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Kungl. Örlogsmannasällskapets tävlingsskrifter
Kungl. Örlogsmannasällskapet är en kunglig akademi, som stiftades 1771, vars 
syfte är att följa och arbeta för utveckling av sjökrigsvetenskapen i synnerhet och 
sjöväsendet i allmänhet. I enlighet med det angivna syftet delar akademien ut be-
löningar för tävlingsskrifter, artiklar införda i Tidskrift i Sjöväsendet och förtjänta 
arbeten utförda under studier vid Försvarshögskolan.

Tävlingsskrift kan avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskap eller sjövä-
sende. Vägledande vid ämnesval under 2016 är nedanstående ämnesområden;

I.   Strategi, operationer och taktik 

II.  Personal, utbildning och marinmedicin

III.  Maritim teknik

IV.  Sjöfart och andra verksamhetsområden av betydelse för sällskapets  
 verksamhet

Lämplig omfattning på tävlingsskift är 2500-3500 ord. Tävlingsskrift för år 2016 
ska senast 31 maj 2016 vara akademien tillhanda under adress:
Sekreteraren i Kungl. Örlogsmannasällskapet
Teatergatan 3, 1 tr
111 48 STOCKHOLM
Tävlingsskrift ska sändas in anonymt och åtföljas av ett förseglat kuvert med upp-
gifter om författarens namn och postadress. För tävlingsskrift, som av akademiens 
styrelse bedöms vara förtjänstfull, kan författaren efter beslut vid ordinarie sam-
manträde tilldelas Kungl. Örlogsmannasällskapets förtjänstmedalj, hedersomnäm-
nande och/eller penningbelöning. Tilldelad belöning utdelas normalt vid Kungl. Ör-
logsmannasällskapets högtidssammanträde. Akademien förbehåller sig rätten att i 
Tidskrift i Sjöväsendet samt på sin hemsida publicera inlämnad tävlingsskrift vare 
sig den belönats eller ej.
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Meddelande 
från

Kungl.Örlogsmannasällskapet

Nr 1/2016. Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i Karlskrona 
måndagen den 18 januari 2016.
(För TiS anpassat utdrag ur protokoll)
Sammanträdet ägde rum måndagen den 18 januari 2018 med början klockan 17.30 i 
närvaro av 44 ledamöter och inbjudna gäster på Sjöofficersmässen, Amiralitetstorget 7 
i Karlskrona. Sammanträdet inleddes med slutet sammanträde och följdes från klockan 
18.00 av ett öppet sammanträde med inbjudna marint intresserade gäster från marinen 
och Saab Kockums AB för presentationer och diskussioner under rubriken “Marin tak-
tikutveckling – lägesbild och aktuella utvecklingsområden”. Sammanträdet avslutades 
med en gemensam middag.

§ 1 Förklarades sammanträdet för öppnat.

§ 2  Meddelades att sedan föregående möte har hedersledamoten Bengt Schuback   
  och ordinarie ledamoten Lennart Rosell avlidit. Ordförande lyste frid över   
  deras minne med en stunds tystnad.
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§ 3 Orienterade den av styrelsen utsedde bibliotekarien ordinarie ledamoten Bo   
  Wranker, om resultatet av den under 2015 avslutade konstinventeringen. Resul-  
  tatet av inventeringen är att akademien för närvarande inte har kontroll på ca   
  femtiotalet konstverk eller ca 1/3 av vårt bedömda totalantal. En grupp under   
  Bo Wrankers ledning har utsetts för att försöka bringa ordning i våra inventarie- 
  listor samt att söka spåra de saknade konstverken. Gruppen består av Tom   
  Ohlsson, Per-Ola Johansson och Nils Bruzelius. Meddelades att marinen   
  benägna stöd erfordras för att med rimlig säkerhet bringa ordning.

§ 4 Föredrogs sekreteraren föregående sammanträdesprotokoll (sammanträdet   
  2015-12-02 i Stockholm) som med godkännande lades till handlingarna.

§ 5 Orienterade ordförande om ordinarie ledamoten Walléns utmärkta artikel i TiS  
  om flaggkadettutbildningen ombord HMS Tre Kronor som tydligt markerar   
  skillnaden mot dagens mycket långa utbildning innan kadetterna får ta ansvar   
  till sjöss. Ordförande orienterade vidare om utdelandet av KÖMS belöning   
  till främsta kadett vid specialistofficersexamen. Vidare om FoF Rikskonferens   
  i Sälen samt hans diskussioner med försvarsministern, ÖB, C Insats samt   
  marinchefen. Ordförande avslutade genom att nämna det kommande seminariet 
  om Puke i Karlskrona den 21 april. 

§ 6 Inga övriga frågor framfördes.

§ 7 Det slutna mötet ajournerades kort för att låta gästerna ta plats i lokalen.

§ 8 Mötet återupptogs med inbjudna gäster.

§ 9 Överlämnade ordförande ordet till ordinarie ledamoten Fredrik Hansson för att  
  inleda seminariet under rubriken “Marin taktikutveckling – lägesbild och   
  aktuella utvecklingsområden”. Genomfördes fyra inledande och mycket upp-  
  skattade presentationer av marina företrädare (Carl Drangel, Erik Öhrn, Johan   
  Igert och Richard Hedström) från förband och Sjöstridsskolan inom områdena   
  taktikutbildningens mål och syften, helikoptertaktik, logistikförsörjning samt   
  luftförsvar. Följde lång frågestund. Tackade ordförande för väl genomförda   
  presentationer och Fredrik Hansson för ledningen av diskussionen.

§ 10 Orienterade sekreteraren att nästa ordinarie sammanträde äger rum onsdagen   
  den 23 mars 2016 ombord i S/S Marieholm i Göteborg. Programmet inleds   
  med ett slutet sammanträde enbart för KÖMS ledamöter med årsredovisning   
  i vetenskapsgren IV och därefter hålls ett öppet möte med information om   
  SSRS operationer med de gula båtarna i Medelhavet samt motsvarande opera-  
  tion Triton av Kustbevakningen.

  Orienterade sekreteraren om vikten att ledamöterna inkommer med förslag   
  till nya ledamöter. Förslagen ska vara styrelsen tillhanda senast den 1 april 2016.  
  Invalsblankett finns hos sekreteraren. Förslagen ska vara undertecknade av   
  minst tre ledamöter. Förslagen sänds med ordinarie post till akademiens post-  
  adress samt i en digital version till sekreteraren på adress: secretary@koms.se   
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§ 11 Förklarades sammanträdet 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

”Varje meddelande om att motståndet ska 
uppges är falskt”
Så har det sagts igen från auktoritativt håll. Det var ÖB själv som i en TV-intervju sa att 
”vi ska kämpa till sista man och kvinna med vapen i hand”. Det var kanske inte orda-
grant som i det ikoniska uttrycket ovan i den förr till alla medborgare utdelade skriften 
”Om kriget kommer”. Men med samma innehåll och betydelse.

Uttalandet kom som en reaktion på en situation som ÖB enligt egen uppgift är hjärt-
ligt trött på att försättas i. Nämligen frågan hur länge Sveriges försvar kan stå emot 
ett militärt anfall. Frågan i sig saknar egentligen relevans. Men den är ett arv från 
hans företrädare som för en kort stund sänkte garden och undslapp sig denna mediala 
guldklimp. 

Att frågan inte är meningsfull hänger på det enda rimliga svaret ”det beror på”. Vårt 
stora, starka och sega försvar under det kalla krigets slutskede byggde ju inledningsvis 
på tre månaders respit för att hinna mobilisera armén i sin helhet. Men med en marin 
och ett flygvapen med kraftfull förmåga att slå tidigt och långt borta, därtill högt in-
satsberedd, fanns en trovärdighet kring detta. 

Så det är egentligen inte i sig den frågan som är själva saken. Utan det uttryck för 
vilsenhet efter alla strategiska grepp om försvarets uppgifter och förmågor under drygt 
två decennier som frågan representerar. Det har kunnat passera under ”den eviga fre-
den” men nu vill svenska folket veta vad vi har för försvar och deras budbärare journa-
listerna upprepar därför denna fråga. 

Att ÖB är trött på frågan är förståeligt emedan den är ställd till fel person. Den ska 
ställas till den politiska ledningen och ytterst till regeringschefen Stefan Löfven. Men 
med den allt tätare symbiosen mellan den politiska viljan å ena sidan och ÖB:s utrym-
me att agera å den andra, måste det antas att hans uttalande uttrycker den viljan. Vilket 
i sin tur inte kan leda till annan slutsats än att regeringen nu på allvar kraftsamlar kring 
ett nationellt försvar. Men det offer som därmed begärs av våra män och kvinnor i uni-
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form kan i anständighetens namn inte avkrävas förrän samhället efter sin allra bästa 
förmåga gett dem rimliga förutsättningar att lösa sin uppgift.

Det skickas ju numera inte in poliser i vissa hotfulla områden utan extra eskort av 
omsorg om polispersonalens säkerhet. I den situation ÖB talar om ovan finns inte den 
lyxen. Rättare sagt, den finns inte så länge vi väljer att fortsätta vara allianslösa. Med 
all respekt för det angelägna polisarbetet talar vi här dessutom om den yttersta utpos-
ten för försvaret av vår frihet och oberoende. De kvinnor och män som dragit på sig 
den militära uniformen är sin egen poliseskort. Jag utgår från att de ges förutsättningar 
att verka i en miljö som deras nu tydligt uttalade åtagande förtjänar. Om inte, hur ska i 
så fall ansvaret för den efterkommande insikten om att vi åter inte gett erforderliga re-
surser för att säkerställa vår samhällsordning? Denna gång duger inte statsministerns 
portalursäkt ”vi var naiva”. 

Michael Zell
Ordförande i Kungl. Örlogsmannasällskapet
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Redaktörens spalt

Så mycket att göra - så lite tid till hands
Ett nytt år har sedan ett kvartal sett dagens ljus och häromdagen blev dagarna något lite 
ljusare, i vart fall på kvällen då sommartiden ånyo gjorde sitt intåg. Som läsare av TiS 
hoppas jag att årets första nummer också kan sprida lite ljus i tillvaron med ett axplock 
av artiklar som spänner över stort och smått.

Min egen rubrik anspelar på den artikel som arméöverläkaren Magnus Blimark skri-
vit kring svensk kirurgisk operationskapacitet och den reduktion som skett, av såväl 
det civila samhällets resurser som av Försvarsmaktens på området. Att ett återtag i 
många olika former krävs torde vara självklart. I skenet av en alltmer försämrad om-
världsutveckling, terrordåd i Paris och nu senast i Bryssel, gäller det att öka takten, 
inte bara inom försvaret utan även i samhället som sådant för att bygga det mer robust. 

I en annan, betydligt mer hoppfull artikel beskriver Johan Fischerström sin yrkes-
karriär i flottan och de mervärden den har representerat. Den anknyter på ett mycket 
trevligt sätt till den artikel som Göran Wallén skrev om sin tid som flaggkadett i fjol.

Utbildning och marinmedicin ges en utförlig beskrivning i den årsberättelse i Veten-
skapsgren II som inleder numret. Den artikeln rekommenderas för alla som vill veta 
hur det fungerar i dagens marin och vart vi är på väg i de olika frågor som också debat-
teras genom KÖMS försorg. Två av de seminarier som vetenskapsgrenen genomförde 
under 2015 refereras också i artikeln.

Mats Nordin avslutar sin artikelserie som bygger på hans doktorsavhandling kring 
utveckling av ubåtssystem. Att vara en kompetent kund även i morgon är en förutsätt-
ning för att få mest ”pang för pengarna”. Mats visar tydligt på vilken typ av kompetens 
som de facto krävs för att kunna leva upp till det mottot och för att Försvarsmakten 
tillsammans med FMV och FOI ska kunna matcha leverantörerna över tiden.

Mycket glädjande är att två korta repliker kommit in från Ove Bring (den ena) och 
Claes Tornberg och Peter Nordbeck (den andra) på tidigare artiklar i TiS. Detta visar 
att debatten lever och att tidningen berör. 

Den alltid flitige Magnus Haglund och även Herman Fältström lämnar värdefulla 
bidrag till den tankemässiga debatten om vad som krävs framgent som är väl värda att 
reflektera över.

Ett nytt inslag, med en kortare presentation av en av våra ledamöter, den amerikan-
ske professorn John Hattendorf, som utnämnts till Doctor of Letters (D.Litt.) degree 
by the University of Oxford introduceras även i numret. I nästa nummer kommer en 
artikel av John med rubriken Statesmen and Sea Power, något att se fram emot.

Slutligen, ytterligare en ”Landkänning” av Torbjörn Dalnäs som gör att man önskar 
sig ut på havet och bort från alla skriv- och mötesbord som fyller vardagen.

Men först TiS Nr 1 - 2016.

Thomas E. Engevall
Redaktör för Tidskrift i Sjöväsendet
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Årsberättelse för 2015 i Vetenskapsgren II – 
Personal, utbildning och marinmedicin
Vetenskapsgrenen har under året (2015) valt att fokusera på personalförsörjning 
och därför ordnat två seminarier med diskussion kring rekrytering av personal i 
allmänhet och till officer i synnerhet. Kunskap om Försvarsmakten i samhället efter 
värnpliktens upphörande är begränsad. Då Marinen har brist på officerare framför 
allt specialistofficerare har vetenskapsgrenen valt att rikta uppmärksamheten mot 
vägar till hur Marinen varaktigt ska försörjas med officerare. Vad är det som får 
en ung människa att välja officersyrket i konkurrens med annan akademisk kar-
riär? Hur kan en karriär som officer kombineras med akademisk utbildning och 
en eventuell civil karriär? Hur ska ett framtida återupptaget reservofficerssystem 
se ut? Försvarsmakten utbildar nu reservofficerare till att bli specialistofficerare. 
Planer finns också på att utbilda reservister till OFF/T. Dock saknas ett system för 
det senare i Marinen. Det senare har nyligen belysts i en artikel av Mikael Bränn-
vall och Jonas Hård av Segerstad (se TiS 3/2015). Vetenskapsgrenen har också valt 
att återspegla verksamheten i de skolor som har att utbilda blivande officerare samt 
bifogar också en rapport från den marinmedicinska verksamheten på Försvarsme-
dicincentrum (FömedC) i Göteborg.

Ledamöterna
CHRISTER SVENSÉN &
PER-OLA JOHANSSON

Christer Svensén, överläkare och profes-
sor, örlogskapten, studierektor för fors-
karutbildning vid Karolinska Institutet, 
Institutionen för klinisk forskning och 
utbildning, Södersjukhuset samt ansvarig 

för vetenskapsgren II, Kungliga Örlogsmannasällskapet. Per-Ola Johansson, kommendörkapten, 
biträdande chef Sjöstridsskolan, Karlskrona, suppleant, vetenskapsgren II, Kungliga Örlogsmanna-
sällskapet.

Föreliggande rapport har tillkommit med 
benäget bistånd av Hans-Göran Ols-
son, överstelöjtnant, Försvarshögskolan 
(FHS), Rikard Askstedt, överste, Mi-
litärhögskolan Karlberg (MHS-K) och 
Carl Johanson, kommendörkapten, ma-
rinöverläkare, Försvarsmedicincentrum 
(FömedC). 

Uppgifter om Officersprogrammet 

på Karlberg har med tillstånd av Rikard 
Askstedt tagits ur ett arbete ur tidskriften 
”Karlbergiana” vars text utarbetats av då-
varande Kadett 212 Laura Swaan Wrede 
samt Kadett 445 Dan Rasmussen.

Officersprogrammet 
På Karlbergs slott organiserades 1792 
Kungliga Krigsakademien för officersut-
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bildning av kadetter från armén och flot-
tan. Sjökadetternas utbildning flyttades 
1868 från Karlberg, som då blev Kung-
liga Krigsskolan. År 1999 organiserades 
Militärhögskolan Karlberg som en för-
svarsmaktsgemensam högskola, samti-
digt med militärhögskolorna i Halmstad 
och Östersund. Därmed är Karlberg värl-
dens äldsta militärakademi med obruten 
utbildning på samma plats i mer än 200 
år. 

Utbildningen på den treåriga grund-
läggande officersutbildningen är ett delat 
ansvar mellan Försvarshögskolan och 
Försvarsmakten. Från den 1 januari 2008 
lyder Försvarshögskolan under Utbild-
ningsdepartementet. Officersprogrammet 
ger en yrkesexamen med 180 högskole-
poäng. Militärhögskolan Karlberg stöd-
jer utbildningen genom att bland annat 
ansvara för handledning av kadetter och 
genomförande av övningar tillsammans 
med Försvarsmaktens övriga skolor och 
förband. Efter examen kan kadetten söka 

anställning i Försvarsmakten med fän-
riks grad. Utbildningen på den ett och ett 
halvt år långa utbildningen till speciali-
stofficer genomförs på Militärhögskolan 
i Halmstad och Försvarsmaktens olika 
funktionsskolor. Efter examen kan ka-
detten söka anställning i Försvarsmakten 
som 1:e sergeant.

För att kunna läsa till officer måste 
man först genomföra militär grundut-
bildning. Det finns en stark ambition hos 
Försvarsmakten att utöka andelen kvin-
nor som läser till officer.

Utbildning
Försvarsmakten har sedan 2009 infört 
två olika befälskategorier, officer och 
specialistofficer. Specialistofficerare har 
graderna 1:e sergeant - regements-/flot-
tiljförvaltare och officerare har graderna 
fänrik - general/amiral. Officersutbild-
ningen är sedan hösten 2006 treårig, mot 
tidigare två år. 

Utbildningen vid Militärhögskolan 

Karlbergs slott i samband med ÖB-skiftet 1 oktober 2015. Foto: Joel Thungren, FM
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Karlberg bedrivs som både teoretisk och 
till stor del även praktisk utbildning. Ka-
detterna tränas i ledarskap, krigsveten-
skap, militärteori, militärteknik, fysiskt 
stridsvärde, statsvetenskap och engelska. 
Dessutom läggs stor tonvikt på fysisk 
träning. Under åren vid Militärhögskolan 
genomförs ett antal praktiska övningar 
av varierande svårighetsgrad där kadet-
ternas ledarskaps- och samarbetsförmåga 
ställs på prov. Många praktiska moment 
genomförs på förband i hela Sverige. 

Under 1990-talet påbörjades diskus-
sioner om att akademisera officersut-
bildningen. Regeringen beslutade den 4 
november 1999 att tillsätta en särskild 
utredare med uppdrag att redovisa en 
samlad syn på Försvarsmaktens perso-
nalförsörjning. Utredningen, som antog 
namnet ”Personalförsörjningsutredning-
en”, överlämnade i februari 2001 betän-
kandet ”Personal för ett nytt försvar” 
(SOU 2001:23). Denna utredning ut-
gjorde avstamp för de förändringar som 
bland annat påverkade den grundläg-
gande officersutbildningen under början 
av 2000-talet. 

I mars 2007 lade regeringen fram 
propositionen ”Högskoleutbildning av 
officerare m.m.” där det framhölls att 
högskoleutbildning för försvarssektorn 
utgjorde ett verktyg för att möta de nya 
utmaningarna som identifierats inom 
försvars-, utrikes- och säkerhetspoliti-
ken. Dessa utmaningar ställde krav på 
förändrade och ökade kunskaper inom 
officerskåren, varför utbildningen be-
hövde anpassas efter de krav på kvalitet 
som gäller inom högskolan. Detta inne-
bar jämfört med tidigare att utbildningen 
i de olika ämnena tydligt skulle bygga 
på vetenskaplig grund och beprövad er-
farenhet. I samband med detta föreslogs 
att Försvarshögskolan skulle inrättas som 

en högskola under högskolelagen och att 
ansvaret för den grundläggande officers-
utbildningen flyttades från Försvarsmak-
ten till Försvarshögskolan. Detta bifölls 
av en enig riksdag den 1 juni 2007 och 
fr.o.m. den 22 november samma år fick 
Försvarshögskolan examensrätt för bland 
annat den grundläggande officersutbild-
ningen.

Utbildningen, som genomförs under 
benämningen Officersprogrammet (OP) 
ger en yrkesexamen, officersexamen, om 
180 högskolepoäng. Enligt examensbe-
skrivningen är den övergripande mål-
sättningen att kadetten ska visa sådan 
kunskap och förmåga som krävs för att 
självständigt arbeta som officer. Vid pro-
grammets utformning har stor vikt lagts 
vid att skapa en tydlig progression i de 
ämnen som ingår i programmet. Detta 
innebär en kraftsamling till att uppöva 
kadettens förmåga att självständigt leda 
militär verksamhet så att uppställda mål-
sättningar nås. Kadetten skall också be-
redas möjlighet att utveckla färdigheter 
som att kunna kommunicera väl i tal och 
skrift på svenska och engelska, arbeta i 
grupp, tidsplanera, identifiera problem 
samt kunna söka, granska och värdera 
olika typer av information.

Varje år antas mellan 100-150 personer 
till Officersprogrammet. Antalet utbild-
ningsplatser styrs av Försvarsmaktens 
personalbehov. 

Officersprogrammet (OP) består av tre 
profiler som de studerande väljer i sam-
band med ansökan till OP: 

•	 Krigsvetenskaplig	 profil - Fokus 
ligger på studier i Krigsvetenskap 
(KrV). KrV är studier av krig, krigfö-
ring och konflikthantering där militä-
ra resurser utnyttjas och skapas över 
hela konfliktskalan och på alla krig-
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föringsnivåer. Utbildning i taktik och 
stridsteknik ingår i ämnet. Kadetten 
kan inom profilen välja inriktning 
mot funktioner såsom fältarbeten, 
markstrid, amfibiestrid eller luftvärn.

•	 Militärteknisk	 profil - Fokus ligger 
på studier i Militärteknik, det tvär-
vetenskapliga kunskapsområde som 
behandlar tekniken och dess inver-
kan på officerens förmåga och sätt 
att lösa uppgifter. Inom profilen läses 
KrV, men i mindre omfattning än i 
den förstnämnda profilen.

•	 Nautisk	profil	- Fokus ligger på stu-
dier i KrV. Dessutom studeras nautik 
- konsten att navigera och vid fram-
förandet av ett fartyg bestämma posi-
tion, kurs och fart samt planera dess 

rutt. Vidare studeras faktorer som 
påverkar fartyget som meteorologi, 
oceanografi, tidvattenberäkningar, 
fartygskonstruktion och stabilitet.

OP genomförs under sex terminer där 
de inledande tre terminerna på Karl-
berg syftar till att kadetten ska utveckla 
grundläggande kunskaper och färdighe-
ter inom samtliga ämnen. Dessa följs se-
dan av två terminer verksamhetsförlagd 
utbildning (VFU) vid någon av Försvars-
maktens fack- och funktionsskolor. Un-
der dessa två terminer får kadetten dels 
en möjlighet att fördjupa sina kunskaper 
inom en funktion1 och dels möjlighet att 
1. Markstrid, amfibiestrid, försörjning, säker-
hetsförband, indirekt bekämpning, fältarbeten, 
ledningssystem, luftvärn, CBRN, flygstridsle-

Orter/skolor där verksamhetsförlagd utbildning (VFU) bedrivs under termin 4-5.
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utveckla sin förmåga att tillämpa sina 
kunskaper genom bland annat trupp-
föring. Den avslutande sjätte terminen 
genomförs på Karlberg och syftar till 
att kadetten utifrån en helhetsförståelse 
självständigt skall kunna integrera och 
tillämpa sina kunskaper. Under sista ter-
minen genomför kadetten också ett själv-
ständigt arbete. 

Ämnena inom ramen för OP är: 
Krigsvetenskap - studiet av krig i syfte 
att föra befäl i krig. Progressionen inom 
ämnet syftar till att kadetten successivt 
ska utveckla sin förmåga att göra taktis-
ka bedömanden. Det innebär att kadetten 
dels ska visa förmåga att analysera och 
värdera ett ökande antal faktorer med 
tilltagande komplexitet, bland annat hö-
gre chefs avsikt, egen uppgift, tids- och 
rumsförhållanden samt eget och mot-
ståndarens läge och stridsvärde och dels 
göra en syntes i form av en stridsplan 
på plutons- och kompaninivå. Dessutom 
fördjupas kadettens förmåga att under 
tidspress analysera och värdera en hän-
delseutveckling, fatta beslut på bristfällig 
och motsägelsefull information samt med 
detta som grund utforma en order. Stor 
vikt läggs vid genomförandet av strids-
plan och order – truppföring.
Ledarskap - har för att svara mot sektors-
specifika behov, avgränsats till ledarskap 
vid samhälleliga insatser nationellt och 
internationellt, över hela konfliktskalan 
innefattandes även olika slag av samver-
kanssituationer. Uppgifter och utmaning-
ar för officerare innebär en stor variation 
inom detta stora område.
Militärteknik - beskriver och förklarar 
hur tekniken inverkar på militär verk-
samhet på alla nivåer främst på lägre för-

dare och luftbevakare.

bandsnivå. Kadetten utvecklar successivt 
ökade kunskaper inom teknikområden 
såsom sensor-, vapen- och kommunika-
tionsteknik. Progressionen, bland annat 
i övriga ämnen, ger kadetten förutsätt-
ningar för att kunna tillämpa kunskaper-
na vid taktiska bedömningar.
Fysiskt stridsvärde - tar sin utgångspunkt 
i anatomi, fysiologi och träningslära samt 
hur yttre faktorer påverkar det fysiska 
stridsvärdet och därmed den militära 
verksamheten.
Dessa fyra ämnen ingår oavsett vilken 
profil kadetten valt, men mängd och om-
fattning kan variera. Ämnesutbildningen 
bedrivs i form av föreläsningar, semina-
rier samt grupparbeten och med självstu-
dier som ett naturligt och återkommande 
inslag. Det praktiska kursutlägget på Of-
ficersprogrammet för Krigsvetenskaplig 
profil beskrivs på bild på nästkommande 
uppslag. 

Det bör även nämnas att blivande flyg-
förare/piloter inom FM också genomför 
utbildning under de fyra försvarsmakts-/
försvarsgrensgemensamma terminerna 
vid Karlberg (termin ett till tre samt sex), 
men denna utbildning ges som en upp-
dragsutbildning åt FM genom samunder-
visning inom ramen för den krigsveten-
skapliga profilen.

Under hela programmet läggs stor vikt 
vid det blivande yrkets särprägel - offi-
cersrollen. Utbildningen som benämns 
Försvarsmaktstid (FMT) bedrivs paral-
lellt och samordnat med Försvarshögsko-
lans (FHS) programbundna utbildning. 
Utbildningsfördelningen mellan FHS och 
FM beskrivs på nästkommande uppslag.

Ansvarig för genomförande av FMT 
är Kadettbataljon (Kdbat) vid MHS Karl-
berg. Kdbat är organiserad i en bataljons-
stab jämte kadettkompanier som i sin tur 
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består av plutoner om 15-20 kadetter. Sta-
ben består av en planeringssektion samt 
en kadettstödsektion. Staben ansvarar för 
planering av kommande övningsverk-
samhet samt utbildnings- och reseadmi-
nistration. 

Syftet med utbildningen vid Kdbat är 
att utveckla kadettens förhållningssätt 
avseende officersprofessionen och där-
med förbereda kadetten inför anställning 
i FM. Kadettens individ- och chefsut-
veckling följs kontinuerligt upp och lig-
ger till grund för att uppmuntra, utveckla 
och värdera kadettens framsteg under 
utbildningen. Under senare del av OP 
förväntas kadetten kunna analysera pro-
fessionens krav och successivt utveckla 
ett självreflekterande förhållningssätt till 
sin syn på eget lärande, ledarskap och 
chefskap under påfrestande förhållanden. 
Kadetten skall också i praktiken visa in-
sikt om FM värdegrund och det utveck-
lade ledarskapet genom att omsätta detta 
i praktiskt handlande under utbildningen.

Kadettbataljonen ansvarar även för att 
vidmakthålla och utveckla den enskilda 
kadettens militära förmåga. Kadetten 
skall visa färdighet och förmåga att på 
ett korrekt sätt hantera materiel kopplad 
mot aktuell profil och funktionsinrikt-
ning. Förutom detta skall kadetten också 
över tiden utveckla och vidmakthålla sin 
fysiska förmåga mot ställda krav i kom-
mande befattning.

Försvarshögskolans 
utbildningar
Om högskolan 
Försvarshögskolan (FHS) har funnits i 
sin nuvarande form sedan 1997. Försvars-
högskolans rötter går dock att spåra ända 
till Artilleriläroverket Marieberg i Stock-
holm som fanns redan på 1800-talet. Da-
gens Försvarshögskola utgör det senaste 

utvecklingssteget på en lång militär ut-
bildningstradition.

Försvarshögskolans uppgift är att bi-
dra till nationell och internationell sä-
kerhet genom forskning och utbildning. 
Forskningen bedrivs inom delvis unika 
kunskapsområden och sprids därefter vi-
dare till övriga samhället och även utan-
för Sveriges gränser. Försvarshögskolan 
utbildar militära och civila ledare, na-
tionellt och internationellt, vilket bidrar 
till att hantera dagens och morgondagens 
krissituationer och säkerhetsproblem.

Den 1 januari 2008 inrättades För-
svarshögskolan som statlig högskola. Det 
innebar att högskolan öppnar upp för fler 
– militära såväl som civila – att ta del av 
utbildningarna.

Sedan 2008 har Försvarshögskolan 
möjlighet att examinera på magisternivån 
inom två områden; Krigsvetenskap och  
Statsvetenskap (två inriktningar). Vidare 
kan man examinera i åtta olika ämnen på 
kandidatnivån, bland annat inom Krigs-
vetenskap, Militärteknik, Ledningsve-
tenskap och Ledarskap under påfrestande 
förhållanden. Försvarshögskolan lyder 
under Utbildningsdepartementet men får 
även regleringsbrev från Försvarsdepar-
tementet.
Militära uppdragsutbildningar
Vid Försvarshögskolan genomförs föl-
jande militära programutbildningar på 
uppdrag av Försvarsmakten:
• Högre stabsofficersutbildning, HSU, 

(tidigare kallat chefsprogrammet). 
Tvåårig utbildning ledande till övlt/
kk och en magisterexamen i Krigsve-
tenskap.

