilka risker som ska undersökas och
vilka risker som kan tillåtas påverkas
också i hög grad av i vilken kontext som
verksamheten bedrivs, det vill säga helt
olika rationalitet gäller om vi gör en riskanalys för en övning i Sverige, för en in18. Liwång, H., Ericson, M., & Bang, M. (2014).
An examination of the implementation of risk
based approaches in military operations. Journal of Military Studies, 5(2).
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sats i Afrika eller för att försvara Sverige
i krig.
Riskhantering som verktyg för att
bedöma ett fartygs skyddsbehov
Ett riskbaserat angreppssätt kan för fartygsskydd leda till att fartyget bättre kan
anpassas till tänkta uppgifter, men inte
utan att riskanalysprocessen definieras
närmare för att säkerställa tillräcklig
kvalitet. Studierna i denna avhandling
visar att:
•
angreppssättet måste fokusera på
realistiska men utmanade incidenter
med högt riskbidrag,
•

att analysen främst ska fokusera på
att förstå incidenten, och

•

för att kunna göra en användbar analys måste befintlig data på historiska
incidenter kompletteras med information strukturerat insamlat från
flera olika typer av experter.

Ett fartygs överlevnadsförmåga delas
ofta upp i följande tre egenskaper19:
•
Angripbarhet (Suceptibility), det vill
säga ett fartygs oförmåga att undgå
träff från vapen. Begreppet omfattar åtminstone smygteknik, vapensystem, motmedelssystem, sensorer,
manöverförmåga och taktik.
•

Sårbarhet (Vulnerability), det vill
säga ett fartygs känslighet för en
träff. Att minska sårbarheten kan
göras med åtgärder som ballistiskt
skydd, redundans och separation.

•

Återtagningsbarhet (Recoverability),
det vill säga ett systemets förmåga
att med dess besättning till exempel
kunna reparera en skada.

19. Det finns flera alternativa översättningen av
dessa tre engelska begrepp. Här riktas ett särskilt tack till Kk Henrik Jonsson för konstruktiv
kritik på hur de är översatta här.

Studierna ingående i denna avhandling
visar tydligt att en analys av ett fartygs
skyddsbehov måste inkludera alla dessa
tre egenskaper. Detta då olika skyddslösningar kommer påverka dessa tre egenskaper olika och att en lösning som effektivt minskar sårbarheten kanske också
ökar angripbarheten. Generellt kan man
säga att angripbarheten kommer att påverka hur ofta (sannolikheten för att) ett
fartyg hamnar i en kritisk situation och
hur den situationen ser ut. Detta påverkar
till exempel hur mycket tid besättningen
har att förbereda sig och hur stora taktiska möjligheter fartyget har. Givet de
förutsättningar för attacken som angripbarheten ger påverkar sedan sårbarheten
skadorna på fartyget och besättningen.
Återtagningsbarhet definierar sedan de
operativa effekterna av dessa skador
kortsiktigt och/eller långsiktigt beroende
fartygets konstruktion, men också vilka
förutsättningen besättningen har att till
exempel släcka bränder, reparera skador
och använda alternativa system.
En effektiv analys av ett fartygs angripbarhet, sårbarhet och återtagningsbarhet måste basers på ett eller flera
lämpliga scenarier och hotdefinitioner.
Hur dessa ser ut beror på hur och var fartyget är tänkt att användas. Att utveckla
lämpliga scenarier är därför centralt och
de kan inte utvecklas utan kunskap om
tänkta uppgifter och taktik. De kan inte
heller bara vara en förlängning av dagens
situation. För att uppnå kvalitet i analysen måste det vara flera scenarier för att
ta hänsyn till osäkerheter, varje scenario
måste vara möjligt, bestå av en internt
konsistent händelsekedja, relevant och bidra till analysen och helheten. Att skapa
dessa scenarier består av både kvalitativa
och kvantitativa inslag, men det är viktigt att i så stor utsträckning som möjligt

beskriva scenariot med kvantitativa mått
inklusive scenariots förväntade frekvens
(sannolikhet).
Risken med en verksamhet måste alltid
jämföras med den förväntade framgången med verksamheten, därför kan inte en
riskanalys göras utan att förhålla sig uppgiften och hur den löses. Detta innebär att
om en riskanalys ska jämföra två alternativ som löser uppgiften på olika sätt så
måste också den förväntade framgången
analyseras eller scenariot utvecklas så att
det för båda alternativen håller den förväntade framgången konstant.
Vid design av nya militära fartyg
måste analysen av skyddsbehovet starta
tidigt i designprocessen då många av de
konceptuella överväganden som görs då
påverkar överlevnadsförmågan och skyddet. Dessa områden som tidigt måste analyserats ur ett skyddsperspektiv inkluderar redundans och separation av centrala
system, brandskyddet, ballistiskt skydd,
skadestabilitet och hur besättningen
ska röra sig och arbeta ombord. Dessa
har dock inte bara påverkan på skyddet,
de är också viktiga för till exempel hur
sjösäkerheten ska implementeras och
vilka taktiska möjligheter och begränsningar fartyget får. För många av dessa
områden, till exempel brandskydd och
skadestabilitet, finns det också specifik
expertis och verktyg för fartygskonstruktion generellt, men dessa verktyg tar sällan hänsyn till hur förändringar påverkar
fartygets skyddsbehov eller taktik. Om
man vill hantera skyddet strukturerat
måste det därför tidigt, parallellt med
andra skeppstekniska analyser, göras till
exempel riskanalyser för att undersöka
hur designval påverkar fartygets överlevnadsförmåga. Dessa analyser behöver
sedan successivt utvecklas och förfinas i
takt med det övriga projektet.
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Sammantaget måste en analys som
framgångsrikt jämför ett militärt fartygs
överlevnad eller operativa risker mellan
olika alternativ åtminstone inkludera:
•
Hur fartygets egenskaper och taktiken påverkar sannolikheten för att
en incident inträffar. Denna sannolikhet beror bland annat på hotet. Det
krävs flera scenarier för att ta hänsyn
till osäkerheter, varje scenario måste
vara möjligt, bestå av en internt konsistent händelsekedja, relevant och
bidra till analysen och helheten.
•

Fartygets status vid incidenten som
resultat av väder och vind, tidigare
verksamhet, taktiska val osv. Det kan
röra sig om utbredd trötthet ombord,
slitage och tidigare skador eller en
svårmanövrerad omgivning på grund
av tidigare val. Alla dessa aspekter
kommer att påverka konsekvenserna
av en attack.

•

Komplicerade incidenter med potentiellt allvarliga konsekvenser.

•

Kvalitativa human-faktor-aspekter
på designen av fartyget och dess system samt på hur arbetet är planerat
och genomförs ombord.

•

Data och modeller specifika för militära fartyg.

En kvantitativ analys

Människor är generellt dåliga på att bedöma och jämföra sannolikheter, speciellt i förhållande till händelser som vi har
starka känslor för. Historien visar dock
också att det lätt blir missförstånd om
man ska försöka förmedla en sannolikhet med kvalitativa termer. Riskanalyser
inom sjösäkerhet har idag tydliga kvantitativa inslag, inom sjöfartsskydd är dock
de flesta analyser uteslutande kvalitativa
(ett tydligt undantag är dock sårbarhets162

analyser där det finns flertalet kvantitativa verktyg20).
Tre exempel på kvantitativa resultat
inom ramen för denna avhandling är beräkningen av hur ett civilt fartygs hastighet påverkar sannolikheten för att sjörövare kan ta sin båt köra till fartygets sida
(Figur 4, från en utveckling av Artikel
III), sannolikheten för de tre studerade
konsekvenserna som resultat av en attack
från en självmordsbombare i en liten båt
(Figur 5, från Artikel IV) och risken som
resultat av brand ombord vid olika typer
av operationer (Figur 6, från Artikel V).
Denna typ av beräkningar av frekvenser, konsekvenser och osäkerheter kräver
dock en modell som beskriver hur olika
faktorer i slutändan påverkar de sökta
storheterna. En sådan modell kommer
alltid vara en förenkling av verkligheten
och utmaningen är att fånga de centrala
orsakssambanden. Ett exempel på en sådan modell är händelseträdet i Figur 7
som på en övergripande nivå beskriver
de olika faserna i en attack från sjörövare
utanför Somalia. Den modellen visar vilka faser som här anses centrala och hur
deras sannolikheter kommer att påverka
sannolikheten för olika negativa konsekvenser. Sedan måste varje fas brytas ner
för att kunna bedöma sannolikheten för
respektive steg som då till exempel resulterar i resultat som de i Figur 4.
21

22

20. Se till exempel de analyser som görs i Liwång, H., & Jonsson, H. (2015). Comparison
between different survivability measures on a
generic frigate. International Journal of Maritime Engineering, 157, A125-A134.
21. Liwång, H., & Ringsberg, J. W. (2013, 9-14
June). Ship security analysis: the effect of ship
speed and effective lookout. Paper presented at
the ASME 32nd International Conference on
Ocean, Offshore and Arctic Engineering, Vol
2A: Structures, Safety and Reliability, Nantes.
22. Liwång, H. (2015). Survivability of an Oce-

Figur 4. Sannolikheten för att sjörövare utanför Somalia kan tas sin båt fram till fartygets sida som funktion av fartygets hastighet och beräknat för olika våghöjder.21

Figur 5. Sannolikhet inklusive effekten av osäkerheter för tre analyserade konsekvenser som resultat av en attack med en Improvised Explosive Device (IED)
på ett Ocean Patrol Vessel (OPV).22
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Figur 6. Frekvens-Antal döda (F-N) diagram för tre olika operationstyper (civil/fredstida operation, operation i en militär konflikt och operation i en militär högriskkonflikt) och två principiellt skilda typer av fartyg (ett standardfartyg och ett signaturanpassat fartyg).23 IMOs civila definition av tillåtna risker är inkluderas som referens.
Risker inom As Low As Reasonable Practicable (ALARP)-regionen (dvs mellan den
gröna och röda linjen) ska åtgärdas om möjligt, risker däröver måste åtgärdas oavsett
konsekvenserna och risker där under behöver inte åtgärdas.
Studierna i denna avhandling visar
tydligt att denna typ av modeller är centrala för att kunna beräkna risken, men
också för att kunna diskutera olika aspekter av de analyserade riskerna och
otvetydigt redogöra för avgränsningar
och antaganden. Denna typ av model23

an Patrol Vessels – Analysis approach and uncertainty treatment. Marine Structures, 43, 1-21.
23. Liwång, H. (IN PRINT). Conditions for a
risk-based naval ship survivability approach:
a study on fire risk analysis. Naval Engineers
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ler med redan beprövade verktyg, såsom
händelseträd och influensdiagram, är
också ett effektivt sätt att dokumentera
gjorda överväganden.
En riskanalys kan vara endast kvalitativ, men kvantitativa data och modeller
krävs om analysen ska kunna uppdateras,
valideras och jämföras med riskkriterier.
En kvantitativ analys är också en förutsättning för den tydliga formuleringen
och kommunikationen av risknivån som
Journal.

