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Meddelande 

Nr 8/2017. Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i Stockholm 
onsdagen den 27 september 2017

Sammanträdet ägde rum på Sjöhistoriska Museet i Stockholm, i närvaro av 44 leda-
möter onsdagen den 27 september 2017 med början klockan 1730. 

Valsammanträdet avslutades med en gemensam middag i museets lokaler för KÖMS 
ledamöter. 

Ärenden: 

§ 1 Sammanträdet förklarades för öppnat. 

§ 2 Föredrogs sammanträdesprotokoll från föregående sammanträde (nominerings-
sammanträdet 2017-08-23 i Karlskrona). Efter en kortare diskussion beslutade sam-
manträdet att godkänna protokollet och att lägga det till handlingarna. 

§ 3 Ordförande orienterade kortfattat om läget med marinplanen som under projektle-
daren Peter Bager ledning kommer att i sin färdiga form att remissas hos ledamöterna 
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för att därefter spridas till Försvarsberedningen, Försvarsutskottet, media och övriga 
målgrupper. 

§ 4 Meddelade ordförande att han, då så var lämpligt under kvällens olika val, öns-
kade utnyttja metoden val med acklamation. Beslutades att förfara enligt förslag. 

Valdes ordinarie ledamoten Michael Zell till ordförande (omval) för en period om ett 
år. 

§ 5 Valdes ordinarie ledamoten Bo Berg till vice ordförande (omval) för en period om 
ett år. 

§ 6 Valdes ordinarie ledamoten Bo Rask till sekreterare (omval) för en period om ett 
år. 

§ 7 Förrättades val till styrelsen. Valdes för en period om två år ordinarie ledamöter-
na Anders Enström (omval vetenskapsgren I), Mats Elofsson (omval vetenskapsgren 
III). Som suppleant i vetenskapsgren II valdes för en period om två år ordinarie leda-
moten Mikael Brännvall (nyval) och som suppleant i vetenskapsgren IV för en period 
om två år ordinarie ledamoten Jens Plambeck (nyval). 

§ 8 Förrättades val av revisorer inklusive suppleanter. Valdes som revisorer för en pe-
riod om ett år ordinarie ledamöterna Nils Eklund och Sven Rudberg (omval). Valdes 
för en period om ett år som revisorssuppleanter ordinarie ledamöterna Pontus Krohn 
(omval) och Per Edling (nyval). Valdes för en period om ett år som auktoriserad revi-
sor Per Magnusson (omval). 

§ 9 Förrättades val av valberedning. Valdes för en period om ett år ordinarie ledamö-
terna Christian Allerman (omval i ny befattning och sammankallande), Rikard Ask-
stedt (omval), Magnus Jönsson (omval i ny befattning) samt Hans Granlund (nyval) 
att utgöra valberedning under verksamhetsåret 2017 - 2018. 

§ 10 Beslut om stipendium och belöningar. 

• Beslutades att akademien ska tilldela Elias Gustafsson tubaist i Marinens Musik-
kår i Karlskrona stipendium för studier vid mastersprogrammet vid Musikhögskolan 
i Zürich fram till december 2018. Gustafsson tilldelas 15.000 kronor för 2017 och 
15.000 kronor för 2018. 

• Beslutades att akademien ska belöna fem uppsatser från marina elever vid FHS 
enligt nedan: 

1. Flkd Tobias Krona. Hedersomnämnande och 15.000 kronor 
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2. Flkd Alf Furugård. Hedersomnämnande och 10.000 kronor 

3. Flkd Victor Hedlund. Penningbelöning 5.000 kronor 

4. Flkd Rebecca Kling. Penningbelöning 5.000 kronor 

5. Flkd Thomas Olsén. Penningbelöning 5.000 kronor 

Samtliga inbjuds till högtidssammanträdet den 15 november. 

Flkd Tobias Krona och Alf Furugård erbjuds att efter anpassning av texten publicera 
sig i TiS efter redaktörens bedömning i varje enskilt fall. 

Motivering: ”2017 års officersprogram har visat ovanligt goda resultat. Det för belö-
ning förslagna självständiga arbetena visar prov på studier av krigsvetenskapligt 
intressanta områden med ämnesrelevans. Författarna har utifrån kunskapsluckor i 
tidigare forskning skapat välformulerade forskningsfrågor och besvarat dessa med 
metodologiskt angreppssätt. Svaren på forskningsfrågorna manar till fortsatta studier 
och berikar den marina yrkesutövningen. Det är styrelsens uppfattning att uppsatser-
na bör belönas av KÖMS för att motivera till fortsatt skrivande och analys av militära 
och sjömilitära händelser.” 

• Beslutades att akademien tilldelar OL Bo Wranker akademiens medalj i silver. 
Motivering: OL Bo Wranker tilldelas akademiens medalj i silver för hans gärning 
som akademiens bibliotekarie under tiden 2011 - 2017. Under Bo Wranker ledning 
har biblioteket utvecklats från ett anonymt akademibibliotek till ett betydande forsk-
ningsbibliotek, med alla samlingar nu tillgängliga genom nätverket Libris. Vidare 
har ett omfattande arbete inletts i syfte att såväl inventera som renovera bibliotekets 
äldre samlingar. Detta har varit en viktig sjömilitär kulturgärning som präglats av Bo 
Wranker respekt för världsarvet Örlogsstaden Karlskrona. Arbetet har varit mycket 
uppskattat. 

• Beslutades att akademien tilldelar OL Per-Anders Emilson tilldelas akademiens 
medalj i silver. Motivering: OL Per-Anders Emilson tilldelas akademiens medalj i 
silver för hans gärning som sammankallande i akademiens valberedning under åren 
2010 - 2017. Under Per-Anders Emilson ledning har valberedningens arbete givits en 
ny och klar struktur med ett tydligt tidsperspektiv. Det har inneburit att å ena sidan 
inventera och utröna lämpliga kandidater och deras kvaliteter samt å den andra ta del 
av styrelsens arbete. Utifrån den analysen mellan behov och lämpliga kandidater har 
de vakanser som uppstått löpande kunna lösas. Arbetet har skötts på ett föredömligt 
sätt 

• Beslutades att akademien tilldelar HL Thomas Engevall, OL Bo Berg, OL Torbjörn 
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Lundströmer och OL Nils Grandin akademiens hedersomnämnande. Motivering: 
HL Thomas Engevall, OL Bo Berg, OL Torbjörn Lundströmer och OL Nils Grandin 
tilldelas akademiens hedersomnämnande för arbetet med att återinföra kustrobotför-
mågan till marinen. Arbetet har skett på ett okonventionellt sätt men baserat på stor 
systemkompetens och taktiskt kunnande. Arbetet har varit en källa till inspiration 
och ökad entusiasm för berörd personal inom och utom myndigheten samt lett till 
berättigad uppmärksamhet i media och hos den intresserade allmänheten samt i mari-
nen, FMV och vid Saab. 

Orienteras valsammanträdet om att det vid 2015 års valsammanträde fattade beslutet 
om inrätta en årlig penningbelöning om 10.000 kronor till kursettan vid specialistof-
ficersexamen fullföljs. Utöver penningbelöning, inbjuds officeren med respektive till 
högtidssammanträdet. 

Orienteras valsammanträdet om att styrelsen enligt stadgarna § 14 och tillämpnings-
bestämmelserna punkt 7, har beslutat att tilldela följande gruppbefäl, soldater och 
sjömän vid de marina förbanden akademiens medalj i brons i Kvinnoförbundets för 
Sveriges Sjöförsvar anda; 

o 1.ubflj - Korpral Alf Fridén, STE 

o 3.ysflj - Sjöman Erik Watsfelt, HMS Karlstad 

o 4.ysflj - Korpral Myra Galli Janson, HMS Sundsvall 

o Amf 1 - Vicekorpral Tobias Nydahl, 206.uhkomp 2.amfbat 

o Marinbasen - Vicekorpral Jonas Olin, basskyddskompaniet 

o SSS - Sergeant Malin Ericsson, skonertdivisionen 

De föreslagna bedöms vara de främsta GSS avseende kamratskap och allmän duglig-
het vid respektive förband. 

§ 11 Förrättades inval av nya ledamöter. Invaldes i angiven ordning som ordinarie 
ledamöter; örlogskapten Gunnar Möller, örlogskapten Peter Thomsson, teknisk dok-
tor Fredrik Hellström, redaktör PM Nilsson, överstelöjtnant Jimmy Johansson, senior 
advisor Peter Ahlås samt kommunikationsdirektör Erik Lagersten. 

§ 12 Förrättades inval av nya ledamöter. Invaldes som korresponderande ledamot vice 
admiral RN (ret) Charles Style. 

§ 13 Höll ordinarie ledamoten Jonas Hård af Segerstad inträdesanförande med 
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rubriken – ” De första åren med anställda sjömän och återinfört flerbefälssystem – 
Flottans personal nu och framåt. Följde frågestund. 

§ 14 Höll Försvarsberedningens huvudsekreterare Tommy Åkesson anförande om 
beredningens arbete och tidiga slutsatser. Följde frågestund. 

§ 15 Inga övriga frågor framfördes. 

§ 16 Orienterade sekreteraren att nästa sammankomst med akademien äger rum i 
Göteborg onsdagen den 18 oktober 2017 med start klockan 1730. Programmet som or-
ganiseras av vetenskapsgren III och IV utgörs av ett seminarium med rubriken ”Dags 
för sjöfarten att växla drivmedel – men alternativen är många”. Inbjuden talare är 
USA Marinattaché Captain (N) Elizabeth Thomas. Syftet är att Captain (N) Thomas 
ska redovisa USN uppfattning i frågan. 

Vidare att torsdagen den 26 oktober mellan klockan 1800-2000 organiserar veten-
skapsgren I ett seminarium om amfibieförbanden samordnat med en aktivitet med 
kadetter i Stockholm i samlingssalen på Karlbergs Slott. Syftet är i första hand att 
diskutera amfibieförbanden. I andra hand informera om KÖMS och i tredje hand ge 
kadetterna möjlighet att knyta kontakter med kollegor i den marina och maritima 
sfären. Samma dag högtidlighåller vi amfibieförbandens årsdag. 

Slutligen att årets högtidssammanträde det 246.e genomförs i Stockholm på Etno-
grafiska museet. Öppet sammanträde. Program: 16.30–17.00 Mottagning, klockan 
17.00–18.45 Högtidssammanträde med redovisning av det gångna årets verksamhet, 
minnesteckningar över avlidna ledamöter, presentation av nya ledamöter samt anfö-
randen. Kvällen avslutas med högtidsmiddag på Sjöhistoriska museet. 

§ 17 Sammanträdet förklarades för avslutat. 

Vid protokollet; 

Bo Rask 

Akademiens sekreterare 
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Ordföranden har ordet

Folkets talan

Det har berättats mig en historia från någon av den tidigare Redareföreningens (som nu 
heter Svensk Sjöfart) uppvaktningar av statsminister Göran Persson för att uppmärk-
samma honom på näringens problem. Göran Persson lyssnade uppmärksamt på den väl 
förberedda dragningen. När den var klar lutade han sig tillbaka, lade händerna bakom 
nacken, blickade ut över omgivningarna runt Rosenbad och sa: ”Det är intressant att 
höra men jag ser inga demonstrationer för den saken här utanför”. Han flinade åt sin 
egen fyndighet och markerade att företrädet var över för Redareföreningen. 

 Att kollektivt och offentligt visa var man står betyder av hävd mycket i Sverige. Det 
bottnar givetvis i den tidiga arbetarrörelsens demonstrationer för bättre arbetsvillkor. 
Som fortsatt över åren, om än med allt glesare led. Ett välbesökt 1 maj-tåg i Stockholm 
eller Göteborg drar ett normalår ca 3.000 deltagare. Ett särskilt intressant år, beroende 
på den aktuella politiska debatten, kommande val e dyl, kan dra upp till 5.000. Sveri-
ges i särklass största politiska evenemang, den tvärpolitiska veckan i Almedalen, drar 
40.000 unika besökare. Frågan om löntagarfonder i början av 80-talet dog effektivt 
1983 genom den stora demonstrationen från Humlegården fram till dåvarande Kans-
lihuset. Enl polisen deltog 50.000 människor. Den uppfattades helt korrekt som en 
enorm politisk manifestation för  ett näringsliv utan kollektivt ägande i Sverige. 

  Jag var på försvarsuppvisningen på Gärdet som utgjorde en del av Försvarsmakts-
övningen Aurora nyligen. Enligt polisen deltog över 80.000 personer. De fick ta del 
av de uppvisningar som ägde rum i luften och inom det markerade övningsområdet. 
De kunde titta på och kliva på en JAS Gripen, flera av arméns bandvagnar och en av 
amfibiekårens stridsbåtar. De kunde interaktivt ta del av A26-projektet i flera av Saab 
sponsrade tält. Marinen, i sin frånvaro på själva övningsområdet, beskrevs i vackra 
skärgårds- och havsmiljöer på storbildsskärmar, kommenterade av Marinchefen Jens 
Nykvist. 

 80.000 människor! Vi talar således om en 1,5 ggr större 4 oktober-manifestation, 
2 gånger Almedalen eller 20 välbesökta 1 majtåg. Kanske Sveriges största samling 
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människor i samma syfte på samma plats i sen tid? Det kan rimligen inte tolkas på an-
nat sätt än att ett brett intresse för vårt försvar är återuppväckt och finns långt utanför 
våra egna led. 80.000 svenskar som genom sin närvaro visar sitt påtagliga intresse för 
det svenska försvaret, dess personal och materiel, är värt respekt. Därtill har ju övning-
en på många andra håll i vårt land väckt omvittnat positivt intresse från allmänheten. 

 Det finns all anledning för oss att hämta näring ur denna observation för fortsatta 
arbete för den svenska försvarsfrågan. Och för politikerna att beakta inför kommande 
valår

Michael Zell 

• 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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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 Lars Wedin, 263 Chemin de Plan Perret, 74920 
Combloux, Frankrike

• 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 12 augusti 2018. Ansökan skall förutom namn och adress 
m.m. innehålla ämnesområde och syfte samt översiktlig disposition och arbetsplan.

Ansökan, märkt Stipendium, skickas till:
Kungl. Örlogsmannasällskapet
Teatergatan 3, 1 tr
111 48  Stockholm
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Redaktörens spalt

Fisk och fartyg

Inledningsvis vill jag beklaga att det tog så lång tid att få in TiS nr 2 på hemsidan. 
Orsaken var tekniskt strul, vilket för övrigt (återigen) visar att Clausewitz friktion 
fortfarande är aktuell; alla tekniska framsteg till trots.

Vi har i detta nummer glädjen att publicera två intressanta inträdesanföranden av 
OL Håkan Lindberg och OL Jonas Hård af Segerstad. Även om ämnena är olika – 
underrättelsetjänst respektive personaltjänst – så har de en gemensam nämnare. Denna 
är att vår alltför integrerade Försvarsmakt inte orkar att se till Marinens särart och 
specifika behov.

En av Marinens traditionella roller är att ”skydda sjöfart och fiske”. Fisk utgör det 
huvudsakliga proteinintaget för 1 miljard av jordens befolkning och fisket sysselsätter 
omkring 45 miljoner människor. Det finns alltså skäl till att detta nummer sidmässigt 
domineras av fisk och fiske. Alain Guirec med lång erfarenhet från Europeiska kom-
missionen reder ut begreppen när det gäller frågan ”hur mycket fisk finns det?”. OL 
Åke Dagnevik med medförfattare redogör därefter för Sveriges nya havsforsknings-
fartyg. 

Marinen har som bekant ont om fartyg. OL Niklas Granholm kommer här med 
intressanta förslag om merutnyttjande av våra isbrytare.

I förra numret utmanade OL Hans Hedman ledamöterna till diskussion i frågan om 
KÖMS bör förses med någon form av ättestupa. I detta nummer kommer kommentarer 
från tre av ledamöterna (varav den ena händelsevis är jag själv). Redaktören ser fram 
mot flera inlägg.

Kärnvapnen är mer aktuella än på länge; detta inte minst efter Sveriges underskrift 
av FNs förbud mot sagda vapen. Men ratifikationen återstår. 

Som framgår i detta nummer annonserar en ledamot för en egenproducerad bok i en 
för KÖMS angelägen fråga. Det har inte förekommit tidigare, i alla fall i sen tid, och jag 
vill på detta sätt meddela att möjligheten finns. Det begränsas givetvis till publikatio-
ner, eller annan information, i linje med akademiens syfte med i förekommande fall re-
daktören som avdömare. Ledamot betalar 1.000 kr för helsida och 500 kr för halvsida.

Slutligen; ”deadline” för nummer 5 är vecka 49! 

Lars Wedin 
Redaktör
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Förvaltare Håkan Lindberg arbetar på 
Sjöstridsskolans Utvecklingsenhet

Underrättelsetjänst i Marinen, små steg men 
stadigt framåt.