• Stabsutbildningen, SU, (tidigare 
kallad allmänna kursen). Ettårig ut-
bildning ledande till mj/örlkn.

• Taktisk stabskurs, TSK, (tidigare 
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HROK). För reservofficerare ledande 
till mj/örlkn.

• Officersprogrammet. Treårig grund-
läggande utbildning som leder till 
möjlighet att söka anställning i För-
svarsmakten på fänriksnivån. Utbild-
ningen genomförs huvudsakligen på 
MHS Karlberg.

Högre stabsofficersutbildning (HSU)
Allmänt om HSU
Högre stabsofficersutbildning är en upp-
dragsutbildning beställd av Försvars-
makten. Det är en tvåårig akademisk ut-
bildning på avancerad nivå. Utbildningen 
kan leda till en magisterexamen. HSU 
är indelade i HSU operatör (HSU-Op), 
HSU Specialist (HSU-S) = läkare, me-
teorologer, jurister etc, HSU med teknisk 
inriktning (HSU-T) samt HSU Försvars-

maktsingenjörer (HSU- FM Ing). Utbild-
ningen påbörjas i augusti och avslutas två 
år senare. Studerande vid HSU-S läser 
första året gemensamt med HSU Op och 
slutar i juli år ett. Studerande vid HSU-T 
läser gemensamt med HSU största delen 
av första terminen, därefter läser de stu-
derande vid egen avdelning fram till juli 
år två. HSU ska ge en fördjupad förmåga 
att planera, genomföra och utvärdera ge-
mensamma operationer, såväl nationella 
som internationella, med fokus på ope-
rationskonst på operativ ledningsnivå. 
Dessutom ska officeren kunna lösa upp-
gifter som kvalificerad stabsofficer och 
kunna leda arbetsgrupper i stabsarbet.

HSU innehåll i stort
HSU Operatör är en uppdragsutbildning 
beställd av Försvarsmakten, där grunden 
för Försvarsmaktens utbildningar är ut-
vecklingen av förmågan att leda väpnad 
strid. Utbildningsprogrammets huvud-
område är Krigsvetenskap. Kurserna i 
Krigsvetenskap integreras andra veten-
skapliga perspektiv och ämnen, främst 
genom att tematisera utbildningen. Den 
tematiska utbildningsmetoden skapar ett 
sammanhang mellan olika ämnen och 
perspektiv samt deras inbördes relatio-
ner, med andra ord ett sätt att spegla sam-
hälleliga förhållanden och företeelser. 
Den gemensamma operationens krav och 
behov bestämmer integrationens (temati-
kens) omfattning och art. Särskilt gäller 
detta den tematiska utbildningen i Mili-
tärteknik och Ledarskap under påfrestan-
de förhållanden, vilka båda utgör viktiga 
delar i officersprofessionen.

Utöver Militärteknik och Ledarskap 
under påfrestande förhållanden inklude-
ras i den tematiska utbildningen andra 
ämnen och områden som:
• Ledningsvetenskap.

Skonertsegling genomförs ungefär ett år 
in	 på	 officersprogrammet.	 Foto:	 Marie	
Rosenquist, Combat Camera, FM. 
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• Juridik med inriktning mot folkrätt.
• Historia med inriktning mot militär-

historia.
• Språk.
• Statsvetenskap med inriktning mot 

krishantering och internationell sam-
verkan.

• Statsvetenskap med inriktning mot 
säkerhetspolitik och strategi.

HSU ger idag 130 högskolepoäng

Stabsutbildningen (SU)
Allmänt
Stabsutbildningen är en uppdragsutbild-
ning beställd av Försvarsmakten. Grun-
den för Försvarsmaktens utbildningar är 
utvecklingen av förmågan att leda väp-
nad strid och Stabsutbildningen ska ge 
en generell stabskompetens för att kunna 
tjänstgöra i befattningar på högre för-
bandsnivå inom egen försvarsgren såväl 
nationellt som internationellt över hela 
konfliktskalan. SU ska medge en utveck-
ling mot taktisk nivå eller högre.

SU innehåll i stort
SU fokuserar på det egna stridskraftsla-
get och dess verksamhet inom ramen för 
den militära operationen, det vill säga 
taktik. Taktik är konsten att besegra en 
motståndare genom strid. För att nå fram-
gång är det viktigt att förstå sin del i ett 
sammanhang. Detta kräver bland annat 
befäst taktisk förmåga, insikt om mili-
tära tekniska systems möjligheter och 
begränsningar samt insikt om förbands-
kultur och traditioner inom de olika 
stridskrafterna. Först då ger den gemen-
samma operationen full effekt. Officeren 
ska ges förmåga att självständigt bedöma 
situationen, fatta beslut om lämpliga 
medel och metoder samt agera i tid. SU 
ger 60 högskolepoäng.

Taktisk stabskurs (TSK)

Allmänt
Den Taktiska stabskursen (TSK) är öp-
pen för reservofficerare på kaptensnivå 
och officerare med specialkompetens. 
Kursen omfattar 12 högskolepoäng och 
bygger på de kunskaper och färdigheter 
som officeren erhållit under tidigare mi-
litära och civila utbildningar samt vid 
tjänstgöring i Försvarsmakten och i sam-
hället i övrigt. Grunden för utbildningen 
är utvecklingen av förmågan att leda väp-
nad strid.

TSK innehåll i stort
Syftet med kursen är att tillgodose För-
svarsmaktens behov av stabsofficerare 
med kompetens för tjänst på nivå 4 (OF 
3) utgående från såväl nationella som 
internationella behov. Den övergripande 
målsättningen är att ge en generell stabs-
kompetens för tjänstgöring i befattningar 
på högre förbandsnivå inom eget strid-
kraftsslag såväl nationellt som internatio-
nellt över hela konfliktskalan. Vidare ska 
officeren få en breddad förståelse för det 
militära maktmedlets roll samt de olika 
stridskraftslagens och funktionernas ut-
nyttjande inom ramen för en gemensam 
operation.

Kursen ska medge en utveckling mot 
taktisk nivå eller högre. För reservoffice-
ren ger kursen kompetens för att kunna 
söka befattningar på nivå 4 (OF 3).

Fristående kurser vid FHS
Varje år går ca 2 500 studerande olika 
kurser vid Försvarshögskolan. Det är 
både militära och civila studerande. 
Samtliga kurser ger högskolepoäng. Ned-
an listas några av de kurser som årligen 
genomförs vid skolan:
• Statsvetenskap, flera olika kurser på 

grund och avancerad nivå, kandidat- 
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och magisternivå. 
• Asymmetriska hot
• Grundkurs i ledarskap
• Fortsättningskurs i ledarskap
• Folkrätt i kris och konflikt
• Folkrätt och fredsfrämjande insatser
• Militärhistoria, 18 olika kurser på 

grund-, fortsättnings- och påbygg-
nadsnivåer

• Militärteknik, fem kurser
• Ledningsvetenskap
• Krigsvetenskap

Internationella kurser
Följande uppdragsutbildningar har engel-
ska som kursspråk och välkomnar sökan-
de från Sverige såväl som andra länder:
• International Crisis Management 

Course
• Senior Course on Crisis Management 

and Civil Emergency Planning
• Senior Course on Security Policy In 

Europe

Utbildningar inom IHT verksamhet 
IHT är Institutet för högre totalförsvars-
utbildning och utgör den del av verk-
samheten som genomfördes av ”gamla” 
Försvarshögskolan innan sammanslag-
ningen med Militärhögskolan till den nu-
varande Försvarshögskolan. IHT ger flera 
kurser för högre chefer inom Försvars-
makten och statliga civila myndigheter, 
bland annat:
• Solbackakursen. För blivande ami-

raler/generaler, ministrar och ambas-
sadörer.

• Chefskurs 1 och 2, som ovan men ni-
vån under.

• Strategisk chefsutveckling, kurs för 
blivande överstar och motsvarande 
inom civila samhället.

Marinmedicin
Marinmedicin kan beskrivas som den 
marinspecifika delen av försvarsmedi-
cinen men i praktiken innefattas även 
en del icke-marinspecifik försvarsme-
dicin för Marinens personal. Krigsför-
bandens befattningar för sjuksköterskor 
och läkare, de allra flesta av dem del-
tidsbefattningar, var under året till stor 
del vakanta och har varit så sedan orga-
nisationen startade för något år sedan. 
Vid Försvarsmedicincentrum (FömedC) 
Marinmedicinska sektion arbetar Ma-
rinöverläkaren (MÖLäk) med medicinskt 
beslutsstöd och administration. De två 
civilanställda marinläkarna (anställda 
på 80 % i FM) sysslar i huvudsak med 
utveckling av ubåtsräddning respektive 
stridssjukvård ombord. FömedC har un-
der 2014 dessvärre inte haft kapacitet att 
nämnvärt stödja utvecklingen av sjuk-
vårdsorganisationen i Amfibiebataljonen. 
Sjöstridsskolan i Karlskrona utvecklar 
och genomför i samverkan med FömedC 
kurser i sjukvård ombord för sjömän och 
officerare.

På Marinens fartyg är ekonomi-
personalen (kockarna) vanligen till-
lika sjukvårdsassistenter med uppgift att 
stödja den sjukvårdsansvarige officeren 
ombord. Den senare är utbildad att verka 
i fred med stöd av en rådgivande läkare i 
land (Radio Medical) för sjukvårdsbered-
skap till sjöss.

Vad gäller stridssjukvård i krigsför-
banden så har Amfibiebataljonen kommit 
en bit på väg med organisation och be-
manning och också till del prövat sin or-
ganisation i ISAF2. Flottans förmåga till 
stridssjukvård ligger tyvärr långt från FM 
inriktning. Vid fredstida utlandsinsatser 

2. ISAF, International Security Assistance 
Force i Afghanistan.
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med enstaka fartyg har de hittills kunnat 
bemannas med civil sjukvårdspersonal 
som med mycket stora ansträngningar 
rekryterats och utbildats under tidspress 
och i ME03 blev detta välfungerande. 
Men med krigsorganisationen är det säm-
re. Förmåga till sjukvård efter de första 
10 minuternas kamrathjälp saknas i stort 
sett, det finns knappast planer eller perso-
nal för sjukvårdsledning, daglig sjukvård 
eller första hjälpen av sjuksköterska eller 
läkare, inte heller för sjuktransport eller 
livräddande kirurgi. Efter Totalförsva-
rets avskaffande är fortsatt sjukvård på 
civila vårdinrättningar då riket är i krig 
inte heller är planerad eller organiserad, 
vilket naturligtvis inte gör saken bättre. 
På många fartyg lever man emellertid i 
tron att en vältränad specialistsjukskö-
terska ska kallas in till krigsbesättning-
en.3 Insatsorganisationens sjuksköterskor 
och läkare i Marinen räcker dock inte 
till stödfartyg och stridande fartyg och 
med några få undantag är befattningarna 
dessutom vakanta. Det saknas helt enkelt 
genomtänkta planer för stridssjukvården 
i Marinen och för rikets sjukvård i krig.

MÖLäk bad i januari 2014 hos HKV om 
att en medicinsk ubåtsräddningsgrupp 
(MURG) med sjuksköterskor och läkare 
skulle bildas. I avvaktan på slutligt svar 
arbetade FömedC Marinmedicin med 
utvecklingen av MURG som ska kunna 
verka i en räddningsinsats i tryckkam-
mare dygnet runt i flera dygn. En allvarlig 
ubåtsolycka är osannolik och sannolika 
utfall av personskador kan knappast tas 
fram. Ubåtsräddningens sjukvårdsorga-
nisation har dimensionerats för ett värsta 
tänkbara fall som kan hanteras ombord 
HMS Belos. MURG planeras således be-
3. År 2014 finns i stort sett inga värnpliktsut-
bildade sjuksköterskor eller läkare att kalla in, 
nya måste anställas och utbildas

stå av 27 sjuksköterskor och läkare varav 
ungefär 7 är heltidsanställda på andra be-
fattningar i FM och övriga är civila från 
sjukhus med tryckkammare. Vid årets 
slut var större delen av MURG rekryterad 
och planerad till utbildning. Under året 
samverkade FömedC med FMV för en 
samordnad anskaffning av intensivvårds-
utrustning för HMS Belos tryckkammare 
och en del av FM övriga tryckkammare. 
MURG deltog i ubåtsräddningsövningen 
Dynamic Monarch i Polen våren 2014 
med gott resultat men det återstår att ta 
fram satser med materiel, utrustning och 
läkemedel.

Sammanfattningsvis håller Marinens 
förband hög klass men sjukvårdsorgani-
sationen haltar. Amfibie- och ubåtsrädd-
ning har haft en god utveckling. 

Personalförsörjning
Seminarium I
Vetenskapsgrenens första seminarium 
under verksamhetsåret hölls på Försvars-
högskolan 18 februari 2015. Titel var 
Stabil personalförsörjning- Grunden för 
vår marina förmåga med frågeställning-
arna: 
• Hur säkerställer vi en marin rekryte-

ring i nivå med organisationens krav? 
• Hur säkerställer vi det breda behovet 

av specialistkompetenser till den ma-
rina insatsorganisationen?

• Kan någon form av återinförd värn-
plikt vara en del av en lösning?

• Hur ser möjligheterna ut att deltids-
anställa reservofficerare till befatt-
ningar med höga civila kompetensbe-
hov? Vilken roll ska reservofficeren 
spela i organisationen? 

I panelen ingick:
• Per-Ola Johansson, kommendörkap-
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ten, biträdande chef Sjöstridsskolan, 
KÖMS,

• Johannes Johansson, kapten, Heli-
kopterflottiljen,

• Peter Jeppsson, riksdagsman, leda-
mot av Försvarsutskottet,

• Moderator: Christer Svensen, pro-
fessor och överläkare, örlogskapten, 
KÖMS. 

Per-Ola Johansson inledde med att ge en 
lägesbeskrivning av personalsituationen i 
Marinen. För närvarande tar det 6,5 år för 
att bli färdig officer inkluderande genom-
förd Grundläggande Militär Utbildning. 
Det finns eller snarare ska finnas följande 
personal struktur: 533 officerare (OFF/T), 
1 043 specialistofficerare, 1 418 gruppbe-
fäl/soldater/sjömän (GSS), 107 civila med 
högskolekompetens (CF) och 125 civila 
med gymnasiekompetens (CR). Vakanser 
är stora framförallt på specialistofficers-
sidan. Yrket ska dock inte ses som ett 
livsåtagande men det stora bekymret är 
att många slutar för tidigt.

Johannes Johansson höll ett föredrag 
under rubriken ”Starkare personalför-
sörjning för en osäker tid”. Johannes 
Johansson har tidigare belönats med pen-
ninggåva av KÖMS för sitt tävlingsbi-
drag till KÖMS rörande detta ämne. Han 
redovisade tre hörnpelare i sitt föredrag:
a) Marinen måste synas 
b) Marinen måste vara en attraktiv ar-

betsgivare 
c) Någon form av värnplikt bör återin-

föras. 
Synas: varje medarbetare har ett rekry-
teringsansvar. Det är fördelaktigt att 
använda sociala medier i större utsträck-
ning såsom Twitter, Instagram, Facebook 
– det är här dagens ungdom befinner sig. 
Många unga är idag helt ovetande om vad 

försvaret gör och vad en svensk officer är 
för något. Johansson redovisade exempel 
på många missriktade kampanjer och 
framhöll vikten av riktad rekrytering
Attraktiv arbetsgivare: Johansson gav ex-
empel på karriärstege, hänsyn till familj 
samt underlättande åtgärder som organi-
serad hjälp med hämtning och lämning 
på förskola. Han framhöll också att man 
väljer försvaret möjlighet till utbildning 
och nya upplevelser men knappast för 
lönen. Försvarets utbildningar måste bli 
bättre vad avser civil meritvärdering.
Värnplikt: någon form av plikt för att 
återfå folkförankring, koppling till tid-
vis tjänstgörande och reservofficer. Den 
intressanta aspekten att Marinens fartyg 
ska ha dubbla besättningar diskuterades.

Peter Jeppsson höll ett kort anförande 
om vikten av att återinföra någon form 
av plikt i systemet. Man tittar nu från 
statsmakterna på Norge och Danmark. 
Jeppsson underströk just behovet av 
folkförankring som delvis gått förlorad. 
Jeppsson framhöll också vikten av ökad 
rörlighet mellan handelsflottan – kustbe-
vakningen – marinen. Vidare framhöll 
han återinförandet av reservofficerare i 
marinen och försvaret som helhet.

Efter föredragen följde en intressant 
debatt med auditoriet och panelen.

Sammanfattningsvis:
Arbetsgivaren ska vara mer attraktiv. Ge 
större civil meritvärdering. Någon form 
av plikt bör återinföras – kanske allmän 
mönstring av årskullen med riktad rekry-
tering. Införande av reservofficersutbild-
ningen i mer uttalad form bör ske.
Seminarium II
Verksamhetsårets andra seminarium 
hölls på Sjöhistoriska Museet den 16 
november 2015 med rubriken Vägen till 
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Officer. Seminariet hade underrubriken 
attrahera-rektrytera-behålla. I panelen 
ingick: 

• Jonas Westin, kommendörkapten, 
HKV/Prod Utb,

• Ann-Marie Vösu, verksamhetschef 
för undervattensvapen och sensorer, 
SAAB,

• Ulf R Johansson, överstelöjtnant, tf 
chef MHS Halmstad.

Efter anförandena hölls en paneldebatt 
med deltagande av föredragshållarna 
samt av:

• Evelina Hedskog, civilekonom och 
civilingenjör, örlogskapten, SAAB,

• Mikael Brännvall, örlogskapten, vice 
VD, Kungliga Dramatiska Teatern.

Per-Ola Johansson, KÖMS, inledde med 
att ge en kort lägesbeskrivning av per-
sonalsituationen i Försvaret. Numerä-
ren officerare har påtagligt minskat och 
medelåldern har ökat. Regeringen har 
begärt en effektökning men det är svårt 
att rekrytera till officer då färre läser na-
turvetenskap och många har medicinska 
hinder. Utbildningen upplevs som lång 
och inte helt målinriktad. Det föreligger 
en stel syn på utnyttjandet av reservof-
ficerare. Den modell Försvarsmakten 
nu tagit fram för reservofficerare passar 
mindre bra för Marinen.

Jonas Westin, HKV, gav Högkvarte-
rets syn på ämnet. Man konstaterade fo-
kusförflyttning med ett skifte från plikt 
till frivillighet. Vad måste FM kunna 
lova? Målgruppen är ungdomar mellan 
18-25 år. Hur når man dem? Inte genom 
att annonsera i dagstidningar utan genom 
att arbeta med sociala medier såsom Fa-
cebook, Twitter, Instagram, mm. Indivi-
der kan ha mycket olika bakgrund och 
vara spänningssökande, oengagerade, 

samhällsengagerade, prestationsinrikta-
de eller invandrare. Försvaret slåss också 
i konkurrens med många andra intressen-
ter. Westin ställde också frågan om GSS 
skulle vara ett krav. Han framhöll också 
vikten av reservofficerare för folkförank-
ring.

Ann Marie Vösu, SAAB, gav bilden 
sett ur näringslivets synvinkel. Hon på-
visade likheter med problemen inom För-
svaret. SAAB konkurrerar med andra in-
tressenter (Google, Apple, Ericsson) om 
kvalificerade ungdomar.  Många känner 
inte till SAAB höga krav för anställning. 
Ungdomar idag prioriterar andra värden 
än tidigare generationer. Man prioriterar 
fritid, familj och balans i yrkeslivet. Me-
delåldern är liksom i Försvaret hög. Vösu 
pekade också på behovet av samverkan 
och växeltjänstgöring med Försvaret för 
miljöerfarenhet. 

Ulf Johansson, MHS Halmstad, redo-
gjorde avslutningsvis för det reservoffi-
cerssystem som nu startas för utbildning 
av specialistofficerare. Det planeras ock-
så ett framtida Försvarsmaktsgemensamt 
system för reservofficerare OFF/T (att 
jämföra med det tidigare begreppet gene-
ralistofficerare). Tre frågor var centrala:
• Vad gör och var är en reservofficer i 

FM?
• Hur utbildar och utvecklar vi en re-

servofficer inom FM?
• Vem attraherar, rekryterar och behål-

ler vi som en reservofficer i FM?

Det konstaterades att hälften av FM be-
hov av reservofficerare kan rekryteras 
internt medan hälften måste grundrekry-
teras. Behoven kan beräknas till:

• Ca 2 400 reservofficerare (30-35 %  
officerare (OFF/T) och 65-70 % spe-
cialistofficerare)
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• Ca 1 200-1 300 rekryteras från för-
tidsavgågna officerare

• Ca 1 100 grundrekryteras
• Summa totalt behov ca 95-110 

grundutbildade (GU) RO/år
I den efterföljande debatten som blev liv-
lig gick det att urskilja att:
• Ungdomar måste kontaktas tidigt. 

Försvaret får av legala skäl kontakta 
ungdomar först när de fyllt 18 år. Här 
kan andra organisationer hjälpa till 
(Sjövärnskåren, KÖMS m.fl.)

• Det är inte bra att ständigt kommuni-
cera negativa budskap. Fokusera på 
det som är bra och framhöll möjlig-
heterna till bra utbildning.

• Det krävs tydliga målbilder och fö-
rebilder. Tydliggör rollerna officer-
underofficer. Många genmälde att 
det var tidigare lättare att ”förstå” 
hur man blev officer och att man vis-

ste vad utbildningen innehöll (KSS). 
Näringslivet framhöll betydelsen av 
”branding”.

• Folkförankringen har gått förlorad 
vilket är varje yrkesförsvars dilem-
ma. Här bör KÖMS ha en mening 
att förhålla sig till (plikt mot frivil-
lighet).

• Man framhöll samarbete med kustbe-
vakningen och handelsflottan.

• Akademiseringen ifrågasattes. Är 
den nödvändig? Den blivande office-
ren får lära sig många ”onödiga” sa-
ker i ett Försvarsgemensamt system.

• Man framhöll Försvarets tillkorta-
kommanden för att intressera av-
gångna officerare att bli reservoffi-
cerare. Det bedömdes som ett stort 
slöseri.

• Det planerade reservofficerssystemet 
passar Marinen dåligt.
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Arméöerläkare
MAGNUS BLIMARK

Magnus Blimark är Leg. Läkare och specialist i kirurgi. Han 
har varit verksam i Försvarsmakten sedan 2006 då han an-
ställdes på FömedC som avdelningchef  på akutsjukvårdsav-
delningen. 2012-2014 gick han chefsprogrammet på FHS och 
därefter tillträdde han rollen som arméöverläkare.

Reduktionen av svensk kirurgisk operations-
kapacitet vid höjd beredskap
(Artikeln bygger på den magisteruppsats som Magnus Blimark skrev under chefs-
programmet på FHS och har lett till ett vidare arbete, se slutet av artikeln)  
Den svenska Försvarsmakten är beroende av civil sjukvård för kirurgiskt omhän-
dertagande i händelse av skadeutfall. Under det kalla kriget vilade den svenska 
krigssjukvårdsorganisationen på den militära sjukvårdsorganisationen, civilförsva-
ret och den civila sjukvården. År 2014 är den militära kirurgiska omhändertagan-
deförmågan reducerad till ca 1 % av tidigare kapacitet. Civilförsvarets organisation 
och stor del av fasta installationer och beredskapsförråd är i praktiken utraderade, 
civilförsvar är idag ett tomt begrepp. Den krigsberedskap för stora skadeutfall som 
de svenska akutsjukhusen tidigare hade, finns inte längre kvar. 

Läkemedel och förbrukningsartiklar för 
kirurgisk verksamhet finns inte längre 
i beredskapslager. De högteknologiska 
sjukhusen är sårbara för störningar av-
seende kraft, el, vatten, värme och IT. 
Reservfunktioner håller ojämn kvali-
tet bland sjukhusen och uthålligheten 
är generellt låg. De svenska sjukhusens 
vårdplatstillgänglighet är den näst lägsta 
bland OECD-länderna, Mexiko har lägre. 
Orsakerna till denna utveckling står hu-
vudsakligen att finna i statsmakternas 
och de centrala myndigheternas tolk-
ning av Sveriges säkerhetspolitiska läge 
och uppfattningen att väpnad konflikt på 
svenskt territorium är utesluten.

Status på svensk kirur-
gisk operationskapacitet 
vid höjd beredskap 2014
Metod

Frågeställningen om hur den svenska 
kirurgiska operationskapaciteten såg ut 
2014, måste brytas ner i ett antal para-
metrar som kan studeras separat varefter 
en sammanvägning av dem kan göras för 
att tolka helheten. Eftersom begreppet är 
komplext bör detta vara en såväl kvanti-
tativ som kvalitativ undersökning.

Ansatsen var att identifiera och redo-
visa dessa parametrar samt att få dem 
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godkända av en referensgrupp för att 
säkerställa validiteten och reliabiliteten i 
undersökningen.

Nyckelparametrar som författaren ut-
vecklat och som godkänts av referens-
gruppen:
1. Operationsteam vid katastrofläge.1

2. Operationssalar vid katastrofläge.
3. IVA2-platser vid katastrofläge.
4. Militär kirurgisk operationskapacitet.
5. Läkemedel, förbrukningsartiklar och 

blodprodukter.
6. Teknisk sårbarhetsanalys moderna 

akutsjukhus.
7. Vårdplatstillgång svenska akutsjuk-

hus.
Enligt referensgruppens bedömning 
innebär en god empirisammanställning 
av dessa sju parametrar att validiteten för 
bedömning av svensk kirurgisk opera-
tionsförmåga blir god. Detta förutsätter 
dock att den kvantitativa informationen 
motsvarande de fyra första parametrarna 
är tillförlitlig och att den kvalitativa ana-
lysen kring de tre sistnämnda håller en 
hög kvalitet.

Vid kontakt med de centrala myndig-
heterna Socialstyrelsen och MSB3 samt 
SKL4 visade det sig att ingen av dessa 
hade tillgång till den statistiska informa-
tion som eftersöktes. Nästa nivå under 
myndigheterna blev beredskapssamord-
narna på de svenska landstingen. Vid 
kontakt med PKMC5 som utgör ett av 

1. Katastrofberedskap: Högsta beredskaps-
graden på svenska akutsjukhus. Se begrepp.
2. IVA: Intensivvård.
3. MSB: Myndigheten för Samhällsskydd och 
Beredskap.
4. SKL: Sveriges Kommuner och Landsting.
5. PKMC: Prehospitalt Katastrof Medicinskt 
Centrum.

Sveriges kunskapscentrum i katastrof-
medicin och som har nätverk till samtliga 
svenska beredskapssamordnare framgick 
att denna information inte heller fanns 
att uppbringa på landstings- eller region- 
nivå. Återstod alltså att gå direkt på käl-
lan, dvs. de svenska akutsjukhusen.

Metoden blev att skapa en enkät base-
rad på de fyra första kvantitativa parame-
trarna, vilka låg till grund för frågorna. 
Därefter redogjordes för bakgrund till 
varför informationen skulle samlas in. 
Efter att ha identifierat rätt nyckelperson 
vis samtliga svenska akutsjukhus skicka-
des enkäten ut för att kunna besvaras per 
mail till författaren. Innan den skickades 
ut kontaktades samtliga nyckelpersoner 
per telefon av författaren för att förklara 
direkt dess syfte samt svara på eventuella 
frågor. Detta ansågs dessutom vara ett 
sätt att höja svarsfrekvensen.

Svarsfrekvensen på enkäten blev 98 
%. De kvalitativa parametrarna komplet-
terar bilden av svensk kirurgisk opera-
tionskapacitet.

Sammanfattningsvis har enkäten givit 
en god uppfattning om vilken kirurgisk 
operationskapacitet som den svenska 
sjukvården kan mobilisera vid katastrof-
läge samt hur denna kapacitet fördelar sig 
geografiskt i Sverige. 

Parameter 4: Militär 
kirurgisk operations-
kapacitet 
1990 disponerade den svenska försvars-
makten ca 35 fältsjukhus för armén 
och 15 marina stridssjukhus. Den to-
tala operationskapaciteten var ca 1 000 
operationer per dygn. I det fortlöpande 
omställningsarbetet av FM ledde till en 
fullständig avveckling av dessa fältsjuk-
hus. Slutbeskedet var att all ROLE 2 -ka-
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Parameter 1-3: Sammanställning civil kapacitet

Diagram	1:	Antal	operationsteam,	operationssalar	och	IVA-platser	vid	katastrofläge	
relaterat till antal invånare (SCB Befolkningsstatistik för 2013, hämtad från scb.se 
2014-05-09 tiotusental). Diagrammet visar fördelningen av operationsteam, opera-
tionssalar och IVA-platser inom Sveriges befolkningstätaste landsting/regioner samt 
de fyra landstingen i Norrland. Den mörkaste pelaren visar befolkningsmängden i 
skala 1:10 000.

Diagram	2:	Antal	operationsteam,	operationssalar	och	IVA-platser	vid	katastrofläge	
hos Sveriges Landsting och Regioner samt Försvarsmakten.
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pacitet skulle avvecklas inom FM och 
att endast prehospital ROLE 1-förmåga 
skulle finnas kvar. FM påbörjade ånyo ett 
arbete 2006 att införskaffa ROLE 2-en-
heter och har idag en viss förmåga som 
sammantaget utgör ca 1 % av den tidigare 
kapaciteten.

Parameter 5: Läkemedel, 
förbrukningsmaterial och 
blodprodukter
”För att kunna förebygga och behandla 
skador och sjukdomar när allvarliga 
händelser	och	kriser	inträffar	är	tillgång-
en till läkemedel och sjukvårdsmateriel 
en viktig del av krisberedskapen.” (SOU 
2013:54, s 19).

Akutsjukhusens försörjning av nöd-
vändiga läkemedel och förbruknings-
artiklar under kris uppmärksammades 
under det kalla kriget av Socialstyrelsen 
som pekade på riskerna med att Sveriges 

importberoende ökat.6 Socialstyrelsen 
konstaterade också att det är väsentligt 
att produktionen av för sjukvården vitala 
produkter finns i Sverige. Vidare att det 
borde finnas beredskapslager. 