Figur 7. Typiska faser för en sjöröveriattack såsom de genomfördes utanför Somalia
2011.24
krävs för att skapa en gemensam riskförståelse.
De tre exemplen i Figur 4 till 6 är inte
möjliga att genomföra utan kvantitativ
data, statistik och antaganden. Analysen
i de tre exemplen kräver dock också en
stor mängd kvalitativ kunskap. Ett tillvägagångssätt som inkluderar både kvalitativa och kvantitativa aspekter gör det
därför möjligt att:
•
strukturerat använda mätbara aspekter (data) i analysen,
24

•

definiera och analysera osäkerheter,

•

kritiskt granska analysen,

•

använda analysen för att föra över
kunskap till operativ personal och
planering av kommande verksamhet,
och

•

uppdatera analysen.

Punkten ovan om möjligheten att defi24. Liwång, H., Ringsberg, J. W., & Norsell, M.
(2013). Quantitative risk analysis – Ship security
analysis for effective risk control options. Safety
Science, 58(0), 98-112.

niera och analysera osäkerheter kan inte
nog understrykas. Artikel IV visar att
osäkerheten i indata ibland är mycket
stor, om och hur det påverkar utdata är
dock långtifrån självklart. Detta kan endast omvandlas till viktig kunskap under
förutsättning att osäkerheterna faktiskt
analyseras och tillåts påverka resultatet.
De tre exemplen ovan och intervjuerna
gjorda inom denna avhandling understryker därför att en kombination av grafisk illustration av påverkande faktorer
och kvantitativ utdata inte bara beräknar
sannolikheter utan även möjliggör en
kvalitativ diskussion om orsaker och verkan som inte är möjlig baserad på endast
kvalitativa analyser.
Studierna visar dock även att en riskanalys, såsom den föreslås göras här,
kräver mer arbete än vad som idag normalt läggs ner.

Diskussion

Validering av analysstrategier måste baseras på strategins användbarhet i förhållande till dess syfte. Därför har denna
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avhandling undersökt sex olika tillämpningsområden i syfte att beskriva lämpliga egenskaper hos en riskbaserad strategi
för att analysera skyddsbehov.
När det gäller kvantitativ validering,
har resultaten av Artikel III och Artikel
V jämförts med tillgänglig statistik. De
kvantitativa resultaten har visat överensstämmelse med civil statistik och studerade modeller har visat sig användbara
för att förklara orsakssambanden från
incidenter till risk. Primärt fokus för Artikel II-V har dock varit att testa och diskutera nyttan av kunskapen erhållen från
studierna.
Avhandlingen visar att varken säkerhet eller skyddet kan reduceras endast
till frågan om huruvida fartyget uppfyller säkerhetskrav eller militära överlevnadskrav. Det handlar om att säkra
kärnvärden såsom handlingsfrihet och
liv. Därför måste fokus ligga på huruvida
den operativa risken är acceptabel. Följaktligen måste operativa risker bedömas
och kommuniceras till beslutsfattare och
andra som är inblandade i designprocessen, planering och genomförande. Studien visar också att säkerhetsscenariers
reliabilitet och validitet beror på en kvalitativ och utåtriktad analys av fartygets
framtid. Tillförlitligheten och giltigheten
av den därpå följande analysen av scenariots konsekvenser beror däremot på de
specifika data och beskrivningar av det
använda fartyget.
Dessutom visar studierna att riskhanteringen är komplicerad och att befintliga
riktlinjer tyvärr är otillräckliga för att
garantera ett relevant resultat av riskanalysen. Framgångsrik tillämpning kräver
inte bara en förståelse bortom dagens
riktlinjer men också större insatser i analysen än vad som vanligtvis görs idag.
Den kvantitativa perspektiv av analysen
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är av avgörande betydelse, men utan kvalitativt stöd, är den ineffektiv.
Det är viktigt att notera att den metod
som föreslås här strävar efter att förklara
och jämföra framtida risker. Denna kunskap kan användas på många olika sätt
både före och efter att designbeslut fattas.
Till exempel innebär inte användandet av
risk som ett mått på säkerhet en motsättning till att organisationer arbetar aktivt
med resiliens. Resiliens är en fråga om
hur säkerhet uppnås, inte hur det mäts.
Ett annat liknande exempel är robusthet.
Både resiliens och robusthet kräver en
riskbeskrivning som även beskriver osäkerheter. Baserat på sådan information,
är det sedan upp till beslutsfattaren att
bestämma hur man använder riskkunskapen. Så trots att risk inte är en fullt mätbar
och konkret enhet är den ett användbart
mått för att presentera och kommunicera
viktiga och potentiellt farliga aspekter av
en verksamhet.
Slutligen är det också viktigt att erkänna att användningen av en mer genomgripande riskhantering inom fartygsdesign
och militär planering också innebär nya
utmaningar för och krav på beslutsfattare, men också på hur man utför uppföljning, godkännande och kontroll.

Slutsatser

Syftet med denna avhandling har varit
att förbättra beslutsstödet för skydd av
fartyg genom att definiera vad som kännetecknar en beslutstödsstrategi som
översätter kunskap till en lämplig beskrivning av riskerna.
Tillvägagångssätt beskrivet i avhandlingen, såväl som metoder och verktyg,
är valt som en följd av fokus på att bidra
till att skapa en gemensam riskförståelse.
Denna avhandling finner att en väldesignad riskbaserad metod gör det möjligt

att kritiskt granska, förbättra och dela
analysen och dess resultat. Detta är inte
möjligt med mindre strukturerade metoder. Risk är inte en fullt mätbart och
konkret mätetal, men risk är rätt utnyttjat
ett användbart verktyg för att presentera
och kommunicera viktiga och potentiellt
farliga aspekter av militär verksamhet.
En riskbaserad metod möjliggör också
en diskussion om orsaker, sannolikheter,
konsekvenser och osäkerheter som underlättar feedback till experter (militära
såväl som civila) på sina bedömningar,
vilket kommer att leda till bättre bedömningar i framtiden.
Metoder och verktyg som utvecklats
generellt inom riskanalys är också oftast
giltiga för analys av skyddsbehovet, men
inte utan särskilda överväganden. En
analys av skyddsbehovet kräver en mer
rigorös scenariodefinition och kunskapsinsamling. Processen för att identifiera
och definiera scenarier måste ha en kvalitativ och utåtriktat synsätt av fartygets
operativa miljö, medan en analys för att
skatta risken kräver en kombination av
en kvalitativ och kvantitativ ansats med
fokus på själva fartyget som ett sociotekniskt system. Relevant historisk information är ofta begränsad och det behövs
expertbedömning för att definiera scenarier och fånga orsakssamband. Expertbedömning kan samla en central kvalitativ
förståelse av viktiga aspekter av de studerade socio-tekniska systemen, men inför också osäkerheter.

Vid en analys av hot måste det finnas ett fokus på hotets modus operandi,
hur det kan leda till olika konsekvenser.
Dessutom är det viktigt att ifrågasätta hur
sannolikheten för olika angrepp påverkas
av fartygs uppgifter, taktik och skydd.
Scenariot måste utvecklas för specifika
fartygskoncept och en förändring i ett
fartyg eller taktik kan ändra sannolikheten för incidenterna och / eller effekterna
av en attack.
Avhandlingen konstaterar också att
tillvägagångssättet måste kunna hantera
kvantitativa data. Detta för att skyddsanalyser ska kunna kommunicera med
sjösäkerhetsanalyser, men också då detta
ger möjlighet till: att kritisk och objektiv
granska analysen, entydig kunskapsöverföring mellan olika delar av organisationen såsom analytiker och beslutsfattare
och en uppdatering av analysen om mer
uppgifter förvärvas eller mer kunskap
om systemet erhålls. Att tillvägagångssättet kan hantera kvantitativa analyser
är viktigt i synnerhet om man vill uppnå
robusta tekniska och taktiska lösningar.
Detta eftersom då är en analys av osäkerheterna central och den kan inte göras
utan kvantitativa verktyg. Utan en förståelse av hur indata och modellosäkerhet
påverkar skattningen av risk kan olika alternativs robusthet inte diskuteras. Denna studie visar också att ignorera kända
osäkerheter, genom att till exempel basera en riskanalys på förväntade värden,
kan leda till felaktiga skattningar.

Denna text är en sammanfattning av sammanläggningsavhandlingen “Risk-based ship
security analysis – a decision-support approach” framlagd och försvarad av Hans Liwång på Chalmers och institutionen för sjöfart och marin teknik i mars 2015. Opponent var Dr. Rolf Skjong, Chief Scientist på DNV-GL. Hans Liwång har bedrivit sina
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forskarstudier inom Försvarshögskolans doktorandprogram. Avhandlingens extensive
summary (kappan, 73 sidor) går att ladda ner från Chalmers Publication Library (CPL)
via länken http://publications.lib.chalmers.se/publication/211974-risk-based-ship-security-analysis-a-decision-support-approach. Den här sammanfattningen är sparsmakad med referenser, vill man se alla så är det kappan som gäller.
I avhandlingen ingick följande publikationer: (Artikel I) Liwång H, Westin J, Wikingsson J, Norsell M (2011). Minimising risk from armed attacks: the effects of the
NATO Naval Ship Code. In: Åke Sivertun (Ed.), Stockholm Contributions in MilitaryTechnology 2010 (pp. 65-81). Stockholm: Swedish National Defence College; (Artikel II) Liwång H, Ringsberg J W, Norsell M (2012). Probabilistic risk assessment for
integrating survivability and safety measures on naval ships. International Journal of
Maritime Engineering (154), A21-A30; (Artikel III) Liwång H, Ringsberg J W, Norsell
M (2013). Quantitative risk analysis – ship security analysis for effective risk control
options. Safety Science (58). 98-112; (Artikel IV) Liwång H (2015). Survivability of an
Ocean Patrol Vessels – Analysis approach and uncertainty treatment. Marine Structures (43), 1-21; (Artikel V) Liwång H. Conditions for risk based ship survivability approach: a study on the analysis of fire risk. Naval Engineers Journal (IN PRINT/2015).
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Académie de marine – Frankrikes Örlogsmannasällskap
Académie de marine grundades 1752 av Bigot de Morogues (1786-81). Denne började som artillerist iland men gick 1736 över till flottans artilleri. År 1737 gav han ut
sitt första verk; en teoretisk – teknisk avhandling om eldrörstillverkning.1 Bigot de
Morogues drevs av en stark intellektuell nyfikenhet med stort intresse för matematik, fysik och hydrografi. Hans mest berömda verk är den 1763 publicerade Tactique
navale ou Traité des Évolutions et des Signaux.2 I Brest samlade han en krets av
vetenskapsmän och kultiverade officerare kring sig vilket ledde, i upplysningstidens
anda, till att Académie de marine bildades 1752 och där han under ett antal år hade
en ledande ställning.
Akademien upplöstes 1763 för att återner som ett led i revolutionen. De mest
uppstå 1769 som Académie Royale de
kända, som franska akademien, återuppMarine. Bland dess medlemmar fanns
rättades redan 1795 och samlades under
flera kända astronomer och matematiker,
namnet Institut de France. Flera missvilket visar den nära förbindelsen mellan
lyckade försök att återupprätta Académie
dessa vetenskaper och flottan. Akadede marine gjordes under 1800-talet. Men
mien hade också ett mycket nära förhålförst 1921 reste den sig ur askan. Akadelandet till vetenskapsakademien.
mien är alltså såväl äldre som yngre än
Alla de kungliga akademierna lades
KÖMS.
Såväl KÖMS förste ordförande, ami1. Det historiska avsnittet är hämtat från Lars
ralen Christopher Falkengréen som dess
Wedin, Marianne och Atena. Franskt militärt
tänkande från 1700-talet till idag, Försvarsförste sekreterare, sedermera amiralen
högskolan, Stockholm, 2007. Övriga källor till
Otto Henrik Nordenskiöld, hade seglat
denna artikel är www.academiedemarine.com,
med franska flottan. Tanken att KÖMS
materiel utgiven av Akademien och egna erfainspirerats
av Académie de Marine är
renheter.
alltså inte orimlig. Falkengréens sejour i
2. [Sjötaktik eller avhandling om evolutionerna och signalerna].
Frankrike skedde i och för sig tidigare än
12
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akademiens bildande men han bibehöll
säkert de franska kontakterna. Nordenskiöld däremot, som liksom många andra
svenska sjöofficerare deltog i Nordamerikanska frihetskriget, kan däremot mycket
väl ha haft direktkontakt med akademien.
I vilket fall är den intellektuella bakgrunden densamma: upplysningstidens kunskapstörst och vilja att nå vetenskapliga
framsteg.
Den förste svenska ledamoten, och
den ende före revolutionen, var skeppsbyggmästare Gilbert Sheldon (1710-94).
Det är tyvärr oklart när han invaldes i
akademien. Det är inte klart vilka andra
svenskar som varit ledamöter med ett lysande undantag: Per Rudberg som invaldes 1973 enligt en överenskommelse mellan KÖMS och dåvarande ordförande för
akademien, amiral Sala, i samband med
KÖMS 200-årsjubileum.3