Abstract: In order to process information and data into intelligence products there is a 
need for different organisations of the direct INTEL support to the commander and the 
analysis desk.

In the amphibious case there is a need for the main bulk of INTEL-personnel, both 
officers and analysts in the battalion staff, to cooperate directly with the command team 
and the commander. This is due to the lack of communications and the need for closer 
cooperation with the current cell.

In the naval case the INTEL-cell focuses more on processing information and data 
from its own sensors than directly supporting the current-cell with RMP. Together with 
more sensors and better communications it is more efficient in this case to organize 
analysis as a reach-back function, for example at the maritime component commander 
ashore. 

Vad är underrättelsetjänst?
Underrättelsetjänsten skall skapa kunskap och insikt om icke egna fenomen. Dessa 
kunskaper och insikter skall användas av chef för att nå framgång i striden och 
minimera egna förluster. Underrättelser delas upp i grundunderrättelser och verk-
samhetsunderrättelser där sjögående förband är i störst behov av de förra och am-
fibie-/basförband i behov av de senare vilket gör att det redan här ställs olika krav 
på underrättelsefunktionen inom Marinen. Exempel på de olika slagen enl. bild 1.

Ledamoten
Håkan Lindberg
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Bild 1.
Underrättelserna i sin tur skapas av data 

och information som bearbetats och åsatts 
en tillförlitlighets grad och en sakriktig-
hetshetsgrad (bild 2). Här bör påpekas 
att ett förband som inte innehåller någon 
funktion för underrättelsebearbetning är 
sålunda inte ett underrättelse-förband.

Bild 2.

Underrättelsetjänstens arbete syftar till 
att prognostisera icke egna aktörers age-
rande. Denna kunskap används därefter i 
stabsarbete och är en del av chefs besluts-
underlag.

Stridsledning i realtid är inte under-
rättelsetjänst även om cyklernas delar är 
mycket lika. Insamla, bearbeta och delge 
gäller även för underrättelsetjänst men 
med tillägget planera.  Här återfinns yt-
terligare en skillnad mellan sjögående 
förband och markbaserade sådana 

nämligen att gränsen mellan underrät-
telsetjänst och stridsledning ligger tids-
mässigt längre bort för sjöförbanden då 
förändringar i sjö och luftläge ändrar sig 
fortare än markläget vilket gör att under-
rättelsetjänsten måste arbeta i ett längre 
tidsperspektiv(dagar) än det mer trögrör-
liga markläget(timmar) 

En underrättelse skapas på följande 
sätt:
• Information och data insamlas

• Källan ges en tillförlitlighetsnivå.

• Informationen/datat åsätts en sakrik-
tighetsnivå.

• Bearbetning sker och en underrät-
telse skapas.

Det viktigaste i sammanhanget är att 
en underrättelse inte behöver visa sig 
stämma men den måste vara sann! Med 
detta menas att bearbetaren måste utgå-
från de fakta denne har från olika käl-
lor, sammanväga dessa utan påverkan av 
eget tyckande. Fakta är det som bygger 
underrättelserna och fakta kan visa sig 
vara felaktig men i den stund underrättel-
sen skapas måste den tas för sann. De av 
läsarna som studerat historia känner igen 
detta i Professor Leopold von Ranke som 
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på 1800-talet myntade uttrycket ” Wie es 
eigentlich gewesen” alltså vad som egent-
ligen hänt, den rena händelsen.

Läget för den marina 
underrättelsefunktionen 
2011.
Så här uppfattade jag läget när jag börja-
de intressera mig för att handlägga frågor 
kring utveckling av marin underrättelse-
tjänst 2011 och drog sålunda slutsatsen att 
här finns det utvecklingspotential.
• Efter nedläggningen av Marinkom-

mandona och dess underrättelsefunk-
tioner tillförs förbanden i IO-14 un-
derrättelsebefattningar på staberna; 
dock inte i närheten av samma perso-
nalstyrka som under marinkomman-
dotiden.

• Ingen marinspecifik underrättelse-
utbildning genomförs. Kurserna på 
UndSäkC är mycket mark- och flyg-
tunga.

• Inget marint reglemente, handbok, 
manual eller handledning finns att 
luta sig mot.

• Erfarenheterna insamlade i den ma-
rina erfarenhetsprocessen (MERF) 
pekar på tre huvudsakliga problem-
områden: avsaknaden av utbildade 
underrättelseofficerare, avsaknad av 
realistiska och genomarbetade un-
derrättelsespel vid de större marina 
övningarna samt bristen på använd-
bart IT-stöd.

• Ingen tillsatt specifik handläggare för 
underrättelsefrågor på SSS.

• UndSäkC genomför studien ”Under-
rättelsetjänst ett stöd för fartygsche-
fen” på uppdrag av MTS.

Den sista punkten var då under genom-
förande och gav vid handen följande om-
råden där utveckling borde genomföras:
1. Att klargöra och definiera lednings-

struktur och rutiner för underrättelse-
tjänsten vid de sjögående förbanden; 
detta som resultat av oklar ordergång, 
avsaknad av tidsaktuella underrät-
telser, bristfällig återkoppling och ej 
optimalt utnyttjande av bevaknings-
båtarna;

2. Att allmänt stärka underrättelsefunk-
tionen i sjöstridskrafterna genom 
utbildning i underrättelsetjänst och 
motståndarkunskap; detta i syfte att 
höja kunskapsnivån kring underrät-
telsetjänsten och skapa förståelse för 
den egna rollen i underrättelsecykeln;

3. Att utse en funktionsföreträdare för 
underrättelsetjänsten i Marinen/sjö-
stridskrafterna; detta för att skapa 
styrning kring strukturering, utform-
ning, tillämpning, kontroll och bedri-
vande av underrättelsetjänsten och 
dess utbildning;

4. Att tillse att doktriner och reglemen-
ten finns i nödvändig omfattning för 
att möjliggöra utveckling, implemen-
tering, utbildning och övning av de-
samma;

5. Att, oavsett vald ledningsplattform, 
säkra tillgång till relevanta databa-
ser på flottiljstaberna genom det in-
satsgemensamma ledningssystemet 
SWECCIS; detta genom att utbilda 
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personal, standardisera modeller för 
informationsutbyte samt öka förmå-
gan till dataöverföring; 

6. Att öka samarbetet med andra myn-
digheter. 

Med denna analys som grund genom-
fördes en samverkan med Funkoff Sjö 
på UndSäkC. Det beslöts härvid att fö-
reslå att telekrigshandläggaren på SSS 
UtvE även skall hantera Und-tjänsten 
för att denna inte skall bli styvmoderligt 
behandlad - vilket så skedde. Med stu-
dien som grund koncentrerades arbetet 
helt kring punkterna 1-4. Sådant som 
rörde sambands- och ledningsstödsystem 
samt nyttjandet av olika plattformar läm-
nades därhän då det ansågs mer vara en 
fråga om sambands och stabsstödssystem

Under 2012 påbörjades ett arbete med 
att ta fram taktiska procedurer underrät-
telsetjänst för Marinen (TPM 2.0) vilket 
blev ett arbete som till del upplevdes som 
mycket svårt eftersom flera av förbanden 
visade begränsat intresse samt att andra 
förband helt enkelt inte visste hur man 
ville arbeta med underrättelsetjänst. Dock 
så gjordes en ansats och 2013 fastställdes 
dessa taktiska procedurer. Glädjande nog 
har sådana framsteg gjorts inom området 
så att reglementet behöver göras om med 
nytt innehåll och i detta även övergå från 
reglemente till handbok.

Under 2014 påbörjades ett arbete för 
att skapa bättre scenarion och UND-spel 
för de större Marina övningarna som 
SWENEX och SWEFINEX. Syftet med 
detta är att skapa bra övningsförutsätt-
ningar inte bara för underrättelsefunktio-
nen utan även för hela staben i samarbetet 
mellan 2-3-5 funktionerna. Svårigheterna 
häri ligger i att få till ett bra spel för alla 

deltagare samtidigt som vi får en eskale-
rande konflikt från de lägre konfliktnivå-
erna till de högre eftersom detta sätter ett 
helt annat tryck på staben.

Inom utbildningsområdet startade 
UndSäkC och SSS  2016 en kurs som 
heter ”Om underrättelsetjänst i Marinen”. 
Denna kurs syftar inte till att utbilda un-
derrättelseofficerare utan syftar till att 
dels få sensoroperatörer att förstå hur de-
ras insamlade data och information han-
teras och dels att få stabsofficerare lära 
sig hur man ”beställer” de rätta underrät-
telserna de behöver för stabsarbetet. 

En oerhört viktig del i underrättelse-
arbete är tillgången på kartor, sjökort 
och verktyg för att kunna skapa mot-
ståndarens och egna styrkors läge, mäta 
avstånd, göra predikteringar, att kunna 
dra slutsatser av terrängen, havsbottnens 
inverkan på operationerna samt att kunna 
lagra, sortera och bearbeta rapporter. 
Denna förmåga finns på ordinarie baser, 
staber men för att kunna vara rörlig så är 
detta av ytterst stor betydelse. Detta ar-
bete är ännu inte slutfört men på god väg.

Vad har det då inte blivit? 

Något som saknas i studien och i hela 
diskussionen om underrättelsetjänst är 
om hela vår underrättelsemetodik skall 
utvecklas för att vara en del av central 
ledning eller vara utformade för den upp-
dragstaktik som framhävs i Militärstra-
tegisk doktrin 2016. Som utgångspunkt 
i denna diskussionen har jag Kn Fredrik 
Preiholts uppsats vid FHS Uppdragstak-
tikens relevans för ledning av sjöstrids-
krafter.

I denna uppsats konstaterar författaren 
att: 
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• Styrkan med uppdragstaktik är att en 
delegering av uppgifter ger den un-
derställda chefen möjlighet att agera 
på uppkomna möjligheter och ta ini-
tiativ; 

• Nackdelen är att högre chef kan för-
lora överblicken över striden och att 
underställdas åtgärder kan bli kontra-
produktiva;

• Decentraliserad ledning är fram-
gångsrikt när underställda är välut-
bildade och har djupgående kunskap 
om chefens vilja och målsättningar. 

Författaren tar även upp Hughes Way-
nes fem grundläggande kriterier för en 
framgångsrik sjöstrid ur boken Fleet 
Tactics and Coastal Combat(Annapolis 
2000):
• Fienden besegras med eldkraft;

• Effektiv spaning är avgörande för 
att lokalisera fienden och bekämpa 
denne;

• Ledning omvandlar spaning och eld-
kraftspotential till effekt i målet;

• Det första effektiva anfallet vinner 
striden och därför är egen stark led-
ning, spaning och eldkraft lika viktig 
som att förhindra fiendens motsva-
rande förmåga; 

• Manöver för en sjöstyrka är led-
ningens verktyg för positionering 
av enheter för spaning och effektiv 
eldgivning. 

För att uppfylla punkterna 2-4 krävs 
enligt mitt förmenande en effektiv under-

rättelsetjänst som kan insamla, bearbeta 
och delge chefen prognoser över motstån-
darens kommande handlande.

Här hävdar jag att vi måste tänka ige-
nom hur vi organiserar underrättelse-
tjänsten i Marinen så att den dels stödjer 
uppdragstaktik, tar hänsyn till behoven 
hos sjö-, amfibie- och basförband, bibe-
håller en ordentlig bearbetningsförmåga 
samt sprider kunskapen om hur underrät-
telsetjänst fungerar brett inom Marinen. 
Detta är en viktig militärteoretisk dis-
kussion som enligt mitt förmenande helt 
har fallit bort. Vi teoretiserar gärna om 
ledning i sin helhet men diskuterar inte 
hur vår underrättelsetjänst skall vara ut-
formad för att på ett bra sätt stödja vald 
ledningsmetod för viss förbandstyp.

 Jag konstaterar att genom att väga oli-
ka alternativ mot varandra i bild 4 och 5 
att:  Sjö och mark skall hanteras olika, att 
det behövs viss numerär av personal för 
att Und-funktionen skall bli effektiv, att 
underrättelsefunktionen vid sjöförband 
kan vara lokal i det dagliga arbetet men 
skötas centralt vid större/längre övning-
ar och insatser.  Och att underrättelse-
funktionen vid markförband skall ha sin 
tyngdpunkt på framskjuten sådan.

Slutsatser

Slutsatserna i arbetet med att utveckla 
underrättelsetjänsten i marinen blir föl-
jande rekommendationer till organisatio-
nen: Amfibie- och basförband innehåller 
en tung framskjuten underrättelsefunk-
tion både dagligt som övning/insats.
Sjöförbandens underrättelsefunktion 
centraliseras vid övning/insats. ’

För att stödja sjögående chefer ges 
stabspersonal och personer i besättningen.
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Bild 4.

Bild 5.

en utbildning som förstärker deras förmåga att leda sina sensorer i underrättelsesyfte 
samt att kunna formulera tydliga underrättelsebehov så att aktuell chef kan delges rätt 
underlag från den centraliserade underrättelsefunktionen
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Ledamoten
Jonas Hård af Segerstad

Ledamoten Jonas Hård af Segerstad 
är chef för organisationssektionen i 
Försvarsmaktens produktionsledning. 
Bakgrund som ubåtsjakt- och min-
röjningsofficer och tidigare chef för 
42.minröjningsdivisionen. Har inom 
personalområdet bland annat lett ”Ut-
vecklingsgrupp Officer” vid 4.sjöstrids-
flottiljen samt sammanhållit analysarbete 
flerbefälssystem i försvarsmaktsplane-
ringen..

Anställda sjömän och återinfört 
flerbefälssystem – läget idag och vägen framåt
Abstract: The personnel and manning concept of the Swedish Armed Forces was 
subject to two significant changes in 2008-2009: conscription was abolished and the 
single-category officer system, which was imposed from 1982, was abandoned. The re-
forms were not dependent on each other and the concurrence in time is incidental rather 
than intended.The text describes the all-volunteer professional ratings system and the 
author’s views on its advantages and disadvantages; the former lying primarily in the 
continuity of crew competence.

The second part of the text addresses the re-instated officer/non-commissioned or 
warrant officer system, as well as the shortcomings of its predecessor. The author ar-
gues that the potential in the new system lies in the more efficient production of na-
val leaders within the officers´ category together with more long-term careers within 
branch specialization for the warrant officers.

The educational system is examined and the lecture underlines the importance of a 
clearer naval profile instead of the present over-emphasis on jointness.

De två mest påtagliga förändringarna i Försvarsmaktens personalförsörjning under 
de senaste åren är övergången från värnplikt till frivillighet samt återinförande av 
ett flerbefälssystem. Detta har varit bra för Flottan. Detta inträdesanförande beskri-
ver dessa förändringar, vad de inneburit liksom några reflektioner över hur de kan 
och borde fortsätta utvecklas. Artikeln föreslår bland annat en tydligare sjöprofile-
ring i den grundläggande officersutbildningen. 

Artikeln  tar sin utgångspunkt i fartygsförbanden i flottan och exemplen är tagna 
därifrån. Skälet till att Amfibiekåren eller Marinbasens markförband inte avhandlas 
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explicit beror på författarens otillräck-
liga detaljkunskaper, men trots detta torde 
flera grundläggande principer i anförandet 
kunna vara tillämpliga på alla marinens 
olika förbandstyper.
Från värnplikt till anställda sjömän

2008 beslutade riksdagen att göra värn-
plikten vilande, d.v.s. att inte längre kalla 
in svenska unga män till militär grund-
utbildning under plikt. Bakgrunden till 
detta ligger utanför detta anförandes 
fokus, men de två avgörande faktorerna 
var att det allt mindre var varken ”värn” 
eller ”plikt”. Det nationella försvaret av 
Sverige betraktades – samma år som 
Ryssland går i krig med Georgien! – som 
överspelat; utlandsinsatser gällde. En 
plikt som år 2008 kallade in 6% av års-
klassen (8 000 av 120 000) kunde knap-
past kallas allmän längre och därmed 
hade principen om likhet inför plikten 
eroderat. Jag återkommer till pliktens 
återinförande längre fram i anförandet.

Sverige valde istället att bygga soldat- 
och sjömansförsörjningen på att frivilli-
ga skulle söka sig till försvaret och välja 
det som yrke. För detta skapades perso-
nalkategorin GSS ”Gruppbefäl, soldater, 
sjömän” och det gjordes möjligt att bli 
anställd som sådan antingen som kon-
tinuerligt eller som tidvis tjänstgörande 
under de därpå följande förkortning-
arna GSS/K resp. GSS/T. Detta alltså 
precis som skillnaden mellan yrkesof-
ficer, som tjänstgör kontinuerligt, och 
reservofficer, som har ett civilt yrke och 
tjänstgör tidvis. En särskild lag stiftades, 
som gjorde det möjligt att anställa GSS 
i upp till maximalt tolv år för kontinu-
erligt tjänstgörande. Detta får ses som 
relativt ovanligt, då denna typ av långa 
tidsbegränsade anställningar normalt 

inte accepteras på den svenska arbets-
marknaden.