Apoteket AB hade fram till 2009 en 
monopolsituation gällande läkemedels-
distribution i Sverige. Sedan avreglering-
en 2009 konkurrerar det statliga Apoteket 
AB med övriga aktörer på marknaden.  
Enligt Apoteket AB finns inget avtal med 
staten som rör leveranssäkerhet i händelse 
av kris eller höjd beredskap.  Enligt SFS 
2009:9057, skall FM själv hantera och 
säkra sin läkemedelsförsörjning. Det-
samma gäller övriga civila berörda myn-
digheter. Det ansvar som Apoteket AB 

6. Socialstyrelsen redovisar (1986), Sluten 
kroppssjukvård i krig. Stockholm: Norstedts , s 
19.
7. SFS 2009:905: Tillkännagivande om avtal 
mellan staten och Apoteket AB om bolagets 
verksamhet.

Diagram 3: År 2014: Antal operationsteam, operationssalar och IVA-platser tillgän-
gliga på Försvarsmaktens sjukvårdsförband jämfört med svenska civila akutsjukhus.
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hade fram till 2010-07-01 beträffande 18 
paragrafen i förordningen (2006:942) om 
åtgärder för fredstida krishantering och 
höjd beredskap, upphörde då att gälla. 
Detta innebär att statlig beredskapskon-
troll över kritiska läkemedel inte längre 
existerar, med undantag av Socialstyrel-
sens beredskapslager. I en rapport till re-
geringen från 2010 anger Socialstyrelsen 
att beredskapslagren kan avvecklas pga. 
att krig inte längre anses utgöra ett hot.8

I sammanfattningen av SOU 2013:54, 
som utreder frågan om tillgång på läke-
medel och sjukvårdsmaterial vid allvar-
liga kriser sammanfattas fem problem-
områden:
• Oklar ansvarsfördelning mellan stat 

och landsting. Landstingen har ett 
långtgående ansvar men det framgår 
inte tydligt när staten skall stödja el-
ler överta ansvaret. Vem har ansva-
ret för beredskapslager i händelse av 
krig?

• Vilken ambitionsnivå skall svensk 
beredskap upprätthålla?

• Myndighetssamordning.
• Avreglerad apoteksmarknad. Tidi-

gare hade Apoteket AB ett särskilt 
ansvar för läkemedelsförsörjningen 
reglerad i ett avtal med staten. Detta 
existerar inte idag.

• Statlig finansiering, sammanhållen 
ekonomisk bild.

Utredningen gör bedömningen att det 
statliga ansvaret för nödvändig tillgång 
på läkemedel och sjukvårdsmaterial för 
krisberedskap bör förtydligas i lag. 

Blodprodukter används för att ersätta 
förluster av de koagulationsfaktorer som 
finns i plasma samt blodets syretranspor-
terande celler (röda blodkroppar). I vissa 

8. SOU 2013:54, ss 23-24.

fall krävs också tillförsel av blodplättar, 
vilka har till uppgift att starta blodets lev-
ring (koagulation). Hanterandet av blod-
produkter regleras av Socialstyrelsen.9 

De svenska blodcentralerna är belägna 
vid sjukhus med olika perifera tappnings-
annex. Standarden är hög och systemet 
baseras på frivillig blodgivning från be-
folkningen. Kapaciteten är anpassad efter 
fredliga svenska förhållanden. Den van-
ligaste dödsorsaken i militärt trauma är 
att den skadade förblöder.10 Samma typ 
av skadepanorama på civilbefolkningen 
som på militär personal, kan komma att 
förväntas vid ett angrepp på civila instal-
lationer eller befolkningscentra i händel-
se av ett terroristangrepp eller ett militärt 
anfall mot Sverige.

Blodprodukter är kritiska i omhän-
dertagandet av traumapatienter då blöd-
ning endast i begränsad utsträckning kan 
kompenseras med olika industriellt fram-
ställda infusionslösningar (”blodersätt-
ningsmedel”). En blödningschock förut-
sätter användandet av blodprodukter för 
framgångsrik behandling. Svåra trau-
mafall, framförallt penetrerande trauma, 
innebär således ofta att stora mängder 
blodprodukter behöver användas för var-
je enskild patient.11

Parameter 6: Det robusta 
sjukhuset
”Den tekniska försörjningssäkerheten 
har en avgörande betydelse för möjlighe-

9. SOSFS 2009:28: Föreskrifter om blodverk-
samhet. Socialstyrelsen
10. (Landberg, Riktlinjer för Blodhantering och 
blodtransfusion inom FM UTKAST 20121101, 
Landberg, PM - Blodhantering i ME03, NBG 
och vidare.. 2010) Landberg
11. Boffard, K. (2012). Manual of Definitive 
surgical Trauma Care, third edition. London: 
Hodder Arnold
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terna att upprätthålla sjukvårdens ope-
rativa förmåga i samband med kriser.”12

Driftsäkerheten hos svenska akutsjuk-
hus identifierades som ett problem redan 
1978 och ledde fram till att dåvarande 
chefen för socialdepartementet gav i upp-
drag åt Civilförsvarsstyrelsen att utreda 
hur skydd för sjukhusen i krig skulle 
kunna anordnas. Detta blev Utredningen 
om Sjukvården I Krig (USIK). Samma 
utredning fick uppdraget att samman-
ställa hur skyddet av sjukvården skulle 
organiseras och finansieras. Resultatet 
blev Sjukvårdens Skydd I Krig (SSIK), 
där Socialstyrelsen i samverkan med 
Civilförsvarsstyrelsen efter ett mycket 
omfattande analysarbete publicerade sin 
slutrapport 1986. I försvarsbeslutet 1987 
tilldelades Socialstyrelsen ansvaret att 
stödja sjukvårdshuvudmännen i det fort-
satta arbetet. Detta gick ut på att genom 
utredningar, information och ekonomis-
ka bidrag påverka och stödja sjukvårds-
huvudmännen i att konstruera robusta 
akutsjukhus med tillräcklig reservkapa-
citet för försörjning av el, telekommuni-
kationer, vatten och värme.13 Arbetet har 
kännetecknats av en tydlig målbild med 
såväl kortsiktiga som långsiktiga mål. I 
takt med samhällets förändring efter det 
kalla kriget har större fokus lagts på kris 
och allvarlig händelse.

I ett utskick med titeln ”Teknisk för-
sörjningssäkerhet vid akutsjukhus”14 
skriver MSB 2011 följande:

”Framöver kommer MSB inom ramen 
för sitt uppdrag att verka för att lands-
tingen självständigt hanterar åtgärder 
för att stärka akutsjukhusens teknisk 
försörjningssäkerhet och produktion av 

12. Svartz Nils, 2008, Det robusta sjukhuset. 
KBM, förord.
13. Det robusta sjukhuset, 2008, ss 14-16. 
14. MSB diarienummer 2011-4334, 2011-09-20.

fasta saneringsenheter i enlighet med 
ansvarsprincipen.” (MSB, 2011, diarier 
2011:4 334).

SSIK-arbetet bedrevs till 2007 då an-
svaret för verksamheten flyttades från 
Socialstyrelsen till dåvarande Krisbe-
redskapsmyndigheten (KBM).  År 2008 
publicerades ”Det robusta sjukhuset” 
av KBM, vilket var en namnändring på 
det tidigare SSIK-arbetet. KBM uppgick 
2009 efter sammanslagning med Styrel-
sen för psykologiskt försvar i den nya 
myndigheten, Myndigheten för Sam-
hällsskydd och Beredskap (MSB) enligt 
förordning (2008:1 002).

2011-09-20 meddelade MSB att man 
upphör med denna typ av verksamhet och 
att ansvaret enligt ansvarsprincipen lig-
ger på landstingen15. I sin RSA från 2012 
nämner inte Socialstyrelsen sjukhusens 
sårbarheter annat än i indirekta termer 
och pekar inte på behovet av att SSIK-
arbetet skall återupptas. Däremot noteras 
i ett PM från SKL daterat 2013-01-3016 
att avvecklingen av SSIK-arbetet skedde 
utan någon föregående konsekvensanalys 
och att det bör återupptas.

Parameter 7: Vård-
platstillgänglighet 
Svensk sjukvård har under de senaste tju-
gofem åren genomgått stora förändring-
ar. Detta gäller såväl ekonomisk styrning 
med införande av ett mer ”marknads-
anpassat system” med större tydlighet 
av ekonomiskt ansvar för olika delar av 
organisationen. Det senare har resulterat 
i att givna budgetramar skall hållas vil-
ket framtvingat rationaliseringar av olika 
slag. Resultatet har blivit en nedbantad 
och kostnadseffektiv organisation med 
15. Ibid.
16. SKL PM daterat 2013-01-30. Markus Plan-
mo, Avd för tillväxt och samhällsbyggnad, SKL
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mycket små marginaler. Då fokus legat på 
budget har beredskapsplanering kommit 
i skymundan till förmån för den löpande 
verksamheten. Beredskapslager och be-
redskapsorganisation som inte beskrivits 
i tvingande uppdrag har rationaliserats 
bort.

Sverige hade år 2012 det näst lägsta 
antalet vårdplatser per 1 000 invånare i 
hela OECD17. Endast Mexiko hade läg-
re.18 Parallellt med detta har den svenska 
demografiska befolkningsutvecklingen 
förändrats med en allt äldre och mer 
vårdkonsumerande befolkning.19 Kon-
sekvenserna har blivit en situation på 
akutsjukhusen där allt äldre och sjukare 
patienter vårdas på de platser som finns. 
Det är vanligt med överbeläggningar och 
någon reservkapacitet finns sällan.

Arbetsmiljöverket konstaterade i in-
ledningen till sin rapport 2012 att: 

”På 9 av 10 sjukhus har sådana brister 
upptäckts att vi har ställt krav. Vi har sett 
lokaler som inte är anpassade till dagens 
vårdbehov	och	flöde	av	patienter.	Vi	har	
även sett att patienter läggs i utrymmen 
som inte är anpassade för vård. Det är 
inte	ovanligt	att	det	placeras	fler	patien-
ter på salarna än vad de är gjorda för. 
Vi har konstaterat att överbeläggning-
ar har  blivit ett normaltillstånd inom 
sjukvården.”20

I tidigare beredskapsplaner utgick man 
från att vissa svenska s.k. beredskaps-

17. OECD: Organisation for Economic Co-ope-
ration and Development.
18. Source: OECD Health Data: Health care 
resources: OECD Health Statistics (database). 
http://dx.doi.org/10.1787/hosp-beds-table-2013-
2-en.
19. Socialstyrelsen, hälso och sjukvårdsrap-
porten 2009, s 429.
20. Arbetsmiljöverket Rapport 2012:2, Natio-
nell tillsyn av överbeläggningar inom akutsjuk-
vården. www.av.se/publikationer/rapporter/.

sjukhus, när så befanns nödvändigt skulle 
kunna ställa om till traumasjukhus/krigs-
sjukhus med kort varsel. Detta innebar 
att sjukhusen stängde ner sin ordinarie 
verksamhet, skrev ut eller flyttade över 
patienter till andra vårdinrättningar och 
var beredda på att ta mot stora mängder 
skadade patienter. Det är tveksamt om det 
finns något svenskt akutsjukhus som kla-
rar den uppgiften idag.

Sammanfattning av 
svensk kirurgisk opera-
tionskapacitet 
Den svenska kirurgiska operationska-
paciteten har sjunkit avsevärt under de 
dryga två decennier som följt efter det 
kalla krigets slut och Sovjetunionens 
upplösning.

Den militära kirurgiska omhänderta-
gandeförmågan är reducerad till ca 1 % 
av tidigare kapacitet. 

Totalt kan den militära och civila 
sjukvården under de mest optimala för-
utsättningarna tillhandahålla 375 all-
mänkirurgiska operationslag och 469 
operationssalar per dygn. Sammanlagt 
finns 559 IVA-platser att disponera. Detta 
förutsätter:
• Att inga yttre eller inre störningar 

avseende sjukhusets funktion före-
ligger.

• Att all nödvändig personal finns till-
gänglig och inställer sig till arbete.

• Att försörjningen av läkemedel, för-
brukningsartiklar och blod fungerar 
utan störningar.

• Att sjukhuset kan evakuera innelig-
gande patienter från intensivvårds-
avdelningar och vårdavdelningar för 
att bereda plats åt inkommande ska-
deutfall.



32

• Att den förhöjda belastningen inte 
pågår över längre tid, då uthållighe-
ten är starkt begränsad

 IVA-platserna är normalt gränssättande. 
Då det finns ventilatorer på operations-
avdelningarna kan dessa delvis utnyttjas 
för IVA-vård, men operationskapaciteten 
minskas givetvis i motsvarande grad.  

Man kan också utgå från att ett väpnat 
angrepp mot Sverige till stor del skulle 
slå ut våra kommunikationsmöjligheter, 
vilket skulle försvåra eller omöjliggöra 
sekundärtransporter av patienter till min-
dre belastade sjukhus.  Den förmåga som 
tidigare fanns till sekundär-transporter 
av skadade med buss, båt, flyg och järn-
väg har också avvecklats under samma 
tidsperiod. 

Således finns inte längre den bered-
skap att hantera stora skadeutfall i hän-
delse av väpnad konflikt som de svenska 
akutsjukhusen tidigare hade. Sjukvårds-
huvudmännen har inte uppgiften att pla-
nera för att hantera det skadeutfall som 
skulle bli följden av ett högintensivt väp-
nat angrepp på Sverige. Många sjukhus 
ligger idag nära kapacitetstaket under or-
dinarie verksamhet. 

Beredskapslager av läkemedel och 
förbrukningsartiklar har upphört att ex-
istera. De högteknologiska sjukhusen är 
sårbara för störningar avseende kraft, el, 
vatten, värme och IT. Reservfunktioner 
håller ojämn kvalitet bland sjukhusen. 
Vårdplatstillgängligheten är i fredstid 
mycket ansträngd och någon reservkapa-
citet finns inte.

Vad var det som hände?
Wilhelm Agrell, professor i underrät-
telseanalys vid Lunds universitet, är 
historiker med inriktning på freds- och 
konfliktforskning. I sin bok ”Fredens Il-
lusioner” sammanfattar Agrell sin syn på 

hur svensk omvärldsuppfattning och sä-
kerhetspolitisk analys påverkat försvars-
politiken, såväl avseende det militära för-
svaret som civilförsvaret.21

Sovjetunions upplösning och det kalla 
krigets slut med det efterföljande europe-
iska enandet kom att innebära helt andra 
säkerhetspolitiska mönster i Europa.22 I 
Parisdeklarationen 1990, underskriven 
av samtliga europeiska statschefer slogs 
fast att:

”Konfrontationens och delningens 
tidsålder var över och att det öppnats en 
ny era av demokrati, fred och enighet.”23

Under 1999-2003 beskriver Agrell att 
det närmast skedde ett ”paradigmskifte” 
avseende tolkningen av svensk säkerhets-
politik. I försvarsberedningen 2003 upp-
fattades att det geostrategiska perspekti-
vet från kalla kriget nu var helt borta och 
att Europa fått en ny säkerhetspolitisk 
ordning.24 

I försvarsberedningen 2007 uppfat-
tas ingen förändring av läget i stort men 
utvecklingen i Ryssland har uppfattats 
avseende landets positiva ekonomiska 
utveckling, dess starkare militära kapa-
citet och de auktoritära dragen i landets 
inrikes-och utrikespolitik.25 Beredningen 
missade att uppmärksamma Rysslands 
suspendering av CFE-avtalet som regle-
rade storleken på konventionella styrkor 
i Europa.26

Försvarsbeslutet 2004 tog intryck av 
generalmajor Anders Lindströms utred-
ning som menade att behovet av civil-

21. Agrell, Wilhelm (2011). Fredens illusioner-
Det svenska försvarets nedgång och fall 1988-
2009. Stockholm.Atlantis.
22. Ibid, s151.
23. Ibid, s 151.
24. Ibid, s 161.
25. Ibid, s 164.
26. Ibid, s 165.
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militär samverkan och allsidig försvars-
planläggning ej längre förelåg. Samtliga 
förband som tillhörde nationella skydds-
styrkorna utom hemvärnet ströks, för-
svarsplanläggning upphörde.27 Ingen 
konsekvensanalys avseende skyddsför-
mågan av civila skyddsobjekt eller civil-
befolkningen föregick beslutet. Försvars-
beslutet innebar även att möjligheten till 
återtag av förmågan till nationellt territo-
riellt försvar upphörde. 

”Att hela denna organisation, så när 
som på ett hemvärn reducerat till en 
tredjedel, kunde försvinna med några 
penndrag 2004-2005 kan te sig märkligt, 
särskilt som ingen sammanhängande 
argumentering och konsekvensanalys 
redovisades eller ens efterfrågades från 
något håll. Möjligen var det senare den 
avgörande faktorn.”28

Trots att det nu var uppenbart att den 
beslutsgrund som hela avvecklingspro-
cessen av det nationella försvaret vilade 
på inte längre stämde, fortsatte proces-
sen framåt utan tecken på reflektion och 
omvärdering. Den allmänna värnplikten 
upphörde 2009. Begreppet civilt totalför-
svar avskaffades i försvarsbeslut 2009, 
vilket endast var en formell anpassning 
till ett redan avskaffat system.29 Samma 
försvarsbeslut bekräftade de uppdragna 
linjerna från tidigare försvarsbeslut. 

Finland har behållit sitt invasionsför-
svar. Sverige har avvecklat sitt. Att detta 
inte upplevs som oroande, menar Agrell, 
måste bero på att den politiska ledningen, 
Försvarsmaktens ledning eller de civila 
myndigheterna tillsammans upplevt att 
beslutsunderlaget inte bara vilat på upp-
fattningen om en tillfällig avspänning 

27. Ibid, s 166.
28. Ibid, s 185.
29. Ibid, s 189.

utan på ett bestående irreversibelt för-
ändrat säkerhetspolitiskt läge i Europa 
som skulle bestå.30

”Utifrån denna världsbild, som un-
der några år blev en ny svensk ””över-
doktrin””, framstod nationellt försvar 
som något irrelevant, förlegat och när-
mast pinsamt, ett tecken på glappande 
verklighetsuppfattning.”31

Agrells resonemang bygger alltså på 
att Sveriges säkerhetspolitiska läge från 
försvarsbeslutet 2000 och framåt vilat 
på en initialt rimlig bedömning. Tron på 
att den tillfälliga avspänningsperioden 
skulle bli permanent var dock helt orim-
lig och avvecklingen av det territoriella 
svenska försvaret skenade okontrollerat 
inför öppen ridå. Man kan se en paral-
lell avveckling av den svenska kirurgiska 
operationskapaciteten.

Framtiden
Arbetet med att återskapa ett trovärdigt 
nationellt svenskt försvar kommer för-
modligen att bli långt och mödosamt. 
Från att ha nått nadir har det skett ett 
trendbrott där försvarsförmågan sakta 
börjar öka. Hur det svenska nationella in-
satsförsvaret skall se ut i framtiden är en 
politisk fråga kopplad till bedömningen 
av landets säkerhetspolitiska utveckling, 
försvarsviljan hos det svenska folket och 
politikernas tolkning av den.

Hur den svenska kirurgiska opera-
tionsberedskapen skall se ut i framtiden, 
liksom den katastrofmedicinska bered-
skapen i sin helhet beror dels på graden 
av insikt hos politiker, sjukvårdstjänste-
män och allmänhet om hur allvarlig den 
nuvarande situationen faktiskt är, dels på 
bedömningen hur bra vi anser att denna 
beredskap skall vara.
30. Ibid, s 244.
31. Ibid, s 244.
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Fabian och Ewa Tamms stipendium
Fabian och Ewa Tamms stipendium på 30 000 kronor utdelas för vetenskapligt arbe-
te inom sjötaktik – även innefattande utvecklingen av vapenbärare, vapen och hjälp-
medel – navigation, sjöfart och den maritima miljön. Stipendiat skall genom studier, 
resor etc. på vetenskaplig grund utveckla ett delområde inom ovan angivna områden. 
Arbetet skall redovisas för akademien skriftligt senast ett år efter utdelningen.

Kungl. Örlogsmannasällskapet, på förslag av styrelsen, beslutar om utdelning av 
stipendiet, som överlämnas vid akademiens högtidssammanträde den 17 november.

Ansökan om Fabian och Ewa Tamms stipendium skall vara Kungl. Örlogsmannasäll-
skapet 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

Som svar på Sveriges dokumenterat 
svaga katastrofmedicinska beredskap 
samt försämring av det säkerhetspolitiska 
läget, har på Försvarsmaktens initiativ ett 
större projektarbete startat. Benämning-
en på detta arbete är Försvarsmaktens 
Sjukvårdssystem (PO FM SjvSyst).

Ansvaret för arbetet har Ledningssta-
bens Inriktningsavdelning i Högkvarte-
ret (LEDS INRI), vilket näörmast kan 
beskrivas som Försvarsmaktens strate-
giska inriktningsfunktion. 

I arbetet ingår, förutom personal ur 
Försvarsmakten även representanter från 
Socialstyrelsen och Myndigheten för 
Samhällssäkerhet och Beredskap (MSB). 
Arméöverläkaren är biträdande projekt-
ledare.

I projektet finns fyra konceptgrupper 
och tio expertgrupper varav sex är mili-
tära och fyra är civila. Konceptgrupperna 
är: 

• Koncept A: Medicinskt omhänderta-
gande nationellt vid krigstillstånd.

• Koncept B: Medicinskt omhänderta-
gande internationella insatser.

• Koncept C: Civilt koncept medi-
cinskt omhändertagande vid kris och 
höjd beredskap.

• Koncept D: Civilt koncept med inter-
nationella humanitära insatser med 
stöd av FM.  

Konceptgrupp A, B och C är aktiverade 
liksom samtliga expertgrupper. Det ska-
pas i närtid en medicinsk hotbildsgrupp 
som tar fasta på såväl asymmetriska ter-
rorhot som reguljära militära hotbilder 
mot Sverige. Slutredovisning är i novem-
ber 2017. 

Det finns en ambition att öva delar av 
koncept A och C under Försvarsmakts-
övning Aurora 2017 som går av stapeln 
strax innan projektet skall slutredovisas.
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Inledning
Den här artikelserien i två delar presen-
terar en sammanhållen metodik av för-
fattaren [1] baserad på principerna för 
Simuleringsbaserad design (SBD) med 
ett antal metoder för Marina Integrerade 
Komplexa System (MIKS), dvs. fysiskt 
stora designobjekt exemplifierade med 
ubåtar. Den utvecklade sammanhållna 
metodiken formar basen för ett modell-
baserat systemarbete utformat för ubåtar. 
De olika modellerna och metoderna har 
skräddarsytts och anpassats för rådande 

skeppsbyggnadsstandard. Metodiken kan 
användas från det första steget i design-
processen, från behov och krav från en 
kund och dess intressenter till ett resultat 
i form av en balanserad och kostnadsef-
fektiv designlösning i form av en prelimi-
när designspecifikation för en ubåt. Den 
sammanhållna metodiken är ett effektivt 
verktyg för designteam i sökandet efter en 
bästa design, dvs. en möjlig och giltig de-
signlösning som möter de uttryckta beho-
ven och identifierade kraven. Fokalpunk-
ten för den sammanhållna metodiken är 

Ledamoten
MATS NORDIN

Kommendörkapten Mats Nordin är mariningenjör och tek-
nologie doktor inom systemdesign av ubåtar och undervat-
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Marina system och leder en ubåtsdesignutvecklingsgrupp 
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vattenssystem och ubåtar samt chef för Verksamhetsgrupp 
Undervattensystem och ubåtar vid FMV. 
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Gotlandssystemet påbörjas. Dessa ubåtars nominella tekniska livslängd går ut i pe-
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i huvudsak på författarens framlagda och försvarade doktorsavhandling i ämnet 
ubåtsdesign vid Chalmers tekniska högskola januari 2015.  
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tidigare kunskapstillväxt i designproces-
sen i jämförelse med klassisk designme-
todik. Själva syftet med metodiken är att 
nå en högre nivå på kunskap och med 
högre precision samt som en följd även 
nå bättre kostnads- och prestandapredik-
teringar men med färre iterationscykler. 
Den sammanhållna metodiken består av 
en parametrisk konceptutforsknings mo-
dell för ubåtsdesign inkluderande en mo-
dell för kostnadskalkyl. En händelsestyrd 
och Monte Carlo-baserad operationsana-
lys stödjer värderingen i systemanalysen 
och utvärderingen av ett komplett ubåts-
system. Metodik, metoder och verktyg 
har utvecklats parallellt sedan början på 
1990-talet fram till idag, initialt vid Chal-
mers tekniska högskola och Försvarets 
materielverk (FMV) och sedan några år 
tillbaka vid Totalförsvarets forskningsin-
stitut (FOI). Under hela utvecklingen har 
industrin, främst Kockums, SSPA och 
tidigare 3K Akustikbyrån, stöttat verk-
samheten i en positiv och konstruktiv 
anda.

Denna artikelserie i två delar behand-
lar följande områden; A: klassisk design 
av ubåtar, B: utvecklingen av en ny sam-
manhållen metod, C: behovsidentifiering 
och design av krav, D: teknisk design, E: 
ekonomisk prediktering och riskhante-
ring, F: operationsanalys, G: systemana-
lys och urval samt H: några avslutande 
kommentarer och exempel. I den första 
artikeln behandlades delarna A-D, och i 
denna andra artikel, delarna E-H.

En modell för system-
kostnadsprognoser och 
riskhantering  
Kostnadsprognoser och ekonomisk 
riskhantering är en integrerad del av 
en designprocess. Den beskrivna kost-

nadsmodellen bygger på utvecklade kost-
nadspredikteringsmetoder som är anpas-
sade för de tidiga faserna. Huvudsakligen 
fyra metoder används i modellen SubCost 
vid prediktering och kostnadsberäkning 
samt riskhantering under en ubåts tillbli-
velse. Dessa är:
• Innan ett projekt har startat och un-

der studiefasen predikteras en första 
kostnadsbudget baserat på aktuella 
index (ubåtsprisindex (UPI) baserat 
på; konsumentprisindex (KPI) och 
kvalitetskostnadsindex (KKI), samt 
valutaindex), mer om detta senare.

• I funktionsdomänen under förprojek-
teringsfasen beräknas funktionella 
kostnader när Spelkort designas. 

• I systemdomänen under projekte-
ringens systemutformning beräknas 
systemets kostnader. 

• I installationsdomänen under kon-
struktionsfasen beräknas kostnader-
na baserat på inkomna underleveran-
törsofferter, eget arbete och inköpt 
materiel, material samt tjänster. 

Den fjärde och sista kostnadsmodellen 
används även för den fortsatta kostnads-
kontrollen av projektet, men med högre 
upplösning, som ett oberoende kontroll-
förfarande när ubåtens systemutformning 
mognar till komplett ubåt på varvet samt 
under ubåtssystemets fortsatta livslängd.

Innan ett nytt ubåtsprojekt startas, 
finns det ett behov av att ha en god upp-
fattning om vad ett framtida förvärv kan 
kosta, dvs. dess utveckling, anskaffning, 
drift och avveckling, med andra ord dess 
livscykelkostnad (LCC) och den totala 
ägandekostnaden (Total Ownership Cost, 
TOC). För att stödja detta, används statis-
tik från tidigare projekt som har använts 
för att ta fram ett fungerande ubåtspris-
index. Flera faktorer påverkar UPI och 
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kostnadspredikteringar i detta skede, så-
som:
• Antal ubåtar som byggs (serie- och 

inlärningseffekter). 
• Antal varv där de byggs (omstart av 

serie- och inlärningskurvor). 
• Storlek, komplexitet/integrations-

nivå på de byggda ubåtarna. 
• Marknadspriset, samarbeten eller 

överordnade marina underhålls- och 
kostnadsprinciper.  

• Ambitionsnivå på engångskostnader 
som forskning & utveckling, studier 
och design. 

• Tänkt operativt utnyttjande och un-
derhållsrutiner.

• Tillgången till utbildad och kunnig 
personal.

• Aktuell affärsmodell mellan FMV 
och industrin och på samma sätt för 
FM och FMV.

• De finansiella aspekterna på samhäl-
lets ekonomiska utveckling uttryckta 
i konsumentpris- och arbetskraftsin-
dex (KPI & AKI).

• Kvalitetskostnadsindex, KKI, dvs. 
ökad komplexitet/integration, lagar 
och regler (bl.a. sjösäkerhet) samt 
ökade krav under tidsperioden sedan 
förra ubåtsprojektet.

Ur detta kan man sätt upp ett förenklat 
uttryck för ubåtskostnaden för x antal 
ubåtar, som är y ton stora och producera-
de på z antal platser. Faktorerna x, y och 
z ger tillsammans med historiska data en 
referensnivå som sedan med UPI kan mo-
difieras för aktuellt kalkylår. 

Ubåtskostnad = Referens * UPI = 
Referens * KPI * KKI

Det slutliga priset är naturligtvis ett re-
sultat av en förhandling mellan FMV 

och industrin. Men trots detta är UPI i 
storleksordningen på 3,4–3,6 % prisök-
ning per år. Detta är betydligt högre än 
Försvarsprisindex, konsumentprisindex 
eller arbetskraftsindex och utgör en av 
orsakerna till att Försvarsmakten oftast i 
sina dialoger med regering och FMV, inte 
är i fas med kostnadsutvecklingen vid in-
dustrin för försvarsrelaterad utrustning.  
Vissa militära system har så mycket som 
6-8 % per år i kostnadsutveckling. Reger-
ing och riksdag har därmed olyckligtvis 
lagt in en konstant besparing på dryga 
1-5 procent per år i förhållande till de of-
ficiella intentionerna för materielanskaff-
ningen för Försvarsmakten enligt riksda-
gens beslut.