Organisation och
ställning

Akademien – eller la Compagnie (kompaniet) som man säger i dagligt tal - leds
av en styrelse: ordförande, för nuvarande
recteur (ung länsskolchef) Henri Legohérel, vice ordförande, ständig sekreterare, samt biträdande ständig sekreterare.
Dessa väljs för en tid av två år. Styrelsen
har ett sekretariat till sitt förfogande, som
leds av en generalsekreterare. Sekretariatets personal är sekonderad från Marinen.
Akademiens lokaler finns i École Militaire vid Marsfältet i Paris.
Akademien står under försvarsdepartementets överinseende och är en offentlig institution. Den har bl.a. till uppgift
att göra utredningar åt myndigheter inom
den maritima sektorn. Till skillnad från
3. TiS 4/1973, s. 396-398. Här finns också en
relativt detaljerad skildring av akademiens historia.
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KÖMS kan akademien således använda
försvarsdepartementets brevpapper och
inval offentliggörs genom ett dekret underskrivet av försvarsministern. Detta
innebär inte att akademien styrs politiskt
– men i verkligheten är det otroligt att
den skulle vara öppet kritisk mot regeringens politik. I detta avseende finns det
allmänt en stor skillnad mellan Frankrike
och Sverige.
Akademien är uppdelat på sex avdelningar: örlogsflottan (marine militaire);
handelsflotta, fiske och fritidsbåtar; vetenskap och teknik; navigation och oceanologi; historia, litteratur och konst: juridik och ekonomi. Varje avdelning har
mellan 11 och 13 ledamöter samt ett antal
honorära ledamöter (vi återkommer till
detta). Härtill kommer 12 associerade
medlemmar ”i egenskap av utlänningar”.
Dessa är inte fördelade till sektion och,
precis som i KÖMS, deltar de normalt
inte aktivt i arbetet.
Akademien har också ett relativt stort
antal ”ständiga gäster”. Detta är personer
som, utan att vara ledamöter, är intresserade av att följa akademiens arbete. De är
normalt inbjudna att åhöra de föredrag,
som, precis som i KÖMS, utgör en väsentlig del av arbetet. Sammandrag av
föredragen återfinns på hemsidan.

Aktiviteter

Allmänt har akademien, precis som
KÖMS, i uppdrag att främja vetenskapen
inom sitt ämnesområde. Detta uttrycks
sålunda: att hålla medvetenheten om de
maritima frågornas vikt på högsta nivå.
Skillnaden är att akademien har en bredare palett och är mindre militärt dominerad än KÖMS.
Akademien har en stödförening,
l’APSAM (l’Association pour la promotion et le soutien de l’Académie de ma-

ändamål utdelar akademien varje år ett
relativt stort antal priser och stipendier
för böcker och avhandlingar inom de maritima vetenskaperna. Det finns därför en
priskommitté som lägger ut intressanta
böcker till läsning och bedömning. Eftersom det är en eller flera medlemmar
som utför detta arbete kan en ledamot, i
konsekvens namn, inte få något pris av
akademien.
Académie de Marine ”vapensköld”.
rine). Denna stöder akademien materiellt
och verkar för att sprida kunskap om akademiens arbete.
Varje sammanträde – ungefär en gång
per månad oktober – juni – består av en
öppen och en sluten (”privat”) del. Under
den öppna delen hålls normalt en betraktelse över en avliden ledamot samt ett
längre föredrag av en ledamot eller en
inbjuden talare. Under den slutna delen
behandlas inre angelägenheter.
Det verkliga arbetet utförs i sektionerna. Under 2013-14 genomförde akademien exempelvis ett antal studier på
uppdrag av marinchefen. I ”min sektion”
arbetade vi särskilt med frågor rörande
framtida hangarfartygs vara eller inte
vara, logistik under expeditionära operationer samt frågan om närvaro till sjöss
särskilt i de franska områdena utanför
Europa. Arbetet avrapporterades för en
mycket nöjd marinchef, amiral Rogel,
samt delar av hans stab.
Akademien genomför också ett antal
studieresor och studiebesök. Våren 2014
besöktes bl.a. Monaco (Albert II är associerad medlem och drivande inom havsforskningen). I vår gäller besöket Marseille och dess hamn m.m.
En viktig del av akademiens uppgifter
är att uppmuntra vetenskapen. För detta

Inval och ledamöter

Akademiens ledamöter utgörs av de ordinarie och de honorära. En ledamot
övergår från att vara ordinarie till honorär efter ansökan. Anledningen kan t.ex.
vara långvarig utlandsvistelse eller, vanligare, hög ålder och därmed förknippade
problem. En honorär medlem kan mycket
väl delta i arbetet men har, liksom de associerade, inte rösträtt.
När en plats bland de ordinarie blir
ledig diskuteras invalet i respektive avdelning. I allmänhet finns det ett antal
personer, som har uttryckt intresse för
medlemskap. I den örlogsmarina avdelningen har exempelvis tre platser blivit
lediga denna vinter. En av dessa har tills
vidare utlysts. Efter en diskussion kom
avdelningen – inte överraskande – fram
till att amiral Guillaud, som avgick som
Cema (försvarschef) 2014, var en lämplig
kandidat. Det åligger då kandidaten att
presentera sin kandidatur för akademien
varefter inval sker. Därefter upprepas
processen för de övriga lediga platserna.
Det finns alltså ingen valberedning; medlemskap kräver ett personligt initiativ.
Detta system gör att ledamöterna är
relativt ålderstigna; den äldste ordinarie
ledamoten i den örlogsmarina avdelningen är amiral Lacoste, som är väl över 90
men deltar med liv och lust. Avdelningen
består i övrigt av 11 amiraler och vederli171

kar: 9 sjöofficerare, 1 commissaire (motsv. närmast marinintendent) och 1 läkare.
Alla är pensionerade.
Inga försök görs att få in yngre, aktiva
officerare. Anledningen är att en officer i
aktiv tjänst knappast kan delta i ett akademiskt arbete eftersom hans yttrandefrihet är beskuren. Dessutom har amiraler i tjänst knappast tid.
Å andra sidan medför systemet med
”ständiga gäster” att ett relativt stort antal
individer följer akademiens arbete.

Egna erfarenheter

Hur blev jag då ledamot? Svaret är att jag
fick en förfrågan av amiralen Dufourcq
som är korresponderande ledamot av
KKrVA. Efter det att jag lämnat ett detaljerat CV tycks jag ha godkänts av den
örlogsmarina avdelningen. Sedan följde
ett administrativt arbete där jag godkändes av marinstaben, försvarsdepartementet, utrikesdepartementet och landshövdingen (le préfet) i Övre Savoyen (Haut
Savoie), där jag bor. Detta tog två år.
Därefter presenterades mitt CV för hela
akademien varefter inval skedde.
Eftersom jag bor i Frankrike, och på
min begäran, deltar jag i den örlogsmarina avdelningens arbete på samma grunder som alla andra ledamöter, med undantag av att jag inte har rösträtt. Arbetet
i avdelningen är trevligt och jag känner
mig fullständigt accepterad min relativt
låga grad till trots. När det hälsas kallar
alla varandra för ”amiral” utom jag som
kallas ”Lars”!
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För en gammal chef för marinens studieavdelning är det naturligtvis både
roligt och intressant att få delta i diskussioner om hangarfartygens vara eller inte
vara, kärnvapenavskräckningens framtid
med mera. Problemen känns väl igen –
allt är bara i en annan skala.
I övrigt präglas akademien av en icke
obetydlig formalism; något som ledamöterna ofta skojar om. Någon aktivitet
liknande vårt högtidssammanträde finns
inte. Prisutdelningen sker i samband med
verksamhetsårets öppnande i mitten av
oktober. En gemensam middag anordnas
per år.
Ledamöterna kan nog betecknas som
tillhörande det franska folkhemmets tak;
de är högt ansedda med lång erfarenhet
av viktiga poster såväl offentligt som privat. Att vara ledamot ger prestige. Detta
innebär givetvis att akademiens ledamöter i samband med resor och studiebesök
behandlas som VIP.

Avslutning

Havet utgör människans framtid. Globaliseringen är en av vår tids viktigaste
trender; denna går hand i hand med maritimiseringen av ekonomi och säkerhet.
Såväl KÖMS som Académie de marine
har därför extremt viktiga uppgifter inom
respektive lands politik. Förhoppningsvis
skulle ett samarbete kunna tillföra båda
akademier nya kunskaper och nya synsätt
samt, inte minst, nya nätverk. Ett samarbete vore också naturligt av såväl historiska som europolitiska skäl.

Fabian och Ewa Tamms stipendium
Fabian och Ewa Tamms stipendium på 30 000 kronor utdelas för vetenskapligt arbete inom sjötaktik – även innefattande utvecklingen av vapenbärare, vapen och hjälpmedel – navigation, sjöfart och den maritima miljön. Stipendiat skall genom studier,
resor etc. på vetenskaplig grund utveckla ett delområde inom ovan angivna områden.
Arbetet skall redovisas för akademien skriftligt senast ett år efter utdelningen.
Kungl. Örlogsmannasällskapet, på förslag av styrelsen, beslutar om utdelning av
stipendiet, som överlämnas vid akademiens högtidssammanträde den 17 november.
Ansökan om Fabian och Ewa Tamms stipendium skall vara Kungl. Örlogsmannasällskapet tillhanda senast den 15 augusti 2015. Ansökan skall förutom namn och adress
m.m. innehålla ämnesområde och syfte samt översiktlig disposition och arbetsplan.
Ansökan, märkt Stipendium, skickas till:
Kungl. Örlogsmannasällskapet
Teatergatan 3, 1 tr
111 48 Stockholm
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Ambassadör
HENRIK AMNEUS

Henrik Amneus tog reservofficersexamen i flottan 1956 och diplomerades från Handelshögskolan i Stockholm 1960. Han blev
attaché vid Utrikesdepartementet (UD) 1961 och har tjänstgjort
som diplomat i en rad skilda befattningar, bland annat som ambassadör i Bagdad 1988-1991.