Våra fartygsförband är stående förband 
som är igång dagligen och året om. Följ-
aktligen utgörs flottans förband så gott 
som uteslutande av kontinuerligt tjänst-
görande medan tidvis tjänstgörande finns 
i form av reservofficerare och ”GSS/T” 
för att förstärka krigsorganisationen vid 
mobilisering. 

Vad har detta inneburit under de snart 
åtta år som gått? Jag har personlig erfa-
renhet från att ha varit fartygschef i sam-
manlagt fem år under värnpliktstiden och 
krigsförbandschef i tre år med enbart 
anställda. Värnpliktssystemet tjänade 
oss väl, i synnerhet som sjötjänst under 
värnplikten med rätta uppfattades som 
attraktivt, vilket gjorde att kvaliteten och 
motivationen hos de värnpliktiga i regel 
var hög. 

Anställda sjömän ger högre förmåga

De stora fördelarna med dagens anställda 
besättningar ligger emellertid i den acku-
mulerat högre nivå som besättningarna 
håller idag. Stridsfartyg är komplexa och 
under värnpliktstiden var stambefälet 
tvunget att utföra många arbetsuppgifter 
som det inte var möjligt eller rationellt 
att år efter år utbilda nya värnpliktiga 
att utföra. Rent beredskapsmässigt är det 
ingen hemlighet att Kustflottan under 
stor del av året var begränsad på grund av 
detta cykliska utbildningsbehov.

Idag har de flesta fartyg en blandning 
av sjömän med uppemot sex-sju års an-
ställningstid och sådana som kommer 
relativt nya från grund- och sjömans-
utbildningen i land. En av de stora för-
delarna ligger förstås i just detta; att en 
stor del av besättningen inte byts ut vid 
ett bestämt tillfälle, utan att ett mindre 
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antal tillkommer, som förhållandevis 
snabbt blir en del av besättningen under 
ledning och förmanskap från sina äldre 
mässkamrater – som ny i en grupp är ju 
få saker är så motiverande som önskan 
att få visa sig kvalificerad att ingå i den. 
Två-tre nya sjömän i en besättning på-
verkar inte helheten särskilt mycket. Det 
större ansvaret som gruppbefälen får i 
kraft av sin erfarenhet avlastar därmed 
de yngre officerarna från att leda grund-
läggande och tidskrävande utbildning.

De något mer erfarna sjömännen är 
idag systemoperatörer. De hanterar sen-
sorer och andra system, leder däcks- och 
maskinarbete, är skeppsbåtsansvariga 
mm på samma sätt som tidigare låg på 
fänrikar och löjtnanter. Den längre tiden 
ombord gör det också rationellt att inves-
tera i vidareutbildningar som tidigare var 
förbehållna stambefälet. Vid våra skolor, 
t.ex. Sjöstridsskolan, tjänstgör i allt stör-
re utsträckning äldre sjömän som lärare 
för yngre – och dessa befattningar är po-
pulära och prestigefyllda! 

Indirekt – och detta är viktigt – höjs 
med detta också stambefälets förmåga. 
Officerare och specialistofficerare be-
höver inte som under värnpliktstiden 
täcka upp för det som de färska värn-
pliktiga ännu inte lärt sig, utan kan kon-
centrera sig på egen utveckling och där-
med bli bättre än sina föregångare var. 
Officerarna kan fokusera på sitt eget yrke 
och slipper lägga tid på att lära sig saker 
när det enda syftet att kunna föra vidare 
kunskapen till nästa års värnpliktiga. De 
anställda sjömännen blir bärare av denna 
kunskap.

Konkurrens om arbetskraft

Den negativa sidan av att bygga ett sys-
tem på anställda är förstås att flottan 

liksom resten av Försvarsmakten tvingas 
konkurrera med resten av samhället om 
bra arbetskraft. Där finns en bild av att 
vi skulle ha särskilt stora problem, vil-
ket inte är helt sant. Vi har idag samma 
utmaningar som alla andra arbetsgivare 
alltid har haft. En sjöman är statsanställd 
och för honom/henne gäller samma prin-
ciper och regler som för andra vad gäller 
anställning, uppsägning eller tjänstledig-
het. I synnerhet yngre människor stannar 
inte åtta år på sin första arbetsplats. Inte 
hos någon arbetsgivare fungerar det så, 
utan 19-20-åringar i Sverige idag vill 
prova olika saker och ser något eller 
några år i flottan som en intressant erfa-
renhet, på vägen mot något annat. Det är 
bra att dessa intresserar sig för flottan, 
men det blir ryckigt om det ses som en 
parentes. 

Flottan har jämfört med t.ex. armén 
redan idag en betydligt högre medelålder 
bland sina GSS, och det är ett önskvärt 
läge. Sjömän som haft några andra ci-
vila jobb och som är mer socialt stad-
gade med familj osv blir mer långsiktigt 
rationellt att ha som anställda. Det med-
för också en viss positiv skillnad på det 
sociala klimatet i sjömanskollektivet när 
detta inte nästan uteslutande består av en 
överkritisk massa av nittonåriga killar. 
Ett kuriosum som måste nämnas i sam-
manhanget är nog besättningen på HMS 
Kullen när jag tillträdde som C42.mröj-
div. Medelåldern bland sjömännen var 
högre än befälet. 

Här syns en nackdel i den ”försvars-
maktsgemensamma” marknadsföringen 
av yrket, som i alltför stor utsträckning 
pekar ut 20-åringar som målgruppen. 
Dessa stannar inte åtta år i sitt något yrke 
och kommer inte göra det i Försvarsmak-
ten heller. 
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Slopad tidsbegränsning för GSS?

En förbättring som kan göras är att helt 
slopa den övre tidsgränsen för anställ-
ning. Även om vi inte tror att många sjö-
män kommer att stanna upp till tolv år är 
själva vetskapen om att anställningen är 
tidsbegränsad en faktor som ger bilden 
av att sjömansyrket endast är att se som 
en parentes i arbetslivet. Möjligheten att 
erbjuda tillsvidareanställning till GSS på 
samma sätt som för yrkesofficerare bör 
därför införas. Det kan också bidra till 
att ta bort bilden av sjömansyrket som en 
parentes i arbetslivet.

Avseende den grundläggande utbild-
ningen till att bli sjöman ombord före-
faller den vara onödigt lång. Den grund-
läggande militära utbildningen och den 
”fortsatta sjömansutbildningen”, som är 
de blivande sjömännens yrkeskurs, är 
sammanlagt nästan elva månader lång. 
Först därefter mönstrar sjömännen om-
bord. Detta kan jämföras med de tidigare 
tre eller fem månader långa förstegs-
utbildningarna för GB/F- resp. PB-värn-
pliktiga. Min personliga uppfattning är 
att mervärdet är för litet i förhållande till 
den flerdubblade utbildningstiden och 
det behövs en kritisk fundering på om det 
inte är en teoretisk överutbildningssyn 
kombinerad med en allmän certifierings-
hysteri vi fastnat i. Sjömansyrket lär man 
sig bäst ombord; i synnerhet med dagens 
mer kunniga besättningar! Förhållandet 
gör också att det i praktiken blir omöjligt 
att – om vi ville – ta in värnpliktiga till 
flottan, då sådana skulle rycka ut efter 
elva månader utan att ha varit ombord 
och således inte kunna krigsplaceras. För 
krigsorganisationen är detta heller inte 
nödvändigt, då flottan vid mobilisering 
inte blir mångdubbelt större. Den fasta 

personalen räcker ur detta perspektiv 
och för det fall förband skulle tillföras 
kommer dessa rimligen också bemannas 
med fast anställd personal.

En indirekt nackdel med detta är 
emellertid att en bredare bas för befäls-
rekrytering förloras, i och med att inga 
”vanliga värnpliktiga” får upp ögonen 
för flottan under sin grundutbildning 
och, liksom författaren till detta anfö-
rande och säkert flera läsare, väljer att 
stanna kvar där. Detta för oss naturligt 
vidare till min andra huvuddel: befäls-
systemet.

 Från enbefäl- tillbaka 
till flerbefälsystem
Jag tillhör utan tvekan dem som väl-
komnar återgången till ett flerbefälsys-
tem. Jag återkommer till detta och vad 
jag menar återstår för att få det på plats. 
För vi återgår inte till systemet som 
fanns före 1982, även om flera principi-
ella likheter förstås finns. Men först en 
översikt av dagens befälssystem.

2008 beslutades om ett flerbefälssys-
tem. Från 1982 hade det enbefälssystem 
som gick under benämningen ”Nya Be-
fälsordningen” (NBO) tillämpats, där 
alla yrkesofficerare grundutbildades 
vid samma skolsystem. NBOs yrkes-
officer skulle vara ”chef, fackman och 
utbildare” och rekryteras ur värnplikts-
kullarna; i flottans fall ur värnpliktsbe-
sättningarna. En styrka med systemet 
med rekrytering bland värnpliktiga var 
naturligtvis att dessa både prövades och 
utvärderades av dem som skulle komma 
att bli deras kommande kollegor, samt 
att de som sökte gjorde det utifrån en 
egenupplevd, konkret bild av det bli-
vande yrket.
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Som chef, fackman och utbildare ut-
bildades NBOs yrkesofficer mot en yr-
kesgren, där han/hon också inledde sin 
karriär, för att efter några år antingen gå 
specialistspåret mot att bli mer fackman 
eller Krigshögskolans allmänna och 
högre kurser som ledde in på chefsspåret.

Problemen med NBO

Här uppstod några av de tre mest allvar-
liga problemen med NBO:

• Det skapade ytterst få riktiga specia-
lister;

• Det tog alldeles för lång tid att skapa 
chefer, t.ex. fartygschefer;

• Alldeles för sen första stabstjänstgö-
ring och ett obefintligt dubbelriktat 
flöde mellan förband och centrala 
staber.

Det blev snabbt tydligt att ”specialist-
spåret” snarare är ett ”icke-karriär”-spår, 
som under NBOs 25 år skapade ytterst få 
riktiga specialister. Det lönade sig inte 
och decennier av välmenande försök att 
höja dessas status fallerade på det faktum 
att vägen mot högre grader och högre lön 
gick någon annanstans. De strukturella 
förutsättningarna saknades. Jfr ledamo-
ten Kaj Nielsen i TiS 1994:3. ”...där en 
yrkesofficer som valt KHS SK och bli-
vit löjtnant vid 25 års ålder med största 
sannolikhet kommer att gå i pension 
35 år senare med samma grad.” NBO-
systemets ”specialister” kom därför inte 
att ersätta det tidigare systemets plutons- 
och kompaniofficerare, även om dessa 
i princip fortsatte i sitt gamla spår, fast 
konverterade till löjtnanter och kaptener.

Det andra allvarliga problemet var 
den långa tiden det tog att skapa chefer. 
Fartygschefer i flerbefälssystem är i re-
gel betydligt yngre än vad NBO kom att 
producera. I regel, t.ex. i Royal Navy och 
i den tyska flottan, tillträds fartygschefs-
befattningar på mindre stridsfartyg som 
ubåtar, minröjningsfartyg och robotbåtar 
av officerare i 29-30 årsåldern; fregatt- 
och jagarchefer är 35-40. Generalstabs-
officersutbildning genomgås i de flesta 
länder i åldern 32-33, i Sverige numera 
tio år senare.

Det tredje bekymret med NBO var den 
uppdelning mellan förband och centrala 
staber befälsordningen medförde. Alltför 
ofta delades karriären upp i två huvud-
delar, där officeren under tio, tjugo eller 
fler år tjänstgjorde vid förband, för att 
därefter tjänstgöra i Högkvarteret utan att 
komma tillbaka till förbandet. För dem 
som lämnade tidigt kunde detta innebära 
att större delen av karriären tillbringades 
i central stab, vilket kunde ge signalen att 
det klurigaste karriärvalet var att lämna 
förbandsverksamheten så tidigt som möj-
ligt. 

En fördel med NBO var den – åt-
minstone teoretiskt – obegränsade möj-
ligheten till befordran. I ÄBO nåddes 
slutgrader för tidigt, menar jag. Något 
som ofta framförs som en fördel är den 
enorma fackmannakunskap som NBO-
officerarna sades inneha. Jag fördjupar 
inte det vidare här, men är av uppfatt-
ningen att denna alltför ofta fanns på be-
kostnad av andra förmågor – vilket bland 
annat gjorde att fartygschefskap förlades 
till allt högre åldrar. Nyblivna kaptener 
var erfarna som uppbördsmän, men ova-
na som chefer.
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Nuvarande befälssystem

Flottan ligger långt fram i återinförandet 
av flerbefälssystemet. Ett skäl kan vara det 
tydliga behovet av framförallt en hållbar 
utveckling av specialister som ständigt 
insatta, stående förband alltid haft. I sam-
arbetet med andra nationers flottor uppfat-
tar jag att många sett hur samspelet mel-
lan kategorierna fungerat. 

Officeren i dagens befälssystem

Officerare utbildas idag vid det treåriga 
Officersprogrammet – OP . Det är en 
högskoleutbildning inom Försvarshög-
skolan och leder till en yrkesexamen på 
grundnivå – officersexamen. I de tre åren 
ingår två terminer så kallad verksamhets-
förlagd utbildning; d.v.s. vid någon av 
Marinens skolor. Övriga terminer är s.k. 
försvarsgrensgemensamma, vilket ofta 
innebär att marina inslag saknas. Efter 
examen och utnämning till fänrik åter-
står i nuläget ytterligare cirka en termins 
utbildning, främst inriktad mot att upp-
nå en högre nautisk kompetens. Denna 
kompletterade utbildning har under tidi-
gare OP varit hela tre terminer efter exa-
men, där fänrikarna studerat vid civila 
sjöbefälsskolor i syfte att erhålla i stort 
sett samma nautiska utbildningsnivå som 
en elev som läser till sjökapten. Här har 
tack och lov en tillnyktring skett. Nautik 
och konsten att framföra ett stridsfartyg 
är centrala kunskaper och färdigheter hos 
en sjöofficer, men handels- och örlogsflot-
tan gör det på helt olika sätt utifrån sina 
olika behov; fartygsbefälet ska och måste 
därför utbildas annorlunda. Sjöofficerare 
ska lära sig att framföra fartyg i trånga 
och svåra farleder, kunna manövrera i 
förband och på ett taktiskt sätt – som en 
del av striden, inte som transporttjänst. 

Detta lär man sig inte på en civil sjöbe-
fälsskola. Ett första steg med viktigt 
symbolvärde vore att byta namn på sjö-
officersutbildningen från ”Officerspro-
gram med nautisk inriktning” till ”Inrikt-
ning sjöstrid”. Det är nämligen sjöstrid 
en sjöofficer ska kunna.

Officerare med inriktning sjöstrid 
(som det förhoppningsvis snart heter!) in-
leder normalt tjänstgöringen vid förband 
i instegsbefattning ombord på bryggan 
eller i SLC, för att så snart som möjligt få 
användning för den utbildning till nauti-
ker, chef, ledare och sjöofficer som erhål-
lits vid OP. Här skaffar sig den nyblivne 
officeren praktisk erfarenhet för att inom 
ramen för stridstjänsten självständigt 
kunna vara vakthavande officer till sjöss; 
tillämpa och utveckla sitt direkta ledar-
skap. Denna tjänstgöring är normalt upp 
till två år och bör när det bedöms lämp-
ligt följas av ett till två års tjänstgöring 
som breddar officeren inom strids- och 
fartygstjänsten. 

Växling mellan förband och stab

Stabstjänstgöring för officerare behöver 
komma tidigare nu än vad som varit fal-
let i äldre tider. I staber, vare sig det är på 
division, flottilj eller högre upp utvecklas 
officeren genom att samordna verksam-
het på lång och kort sikt, att projektleda, 
delta i övningsplanering och att överhu-
vudtaget arbeta med frågor han eller hon 
sällan kommer i kontakt med ombord, 
men som officersutbildningen ska ha 
gjort officeren förberedd för. Insikten 
i de processer som ligger till grund för 
förbandets verksamhet och personlig 
erfarenhet från arbetsgången en eller två 
nivåer ovanför fartyget vidgar officerens 
horisont på ett positivt sätt när officeren 
återvänder till nästa högre nivå ombord.
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Principen att ha varit stabsofficer på 
högre nivå, före chef på lägre nivå, bör 
prägla den moderna officerskarriären.