Alla initiala koncept i form av en Spel-
kort innehåller funktionella data. Dessa 
scriptbaserade data hämtas från databa-
sen som innehåller aktuella designkom-
ponenter och historisk statistik över de 
olika funktionernas prestanda, kostnad, 
vikt och volym etc. När ett Spelkort ge-
nereras, är resultatet en designbeskriv-
ning med en förväntad kostnad i funk-
tionsdomänen. Ett nytt projekt kommer 
normalt också utveckla nya funktioner 
och finesser. Genom att använda Spelkort 
med dessa nya skriptbaserade funktio-
ner i funktionsdomänen, kan även dessa 
kostnader predikteras.

Ett ubåtskoncept innehåller systemda-
ta. Dessa systemdata hämtas också från 
en skriptbaserad databas som innehåller 
historisk såväl som aktuell statistik på 
data för olika systems prestanda och re-
laterad kostnad, vikt och form etc. Kost-
naden beräknas och placeras i respektive 
systemgrupp, 3-ställiga MIMI-grupper, 
vilka även innehåller ingenjörstimmar, 
verkstadstimmar, köpt material & mate-
riel och tjänster. Tabellernas funktions- 
och systemkostnader är anpassade för 
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antalet enheter som ska anskaffas. Kost-
naden för alternativa utvecklingslinjer 
kan även här beräknas och förutspås 
med hjälp av olika index och tidsperioder 
för de olika systemgrupperna. På detta 
sätt kan hela livscykelkostnaden beräk-
nas och sammanställas för ett komplett 
ubåtsprojekt redan i ett tidigt skede. 
Kostnader och budgetar för Spelkort och 
koncept kan när som helst riskanalyseras 
och ett mått på risk (MoR) kan beräknas 
med Lichtenbergs Delphi-baserade risk-
hanteringsprocedur.

En modell för system-
effektsberäkning
En annan viktig del vid systemdesign, 
utöver dess utformning och kostnad, är 
att veta hur bra designen egentligen är. 
Därför behövs en integrerad modell för 
mätning och beräkning av systemets ef-
fekt, Measure	 of	 Effectiveness (MoE), 
och systemets stridsvärde, Measure of 
Capability (MoC), baserat på systemets 
tekniska prestanda, Measure of Perfor-
mance (MoP). Inom den sammanhål-
lande designmetodiken används därför 
modellen Submarine Operational Ana-
lysis, SubOA, som är en simulerings och 
händelsestyrd Monte Carlo-baserad ope-
rationsanalysmodell. I denna modell kan 
vi studera en ubåts förmåga att utföra de 
planerade uppdragen i en miljö som inter-
agerar med ubåten enligt en uppsättning 
dynamiska regler. Simuleringen utförs 
normalt som en automatiserad simule-
ring i datorn men där en riktig ubåtschef 
även kan ta över kommandot över den 
egna ubåten. Det senare görs normalt 
vid tester och vid taktik- och stridstek-
nikutveckling. En ubåts prestanda mäts 
med hjälp av dataelement (DE) och mä-
telement (ME) och dess systemeffekt och 
stridsvärde beräknas med hjälp av beräk-

ningselement (BE). Dessa beräkningsele-
ment använder data- och mätelement vid 
sina beräkningar. Resultaten presenteras 
därefter i ett stridsvärdesplan, se figur 1 
till höger, som spänns upp av fyra huvud-
komponenter som i sin tur är uppbyggda 
av olika antal beräkningselement. Strids-
värdesplanets utseende kan jämföras och 
utvärderas mot resultaten för andra Spel-
kort och koncept.

SubOA-modellen består av följande 
delar:
• En objektdatabas med aktörer inklu-

derande deras farkoster, utrustning, 
sensorsystem, taktik och vapen, samt 
beslutsregler.  

• En scenarioeditor för att skapa egna 
och motståndaruppdrag samt om-
världsscenarier. 

• Ett simuleringsprogram för opera-
tionsanalys.  

• Databashantering av data-, mät- och 
beräkningselement samt resultat för 
beräkning av systemeffekt och strids-
värde.

• En rapportgenerator.  
• Ett testsystem.
Olika företagstyper kan simuleras i Sub-
OA, se tabell 1 till höger.

Med en scenarioeditor, kan ett scenario 
utformas för ett givet geografiskt område 
inkluderande ett eller flera uppdrag. Det-
ta område inkluderar en miljöbeskriv-
ning, som interagerar med de olika in-
blandade aktörerna, deras sensorsystem 
och effektorer. Scenarioeditorn används 
också för att generera olika uppdragpro-
filer för ubåten och dess motståndare. 
En genomlöpning av en uppdragsprofil 
kallas en elementarkörning eller bara ett 
varv, se figur 2 på sidan 40.

I denna uppdragsprofil för spaningsfö-
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Figur 1: Stridsvärdesplanet med sina huvudkomponenter; Insats, Uthållighet, Signatur 
och Motstånd, som i sin tur är uppbyggda av olika antal beräkningselement [1].

Tabell 1: Taktiska företagstyper [1,2]



40

retag, SubOA företagstyp F1, börjar ubå-
ten sitt planlagda uppdrag i en bas (fastyp 
A) och seglar ut till det öppet hav (fastyp 
B). Från där förflyttar sig ubåten till det 
avsedda operationsområdet (fastyp C). 
Väl i operationsområdet genomför ubå-
ten spaningsföretaget (fastyp F1, se figur 
3 ovan) under T timmar (från T0 till T1). 
Efter genomfört spaningsföretag lämnar 
ubåten området och återgår till sin bas 
och sekvensen av faserna C-D genomgås 

i ordning tills ubåten åter är i sin bas (fas-
typ E). Därmed är en planerad elementar-
körning klar. 

Under en simulering går ubåten ge-
nom den planerade uppdragprofilen tills 
en händelse sker, en kontakt upptäcks av 
ubåtens sensorer. Den artificiella fartygs-
chefen fattar, baserat på stridstekniska 
och taktiska regler, beslut på hur de (ak-
tören) ska uppträda och agera och gäller 
alla fartygschefer i scenariot. Detta är 

Figur	2:	Skiss	av	en	komplett	operationsprofil	för	spaningsföretag,	F1,	med	följande	
fassekvens: A-B-C-F1-C-D-E [1, 2].

Figur 3: Ett förenklat exempel på ett spaningsföretags fas F1, inkluderande egen ubåt 
och målen A & B för vårt intresse [1].
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en återkommande process vid händelser 
(Händelse – beslut – utfall), som pågår 
tills inga fler händelser inträffar alterna-
tivt att ubåten har blivit sänkt eller ubåten 
har återvänt till sin bas. 

Under simuleringen, mäter och samlar 
modellen in data i en databas, för senare 
beräkning av MoE och MoC för genom-
förda uppdrag. Beroende på komplexitet, 
kan en simulering innehålla mellan 100 
till 5000 elementarkörningar tills MoE 
har konvergerat. Se exemplet i figur 4 för 
500 elementarkörningar. Systemeffekten 
framgår av y-axeln och antalet elementar-
körningar framgår av x-axeln.

Efter simuleringar av flera olika upp-
drag och uppdragstyper under olika för-
hållanden används resultatet för beräk-
ning av det medelvärdesbaserade MoE 
(OMoE) och MoC (OMoC) för varje ubåt. 
Dessa beräknas enligt följande, se (1-4): 

Figur 4: Exempel på MoE-konvergens (heldragen linje, momentanvärden markerade 
med kryss) [1].

(1)

med standardavvikelsen,

(2)

där M är antalet MoC, och

(3)

med standardavvikelsen,

(4)

där M är antalet MoE, och Fx är upp-
dragstyp (F1, F2, …, F10).

Det normaliserade resultatet, mot upp-
draget med högst resultat, kan variera 
mellan noll och ett, se figur 5 på nästkom-
mande sida.

Ubåtar som opererar under verkliga 
förhållanden möter en unik mix av om-
ständigheter som ständigt ger en ny för-
ståelse för uppdragstypernas innehåll. 
OA-modellen måste därför i generella 
termer kunna hantera kommande över-
raskningar från ubåtens motståndare i 
den fredstida verksamheten likväl som 
för kris- och krigssituationer på ett tak-
tiskt korrekt sätt. Slutsatsen av detta är 
uppenbar, det är viktigt att taktiska reg-
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ler och stridsteknik återspeglar dessa 
verkliga situationer och att den använda 
uppsättningen regler revideras av kun-
niga och erfarna officerare. Genom att 
göra detta har det senare visat sig att OA-
modellen i stort betett sig enligt den nu-
varande rådande taktiken och stridstek-
niken. I mera detaljerade situationer blir 
detta svårt varför taktik och stridsteknik 
ständigt behöver ses över och uppdateras 
samt att detta resultat löpande implemen-
teras i syfte att säkerställa ett korrekt be-
teende från såväl den egna sida som för 
en tänkt motståndare.

Med detta sagt behöver det dock fort-
farande sägas att en operationsanalysmo-
dell inte ger den absoluta sanningen, men 
den är en ”ledstång” att hålla sig i för att 
på ett strukturerat och spårbart sätt kunna 
genomföra och följa en operationsanalys 
från start till mål på ett transparent och 
kontrollerat sätt, och ett sätt som behand-
lar alla alternativ lika. 

Figur 5: Normaliserat MoE resultat för tio olika uppdrag [1].

En modell för utvärde-
ring och urval – sökandet 
efter den bästa designen
Efter den tekniska utformningen, kost-
nadsberäkningarna och systemeffekts-
beräkningarna, behövs ett stöd för urval-
sprocessen i sökandet efter bästa design, 
den design som skall vidareutvecklas till 
en riktig ubåt. Resultaten för Spelkort 
och koncept samlas in och sparas för be-
dömning.  Spårbarheten av både system-
kostnad och systemeffekt tillbaka till den 
tekniska systembeskrivningen från resul-
taten av simuleringarna i OA-modellen 
tillåter att olika kombinationer av resultat 
kan jämföras och presenteras. Priorite-
ringar mellan olika typer av uppdrag kan 
ses och kriterier kan justeras.

En a priori preferensvektor mellan 
olika uppdragstyper kan användas men 
rekommendationen är att detta undviks 
tills alla kvantitativa resultat har beräk-
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nats och presenteras i en objektiv form. 
Det är först då rimligt att a posteriori 
införa en preferensvektor från beslutsfat-
taren och dess intressenter. I figur 6 ovan 
illustreras principen med ett kostnad- 
systemeffektsdiagram som används vid 
utvärdering och urval av ubåtar. Design-
rummet avgränsas av två räta linjer: den 
vertikala linjen markerar den maximalt 
tillåtna kostnaden för förvärvet och den 
horisontella linjen den lägsta acceptabla 
systemeffekten. Detta kan vara en speci-
ficerad systemeffekt eller angivet krav i 
relativa termer till en känd ubåtstyp. En 
Paretofront anger de främsta lösningarna 
under givna förutsättningar och begräns-
ningar. De bästa lösningarna går att finna 
längs denna front, se figur 6.

I allmänhet är området till höger om 
linjen som begränsas av punkterna C-F-
G-A-B är av intresse, och punkt A är av 

Figur	6:	Det	möjliga	designrummet	mellan	kravlinjerna	för	lägsta	systemeffekt	och	
högsta kostnad samt Paretofronten mellan C-F, G-A-B [1].

särskilt intresse på grund av det högsta 
kvotvärdet mellan systemeffekt och kost-
nad. 

Området med angränsande lösningar 
är också av intresse. Så även den branta 
kurvan mellan punkterna G och A, med 
särskilt intresse för kurvan A till B, be-
roende på dess lutning och höga system-
effektsvärden. Punkt C är den billigaste 
godtagbara lösningen medan punkt B har 
den bästa systemeffekten inom den givna 
kostnadsbegränsningen. Två punkter F 
och G har samma systemeffekt men där 
kostnaden för F är lägre. Punkter utanför 
systemeffekts- och kostnadsbegränsning-
arna, inklusive punkt D och E är ointres-
santa för den vidare bedömningen. Den 
tjockare kurvan som förbinder C-F och 
G-A-B, representerar Paretofronten, dvs. 
de bästa designlösningar för detta upp-
drag. 
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Ett exempel på en omde-
sign av ubåt typ A17
I detta exempel redovisas övergripande 
resultatet av en omdesign av en svensk 
ubåt typ A17 (Västergötlandklass). Att 
genomföra en omdesign innebär att med 
samma TTEM, dvs. målsättning och un-
der samma förutsättningar avseende hot-
bild och företagstyp mm, studera om det 
vore möjligt att göra ubåt A17 bättre idag 
genom utnyttjandet av den nya samman-
satta metodiken. I detta fall innebar det 
att studera hur en omdesignad ubåt skulle 
se ut under motsvarande förutsättningar 
som när den var färdigprojekterad och 
konstruktion och byggnation påbörjades 
1981. Fler detaljer finns i Nordin [1]. 

Genom att utnyttja SubAn-modellen 
genererades 1314 nya Spelkort baserat 
på PTTEM ubåt typ A17 från 1981. Sce-
nariot som användes var ett klassiskt in-
vasionsscenario från kalla kriget, SubOA 
företagstyp F9, se tabell 1. I figur 7 (ovan 
till höger), har resultaten sammanställts 
för de genererade Spelkorten, dess kost-
nader och systemeffekt i ett systemeffekt-
kostnadsplott för systemanalysen.

Vi kan få en bättre uppskattning av 
designrummet genom att studera en fil-
trerad del av figur 7. Resultaten för denna 
företagstyp, kostnad och systemeffekt, 
är även markerade i figur 8 (nedan till 
höger).  Resultat som endast ger ökande 
kostnader men inte höjer systemeffekten 
är filtrerade, dvs. de högra delarna i figur 
7 är borttagna. Det filtrerade resultatet 
visar på en möjlig ökning i systemeffek-
ten med upp till 15 % för detta särskilda 
företag jämfört med den ursprungliga 
designen. 

I figur 9 (se sidan 46) visas de 51 möj-
liga Spelkorten som ligger inom det ac-
ceptabla designrummet, begränsat av 

lägsta MoE (horisontell linje), högsta 
nivå på kostnaden (vertikala linjen) och 
Paretofronten (streckade linjen) för ett 
uppdrag. Den ursprungliga design punk-
ten för A17 1981 anges som referens. Då 
A17 ursprungligen designades var an-
fallsföretag mot en invasionsstyrka det 
dominerade hotscenariot.

När vi söker efter den bästa designen 
måste vi identifiera det designrum för 
alla typer av uppdrag. I den sammanhåll-
na ubåtsdesignmetodikens verktygslåda, 
SubAn, upprepas proceduren för alla ty-
per av relevanta scenarier och uppdrag. 
Detta kommer att resultera i ett 3D-dia-
gram med olika uppdragstyper som den 
tredje axeln. Resultatet är inte en 3D-yta 
utan ett moln av lager från ubåtsspelkort, 
där de bästa Spelkorten för ett uppdrag 
inte nödvändigtvis visas som den bästa 
designen för alla andra undersökta upp-
dragstyper. 

Genom att identifiera relationen mel-
lan positionerna i diagrammet och de 
mest inflytelserika tekniska prestanda-
parametrarna (MoP), så kan en djupare 
förståelse uppnås, t.ex. effekterna av 
designparametrar som fart, uthållighet, 
besättningsstorlek, vapenlast, och dyk-
djup etc. på Spelkortens kostnad och 
systemeffekt värderas. Genom denna typ 
av kunskap över olika designparametrars 
beroenden ökas kunskapsnivån hos de-
signteam, beslutsfattare och intressenter.

Några slutord om den 
sammansatta metodi-  
ken i SubAn
Den sammanhållna ubåtsdesignmeto-
diken, se figur 10 på sidan 46, inbjuder 
beslutsfattare och intressenter att intera-
gera och tillsammans med designteamet 
använda de kvantitativa resultaten från 
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Figur	7:	Systemeffekt-kostnadsplott	från	resultaten	av	omdesign	av	ubåt	typ	A17	för	
ett invasionsscenario med ett F9 ubåtsföretag [1].

Figur	8:	Det	filtrerade	resultatet	av	omdesign	av	ubåt	typ	A17	för	en	typ	av	anfalls-
företag mot ytmål, F9 [1].
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utvärderingen med eller utan preferenser 
för beslut om att fortsätta eller omdiri-
gera designansträngningen.

Med den sammanhållna ubåtsdesign-
metodikens verktygslåda SubAn har de-
signteamen de verktyg som behövs i de 
tidiga faserna för att generera tekniskt 
möjliga lösningar (Spelkort och koncept), 
att beräkna dess kostnader och eventu-
ella risker samt att analysera och värdera 
Spelkortens och konceptens systemeffekt 
under olika förutsättningar så som olika 
uppdragstyper och scenarier, miljösitua-
tioner och förhållanden mm. 

Metoderna och modellerna som är 

Figur 9: Det in- zoomade designrummet med de 51 möjliga designpunkterna som kan 
identifieras	och	jämföras	med	ubåt	typ	A17s	designpunkt	1981	[1].

Figur 10: Den sammanhållna designmetoden SubAn [1, 2, 3].

implementerade i den sammanhållna 
ubåtsdesignmetodikens verktygslåda 
SubAn validerades genom återskapande 
av bl.a. sju svenska ubåtsprojekt (A11, 
A14, A14S, A17, A17S, A19K och A19S) 
samt genom omdesign av ett ubåtsprojekt 
(A17). Under återskapandet och under 
omdesignarbetet hittades tidigare oför-
klarade brister hos de studerade ubåtarna 
som nu förklarats. 

De designgrupper inom myndigheter 
och industri samt vid Chalmers som an-
vänt och testat metoden har visat på dess 
användbarhet. Designgrupperna har även 
gett förslag på förbättringar som nu är in-
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förda, så att den sammanhållna ubåtsde-
signmetodiken nu är mer användbar i för-
hållande till de tidigare använda klassiska 
designmetoderna avseende följande:
• En sammanhållen metodik som ger 

en gradvis och spårbar kunskapstill-
växt från behov till en komplett sys-
temdefinition. 

• Ett arbetssätt som ger brantare kun-
skapstillväxt med högre precision 
tidigare i processen.  Det vill säga, 
som ger en kortare designtid. 

• En metod som ger djupare kunskaps-
innehåll utan att blockera kreativite-
ten.

• En metod som inte bara är beskri-
vande utan även utbildande och ut-
forskande. 

• En metod som kan hitta bättre lös-
ningar.

Sammanfattningsvis har det visats vid 
validering och studier att designteam 
som använder den nya sammanhållna 
ubåtsdesignmetodiken, implementerad i 
verktygslådan SubAn, kan utveckla:
• Ett enskilt Spelkort på några minuter.
• En serie av Spelkort med ett nytt 

Spelkort var 3-5 sekund.
• Ett koncept inom en arbetsdag. 
• Utvecklade koncept eller referens-

ubåtar på en arbetsvecka.
• Produktmodeller inom 10-30 arbets-

dagar.
• Kan hitta bättre designlösningar, 

dvs. till lägre kostnad och med hö-
gre systemeffekt jämfört med den 
tidigare använda konceptdesignmo-
dellen som används i Sverige sedan 
1980-talet.

Den nu utvecklade sammanhållna meto-
den började som ett hobbyprojekt av för-
fattaren med övergick sedan snabbt till 
ett sätt att täcka de behov inför Ubåt2000 

som fanns för att underlätta förståelsen 
för de beroenden och effekter som på-
verkar en ubåts utformning. Med tiden 
har det även blivit ett sätt att behålla och 
konservera designkunskapen avseende 
ubåtsdesign och därför har metoden och 
verktygslådan även med framgång an-
vänts vid utbildning i ubåtsdesign vid 
FMV och vid Chalmers tekniska högsko-
la för nationella och internationella kur-
ser inom ramen för strategiska partner-
skap. Metoden har också med framgång 
använts för att visualisera den svenska 
designmetodiken. Den sammanhållna 
metoden och dess verktygslåda SubAn, 
vidmakthålls nu vid FOI Ubåtsdesignut-
vecklingsgrupp på uppdrag av FMV. 

Behovet av verktygslådan är fortsatt 
stort men sedan nedläggningen av någon 
substantiell nivå på objektsoberoende 
systemutveckling samt FoT uppdrag inom 
skeppsteoretisk forskning och utveckling 
avskaffades 2005, ser framtidsutsikterna 
för ett fortsatt vidmakthållande något 
bleka ut. Detta trots att metodiken i sin 
mer generaliserade form skulle kunna 
användas till att även omfamna ytfartygs-
kunskapen och behovet där att säkerställa 
en metodik för ytstridsfartygsutveckling 
och design.
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Stiftelsen Ymer-80 har i år belönat sex polarforskare enligt nedan. Stiftelsen, som 
grundades i samband med expeditionen YMER-80 består av Kungliga Örlogsman-
nasällskapet, Kungliga Vetenskapsakademien samt Sällskapet för Antropologi och 
Geografi företrädda med vardera två medlemmar. Dessutom väljs ytterligare två obe-
roende ledamöter in i styrelsen. KÖMS företräds av två pensionerade sjööfficerare, 
konteramiral Torsten Lindh, som är ordförande samt kommendör Sven Rudberg, som 
är sekreterare. Stiftelsen skapades 1979 och utbetalar stipendier sedan 1983. Totalt har 
utbetalats drygt 4 500 000 kronor, inkluderande årets stipendier om 141 000 kronor.

• Sanna Majaneva, Dr, 25 000 kronor för An Arctic relict, ctenophore Mertensia 
Ovum, illuminates species adaptability in the face of climate change

• Konstantin Svetlozarov Gavazov, Dr, 35 000 kronor för Fate of carbon in thawing 
permafrost: an interplay between soils and local vegetation

• Iwona Klonowska, doktorand, 16 000 kronor för The Richarddalen Complex - a 
part of the Southwestern Province in the northwest of Svalbard?

• Erik Lundin, Dr, och Eveline Krab, Dr, 45 000 kronor för To investigate the poten-
tial impact of the introduction of non-native and invasive soil invertebrates on the 
Arctic C-cycle under a changing climate

• Andreas Nord, Dr, 20 000 kronor för Utveckling av köldtolerans och fjäderdräkt 
hos Svalbardripa

Kungl. Örlogsmannasällskapet gratulerar stipendiaterna och önskar dem lycka till i sin 
forskargärning.

Stiftelsen YMER-
80 presenterar 2016 
års stipendiater för 

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

En partner att lita på!

MTU's motorer är konstruerade för maximal driftsäkerhet och 
totalekonomi. Detta har gjort MTU till en av världens ledande 
leverantörer av motorer för kommersiellt bruk. Med ett komplett 
sortiment från 125 kW till 9.000 kW och ett rikstäckande servicenät 
erbjuder vi såväl prestanda som trygghet.



51

Örlogskapten
CLAES-GÖRAN DAHL

Claes-Göran	Dahl	är	sjöofficer	(FA),	numera	i	reserven,	med	
ett	förflutet	i	handelsflottan.	Han	har	innehaft	ett	antal	chefs-
befattningar	 inom	 industri	 och	 näringsliv	 samt	 ett	 flertal	
uppdrag i parlamentariskt sammansatta organ mm.

Försvarsmakten - en tärande samhälls-
funktion? Del 1
Sedan en längre tid har jag skrivit på en artikel med ovanstående rubrik. Avsikten 
är att påvisa hur dåliga vi är i Sverige på att utnyttja våra resurser optimalt och att 
beslut som är direkt kontraproduktiva fattas alltför ofta. Vådorna av det blev jag 
inte minst varse under min tid i Industriförbundet då vi gick in i en lågkonjunktur 
i samband med Kuwaitkrisen. I artikeln skulle såväl helikopterresurser som isbryt-
ning vara en del av innehållet. På redaktörens anmodan kommer nu först en artikel 
om isbrytning.

Örlogsflottan bryter isen
Sedan 1800-talet har svenska örlogsfar-
tyg bistått fiskare och handelsfartyg med 
isassistans efter bästa förmåga. Under 
Ålandsexpeditionen 1918 fick såväl HMS 
Svensksund som pansarskeppen Sverige, 
Thor och Oscar II använda sina krafter 
för att betvinga isen. Sveriges högvarviga 
propellrar var dock mindre lämpliga för 
gång i is medan de två senaste systrarna 
med isbrytarstäv kunde ta sig fram med 
god förmåga. Stockholms stads Isbry-
taren II, som just firat 100-årsjubileum, 
liksom hennes äldre syster Isbrytaren I 
ställdes tidvis under en sjöofficers befäl. 

Innan staten förfogade över isbrytare 
utan hyrde in civila isbrytare uppdrogs 
det regelbundet åt någon befaren sjöof-

ficer att leda verksamheten. Det finns 
exempel på att han fattade ”stridsbeslut” 
för att undsätta fartyg medan fartygs-
ledningen ville gå in och kola. Så litet 
Nelsonanda fanns det kanske förr i den 
svenska flottan? Dessbättre slutade det 
hela väl. 

Nya världen leder 
utvecklingen
Redan under 1800-talets första hälft sök-
te man i USA och Canada bedriva sjöfart 
på skyddade vattendrag och sjöar även 
när isen lagt sig.

Hjulångare som ”Ice-boat” byggt 1837 
i Philadelfia försågs med järnskoningar 
på skovelhjulet för att kunna betvinga 
isen. Fartyget var i drift ända till 1917!
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Mera som ett kuriosum kan i detta 
sammanhang nämnas hjulångaren Bores 
jungfrufärd från Stockholm till Lübeck 
den 25 mars 1854 under synnerligen svå-
ra is- och vinterförhållanden. Den inbjöd 
inte till fortsatta försök.  

Redan i Vaxholm tvingades fartyget 
forcera ett isbälte och först efter ett dygn 
nåddes Dalarö. Enligt samtida beskriv-
ningar ”blevo efterhand skovlarna trasiga 
och isstycken färgades röda av skovlar-
nas mönja, varför Bores kölvatten bilda-
de en blodröd linje dragen över det vita 
is- och snötäcket”.

Efter ett par dagars reparation var kap-
ten Nylén fast besluten att fortsätta, men 
det föreföll omöjligt att forcera isvallarna 
mot öppna havet. ”Men tack vare sjökap-
ten Nyléns envishet och fartygets starka 
konstruktion sprängde kaptenen med 
Bore ”Kung Bores isblockad”, som denna 
händelse omtalades i storstadspressen. 

Nya världen först med 
isbrytande fartyg
Det kan synas märkligt att de första lyck-
ade försöken att hålla igång vintertrafik 
gjordes på andra sidan Atlanten men 

redan på 1840-talet fanns fartyg med is-
brytarförmåga på Delawarefloden och i 
de Stora sjöarna. Där fann man för öv-
rigt att när färjan Algomah backades med 
propellern dragande mot isen gick det 
lättare att ta sig fram. En erfarenhet som 
så småningom skulle tas tillvara i Europa 
då man konstruerade isbrytande fartyg 
av den ”amerikanska typen”. Isbrytande 
färjan Saint Ignace byggd 1888 för tra-
fiken i Mackinac-sundet räknas som 
urtypen för ett isbrytande fartyg med 
stävpropeller. Ett plåtskott skrov av ek! 
Hennes konstruktör var ingenjören Kirby 
som sett hur bogserbåtsskepparna vände 
aktern till i svåra isar men han kunde 
knappast ana vilken betydelse konstruk-
tionen skulle få.

HMS Hildur bryter 
blockaden av Vaxholm
Vintern 1873-74 blev riktigt sträng och 
läget i Vaxholm så prekärt att pansarbå-
ten Hildur fick göra en isbrytningsexpe-
dition dit den 22 april. SS Fredriksborg 
(Waxholmsbolagets första propellerång-
are) och SS Waxholm kunde dagen därpå 
komma med proviant och undsätta staden 

De svenska enheterna på Eckerö redd den 7 mars 1918. Från vänster HMS Sverige, 
Isbrytaren I samt Isbrytaren II, HMS Oscar II, SS Heimdall och SS J L Runeberg. 
Längst till vänster skymtar aktern på HMS Thor. Akvarell av Flaggartillerikonstapel 
Erik Pettersson.
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på vars restauranger det enligt en tid-
ningsuppgift endast fanns ”smör, ansjo-
vis, liqvida och vatten” att tillgå. 

Några isbrytare fanns inte på ostkus-
ten så de allt bättre skärgårdsbåtar som 
byggdes under de följande decennierna 
fick ibland hjälpa mindre maskinstarka 
handelsfartyg på deras väg genom skär-
gården.

Nordiska försök att bryta 
isen
Finska isbrytaren Sampo, byggd 1898,  
var den första europeiska isbrytaren med 
förpropeller. Redan 1866 konstruerade N 
Euler i S:t Petersburg en isbrytare som 
skulle hålla sjöfarten i gång mellan Kron-
stadt och den ryska huvudstaden under 
vintern. Isbrytaren presenterades i en 
finsk broschyr på svenska betitlad ”Havs-
isbrytaren”. Johan Ludvig Runebergs 
son ingenjör Robert Runeberg var ivrig 
förespråkare för konstruktion av fartyg 
enkom konstruerade för isbrytning och 
konstruerade den legendariska finlands-
ångaren Express.

Eisbrecher I
Tanken på att konstruera ett fartyg av-

sett för isbrytning var således inte ny när 
det efter några stränga vintrar utlystes 
en tävling i Hamburg om bästa sättet att 
hålla hamnen öppen året runt. Bland 24 
förslag valdes ett fartyg konstruerat för 
isbrytning och det byggdes redan 1871. 
Fartyget var närmare 40 meter långt och 
9,75 m brett samt försett med ett maski-
neri på 600 indikerade hästkrafter. Er-
farenheterna var goda och det följdes av 
Eisbrecher II respektive III. De senare 
med större maskinstyrka men mindre än-
damålsenliga förskepp. 

Skandinaviens första 
isbrytare
Den första isbrytaren i Skandinavien värd 
namnet byggdes av Kockums i Malmö 
1877 för Kristiania och fick namnet Mjöl-
ner. Hennes goda egenskaper ledde till 
beställning av en efterföljare 1894. Mjöl-
ner såldes senare till Ryssland men pres-
sades ner av isen på väg till Murmansk.
Den första svenska isbrytaren byggdes 
vid Lindholmens verkstad i Göteborg för 
Göteborgs stad och kom i tjänst under ja-
nuari 1883. Den byggdes efter studier av 
de tyska isbrytarna och liknade närmast 
Eisbrecher II.