Historien om RMS Lusitanias undergång – en
kort återblick
Den 7 maj 1915 avfyrade den tyska ubåten U-20 en torped mot Cunardlinjens RMS
Lusitania, ett av dåtidens största, snabbaste och mest kända passagerarfartyg, som
från Nordatlanten med god fart (18 knop) ångade över irländska sjön på väg till
Liverpool. Torpeden detonerade ett par meter under vattenlinjen på styrbordssidan
för om midskepps, i höjd med främre skorstenen, och Lusitania sjönk inom tjugo
minuter. Av sammanlagt 1959 passagerare och besättning (de flesta engelsmän
och kanadensare) omkom 1198 (61 %). Endast 4 av 39 spädbarn och minderåriga
överlevde katastrofen. Sprängningen väckte ett ramaskri i stora delar av världen
och gav upphov till både en livlig debatt om sjökrigets beskaffenhet och omfattande
politisk-diplomatisk aktivitet. Fartyget hade lämnat New York med närmare 200
amerikanska medborgare ombord. Av dessa omkom 128 vilket fick USA:s regering
att engagera sig. President Wilson, en framträdande uttolkare av folkrätten, deltog
själv aktivt i den efterföljande skriftväxlingen mellan stormakterna. Passagerarlistan upptar fem svenskar, som alla omkom.
Den tvivelaktiga sjökrigstekniska bravaden att utan förvarning med en enda torped sänka RMS Lusitania och låta 1198
passagerare och besättning omkomma i
vågorna var ett tecken på sjökrigets brutalisering vid denna tid.
Katastrofen sågs i omvärlden i första
hand som en barbarisk krigshandling
riktad mot civila. Vid närmare granskning finner man en del omständigheter
som nyanserar bilden en aning. Minor

och ubåtar var moderna vapen som ännu
inte prövats i krig. En viss om än svag
folkrättslig argumentation ställdes mot
humanitetens grundläggande krav och
kunde inte undanröja skammen på tysk
sida. Tysklands folkrättsliga och humanitära övergrepp i Belgien hösten 1914
hade upprört många. Med sänkningen av
Lusitania försvann alla tyska förhoppningar att vinna omvärldens sympatier i
det stora kriget.
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Regler för sjökriget 1914
Under 1900-talets första årtionde hade
stormakterna förhandlat fram konventioner för sjökriget. De byggde på gamla
traditioner och föreställningar om havens frihet. Londondeklarationen 1909,
”Blockade in Time of War”, ratificerades
visserligen aldrig men godtogs på det hela
taget som gällande folkrätt. Närblockaden, en effektiv avspärrning av en hamn
eller begränsad kuststräcka, var tillåten.
Den blockerande staten hade rätt att uppbringa alla fartyg, även neutrala, oavsett
lastens beskaffenhet. En annan gammal
regel bekräftades: stormakterna erkände
inte en allmän blockad av ett större havsområde. Friheten att färdas på öppet hav
fick inte inskränkas.  
För att i krigstid kontrollera passagerar- och handelsfartygens identitet och
last på öppet hav gällde den hävdvunna
visitationsrätten (eng. right of stop and
search), en procedur som kunde innehålla flera led: uppmaning att visa flagg och
stanna fartyget; om uppmaningen inte åtlyds, avfyrande av varningsskott; besök
ombord för kontroll av identitet och last.
Om ett handelsfartyg försökte undkomma eller gjorde motstånd förlorade hon
sin immunitet mot attack. Ett civilt fartyg
tillhörande fienden kunde alltid sänkas
liksom ett neutralt som påträffats med
last av krigskontraband; i båda fallen
skulle dock besättningen och passagerare
dessförinnan ges tillfälle att lämna skeppet i ordnade former. Blotta misstanken
om kontraband rättfärdigade inte attack
utan varning.
Om stormakterna i Londondeklarationen i stort delade synen på blockadens
natur och rättsliga ställning skiljde sig
åsikterna om vilka varor som skulle anses vara kontraband. Engelsmännen t.ex.
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delade före 1914 in krigskontraband i tre
kategorier. Den första innefattade vapen
och ammunition. Den andra upptog varor
som kunde användas för både militära
och civila ändamål. Den tredje gällde
neutrala, fria varor (tvål, papper) som
saknade större direkt värde för krigsansträngningen. Från början av kriget förde
England över allt fler varor till den första
kategorin, så t.ex. livsmedel i mars 1915.
Neutrala fartyg med last av vete till Tyskland kunde således uppbringas på öppet
hav. Längre fram i kriget fanns knappast
några varor kvar i kategori tre. Så småningom kom blockaden att omfatta även
fartyg med last till neutrala hamnar.

Brittisk Military Area
och tysk Submarine
Kriegszone
Redan dagarna efter krigsutbrottet införde engelsmännen en (illegal) distansblockad i Nordsjön och Engelska
Kanalen och började lägga ut minor utanför sitt eget territorialvatten. En annan
kränkning av då gällande folkrätt bestod
i att regeringen gav Royal Navy rätt att
uppbringa misstänkta handelsfartyg och
eskortera dem till brittiska kontrollstationer i hamn för visitation. Neutrala länder
med Nederländerna, de skandinaviska
och USA i spetsen protesterade högljutt
mot denna ordning som medförde förseningar, höjda kostnader och andra olägenheter för den internationella sjöfarten.
Britterna motiverade sin blockad med att
nya, ovanliga och särskilda omständigheter rådde i detta krig. Åtgärden skulle ses
som vedergällning mot tyska mineringar
i Nordsjön och längs engelska kusten.
Den 3 november 1914 utvidgade England sin blockad genom att förklara hela
Nordsjön för krigsområde (military area)

och varnade samtidigt neutral sjöfart för
minrisken.
Tyskarna anklagade engelsmännen för
att tillämpa ”hungerblockad”. De svarade
med att i februari 1915 proklamera sin
egen (likaledes illegala) ubåtskrigszon
till sjöss runt hela Storbritanniens och
Irlands kuster. En ränna lämnades öppen
utmed Norges västkust ned till gränsen
mellan Nederländerna och Belgien. Kejsaren kom själv till Wilhelmshafen och
talade till sina ubåtsofficerare. Alla fiendefartyg skulle förstöras inom denna zon.
Fartyg och medborgare från neutrala länder uppmanades undvika zonen eftersom
torpedering inte kunde uteslutas. Om det
är möjligt att rädda besättningen, gör det,
i annat fall kan det inte hjälpas, var instruktionen från högsta ort. Wilhelm hävdade att deras krigszon var en vedergällning mot britternas krigsområde.
Den tyska ubåtsblockaden 1915 var en
föregångare till det oinskränkta ubåtskrig
som proklamerades i Berlin två år senare,
den 31 januari 1917. Det senare innebar
att alla fartyg, fientliga och neutrala, bestyckade som obestyckade, skulle anfallas och sänkas var de än påträffades. Det
var slutet på havens frihet som enligt en
amerikansk tidning, hädanefter kunde åtnjutas endast av ”fiskar och isberg”.

Bestyckning av civil
sjöfart

Att utrusta kommersiella fartyg med vapen har länge tillhört sjökrigets villkor.
I stormakternas försvarsplaneringar i
början av 1900-talet ingick bestyckning
av de snabba (över 18 knop) oceangående
passagerarfartygen i händelse av krig.
Hög fart och kraftigt artilleri skulle göra
sådana Armed Merchant Cruisers till värdefulla komplement till örlogsfartygen.
Tanken övergavs ganska snart, av flera

skäl. Deras användbarhet begränsades
av den enorma kolförbrukningen, och de
saknade skyddande pansar. Men Lusitania hann rekvireras av marinen under ett
par veckor efter krigsutbrottet innan hon
tilläts återuppta sin civila passagerartrad
Liverpool – New York i september 1914.

Sjökriget och vapenutvecklingen
Med tillkomsten av minor och ubåtar i
Första Världskriget rubbas gällande ordning. Den internationella rätten som den
utvecklats från segelfartygens tid räcker
inte till. För ubåtskaptenen uppstår ett
antal dilemman. Ett handelsfartyg kan
föra falsk flagg och egentligen vara något
helt annat. Medan ubåten i ytläge beordrar stopp, i förekommande fall avfyrar
varningsskott och genomför proceduren
med visitering kan handelsfartyget hinna
sända SOS-signaler per radio och tillkalla hjälp. Dessutom kan även lätt artilleri
åstadkomma allvarlig skada på en ubåt,
liksom handgranater om fartygen skulle
komma nära varandra. I det senare fallet
kan tillfälle erbjuda sig för handelsfartyget att ramma ubåten. Tyskland förlorade
många ubåtar till följd av ramning i början av kriget. I ytläge befinner sig ubåten
således i en utsatt situation. Visitationskravet kvarstår men blir verkningslöst.
Tyskarna slutade också ganska snart att
tillämpa reglerna och tillät torpedering
utan föregående varning.

Var Lusitania lovligt byte
för U-20?
Den tyska ubåten U-20, som lämnat hemmabasen i Emden dagen innan Lusitania
seglade från New York den 1 maj, hade
patrullerat sjöområdet utmed Irlands
södra kust och sänkt tre engelska fartyg
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den 5 och 6 maj. Ett av fallen gällde en
liten engelsk skonare på 132 ton; sänkningen skedde efter varning och besättningen på fem personer släpptes iväg i
en roddbåt. Det var det enda tillfälle på
denna expedition då U-20 tillämpade regelrätt stop and search. De två brittiska
handelsfartygen på omkring 6 000 ton
besköts utan föregående varning med artilleri och sänktes med torpeder efter att
besättningen givits tillfälle att gå i livbåtarna och undkomma.
Den 7 maj är en vacker vårdag med
klar sikt och svaga vindar när den tjocka
morgondimman väl lättat. Kaptenlöjtnant Walther Schwieger siktar Lusitania
vid tolvtiden Vi vet inte hur han tänkte,
krigsdagboken ger inte klart besked, men
vi kan spekulera.
Identifieringen borde inte ha erbjudit
något problem. En dryg distansminut
bort har han ett av världens största och
mest kända passagerarfartyg. U-20:s besättning var, liksom många tyska ubåtars,
förstärkt med en ”lots” från handelsflottan vars uppgift var att med hjälp av erfarenhet och publicerade fartygsregister
bedöma potentiella bytens identitet och
egenskaper. Och tyskarna kan inte ha varit omedvetna om att Cunardrederiet upprätthållit reguljär passagerartrafik både
före och efter krigsutbrottet.
Om Lusitania var (offensivt) bestyckat
eller medförde last av krigskontraband,
vilket Schwieger inte med säkerhet kunde veta, hade han rätt att förstöra henne
utan förvarning. Men enligt folkrätten
och i humanitetens namn måste han först
bereda mer än 1900 passagerare och besättning tillfälle att gå i livbåtarna. Under
tiden kunde Lusitania kalla på hjälp av
brittiska örlogsfartyg. Om U-20 gick upp
i ytläge och varnade från säg 1000 meters håll skulle det inte ta många minuter
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för Lusitania (som vid tillfället gjorde
18 knop) att gira mot U-20 och försöka
ramma ubåten. Om det fanns artilleri
ombord vore U-20 ett lätt byte. Schwieger förefaller således ha stått inför valet
att antingen torpedera utan förvarning
eller avstå från attack och söka andra offer (i krigets inledningsskede hade tyska
ubåtskaptener vid några tillfällen avstått
från att attackera passagerarfartyg överhuvudtaget). Han valde det förstnämnda
och skrev därmed in sig i sjökrigshistorien på ett föga smickrande sätt.