En officer utvecklas mot chefsbe-
fattningar. I det nya utbildningssys-
temet bör officeren efter att ha varit 
stridsledningsofficer/sekond eller far-
tygschef på mindre fartyg nomineras till 
det ”Högre officersprogrammet” som 
är en tvåårig masterutbildning vid För-
svarshögskolan. Denna utbildning bör 
som nämnts ovan läsas cirka tio år tidi-
gare än idag och efterföljas av placering 
som fartygschef. Att målmedvetet sänka 
tiden det tar att bli kompetent nog att blir 
fartygschef, utan att sänka kraven, måste 
vara möjligt men det är en kombination 
av bra (och rätt!) utbildning, tydliga mål-
bilder och ett stort men självklart ansvar 
för de äldre officerarna att utveckla de 
yngre.

Idealt har en officer som just lämnat sitt 
fartygschefskap cirka 25 år kvar i yrket 
och mycket tid att göra nytta som högre 
chef eller som stabsmedlem och lärare i 
marinen eller vid gemensamma staber 
och skolor.

Vägen in i sjöofficersyrket

Vägen in till officersyrket var tidigare 
värnplikten. Idag är det givetvis möj-
ligt och ofta lämpligt att sjömän med 
potential uppmuntras att söka officersut-
bildning. Här är det viktigt att det goda 
inte blir det bästas fiende genom att vi 
automatiskt tror att de skickligaste sjö-
männen också blir de bästa officerarna. 
Det finns också en tids- och ålderaspekt. 
Jag har tidigare pekat på problemen i 
NBO med den stigande åldern på t.ex. 
fartygschefer. Vi får inte hamna i en si-
tuation där kadetterna på OP är 26-27 år 
gamla när de börjar och blir fänrikar vid 

30. Konsten ligger därför i att hitta just 
chefs- och ledarpotentialen tidigt. 

Ett annat sätt att rekrytera är genom en 
aspirantutbildning som föregår OP. Här 
har stora steg i rätt riktning tagits. Ett 
problem med dagens utbildningssystem 
är att det faktiskt är möjligt att bli sjö-
officer utan att ha varit till sjöss. El-
ler åtminstone att inte ha varit till sjöss 
förrän flera år in på utbildningen. Detta 
har delvis rättats till i kommande utbild-
ningar, men ytterligare ett betydelsefullt 
steg vore en medveten och mycket tydlig 
”marinisering” av våra blivande sjöoffi-
cerare. De måste tidigt uppleva vad de är 
på väg att bli en del av och tidigt känna 
stolthet över det. Några enstaka kommer 
upptäcka att de valt fel och kan i så fall 
sluta med en gång i stället för att ta upp 
en elevplats i flera år innan de hoppar av.

Aspirantutbildningen är en sådan cirka 
nio månader lång utbildning som före-
går OP. Den inleds med den tre månader 
långa ”gröntjänsten” GMU och fortsätter 
sedan med skonertsegling, teoretisk och 
praktisk navigationsutbildning, skydds-
tjänst och sjömanskap. Detta är utmärkt, 
bortsett från att tre månader är alldeles 
för lång ”GMU”. Samma typ av aspirant-
utbildning är lämplig före den återinförda 
reservofficersutbildningen. Tillsammans 
med ledamoten Mikael Brännvall skrev 
jag i TiS 3/2015 om hur ett reservofficers-
koncept borde kunna se ut och fördjupar 
inte det här, mer än att det är glädjande att 
även den komponenten är åter!

Mariningenjören

En officerskategori som verkar ha glömts 
bort i den nya systemet är Mariningen-
jören, vilket är beklagligt. Det finns 
sannolikt ett stort behov av ingenjörs-
kompetens även i framtiden och den 
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akademiskt bildade ingenjören skulle 
utgöra en utmärkt pusselbit i befälssys-
temet tillsammans med de taktiska of-
ficerarna och de mest erfarna tekniska 
specialistofficerarna. En utbildnings- och 
utvecklingsform för dessa måste återin-
föras, fastställas och tillämpas. Ledamö-
ter i Örlogsmannasällskapet har redan 
bidragit till att visa en bra målbild för en 
sådan kategori och den bör anammas in i 
personalstrukturerna. 

Avslutning

Sammanfattningsvis är befälskategorin 
sjöofficer huvudsakligen på rätt väg. 
Mina huvudpunkter:

• Det är viktigt att utvecklingen mot 
chefskap drivs vidare och att vi får 
fram chefer tidigare;

• Vi ska fortsätta bort från ytterläget 
med en orimlig fokus på rent civil 
nautik och återgå mot sjöstrid och 
taktik som sjöofficersyrkets raison 
d’être;

• En växling mellan stabs- och för-
bandstjänst måste mycket tidigare 
bli en naturlig del av officerskarriä-
ren;

• Mariningenjören behöver återkom-
ma strukturerat;

• En tydligare och tidigare ”marini-
sering” vore till allmän gagn för 
yrket. Värdet med s.k. försvars-
grensgemensam grundutbild-
ning till officer måste ifrågasättas. 

• 

Specialistofficerare

En specialistofficer utbildas idag inom 
ett specifikt yrke och alltså inom en 
viss tjänstegren. Till skillnad mot of-
ficeren, är det för specialistofficeren 
normalt och också rationellt att ha en 
flerårig bakgrund som sjöman. Speciali-
stofficerarna utbildas vid Försvarsmak-
tens egna skolor, som Militärhögskolan 
Halmstad, Försvarsmaktens tekniska 
skola, Amfibiestridsskolan och förstås 
vid Sjöstridsskolan. Utbildningen är om-
kring ett år lång och efter examen place-
ras sergeanterna, som de blir, oftast som 
ställföreträdande tjänstegrenschefer, t.ex. 
2. Sonarofficer, 2. Luftförsvarsofficer, 
Sambandsbefäl, 2. maskinist, Dykbefäl 
osv. 

Specialistofficerarna och officerarna 
utgör komplement till varandra. Med 
Ricardos handelsteoretiska ord ska de ha 
”komparativa fördelar”, d.v.s. båda ska 
göra det de är bäst på och därmed ska re-
sultatet optimeras. 

Specialistofficerarnas inledande år 
i karriären påminner därför om NBO-
officerens subalternår. Den viktiga 
skillnaden är att specialistofficeren från 
början är tydligt knuten till en yrkes-
gren som det förväntas att han eller hon 
fördjupar sig i och utvecklas inom på ett 
sätt som varken underofficerarna i ÄBO 
gjorde eller som NBO lyckades med. 
Här ligger också några av de viktigaste 
utmaningarna i att få högsta möjliga ef-
fekt ur systemet: att peka ut och skapa 
förutsättningar för specialistofficerarnas 
karriär på längre sikt. En stor mängd 
kaptener och örlogskaptener, samt en och 
annan kommendörkapten, sitter i dagens 
system på befattningar som egentligen 
är avsedda för personer med djup och 
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specialiserad yrkeskunskap – speciali-
stofficerare. 

Även många av de befattningar som 
Försvarsmakten bemannar på FMV och 
FOI är sannolikt mest lämpade för specia-
listofficerare. Här ligger därmed en viktig 
skillnad jämfört med 1960 och 1972 års 
befälsordningar, där en underofficer/plu-
tonsofficer relativt snart nådde karriärens 
topp.  För de främsta specialistofficerarna 
finns efter cirka 15 års tjänstgöring möj-
ligheten att nomineras mot den ”Högre 
Specialistofficersutbildningen”, varefter 
kvalificerade befattningar på alla nivåer 
ska vara aktuella – i många fall sådana 
som tidigare varit avsedda för kk/övlt, 
men där djupa yrkeskunskaper och erfa-
renhet är de dimensionerande kraven.

Utmaningarna och förbättringspotenti-
alen avseende specialistofficerarna ligger 
därför i att våga tillämpa systemet fullt ut; 
att strukturellt peka ut vilka av gårdagens 
officersbefattningar som är dagens speci-
alistofficersbefattningar. Och detta gäller 
hela vägen upp till Högkvarteret och våra 
kommande försvarsgrensstaber. Detta är 
framförallt en mental omställning, som 
ibland är besvärlig för officerare ur det 
gamla systemet som sitter på befattningar 
som kommer bli specialistofficersbefatt-
ningar. Här är det svårt att se det positiva 
i att befattningen kräver djupa yrkeskun-
skaper inom ett visst område – trots att det 
i regel är därför som just den officeren är 
placerad där! Prioriteringen för Försvars-
makten bör dock var enkel: den yngre 
generationens framtid är viktigare. Upp-
lever en nyutexaminerad specialistofficer 
att det finns ett karriärstak efter t.ex.  tolv 
år, kommer han eller hon se sig om efter 
ett annat jobb redan efter fem år.

En väsentlig skillnad mot 
äldre flerbefälssystem ska vara 

utvecklingsmöjligheterna för specialistof-
ficerare. Som påpekas i en PM till KÖMS 
redan 1954 (i samband med marinens be-
fälsutredning 1950) kunde på femtiotalet 
en 23-årig högbåtsman ha samma grad till 
pension vid 55. Det systemet ska vi inte 
tillbaka till. Här har flottan kommit längst 
av alla försvarsgrenar, men det återstår att 
göra.

Utvecklingen för specialistofficerare 
ska inte vara den linjära, som för of-
ficerarna utan är vad som ibland kall-
las den utvidgande karriären, och som 
kan beskrivas med en slags gittermo-
dell, som bygger upp specialistofficeren 
som yrkesman genom horisontella för-
flyttningar mellan befattningar på olika 
tjänstenivåer. På nästa sida exemplet från 
specialistofficer inom undervattensstrid, 
där man kan se hur befattningar om-
bord avlöser varandra, hur tjänstgöring 
vid andra myndigheter och högre staber 
kommer in efter några år.

De steg och åtgärder som återstår inom 
specialistofficersspåret är att löpa linan ut 
och se till att personalsystemets strukturer 
stämmer med idéerna bakom flerbefäls-
systemet. De långsiktiga karriär-vägarna 
för specialistofficerare måste tydliggöras 
och manifesteras strukturellt. Nu och inte 
”om några år”.

Sammanfattning

Marinen är på rätt väg i flera områden. 
Konceptet med anställda sjömän ombord 
har bidragit till en ökad professionalise-
ring och bättre tillgänglighet, samtidigt 
som marinen får uppleva vissa baksidor 
med at vara en arbetsgivare bland alla an-
dra.

Det flerbefälssystem som (åter-)införts 
har god potential att tjäna marinens behov, 
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men det förutsätter bland annat att det tillåts verka fullt ut och inte bli en långdragen 
övergångskompromiss. Medveten chefsutveckling för officerare och tydliggjord långsik-
tighet för specialist-officerare är de två tyngdpunkterna där.

På flera områden, främst rekrytering och den grundläggande utbildningen, bör en 
tydligare marin profil finnas. En marin aspirantutbildning är ett lovande steg i denna 
riktning.

Exempel på karriärgång för specialistofficer inom undervattensstrid
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Direktör 
Alain Laurec

Direktör Laurec har en akademisk 
grundutbildning i matematik och statis-
tik. Från 1970 var Laurec verksam inom 
området biologisk oceanografi med spe-
cialisering dels på numerisk ekologi och 
dels på uppföljning av fiskebeståndet. 
Från 1990 till pensioneringen 2007 arbe-
tade Laurec i Europeiska Kommissionen 
som ansvarig för åtgärder för bevarandet 
och kontroll av fiske,  europeiska pro-
grammen för forskning angående fiske 
och vattenbruk. Sedan september 2007 
arbetar han som konsult – huvudsak-
ligen ideellt. Laurec är medlem av den 
oceanografiska sektionen av Académie 
de marine.

Överfiskning : myter och realiteter
Abstract: Most fish spawn small planktonic eggs. Life cycles imply numerous plank-
tonic stages. Each stage has its own ecological niche, food and predators, so that food 
webs are more complicated than in terrestrial ecosystems. Eggs and larvae survival 
rates are low, and very variable from year to year. Basic fisheries monitoring focuses on 
fish large enough to be fished, namely recruited fish, setting aside what could explain 
fluctuations from year to year in their numbers (recruitment).  A moderate decrease of 
the abundance of adult fish does not impact recruitment, while too intensive fishing, 
especially on small size fish, can lead to stocks collapses, and more commonly to (sus-
tainable) yields lower than what they could be. Attempts to explain the influence of the 
environment on recruitment have failed, just as too ambitious efforts on food webs. 
Most fisheries can, however, be successfully managed using simple tools. While real 
improvements have been achieved, the rumour has spread that everything is getting 
worse. The best way to understand the real scientific diagnoses is to get the information 
from the structures in charge of monitoring fisheries, which make their conclusions 
available on the internet.
Introduktion
( Anm: Artikeln är översatt av redaktören som ansvarar för alla de fel som härvid kan ha uppstått)
Konsekvenserna av fisket för den marina miljön har länge varit en fråga för 
specialister. De vetenskapliga analyserna avseende fördelarna med en minsk-
ning av fisketrycket har sällan följts av beslut och handling; yrkesfiskarna lyckas 
i allmänhet få de politiskt ansvariga att undvika åtgärder som skulle ge kortsiktiga 
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negativa konsekvenser för sektorn. Sedan några år har miljörörelserna strävat efter 
att öka förståelsen hos allmänheten för de risker som fisket åstadkommer avseende 
de marina ekosystemen. Denna utveckling har inneburit en motvikt till konserva-
tismen hos de som, i namn av de ”stackars fattiga yrkesfiskarna”, har blockerat åt-
gärder som kunde medfört en effektiv administration. Denna motvikt har emellertid 
också inneburit såväl förenklingar som överdrifter, vilket lett till att fisket ofta blir i 
överkant ifrågasatt i media. Som konsekvens sprids en förenklad bild av att fiskere-
surserna nu försvinner. Mot denna bakgrund vill denna artikeln hjälpa läsaren att 
förstå substansen i debatten utan att falla vare sig i den ena fållan: ”yrkesfiskarnas 
vänner” eller den andra: ”den marina miljöns vänner”. 
För att få en rimlig uppfattning om de verkliga utmaningarna är det nödvändigt 
att uppskatta skillnaderna mellan ekosystemen till havs och till lands eftersom de 
senare i allmänhet används – omedvetet eller ej – som referens. 
Det första avsnittet behandlar den marina ekologins grunder. Därefter diskuteras 
det möjliga resultatet av en professionell uppföljning av fisket. Det tredje avsnit-
tet behandlar de alarmistiska tongångarna hos de som inte förstår vare sig situa-
tionens komplexitet eller de framsteg som nåtts på senare tid.

 Jämförelse mellan 
ekosystemen till lands och 
till havs; de viktigaste 
egenskaperna.
Miljöfrågorna lider av samma problem 
som många ekologiska debatter: antro-
pomorfism (tendensen att se djur som 
människor), empati för vissa arter, my-
ten om en unik forntida ekologisk balans 
störd av människan, uttalanden av veten-
skapsmän och andra ”förstå-sig-påare” 
som uttalar sig om frågor utanför deras 
kompetens och sammanblandning av 
militanta övertygelser och vetenskapliga 
resultat. Härtill kommer grundläggande 
skillnader mellan ekosystemen till lands 
och till havs.

 Matpyramider och näringskedjor

Den primära produktionen, som är kop-
plad till fotosyntesen, är på land domine-
rad av flercelliga växter, exempelvis träd, 
vars interna uppbyggnad gör det möjligt 

att pumpa in vatten och näringssalter i 
marken genom saven som kommer från 
de övre delarna som är exponerade för 
ljuset. I havet, utom kustnära som inte 
är ”typiskt hav”, är fotosyntesen i förs-
ta hand ett resultat av fytoplankton som 
väsentligen är encelliga. Där havsdjupet 
är tillräckligt grunt för att släppa ge-
nom ljuset är inte flercelliga organismer 
nödvändiga; en encellig alg om 10 mi-
cron (μm) kan hitta de element som är 
nödvändiga för fotosyntes direkt i sin 
omgivning.

Djurlivet bygger på konsumtion av pri-
mära produkter. På marken lever de stora 
djuren på växter. I havet är de växtätande 
djuren små – något hundratal micron - 
förutom i några huvudsakligen kustnära 
miljöer. De växtätande fytoplanktonen 
äts av rovdjur som också tillhör plank-
tonsläktet. För att komma upp till en liten 
fisk (som ansjovis) krävs ytterligare en 
eller två trappsteg i matpyramiden. De 
fiskarter som är de viktigaste för fisket 
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tillhör ytterligare högre trofiska nivåer 
(d.v.s. ännu högre i matpyramiden). En 
torsk äter inte plankton utan små fiskar 
och kräftdjur. En fiskart har inte en kon-
stant plats i matpyramiden; en vuxen röd 
tonfisk har, innan den blev ett högre rov-
djur varit byte för ett antal små organis-
mer (omkring 1 mm),

Det som tillhör det som människan 
äter finns på flera trofiska nivåer till lands 
och till havs. På land konsumerar män-
niskan (1) medelstora och stora växter 
och då speciellt sådant som exempelvis 
frukt, säd och rötter (ex. potatis) med 
stort energiinnehåll och (2) djur av varie-
rande storlek inklusive deras produkter 
som ägg och mjölk. Från havet konsu-
merar människan i första hand köttätare 
(rovfisk) och det vi tillgodogör oss är i 
första hand deras kött, vilket innebär att 
de måste ha en viss storlek.