SS Express – legendarisk ångare på traden Hangö-Stockholm.
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Danska isbrytare på 
förkant
I Danmark drev behovet av kommuni-
kationer mellan konungarikets stora öar 
i kombination med järnvägens önskemål 
på utvecklingen och ett flertal isbrytande 
fartyg byggdes för att både kunna med-
föra passagerare, järnvägsvagnar och 
last. Staerkodder, som anses vara den 
första danska isbrytaren, byggdes för 
DSB (Danska statsbanorna) men över-
gick sedan till Istjenesten. Den var byggd 
av Burmeister&Wain 1883 och hade två 
propellrar i aktern med ett maskineri som 
presterade 600 hästkrafter. Fartyget togs 
ur drift 1937.

Den första nordiska havsisbrytaren 
var Bryderen, byggd för Det Forenede 
Dampskibsselskab (DFDS) i Köpenhamn 
och levererad från Kockums 1884. När 
Bryderen byggdes hade DFDS ingått ett 
kontrakt med Malmö stad om att upp-
rätthålla post- och passagerarförbindelse 
mellan Malmö och Köpenhamn under 
vinterhalvåret. För detta erhölls 10 000 
kronor per år varav svensk handel och 
sjöfart stod för hälften medan Malmö 
stad bidrog med 2 000 kronor och Kungl. 
Postverket 3 000 kr.

Bryderen kunde till och med under 
svåra isvintrar hjälpa till att bryta is-
blockader utanför Stettin 1886, Hangö 
1889 och Libau 1893.

Den följdes av Mjölner, som efter mo-
dernisering 1943 fortsatte att vara i tjänst 
i flera år. En ny isbrytare, som skulle bli 
världens starkaste, beställdes hos Bur-
meister & Wain och fartyget som fick 
namnet Sleipner, efter Odens åttafotade 
häst, löpte av stapeln 1895. Fartyget mot-
svarade förväntningarna väl och såldes 
efter Första världskriget till Ryssland 
och fick namnet Truvor. Sleipner följdes 

av ännu en världsrekordhållare kallad 
Nadjesny byggd för Vladivostok. Därpå 
följde Jermak med 7 500 EHK byggd vid 
Armstrong Whitworth & Co som har gått 
till historien för sina bedrifter. Hon var 
också försedd med sidotankar med vars 
hjälp fartyget kunde krängas. Efter hår-
da duster med polarisen kom man fram 
till att stävpropellern skulle tas bort och 
detta har sedan blivit regel för polarisbry-
tare.

Vad som kallas en havsisbrytare varie-
rar från en tid till en annan. Om bestäl-
laren vill ha en isbrytare som skall bryta 
havsis konstrueras den naturligtvis efter 
konstens alla regler för att kunna det men 
hur den konstrueras är avhängigt av den 
vid tillfället tillgängliga tekniken och i 
regel också den summa pengar beställa-
ren vill ställa till förfogande. I verklighe-
ten ofta mera gränssättande än tekniken.

Kommendörkapten Sten Hjortzberg – 
legendarisk isbrytarchef.
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I Danmark var man således tidigt på 
det klara med nyttan av att kunna hålla 
sjöfarten igång så länge som möjligt. 
Samma år som Stockholms stad tog le-
verans av Isbrytaren II fick Köpenhamns 
hamn isbrytaren Vaederen. Den var i 
tjänst länge och kommendörkapten Sten 
Hjortzberg nämner henne i samband 
med isbrytaren Odens insatser i Sundet 
vintern 1962-63 då den danska isbrytar-
ledningen önskade hjälp utanför Köpen-
hamn:

”Den danska koleldade hamnisbryta-
ren Vaederen låg och blossade och kom 
varken fram eller back.” 

Den danska isbrytarflottan förnya-
des kontinuerligt och vid några tillfällen 
har danska isbrytare hjälpt till i svenska 
farvatten. Sedan 1990 har bemanningen 
övertagits av Sjövaernet, dvs Örlogsflot-
tan.

Murtaja – Isbrytaren
Bryderens framgångsrika insatser i Öst-
ersjön, väckte stor anklang hos finnarna.  
Den finske politikern professor Michelin 
drev på frågan om en ny isbrytare sedan 
fartyget framgångsrikt forcerat isvallar-
na utanför Hangö den 20 april 1899 även 
om hon blev av med alla propellerbladen.

Storfurstendömet Finlands senat skrev 
den 24 maj 1899 kontrakt med Finnboda 
Varf om byggandet av Murtaja, Fin-
lands första isbrytare. Trots avvikande 
synpunkter från ingenjör Runeberg med 
flera konstruerades hon med Eisbrechers 
skedformade förstäv. Hon visade sig 
mindre lämplig som havsisbrytare och 
motsvarade inte på långa vägar förvänt-
ningarna. Utan ansats kunde hon bryta 
47 cm is men då den var snötäckt endast 
25 cm is med ansats. Det visade sig snart 
att förstäven lätt fastnade. Vid flerfaldiga 
tillfällen kom hon loss först efter åtskil-

liga fram- och backmanövrar samt an-
vändning av isankare. Hon blev den sista 
isbrytaren som i huvudsak konstruerades 
med Eisbrecher I som förebild.

HMS Svensksund
Svenska varv, och i synnerhet Kockums, 
höll sig väl framme och byggde ett flertal 
isbrytare under de följande decennierna. 
Kanonbåten Svensksund som Kockums 
levererade 1891 visade sig vara en mycket 
bra isbrytare och hennes förskeppskon-
struktion bättre lämpad för isbrytning än 
Eisbrecher-typens ”skedform”.

Svensksund kan till gagnet sägas ha 
varit den första statsisbrytaren eftersom 
hennes verksamhet i hög grad blev att 
hjälpa fiskebåtar och andra civila far-
tyg under gång i is även om hon inte var 
byggd för havsisbrytning. Kanonbåtarna 
Alfhild och Gunhild hade tidigare utfört 
liknande tjänster åt såväl handelsflottan 
som fiskebefolkningen men hade inte 
samma resurser.

I februari 1893 blev isen på Västkusten 
riktigt besvärlig. Med splitter ny propel-
ler gav sig Svensksund ut för att assistera 

Kanonbåten Svensksund i Marstrand 
1912.
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två fartyg som låg fast i Kattegatt. Isen 
vid Nidingen var inte möjlig att forcera 
och propellern skadades. Fartygschefen 
vände i stället stäven mot Marstrand där 
ett par fiskebåtar satt fast vid Orskär res-
pektive Grönskären.

Efter svårt arbete lyckades hon få loss 
fiskebåtarna som då hade övergivits av 
sina besättningar. Under bogsering mot 
Marstrand innanför Pater Noster blev is-
pressen så svår att båtarna måste släppas 
och faran för att kanonbåten skulle pres-
sas upp på skären var överhängande.

Dags att läsa Fader Vår
Till slut satt hon fast som i ett skruvstäd 
och isen var nu på drift mot Paternoster-
skären. Trots full maskinkraft och pro-
pellerns arbete i issörjan så rörde hon sig 
inte ur fläcken utan följde med ismas-
sorna mot Rön, en grupp av skär mellan 
Hamneskär och Skärileja. På morgonen 
den 10 februari gjordes låringsbåten klar 
för att kunna användas för ett eventuellt 
övergivande av fartyget. Isen som klättra-
de upp efter fartygssidan krossade emel-
lertid livbåten. Med hjälp av ankarna gick 
Svensksund upp i isens glidriktning och 
låg stävrätt mot den vandrande ismassan.

Till slut blev situationen, trots att vaj-
rar fästs i land till ett par skär, sådan att 
fartygschefen tvingades beordra besätt-
ningen att överge fartyget och ta sig i 
land på Rön. Proviant, segel och en julle 
togs i land. Med seglets hjälp gjordes ett 
tält och besättningen inrättade det så be-
kvämt som möjligt men frös. På mindre 
än en timme sjönk temperaturen från 
noll till minus åtta och sedan vinden vri-
dit mot nordost och övergått i snöstorm 
sjönk temperaturen till minus 20 grader.

I Marstrand hade man uppmärksam-
mat att Svensksund befann sig i nöd men 
kunde inte göra något. Efter en svår natt 

då en del av matroserna, som blivit blöta 
vid landstigningen lidit svårt av kölden, 
inträdde en förändring i vädret.

Isen var som bortblåst och Svensksund 
red för sina två ankare i öppet vatten helt 
nära de förrädiska grunden. Fartygsche-
fen hade hissat nödflagg och lotsarna 
telegraferade efter isbrytaren från Göte-
borg. Den anlände frampå dagen och tog 
Svensksund under bogsering till Göte-
borg. Många av matroserna fick läggas in 
på sjukhus för att få sina skador omsedda 
men redan efter några dygn var Svensk-
sund reparerad och ute på nya uppdrag.  

Åtskilliga gånger var fartygsläkaren 
fiskarbefolkningen behjälplig, även med 
mindre operationer. Som långlots tjänst-
gjorde under mer än 30 år ”gamle Nils” 
Nilsson, hemmahörande på Styrsö Tånge 
som inte bara lotsade kanonbåten utan 
även många andra örlogsfartyg vid behov.  

Svensksund kom med åren att bli en 
av svenska flottans mest seglivade fartyg 
i olika skepnader och överlevde till och 
med Andra världskriget vilket inte var 
avsikten från början. Känd för en större 
allmänhet blev hon i samband med att 
hon förde Andréexpeditionen till och 
från Arktis. Det senare drygt 30 år senare 
då kvarlevorna påträffats.

Stockholms stad beställer 
Isbrytaren
Under 1880-talet och flera år framåt för-
des byggandet av en isbrytare för Stock-
holm på tal men först 1896 kunde stadens 
fäder enas om att beställa en isbrytare vid 
Kockums. Den fick namnet Isbrytaren 
och var byggd uteslutande i svenskt stål 
från Domnarvet och gjutstål från Bofors. 
Maskineriet utvecklade 1 000 hästkraf-
ter.

Förskeppet visade sig dock vara väl 
kraftigt och en ombyggnation gjordes 
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senare vid Bergsunds varv då fartyget 
också blev en meter längre. Chefen för 
Bergsunds varv, överingenjör Thore The-
lander, hade tidigare tagit ut patent på en 
”urholkad” förskeppsform med en an-
fallsvinkel på 20 grader i stället för Eis-
brechers 46 grader. Den stävformen hade 
provats på bogserbåten Thor som gjort 
en uppvisning på Ingaröfjärden i närvaro 
av befälhavarna på postångarna Polhem 
respektive Sofia samt hamnkapten i Gö-
teborg kommendörkapten Krusenstjerna 
och kaptenen vid flottan G O Wallenberg.

Trots det fick Isbrytaren den ”gamla” 
stävmodellen och först 1910 lyckades 
Thelander övertyga Stockholms stads-
fullmäktige om att förstäven borde byg-
gas om. Efter ombyggnad vid Finnboda 
Varf 1910 visade det sig att Isbrytaren 
kunde bryta dubbelt så tjock is som tidi-
gare och inte heller fastnade i första taget.

”Röda baronen” försöker 
bryta isen
Riksdagsmannen, kaptenen i Kungl. 
Flottan, ”röde baronen”, friherre Erik 
Palmstierna motionerade redan 1913 i 
riksdagen om byggandet av en statsis-
brytare men utan framgång. Palmstierna 
kom senare, i egenskap av sjöminister, att 
disponera och dirigera Isbrytaren I och II 
för att undsätta Åland 1918.

Isbrytaren II beställs
Med statliga bidrag byggdes den större 
och starkare Isbrytaren II, betecknad 
som den första svenska havsisbrytaren, 
för stadens ökade behov. Som skäl för 
statsbidraget framhölls det att hon också 
skulle kunna betjäna norrlandshamnarna. 
Kostnaden för en ”konventionell” isbry-
tare beräknades till 700 000 kronor vilket 
var ett betydande belopp. Staden försökte 
få bidrag från staten mot löfte om att vid 

behov ställa isbrytaren till förfogande för 
havsisbrytning runt den svenska kusten. 
Med statsbidrag skulle en dyrare och 
kraftigare isbrytare av ”amerikansk typ”, 
det vill säga med förpropeller, kunna 
byggas.

Riksdagen biföll ett förslag med 
innebörden att staten skulle stå för mer-
kostnaden på 350 000 kr. Riksdagens 
positiva inställning dikterades kanske i 
första hand av behovet för örlogsfarty-
gen att kunna ta sig ut från Galärvarvet? 
Måhända levde ännu minnet av försöken 
att såga ut den svenska örlogsflottan från 
Älvsnabben för att kunna ta upp kampen 
med den lede dansken?! (sic!)

Finnboda Varf bygger 
Bergsunds varv/Finnboda som lagt det 
lägsta budet med 1 143 000 kronor fick 
uppdraget att bygga den nya isbrytaren 

”Röde baronen”, kaptenen i Kgl. Flottan 
friherre Erik Palmstierna, sjöminister 
och senare minister i London.



58

som logiskt nog fick namnet Isbrytaren II 
och den gamla fick lägga till siffran I. Di-
mensionerna var ganska likvärdiga med 
Peter den store, som Götaverken levere-
rat 1912 och maskineffekten till förpro-
pellern (1 200 hk) samt akterpropellern 
(2 500 hk) var desamma.

Tarmo, byggd 1907 hade 1 650 res-
pektive 2 200 hästkrafter, och vid flera 
tillfällen då isbrytarna arbetade tillsam-
mans kom Tarmo till Isbrytaren II:s und-
sättning då hon fastnat trots att II:an av-
böjt hjälp! Ett tecken så gott som något 
på tidigt samarbete mellan den finska och 
svenska isbrytarflottan.

Isbrytaren går nordvart!
Redan i januari 1916 rekvirerades Is-
brytaren II av staten för att hjälpa ut 
infrusna fartyg från Gävle. Under svåra 
omständigheter och vindstyrkor på up-
pemot stormstyrka togs fartygen via 
Öregrundsgrepen, som var svårforcerad, 
vidare sydvart. Utanför Svartklubben 
mötte de fyrskeppet Almagrundet, som 
inte kunnat ta sig in via Sandhamn eller 
Söderarm. Därefter assisterades några 
örlogsfartyg till Älvsnabben. 

Februarirevolutionen 
1917
Inbördeskrig utbröt i Finland efter den 
ryska februarirevolutionen 1917. Finland 
förklarade sig som självständig nation 
den 6 december 1917 och erkändes av 
Ryssland samt Sverige, men ”de röda” 
grep makten.

Många ålänningar hade under den rys-
ka tiden flytt till Sverige och i Roslagen 
växte folkviljan att ingripa i ålänningar-
nas frigörelsekamp från Finland. Stats-
makterna var motståndare till det men 
när alarmerande rapporter om övergrepp 

mot civilbefolkningen inflöt skickades 
undsättningsexpeditioner. Efter en tid 
skickades en expedition till Åland för att 
skydda befolkningen. 

Kapten Palmstierna får 
en idé
(”Lysande” ansåg han själv)
Palmstierna, som då var sjöförsvarsmi-
nister, utövade personligen ”stridsled-
ning” under Ålandsexpeditionen.

En undsättningsexpedition gjordes den 
10 februari då 121 ryska emigranter och 
ett antal kurirer fick medfölja till Stock-
holm då fartygen återvände.

Den 13 februari skickar sjöministern 
ett telegram till FC Thor där han med-
delar: 

”Kommendörkapten Åkermark har 
under sitt befäl Isbrytaren 1, på vilket 
hans befälstecken blåser samt Sveabo-
lagets ångare Runeberg, båda fartygen 
under	svensk	örlogsflagg.
Då kommendörkapten Åkermarks upp-
drag är utfört återvänder Ni jämte ho-
nom till Stockholm. Gnistförbindelse 
med Chefen för Sjöförsvarsdeparte-
mentet bör upprätthållas och rapporter 
ofta	 avsändas.	 Särskilt	 chiffermedde-
lande kommer att Eder till ställas. 

Sjöministern”

Jagaren Wale
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Palmstierna hade kommit överens med 
bolsjevikregeringens representant i 
Stockholm, ingenjör Vorovskij, att han 
skulle bege sig till Åland med jagaren 
Wale för att förmå de ryska rödgardister-
na att avstå från våldsamheter och eva-
kuera ryssarna från Åland med svensk 
hjälp. Wale hade dock problem att ta sig 
fram i isen och samma kväll kl 2035 kom 
telegram till Åkermark via FC Thor:

”Gå Vale till mötes i leden till Stock-
holm för att avhämta Vorovsky. Vale 
kommer fram endast med 3 knops fart.
Sjöministern”

Issituationen i Stockholms skärgård och 
Östersjön var besvärlig. Den 20 februari 
noteras 20 centimeter is i Furusundsleden 
vid Växlet, ju närmare Arholma desto 
tjockare. Att i det läget skicka iväg jaga-
ren Wale får anses anmärkningsvärt med 
tanke på skrov och propellrar. Kanske nå-
got desperat?

Den 17 februari kommer ett nytt tele-

gram till FC Thor från sjöministern:
”Anbefall Vorovsky att avstyra Murta-
jas ankomst och ingripande ”
---
”Vem har meddelat om Murtaja?”

Ombord i Thor hade Stark kommit över-
ens med Vorovskyj att all främmande 
trupp skulle evakueras från Åland med 
svensk hjälp. När det kom till kritan upp-
manade Vorovskyj i stället sina landsmän 
att stanna kvar för att se till att Åland 
blev kvar i ryska händer (han utvisades 
samma år från Sverige).

Det skulle föra för långt att redogöra 
för händelseutvecklingen men av speci-
ellt intresse är ett vykort i Sjöhistoriska 
Muséets samlingar som avbildar Isbryta-
ren II utanför Hargshamn då befolkning-
en gått man ur huse för att beskåda farty-
gen på isen 1918. Upphovet till händelsen 
var en överenskommelse som svenskarna 
fått de stridande parterna att träffa. De 
”vita” eller ”Nystadskåren” gick med på 
att lägga ner sina vapen framför posthu-
set på Eckerö och låta sig överskeppas till 
Hargshamn för vidare befordran med tåg 
runt kusten för att ansluta sig till general 
Mannerheims styrkor i trakten av Wasa.

Vykortet är adresserat till telegraf-
inspektören Halling i Sundsvall och på 
baksidan skriver avsändaren som i arkiv-
handlingarna uppges vara ”Grannen”: 

Ernst gratuleras Hjärtligast den 2.3. 18 
Här en vy av Ålandsexpeditionen i 
Hargshamn den 24.2.18. Båtarna äro 
Isbrytaren II, Heimdal, Vineta och J L 
Runeberg längst bort. 
Kära hälsningar! Granath

Granath, var en av tre underofficerare 
från Kunglig Vaxholms Kustartillerire-
gemente som deltog i expeditionen. Gra-
nath var en granne på Ramsö, så om han 

Tre	 centralfigurer	 i	 dramat	 på	 Åland:	
från vänster kommendörkapten H Åker-
mark, kk G Starck och kapten H Elliot.
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skickat kortet till oss hade ”Grannen” 
varit rätt.

Svåra isvintrar 
Isvintern 1923-24 blev en av de svårare 
och det mesta av trafiken i Östersjön lam-
slogs långa tider. När Isbrytaren II, som 
beordrats att hjälpa järnvägsfärjorna på 
leden Trelleborg – Sassnitz, den 7 mars 
assisterade ut Drottning Victoria (senare 
Hjälpkryssaren 3) samt Konung Gustaf 
V följdes hon av hundratals åskådare på 
isen. Att bryta den 1 600 meter långa rän-
nan innan färjorna kunde assisteras ut 
tog 20 timmar. Ändå är det kanske mest 
imponerande att hon överhuvudtaget 
kunde genomföra uppdraget.

1929 beslöt SJ bygga den isbrytande 
färjan Starke, som levererades 1931.

Vintersjöfartskommittén 
för Norrland
Efter en motion från sedermera landshöv-

dingen Lübeck tillsattes den 13 februari 
1917 ”Vintersjöfartskommittén för Norr-
land”, vilket får ses som en följd av den 
debatt som uppstått i samband med byg-
get av Isbrytaren II och dess användning 
utanför Stockholms hamnområde. Kom-
mittén fick goda tillfällen att studera is-
brytning vid besök ombord, och föreslog 
en studieexpedition för att öppna upp 
norrlandshamnarna men de medel som 
regeringen ställt till förfogande räckte 
inte. 

Kommittén föreslog senare att staten 
skulle överta isbrytaren eftersom den var 
för stor för stadens behov och för mycket 
kolslukande. Isbrytaren ansågs ändå vara 
till gagn för ”hufvudstaden”. Kommittén 
föreslog också byggandet av en statsis-
brytare men även det förslaget fick ett 
frostigt mottagande.

Vintersjöfartskommittén förtröttades 
inte i sitt uppsåt att få en isbrytare byggd 
och skrev 1924:

Evakueringen av ”de vita” till Hargshamn den 24 februari 1918 med fartygen Isbry-
taren II, Heimdal, Vineta och J L Runeberg.
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”Vår norrländska vattenkraft ligger i 
stor omfattning ganska nära kusten och 
är billig att utnyttja, järnvägsnätet kan 
förväntas snart bliva ordnat på ett till-
fredsställande sätt, lämpliga varor finnas 
i rikliga mängder, ingenjörsskicklighe-
ten, arbetskraften och företagareintresset 
stå i Sverige icke tillbaka för något annat 
lands. Men vad som bundit och för fram-
tiden mest binder Norrlands utveckling 
är den begränsade sjöfarten. Varje åtgärd 
som lättar detta band, frigör nya utveck-
lingsmöjligheter.”

Statistik om tidigare isförhållanden 
och stängning av hamnarna med mera 
sammanställdes och på kommitténs för-
slag överfördes det fortsatta arbetet med 
”issignaltjänsten” efter 1929 års ”isblock-
ad” till Meteorologiska centralanstalten.

I ”efterblivet läge”
Statsutskottet konstaterade 1924 att Sve-
rige kommit på efterkälken; hamnat i ett 
”efterblivet läge”, i förhållande till våra 
grannländer när det gällde isbrytning. 
Marinförvaltningen hade redan 1913 en-
ligt uppdrag slutit kontrakt med Stock-
holms stads hamnstyrelse enligt vilket 
staden förband sig att ”anskaffa, under-
hålla och driva en för genombrytande 
av packis byggd isbrytare”. Kontraktet 
skrevs den 27 oktober 1913. 

I Danmark var det ju som vi sett tidi-
gare angeläget att förbindelserna upp-
rätthölls med framför allt alla de järn-
vägsfärjor som var verksamma i danska 
farvatten. 

I Finland var exporten av livsmedel 
och skogsprodukter tungt vägande skäl 
för vintersjöfart. Eftersom Sveriges ut-
rikeshandel till nästan hundra procent 
gick sjövägen är det anmärkningsvärt att 
statsmakterna inte gjort slag i saken för 
att skaffa en havsisbrytare tidigare. 

Statsisbrytaren byggs
Tillsatta sakkunniga förordade 1924 
byggandet av en isbrytare liknande 
Stockholms stads Isbrytaren II men med 
större maskinstyrka. Kungliga Marin-
förvaltningen, KMF, tillstyrkte förslaget 
och anförde att fartyget borde ha samma 
bredd som Sverigeskeppen. 

Kungl. Maj:t uppdrog efter statsrådet 
Sandlers föredragning åt KMF att ansva-
ra för byggandet med iakttagande av vad 
som var förmånligast och mest ekono-
miskt. Kontrakt slöts med Aktiebolaget 
Lindholmen-Motala och fartyget skulle 
benämnas Statsisbrytaren. Departe-
mentschefen gick på samma linje som de 
sakkunniga beträffande fartygets skötsel 
som skulle anförtros Flottans varv och 
att Flottan skulle bemanna isbrytaren.

Riksdagen biföll förslaget och till-
fogade att fartyget helst skulle byggas i 
Sverige. 

Av avgörande betydelse var efter 
många års ältande av frågan att arbets-
marknadssituationen var sådan att den 
kunde beställas till knappt halva kostna-
den mot tidigare.

Marinförvaltningen 
konstruerar
Marinförvaltningen uppgjorde i samråd 
med Kommerskollegium och Lotsstyrel-
sen ritningar till isbrytaren. Ett dieselma-
skineri diskuterades men tiden var inte 
mogen för sådana nymodigheter. I stället 
för koleldning infördes oljeeldning vilket 
ökade aktionsradien avsevärt.

Den större bredd och de dubbla ak-
terpropellrar som Marinförvaltningen 
förordade brydde sig inte departements-
chefen om. Redan då diskuterades två 
akterpropellrar i stället för en men den 
första isbrytaren med en förpropeller och 
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två akterpropellrar blev i stället finska 
Jääkarhu som byggdes 1924. Den totala 
propellereffekten blev vid normal drift 
4 000 hk medan 6 000 hk kunde tas ut vid 
forcering; att jämföra med Isbrytaren II:s 
3 700 hk. Lindholmens varv gjorde en 
prestation som mot alla odds levererade 
Statsisbrytaren på kontrakterad tid med 
uppfyllande av alla krav. 

Statsisbrytarens elddop
Under den första resan från Göteborg 
mot Stockholm i februari 1926 för fort-
satt intrimning och maskinprov mötte 
SO-lig storm med grov sjö och det var ett 
mycket nedisat fartyg som anlöpte Karls-
krona där renknackning fick utföras un-
der en vecka.

Under deviering av magnetkompasser-
na, som visat sig vara otillfredsställande 
devierade i Göteborg, erhölls order att 
snarast gå mot Stockholms skärgård där 
ett antal fartyg råkat i sjönöd. Redan vid 
middagstid nästa dag var Statsisbrytaren 
framme och kunde rädda besättningarna 
från stockholmsångarna Munin och Ornö 
som båda stod hårt på grund vid Huvud-
skär; utom all räddning. Speciellt grymt 
måste det ha känts för Ornös befälhavare 
som kommit till Munins hjälp för att söka 
rädda besättningen men i snötjocka och 
storm råkat i lägervall. De räddade be-
sättningarna sattes över till Isbrytaren I 
vid Huvudskär och landsattes i Dalarö.

Svenska ångaren Uddeholm samt 
danska Alssund hade av isen pressats mot 
kusten innanför de grundstötta fartygen. 
De kunde båda räddas av Statsisbrytaren 
och föras i säkerhet varefter isbrytaren 
gick att söka rädda fyrskeppet Alma-
grundet, som på väg in från sin station till 
Sandhamn drivits in bland grunden norr 
om Huvudskär. 

Efter att ha satts på prov i de grova is-

vallarna i området lyckades det till slut 
att ta Almagrundet under bogsering och 
föra in fyrskeppet i säkerhet.

Följande dag fortsattes bogseringen 
mot Stockholm men på Trälhavet fick 
isbrytaren direktiv att gå mot Söderarm 
för att hjälpa Åbobåtarna. Efter att ha ta-
git över assistansen av SS Heimdall mot 
Stockholm från Tarmo och överlämnat 
finska ångaren Hebe gjorde fartygsche-
ferna upp om ett samarbete under den 
kommande natten vilket inte minst be-
tingades av att den finska fartygstrafiken 
på grund av rådande isförhållanden fick 
ledas sydvart genom Stockholms skär-
gård. 

Först söndagen den 14 februari kunde 
Statsisbrytaren förtöja i Stockholm där 
den invaderades av 3-4 000 stockholma-
re som ville bese den nya isbrytaren.

Onsdagen den 17:e förvärrades läget i 
Ålands hav och i samarbete med Tarmo 
utfördes flera assistanser innan sju nöd-
ställda fartyg vid Hävringe påkallade 
hjälp.

Den 1 mars ingick underrättelser om 
att Isbrytaren II gått på Örngrund utanför 
Nynäshamn. Statsisbrytaren gjorde ett 
lossdragningsförsök som misslyckades 
och då isbrytaren var svårt läck fick de 
första åtgärderna inriktas på läcktätning. 
Statsisbrytaren assisterade ett antal far-
tyg ut genom isvallarna och kunde sedan 
åter ansluta i Ålands hav. 

För Statsisbrytaren fortsatte isbryt-
ningsexpeditionen med att öppna upp 
Norrlandshamnarna och först den 6 juni 
kunde fartygschefen kapten Koch slå väl 
i maskin. Statsisbrytaren hade då noterat 
drygt 1 100 gångtimmar i loggboken vil-
ket trots att expeditionen påbörjats först i 
och med leveransen från varvet skulle stå 
sig som en av de mest omfattande under 
isbrytarens levnad.
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Isvintrar och blidvintrar
I det korta tidsperspektivet som en aktiv 
mansålder utgör vill vi gärna tro att väd-
rets skiftningar är enastående. ”Flottans 
Walter”, som seglade isbrytare redan på 
1930-talet, berättade att Atle på 30-talet 
under fyra-fem vintrar gick direkt från 
utrustning till uppläggning vid boj. Atle, 
eller rättare Statsisbrytaren, sattes åter 
på prov under den stränga vintern 1928-
29. Hösten var ovanligt varm och Stats-
isbrytaren, som låg i beredskap i Luleå 
redan den 20 oktober, behövde bara göra 
några få assistanser innan hon i slutet av 
december ombaserade till Bottenhavet.

Iskamp för ”Kungen” och 
”Drottningen”
Efter nyår kom kylan och i början av fe-
bruari skedde isläggningen med en ra-
sande fart. Snart satt mängder av fartyg 

fast i södra Östersjön, dit Statsisbrytaren 
beordrades den 8 februari.

Kielkanalen frös till och var stängd 
från den 10 februari till den 22 mars då 
den öppnades av de ryska isbrytarna Jer-
mak och Truvor. Ett stort antal fartyg låg 
fast i Öresund och trafiken mellan Hel-
singborg och Helsingör låg nere mellan 
den 11 och 23 februari.