Förklaringar och mytbildning

Teorier om katastrofens orsaker och mytbildningen omkring den är omfattande.
Den tyska propagandamaskinen och
dess högljudda sympatisörer i USA spred
skamlösa lögner och påhittade historier
i sina försök att rättfärdiga 1200 döda
icke-kombattanter och civila. De hävdade
att det fanns kanoner ombord vid överfarten, antingen monterade eller färdiga att
monteras. Alla undersökningar efter katastrofen visar att så inte var fallet. Inte
ett enda trovärdigt belägg har lagts fram.
Lusitania var visserligen konstruerad för
att kunna bestyckas men denna kapacitet
hade aldrig utnyttjats. Hon och hennes
systerfartyg Mauritania ingår, tillsammans med ett stor antal andra snabba
fartyg, i Brassey´s Naval Annual, 1914,
i kategorin Royal Navy Reserved Merchant Ships, vilket betyder att de kunde
rekvireras av brittiska marinen, inte nödvändigtvis att så redan skett.
Förekomsten av krigskontraband och
explosiva produkter, som dessutom kunde förklara det snabba förloppet vid förlisningen, var en annan motanklagelse.
Dokument och undersökningar har visat
att större delen av det begränsade lastut-

Vykort med Lusitania. Källa: Wikimedia commons.
rymmet upptogs av livsmedel samt 5500
lådor gevärspatroner, 1248 lådor granatkartescher och 18 lådor tändrör, allt legitim last på passagerarfartyg enligt amerikansk lag. Omfattande undersökningar
i USA och England tyder på att ammunition i denna form inte kan antändas eller explodera av yttre tryck. Obekräftade
uppgifter om aluminiumpulver förekommer också.
När man på tysk sida hävdade att tyska
varningar inte tagits på allvar åberopades
bl.a. den annons som stod införd i dagstidningar i New York avresedagen men
var daterad 22 april, omedelbart under
officiella tidtabellen för Cunards transatlantiska överfarter under maj och juni.
Annonsen, undertecknad av kejserliga
tyska ambassaden i Washington, riktar
sig till alla passagerare på brittiska och
allierade fartyg, således inte specifikt
Lusitania. De påminns om att de reser på egen risk i den tyska krigszonen.
Tyskarna spred också påståenden om att

förklädda kanadensiska trupper fanns
ombord, men även dessa saknar belägg.
Åberopandet av akut nödläge på grund av
att den brittiska blockaden var på väg att
framkalla utbredd hungersnöd i Tyskland
har inte kunnat verifieras av faktiska förhållanden, landets livsmedelsförsörjning
var vid denna tid ännu god.
Till kategorin konspirationsteorier
kan vi hänföra utsagan att ubåtskaptenen
hade ett uttryckligt uppdrag att torpedera
just Lusitania. Detsamma gäller uppgifter om att tyska agenter på Cunards kontor i New York skulle ha läckt detaljer om
fartygets rutt, planerad fart, kurs m.m.
En spektakulär konspiration består i att
Churchill, First Lord of the Admiralty,
skulle ha planerat katastrofen för att påverka den amerikanska opinionen och
provocera Förenta Staterna att gå med i
kriget.
En tredje och allvarligare fråga i samband med katastrofen är om de ansvariga
på brittisk sida - marinministern, amira179

litet, rederiet och Lusitanias kapten Turner – gjorde tillräckligt för att skydda
fartyget på denna transatlantiska överfart
(den etthundraförsta totalt, den sjunde
efter krigsutbrottet). Amiralitet hamnade
tidigt i försvarsposition och sökte följaktligen i den officiella undersökningskommissionen kasta största möjliga skuld på
Turner, med begränsad framgång. Han
skulle ha gått för nära land, hållit för
låg fart och underlåtit att zickzacka för
att försvåra ubåtsattack. Amiralitet, som
hade det exklusiva ansvaret för alla kommunikationer med Turner under överfarten, hade utfärdat allmänna varningar om
förekomsten av ubåtar i området. Men
var dessa varningar tillräckligt konkreta, nådde de fram till Turner och delade
krigsledningen med sig av all tillgänglig
information? Det förefaller som om Turner inte informerats om att 23 brittiska
fartyg sänkts av tyska ubåtar sedan Lusitania lämnade New York. Inte heller tycks
han ha nåtts av uppgiften att två brittiska
handelsfartyg sänkts dagen innan i just
det aktuella området. En faktor i detta
sammanhang är krigsledningens synnerliga försiktighet när det gällde att hemlighålla förhållandet att britterna knäckt
tyskarnas koder; detta fick under inga
omständigheter komma till fiendens kännedom. En annan är amiralitetets strävan
att undvika att ge offentlighet åt brister
på brittisk sida som skulle kunna ge näring åt den intensiva tyska propagandan.
Varför fanns ingen eskort tillgänglig i det
aktuella området? Churchill själv befann
sig på besök vid fronten i Frankrike de
aktuella dagarna, och av den rikhaltiga
litteraturen om Lusitania kan man utläsa
att informations- och kommadostrukturen i amiralitet lämnade en del övrigt att
önska. Kapten Turner friades också från
alla anklagelser och fick rederiets förtro180

ende att föra befäl på andra fartyg. (Han
överlevde märkligt nog en andra torpedering och förlisning före sin pensionering
1919.) Att Churchill fick lämna amiralitet vid regeringsombildningen senare
samma månad förklaras dock endast till
en ringa del av omständigheterna kring
Lusitanias sänkning.
Det har spekulerats åtskilligt om anledningen till att Lusitana gick till botten på 100 meters djup endast 18 minuter
efter torpederingen. (Det tog två och en
halv timme för Titanic att sjunka.) Utlöste torpedskottet en andra explosion i det
främre pannrummet, eller antändes koldamm i en tom bunker? Några experter
menar att den andra explosion som sågs
av Schwieger i periskopet och upplevdes
av många överlevande orsakades av ett
brustet huvudångrör. Klarhet på denna
punkt kan möjligen nås den dag det blir
tekniskt möjligt att i detalj studera fartygets styrbordssida som nu ligger vänd
mot botten.
En omhuldad föreställning gör gällande att Lusitania-katastrofen var den utlösande faktorn bakom Förenta Staterna inträde i kriget knappt två år senare. Så var
inte fallet. Amerikanska UD hade tidigare
(10 februari 1915), som svar på Tysklands
upprättande av sin ubåtskrigszon, uttalat
att i händelse tyska ubåtar skulle förstöra
ett amerikanskt fartyg eller döda amerikanska medborgare skulle det bli svårt
för USA:s regering att uppfatta aktionen
som annat än en oförsvarlig kränkning
av neutrala rättigheter. I en sådan situation skulle Berlin bära det fulla ansvaret
(doktrinen om ”strict accountability”. Till
en början hävdade Washington att amerikaner skulle vara immuna under alla
förhållanden, även ombord på allierade
fartyg, men denna extrema position övergavs.) Kort efter sänkningen bad Berlin

om ursäkt och beklagade förlusten av
amerikanska liv. De skyllde på britterna
och deras hungerpolitik som tvingade
fram tysk vedergällning. President Wilson knackade själv ned utkastet till den
första protestnoten på sin portabla reseskrivmaskin. Han påtalade åter att medborgare i icke krigförande stat, däribland
128 omkomna amerikaner, hade berövats
rätten att fritt färdas på öppet hav och
inte beretts tillfälle att lämna fartyget
före sänkningen och krävde ersättning.
De amerikanska protesterna ledde till
att Tyskland i februari 1916 påtog sig
ansvaret för amerikanska medborgares
ekonomiska förluster med anledning av
katastrofen.
Katastrofen spädde på och förstärkte
en negativ bild av Tyskland som kulturnation och krigförande stat, men det var
det tyska proklamationen om oinskränkt
ubåtskrig från 1 februari 1917 och, framför allt, den beryktade Zimmermanaffären som fick president Wilson att be
Kongressen förklara Tyskland krig i april
1917.
Tyska media hyllade torpederingen
av Lusitania som en stor framgång för
ubåtsvapnet och en av de största bedrifterna i det pågående sjökriget som ”vi betraktar med glädjefylld stolthet”. En katolsk tidning menade att sänkningen hade
en moralisk innebörd överstigande den
materiella framgången. Påven däremot
beklagade i ett telegram till kejsaren hans
inhumana metoder. Till marinledningens
förargelse blev det ingen kejserlig medalj
till Schwieger, vilket var likvärdigt med
en reprimand. Den för internationell opinion känslige Wilhelm fick kalla fötter
(tillfälligt) och beordrade förbud mot att
attackera passagerarfartyg. Amiral von
Tirpitz protesterade och begärde avsked
vilket inte beviljades.

Utanför Tyskland och Österrike-Ungern var reaktionen mot dådet stark världen över. Upprördheten var naturligtvis
störst i Storbritannien, inte minst i Liverpool, Lusitanias hemmahamn. Men även
i London förekom folkliga protester och
upplopp. Tyska affärer, kontor och byggnader vandaliserades och förstördes. I andra ändan av den sociala skalan berövade
kung George V sin kusin kejsar Wilhelm
och hans familj deras strumpebandsordnar. Sänkningen kommenterades utförligt i svensk press medan regeringen
förhöll sig neutralt tyst. Hjalmar Branting
skrev i Socialdemokraten om ”den tyska
krigsföringens förvildning” och att ”hela
ubåtskriget mot icke-krigsfartyg från
början varit ett knytnävsslag mot den
folkrätt som man trott alla civiliserade
folk skulle åtminstone sträva till att respektera”. Nya Dagligt Allehanda skrev
så här: ”Den civiliserade världen sänder
upp ett skri av fasa och indignation..….
Detta är ett oförlåtligt brott mot mänskligheten.” I Svenska Dagbladet rapporteras och citeras utländsk press flitigt, men
endast två ledarkommentarer förekommer under de aktuella dagarna. Den 8
maj står det: ”Den sorgliga och häpnadsväckande underrättelsen skulle uppskaka
hela världen som en ny Titanic-katastrof,
ifall mänskligheten nu inte dagligen hade
ojämförligt väldigare olyckor och förluster att tänka på. Allt är relativt här i
världen. Nu blir Lusitanias undergång
blott en episod i världsdramat.” Och dagen därpå skriver tidningen: ”En allmännare betydelse har denna katastrof endast
därigenom att den uppkallar frågan om
vilka motåtgärder Amerika möjligen kan
komma att vidtaga.”
Var det en tillfällighet att sänkningen
av ett stort passagerarfartyg utan förvarning med nära 1200 civila dödsoffer ut181

fördes av en tysk ubåt? Tyskland ansåg
sig tvunget att bedriva handelskrig, och
ubåtskriget utvecklades till en existentiell fråga. Britterna behövde inte bedriva
handelskrig eftersom civil tysk sjöfart
upphört; tidigt i kriget försvann tyska
handelsflottan från världshaven till följd
av de allierades överlägsenhet, fartygen
var antingen förstörda eller internerade
i olika hamnar. Även för engelsmännen
handlade sjökriget om överlevnad. I första hand skyddade de sin egen handelsflotta och bekämpade fiendens sjömilitära
kapacitet, vilket inte krävde civila offer i
samma omfattning. Det var två parallella
överlevnadsstrategier som kolliderade
när U-20 siktade Lusitania i periskopet.
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Replik & Kommentar