Plankton

Man skiljer på de organismer som lever 
i havet mellan ytan och botten (pelagos) 
och sådana som lever på eller nära bott-
nen (bentos). I pelagos spelar plankton en 
avgörande roll. De kan inte röra sig mer 
än några millimeter eller någon centime-
ter. De flesta bottenlevande arter (bentos) 
lägger ägg och/eller larver som tillhör 
planktonsläktet. Framgång med repro-
duktionen kräver rätta förhållanden för 
utveckling och överlevnad men också att 
vattenvolymen har en lämplig miljö för 
överlevnad och utveckling.

Det finns en mängd olika typer av 
plankton: 1) fytoplankton eller växt-
planktion och (2) djurplankton. Vissa 
djurplankton lever hela sitt liv som plank-
ton medan det för andra är ett övergångs-
stadium. Allteftersom de senare växer 
passerar de olika stadier som är mycket 

olika avseende morfologi (form och upp-
byggnad) och näringsbehov. I ett första 
stadium kanske de lever på fytoplankton 
för att därefter leva som larver etc. För 
djurplankton spelar mikroskopiska kräft-
djur en avgörande roll. Särskilt viktig är 
hoppkräftan som finns i många olika for-
mer och har stor ackumulerad biomassa; 
de utgör därigenom en särskilt viktig del 
av livet.

Fjärranalys gör det möjligt att skapa 
kartor som översiktligt visar mängden 
av klorofyll och därigenom mängden fy-
toplankton – se exempelvis NASA The 
chlorophyl map of the Ocean. Närmare 
studium kräver emellertid att man tar 
prov på plats. Motsvarande möjligheter 
finns inte när det gäller djurplankton. 
Trots alla tekniska mätmetoder så är det 
nödvändigt att samla in prover och att 
en specialist räknar arter och utveck-
lingsstadier. Det är emellertid svårt att 
undvika felmätningar i samband med 
uppskattningar av mängden plankton av 
olika arter. Härtill kommer att mängden 
av en viss art uppvisar stora geografiska 
variationer, som dessutom ofta är ord-
nade i mikrostrukturer, i lokala kluster. 
Resultatet varierar därigenom starkt mel-
lan olika platser.

Livscykler och 
demografiska strategier
Jämförelse mellan djuren på land och 
i havet

På land, och då speciellt bland tamdjur, 
dominerar de varmblodiga djuren. Deras 
interna värmesystem gör att de kan hålla 
en stabil kroppstemperatur. Så är det inte 
bland djuren i havet. Med undantag för 
däggdjur och havsfåglar – och i viss mån 
för tonfisk, haj och fisk av besläktade 
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arter – så dominerar de kallblodiga dju-
ren. 

I den marina miljön sker reproduktio-
nen i allmänheten genom att de kvinnliga 
och manliga könscellerna möts i vattnet. 
Äggen är små – i allmänhet omkring 1 
mm för fisk. Kräftdjurens larver växer 
stegvis och skiftar då ofta form.  Fiskar 
och blötdjur växer kontinuerligt vilket 
inte hindrar att de skiftar form under 
tillväxten som larver. Varje larvstadium 
har sina anpassade matvanor; bytena blir 
allt större. Den slutliga förvandlingen ger 
upphov till fiskyngel, som liknar en vux-
en fisk men bara någon centimeter stor. 
Mängden farliga rovdjur, mycket stor för 
de minsta, minskar när storleken ökar. 
De minsta är alltså utsatta för en intensiv 
jakt; ofta överlever inte mer än 1% larv-
stadiet. På land är detta stadium skyddat 
– i livmodern hos däggdjuren eller i ägg-
gen hos reptiler och fåglar. Efter födseln 
(motsv.) matas och skyddas djuren av 
de vuxna. Överlevnadsgraden är därför 
mycket högre bland landdjuren.

Den höga dödligheten hos ägg, larver 
och unga fiskar i den marina miljön ba-
lanseras av en mycket hög fortplantnings-
kapacitet. En hona bland fiskarna eller 
kräftdjuren avsöndrar ofta flera tusen ägg 
per kilo medan siffran för blötdjuren ofta 
är ännu högre. Om man tar hänsyn till 
alla dessa variationer framträder en sam-
lad logik när man tar hänsyn till att livet 
först utvecklades i haven. Livet på land 
börjar långt senare. 

Demografiska strategier – automatisk 
reglering

En population utgörs av en grupp indi-
vider av en art som finns inom ett visst 
område vid en viss tid – utbytet med 
andra populationer av samma art är 

litet eller noll. Varje art som har överlevt 
fram till våra dagar har haft åtminstone 
en population. För att en populations 
skall överleva i längden krävs åtminstone 
att två på varandra följande generationer 
genererar honor som överlever till dess 
de blir könsmogna.  Olika kombinationer 
är möjliga avseende livslängd, fertilitet, 
dödlighet i olika åldrar och stadier. Vissa 
arter har en begränsad fertilitet med en 
reducerad dödlighet. För andra arter kan 
det vara tvärtom – mycket hög fertilitet 
kombinerad med en låg överlevnad för 
larverna. Denna kombination bestämmer 
en arts demografiska strategi (life history 
strategy). Termen strategi är lite olycklig 
eftersom den antyder att det finns en vilja 
men termen har blivit vanlig. För arter 
med svag fertilitet och god överlevnad 
under de första stadierna av livscykeln 
talar man om en strategi K. Strategi r är 
det omvända (se https://sv.wikipedia.org/
wiki/R-K-selektion reds. anm.)

Alla nu levande arter har mött varie-
rande levnadsförhållanden. Dels har 
dessa varierat år från år på grund av, 
framför allt, hydrologiska och meteoro-
logiska förhållanden och dels över långa 
perioder som till exempel istider eller 
uppkomst av nya rovdjur. Alla strategier 
innehåller därför en komponent anpass-
barhet för det fall att antalet könsmogna 
individer minskar. Denna medger att an-
talet överlevande larver ökar eller att fer-
tiliteten ökar eller att könsmognaden in-
träffar tidigare. Alla dagens populationer 
har sådana regleringsmekanismer som 
uppstått under utvecklingen.

I den marina miljön dominerar r-stra-
tegierna, tvärtom mot livet på land där de 
stora däggdjuren och fåglarna är arkety-
per av K-strategier. Den absoluta huvud-
delen av den fisk som fångas följer en 
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r-strategi med planktoniska larver. Detta 
förhållande medger en geografisk sprid-
ning som underlättar en återbesättning av 
områden som varit översvämmande efter 
en istid (ex: Biscaya-bukten, Engelska 
Kanalen, Nordsjön, Östersjön). Larver-
nas höga dödlighet motverkas av en hög 
uthållighet, det räcker med att dödlighe-
ten sjunker från 99% till 98% för att över-
levnadsgraden skall fördubblas.

Rörlighet i den marina miljön

Många havsdjur är rörliga och kan röra 
sig inom avsevärda områden; hundra-
tals- till tusentals kilometer. Tonfisken 
kan migrera över en ocean. Plankton rör 
sig passivt, det vill säga de följer med 
vattnet, och det kan räcka med en liten 
vertikal rörelse för att den skall hitta ett 
skikt som rör sig åt rätt håll. Alla arter 
som är planktoniska larver kan åtmins-
tone röra sig på detta sätt. I den marina 
miljön är det lätt att röra sig i förhållande 
till vad som gäller på land. Flytbarheten 
är lätt ordnad, passiv rörlighet underlät-
tas av havsströmmar och simning kräver 
i allmänhet mindre energi än att springa 
eller att flyga. En konsekvens är att det 
knappast finns någon population som är 
stationär inom ett begränsat område un-
der alla utvecklingsstadier. Lekområdena 
är skilda från ynglingsområdena. Förbin-
delsen mellan dessa områden sker genom 
transport av ägg och larver. Senare rörel-
ser och då speciellt migration av lekbe-
ståndet (fisk som skall leka) sluter cirkeln. 
Följaktligen kan man inte diskutera en 
populations utveckling utan att ta hänsyn 
till alla de geografiska områden där den 
är närvarande under åtminstone en del av 
den biologiska cirkeln. Detta komplice-
rar dialogen mellan vetenskapsmän och 
såväl fritids- som yrkesfiskare som bara 

känner till läget i den egna fiskezonen. 
En annan konsekvens är att ett begränsat 
marint skyddsområde är en dålig idé för 
alla arter vars livscykel berör ett mycket 
större område och där de områden där 
arten är mest känslig kommer att befinna 
sig utanför skyddsområdet.

 Grunder för en 
vetenskaplig utvärdering 
av mängden fisk
Fisk som tillhör en viss art är inte jämt ut-
spridda utan samlar sig i ett antal distink-
ta populationer i lika många geografiska 
områden; man talar om bestånd – exem-
pelvis beståndet av torsk i Nordsjön. De 
stora bestånden följs upp vetenskapligt 
var för sig.

Brytpunkter mellan generationerna

Det klassiska sättet att följa upp be-
stånden är att analysera utvecklingen 
av demografin genom att skilja på olika 
årsklasser där varje klass tillhör samma 
reproduktionssäsong. Djur födda samma 
år utgör en kohort. Ofta kan man inte 
följa utvecklingen förrän kohorten är så 
gammal att den kan fiskas. Ett djur som 
nått denna ålder är en ”rekryt” och bildar 
en ”åldersklass” per år. Det är omöjligt att 
följa en individ från ägg till rekryt, det är 
enklare att följa individerna därefter. An-
talet rekryter från en och samma kohort 
varierar och är svårligen förutsägbart. 
Däremot är ”framtiden” för rekryterna 
relativt enkelt att förstå. Den beror på 1) 
individernas tillväxt, 2) ett antal av dem 
dör antingen genom 2a) fiske; dödlighe-
ten pga. fiske (fiskedödlighet) betecknas 
F och motsvarar förhållandet mellan 
fångst och medelförekomst under en pe-
riod, i allmänhet ett år, eller 2b) andra 
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orsaker (sjukdom, rovdjur…) som totalt 
bildar den naturliga dödligheten M. Slut-
ligen 3) reproduktionen under den aktu-
ella perioden. 

Tillväxt och fertilitet varierar inte 
mycket över tiden. Skillnaderna mellan 
åldersklassernas storlek gör att varje ny 
åldersklass storlek framstår som slump-
mässig och som inte får slösas bort genom 
dålig administration. Ett alltför intensivt 
fiske, speciellt av unga fiskar 1) gör att 
man får fisk som inte har haft möjlig-
het att växa tillräckligt och 2) reducerar 
mängden fisk som kan reproducera så att 
åldersklassen får svårt att generera en ny 
generation. Det bildas en brytpunkt mel-
lan åldersklasserna.1 Vissa vetenskaps-
män har ansett att denna syn är gammal-
modig. Men de olika försöken att förklara 
fluktuationerna i rekryteringen på andra 
sätt har inte lyckas. Det skulle i och för 
sig vara intressant att förstå fiskets alla 
konsekvenser inte bara beträffande den 
fångade fisken men också för deras by-
ten, deras ”fiender” och deras ”konkur-
renter” inom hela näringsväven.2 Detta är 
emellertid inte möjligt eftersom det finns 
alldeles för många osäkerheter i förhål-
lande till de fakta som man kan samla; 
detta gäller speciellt om också vill införa 
variationerna i överlevnad hos ägg och 
larver. Mycket kan göras med moderna 
statistiska metoder; det är nu möjligt att 
beskriva huvuddragen av en näringsväv 
inom ett ekosystem men det är mycket 
svårare att förutse hur man hanterar för-
ändringar som exempelvis förekomsten 
av en viss art. 
1 Se Beverton, R.J.H. and S.J. Holt,. ”On the 
dynamics of exploited fish populations”. Fish. 
Invest. Ser. 2 Mar. Fish. G.B. Minist. Agric. 
Fish. Food No.19. 1957
2 h t t p s : / / s v . w i k i p e d i a . o r g / w i k i /
N%C3%A4ringsv%C3%A4v

Allt för många slutsatser som dragits 
genom ekosystemansatsen3 vilar inte på 
strikt vetenskaplig metod. 4

Huvuddelen av användbara slutsatser 
avseende administrationen av fiske kom-
mer från uppföljning av fångster. Utveck-
lingen av den demografiska utvecklingen 
efter rekrytering underlättas av möjlighe-
terna att bestämma en fisks ålder. För de 
yngsta följer detta av deras storlek.  Men 
de individuella variationerna inom en och 
samma kohort gör det nödvändigt att av-
läsa individernas ålder vilket görs genom 
att studera en hård del av fisken (som rygg-
raden). På sådana platser så kan man följa 
säsongvariationer mellan långsam och 
snabb tillväxt ungefär som när man läser 
årsringarna på ett träd (dendrokronologi). 
Metoden underlättas av att fisken är kall-
blodig. Ett stickprov av fångst gär det möj-
ligt att skapa en tabell som kallas catches 
at age. Över en viss ålder blir det svårt att 
läsa åldern och då delar man upp provet 
i de som är under respektive över denna 
ålder, På nästa sida visas ett exempel på 
catches at age för en rekryteringsålder om 
5 år och en ålder då vidare åldersbestäm-
ning inte är möjlig om 12 år (grupp 12 +).  

Man noterar här hur mycket fisk av en 
viss ålder som fångats ett visst år (Ca,y). 
Man kan här följa kohorten 2000 (som re-
kryterades vid 5 år) och hur denna utveck-
las över tid. En enkel analys av sådana 
tabeller ger ofta mycket information. Ex-
empelvis kan man se hur fångsterna tidi-
gare omfattade mycket gammal fisk med-
an senare fångster mest innehåller yngre 
fiskar vilket tyder på en stor dödlighet.

3 http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-mil-
joarbetet/Vagledningar/Samhallsplanering/
4 Se rapporter från STECF (Vetenskapliga, 
tekniska och ekonomiska kommittén för fiske-
rinäringen)



320

Vetenskapsmännen använder statis-
tiska metoder som kombinerar dessa 
tablåer med annan information för att 
i efterhand kunna uppskatta antal och 
mortalitet genom fångst per år och per 

ålder.5  Den årliga rekryteringen (av fisk 
till fertil ålder) utgör härvid viktig infor-
mation. Härtill kommer kompletterande 
metoder som utvecklingen av fertil bio-
massa (SSB för Spawning Stock Biomass 

5 Det finns idag mer komplexa metoder men 
som, enligt författaren, inte ger avgörande för-
delar utom, möjligen för speciella fall som ton-
fisk.

eller SB för Spawning Biomass) genom 
att årsvis lägga ihop ett (vägt) antal per 
ålder beroende på a) individernas vikt 
och b) en fertilitetskoefficient styrd av 
åldern. Denna fertila biomassa ger den 

bästa uppskattningen av aktuell potential 
för reproduktion av beståndet. 

I tabell 2 visas ett utdrag av resultatet 
för Nordsjön avseende 1) fiskedödlighet F 
och 2) fertil biomassa SSB och 3) rekry-

tering för sill (herring), torsk (cod), och 
rödspätta (plaice).

Utöver uppföljningen av antalet ef-
ter rekryteringen återstår frågan om 

Tabell 1. Exempel på catches at age

Tabell 2
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variationer i rekryteringen. Styrkan hos 
en kohort beror på storleken av lekbe-
ståndet och de miljöförhållanden som 
ägg och larver mfl. möter före rekryte-
ringen. När lekbeståndet är litet kan den 
resulterande rekryteringen bara bli liten. 
Tabell 3 visar hur komplext sambandet 
mellan fertil biomassa (x-axeln) och årlig 
rekrytering (y-axeln) är för torsk i Nord-

sjön.
Man ser att rekryteringen kan va-

riera stort trots lika stor biomassa SSB 
och detta gäller även för två på varan-
dra följande år (variation). Vidare är 
rekryteringen ganska konstant vid låga 
nivåer av biomassa (autoreglering). Va-
riationen beror på sårbarheten under 
planktonstadiet där en hög nivå på över-
levnaden kräver att alla levnadsförhål-
landen ”råkar” vara bra. 

Autoregleringen är en paradox. Man 
borde kunna vänta sig att rekryteringen 
var proportionell med biomassan men, 
som redan framgått, alla nu existerande 
arter har mekanismer som kompenserar 
– mängden unga per enhet biomassa ökar 
när den senare minskar. 