Tågfärjetrafiken mellan Trelleborg och 
Sassnitz brottades med stora svårigheter 
trots att den trafikerades av de stora SJ-
färjorna Drottning Victoria och Konung 
Gustaf V.

Då Statsisbrytaren assisterade råkade 
hon utanför Trelleborg i nedsatt sikt ut 
för en allvarlig grundstötning den 9 fe-
bruari och fick gå till Öresundsvarvet för 
reparation. Hon var inte i tjänst förrän 
den 27 mars och svenska staten hyrde in 
sovjetiska isbrytaren Lenin för att hjälpa 
trafiken i Öresund. Pansarskeppet Drott-

Statsisbrytaren, sedermera HMS Atle.
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ning Victoria fick hjälpa den civila sjöfar-
ten i Östersjön och under några veckor 
assisterades 14 svenska och två tyska 
lastfartyg från Danzig destinerade till 
svenska hamnar.

Nordiskt samarbete
När isbrytarledningen för några år se-
dan fick kritik då sjötrafikledningen inte 
fungerat har det sagts att samarbetet med 
de finska isbrytarna skall förbättras.

Det kanske välvilligt kan betecknas 
som en ”pudel” men i själva verket har 
samarbetet i dessa sammanhang tidigare 
fungerat bättre än mycket annat. 

Redan innan den första svenska stats-
isbrytaren kom till tog de finska isbry-
tarna ett stort ansvar för att finlandstrafi-
ken från Stockholm till Hangö respektive 
Åbo skulle fungera. Statsisbrytaren sök-
te redan under sitt första verksamhetsår 
återgälda något av den finska välvillighe-
ten. 

Under den stränga vintern 1928-29 
upprättades i Köpenhamn en första is-
brytarledning med representanter för de 
inblandade länderna i en gemensam led-
ningsgrupp där tre svenska sjöofficerare 
ingick. 

Erfarenheterna var så goda att det på 
svenskt initiativ genomfördes en för-
handling i Stockholm där man kom 
överens om fastare former för ett fortsatt 
samarbete för isbrytarna. Överenskom-
melsen uteslöt inte överenskommelser 
med andra länder och i första hand till-
kom Finland. Samarbetet har därefter va-
rit mycket gott så om det skulle behöva 
förbättras så måste det behovet ha upp-
stått på senare år.

I pressen riktades kritik mot att de 
andra pansarskeppen inte sattes in för 
isbrytning men HMS Sverige var som 
nämnts ovan inte lämplig för uppgiften.

Isbrytaren II till undsätt-
ning
Isbrytaren II rekvirerades för att hjälpa 
till i södra Östersjön medan den moderna 
finska isbrytaren Voima höll Stockholm-
slinjen igång.

Från Norrköping rekvirerades Isbryta-
ren I - ett annat gediget Kockumsbygge.

Statsisbrytaren avgick efter reparation 
och några dagars verksamhet i södra Öst-
ersjön till Ålands hav där Södra kvarken 
var helt igenproppad. I stället bröts ränna 
genom Öregrundsgrepen och den 16 maj 
påbörjades trafik mot Bottenviksham-
narna. Redan den 21 maj var farvattnen 
utanför Luleå praktiskt taget isfria.

Statsisbrytaren Ymer
”Isbrytarsakkunniga av år 1924” avgav 
flera betänkanden varav det sista 1930 
föranledde en kunglig proposition om yt-
terligare en isbrytare.

1930 års riksdag beslöt i enlighet med 
förslaget att ytterligare en isbrytare skulle 
byggas och de två huvudalternativen olje-
eldning eller dieselmaskineri diskutera-
des varav det senare förordades av KMF. 
Kontrakt slöts med Kockums mekaniska 
verkstads AB om byggandet av världens 
första dieselelektriskt framdrivna isbry-
tare som fick namnet Ymer och i samband 
därmed fick Statsisbrytaren namnet Atle. 
Ymer väckte stor internationell uppmärk-
samhet och kallades världens starkaste 
isbrytare när hon levererades i februari 
1932. De sex dieselmotorerna kunde pre-
stera 1 500 hk vardera. 

Flygspaning
Under de senaste vintrarna hade flygspa-
ning anlitats vid ett antal tillfällen och 
det stod klart att assistansverksamheten 
kunde utföras betydligt bättre och enk-
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lare med hjälp av spaningsrapporterna. 
Det ledde fram till tanken på att förse is-
brytaren Ymer med ett eget spaningsplan.

Isbrytarombud
1935 utfärdades reglemente för statens 
isbrytarfartyg och det uppdrogs åt KMF 
och vederbörande myndigheter vid Flot-
tans station i Stockholm att omhänderha 
skötseln av isbrytarna i likhet med vad 
som gällde örlogsflottans fartyg. Det blev 
således Chefen för marinen som fick hu-
vudansvaret för isbrytningen och för att 
underlätta verksamheten skulle speciella 
isbrytarombud städslas i de hamnar som 
kunde vara aktuella. Deras uppgift kan i 
stort sägas ha varit att på alla sätt under-
lätta isbrytarnas verksamhet. 

I själva verket torde en del av de-
ras verksamhet senare ha överförts på 
skeppsmäklare och skeppsfournerare 
medan huvuduppgiften blev att ta hand 
om akterseglade sjömän och besättnings-
medlemmar som varit hemma på permis-
sion då isbrytaren inte kom i hamn som 
planerat. Av egen erfarenhet från mitten 
av 60-talet kan jag inte annat än lovorda 
några av isbrytarombuden för deras 
omtänksamma insatser. I hamnar som 
Luleå, Skelleftehamn och Örnsköldsvik 
var det särskilt påtagligt medan några 
hamnar som Gävle utmärkte sig genom 
att man aldrig kunde vara riktigt säker 
på att de tog hand om värnpliktiga som 
skulle ombord utan lät dem driva vind 
för våg. I syd var det naturligtvis inte 
ofta som isbrytarombuden behövde träda 
i funktion men i särskilt minne framstår 
isbrytarombudet i Malmö, pensionerade 
kommendörkaptenen Claes Åberg av 
gammal skånsk sjömanssläkt. Glad som 
en speleman kom han ombord och gjorde 
allt han kunde för att underlätta isbryta-
rens arbete. När jag i Malmö gick ombord 

i Njord i januari 1985 den relativt besvär-
liga vintern 1984-85 som skulle följas av 
en ännu strängare vinter var han en bra 
förbindelselänk.

Dohnhammar i 
Skelleftehamn
Isbrytarombudet i Skelleftehamn står 
dock i en klass för sig. Holger Dohnham-
mar och hans fru ”Il” tog hand om isbry-
tarbesättningarna som sina egna barn. 
Inga-Lisa var ”karlskronatös” med flera 
riksdagsmän i släkten. Holger var under 
många år fartygschef i gamla Belos. Han 
var dessutom ryskspråkig vilket stres-
sade politruken då delar av besättningen 
från ett ryskt fartyg i samlad tropp om tio 
man skulle marschera till Örjanshallen i 

Isbrytande bogserbåten Aitik med ham-
nkaptenen i Skelleftehamn Holger Dohn-
hammar.
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Skelleftehamn. På vägen mötte de Holger 
som frågade om de trivdes med livet.

Skelleftehamn var med Cementas stora 
anläggning och egen hamn samt Rönn-
skärsverken en viktig utförselhamn som 
det gällde att hålla öppen. Inseglingen 
var visserligen kort men utanför Gåsören 
hade Atle en gång en allvarlig grundkän-
ning. Det var långt innan moderna hjälp-
medel kunde underlätta positionsbestäm-
ningen.

Holger berättade med berättigad stolt-
het att han kommit över två kraftiga lok-
lampor som placerats i inseglingslinjen 
för att säkerställa anlöpandet.

För att hålla hamnen öppen längre 
tid lyckades han få stadens styrande att 

bygga en bogserbåt som fick namnet Ai-
tik vilket var namnet på Bolidens gruva 
inne i landet. Uthyrning av den isbrytan-
de bogseraren för assistans i Ålands hav 
då Skelleftehamn var stängd visade sig 
dock mindre lyckad då bogserbåtsbefäl-
havaren i sin nit att vara finlandsbåtarna 
behjälplig snart fann bogserbåten, till de 
senares och isbrytarledningens förtret, 
klättrande på utsidan. 

Ymer – en bjässe
Med Ymer fick den svenska isbrytarflot-
tan ett kraftfullt tillskott som skulle visa 
sig ovärderligt för landets försörjning un-
der de kalla krigsvintrarna. Till det åter-
kommer vi i nästa del.

Statsisbrytaren Ymer under gång i hårt väder.
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Ledamoten
MAGNUS HAGLUND

Magnus Haglund var under åren 1986-1991 sekreterare i 
Kungl.	Örlogsmannasällskapet	och	är	en	flitig	debattör	 i	 för-
svarsfrågor med marin och maritim inriktning.

Med vad försvara Sverige?
Sverige måste redan i dag kunna upprätthålla sin suveränitet och integritet då det 
är ett grundläggande krav på alla oberoende stater. Men som medlem i EU ska vi 
dessutom och tillsammans med andra EU-stater, kunna fullgöra de ömsesidiga so-
lidaritetsuppgifter, som framgår av bestämmelserna i Lissabonfördraget. Det har vi 
faktiskt redan åtagit oss i ganska stor politisk samstämmighet. Där står vi alltså i 
dag och detta borde därför vara en grund för vår försvars- och säkerhetspolitik och 
alldeles oberoende av alla de diskussioner som förs avseende en eventuell formell 
anslutning till Nato. Numera har väl dessutom insikten om riskerna för en inte helt 
otänkbar kärnvapenkatastrof möjligen också börjat bidra till behovet av en ”freds-
strategi” känns viktigare än äldre uppfattningar om vårt försvar. 

När Sverige på 1960-talet avslutade fram-
tagningen av egna kärnvapen, började vi 
helt bortse från ett kärnvapenkrig som en 
realitet och en möjlig risk, om den strate-
giska avskräckningen skulle misslyckas. 
Alltför många svenskar tycks därför fort-
farande se ett möjligt framtida krig mest 
som en konventionell konflikt, vilket man 
faktiskt inte gjorde till exempel i Sovjet-
unionen och i dagsläget vet vi inte om den 
gamla sovjetiska planeringen kanske har 
rent av återupptagits i Putins Ryssland. 
Den stora frågan blir därför naturligen 
hur vi nu ska bygga upp vårt försvar för 
att kunna fullfölja en fredlig utveckling 
för vårt land, medborgarna och för vårt 

samhälle och i enlighet med förpliktel-
serna gentemot EU. Svaret – eller snarare 
svaren – på en sådan fråga borde alltså 
vara grundläggande för hur vårt framtida 
försvar bör utformas och särskilt viktigt 
är det att göra denna bedömning, innan 
man börjar avhandla alla de mer eller 
mindre genomtänkta ekonomiska frågor, 
som tyvärr – och alltför ofta – dominerar 
dagens svenska försvarsdebatt.

Om man då studerar frågan lite dju-
pare, visar det sig, att många eller kan-
ske till och med de flesta vetenskapliga 
verken i en något förenklad Clausewitz-
anda mest är inriktade på vad man ska 
göra i krig eller hur ett krig ska föras och 
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så ser det ju dessvärre också oftast ut i 
den aktuella debatten i Sverige. Märkligt 
få teorier eller studier handlar alltså om 
hur man kan verka för att försvara eller 
förstärka en fredlig utveckling, vilket ju 
är något som vi kanske trots allt borde 
prioritera. Maritima strategier avviker 
ofta från huvudmönstret, eftersom de till 
övervägande del är inriktade på att kunna 
upprätthålla förbindelser i bredaste be-
märkelse, men även flera välkända mari-
tima teoretiker avhandlar ofta mest vad 
som bör göras i krigssituationer, även om 
några intressanta undantag finns. I första 
hand bör André Beaufre ś ”Modern stra-
tegi för fred och krig”1 från 1966 näm-
nas, men här kan också Sir James Cable 
anföras. I hans lilla bok ”Diplomacy at 
Sea”2 finns en del att läsa om uppgif-
terna för ett konfliktdämpande försvar, 
men framför allt finns mycken kunskap 
och mycket tänkvärt att ta del av i Julian 
Corbett ś arbete ”Some Principles of Ma-
ritime Strategy”. Den senares strategiska 
tänkande har dessutom aktualiserats ny-
ligen genom boken ”Theorist of Maritime 
Strategy”3, som författats av ledamoten 
Jerker Widén. Corbett ś idébakgrund är 
kanske mera intressant som tankeväckare 
och som teoretisk bakgrund för vår si-
tuation i dag, än det kanske varit under 
större delen av det kalla kriget och då 
många av oss uppfattade de säkerhetspo-
litiska hoten mot vårt land i ett förenklat 
svart-vitt mönster, även om det inte var 
så – då heller! 

Det finns samtidigt anledning att också 
erinra sig hur våra egna faktiska förmågor 
i olika avseenden förändrades under det 
kalla krigets tid. Då prioriterades i alltför 
många fall våra förband till sin numerär 
1. Bokförlaget Prisma 1966
2. Naval Institute Press 1985
3. Ashgate 2012

i stället för sin kvalitet och under många 
år har därför många av våra förband och 
enheter tunnats ut eller mist flera av de 
stödfunktioner, som gjorde förbanden 
mera allsidigt användbara. Detta ansågs 
på den tiden inte utgöra något hinder för 
ett mobiliserande invasionsförsvar och 
då numerären ansågs vara viktigare än 
den verkliga förmågan. Då kunde man 
alltså överlåta en del kostnadskrävande 
funktioner på civilsamhället – i alla fall 
på pappret – och i vissa fall blev också re-
sultatet i form av minskade eller fördolda 
försvarskostnader en drivkraft för den 
tidens försvarpolitiker. 

På motsvarande sätt togs successivt 
flera traditionella myndighetsfunktio-
ner inom försvarsområdet bort från vår 
Krigsmakt, som det då hette och som 
enligt en statlig utredning från 1958 till 
och med ansågs enbart skulle verkställa 
värnpliktsutbildning och krigsplanlägg-
ning och ingenting annat. Det finns nu 
kanske anledning att också reformera 
och förenkla vår civila och ganska om-
fattande försvarsadministration, som till 
del byggdes upp i den andan. Då kan vi 
också använda anslagen bättre och mera 
direkt till försvarsuppgiften, när vi står 
inför uppgiften att bygga upp ett ”nytt” 
samhällsförsvar. Samtidigt bör vi förstå, 
att det civila samhället numera inte alls 
är så bastant, som de gamla ompriorite-
ringarna förutsatte och vårt lands bero-
ende av nästan alla förnödenheter i den 
globaliserade världen är påfallande. Inte 
ens beredskapslagring, som tillgreps i 
vissa och kanske alltför tydliga undan-
tagsfall, kan råda bot på detta och förban-
den måste i stället byggas upp med egna 
förmågor exempelvis vad avser underhål-
let, som det tidigare ”fuskades” särskilt 
mycket med. 

Vår regerings agerande under den se-
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naste tidens flyktingkris har också aktua-
liserat frågan om hur man mera operativt 
ska kunna leda landet i krislägen, för det 
har nog visat sig ganska tydligt, att detta 
ansvar inte kan överlåtas till någon eller 
några myndighetschefer. Tydligen har 
detta förvånat på vissa håll, men det är 
ju närmast en självklarhet i de flesta väs-
terländska demokratier. Statsministern 
behöver alltså ett eget krisledningsorgan 
och, som jag ser det, kunde det redan nu 
finnas ”fredsplacerat” inom Försvarsde-
partementet, om man bara aktualiserar 
regeringsformens bestämmelser kring 
vad ett kommandomål är. Från en mera 
formell statsrättslig utgångspunkt borde 
även den organisation, som där kallas för 
vår Försvarsmakt, återuppbyggas med de 
enheter och organisationer, som avsön-
drats under alla de år då krishantering, 
lågnivåkonflikter och hybridkrigföring 
inte uppfattades som någon uppgift för 
rikets försvarsmakt, som enbart skulle 
användas i krig. Sådana tankegångar 
överskuggar även i dag verkligheten i 
Sverige och det behövs alltså ett stort ny-
tänkande. 

Ett modernt samhällsförsvar ska så-
ledes i första hand verka för vårt lands 
och våra medborgares säkerhet och vara 
aktivt redan under fredsförhållanden 
samt kunna användas för att möta de 
konfliktanledningar, som kan finnas i 
vårt närområde och som kan hota dagens 
säkerhet eller orsaka någon risk för es-
kalering av de mer eller mindre fördolda 
konflikter som ju faktiskt redan finns. För 
denna mycket grundläggande förmåga 
måste vi ha resurser för ett täckande in-
cidentförsvar, som tjugofyra timmar om 
dygnet kan hävda vår suveränitet i luften, 
till sjöss och på marken. Därmed kan vår 
och våra grannars säkerhet säkerställas 
på ett grundläggande sätt och det inne-

bär samtidigt att vi har ett behov av att 
samarbeta med våra grannar för att stär-
ka vår gemensamma säkerhet. Ett sådant 
samarbete skulle förstås dessutom un-
derlättas betydligt, om vi återskapar våra 
självständiga försvarsgrenar, som ju kan 
samverka med sina kollegor på ett mera 
fackmässigt kompetent sätt, än att hand-
läggningen går via någon instans i vårt 
Högkvarter, som det sker idag. Därutöver 
kan det kanske vara lämpligt att skapa ett 
cyberförsvar som en egen försvarsgren 
och med en primär inriktning att följa 
cyberkrigföring i vårt närområde och 
skydda mot nätattacker. Ett fungerande 
underrättelse- och ledningssystem bör 
dessutom helst kunna stå emot cyberat-
tacker och vi ska ju ha förmåga att följa 
verksamheter i vårt närområde och kring 
våra gränser, så att vi kan upptäcka even-
tuella kränkningar tidigt och helst redan 
innan de inträffar eller blir akuta. Det är 
också viktigt att förstå, att en stats för-
svar inte kan byggas upp för att enbart 
kunna möta någon eller några mer eller 
mindre konstruerade hotbilder. Det be-
hövs en bredare syn på hur ett samhälles 
försvar allmänt sett bör byggas upp och 
fungera över tiden, än vad vi möjligen 
uppfattade tidigare. Förvirringen blev ju 
påtaglig i det svenska försvaret, när hot-
bilden plötsligt försvann. Det kallades, 
på ett lätt förskönande sätt, för en ”stra-
tegisk paus”, men visade snarare hur fel 
man tänkte och planerade. 

Det folkrättsliga kravet på oss som 
suverän stat fanns ju och kraven på oss 
som EU-medlemsstat kan kanske uppfyl-
las om vi bygger upp ett samhällsförsvar 
med resurser enligt följande skiss eller 
diskussionsunderlag och som i någon 
form av prioriteringsordning kan se ut 
som följande. 

För skydd av riksledningen mot ter-
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roristangrepp bör det finnas ett anställt 
lätt infanteri och för övervakning av våra 
skärgårdar i öst, väst och i söder borde 
det finnas tillgängliga amfibieenheter. 
För skydd av sjöfarten över Östersjön och 
Västerhavet mot terrorism av olika slag 
skulle det behövas någon form av fartygs-
förband, medan det borde finnas jaktför-
band baserade i alla fyra väderstrecken 
– alltså även i Östra Mellansverige och 
Gotland. Våra fredsmässiga marin- och 
flygbaser bör dessutom skyddas av en 
rimlig form av luftförsvar för att kunna 
stå emot ett kuppanfall av mera traditio-
nell typ. Förband och förmågor, som kan 
ta en betydande tid att sätta upp, måste 
också tidigt övervägas och förberedas el-
ler helt eller delvis anskaffas redan i dag 
som exempelvis markstrid i sammansatta 
förband, markrobotsystem, luftvärnsro-
botar, ubåtar och attackrobotsystem för 
att ta några exempel. Vid överväganden 
rörande denna kategori av resurser, bör 
särskilt beaktas om de också kan vara 
användbara för uppgifter på lägre kon-
fliktnivåer d v s redan i dag. Därutöver 
behövs ett hemvärn med en god krisbe-
redskap och som kan fungera vid alla de 
olika typer av krissituationer, som upp-
står i ett alltmer komplicerat och känsligt 
samhälle.

För uppgifter på en något högre krisni-
vå krävs även en tillgång på sådana mark-
stridsförband, som främst kan avvärja 
terroristangrepp på andra håll i landet el-
ler som kan förstärka eller ersätta polisen 
vid sådana angrepp. För internationella 
uppgifter och åtaganden kan det därutö-
ver behövas en tillgång på beredskaps-
förband (bataljoner) under utbildning och 
som snabbt kan organiseras för insatser 
enligt FN eller EU önskemål. Sådana för-
band kan omsättas i ett löpande system 
och antalet enheter kan anpassas efter det 

aktuella säkerhetspolitiska läget och vid 
en beredskapshöjning inom landet, om 
så bedöms behövligt. Efter tjänstgöring 
krigsplaceras sådana förband så att de 
snabbt kan kallas in vid en beredskaps-
höjning. Därutöver bör det finnas tillgång 
på fartygs- och flygenheter, som kan 
fungera vid internationella operationer; 
eventuellt efter enklare modifieringar. 
För en inledande anpassning till EU stra-
tegi för sjöfartsskydd kunde en fartygs-
typ med längre uthållighet och transport-
kapacitet anskaffas – patrullfartyg. En 
sådan fartygsklass kan bli ett gemensamt 
”EU-projekt”, som vi inleder i Sverige, 
där även behovet av minröjning till sjöss 
kunde bli ett område för flera EU-stater 
präglat av svensk spetsteknologi. Detta 
innebär, att handelsfartyg ska kunna es-
korteras och skyddas mot överraskande 
anfall från flyg, båtar, övervattensfartyg 
eller ubåtar, så att inte civilsamhället 
plötsligt tvingas upphöra att fungera och 
detta skydd kan vi till viss del troligen 
upprätthålla tillsammans med våra gran-
nar. Det behövs också bevaknings- och 
försvarsförband vid alla garnisoner och 
även i anslutning till våra större hamnar. 
Här ligger en slags miniminivå för det 
svenska försvaret idag. 

Vid en allvarlig kris i vårt närområde 
kan naturligtvis ett Nato-medlemskap 
aktualiseras. För denna nivå behövs det 
annars en rimlig tillgång på reservistbe-
mannade förband, som snabbt kan kallas 
in och bilda en ”tröskel” för att förhindra 
en eventuell krigsrisk. Bedömningsvis 
skulle ett antal beredskapsbataljoner då 
snabbt kunna markera en nationell be-
redskapshöjning exempelvis på Gotland 
eller i östra Svealand eller i Skåne. Något 
eller några av dessa förband kunde med 
fördel dessutom vara amfibieförband el-
ler helikopterburna. För deras understöd 
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borde en tung mark- och ubåtsbaserad 
markmålsrobot tas fram. För denna nivå 
behövs även ett större antal luftvärnsro-
botförband som skydd av våra flyg- och 
marinbaser samt av riksledningen. De 
sjögående förbanden bör senast nu be-
styckas upp med robotsystem för luftför-
svar och för sjö- och markmålsbekämp-
ning, även om sådana vapen nu kanske 
måste importeras. På liknande sätt bör 
attackfunktionen aktiveras tydligt för 
våra flygförband samtidigt som alterna-
tivbaser ställs i ordning. Även detta bör 
vara förberett på dagens säkerhetspoli-
tiska nivå och sannolikt skulle vi klart ha 
råd med detta, för, bedömningsvis, hand-
lar det fortfarande om mindre än 2 % av 
vår BNP till försvaret.

På en något högre nivå borde ett ge-
mensamt och öppet svenskt-finländskt 
Nato-medlemskap vara rimligt. Samti-

digt bör en markerad beredskapshöjning 
ske i hela samhället. Någon form av sam-
hällsinriktad försvarsutbildning kunde 
kanske organiseras med våra fyra regio-
nala chefer som ansvariga? De senaste 
utbildade i denna utbildning skulle sam-
tidigt kunna bilda en reserv, som kunde 
användas vid beredskapshöjningar i fred 
och utan att någon form av mobilisering 
behövde tillgripas. Kanske några bered-
skapsutrymningar borde förberedas och 
påbörjas för särskilt hotade orter? Över-
raskande kärnvapenanfall kan ju befaras 
mot Stockholm, Göteborg, Malmö, Bo-
den, Karlskrona, Såtenäs, Luleå och Ron-
neby, för att ta några exempel från den 
sovjetiska krigsplanläggningen, som den 
troligen såg ut under 1960-talet. 

Men hur vårt samhälle ska fungera i en 
framtida krigssituation kan vi dessvärre 
knappast göra oss en föreställning om, 

Det moderna Nederländska patrullfartyget HNLMS Holland är ett av fyra patrullfar-
tyg tagna i drift år 2012-2013. Fartygen har en längd på 108 m och ett deplacement på 
3 750 ton.  
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även om vi på TV kan följa hur krig kan 
härja samhällen på andra håll i världen 
och då handlar det ju enbart om krigfö-
ring med konventionella vapen. Man kan 
ju fundera över vad det skulle finnas för 
land och medborgare kvar redan efter ett 
ganska måttligt kärnvapenangrepp mot 
vårt land. Men vi kan i dag agera aktivt 
för att den situationen helst aldrig ska 
uppstå, om vi först tar oss lite tid att tän-
ka och därefter ställer om dagens, strate-
giskt sett, ganska spretiga försvar till ett 
rimligt fungerande samhällsförsvar och 
som förhoppningsvis kan hålla oss och 
våra grannar utanför krigiska konflikter 
även i framtiden. 

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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Försvarspolitikens realism - stöd åt svensk 
utrikespolitik
Enligt min mening ska Sverige kunna svara upp mot sina åtaganden såväl vad gäller 
nationella som internationella militära insatser. Sverige ska kunna bidra till frihet 
och säkerhet i första hand i vårt närområde men också i Europa och inom världen 
som helhet. Bidragen ska i första hand avse resurser som efterfrågas för att hävda 
svenskt territorium och integritet samt skydd av svenska intressen.

Under andra världskriget tjänade oss neu-
traliteten väl. Detta konstaterande är en 
myt och är moraliskt ihåligt. Uttrycket 
är myntat av svenska politiker som en 
konsekvens av att de inte vill eller vågar 
stå till svars för det bristande sambandet 
mellan ställda militära krav och den eko-
nomi som ställts till Krigsmaktens/För-
svarsmaktens förfogande.

Det är fel när politiker först bestämmer 
hur stort försvar Sverige ska ha, med 
hänsyn till hot, och sedan låter bli att 
ta ställning till risker.

Det kan i detta sammanhang ställas en 
mycket berättigad fråga: ”Vad menas 
med begreppet neutralitet?” Härstam-
mar begreppet från medeltiden och tret-
tioåriga kriget? Eller från Augustinus 
- rättfärdigheten och lögnen?1 Eller från 
1. De civitate Dei, skrevs av Augustinus (bi-

Grotius som hävdade att en stat kunde 
förklara sig stå utanför en konflikt andra 
stater emellan?2 Eller enklare - den stat 
som i dag förklarar sig neutral vill inte 
ta ställning till vad som är rätt eller fel 
då staten är beroende av bägge sidorna i 
den konflikt som uppstått? En stats age-
rande som anpassas till den för tillfället 
starkaste aktören.

Stig Synnergren har talat om den 
”symboliska svenska neutraliteten”.3 Att 

skop i Hippo Regius, Algeriet) efter visigoternas 
plundring av Rom 410 e kr.
2. Om krigens och fredens rätt (De jure belli 
ac pacis), Hugo Grotius 1625, från Nederlän-
derna, levde 1583-1645 och kallad ”folkrättens 
fader”. Han var svensk ambassadör i Paris 1634-
1644.
3. Militära ledare under kalla kriget. Stig 
Synnergren (Sveriges överbefälhavare 1970-
1978) av Ulf Larsson.

Hedersledamoten
HERMAN FÄLTSTRÖM

Kommendör Herman Fältström var under åren 1991-2008 Kungl. 
Örlogsmannasällskapets sekreterare. 
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inte våga välja utan fortlöpande anpassa 
utrikespolitiken till det dagsaktuella lä-
get i omvärlden! Olof Palme har betonat 
värdet av att Sverige har förtroende i om-
världen att vare sig stå på den ena eller 
andra militäralliansens sida.

Vi kan ha ett hur starkt försvar som 
helst – men börjar omvärlden tvivla 
på vår alliansfrihet begränsas ändå 
möjligheterna att föra en oberoende 
neutralitetspolitik. Därför är alltid ut-
rikespolitiken vår första försvarslinje.
Å andra sidan – tror man inte på att vi 
har förmåga att värna vårt territorium 
också med militära medel kan inte hel-
ler neutralitetspolitiken fullföljas. Med 
hjälp av försvaret skall vi värna vårt 
territorium i fredstid. Vi skall kunna 
avvisa den som kränker vårt luftrum 
eller våra vatten. Och vårt försvar 
skall ha en sådan styrka att den som 
planerar ett angrepp i krigstid tänker 
sig för inför de risker ett sådant företag 
innebär.
Detta är de två dimensionerna i den 
svenska säkerhetspolitiken.4

Historien visar på många exempel. Sve-
rige var inte militärt förberett när andra 
världskriget bröt ut och blev tvunget att 
acceptera de tyska kraven. Exporten av 
järnmalm till den tyska industrin, tran-
sittrafiken genom Sverige av permitten-
ter från Norge och Engelbrechtdivisionen 
är några exempel. Denna svaghet var på 
väg att dra in Sverige i kriget. Efter det 
att Tyskland hade angripit Sovjetunionen 
och de allierade vunnit på flera fronter 
kunde Sverige minska sitt beroende av 
Tyskland. Detta var således inte en följd 
av ökad svensk försvarsförmåga utan en 

4. Olof Palmes kongresstal om utrikes- och 
säkerhetspolitik 1984-09-17. Arbetarrörelsens 
arkiv och bibliotek.

följd av de allierades militära framgång-
ar.

Försvarspolitiken och därmed försva-
rets utformning måste anpassas på sådant 
sätt att försvaret kan ge politikerna till-
räcklig handlingsfrihet att självständigt 
fatta utrikespolitiska beslut som gagnar 
Sverige.