Kommentar till inlägg från Jerker Widén
Akademisering av svensk officersutbildning har nu pågått i ett och ett halvt decennium, om man som startpunkt väljer 1999 års införande av Yrkesofficersprogrammet
(YOP). Sveriges militära akademisering inleddes därmed 10-20 år senare än i många
andra av Västvärldens länder. Med jämna mellanrum görs inlägg som antingen försvarar eller kritiserar hur utbildningen bedrivs. Aktuella exempel ges i KÖMS TiS
nr 2/2014, där Jerker Widén och Jarl Ellsén båda diskuterar sjöofficersutbildning och
kommer till radikalt olika slutsatser.
Med bakgrund inom Armén respektive Flygvapnet avhåller vi oss från att diskutera
detaljer i marint inriktad utbildning. Vi tänker istället kommentera den av Jerker Widén beskrivna bristen på forskarutbildade officerare som kan integrera vetenskaplig
teori med militär praktik inom officersutbildningen.
Widén beskriver FHS utbildning i krigsvetenskap och dess svårigheter att integrera
teori med praktik. Problemet är, menar Widén, att FHS militära lärare saknar vetenskaplig kompetens medan de undervisande forskarna saknar militär kompetens. Widén
menar att den bästa lösningen vore forskarutbildade officerare, men han konstaterar att
det råder “brist” på sådana.
Som disputerade med officerserfarenhet instämmer vi i Widéns beskrivning av fördelarna med forskarutbildade officerare i utbildningen. Men kategorins betydelse är
större än så – och läsaren får här ursäkta en utvikning.
Det främsta kännetecknet för samtidens s k professionella yrkesgrupper (“professioner”) är att de granskar, ifrågasätter och utvecklar sina yrkespraktiker på ett metodiskt
(vetenskapligt) sätt. I en profession definieras inte sanning av vad ledningen fastslår,
utan av yrkesgruppens abstrakta expertis. Expertis utvecklas genom att yrkesutövare
tillägnar sig metodkunnande och använder det för att analysera sina egna handlingar
och funktionssätt. Ett kännetecken för professioner är att kunskapsutveckling sker fristående från t ex myndighetshierarkier. Medicinska forskningsresultat publiceras inte
för att författaren är överläkare, utan för att resultaten bedöms utveckla expertisen.
Läkares behandlingsmetoder baseras på forskningsresultat, inte på direktiv från sjukhusledningen.
Professionalisering innebär att yrkens traditionella statusordningar utmanas och
förändras. I en profession trumfar inte grad/position ett överlägset expertkunnande.
Professioner förutsätter forskning och skapar karriärvägar i yrket baserade på forskning.
Forskarutbildade officerare utgör således en viktig tillgång i undervisningen, där är
vi eniga med Widén. Det är officerares forskning som definierar innebörden i en modern militär profession. Officerskåren blir “professionell” endast genom att forskarutbildade officerare utvecklar militära praktiker genom att underkasta den vetenskaplig
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analys. Både som forskare och som lärare utgör forskarutbildade officerare en nyckelkategori om den svenska officerskåren skall nå en ökad grad av professionalisering.
Vi har dock svårt att svälja Widéns beskrivning av “brist” på forskarutbildade officerare. En brist betyder att behov/efterfrågan överstiger utbud/tillgång. Är det “brist”
på forskarutbildade officerare på FHS, d v s är efterfrågan större än tillgången? Svaret
är nej. FHS efterfrågar inte forskarutbildade officerare. Det finns de facto inte en enda
FHS-befattning vars kvalifikationskrav är officerserfarenhet och forskarutbildning.
Alla befattningar på FHS har kvalifikationskrav men ingen befattning kräver att innehavaren är forskarutbildad officer.
Som nyligen redovisats av Håkan Edström i Utbildning till varje pris? (i KKrVA nr
3/2014) styrs FHS av en ledningsgrupp där de militära representanterna saknar akademisk examen på forskarnivå (och ofta även på grundnivå). FHS institutioner styrs i
stor utsträckning av officerare utan de akademiska kvalifikationer som Högskolelagen
föreskriver.
Den av Widén värderade kompetensprofilen har således inte gjort avtryck i FHS
befattningsstruktur. FHS talar ofta och mycket om “professionen”, men låter inte professionella principer styra den egna befattningsstrukturen. Där sitter kompetensen i
axelklaffarna, och värderas därefter. Förslag om att på FHS inrätta forskartjänster för
disputerade officerare framfördes redan i mitten av 1990-talet, men avfärdades då med
argumentet att det var ”för få som skulle kunna söka tjänsterna” (sic!).
Tillgången på svenska forskarutbildade officerare är inte stor, men den är bevisligen
större än FHS efterfrågan. Till stor del är den ett resultat av det militära doktorandprogram som tillskapades 1993 på initiativ av tidigare ÖB Bengt Gustafsson. ”ÖB:s
doktorandprogram” tänktes förse försvaret med en grupp officerare kompetenta som
beställare av materiel-/forskningsprojekt och för att leda försvarets akademisering av
militär utbildning. Statusen var initialt hög och ÖB träffade i början doktorandgruppen varje år. Den militära doktorandgruppen marginaliserades efterhand av dem vars
maktpositioner den utmanade. Statusen urholkades - “ÖB:s doktorandprogram” blev
“Högkvarterets” (utan årlig ÖB-träff). Sedermera blev det “Försvarsmaktens och Försvarshögskolans” doktorandprogram.
Endast en liten andel av de disputerade officerarna återfinns på FHS 1-2 år efter avlagd doktorsexamen. 2011 beställde Försvarsmakten en utvärdering av doktorandprogrammet. I den framgick bl a att de militära doktoranderna uppgivit sig motarbetade
både av civila akademiker och av traditionellt utbildade officerare - de två kategorier
som innehar praktiskt taget alla ledande befattningar inom FHS. Ett illustrativt exempel är att flera av de disputerade officerare som arbetade på FHS inte fick ingå i de
ämnesråd som styr innehållet i den militära utbildningens olika ämnen. Snarare än en
tillgång sågs disputerade officerare som en besvärlig anomali för både den traditionella
militära och den traditionella akademiska statusordningen. En tidigare FHS-rektor uttryckte ärligt sin uppfattning: ”Man blir varken en bra officer eller en bra forskare”. Det
synsättet har länge dominerat inom FHS.
De forskarutbildade officerare som arbetat på FHS har i regel organisatoriskt inplacerats under personer utan vetenskaplig kompetens. Doktorsexamen har inte lett till
automatisk gradbefordran, vilket illustrerar den traditionella statusordningens primat.
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Vikten av FHS egna nivåhöjande militära skolsteg har således överordnats värdet av
forskarutbildning. (Två terminers stabsutbildning kvalificerar för gradbefordran, men
inte en 3-årig akademisk kandidatexamen följd av en fyraårig forskarutbildning.)
En mer rättvisande beskrivning än “brist” på disputerade officerare är således att
FHS retorik inte stämmer med det faktiska agerandet. Istället för en reell professionalisering, baserad på officerares forskning om den egna praktiken, är det väsentligen ett
illusionsnummer som FHS utför. Retorik, beslut och faktiskt handlande sammanhänger inte. Till omgivningen signalerar FHS ambitioner som man inte internt realiserar.
Utan att påstå att ingenting av värde åstadkommits, måste utfallet, i ljuset av de ansenliga ekonomiska resurser som plöjts ned, anses vara ytterst magert. Omsorgen om
FHS traditionella statusordning resp privilegiestruktur har uppenbarligen vägt tyngre
än ambitionen att åstadkomma en reell professionalisering. Med jämna mellanrum det
senaste decenniet, i skrivelser till universitetsvärldens styr-/granskningsorgan och nu
senast i november 2014 till Regeringskansliet, förkunnar FHS att forskarutbildade officerare utgör en “mycket viktig” kategori samt deklarerar ståndpunkter som att det är
”avgörande” att dessa forskar och medverkar i uppbyggnaden av FHS som eget lärosäte
och av ”officersprofessionen”.
Det låter således utmärkt på retoriknivån. I faktiskt handlande värderar/behandlar
emellertid FHS inte alls forskarutbildade officerare som en central kategori. FHS anser
det viktigare, när militära chefsbefattningar skall besättas, att ha gått skolans egna
militära utbildningssteg än att ha doktorerat.
FHS ställning i officerskårens skolsystem bygger på tradition och generalistanspråk,
inte på expertis och professionalisering. FHS domineras av, och reproducerar, den traditionella militära statusordningen. Officersbefattningar på FHS tillsätts, och löner
sätts, baserat primärt på militär grad.
Situationen blir därmed paradoxal, eftersom FHS nu i flera år kommunicerat hur
viktigt det är att skolan erhåller rättigheter att själv utfärda doktorsexamen. Givet FHS
bevisat ytterst begränsade intresse av forskarutbildade officerare – vad tänks den framtida “slutprodukten” av militär forskarutbildning användas till?
Arne Norlander, överstelöjtnant & teknologie doktor, Högkvarteret, Försvarsmakten.
Karl Ydén, reservofficer & filosofie doktor, Chalmers Tekniska Högskola & Kings College, London.
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Bokanmälan