Utlåtanden av kompetenta 
vetenskapliga organisationer

Debatten avseende fiskeresurserna kom 
snabbt att kräva samråd mellan intres-
serade länder som exploaterade samma 
bestånd. Äldst är det Internationella 
Havsforskningsrådet (ICES, Interna-
tional Council for the Exploration of 
the Sea) i Köpenhamn och som omfat-
tar strandstaterna till nordöstra Atlanten 
med angränsande hav samt Kanada och 
USA. För andra områden finns andra or-
ganisationer; ofta samlade i en Fisheries 
Regional  Management Organisation el-
ler FRMO. EU har en egen organisation: 
Vetenskapliga, tekniska och ekonomiska 
kommittén för fiskerinäringen (STECF) 
som bl.a. kompletterar ICES.
 

Alla dessa organisationer arbetar på 
bas av data som kommer från medlem-
marna. Vetenskapsmännen, i allmänhet 
kommande från nationella forsknings-
centra, arbetar tillsammans med att ut-
nyttja den disponibla informationen och 
förbereder kommande datainsamlingar. I 
allmänhet möts man årsvis.

Analysernas resultat presenteras på ett 
sätt som gör jämförelser möjlig. Fyra in-
dikatorer är särskilt viktiga: 1) Fångst ( 
varvid man ibland skiljer på landad och 
kastad fångst, 2) fiskedödligheten (ande-
len fisk som tas ut genom fiske) F, 3) antal 
rekryterade R 4) fertil biomassa SB. 

Viktiga resultat av analysen är dels 
målvärden och dels tröskelvärden avse-
ende fiskedödlighet och fertil biomassa. 
För fiskedödligheten finns MSY (maxi-
mum sustainable yield) eller maximal 
hållbar avkastning, som visar nivån för 
en maximal produktion som samtidigt är 
hållbar. Passeras denna gränsnivå finns 

Tabell 3. Biomassa (x-axel) och rekryte-
ring av torsk (y-axel) i Nordsjön
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risk för sammanbrott av beståndet. En 
något lägre nivå - försiktighetsnivån - 
ger en viss marginal. Motsvarande mål 
finns för biomassa. De viktigaste värdena 
är förhållandet mellan fiskedödlighet F 
i förhållande till motsvarande värde för 
biomassa SB. Genom att notera dessa 
värden årsvis kan man följa utvecklingen 
av beståndet

Begränsningar i den vetenskapliga 
utvärderingen

Att följa upp fiskebeståndets utveckling 
är fortfarande en svår verksamhet även 
om man begränsar sig till åldrarna ef-
ter rekryteringen. Det är framför allt de 
gömda resurserna som man inte direkt 
kan räkna på samma sätt som träd eller 
stora däggdjur. Fångstredskapen har ald-
rig en hundraprocentig effektivitet och 
det är ofta svårt att mäta den yta (på bott-
nen) eller den vattenvolym som utsätts 
för ett fiske vare sig det gäller attrak-
tionsområdet för fiske med agnad krok 
eller ryssja eller hur mycket vatten som 
passerar genom ett nät eller en trål. Det är 
ofta omöjligt att direkt mäta det relativa 
antalet fisk av olika ålder eller storlek; 
många redskaps effektivitet varierar med 
djupet samtidigt som många arter går allt 
djupare allteftersom de växer. Det är dock 
möjligt att konstatera att det inte finns 
någon stor torsk  i Nordsjön eftersom de 
inte skulle slippa undan det intensiva fis-
ket. Däremot går det inte att göra motsva-
rande bedömning för tonfisken, som kan 
stanna på djupt vatten och där är nästan 
omöjlig att fånga med dagens redskap.

Strukturella osäkerheter. 

De geografiska gränserna, ett bestånd 
av en viss art kan vara kontroversiellt. 

Uppskattningar av dödligheten av natur-
liga orsaker är ofta hypoteser byggda på 
analogier. Tillväxten kan vara en källa 
till debatter och överraskningar eftersom 
uppskattningen av ålder är svår även om 
man gör dagliga mätningar. För några år 
sedan var man tvungen att helt revidera 
uppfattningen om hur kummel tillväxer i 
Biscayabukten, vilket ledde till en helt ny 
uppfattnng om beståndets tillstånd. Här 
liksom i andra fall så har den största för-
bättringen uppnåtts genom olika tekniker 
för märkning. Men märkning av fisk är 
mycket svårare än märkning på land: det 
är nödvändigt att göra en uppföljning av 
den stress som märkningen förorsaker, 
bland annat att fisken måste lämna vatt-
net. För vissa arter som makrill är märk-
ning fortfarande omöjlig (jämför ovan 
om fiske på stora djup).

Problemen med realtid

Dagens mätmetoder innebär ett stort pro-
blem för den operativa utvärderingen: 
den aktuella situationen är mer osäker än 
resultatet av analys för tidigare år. Man 
känner storleken av en kohort när den har 
passerat större delen av sitt exploaterade 
liv. Detta är särskilt viktigt när adminis-
trationen av beståndet sker genom  be-
gränsningar av tillåten fångst. Varje fel i 
bestäminigen av storleken av ett bestånd 
förorsakar en skillnad mellan den verk-
liga exploateringen i enlighet med den 
beslutade totala tillåtna fångstmängden 
TAC (Total Allowed Catch)  och målet ut-
tryckt i fiskedödlighet.

Frågor som är lite studerade

För fiskeadministratörerna är sofistikera-
de biologiska analyser inte det viktigaste; 
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i stället är det fråga om att täcka helhe-
ten av viktiga frågor där en integration 
av biologiska och ekonomiska aspekter 
bildar basen, att följa fiskeflottarnas rö-
relser i tid och rum samt deras aktiviteter 
och fångstredskap. Man behöver också 
studera hur deras effektivitet utvecklas 
utan att förglömma konsekvenserna för 
sysselsättningen. Trots stora insatser se-
dan 1970-talet är det fortfarande svårt att 
uppskatta sambandet biologi/ekonomi. 
För administratören är bioekonomi i för-
sta hand en fråga om en analytisk upp-
följning av beståndet kopplat till enkel 
ekonometri.6  Inom båda områdena finns 
emellertid ett tryck att göra mer sofistike-
rade analyser snarare än att se sambanden 
mellan dem. En annan svårighet hänger 
ihop med utvecklingen av fiskefartygens 
och fångstredskapens effektivitet.  År 
efter år så minskar kapaciteten ”nomi-
nellt” (antalet fartyg, storlek och motor-
effekt) samtidigt som fiskedödligheten 
följer en utveckling som är långt ifrån 
parallell. Den tekniska utvecklingen har 
under några decennier skapat en enorm 
ökning av effektiviteten. Framsteg i ad-
ministrationen av fiske är resultatet av en 
kapplöpning mellan den ökande tekniska 
effektiviteten och skapandet av effektiva 
administrativa åtgärder. Diskussionerna 
om dessa frågor kräver en regelbunden 
uppföljning av ökningen av fartygens 
effektivitet. I själva verket så sker dessa 
studier styckevis och delt. Det finns ingen 
accepterad vetenskapsgren för dessa frå-
gor. På samma sätt har växelverkan rov-
djur – byten varit föremål för många stu-
dier men den tekniska växelverkan, ofta 
viktigare för administratören, har endast 
studerats i begränsad omfattning. Detta 

6 Analys av ekonomiska samband syftande 
till ekonomiska prognoser

hänger samman med att många fångster 
innehåller flera olika arter, vilket i sin tur 
är avhängigt redskap, säsong och områ-
de. Skall man kunna skydda en viss art så 
måste de administrativa redskapen vara 
anpassade till denna växelverkan.

Relevanta och validerade data

Uppföljningen av bestånden och fiske-
flottorna kräver en insamling av data 
som är standardiserade och stabila över 
tiden. Forskningsfartygens insatser, som 
ofta är avgörande för att förbättra diag-
nostiken i realtid, måste ske regelbundet. 
Stora framsteg har gjorts och EU avsät-
ter stora medel för att förse databaserna 
med standardiserade data. Samtidigt är 
det ofta svårt att validera data till följd 
av forskningsvärdens ointresse för dessa 
återkommande uppgifter. Samma gäller 
optimeringen av ekonomiska medel mel-
lan olika rubriker. Fördelningen av medel 
mellan olika frågor bygger i allmänhet 
mer på inflytandet från diverse akade-
miska specialiteter än ett försök att ratio-
nalisera budgetalternativen.

Kunskaperna hos de som utvärderar

En utvärderings kvalitet beror på kun-
skapsnivån hos den som gör den. Den be-
hövliga expertisen har reducerats kraftigt 
under se senaste tre decennierna bortsett 
från engelsktalande länder, Danmark och 
Norge. De uppgifter som ingår i arbetet 
med att följa upp fiskebeståndet är nöd-
vändigtvis repetetiva. De har därför över-
getts av forskningsorganisationerna till 
förmån föt arbeten som ger bättre möj-
ligheter att publicera sig i erkända veten-
skapliga tidskrifter. Informationstekni-
kens framsteg har naturligtvis underlättat 
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arbetet men de har också haft negativa 
konsekvenser. Det är nu möjligt för fiske-
administratörer som saknar tillräcklig sta-
tistisk utbildning att använda dataprogram  
som använder komplexa metoder och där 
slutsatserna bygger på hypoteser som säl-
lan verifierats. Användare utan adekvat 
utbildning har en tilltro till sådana model-
lers resultat som är obefogad

Nödvändigt med en administration som 
utförs under osäkerhet
Det faktum att man vet att den veten-
skapliga analysen har sina gränser får 
inte skymma det faktum att många ope-
rativa slutsatser är tydliga. I många fiske-
vatten är fördelarna med en reduktion av 
fisketrycket ohotade av osäkerheter. En 
systematisk användning av försiktighets-
principen är inte heller produktiv. Att ad-
ministrera fiske innebär inte att undvida 
varje risk, det är att acceptera risker efter 
moget övervägande. Effektiv administra-
tion är av naturen en administration som 
sker under osäkerhet. En beslutsregel 
(harvest rule) kan därför innebära att man 
bestämmer en fångstnivå som ”under nor-
mala år” motsvarar 30% av den uppskatt-
ning av biomassa som gjorts av experterna 
men bara 15% om uppskattningen är lägre 
än försiktighetsnivån och 0% om upp-
skattningen är lägre än den nivå där det 
finns risk att beståndet bryter samman. En 
sådan procedur gör att en årlig kohandel 
kan undvikas. Det är viktigare att ha regler 
som är robusta än att försöka undvika alla 
osäkerheter. Även om man skulle i detalj 
förstå hur de hydrologiska faktorerna på-
verkar larvernas överlevnad så är små för-
ändringar i hydroklimatet oförutsägbara. 
EU använder nu sådana regler även om 
det är ont om specialister som kan välja 
beslutsregler.

Utveckling av viktiga 
bestånd7

Allmänna anmärkningar
Den allmänna situationen är « hållbar 
överexploatering ». Det är endast i få 
fall där hela populationers överlevnad 
är i fara bortsett från några bestånd av 
diadrom fisk (som lever omväxlande i 
söt- och saltvatten; exempelvis ål). Man 
skulle å andra sidan ofta kunna få en 
större produktion genom att reducera 
exploateringsgraden vilket skulle leda 
till 1) bättre ekonomisk avkastning, 2) 
minskning av variationerna i bidrag och/
eller aktivitet år från år, 3) minskning av 
risken för ett sammanbrott i beståndet. 
Överproduktionen går i hand i hand med 
överkapaciteten. Fiskeflottorna överskri-
der det som skulle räcka för en maximal 
balanserad produktion, MSY. Framsteg 
har emellertid gjorts inom EUs gemen-
samma fiskeripolitik. ”Förstå-sig-påare”, 
som propagerar för klichén om en univer-
sell förstörelse av fiskebeståndet genom 
att anklaga syndabockar som det så kall-
lade industrifisket vars egenskaper ald-
rig har definierats och genom att föreslå 
förenklade och orealistiska lösningar, är 
kontraproduktiva. De döljer att situatio-
nen varierar mycket mellan olika bestånd 
inklusive bestånd av samma art. De hin-
drar en prioritering av problemen baserad 
på en rationell analys av fakta och nöd-
vändiga utbyten mellan yrkesfolk, veten-
skapsmän, miljövänner och myndigheter. 
De riskerar att stöta bort sådana som är 
engagerade i arbetet med förbättringar.
7 Originalartikeln innehöll en detaljerad be-
skrivning av beståndets utveckling avseende 
sill, torsk och spätta. Detta har tagits bort till 
förmån för allmänna principer. Den som vill 
kan vända sig till redaktören för att erhålla det 
franska orginialmanuset.
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Sårbarhetsfaktorer

 Det finns inte någon enkel regel som gör 
det möjligt att skilja på ömtåliga bestånd 
och andra. Det finns emellertid faktorer 
som gör ett bestånd mer känsligt. När 
fångsten innehåller mycket liten fisk, un-
der gränsen till könsmognad och långt 
från maximal storlek, då är beståndet 
direkt sårbart. Detta är speciellt sant för 
arter som lever länge och som kan uppnå 
stor storlek som torsk eller röd tonfisk. 
Inom en art kan tillväxten variera. Den 
går långsammare i kalla vatten, vilket 
ökar beståndets ömtålighet. Å andra si-
dan finns det arter där unga djur inte 
exploateras – makrill, hummer, spindel-
krabbor och sköldpaddor  - vilket gör be-
ståndet mer robust. Arter som lever om-
kring fiskebankar där de kan upptäckas 
med akustiska metoder är mer sårbara. 
Om fiskeplatserna ligger nära hamnar, 
vilket gör fisket mindre kostsamt, så ökar 
det ekonomiska intresset för arten i fråga 
varvid sårbarheten ökar. 

När en fisk regelmässigt fångas till-
sammans med andra arter så ökar pro-
blemen. De hydrologiska förhållandena 
varierar också mycket i vissa områden, 
vilket ökar skillnaderna i rekryteringen 
mellan åren och  därmed problemen.
Till sist kräver en effektiv administration 
en adekvat organisation av myndigheter-
na, en teknisk- vetenskaplig expertis som 
arbetar permanent med dessa frågor, en 
strukturerad yrkeskår samt mekanismer 
för konsultation.

Slutsatser

Det faktum att det nu finns en medve-
tenhet om fiskets påverkan på den ma-
rina miljön är mycket bra. Katastroflar-
men om överfiskning är emellertid inte 

försvarbara. Problemet kan inte hanteras 
på emotionell basis och man kan inte väl  
administrera baserat på känslosamhet. 
De som bryr sig i frågan bör veta att det 
inte finns någon konsensus bland specia-
listera när det gäller frågan om ett globalt 
sammanbrott i närtid. 

Bortsett från fisket så är kontroll och 
reducering av påverkan på miljön från 
mänskliga aktiviteter en stor utmaning. 
Överdrifter och referenser till pseudo-
vetenskap skapar förvirring som skadar 
behovet att koncentrera sig på reella prio-
riteringar. 

Den dominerande situationen i Europa 
och världen utgör inte ett hot mot arternas 
överlevnad utan en hållbar överexploate-
ring. Oceanen döljer inte de naturresurser 
som skulle tillåta att alla som vill leva på 
fiske att fritt utnyttja modern utrustning 
och teknik. Denna överfiskning utgör 
ett tryck på de marina ekosystemen som 
överstiger det som skulle ha tillåtit en op-
timal ekonomiskt hållbar exploatering. 
Fiskeflottorna är ofta större än som skulle 
varit nödvändigt. 

Framsteg i administrationen av fiske 
har skett. Situationen är dock fortfarande  
ömtålig speciellt pga. den ökande effekti-
viteten hos fiskemetoderna. Det verkliga 
läget varierar mellan arterna och mellan 
olika geografiska områden. Genom att 
besöka ansvariga organisationers hemsi-
dor kan man informera sig om den verk-
liga situatioen samtidigt som man undvi-
ker att stödja förvrängda uppfattningar 
som bygger på selektiva fakta vilka också 
kan inhämtas på internet. 

Grundfrågan handlar om det accep-
tabla fiskets inverkan på miljön under 
hänsynstagande till den ekonomiska 
betydelsen. Fisket skapar problem  av 
samma natur som alla andra mänskliga 
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aktiviteter – jordbruket inräknat. Det 
ideala hade varit att kunna jämföra för- 
och nackdelar med fisket relativt möj-
liga ersättningar inom jord- eller vatten-
bruk. Detta kräver till att börja med att 
man fortsätter att följa upp resurser och 

fiskeflottor viket kräver samarbete mel-
lan vetenskapsmän, yrkesfiskare  och 
miljöorganisationer – allt under rigorös 
vetenskaplighet.
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Ledamoten 
Åke Dagnevik

Åke Dagnevik
Chefsförhandlare i SLU fartygsprojekt
Ordförande i Ledningsgruppen.