Omvärlden - utveckling
Prolog
Om vi startar med att betrakta den del av 
Europas historia som börjar med renäs-
sansen, reformationen och de stora upp-
täckterna och fortsätter till det jag vill 
kalla det mörka 1900-talet, kan man peka 
på några faktorer som förmodligen kom-
mer att återfinnas hos framtida historie-
skrivare. 
• Europas uppnådda dominans i värl-

den.
• Kontinuiteten i europeiska männis-

kans världsbild - kristendomen.
• Likhet med antiken - frigjordhet och 

individualism.
De drivande krafterna för all utveckling 
är utbildning, kunskap samt den veten-
skapliga och dess avläggare tekniska ut-
vecklingen. Detta har spelat stor roll för 
Europas dominerande ställning i världen. 

Den första synliga indikationen på 
detta har varit uppkomsten av andra 
maktpolitiska centrum utanför Europa 
med förmåga att självständigt hävda sina 
intressen. Exempel på detta är USA:s och 
Latinamerikas frigörelse samt Ostasiens 
antydan till en ny geopolitisk stormakt. 

Ytlig betraktelse
Nästan femtio år efter andra världskrigets 
slut har Europa pånyttfötts. Det som hänt 
innebär att Europas karta än en gång har 
ritats om. Den forna Sovjetrepubliken har 
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försvunnit och autonoma stater uppstått. 
Östersjöns karta ser ut som på 1500-talet. 

Europeiska unionen har vuxit fram ur 
andra världskrigets ruiner. Framsynta 
män formade Kol- och Stålunionen för 
att gemensamt hålla reda på de för krig-
föring främsta strategiska varorna i det 
”demokratiska Europa”.

Europas historiska bakgrund
Europas historia är intimt förknippad 
med den hellenistiska kulturen, Romar-
rikets uppkomst och splittring samt kris-
tendomen.5

I den grekiska kulturen kom humanis-
men att stå i ett intimt förhållande till de-
mokratin.6 Friheten är främst en fråga om 
människans inre liv, en moralisk och inte 
en politisk fråga. Det är i grunden inte 
frihet utan rätt som lagt grunden för den 
konstitutionella statsstaten ur vilken den 
grekiska demokratin växte fram.

Även Romarriket har lämnat bidrag till 
det västerländska rättssystemet. En del i 
den romerska rätten gällde enbart för ro-
merska medborgare. En annan del gällde 
förhållandet mellan romerska och icke 
romerska medborgare. Denna kan till del 
utgöra grunden för begreppet folkrätt. 
Och därmed skulle man kunna dra slut-
satsen att den romerska rätten har legat 
till grund för vår tids folkrätt och därmed 
vår syn på de mänskliga rättigheterna. 
Ove Bring konstaterar i någon mån (min 
kursivering) då den romerska rätten inte 
tog som sin utgångspunkt i rättigheterna 
som sådana.7

5. Kosmopolis, Stephen Toulmin - Hur det hu-
manistiska arbetet förfuskades, Ordfronts för-
lag, Stockholm 1995.
6. Platon och hans pedagogik - En tolkning 
med utgångspunkt från två kontrasterande pe-
dagogiska processer, Monika Ringborg, HLS 
Förlag 2001.
7. De mänskliga rättigheternas väg - genom 

Brytningen mellan Romarriket och 
kristendomen samt Romarrikets delning 
och undergång följde denna gamla syn, 
där den traditionella sofistiska statsstaten 
från grekisk tid återspeglades i det Öst-
romerska riket medan humanismen och 
individens frihet återspeglas i det Väst-
romerska riket. Ryssland och delar av de 
östeuropeiska staterna har staten som det 
centrala maktinstrumentet medan Väst-
europa har utvecklats med människan 
som individ i centrum, där staten är en 
sekundär företeelse som har till uppgift 
att ta ansvar för det som medborgarna 
gemensamt önskar. Denna gemensam-
hetsönskan har i sin tur grundats på en 
framvuxen historisk, religiös och etnisk 
samhörighet.8

Västeuropas utveckling är till många 
delar liktydig med det tyskromerska kej-
sardömet som under 1800-talet hade sin 
kärna i dubbelmonarkin Österrike - Ung-
ern.9 Det är värt att notera att den tyskro-
merska kejsarvärdigheten icke gick i arv 
utan kejsaren valdes. Kejsardömet kan 
sägas ha utgjort dåtidens EU. När kejsare 
Frans-Josef avsade sig denna värdighet i 
mitten av 1800-talet kom det inget i dess 
ställe. Europa var splittrat. Försök till en-
ande av furstendömen resulterade i bil-
dandet av Italien och att det tyska riket 
enades under ledning av Preussen.

Det mörka 1900-talet
Jag påstår att ljuset släcktes i Europa 
1914.10 Den positiva utvecklingen inom 

historien och litteraturen, Ove Bring sidan 103.
8. Paideia, kommentarer till Werner Jaegers 
magnum opus ”Paideia”, Georg Henrik von 
Wright, Nya Argus 1947.
9. Centraleuropas renässans - Från Habsburg 
till Visegrád, Nicolaus Rockberger, SNS förlag 
1994.
10. Det stolta tornet, Barbara Tuchman, Atlan-
tis, Stockholm 1983 och Augusti 1914, Barbara 
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de europeiska staterna i alla aspekter och 
den gränslöshet som då existerade dog 
ut. Ett försök att återställa detta under 
mellankrigstiden motverkades av rigida 
segrarmakter. Nittonhundratalet kan inte 
betecknas annorlunda än som en enda 
stor katastrof för Europa. Vid nitton-
hundratalets början stod Europas stater 
på höjden av kulturell, vetenskaplig och 
ekonomisk utveckling. De senaste årtion-
denas utveckling hade då varit makalös 
och framtidstron var enorm. Allt detta 
gick upp i rök under första världskriget, 
ett europeiskt inbördeskrig i eld och död.

Ur detta kaos och denna misär föddes 
ett antal nygamla stater och nationalsta-
ten gavs därmed en mycket dålig start.

Redan på 20-talet uppkom en idé om 
att ena Europa genom samarbete och 
därmed förhindra förnyade krig och an-
dra konflikter genom Paneuropaunionen. 
Paneuroparörelsens humanistiska och 
kristna livssyn stod dock i skarp kontrast 
till våldsideologierna på 30-talet. Tan-
ken dog ut och andra världskriget utbröt 
med ännu värre galenskaper och större 
förödelse än under det förra kriget. Eu-
ropa delades i en omänsklig järnridå som 
splittrade Europa i två delar som det ald-
rig varit tidigare. Därmed var också Eu-
ropas framtida utveckling beseglad för 
resten av nittonhundratalet.

Framtid och konse-
kvenser på sikt
Europas framtid
Alla europeiska stormakter eller imperier 
från 1914 är nu i spillror. Det Sovjetiska 
sammanbrottet innebar att det ryska im-
periet föll samman för andra gången un-
der samma sekel.

Tuchman, Atlantis, Stockholm 1987.

Den bipolära maktbalansen och bil-
dandet av EG/EU har bidragit till att 
förhindra fler förödande inbördeskrig 
mellan Europas stater och började återge 
Europa dess roll i världen. Dock ej den 
ställning Europa hade vid seklets början.

Den ökade kommunikationsförmågan 
över länders gränser bröt de totalitära sta-
ternas möjligheter att isolera sig. 

Paneuroparörelsen återuppstod i slutet 
av 1980. Det symboliska öppnandet av 
järnridån som innebar att DDR rasade 
kom till på initiativ av ärkehertig Otto 
von Habsburg (son till den siste kejsaren 
i Österrike-Ungern) och ungerske premi-
ärministern Imre Pozsgay.11 

Jugoslaviens tragedi har sin grund i 
segrarmakternas agerande efter första 
världskriget. Efter andra världskriget 
var de europeiska staterna oförmögna att 
agera även om de hade stöd av FN, Nato 
och EG/EU. 

Dagens statsmän (om vi har några) 
borde inse att Chamberlains ”appease-
ment politics” ej skall belönas utan mötas 
med maktmedel.12

Tjeckoslovakiens delning verkade vara 
förutbestämd. Under trycket av vad som 
hänt i Jugoslavien fanns det till slut bara 
en väg om inbördeskrig skulle kunna 
undvikas, en separation. 

Investeringar kan ge en lovande fram-
tidsbild. Att integrera de ”nya staterna” 
i EU och övrig gemenskap är ytterligare 
ett steg i rätt riktning.

11. I Ungern revs första delen av järnridån, DN 
2009-04-20, och När järnridån öppnades, Vårt 
Försvar, Walburga Habsburg Douglas intervjuas 
av Bo Hugemark.
12. Det jugoslaviska sammanbrottet - En ana-
lys av skuldfrågan avseende den jugoslaviska 
statens sönderfall i början av 1990-talet, Peter 
Ekström, Lunds universitet Institutionen för 
Öst- och Centraleuropastudier 2005.
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Var finns farorna?
Inbördeskrigen på Balkan i samband med 
Jugoslaviens upplösande utgör utan tve-
kan en stor oroshärd (bortsett från van-
sinnigheterna och den ”etniska rensning-
en”). Man kan frukta att krig åter bryter 
ut mellan Kroatien och Serbien. 

Trots den fredliga separationen, kan 
Slovakien utvecklas på ett farligt sätt. 

Rysslands militära agerande mot Geor-
gien var ett brott mot Helsingforsdeklara-
tionen. Nästa drag blev annekteringen av 
Krim och stöd åt det proryska agerandet i 
östra Ukraina. Även det var ett brott mot 
Helsingforsdeklarationen. Ryssland har 
svårt att ta Ukrainas självständighet på 
allvar.

Belarus eller Vitryssland saknar helt 
tidigare traditioner som självständig stat. 
Därmed kan nog Vitryssland trots allt 
både politiskt och ekonomiskt betraktas 
som en del av Ryssland.

Kaliningradenklavens framtid är minst 
sagt oroväckande.

Utan tvekan har Rysslands framtida 
vägval stor betydelse för det övriga Eu-
ropas utveckling. En statsstat som helt 
saknar demokratiska traditioner. I en in-
tervju i TV med en rysk bonde konsta-
terade denne att befolkningen alltid, förr 
som nu, varit livegna under en styrande 
maktelit. Det är bara makteliten som för-
ändrats.13

13. Ryssland har haft svårt att acceptera de for-
na delrepublikernas självständighet. Detta ledde 
under tjugoförsta århundradet till en väl plane-
rad provokation och militär insats som splittrade 
Georgien och två av landets delar blev mer eller 
mindre helt beroende av Ryssland. Denna insats 
kan ses som en ”förövning” inför agerandet i 
Ukraina. Uttalanden och ageranden av Ryssland 
visar tydligt att man ser Ukrainas frigörelse som 
en parentes under Rysslands svaghetstillstånd 
efter Sovjetunionens upplösning. Det bör också 
noteras att i samband med frigörelsen så över-

Vad kan hända?
Situationen i delar av Europa är den sam-
ma som tidigare. Norra Ishavet är av vital 
betydelse för Rysslands kärnvapen.

Det mellersta området karaktäriseras 
av självständiga stater. De driver en på-
taglig politisk strävan att ansluta sig till 
”västvärlden”. Tjeckien och Slovakien 
har separerat.

I gränsområdet mellan denna mellersta 
del och norra Europa upplever Ryssland 
ett växande säkerhetspolitiskt hot. Detta 
har bl.a. medfört ett ökat samarbete mel-
lan Ryssland och Belarus. Vi kan konsta-
tera hur OSSE har accepterat att Ryssland 
får behålla större styrkor i flankområdena 
än vad den ursprungliga överenskommel-
sen angivit.

De självständiga staterna i östra Eu-
ropa har anslutit sig till Nato. USA verkar 
vilja driva fram en säkerhetspolitisk lös-
ning som bl.a. skulle innebära att Sverige 
orienteras österut. Vi skulle således åter-
gå till den gamla situationen som rådde 
före 1809. Finland har uppenbarligen in-
sett faran i en sådan politik. Inget av de 
länder som kan bli inblandade i detta är 
varje sig ensamma eller tillsammans till-
räckligt starka för att stå emot påtryck-
ningar utifrån. Om en sådan förskjutning 
skulle ske kommer det att ställas än högre 
krav på Sverige både vad gäller utrikes- 
och säkerhetspolitik som på vår förmåga 

lämnade Ukraina alla sina kärnladdningar till 
Ryssland. Detta gjordes för att bl.a. inte bryta 
mot spridningsavtalet. Rysslands annektering 
av Krim och (inofficiellt) deltagande i inbör-
deskriget i östra Ukraina liksom agerandet i 
Georgien är ett klart brott mot fredsavtalet efter 
andra världskriget och Helsingforsöverenskom-
melsen; ”Inga gränser i Europa får ändras med 
militära maktmedel”. Ukrainas självständighet 
är utan tvekan av stor säkerhetspolitisk betydel-
se. Rysslands strävan är helt uppenbar. Man vill 
återuppbygga sin status som supermakt.
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att bedriva ”powerprojection” inom om-
rådet. Och inte bara tala om det utan även 
vara beredda att ingripa med militär styr-
ka och maktmedel.

Politiska motsättningar14

Europa som en dominerande kolonial-
makt har raderats ut. Europas dominans 
bland världens stater kulturellt, veten-
skapligt och ekonomiskt tog definitivt 
slut efter andra världskriget. Den euro-
peiska politiken och dess balansgång har 
ersatts av en världsomfattande politisk 
balansgång mellan världsdelar. Sveriges 
geopolitiska läge är på väg att än tydli-
gare än före andra världskriget utgöra en 
”brygga” mellan makterna i öster respek-
tive väster.

Sovjetunionens gränser beslöts genom 
freden i Paris men även genom avtal 
(bl.a. Jalta) på annat sätt. Sovjetunionen 
strävade efter att skapa ett starkt inflytan-
de på de länder som ligger som buffertar 
mellan Östeuropa och Västeuropa.

Förverkligade drömmar - 
en nutida utopi?
Europa quo vadis?
Politikerna, riksdag och regering, bär det 
politiska ansvaret för såväl yttre som inre 
säkerhet. Försvarets utformning måste 
anpassas på sådant sätt att det kan ge po-
litikerna handlingsfrihet att självständigt 
fatta beslut som gagnar Sverige. Detta 
har blivit allt viktigare genom den ryska 
aggressiviteten i Sveriges närområde och 
det spända läget i omvärlden. 

Ryssland strävar efter att bli relativt 
stark - åter en ”stormakt”. Genom att 
agera i närområdet splittras EU som där-
med försvagas. Ryssland skapar också 

14. Vårt framtida försvar, ÖB förlag, Malmö 
1947

splittring mellan öst och väst inom EU 
genom att utnyttja sin vetorätt i FN:s sä-
kerhetsråd. Ett agerande som Ryssland 
anser vara nödvändigt för att återfå kon-
trollen över sina grannländer och åter 
kunna bli en (regional?) stormakt i paritet 
med USA.

Minnet är kort
Efter första världskriget talades om fred 
och ett gränslöst Europa. Detta gjordes 
med utgångspunkt från bittra erfaren-
heter från det fransk-tyska kriget på 
1870-talet och de misslyckade förhand-
lingarna om rustningsbegränsningar. Nu 
eller aldrig var det dags att sätta punkt 
för de europeiska inbördeskrigen. Så sent 
som på 1930-talet planerade Storbritan-
nien för att vara beredd på ett eventuellt 
krig om tio år. Denna planering rulla-
des år från år ända fram till 1936. Sedan 
fick vi 1938 ”fred i vår tid”. Efter andra 
världskriget har åtminstone 38 krig ge-
nomlidits. Stater har genom makt tvingat 
andra stater till underkastelse - lydstater. 
Efter ”murens” fall har under 1990-ta-
let fler människor dött i krigshandlingar 
i Europa än under tiden från krigsslutet 
1945 till 1990.

Försvarsöverenskommelsen 2015
Det finns många positiva men minst lika 
många negativa signaler i den nu presen-
terade försvarspropositionen. Det förslag 
som nu har presenterats är långt ifrån det 
behov som finns för att i fred och vid kri-
ser kunna säkra vår territoriella integri-
tet.

Det positiva
• Tiden till sjöss och antalet övningar 

utökas.
• Fem Visbykorvetter kompletteras 

med två Gävlekorvetter.
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• Det är ett svenskt strategiskt intresse 
att ha en militär närvaro på Gotland.

• Flygtiden och antalet övningar utö-
kas.

Det negativa
• Fyra korvetter av totalt 11 skrotas. 
• Helikopter 14 för ubåtsjakt blir få 

och levereras sist. 
• Artilleriets kapacitet till indirekt be-

kämpning är för liten.
• Markstridsförbanden ges inte möjlig-

het att vardera kunna utvecklas till ett 
brigadförband.

Slutsatser
Det går inte att ge politikerna godkänt 
för den politiska överenskommelsen och 
hävda att dess utformning förbättrar Sve-
riges förmåga att vara herre i eget hus. 
Sverige kan ha ett hur starkt försvar som 
helst men börjar omvärlden tvivla på vår 
försvarsförmåga begränsas ändå möj-
ligheterna att föra en oberoende politik. 

Min slutsats är att även om arméförban-
den i vårt närområde har minskat kvar-
står behovet att övervaka och kontrollera 
luftrummet och haven över, på och under 
havsytan samt svenskt landterritorium. 
Att vara herrar i eget hus – den territori-
ella integriteten – har blivit allt viktigare.

Till sist är det kanske dags att ifråga-
sätta ”militär alliansfrihet” och ”neutral 
vid konflikt mellan nationer”. Krigets 
karaktär har förändrats från arméernas 
kamp på slagfältet till det totala kriget. 
Den väpnade terrorismen och vapenut-
vecklingen känner inga gränser. Alla, 
inte bara sjömän och soldater utan även 
barn, civila, sjuka och gamla blir offer i 
krigets framfart. Att då tro att enskilda 
länder kan hålla sig utanför framtida kon-
flikter är kanske en utopi.

PS: Det går inte att köra bil från Falken-
berg till Stockholm om drivmedlet bara 
räcker till Jönköping. DS

VI ERBJUDER ALLT I UNIFORMER
OCH TILLBEHÖR FÖR MARINEN

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

e-post: info@nymansherr.nu
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Försvarsmaktens mervärden
Efter många år av i det närmaste total tystnad, förekommer trots allt idag en för-
svarsdebatt. Men det är en debatt om de stora övergripande frågorna såsom med-
lemskap i NATO eller inte, FM ekonomi, återinförandet av värnplikten, internatio-
nella insatser, problemen med personalförsörjningen och varför så många slutar. 
Om de många mervärden med att arbeta i FM läser man dock sällan eller aldrig. 
Med utgångspunkt från egna erfarenheter vill jag därför med denna artikel lyfta 
fram ett antal fördelar som arbete i FM kan medföra. Jag har valt att kort utgå 
från de varierande befattningar jag haft förmånen att få ha, vilket av naturliga skäl 
gör framställningen nostalgisk och egotrippad vilket jag dock hoppas läsaren har 
överseende med.

Jag har varit försvaret troget under hela 
min yrkeskarriär. Min bakgrund är sjöof-
ficer (minör) med inryckning till Näsby 
Park sommaren 1965. De första ca 10 
åren ägnades i stort sätt åt att ”köra båt” 
och lära sig de olika farvattnen som om-
ger Sverige. Jag har aldrig varit i Piteå, 
men annars har jag upplevt alla större 
och mindre hamnar från Haparanda till 
Strömstad. Däremellan finns det knap-
past någon lots- eller militärled som jag 
inte befarit. Jag har således genom FM 
fått förmånen att få se hela Sverige från 
sjösidan och det finns många fantastiska 
naturupplevelser i skiftande väderbeting-
elser som etsat sig fast i minnet för evigt. 

Jag har även som sjöofficer haft förmånen 
att innehaft ett antal befattningar som 
fört mig runt Sverige även på landback-
en. Militära studieresor, operativa fältöv-
ningar (där t ex landstigningsmöjligheter, 
framryckningsterräng för stridsvagnar, 
gruppering av rörliga KA-pjäser etc. har 
detaljstuderats utefter våra kuster), ge-
neralstabsövningar, taktiska övningar, 
krigsförbandsövningar, besök vid indu-
strier och förband, rundresor med utländ-
ska VIP-gäster m.m. har fört mig runt 
hela Sverige. Det jag upplevt till sjöss 
och i land genom FM tillsammans med 
platser jag besökt med idrotten och som 
privatperson, gör mig övertygad om att 

Ledamoten
JOHAN FISCHERSTRÖM

Kommendör Johan Fischerström började sin bana som 
aspirant på Kungl. Sjökrigsskolan 1965 och avslutade den 
som Chef för 2.minkrigsavdelningen. Efter sin pensione-
ring från Försvarsmakten var han Generalsekreterare för 
Sjövärnskåren i nio år.
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det inte finns fler än 1 000 personer som 
sett mer av vårt fantastiska land än vad 
jag haft förmånen att få göra. Men det är 
inte bara Sverige som jag fått förmånen 
att få uppleva tack vare FM, utan även 
stora delar av världen. Det började redan 
som officersaspirant med långresan med 
HMS Älvsnabben då bland annat stora 
delar av Karibien samt Nord- Mellan- och 
Sydamerika besöktes. Under kommande 
10 år medförde traditionella örlogsbesök 
samt Nordiska kadettmöten årliga besök i 
våra närliggande länder. 1976-78 var jag 
adjutant till dåvarande marinchefen vice-
amiral Bengt Lundvall. Då lärde jag mig 
snabbt att generaler och amiraler är män-
niskor av kött och blod precis som alla 
andra människor. I media kan man ibland 
få en annan uppfattning. Han reste gärna 
utomlands med sin adjutant varför det 
blev resor västerut till USA och Colom-
bia och österut till Malaysia, Thailand 
och Singapore samt ett antal europeiska 
länder mellan dessa geografiska ytterlig-
heter. Han stod även värd för ett flertal 
VIP-besök av utländska marinchefer och 
då gällde det att visa upp det bästa från 
Sverige. Det var två mycket utvecklande 
men samtidigt annorlunda år som jag ab-
solut inte skulle vilja vara utan.

Därefter följde två års stabskurs med 
utlandsresa till Kalifornien, Kanada och 
Thulebasen på Grönland. Nästa anhalt 
blev dryga fem år på Operationssek-
tion 1 (Op 1) i försvarsstaben, närmare 
bestämt på avdelningen för strategiska 
studier och planering (SSP). SSP huvud-
uppgift (vi var tre personer) var att ägna 
sig åt operativa och strategiska analyser 
och bedömningar under en tid då Kalla 
Kriget var som kallast med bland annat 
Sovjetunionens inmarsch i Afghanistan, 
NATO:s dubbelbeslut, kärnvapenfria zo-
ner, Solidaritet i Polen, stora Zapadöv-

ningar, Falklandskriget och inte minst 
ett flertal spektakulära ubåtsincidenter 
(t.ex. U 137 och Hårsfjärden). SSP bi-
stod ÖB med analyser och bedömningar 
föranledda av händelser i omvärlden, vi 
var djupt involverade i ÖB:s operativa 
studier, utformningen av ÖB operativa 
verk samt ingick i den lilla krets som ut-
gjorde ÖB bedömandegrupp som hade 
i uppgift att skriva de försvarsplaner 
som krävdes för ÖB övergripande led-
ning av rikets försvar om det skulle bli 
allvar. Som ett led i den sista uppgiften, 
genomfördes årligen militärgeografiska 
studieresor i vårt närområde för att un-
derlätta bedömningar. Det var under ti-
den på Op 1 jag blev varse hur lätt det 
var att bli expert. Först fick jag i ett sent 
skede ersätta en kollega som elev på en 
tvåveckors folkrättskurs i San Remo. Vid 
min återkomst blev jag omgående utsedd 
till FM:s folkrättsexpert. Vid ett annat 
tillfälle blev jag ombedd att skriva en PM 
till UD om militärt utnyttjande av havs-
botten. Min PM hann knappt landa hos 
UD innan jag blev anställd av UD som 
expert och ingick i den svenska delega-
tionen som under två veckor deltog i Ge-
neve i den andra granskningskonferensen 
om havsbottenavtalet (Förbud mot utpla-
cering av kärnvapen och andra mass-
förstörelsevapen på havsbotten). Åren i 
Försvarsstaben blev extremt intressanta 
och spännande men även mycket lärorika 
och utvecklande inom ett brett spektrum 
– inte bara militärt. Därefter blev det två 
år som stabschef på den tidens stora min-
röjningsförband (6.MröjA). Det var en 
önskebefattning och ett viktigt steg mot 
chefskapet för samma förband. Nästa an-
halt blev MHS och kurschef för marinens 
tvååriga stabskurs 1988-90. Det var en 
befattning där ledarskapsförmågan sat-
tes på prov, men också den befattning 
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under vilken jag i särklass skrattat mest 
och haft som roligast under min tid i FM 
och detta tack vare ett antal fantastiska 
studerande. Som relativt nytillträdd chef 
på min-och minröjningsdetaljen på ma-
rinstaben, fick jag på nyårsdagen 1991 
order om att ansvara för att två SAM:ar 
(Självgående Akustiskt Magnetiskt svep) 
kunde levereras till amerikanarna som 
saknade men såg ett behov av liknande 
resurs inför den förestående befrielsen av 
Kuwait. Tid att bygga nya SAM:ar fanns 
inte utan det var några av de avrustade 
SAM:arna som gällde. En månad senare 
var två SAM:ar inköpta av amerikanska 
marinen ombordlastade på ett handels-
fartyg för vidarebefordran till  Persiska 
Viken. Då var SAM:arna rustade, reno-
verade, SAM:arnas effektivitet utprovade 
mot olika typer av minmål, de ameri-
kanska nyttjarna tekniskt, taktiskt och 
manövermässigt utbildade i Sverige samt 
alla formella och nödvändiga politiska, 
diplomatiska, militära, ekonomiska och 
andra tillstånd och beslut fattade. Allt 
under stor sekretess utan att massmedia 
fått reda på någonting. Hösten 1991 var 
det dags för en ny och mycket annor-
lunda befattning. Jag blev då chef för 
den 3 man starka Marina Analysgruppen 
(Mana). Mana var central i analyser och 
bedömningar huruvida vi varit utsatta 
för ubåtskränkningar. Ubåtsfrågan var 
vid den tiden FM viktigaste fråga och 
Mana hade en unik ställning. Våra lyd-
nadsförhållanden var specialdesignade. 
Vi hade tillgång till eget specialutveck-
lat dataprogram för analys och bearbet-
ning. Vi hade tillgång till senaste teknik 
vad gällde kommunikationsmedel, vidare 
tillgång till egen bil som vi kunde par-
kera var som helst på FM mark, Vi hade 
särskilda id-handlingar och befogenhe-
ter att komma in i FM alla anläggningar 

och beställa all typ av underlag vi ansåg 
oss behöva för att lösa våra uppgifter. Vi 
skrev ÖB:s kvartalsrapporter och årliga 
ubåtsincidentrapporter. De informationer 
och föredragningar vi genomförde sked-
de alltid på högsta nivå inom och utanför 
FM. Utanför så skedde de för bland annat 
statsministern, försvarsministern, reger-
ingen, försvarsutskottet, oppositionen. 
Det är sådant som ger jobbet en särskild 
krydda. En annan krydda som befattning-
en medförde var att jag blev ställföreträ-
dande delegationschef i den delegation 
som leddes av kommendör Emil Svens-
son (som då ingick i statsminister Carl 
Bilds särskilda säkerhetspolitiska grupp) 
och vars uppgift var att i de så kallade 
ryssamtalen komma överens med den 
ryska expertgruppen om att främmande 
ubåtar kränkt svenskt sjöterritorium och i 
andra hand att det rört sig om ubåtar från 
Sovjetunionen. Det blev många timmars 
planering och förberedelser i Rosenbad 
och sedan ett stort antal resor till Ryss-
land för expertsamtalen. Jag behöver väl 
inte nämna att de tre åren som CMana 
var exceptionellt intressanta, spännande, 
utvecklande och minnesrika. När jag slu-
tade som CMana våren 1994 var jag nog 
den som visste mest om dåtidens ubåts-
kränkningar i Sverige. Nästa kommende-
ring skulle bli helt annorlunda eftersom 
jag blev försvarsattaché i Australien med 
sidoackreditering till Nya Zeeland. Det 
blev tre underbara år under vilka familjen 
fick lära känna många människor från en 
rad nationer samt få värdefull insikt i an-
dra kulturer. Det blev många resor i tjäns-
ten,  i Australien och tillsammans med en 
privat 5-veckors resa med Rosa Bussarna 
är jag övertygad om att jag fått privilegiet 
att få se mer av Australien än 95 % av 
alla australiensare. Som krydda på mo-
set fick jag efter Australien avsluta min 
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tjänstgöring i FM som förbandschef för 
2.minkrigsavdelningen (en utveckling av 
6.MröjA) som då var ett av FM största 
förband med ca 35 fartyg 500 officerare, 
500 reservofficerare och 500 värnplik-
tiga. Befattningen innebar främsta före-
trädare för min och minröjningstjänsten 
i Sverige. Ett av fartygen i förbandet var 
långresefartyget HMS Carlskrona och 
det ingick i förbandschefens åligganden 
att besöka fartyget på tid och plats som 
jag själv kunde bestämma. Förbandet var 
under min förbandchefstid ledande och 
djupt engagerat i minröjningsoperatio-
ner i Baltikum vilket blev internationellt 
uppmärksammat och förbandschefen 
därför internationellt efterfrågad som 
föreläsare och artikelförfattare, varför 
det blev en hel del utrikesresor under 
dessa år. Efter tre år i denna ”höjdarbe-
fattning” tyckte jag att det inte fanns fler 

utmaningar för mig varför jag själv valde 
att gå i pension innan någon hann säga 
åt mig att mina tjänster inte längre var 
efterfrågade eller önskade. Samma dag 
jag gick i pension, började jag som gene-
ralsekreterare för Sjövärnskåren. Ett jobb 
med fortsatt nära kontakt till FM och till 
fantastiska ungdomar innan jag efter ca 
9 år ånyo beslöt mig för att gå i pension. 
Till det yrkesmässiga kan tilläggas att 
jag de senaste 15 åren varit handledare 
i det chefsutvecklingsprogram som nu-
mera ingår i ledarskapsutbildningen för 
den Högre StabsUtbildningen (HSU) på 
FHS. Det är ett ”fritidsintresse” som jag 
av flera skäl uppskattat mycket under de 
15 åren. Dels för att jag tycker det är ett 
mycket bra program, dels för att man som 
handledare även lär sig hela tiden från de 
studerande och avslutningsvis för att det 
är en möjlighet att hålla en nära kontakt 

HMS Carlskrona som under en tid ingick i dåvarande 2.minkrigsavdelningen. Fotot 
taget vid ett senare tillfälle. Foto: Försvarsmakten.
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med dagens FM och dess officerare.
När jag tittar tillbaka på mina senaste 

50 år, inser jag hur otroligt lyckligt lot-
tad jag varit som fått möjlighet att arbeta 
inom FM. Förutom de rent militära kun-
skaperna man lärt sig, så är det de många 
mervärdena som främst etsat sig fast. Jag 
har haft privilegiet att få se och uppleva 
i princip hela Sverige och stora delar av 
världen. Alla världsdelar har besökts 
minst tre gånger i tjänsten. Jag har träffat 
folk (politiker, diplomater, näringslivs-
personligheter och militärer) från prak-
tiskt taget hela världen och fått värdefulla 
insikter i andras kulturer. Jag har fått den 
mycket nyttiga och lärorika förmånen att 
kunna betrakta Sverige från ett utifrån-
perspektiv. Många befattningar har med-
fört spännande upplevelser och inte minst 
insikter i säkerhetspolitiska och strategis-
ka spörsmål. Vett och etikett, baler och 
olika typer av fester är andra mervärden 
som man kanske inte tänker på i förstone.  
Men det är två andra mervärden som kan-
ske främst skiljer FM från andra arbets-
givare. Det första är den många gånger 
djupa och livslånga kamratskap som upp-
står. I marinen uppstod den ofta från de 

första dagarna på Näsby Park. Det andra 
mervärdet gäller de många varierande 
arbetsuppgifter man får uppleva inom 
FM. I mitt fall exempelvis elev, adjutant, 
lärare, instruktör, analytiker, expert, at-
taché, sjöman, utbildare, diplomat, hand-
ledare, coach, stabsmedlem, navigatör, 
chef, operatör, handläggare, taktiker, 
strateg, föredragshållare, skribent, plane-
rare, ledare, organisatör och säkert flera 
andra som jag nu glömt bort. Och jag är 
som jag nämnt mycket lyckad över mitt 
val av yrke för 50 år sedan. Ett yrkesval 
som varit synnerligen intressant, lärorikt 
och spännande. Skulle jag kunna leva om 
mitt liv igen, skulle jag inte tveka en se-
kund att välja exakt samma liv och yrke 
som jag genomlevt. Jag skulle inte vilja 
ändra en endaste dag och ofta är det de 
många mervärdena i FM som får mig att 
känna mig så lyckligt privilegierad med 
mitt yrkesval. Jag skulle därför önska att 
många officerare inom FM tänker sig en 
eller flera gånger - och då inte minst på de 
många mervärdena inom FM - innan de 
beslutar sig för att sluta. De är de många 
mervärdena som man främst bär med sig 
genom hela livet.
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Genmäle till Robert Dalsjös artikel ”Ett 
småradikalt inlägg” i TiS nr 4/2015
Robert Dalsjö söker i sin debattartikel, som publicerades i TiS nr 4/15, göra ” ett 
småradikalt inlägg” . Det är i grunden välkommet. Tyvärr påvisar inlägget brist på 
både strategisk/operativ såväl som ekonomisk realism.
Dalsjö säger provocerande, att inlägget ”kommer att göra en del av mina vänner i ma-
rinen  förargade  på mig”. Ett försök att förhindra en diskussion utgående från att 
personer, som är väl insatta i och med ingående kunskaper rörande sjöstrategiska/sjö-
operativa spörsmål, skall känna sig som muppar. Nej, Robert Dalsjö så enkelt är det 
inte. 