Hervé Coutau-Bégarie,
1956-2012. L’homme,
l’historien, le stratégiste
Institut de Stratégie Comparée anordnade i februari 2013 ett minnesseminarium över Hervé
Coutau-Bégarie, korresponderande ledamot
av Kungl. Örlogsmannasällskapet. Eftersom HCB, som han i allmänhet kallas, hade
många vänner och beundrare i Sverige finns det anledning att kort uppmärksamma
denna bok som innehåller de föredrag – och lite mer – som hölls vid detta tillfälle.
Inledningsvis kan noteras att HCB var mycket stolt över att vara KL i KÖMS, något
som intygats av systern i hennes griftetal. Hans inträdesanförande Naval forces and
prevention of conflict (TiS 1997, s. 189-192) bröt ny mark inom den marina strategien.
Tyvärr drog KÖMS, såvitt känt, inte någon verklig nytta av HCB.
Bokens första del är ett porträtt av HCB som människa, lärare, forskare och författare. Han hade en utomordentligt hög arbetskapacitet – han läste i snitt 100 sidor i timmen och kom ihåg allt han läst. Hans produktion var enorm – han dikterade allt han
skrev ur minnet för sin sekreterare madame Redon – inklusive citat och fotnotstexter!
Arbetet fortsatte in i det allra sista.
Särskilt intressant för alla de svenskar som haft HCB som professor i strategi är här
avsnittet om honom som lärare och förnyare av undervisningen i strategi.
I den andra delen skildras HCBs verk – hans forskning och produktion. Här får läsaren initierade inblickar i hans omfattande arbetsfält: allmän historia, marinhistoria,
internationella relationer, strategins historia, flygstrategi, geopolitik med mera. Undertecknad har lämnat ett kort bidrag angående de fransk-svenska relationerna genom
tiderna.
Avslutningsvis följer två annex innehållande hans verk och gärning. Mest känd är
förstås hans Traité de stratégie som hann komma ut i 7 upplagor. Tyvärr har den aldrig
kunnat översättas till svenska.
Boken rekommenderas till alla som haft förmånen att ha HCB som lärare och men186

tor samt de som är intresserade av strategi. Den kan köpas via http://www.institutstrategie.fr/?p=3041.
Lars Wedin
Ledamot av Kungl. Örlogsmannasällskapet
Hervé Coutau-Bégarie, 1956-2012. L’homme, l’historien, le stratégiste
Förlag: Institut de Stratégie Comparée
Antal sidor: 303
Utgivningsår: 2015
ISBN: 978-2717867053
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Debatt
Frågeställningar
För ett bra tag sedan, närmare bestämt över ett år, skrev jag ett inlägg till Marinbloggen gällande rekrytering och allmänna behandlingen av GMU-rekryter, som fick ett
blandat mottagande.
Jag har blivit påmanad att utveckla och åter ta upp ämnet då det ges plats för att ytterligare förklara min ståndpunkt samt synpunkter kring detta system vi infört, för att
som slutprodukt kunna fortsätta vår verksamhet till sjöss.
I dagsläget har vi ett rekryteringssystem som varken tar hänsyn till fakta på golvet
eller de eventualiteter som kan uppstå. Fortlöpande genomför vi rekrytering till GMU ,
utan vare sig tanke eller kunskap om redundans. Har vi två signalmatroser som saknas
på flottiljen så rekryterar vi två signalmatroser. Vad händer när sjöman XXX försvinner? Finns det någon som kan ta dennes plats för att kunna, utan reducerad effekt,
leverera till sjöss?
Ofta genomförs något som kallas för vakansrekrytering (ta någon som genomfört
GMU tidigare för att fylla en position och ge denne en yrkesutbildning när tillfälle
ges) Tanken med detta är god, dock så tar det upp emot ett år innan denne är redo att
iträda rollen den är avsedd för. Jag kan ha fel, det har nämligen hänt förr. Men för oss
ute på verksamhetsnivån känns det, varje gång en så kallad rad, position eller uppgift
försvinner, som ett massivt bakslag. Vi tvingas fylla upp tomrummet för denne då
uppgiften måste genomföras, vare sig vi har rätt antal eller inte. Detta är, hur man än
vrider på det, ett arbetsmiljöproblem. Vi kan argumentera att vi har ett högre syfte och
skall leverera för att säkra våra gränser etc. men i slutändan handlar det mesta om mål
och syfte. Är vårat mål att säkra gränser till sjöss, på marken eller i luften så måste
det finnas adekvata resurser för att genomföra ställda uppgifter. Idag gör det inte det.
I mitt inlägg som refererades i början så pratade jag ganska mycket om hur rekryterna mottages på TRM. Denna myndighet bemannas av oss på Försvarsmakten och
resulterar allt som ofta i att rekryten i fråga får fel information kring vad denne skall
syssla med när själva GMU är över. Detta är, utan omskrivning, fullständigt oacceptabelt. Hur kan man ens hoppas att få en motiverad medarbetare när man från första
början vilseleder denne?
Detta gällde när jag skrev mitt föregående inlägg och det gäller än idag. Hur det
kommer sig är för mig en gåta. Än mindre att vi har sjömän som tolererar det. Jag
skulle bestämt inte göra det. Detta skulle inte accepteras på någon annan arbetsplats
och det bör definitivt inte accepteras hos oss, då insatserna ofta är bra mycket högre än
i civila samhället.
Det talas ofta om att vi i Sverige är extremt naiva i vår inställning till säkerhetpolitik,
vilket i detta fallet inte är ett undantag. Vi verkar glömma att dessa sjömän och soldater
rekryteras och tillsätts ett yrke som syftar till att de ska riskera liv och lem på falska
villkor. Är det acceptabelt? Det är inte alltid så, det vet jag. Men varje gång det görs, är
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det ett fatalt misslyckande och för att låna ett uttryck från ÖB, - för jävligt.
Något som måste förtydligas och vara solklart redan på TRM, som är den potentiella
rekrytens första kontakt med Försvarsmakten, är att GMU är avsett för att anställa
personen. Det är en i dagsläget, 3 månader lång arbetsintervju för att få möjligheten att
anställas. Att sedan bli anställd ska inte vara en självklarhet. Ofta är arbetet på TRM
undermåligt då vi inte kan tro att den korta tid som kandidaten spenderar med flera
olika representanter är fullgott för att avgöra en eventuell anställning. Det beslutet kan
endast tas på plats i förbanden. Det har blivit ett systematiskt fel att endast rekrytera
ett precist antal för att fylla upp de platser som är vakanta vid tillfället för rapporten till
flottiljen. Kontinuerligt så försvinner personer och vi har en allt för lång återfyllnadstid
för att ta dessa förluster. Vi måste få in fler rekryter än det finns platser om arbetet på
TRM ska fortlöpa som det är nu. Sålla på plats i förbanden och få de som är motiverade
och duktiga. Genomför vi en avskiljning idag så blir resultatet direkt att en plats förblir
vakant tills nästa rekryteringstillfälle.
Det genomförs nu ett omfattande arbete för att förnya och förbättra GMU och förhoppningsvis göra utbildningen, rekryteringen och informationen, ändamålsenlig.
Svårligen går det att hitta något så välkomnat som detta. Vi kan inte fortsätta så som vi
gjort. Det är direkt kontraproduktivt. I flera år har vi kliat oss i skalpen och klurat kring
hur vi kan få sjömän & soldater att stanna kvar de år som systemet är gjort för, 8 år.
Så som systemet är uppbyggt idag är det löjeväckande att tro att vi kan få det att
fungera. Det måste finnas ett ytterligare incitament för utveckling. Nu börjar ASOU
locka fler och fler. Men att de nya sjömännen direkt siktar på ASOU (de som arbetat
endast ett par månader) kan knappast vara målbild. I sånt fall kommer sjömansomsättningen vara endast 4 år. Halva den tid den är avsedd för. Det kan inte fortlöpa på detta
sätt med den rekryteringsambitionen som finns nu. I sådant fall kommer vi fortsätta att
köra på och få börja om gång på gång. Det blir ingen större skillnad än med värnpliktssystemet. Det kan tyckas vara positivt att vi har några erfarna sjömän att stötta oss när
nya kommer in men den bemanning på officersnivå är inte heller adekvat för att detta
ska fungera.
I slutändan måste vi, som organisation och myndighet erkänna att vi inte kan fortsätta på detta sätt. Vad kan vi, och måste vi göra för att lösa detta?
Vi har ett omvärldsläge som kontinuerligt försämras, jag och mina kollegor ser saker
där ute som inte motsvarar reaktionerna och åtgärderna som görs här hemma. Det är
inte konstigt att fler och fler säger sig inte vara nöjda med arbetsmiljön vi lever i. Det
är inte alltid fredsmässigt missnöje. Det är effektmässigt missnöje, något som är så
mycket värre.
Insikten är låg samt åtgärdslistan är haltande. Man talar ofta om högt i tak och viljan
att ta emot kritik och faktiskt göra något åt det är hög. Dock känns det mer och mer
som ett luftigt talesätt, åtminstone för mig på golvet. Bara det faktum att man infört ett
tvåbefälsystem för 6 år sen men fortfarande inte löst de mest grundläggande sakerna
med det, såsom karriärmöjligheter för dessa individer är minst sagt, löjeväckande. Jag
märker att fler och fler mer eller mindre gett upp om framtiden. Det finns inget system
för SO att byta till taktisk officer, trots att det påtalats i flera år. Det finns inget fastslaget sätt att avancera i systemet mer än ett löst löfte om antal år i tjänst. Endast ett fåtal
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tjänstegrenar har börjat reda ut dessa trådar, tack och lov tillhör jag en utav dem. Dock
är det i dagsläget långt ifrån klart, vilket medför föga förhoppningar om andra tjänstegrenar. Jag svävar iväg en aning men det är till trots relevant i frågan om personal.
Jag ställde mig frågan ”- Vad håller vi på med egentligen?” i mitt gamla inlägg.
Frågan har inte blivit mindre relevant sen dess. Tvärtom har den blivit mer relevant. Vi
pratar ofta om förmågor som ska skaffas, vad vi ska öva, båtar att införskaffa etc. men
vi pratar sällan om personal numera. Detta mest grundläggande som bär mot alla de
ovanstående frågorna. Är vi för få så spelar det inte någon roll vad för material vi får
eller förmågor vi skaffar oss.
Manskap, redundans, bibehållande av kunskap och kapacitet är det som i slutändan
kommer avgöra hur vi löser de ställa uppgifterna från riksdagen.
Det är hög tid att reda ut dessa frågor. Det räcker inte med ändlösa utredningar,
fruktlösa förslag och vidlyftiga löften om en eventuell framtid. Agera, inte reagera.
Pjäserna på brädet börjar skruva på sig. Fastställ reglerna så vi kan börja spela!
Ludwig Naess
1:e Sergeant
3.e Sjöstridsflottiljen.
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Debatt