Kvalificerad miljöövervakning med ett modernt 
forskningsfartyg
Anm. Artikeln är uppdelad i fem olika delar med var sin författare.

Abstract: The Swedish University of Agriculture and Sciences (SLU) has been gi-
ven the assignment, by the Swedish Government, to design and procure a research 
vessel. The assignment was given April 2015 and a shipbuilding contract was signed 
January 2017 with delivery of a fully outfitted research vessel in April 2019.

The project is a cooperation between SLU and The Swedish Meterological and Hy-
drological Institute (SMHI) who on behalf of the Swedish Agency for Marine and Wa-
ter Management (HaV) undertakes environmental monitoring. The management of the 
ship is the responsibility of the Swedish Maritime Administration (SjöV).

The project has been faced with challenging procurements of a design company as 
well as a shipyard. High demands have been put on the knowledge and experience of 
Research Vessels, both on the design company as well as the shipyard.

The ship will be a highly modern research vessel complying with the strictest de-
mands on low noise emitted to the sea. 

Bakgrund 
av Åke Dagnevik

Ersättningsfartyg för U/F Argos

Hösten 2011 beslutade Havs- och vattenmyndigheten att undersökningsfartyget Ar-
gos skulle skrotas, efter upptäckt av betydande mängder asbest ombord. U/F Argos 
var Sveriges största och enda oceangående forskningsfartyg. Fartyget levererades 
av Kalmar varv 1974 och var således i tjänst i 37 år.
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Utredningar och beslut 
inför anskaffning av ett nytt 
forskningsfartyg

Ett flertal utredningar har legat till grund 
för regeringens beslut den 9 april 2015 att 
anskaffa ett nytt oceangående undersök-
nings- och forskningsfartyg. Jag tar här 
endast upp några av de beslut som har 
tagits under denna process. Den första 
utredningen (N2009/9194/TE) kom redan 
2008 och gjordes av Sjöfartsverket uti-
från regeringspropositionen En samman-
hållen svensk havspolitik (2008/09:170). 
Utredningen säger att det finns behov av 
ett statligt rederi samt ett akut behov av 
ett nytt gemensamt undersöknings- och 
forskningsfartyg för utsjöverksamhet. 

Nästa regeringsbeslut som direkt på-
verkar det fortsatta arbetet med ett nytt 
forsknings är det regleringsbrev (2013-
12-19) där SLU får i uppdrag att tillsam-
mans med SMHI göra en förprojektering 
av ett nytt undersöknings- och forsk-
ningsfartyg. Kustbevakningen fick i upp-
drag att delta i förprojekteringen samt 

att undersöka möjligheten att anpassa ett 
av sina befintliga fartyg för motsvarande 
uppgifter. Som teknisk konsult anlita-
des SSPA. Projektledare för utredningen 
blev SLU-forskaren Mattias Sköld, som 
även fick ansvaret för en utredning om 
driftsfrågor. Jag representerade Kustbe-
vakningen i utredningen i min roll som 
teknisk direktör.

Uppdraget med förprojektering re-
dovisades till regeringen den 14 augusti 
2014. I uppdraget redovisas förslag på 
ett fartygskoncept med en kravbild på ett 
nytt forskningsfartyg.

I utredningen analyserades möjlighe-
ten att bygga om ett kustbevakningsfar-
tyg (KBV 001) så att det skulle kunna 
tjänstgöra som både forskningsfartyg 
och miljöskyddsfartyg. Detta visade sig 
vara omöjligt, framför allt för att KBV 
001 skulle utstråla alldeles för mycket 
buller i vattnet, främst från propellrar 
och reduktionsväxlar i akterskeppet. Åt-
gärderna för att ta bort buller hade bli-
vit mycket kostsamma och risken för att 
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bullerkraven ändå inte skulle klaras be-
dömdes vara stor.

I regleringsbrevet för 2015 (2014-12-
22)  fick SLU i uppdrag att i samarbete 
med SMHI och Kustbevakningen utvär-
dera managementfrågan, dvs. lämplig 
driftsform.Uppdraget hade hög prioritet 
och redovisades till regeringen redan den 
16 februari 2015 Analysen omfattade 
Kustbevakningen, Sjöfartsverket och 
privata alternativ, men även att SLU både 
skulle bygga upp ett rederi och sköta 
driften. Kustbevakningen avböjde upp-
draget under arbetets gång.

Utredningen förordade att Sjöfarts-
verket skulle få ansvaret för driften av 
fartyget. I uppdraget förutsattes att SLU 
skulle äga fartyget. SLU och SMHI an-
såg dock att frågan om ägarskap borde 
omprövas, och att det lämpligaste vore 
att Sjöfartsverket också blev ägare av 
fartyget.

Den 9 april 2015 uppdrar regeringen åt 
SLU att stå som ägare och att ansvara för 
upphandlingen av ett undersöknings- och 
forskningsfartyg. Regeringen beslutade 
samtidigt att Sjöfartsverket ska ansvara 
för management för det nya fartyget, 
samt bistå SLU under upphandlingen. 

Processen att upphandla ett nytt 
forskningsfartyg

Upphandlingsprocessen kunde alltså på-
börjas sju år efter den första utredningen 
år 2008. Nu är byggnationen av forsk-
ningsfartyget igång, och leveransen är 
planerad till 2019 enligt ett avtal med det 
spanska varvet Armon shipyard i Vigo. 
Det tar tid att ta fram ett nytt fartyg i stat-
lig administration. Från 2008 till 2019 är 
det 11 år och det gäller att vara medveten 
om de långa processerna i statlig plane-
ring.

Projektledning

Efter regeringsbeslutet kunde SLU börja 
organisera upphandlingen av ett under-
söknings- och forskningsfartyg i sam-
arbete med SMHI och Sjöfartsverket. 
En helt ny uppgift för SLU, som aldrig 
tidigare hade arbetat med anskaffning 
av fartyg. Jag hade som representant för 
Kustbevakningen deltagit i hela utred-
ningen och blev nu tillfrågad av SLU:s 
dåvarande vicerektor Göran Ståhl om 
en projektanställning vid SLU som pro-
jektledare, vilket jag accepterade. Göran 
Ståhl var ordförande i styrgruppen, där 
det även ingick representanter från Havs- 
och vatten myndigheten, Sjöfartsverket, 
SMHI och Kustbevakningen. Styrgrup-
pen var rådgivande åt ordföranden och 
genomförde ett flertal möten under hela 
utredningen, vilket gav goda möjligheter 
till myndighetssamverkan. 

Styrgruppen finns kvar, men med an-
dra uppgifter, och följer nu projektet med 
att bygga fartyget. Ordförande för styr-
gruppen är idag SLU:s nye vicerektor 
Erik Fahlbeck. Det har också inrättats 
en fartygsenhet vid SLU:s planerings-
avdelning. När fartyget har levererats 
ska denna enhet administrera fartygs-
användningen och beställningar till Sjö-
fartsverket.  Innan dess ska den ta fram 
ett managementavtal med Sjöfartsverket 
och planera för en hemmahamn åt farty-
get. 

En av mina första uppgifter i projek-
tet var att få in en erfaren projektledare 
med stor kunskap om fartygsbyggen. Det 
lyckades väl och projektledare är nu An-
ders Englund, skeppsbyggare och konsult 
från Saltech. Jag själv är nu ordförande i 
ledningsgruppen för fartygsprojektet och 
chefsförhandlare gentemot varvet och ett 
stöd till projektledaren.
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Strategi

Upphandling i statlig regi följer strikta 
regler enlig lagen om offentlig upphand-
ling (LOU). SLU har en upphandlingsen-
het som fick ansvaret att genomföra hela 
upphandlingen som en del av projektet. 
En arbetsgrupp med personal från SLU 
och SMHI genomförde ett stort antal mö-
ten med upphandlingsenheten för att ta 
fram underlag till upphandlingen. 

Den första uppgiften var att ta fram en 
upphandlingsstrategi och att förankra den 
i styrgruppen. Strategin skulle vägleda 
arbetet underupphandlingen av design-
företag och varv, med kvalitet och säker-
het som två viktiga ledord. I strategin låg 
också att först säkerställa att vi fick en me-
riterad teknisk konsult med stor erfaren-
het av forskningsfartyg och fiskerifartyg. 
I steg två i strategin ställde vi lika höga 
krav på byggnadsvarvets erfarenhet av att 
bygga avancerade forskningsfartyg och 
fiskerifartyg. Strategin fastställde också 
krav på en stark byggnadskontroll och 
på fartygets miljöanpassning. Allt till rätt 
kostnad och inom den budget vi fick av 
regeringen. Att utnyttja en bred referens-
grupp med erfarna forskare under hela 
processen var också en tydlig strategi.

Går det då att ställa höga kvalitetskrav 
i en LOU-upphandling? Jodå, det går, 
men det är svårt då det krävs ett betydligt 
länge och mer avancerad process än an-
nars. Regeringsbeslutet om bygget av ett 
forskningsfartyg togs i april 2015 och i fe-
bruari 2017 kunde vi skriva kontrakt med 
Armon shipyard i Spanien. Nästan två år 
av mycket arbete och många ställningsta-
ganden och beslut.

Upphandling i flera steg

Vi började med att upphandla ett meriterat 
tekniskt konsultföretag. Upphandlingen 

skedde i två steg – efter en kvalificerings-
omgång fick de återstående företagen 
lämna anbud på fartygsdesign enligt vår 
specifikation. Då vi ställde höga krav på 
erfarenhet av designuppdrag för forsk-
nings- och fiskerifartyg under de senaste 
10 åren var det inte många att skicka ut 
anbudet till. Uppdraget kom att gå till 
Skipsteknisk AS i Ålesund i Norge, ett 
företag med stor erfarenhet av design av 
ett flertal kvalificerade forskningsfartyg 
under många år.

Även varvsupphandlingen gjordes i 
två steg. I kvalificeringsfasen krävde vi 
att varven skulle ha byggt forskningsfar-
tyg tidigare och dessutom gjort detta med 
hög kvalitet. Samtidigt krävde vi att var-
vet skulle ha alla produktionsfaciliteter 
som behövs för ett fartygbygge med alla 
högt ställda krav.

Hela 26 varv anmälde intresse i kvali-
ficeringsfasen. Att intresset för vårt pro-
jekt var så stort berodde på att offshore-
industrin var och är mycket pressad, då 
oljepriset sjunkit betydligt sedan glans-
dagarna för fem till sex år sedan. Ett stort 
antal offshore-fartyg ligger i dag utan ar-
bete runt norska kusten, men även i andra 
länder i Europa.

Vi hade även i varvsupphandlingen 
stora krav på kvalitet och erfarenhet av 
forskningsfartyg. Av de 26 varv som 
lämnade in underlag för kvalificering 
föll många bort på rent administrativa 
felaktigheter i underlagen, medan andra 
föll bort på ringa eller ingen erfarenhet 
av att ha byggt avancerade forsknings-
fartyg. De fem varv som kvalificerade 
sig fick besök av en utvärderingsgrupp 
på tre personer: projektledaren Anders 
Englund, forskaren Niclas Larsson och 
jag själv. 
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Tre av varven fick godkänt enligt våra 
krav på kvalitet och produktionsfacilite-
ter och fick därmed lämna anbud på vår 
tekniska specifikation. En hård utgallring 
som visade att våra krav var högt ställda. 

Då vi fick anbuden från varven var 
priset helt styrande, då övriga krav redan 
var godkända i kvalificeringsfasen. Ingen 
överklagan kom in i någon av upphand-
lingarna, vilket visar att det går att ställa 
kvalitetskrav även i statliga upphand-
lingar. Det innebär naturligtvis att priset 

blir högre, men vi lyckades även med att 
klara detta och skrev kontrakt med Ar-
mon Shipyard.

Det kontrakterade priset är 383 200 
000 SEK. Kontraktet innebar att varvet 
ska leverera ett komplett fartyg färdigt 
att utför sina forskningsuppgifter. Att vi 
lyckades få ett kontrakt på denna summa 
vill jag tillskriva den lågkonjunktur som 
råder i varvsbranschen. Det kan skilja 
mycket på ett fartygspris beroende på 
varvsbeläggningen i Europa.

Hans Ove Holmøy

Hans Ove Holmøy är daglig leder/Salgs-
ansvarlig forskningsskip Skipsteknisk 
AS

Utvikling av forskningsfartøy
Innledning

Skipsteknisk AS i Ålesund er et frittstå-
ende skipsdesignselskap, etablert i 1976. 
Selskapet har hovedkontor i Ålesund, 
Norge og har avdelingskontor i Istanbul 
i Tyrkia og i Shanghai i Kina. Totalt sys-
selsetter gruppen i dag ca 80 personer. 
Skipsteknisk AS designer og prosjekterer 
spesialskip innen fiskeri, forskning og 
offshore.

Skipsteknisk AS har designet og pro-
sjektert forskningsskip siden tidlig på 
90-tallet og alle skipene omtalt i denne 
artikkelen er designet og prosjektert av 
oss. 

Generasjonsskifte

Det første spesialutviklede nybygget var 
Tangaroa, bygget i Norge for MAFF på 
New Zealand. Skipet ble levert i 1991 og 
var teknisk sett basert på kjent teknologi 
benyttet på norske fabrikktrålere på den 
tiden, som blant annet innebar mekanisk 
fremdriftssytem. Der var ingen spesielle 
tekniske krav til denne type forsknings-
skip den gangen, annet enn at den måtte 
være praktisk og funksjonelt arrang-
ert i forhold til de forskningsoppgaver 
den skulle utføre. Skipet har imidlertid 
fungert svært godt og løst oppgavene til 
MAFF på en utmerket måte. Skipet er 
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fortsatt i samme operasjon og ser ut til å 
ha mange operative år foran seg, tross sin 
alder på bortimot 30 år.

Mens Tangaroa kan sies å represen-
tere den forrige generasjon fiskeriforsk-
ningsskip, er det skotske forskningsski-
pet Scotia skipet som hos Skipsteknisk 
representerer det første skipet i dagens 
generasjon. 

Det som i første rekke definerer gene-
rasjonsskiftet er introduksjonen av ICES 
(International Council for the Explora-
tion of the Seas)’s rapport nummer 209, 
som beskriver spesifikke krav til un-
dervannsstøy for fiskeriforskningsskip. 
Støykravene (sv. bullerkrav) definert i 
denne rapporten var laget for å gi forsk-
ningsinstitutt over hele verden en felles 
standard til bruk under planlegging og 
bygging av nye forskningsskip. Formålet 
med å bruke en felles standard var igjen å 
kunne sammenligne forskningsresultater 
fra skip til skip på en langt bedre måte 
og på den måten heve kvaliteten på global 
forskning vesentlig.

Første utgave av “ICES Report 209” 
ble utgitt i May 1995 og siden designut-
viklingen av nye Scotia startet mer eller 
mindre samtidig ble det raskt bestemt å 
legge den nye standarden til grunn for 
utviklingen. Det fantes svært lite erfa-
ringsdata på dette området på denne ti-
den, dog var det gjort en ombygging av 
et engelsk forskningsskip som ga visse 
retningslinjer på hva som ville kreves for 
å oppnå støykravene. Scotia ble arrangert 
med et diesel-elektrisk fremdriftssystem 
hvor det ble benyttet DC-elektriske mo-
torer direkte koblet til propellakslingen. 
DC-motorer ble benyttet fordi man hadde 
fastslått at AC motorer med frekvensom-
formere ville lage for mye støy/vibrasjon. 
Likeså ble de elektriske motorene direkte 

koblet til propellakslingen, da en løsning 
med gir også vil gi for mye støy/vibrasjon. 

Videre så benyttes det på disse skipe-
ne, som gjerne omtales som ICES-skip, 
fast propell med normalt min. 5 blader. 
Dette fordi propell-designet er optima-
lisert for å være kavitasjonsfri fra 0 til 
normal surveyhastighet på 11 knop, og en 
endring av pitch i denne situasjonen ville 
gi et endret støybilde enn hva propellen 
er uttestet for.

I tillegg krever ICES-standarden at alt 
roterende maskineri inne i skipet monte-
res fleksibelt, dvs at der er spesialutvik-
lede gummiklosser mellom maskineri og 
skrog.