Sverige övergav på 1950-talet tanken på att bygga upp en nationell kärnvapenav-
skräckning. Alla var då medvetna om att en liten stat som Sverige aldrig skulle kunna 
skapa en avskräckningsstrategi baserad på konventionella vapen och riktad mot en 
supermakt. Försvaret inriktades därför mot en tidvinnande strategi som gick ut på att 
försvåra för en angripare att nå sina operativa mål i Sverige innan vi kunde få verksam 
hjälp. Denna strategi låg i allt väsentligt till grund för försvarsprofilen från 1960 till 
tidpunkten för Berlinmurens fall. Tillämpningen innebar bland annat, att nära nog all 
verksamhet riktades mot att skapa största möjliga förmåga att möta ett invasionsföre-
tag. För marinens del medförde denna inriktning att vissa traditionella marina uppgif-
ter, som sjöfartsskydd och ubåtsskydd, nedprioriterades kraftigt.  

Under 1980-talet blev en konsekvens av tillämpningen av den tidvinnande strategin 
alltmer uppenbar. Marinens brist på ubåtsskyddssystem blev särskilt tydlig. Statsmak-
terna blev också under 1980-talet medvetna om vikten av att kunna försvara vår ter-
ritoriella integritet även i lägen då det inte förelåg ett omedelbart hot om invasion.  

Efter Berlinmurens fall och Sovjetunionens  kollaps, som onekligen var en stor geo-
politisk händelse, ifrågasattes den bärande tidvinnande strategin. En icke obetydlig 
förvirring kom att prägla den svenska försvarsstrategin under tiden fram till 2015 års 
försvarsbeslut. Sverige skulle försvaras i Afghanistan och andra fjärran länder och 
det nationella försvaret nedprioriterades. Många förband och system, som inte hade 
direkt bäring på internationell verksamhet, stoppades och avvecklades. Även system 
som hade bäring på försvar av territoriell integritet prioriterades ned.   

Många personer kände sig förvirrade av den nya strategiska inriktningen i vilken 
internationella uppgifter prioriterades. I marinen fanns dock en uppfattning om vikten 
av maritim säkerhet i vårt närområde och att de förband som låg i pipelinen passade 
för sådana uppgifter. Vi hade också fått bevis på att vår kunskap om systemkrav för  
operationer i begränsade och grunda havsområden var internationellt respekterad och  
efterfrågad.

Genmäle
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Alla stater runt Östersjön är beroende av maritim säkerhet i närliggande havsområ-
den. För vår del är det helt avgörande att kunna hävda våra territoriella och nationella 
intressen i området. En kraftig störning i vår utrikeshandel och sjötransporter till våra 
hamnar skulle snabbt kunna leda till katastrofala konsekvenser för näringsliv, folk-
försörjning och militärt försvar. Detta har alltid stått helt klart för marinens personal. 
De har inte, som Dalsjö säger, famlat efter sin roll och uppgifter. Vår långsiktiga för-
bandsproduktion har hela tiden utformats med sikte på kraven att kunna uppträda i 
olika situationer av konflikt i vårt närområde med dess särskilda militärgeografiska 
karaktär. En sådan miljö kräver signaturreducering och vapensystem med speciella 
egenskaper. Vi vänder oss starkt mot påståendet att denna inriktning lett oss in i en 
återvändsgränd. Såväl Visbykorvetterna, vårt ubåtsvapen, minröjningskoncept och 
amfibieförband passar in i vårt nationella koncept och har i positiva termer vitsordats 
av mariner, som saknar de speciella kunskaper som följer av operationer i ”Brown 
water”. En inriktning, som Dalsjö tidigare förfäktat, att inhandla äldre fregatter hade 
definitiv lett oss in i en återvändsgränd genom att förmågan att uppträda i vårt närom-
råde - Östersjön - minskat. 

I dag karaktäriseras vårt omvärldsläge av ett militärt upprustande Ryssland med 
betydande ekonomiska problem och som styrs av en allt igenom korrupt regim. Denna 
regim har liten respekt för centrala internationella avtal och drar sig inte för att utnyttja 
militära maktmedel för att nå sina syften. Ett sådant omvärldsläge kan leda till nu 
helt oförutserbara situationer i vårt närområde. Därför har försvaret nu åter inriktats 
mot att främst försvara våra nationella intressen i närområdet. Dagens försvarsstrategi 
måste åter bygga på att samhället kan motstå påfrestningar till dess andra stater kom-
mer till vår hjälp. Men den tidvinnande strategin från det kalla krigets tid kan inte 
tillämpas. Vårt försvar är idag och under överskådlig tid så svagt att en stormakt som 
Ryssland kan nå begränsade operativa mål i Sverige långt innan vi kan räkna med 
hjälp. Det torde vara i detta läge som Dalsjös tankeexperiment skall ses.

En bärande ide´ i Dalsjös nya tankeexperiment utgör uppbyggandet av en avskräck-
ningskomponent – en triad - bestående av bland annat kryssningsrobotar baserade på 
ubåtar, flygplan samt markförband med robotar och raketartilleri. Det framgår dock 
inte i vilka situationer denna avskräckningsstrategi skulle tillämpas och vilka typer 
av mål, som skulle komma ifråga för en sådan strategi. Avgörande för en svensk av-
skräckningsstrategi är att den kan göras trovärdig och upplevas som så avskräckande 
på Ryssland att dess nu korrupta ledning inte överväger att påbörja ens begränsade 
militära insatser mot oss. Vi hävdar att Sverige aldrig kan skapa en sådan avskräck-
ningskapacitet. 

Det torde vara uppenbart att Sverige inte i någon situation skulle kunna utnyttja 
strategin i preventivt syfte. Dalsjös resonemang måste rimligen utgå från tanken att 
den skall användas som svar på ett angrepp på oss eller någon av våra grannar. Men ef-
tersom dagens operativa scenarier handlar om angrepp med begränsade mål uppstår ett 
allvarligt trovärdighetsproblem. Var går tröskeln för statsmakternas beslut om insatser 
mot angriparens hemland? Den kan inte göras trovärdig i huvuddelen om ens något av 
de militära angrepp vi idag ser som rimliga. Har vi blivit angripna måste vi  kraftsamla 
insatserna i syfte att begränsa konsekvenserna av angreppet. Att höja konfliktnivån till 



89

att omfatta bekämpning av mål på angriparen territorium innebär, att våra resurser för 
eget luftförsvar samt mot angriparens transporter i luften och över havet reduceras.    

Slutligen något om robotbeväpning av våra ubåtar. I marinens förbandsutveckling 
har alltid frågan om ubåtarnas bestyckning varit aktuell. Vid sidan av torpeder har al-
ternativ som minutläggningsförmåga och robotbestyckning behandlats. Ännu har det 
dock inte framkommit en teknisk och ekonomiskt rimlig lösning som gör det möjligt 
att utnyttja robot från ubåt i Östersjöområdet utan att ubåtens position riskeras att bli 
avslöjad.. Det har också framkommit att det handlar om stora kostnader - inte som 
Dalsjö säger - marginella. Torpedminor i stället för robotar kan vara ett bättre bestyck-
ningsalternativ för våra ubåtar. 

Totalt sett torde kostnaden för en strategi enligt Dalsjös tankar bli mycket dyrbar och 
samtidigt drastiskt minska flexibiliteten i vårt militära försvar. I dag måste vi återskapa 
en rimlig nationell försvarsförmåga. Primärt måste vi säkerställa att vi kan hävda vårt 
territorium, motstå militära påtryckningar i vårt närområde samt säkerställa samhäl-
lets uthållighet med hänsyn till sårbarheten i ”just in time-logistiken”. En utopisk av-
skräckningsfunktion i stormaktsform, så som Dalsjö tecknar den ligger långt utanför 
Sveriges möjligheter.

Hedersledamöterna Claes Tornberg och Peter Nordbeck
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Naval War College historian awarded 
prestigious Oxford degree 
OXFORD, England – John B. Hattendorf, a maritime historian at U.S. Naval War Col-
lege (NWC) in Newport, Rhode Island, was awarded a Doctor of Letters (D.Litt.) de-
gree by the University of Oxford, England during a ceremony held at the school, March 
5. 

Hattendorf, who has produced scholarly work for nearly 50 years, has served as the 
college’s Ernest J. King Professor of Maritime History since 1984 and also as chair of 
the Maritime History Department and director of the NWC Museum since 2003. “It’s 
a rather rare degree,” said Hattendorf. “Oxford sent me statistics on it, and they only 
give from one to five of these each year. And only about one a year goes to a historian.” 

Oxford awarded one of its highest degrees to Hattendorf for academic contributions 
over his career, after his body of work was examined by some of the top people in the 
field. “In order to get it, they did a formal examination of my work and decided that it 
met the standard of scholarship for the degree over a career,” added Hattendorf, who 
also earned his Doctor of Philosophy from Oxford in 1979. 

Being awarded D.Litt. from Oxford is well deserved for Hattendorf, according to 
NWC Provost Lewis Duncan. “It is a singular honor for John that Oxford awards only 
about one each year in history. It points out the high regard in which John’s work is 
held,” said Duncan. 

The D.Litt. degree is a higher academic attainment than a Doctor of Philosophy de-
gree, according to the school. Hattendorf received his recent degree during a ceremony 
that dates from the 13th century and is conducted in Latin. 

At the beginning of the ceremony, Hattendorf wore his academic robe signifying 
that he held the D.Phil. After officials conferred on him his new degree, Hattendorf 
exited, donned his new apparel, and returned. 

NWC President Rear Adm. P. Gardner Howe III has been familiar with Hattendorf’s 
work long before he took his current post and started working with him. 

“My introduction to the Naval War College was through a book John co-authored,” 
said Howe. “The book was ‘Sailors and Scholars: The Centennial History of the U. S. 
Naval War College.’ It covered the first 100 years of the college’s history, so I had heard 
John Hattendorf’s name before I got here. When I finally got a chance to meet him, I 
realized immediately that he is an absolute national treasure.”

Ledamotsnytt
Under den nya rubriken ”Ledamotsnytt” presenteras nyheter kring KÖMS ledamö-
ter (främst hedersledamöter samt korresponderande ledamöter) som är av ett breda-
re intresse. Först ut under denna rubrik är den korresponderande ledamoten John 
B. Hattendorf som sedan många år är verksam vid US Naval War College, Newport, 
R.I., USA. Hattendorf invaldes i Kungl. Örlogsmannasällskapet som korresponde-
rande ledamot 1986. Han och hans fru Berit (som tagit bifogade foton) har också 
varit sponsorer för en lång rad ledmöter ur KÖMS som varit elever vid skolan.
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Hattendorf’s extensive academic work includes being author, editor, co-author or 
co-editor of more than 40 books and numerous articles in the field of maritime history, 
including being editor-in-chief of the multi-volume “Oxford Encyclopedia of Maritime 
History,” which was awarded the Dartmouth Medal of the American Library Associa-
tion in 2008. 

His most recent work is a three-volume series on “U.S. Naval Strategy: Selected 
Documents from the 1970s through the 1990s.” A forthcoming book, “Strategy and 
the Sea: Essays in Honour of John B. Hattendorf,” was written by several authors as a 
tribute to Hattendorf. 

Hattendorf is the second NWC faculty member to hold a D.Litt. degree, joining Mi-
chael Schmitt who earned his from Durham University, England and serves as director 
of the Stockton Center for the Study of International Law here at the college. Hatten-
dorf said he and Schmitt have discussed how rare it is to have two holders of the D.Litt. 
degree on the same faculty. 

In addition to his two doctorate degrees from Oxford, Hattendorf also holds degrees 
in history from Kenyon College and Brown University. He was also a U.S. naval officer 
during the Vietnam War era (1965-1973). 

Hattendorf has served as a visiting professor at the National University of Singapore, 
a visiting scholar at the German Armed Forces Military History Research Office, and 
visiting fellow at Pembroke College. 

He has been recognized with the award of an honorary doctorate of humane letters, 
the Caird Medal of the National Maritime Museum in Greenwich, England, and the K. 
Jack Bauer Award from the North American Society for Oceanic History. 



92

In 2009, the Navy League of the United States awarded Hattendorf its Alfred Thayer 
Mahan Award for Literary Achievement, and the USS Constitution Museum Founda-
tion awarded him its Samuel Eliot Morison Award. In 2012, he was awarded the Admi-
ral of the Navy George Dewey Award by the Naval Order of the United States where he 
also serves as historian general.

Text	by	Daniel	L.	Kuester,	U.S.	Naval	War	College	Public	Affairs.
Pictures by Berit Hattendorf



93

Marinens våldsanvändning och rätten till liv
under Europakonventionen
En kommentar till Jens Lindborgs artikel i TiS nr 5 2015 med anledning av den nya 
Handbok IKFN 2016.
Den 18 mars 2016 undertecknade ÖB Micael Bydén den nya versionen av Handbok 
IKFN om Försvarsmaktens våldsanvändning vid ”[h]ävdande av vårt lands suveränitet 
och territoriella integritet”. Handboken ska i sin nya version gälla från och med den 2 
april 2016. I den tidigare versionen hade Försvarsmaktens jurister i en bilaga hävdat att 
rätten att öppna eld under ubåtsjakt är underställd och begränsad av Europakonventio-
nen om mänskliga rättigheter och dess bestämmelse om rätten till liv. Vapeninsatser 
som riskerade att medföra dödlig utgång skulle vara förbjudna, såvida det inte var 
absolut nödvändigt att tvinga upp en ubåt till ytan. I den nya versionen av handboken 
är detta resonemang borttaget, liksom referensen till Europakonventionen.

Reglerna om mänskliga rättigheter är i huvudsak (men inte enbart) en reglering för 
fredstid. De gäller även under krig och kris, men inte i de situationer när staten utövar 
sin rätt till våldsanvändning. Och staten har rätt att bruka våld, inte bara i självförsvar 
vid ett väpnat angrepp utan även vid fredstida kränkningar av dess territorium.

Europakonventionen om mänskliga rättigheter har ett annat tillämpningsområde än 
den folkrätt som ger stater rätt till militära insatser under incidentberedskap och väp-
nad konflikt. Den militära folkrätten är lex specialis i förhållande till de mänskliga rät-
tigheterna (MR), den är ”sidoordnad” MR-reglerna som kan och ska tillämpas i många 
andra situationer under krig och kris. De båda rättsområdena, militär folkrätt och MR, 
fungerar parallellt, med varsitt tillämpningsområde. Och med militär folkrätt menar vi 
såväl krigets lagar som den fredstida rätten att genom incidentberedskap skydda sitt 
territorium från kränkningar.

Författaren till dessa rader tog för ett år sedan del i diskussionen om dessa frågor, 
främst genom uttalanden i Svenska Dagbladet, och Jens Lindborg har i sin artikel ano-
nymiserat mig som ”en professor emeritus i internationell rätt”. På en väsentlig punkt 
har Lindborg missuppfattat mitt juridiska ställningstagande. Han skriver att jag ”me-
nar att rätten till dödligt våld enligt IKFN mot främmande makts ubåt inte begränsas 
av Europakonventionens regler eftersom IKFN som lex specialis är överordnad Euro-
pakonventionen”.

Nu menar jag inte att insatsreglerna är ”överordnade” utan ”sidordnade” andra reg-
ler. Och jag menar inte att IKFN i internrättslig mening är överordnad 1994 års lag om 
inkorporering av Europakonventionen. Lag är alltid överordnad förordning. Men det 
är irrelevant vilken juridisk status som våra internrättsliga regler har när motsvarande 
folkrätt ändå ligger på en högre giltighetsnivå. Våra nationella insatsregler speglar en 
bakomliggande folkrättslig regim som är lex specialis i förhållande till en annan folk-
rättslig regim, Europakonventionen. Och lex specialis behöver inte tolkas inom ramen 
för begreppsparet överordnad/underordnad utan kan avse speciella normer för speci-
ella situationer. Det är för en viss typ av sådana speciella situationer som den militära 
folkrätten ger oss rätt att utforma nationella insatsregler – utan att begränsas av exem-
pelvis Europakonventionen.
Ove Bring
Professor emeritus i internationell rätt



94

Landkänning: Kap Fuguei – Det rika och ädla 
hornet
Under rubriken «Landkänning» presenteras, i ett antal kortare artiklar, intressanta 
landmärken för sjöfarare genom seklerna av ledamoten Torbjörn Dalnäs. 

Taiwans nordspets heter Fuguei-jiao, Kap Fuguei. Bland icke-kinesiska sjöfarare är 
udden fortfarande känd under namnets japanska uttal, Fukikaku. Båda namnformerna 
skrivs med tecken som betyder ”det rika och ädla hornet”. Ett alternativt namn är Ta-
pien Point, som syftar på en rödlila verbenablomma. Udden ingår i det bergiga distrik-
tet Shimen, ”Stenporten” – med japanskt uttal Sekimon. 

Just där möts Taiwansundet och Östkinesiska sjön. I ostsydost ligger den närmaste 
japanska ön Yonaguni. Från grannudden Sandiao-jiao alias Kap San Diego – Taiwans 
ostligaste punkt – sägs ön vara inom synhåll i siktigt väder. Yonaguni är den yttersta 
utposten av Ryukyuöarna och Okinawa län.

Ost, sydost och nordost därom breder Filippinska sjön ut sig. Den avgränsas i väst 
av Filippinerna, Taiwan och de japanska öarna, samt i ost av Marianerna med angräns-
ande pärlband av öar. Randhavet sammanfaller med Filippinerplattan, som skaver mot 
den eurasiska plattan i väst och Stillahavsplattan i ost. Det förorsakar frekventa jord-
bävningar och får vulkaner att mullra.

Efter japanernas seger i det kinesisk-japanska kriget 1894-95 införlivades Taiwan 
i det spirande imperiet Dai-Nihon, ”Stor-Japan”. Redan 1897 invigde japanerna en 14 
meter hög järnfyr på Kap Fukikaku. Den skadades svårt under andra världskriget och 
ersattes av en liknande svartvit konstruktion i betong. Lyshöjden är 31 meter.

Fyren på Kap San Diego tändes 1935. Den uppvisar en tydlig japansk design, är 16,5 
meter hög och har en lyshöjd på 101 meter. 

Strax nordost om Kap San Diego ligger de japanskt behärskade Pinnacle Islands 
eller Klippöarna; åtta obebodda småöar, vars japanska namn Senkaku är en direkt 
översättning av det engelska namnet. Kineserna kallar dem Diaoyu eller Fiskets öar. 
Kinas uppfattning är att öarna har varit kinesiska ända sedan medeltiden, medan Japan 
hävdar att de var terra nullius - ägda av ingen - innan de 1895 formellt införlivades i 
Okinawa län. 

Klippöarna följde med när USA, landets ockupationsmakt efter andra världskriget, 
1972 återlämnade Okinawa län till Japan. USA konstaterar att Klippöarna står under 
japansk administration och omfattas av det japansk-amerikanska försvarssamarbetet. 
Däremot tar USA inte ställning till öarnas slutgiltiga statstillhörighet. 

Japanernas uppfattning är att Kina - och Taiwan - gjorde anspråk på öarna först 
1968, då man konstaterade att det kunde finnas ansenliga olje- och gasfyndigheter i 
farvattnen. 

Dessutom tillmäter Kina öarna strategisk betydelse. Tillsammans med Taiwan - som 
USA-generalen Douglas MacArthur kallade ”ett osänkbart hangarskepp” - ingår de i 
vad kinesiska militärstrateger betecknar ”den första kedjan av öar”.

Den lilla ön Pengjia, som västerländska sjömän förr brukade kalla Agincourt, är en 
taiwanesisk militär utpost nord om huvudön. Pengjia ligger på endast 14 landmils av-
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stånd från Klippöarna. Öns fyr från 1909 
är 26 meter hög och har en lyshöjd på 146 
meter.

Taiwan erbjuder många exempel på 
namnförbistring. Vilka kinesiska skriv-
tecken som än används anses dess namn 
kunna härledas till det malajiska sirayafol-
kets namn Tayouan på en holme just utan-
för öns sydvästra del, där holländarna 1624 
etablerade sitt fäste Fort Zeelandia (dagens 
med fastlandet hopväxta Anping). 

Redan 1544 hade portugisiska sjöfarare 
”upptäckt” ön, vars skönhet renderade 
den namnet Ilha Formosa, Den vackra ön. 
Ända in i vår tid har Formosa funnits kvar 
som ett alternativt namn på Taiwan. 

Varför det spanska namnet San Diego 
på en taiwanesisk udde och fyrplats? Det 
har med öns historia att göra. Den är inte 
så kinesisk som kinesiska nationalister 
gärna vill tro. 

År 1626 ankom en spansk-portugisisk flottenhet till byn Caquiunauan, dagens Fu-
long. (De iberiska grannarna hade 1580 bildat union under den spanska kronan.) Byn 
låg på den udde som nu fick namn efter ett katolskt helgon.

De fortsatte åt västnordväst, längs öns norra kust, tills de nådde en naturlig hamn 
som de döpte till Santissima Trinidad eller San Salvador, dagens hamnstad Keelung. 
De etablerade även Fort San Domingo, dagens Tamsui, som ligger väst om nordspetsen 
Kap Fuguei.

Syftet med Spaniens kolonisering av norra Taiwan var att utmana den tidens ärke-
fiende Nederländerna, som två år tidigare hade etablerat sig på öns södra hälft. Hollän-
darna å sin sida strävade efter att erövra den spanska besittningen Filippinerna i syd. 
1642 lyckades de kasta ut iberierna från norra Taiwan. Deras huvudsyfte i regionen var 
emellertid att bedriva lönsam handel med Kina och Japan.

Vid holländarnas ankomst 1624 befolkades Taiwan nära nog uteslutande av malajät-
tade folkgrupper. I vår tid har urinvånarna reducerats till två procent av öns befolkning 
på 23 miljoner.

En av malajgrupperna är ketagalan i trakten mellan Kap Fuguei och Kap San Diego. 
De har förlorat sitt malajiska modersmål, men deras legender från en avlägsen forn-
tid berättar om ett ursprung på en fjärran ö. Där terroriserades deras förfäder av ett 
monster, som till sist fick dem att fly till havs. Efter en äventyrlig seglats hamnade de 
på Taiwan.

Den kinesiska massinvandringen inleddes redan under holländarnas styre. Koloni-
almakten uppmuntrade den och lockade rentav med fri resa och utrustning. Syftet var 
att få igång jordbruket, vars produkter skulle bidra till handeln med grannländerna.
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Kina befann sig i en brytningstid. 1644 störtades den flerhundraåriga Ming-dyna-
stin. Den manchuiska Qing-dynastin tog över. En Japanfödd pirat och Ming-lojalist 
fortsatte att bekämpa de nya herrarna. Han gjorde sig förtjänt av hederstiteln Guoxin-
gye, ”Landsfadern”, vilket de med manchuregimen allierade holländarna förvanskade 
till Koxinga.

1661 retirerade Koxinga över Taiwansundet med tiotusentals man och flera hundra 
skepp. I början av 1662 hade han erövrat huvudfästet Fort Zeelandia och återstoden av 
den holländska kolonin, vars siste ståthållare var svensken Frederick Coyett. Nu kunde 
Koxinga utropa sig själv till kung över Formosa. Eller Tungning, som han kallade sitt 
rike. En halvjapansk pirat stod för det allra första kinesiska styret på ön. 

Strax därefter dog Koxinga, endast 39 år gammal. Sonen Zheng Jing tog över tronen 
och satsade allt sitt krut på manchuregimen i Peking. Men efter hans död 1683 kapitu-
lerade Formosa till manchu-Kina. Massinvandringen tog ny fart.

Öns malajiskättade urbefolkning behandlades brutalt av de nya herrarna, men 1771 
fick de en oväntad allierad. Den polsk-ungerske greven och äventyraren Maurice-
August Benyowski hade förvisats till Kamtjatka för stämplingar mot den ryska kej-
sarinnan Katarina II. Varmare latituder lockade, och via Ryukyuöarna tog han sig 
till Formosa i spetsen för ett hundratal sympatisörer. Tillsammans med de malajiska 
huvudjägarna drev de bort kineserna från öns östra delar. Men Benyowski var rädd om 
sitt huvud och vågade inte riktigt lita på sina nyvunna vänner. I grevens tid drog han 
vidare till nya äventyr på Madagaskar, som råkar vara de malajiska folkens västligaste 
utpost.

1884 utbröt det fransk-kinesiska kriget, som egentligen handlade om kontrollen över 
Annam (mellersta delen av dagens Vietnam). Kriget spred sig till norra Taiwan, där 
franska styrkor intog hamnen Keelung. Mot sig hade de inte enbart överlägsna kine-
siska styrkor utan även tyfus och kolera, som krävde huvuddelen av deras förluster. Om 
det vittnar uppemot 700 gravar på Keelungs franska kyrkogård, som är det enda min-
net från Frankrikes nio månader långvariga brohuvud på Taiwan. I juni 1885 var sagan 
all. Men detta mellanspel följdes med stort intresse av en ambitiös granne i nordost, 
som tio år senare skulle införliva Taiwan i Dai-Nihon, Stor-Japan. Den halvsekellånga 
ockupationen pågick 1895-1945.

Den kinesiska massinvandringen till Taiwan fortsatte från december 1949, då kom-
munisterna hade erövrat hela fastlands-Kina och utropat sin folkrepublik. Den gamla 
regimen installerade sig nu på Taiwan, som tillsammans med några småöar utgör det 
som återstår av Republiken Kina. 

Ett exempel på töväder mellan parterna är att diskussioner förs om en uppemot 18 
landmil lång tunnel under Taiwansundets smalaste del. Den skulle bli tre gånger så 
lång som tunneln under Engelska kanalen.

Torbjörn Dalnäs
Ledamot av Kungl. Örlogsmannasällskapet
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Saab, Försvarsmakten och Försvarets 
Materielverk har i partnerskap flyttat
gränserna för vad som är möjligt och lö-
pande tagit fram lösningar som är väl an-
passade 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.