Vår säkerhetspolitiska vilsenhet
Av allt att döma har vi nu ett nytt försvarsbeslut på gång och det ska vi faktiskt vara
glada för. Det byggs alltså vidare på den mera strategiskt riktiga inriktningen, som
gjordes i försvarsbeslutet 2009 om en övergång till ett insatsförsvar och det är något
som vi nog bör uppmärksamma bättre. Men det finns fortfarande många tankemässiga
låsningar kvar på flera håll sedan det kalla krigets tid, då vi trodde, att Sverige på något
sätt stod utanför – eller kanske över – öst-väst konflikten.  Mentalt ansåg ju många att
vi var neutrala, och det kan man kanske yvas över, men i verkligheten var vi ju djupt
förankrade i västvärlden och det finns alltså en hel del som bör revideras kring vår
säkerhets- och försvarspolitik och det kräver nog ett omfattande nytänkande.
Inledningsvis något om vår förmenta neutralitet, vilket många uppfattat som vår
neutralitetspolitiska inriktning under det kalla kriget, men som det faktiskt inte alls
var. Redan då de skandinaviska försvarsförhandlingarna gått i stöpet och Norge och
Danmark 1949 i stället gick in i Nato, ville statsminister Erlander egentligen, att även
Sverige skulle ansluta sig, men av hänsyn till Finland, som då fortfarande delvis stod
under sovjetiskt styre, avstod vi från detta. Men, som han skrev i sin dagbok ”om
Sovjet skulle anfalla så var det mest en fråga om timmar eller möjligen dygn” innan
vi öppet skulle ansluta oss till alliansen. Nu blev det i stället ett dolt samarbete – inte
med alliansen för då hade sekretessen snabbt brutits – men med flera av dess medlemsländer; främst USA och Storbritannien, men också i rena krigsförberedelsefrågor
med grannarna Norge och Danmark. I mitten av 1950-talet var vi alltså de facto Natomedlemmar, vilket hölls hemligt för den svenska allmänheten, men såväl i USA som i
Sovjetunionen visste man bättre om hur det faktiskt förhöll sig. Inledningsvis hade vi
ju under efterkrigstiden också ett omfattande och utbyggt försvar, som möjligen skulle
ha kunnat stå emot ett sovjetiskt konventionellt anfall, men detta ändrades radikalt omkring 1960, då den sovjetiska kärnvapenuppbyggnaden hade nått fullständigt orimliga
nivåer. Troligen befann sig då även Sverige – trots vår neutralitetspolitiska fasad – på
listan över mål som inledningsvis skulle bekämpas med kärnvapen. Vi vet idag hur det
skulle ha sett ut på den europeiska kontinenten och, om de principer som där tillämpades, också skulle gälla för det stora anfallet västerut genom Sverige, så skulle kanske
exempelvis Stockholm, Göteborg, Boden, Kalmar, Karlskrona, Såtenäs och Ronneby
befunnit sig på listan av kärnvapenmål, som skulle bekämpas redan innan den sovjetiska första echelongen skulle landstiga i Sverige. Det är nästan svårt att tänka sig, att
ett mobiliserande reservistförsvar av svensk modell på något sätt skulle kunna fungera efter en sådan inledande omgång! De kärnladdade kortdistansmissilerna stod för
övrigt uppställda på den estniska kusten och deras betongfundament kan fortfarande
delvis beskådas där.
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På 1970-talet förändrades den sovjetiska strategin och under Gorbatjovs tid blev den
mera defensivt inriktad, vilket man inte tycks ha uppfattat alls i Sverige, vars försvar ju
nu styrdes av ett budget- och planeringssystem, som helt saknade kärnvapenaspekterna
– och så är det ju fortfarande i dagens försvarsmakt, som mest tycks sysselsätta sig med
planering och budgetering i stället för med verkligheten.
Ryssland får därför spela en roll som försvarsmotivation för svenskarna, som förfasas över att Ryssland återupprustar och man menar, att president Putins ambition är att
erövra även oss, vilket jag inte tror ett ögonblick på. Visst är ryssarna svåra att förstå
och deras beslut verkar många gånger obegripliga, men så är det nog ännu i många år i
ett land, där medborgarna mest betraktats som undersåtar eller, rent av, slavar och som
nu därför helst håller sig borta från den politiska arenan om man kan. Vi tror ju gärna,
att landet står inför en demokratisk utveckling, men en sådan intresserar egentligen
inte alls huvuddelen av den ryska befolkningen, som helst håller sig borta från alla sina
samhällsfunktioner och helst vill leva ett stilla liv – och gärna på sin dacha. Man har ju
dåliga erfarenheter av att engagera sig politiskt och man ställer därför mest bara upp på
av myndigheterna arrangerade demonstrationer och särskilt så, om man får något för
besväret – pengar eller något annat åtråvärt. Men visst är ryssarna fortfarande ställda
på undantag – till och med i sin egen federation. Det finns ju exempel många republiker
och autonoma områden i dagens ryska federation med namn efter mer eller mindre
okända folkslag. I vårt närområde finns alltså republikerna Karelen och Komi, som
alltså har namn efter två finsk-ugriska folk, men som huvudsakligen befolkas av ryssar.
Det är kanske inte så konstigt att många ryssar därför känner sig undanskuffade – ett
resultat av sovjettidens paroll, om att Sovjetunionen skulle vara alla förtryckta folks
hem – och man undertryckte därför i stället den ryska delen av befolkningen. En vanlig
ryss skulle nog anse, att Krim – kanske även östra Ukraina – är ryskt och att såväl Vitryssland som Kazakstan och kanske också Azerbajdzjan borde anslutas till den Ryska
federationen, vilket kan vara något att begrunda även i västvärlden – och som ju Putin
också deklarerat! Mera tveksamt är det om ryssarna skulle anse, att Nato-länderna
Estland, Lettland och Litauen, skulle platsa där – de är ju inte ens ortodoxa trosbekännare! Däremot har dagens ryska rike ett stort internt säkerhetsproblem och besvär med
sina mera aparta medlemsstater som Tjetjenien, Ingusjien och andra Nordkaukasiska
republiker och det terroristhotet sprider sig dessvärre i dagens globala värld skäligen
opåverkat ut även utanför Ryssland. Detta gäller även en del mer eller mindre brottsliga
oligarker, som faktiskt också kommer att bli besvärliga för en del västländer, dit de har
utvandrat för att undgå den fingerade eller gällande ryska rättvisan. Men övergripande
gäller ändå för den ryska framtiden, att den inte går att förutse och ryska politiska
beslut sker inte på ett västerländskt rationellt sätt, utan det blir mest som det blir – och
alla rättar sig därefter.
Av den här korta och mycket övergripande beskrivningen framgår det ganska tydligt, att den svenska försvarsplaneringen inte kan bygga på hur utvecklingen uppfattas
vara i Ryssland, utan vi måste ha en annan planeringsgrund för hur vi vill utveckla vårt
försvar. Som jag ser det, borde folkrättens krav och skyldigheter kunna vara vägledande för oss och hur vi bör utforma vårt framtida försvar. Vi måste ”här och nu”- alltså redan i fred kunna hävda landets suveränitet och territoriella integritet och kunna ingripa
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mot kränkningar av olika slag – till sjöss, i luften och till lands. Detta borde kunna vara
en rimlig grund för vår försvarsplanering och särskilt så, om vi dessutom förbereder
en hel del materiel, som annars skulle kunna vara svårt att anskaffa och utnyttja, om
beredskapen måste höjas. Men vi har redan i dag ett stort behov av att kunna skydda
oss mot kränkningar även under vattenytan, vilket väl de flesta numera är införstådda
med och den geografiska tyngdpunkten för detta bör vara norra Östersjön, men med
insatsresurser även på Västkusten, dit ju en betydande del av vårt handelsutbyte är kanaliserat. Ett rimligt fungerande sjöfartsskydd måste också byggas upp redan under det
som kallas fredstid, för vi vet aldrig var och när en terroristattack kan sättas in mot vårt
land. Kränkningar av vårt luftrum måste snabbt kunna avvisas och inte minst någon
form av ”9/11-attack” mot riksledningen i Stockholm måste kunna bekämpas innan
den når sitt mål. Därför borde också en jaktdivision ”frambaseras” till östra Svealand
– och kanske med baseringsmöjligheter också på Gotland. Även vårt territorialförsvar
borde förbättras och här är förstås hemvärnet en bra grund att bygga på. Naturligen
borde dessutom ett antal rörliga – och bemannade – lvrobotförband tillkomma och
kunna förstärka det flygburna luftförsvaret. Samtidigt behövs det också någon form
av anti-terroristenheter, som kan komplettera och förstärka polisen, om och när det
kan krävas; ett gendarmeri? Och varför inte ett markrobotförband, som skulle kunna
sättas in mot platser eller områden, som kanske redan tagits av någon form av mera
militär angripare? Men resurser för ett mera utdraget markkrig? Tveksamt – utöver
sådana enheter som kunde användas i internationella markoperationer och som kanske
kunde krigsplaceras i den rollen och kallas in i ett akut läge. Den, som faktiskt upplevt
ett nutida krig, vet hur vedervärdigt och förskräckligt ett krig i verkligheten är och det
skiljer sig betydligt från de mera romantiska föreställningarna, som tycks leva kvar på
flera håll i vårt land. Är det beredskapsåren som spökar här?
Vill vi fortsätta att vara militärt alliansfria i den nu ganska komplicerade världen?
Ja, jag tycker, att vi i dagsläget inte ska höja spänningsnivån i vårt närområde genom
att ganska oprovocerat ansluta oss öppet till Nato. Det duger att fortsätta samarbetet
inom partnerskapsmodellen och i bakgrunden har vi ju helt säkert ändå den amerikanska kärnvapenarsenalen, som ju nu inte ”bara” skyddar Sverige utan också de andra staterna i vårt närområde, där ju nu praktiskt taget alla de andra Östersjöländerna
är Natomedlemmar. Ett nationellt svenskt och konventionellt ”inhopp ”på den arenan
skulle kanske snarare till och med försvaga Nato sammanhållning och det ska vi för
allt smör i Småland inte göra oss skyldiga till. Samtidigt är det nu gryende samarbetet
med Finland möjligen en modell att bygga vidare på för en fortsatt situation med lägre
spänning i vårt närområde? Om vi då vidgar tanken något och funderar på vem som
skulle vilja ingå ett samarbete för säkerheten på Östersjön, så ligger förstås de baltiska
staterna och Polen nära till hands, för alla är vi beroende av en störningsfri handelstrafik kan ske och att vi tillsammans kan möta ett eventuellt terroristhot även här.  I ett
sådant samarbete kunde vi kanske till och med engagera Ryssland, som ju har en betydande olje- och gastrafik över Östersjön, och vi vet aldrig, när tjetjenska eller andra terrorister kan tänkas slå till mot den nu ganska omfattande sjötrafiken i vårt närområde.
Det ligger ju för övrigt också i svenskt intresse, att några omfattande oljekatastrofer
inte ska inträffa i Östersjöns redan ganska nedsmutsade vatten. Även detta kan ju vara
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en rimlig försvarsuppgift i den nya, globaliserade världen!
Sammanfattningsvis ligger det alltså i nuläget i svenskt intresse snarare att samverka med våra grannar, än att försöka bedriva någon form av krigsförberedelser av äldre
modell, men samarbetet måste ske med utgångspunkt i att vi också kan upprätthålla
någon form av styrka för att vid behov kunna upprätthålla vår territoriella suveränitet
och det måste alltid vara utgångspunkten för planeringen av vårt framtida försvar.
Osäkerheterna i vår framtida säkerhetspolitiska miljö motiverar samtidigt att vissa
förberedelser sker redan i dag för att möta statliga militära hot i framtiden, men i dagsläget kan sådana hot prioriteras ganska lågt – i varje fall i förhållande till dagens behov
av insatsresurser ”här och nu”.
Magnus Haglund
Ledamot av Kungl. Örlogsmannasällskapet
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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.

Tel: 08-500 121 40
www.swedmotor.se, info@swedmotor.se
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POSTTIDNING B
Returadress:
TiS
c/o Engevall
Junibacken 9
135 54 Tyresö

Saab, Försvarsmakten och Försvarets
Materielverk har i partnerskap flyttat
gränserna för vad som är möjligt och löpande tagit fram lösningar som är väl anpassade för våra svenska förhållanden.
Vi har tillsammans skapat starka band där
vi delat teknik ambition och stolthet.

Band som har skapt produkter och
lösningar av världsklass och band som
idag har placerat Saab i framkanten av
marina lösningar globalt.
Vi på Saab vet att det är partnerskap och
samarbete som utgör grunden för nya
och innovativa lösningar.