I prinsippet er det samme type frem-
driftssystem som brukes i dag på de 
mest moderne fiskeriforskningsskipene. 
Teknologien innen elektriske styringer 
er riktignok videreutviklet, så i dag be-
nyttes i all hovedsak AC-motorer i stedet 
for DC-motorer. Av ICES-fiskeriforsk-
ningsskip med Skipsteknisk design byg-
get i etterkant av Scotia kan nevnes Cel-
tic Explorer (2003, for Irland), G.O. Sars 
(2003, for Norge), Cabo de Hornos (2013, 
for Chile), Dr. Fridtjof Nansen (2017, for 
Norge). 
Dynamisk posisjonering
Dynamisk posisjonering (DP) er en 
funksjonalitet som i den siste generasjon 
forskningsfartøy mer eller mindre er blitt 
standardutrustning. Avhengig av type 
forskningsoppgave så ligger skipene vel-
dig mye stille, og der man tidligere måtte 
manøvrere aktivt for å holde posisjonen 
på skipet mens forskerne håndterte utstyr 
inn og ut av sjøen, så kan styrmannen i 
dag bare trykke på en enkelt knapp og bå-
ten holder sin posisjon uavhengig av vind 
og strøm.
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Dette krever riktignok at skipene ut-
rustes med sidepropeller både forut og 
akter. I tillegg er det i dag svært vanlig 
å utstyre forskningsskipene med en ned-
senkbar propell i baugen, også kalt en 
azimuth-thruster. Denne type thruster er 
svært effektiv i DP-operasjon, men i til-
legg fungerer den også som en reserve-
fremdriftspropell i tilfelle man skulle få 
problem med hovedpropell eller om man 
skulle ønske å stoppe denne under forsk-
ningsoperasjoner. 

Forbedrede stabiliseringssystemer

Det å tilby forskerne en mest mulig stabil 
arbeidsplass på sjøen er svært avgjørende 
for best mulig forskningsresultater. Like-
så er det også svært viktig for sikkerheten 
om bord, all den tid en stor del av oppga-
vene om bord går ut på å håndtere utstyr 
inn og ut av sjøen. Forrige generasjon 
forskningsskip ble normalt utrustet med 
en såkalt passiv stabiliseringstank, dvs 
en tank med væskestrøm fra side til side 
i motfase med skipets bevegelse. I dag 
benyttes i stor grad det man kaller semi-
aktive systemer hvor man bruker pneu-
matiske ventiler til å holde væsken på rett 
side av skipet i forhold til skipets bevegel-
se. Disse systemene er langt mer effektive 
og vil i stor grad av operasjonstiden i stor 
grad eliminere skipets rullebevegelser.

Dekks- og hånderingsutstyr

Når vi ser på utrustningen på dekk på da-
gens forskningsskip så kan man si at det 
i prinsippet ikke er vesentlige endringer 
i forhold til tidligere generasjoner, men 
skipene er i dag utrustet med langt flere 
vinsjer, kraner og rammer enn tidligere. 
Operasjonene er blitt optimalisert, og det 
er gjerne dedikerte vinsjer og rammer 
arrangert for hver operasjon skipet skal 

utføre. Utstyret er videre i langt større 
grad nå spesialtilpasset for å håndtere 
det aktuelle forskningsutstyret som skal 
brukes. Et eksempel kan være en CTD-
ramme med leddet og/eller teleskopisk 
arm utrustet med dokkingstasjon som 
mekanisk fører vannhentekransen til-
nærmet helt ned til vannflaten før kran-
sen frigjøres. På denne måten behandler 
man utstyret langt mer skånsomt og man 
unngår skade både på utstyr og skip.

I dag er også vinsjene i all vesent-
lig grad utstyrt med elektriske moto-
rer, mot tidligere hydrauliske. Elektrisk 
drift er langt mer miljøvennlig og sam-
tidig er vinsjene langt mer følsomme og 
dynamiske i sin drift.
Miljøvennlig design
Også for forskningsskip har det foregått 
en stor utvikling i forhold til å redusere 
miljøskadelige utslipp. Dette gjelder alt 
fra avgassrensing og varmegjenvinning 
til sortering og miljøriktig avhending 
av søppel og annet avfall om bord. Men 
denne utviklingen er ikke spesiell for 
forskningsskip, den gjelder generelt på 
alle typer skip.
Oppsummering

Generelt kan man si at innføringen av 
undervanns-støykravene gjennom ICES 
rapport nummer 209 på midten av 90-tal-
let representerer den største enkelt-fak-
toren i det generasjonsskiftet vi har sett 
innen fiskeriforskningsskip. Men samti-
dig har det foregått en stor videreutvik-
ling på alle områder om bord. Ikke minst 
bør det nevnes den utviklingen som har 
funnet sted innen den akustiske instru-
menteringen om bord. Dette er instru-
menter som ekkolodd, sonarer og utstyr 
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for bunnkartlegging. Dette har gitt fors-
kerne en helt ny verden i forhold til å opp-
nå og presentere forbedrede resultater.

 

Anders Englund

Anders Englund är projektledare Forsk-
ningsfartyget samt
VD Saltech Consultants AB

Oavsett fartygstyp är det nödvändigt att 
ha en tydlig kravbild och att genomföra 
en noggrann projektering av fartyget. 
Denna typ av fartyg, som inte kan sä-
gas vara av en känd fartygstyp såsom en 
tankbåt, kräver i större utsträckning än 
”standardfartyg” en mycket genomarbe-
tad design.

Kraven på fartyget bottnar i mångårig 
erfarenhet av fiskeri- och oceanografisk 
forskning. Därmed finns också väldefi-
nierade krav på vad som fordras av den 
utrustning ombord som ska användas för 
forskningsändamål. 

SLU:s nya fartyg kommer att vara 
mycket modernt, både avseende forsk-
nings- och fartygsfunktionerna. Styran-
de parametrar har varit att åstadkomma 

ett säkert fartyg med god hydroakustisk 
förmåga, låg bullersignatur, minimerad 
miljöpåverkan, god arbetsmiljö samt 
mycket goda sjöegenskaper. Utöver detta 
ska fartyget även vara kostnadseffektivt.

Huvuddata

Fartygets huvuddata är: Längd 69,5 m, 
bredd 15,8 m och djupgående 5,4 m.

Längden och bredden styrs primärt av 
kraven på utrymme och sjöegenskaper. 
Vidare ger ett längre fartyg lägre våg-
motstånd, men kostnaden går givetvis 
upp med längden. Valda mått är som van-
ligt en god kompromiss.

Fartygets djupgående är mycket viktigt 
för denna typ av fartyg. Det är önskvärt 
att ha ett stort djupgående för att skapa 

Tekniska krav på SLU:s 
nya forsknings- och 
undersökningsfartyg

Likeså er laboratoriene om bord i dag 
svært komfortable og langt bedre utstyrt 
enn tidligere, noe som også gjelder bo-
fasilitetene om bord generelt.
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goda förutsättningar för de olika hydroa-
kustiska instrumenten. Det är även vik-
tigt att minimera störningar på de hydro-
akustiska instrumenten, primärt genom 
bubbelbildning. Fartygets tunneltruster i 
stäven bör alltid vara under vattenytan, 
även i grov sjö, för att inte suga luft som 
skapar luftbubblor som transporteras ak-
teröver längs med fartygets strömlinjer. 
Det kräver ett relativt stort djupgående.

Sjöegenskaper

För att skapa goda förutsättningar för 
forskningen har goda sjöegenskaper va-
rit ett starkt krav. Fartygets stampnings-
egenskaper har optimerats genom att till-
låta en lång vattenlinje. För att minimera 
rullningen finns en semiaktiv stabilise-
ringstank som tillsammans med slinger-
kölen reducerar fartygets rullningsrörel-
ser med 50–60 procent.

Sjöegenskaperna verifierades under 
modellprov i Holland, där även tester med 
och utan stabiliseringstank genomfördes.

Framdrivning

Fartyget utrustas med dieselelektrisk 
framdrivning i form av tre generatorag-
gregat och två elmotorer. Elmotorerna 
sitter på en gemensam axel och driver en 

fast fembladig propeller i 145 varv per 
minut. 

Fartyget har dynamisk positionering 
och för att skapa god förmåga finns utö-
ver propellern en tvärtruster i fören och 
en i aktern samt en nedsänkbar roterande 
truster precis akter om den förliga trus-
tern. Den nedsänkbara trustern kan även 
användas för framdrivning, vilket dels 
ger ett ”take-me-home”-arrangemang om 
propellern skulle skadas, dels en möjlig-
het att skapa ostört vatten akter om far-
tyget.

Fartygets kontraktsfart är 13,5 knop 
och normal transitofart är 12 knop.

Buller

Till vattnet

Den största utmaningen i projektet är 
att uppnå de bullerkrav som definieras 
genom ICES 209. Dessa återges även 
genom DNV-GL klassregler. I figuren 
nedan presenteras begränsningskurvan 
enligt ICES 209.

För att få en bild av bullerkraven 
kan följande jämförelse göras. Över-
satt till buller i luft vid de frekvenser 
en människa hör, får av fartyget utstrålat 

• 
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buller 1 meter från källan, dvs. propeller 
eller annan del av fartyget, vara högst 60 
dB. Det är den bullernivå som normalt 
uppmäts i ett kontor! Syftet med att ge-
nerera så lite buller ut i vattnet är dels att 
inte störa fisk och vattenlevande dägg-
djur, dels att inte störa de hydroakustiska 
instrumenten. 

Vad som krävs för att installationerna 
ska klara bullerkraven är väl känt för 
de som är insatta i örlogsfartyg med låg 
bullersignatur. Generatoraggregaten 
och elmotorerna för framdrivning är 
dubbelelastisk uppställda, alla roterande 
maskiner är elastiskt uppställda, 
pulsationsdämpare installeras i rör där 
så behövs, bullerisolering appliceras, 
viss struktur görs mycket styv för att 
minimera stomljudsvibrationer etc.

Valet av dieselelektrisk framdrivning 
beror på att en reduktionsväxel inte kan 
installeras, då en sådan skapar tryckpul-
ser som via axel och propeller transmit-
teras ut i vattnet. Av liknande anledning 
används en fast propeller och inte en 
ställbar, då stigningsmekanismen trans-
mitterar ljud. Figuren nedan visar aktuell 
propeller.

I inredningen

Vidare ställs även krav på internt buller, 
både av Transportstyrelsen och klassen, 
men dessa krav kommer att vara mindre 
svåra att uppfylla eftersom kraven från 
ICES 209 är så stränga. Projektet har 
även utökat kraven på internt buller, dels 
i vissa områden ombord rent generellt, 
men även genom att detaljera kraven.

Utöver de åtgärder som beskrivits 
ovan kommer fartyget att utrustas med 
flytande durk och annan bullerisolering. 
Fartygets ventilationssystem, som ofta är 
en källa till buller, får ökad kanalarea och 
frekvensstyrda fläktar för att få ner luft-
hastigheterna i kanalerna.

Miljö

Den som bygger ett fartyg idag, speciellt 
ett som ska bedrivamiljöövervakning, 
måste givetvis se till att fartyget får så 
liten negativ miljöpåverkan som möjligt. 
Projektet har försökt att identifiera alla 
områden där klimatsmarta val kan göras. 
Val av åtgärder har sedan styrts av nytta 
i förhållande till kostnad. De flesta iden-
tifierade områdena har implementerats 
ombord. Nedan presenteras några instal-
lationer.

Emissioner från motorerna

Utsläpp av svaveloxider minskas genom 
användning av lågsvavlig olja, mindre än 
15 ppm. Koldioxidutsläppen kan minskas 
med ca 90 procent genom att motorerna 
är certifierade för att köras på inbland-
ning av HVO, 0-100 % HVO. Utsläpp av 
kväveoxider reduceras genom ett SCR-
system.

Fartyget kommer att utrustas med 
partikelfilter som minskar utsläppen av 
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partiklar med ca 90 procent. Partikelfilter 
är vanligt i bilar och mindre marinmoto-
rer där tillverkaren har en lastbilsmark-
nad kan fås med partikelfilter. Däremot 
har det aldrig tidigare installerats parti-
kelfilter i kommersiellt arbetande fartyg 
med motorer med större effekter (över 
ca 500 kW). Det finns stora utmaningar 
med att installera partikelfilter både på 
motorer, avgassystem och arrangemanget 
i fartyget. Projektet ser detta som ett ut-
vecklingsprojekt, men är samtidigt myck-
et stolta över att ta detta steg.

Elsystem

Fartygets elsystem är ett likströmssys-
tem. Fartyget kommer inte att ha en bat-
teribank men det finns stora fördelar med 
ett likströmsystem utan batterier. 

Genom att ha ett DC-system behöver 
inte generatorerna ett fast varvtal för att 
genera ström, vilket innebär att motorer-
na kan ha ett variabelt varvtal och såle-
des läggas ut på det varvtal som är opti-
malt för aktuell belastning. Det minskar 
bränsleförbrukningen och även slitaget 
på motorerna.

Bottenfärg

Det är mycket viktigt att inte få beväx-
ning på fartyget för att undvika störning-
ar på den hydroakustiska utrustningen. 
Fartyget kommer att bottenmålas med en 
biocidfri silikonbaserad färg.

Fiskeriforskningsförmågor (SLU)

Trålning

Fartyget utrustas med möjlighet till både 
pelagisk och demersal trålning, dvs. trål-

ning efter fisk i den fria vattenmassan 
och trålning efter fisk nära botten. För 
att möjliggöra varierande trålning finns 
det tre olika tråldörrar som kan bytas till 
havs. Två trålvinschar finns under huvud-
däck med 2500 m vinschlängd.

Fiskarna flyttas från trålen med en 
kran till en binge som via ett band möjlig-
gör sortering och undersökning av fisken 
i ett stort och modernt fisklaboratorium.

Fartyget har även en separat vinsch 
med en MIK-trål för trålning efter fisk-
larver som studeras i mikroskop i ett se-
parat utrymme.

Hydroakustisk kartläggning

Kartläggning av fiskebestånd kan även ut-
föras med ekolod. Fartyget har två sänk-
kölar som utrustas med flertalet ekolod, 
bl.a. multibeam- och side-sacnning-so-
narer för att samla data ur vattenmassan. 

Utöver ekoloden i sänkkölarma finns 
även en ROTV (Remotely Operated To-
wed Vehicle) med ekolod som bogseras 
vid sidan av fartyget för att samla data 
från vattenmassan nära ytan.

Den hydroakustiska kartläggningen 
styrs från en operationscentral där alla 
data presenteras.

Oceanografiska forskningsförmågor 
(SMHI)

Fartyget utrustas med flertalet system för 
att möjliggöra oceanografisk undersök-
ning.

Vattenprover tas primärt via en ”ro-
setthämtare” med CTD-instrument. Ro-
setten sjösätts med en dedikerad kran och 
har möjlighet att ta prover ner till 1500 
m djup.

Akter om CTD finns en dedikerad 
kran för att ta planktonprover med en 
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lång håv. Samma kran kan även användas 
till att ta sedimentprover med olika typer 
av huggare.

Fartyget utrustas också med ett system 
för att kontinuerligt ta vattenprover, och 
vattnet tas då i fören av fartyget.

Det finns även olika laboratorier för 
analysering av proverna: kemilabb, när-
saltslabb och ett isotoplabb.

För den oceanografiska forskningen 
finns även släpad utrustning för att samla 
in kontinuerliga data under drift akter om 
fartyget.

Övriga forskningsförmågor

Fartyget medger allmän forskning genom 
att utrustas med flertalet generella sys-
tem.

För att kunna ta ombord och arbeta 
med fjärrstyrda undervattensfarkoster 
(ROV) finns det ett hydroakustiskt refe-
renssystem, en HIPAP. ROV finns inte 
med ombord, utan fartyget förbereds 
för att kunna ta emot containerbaserade 
forskningssystem. Till dessa system finns 
servicesystem såsom el, data, vatten, 
tryckluft etc.

Fartyget har ett allmänt laboratorium/
verkstad för att kunna bedriva en bred 
forskning. I labbet kan t.ex. våg- och vä-
derbojar tas in och underhållas. 

Fartyget har ytterligare tre kranar, 
utöver de dedikerade forskningskranarna 
och dävertarna för sjösättning av båtar. 
Dessa kranar är godkända för att arbeta 
till sjöss och kan användas för att lyfta 
t.ex. bojar eller sjömärken som sedan 
lyfts ombord på akterdäcket för att un-
derhållas eller bytas. På akterdäck finns 
även en A-ram som används för at sjö-
sätta utrustning över aktern.

Datahantering

På ett modernt forskningsfartyg sam-
las det in stora mängder forskningsdata. 
Denna information måste hanteras på 
ett säkert och smidigt sätt. För att möj-
liggöra det finns ett datahaneringsystem 
som loggar data i en databas. Systemet 
är kopplat till alla forskningsinstrument, 
men också till den utrustning som t.ex. 
beskriver fartygets position och framfart 
– så att det vid ett senare tillfälle går att 
plocka fram alla provdata och uppgifter 
om olika förhållanden i omgivningen vid 
provtillfället.

Till detta system finns även en presen-
tationsmiljö, som kan visa aktuella data 
på flertalet platser i fartyget.

Arbetsmiljö

Att bygga ett fartyg 2017 ställer stora 
krav på arbetsmiljön ombord. För ett 
forskningsfartyg där personalen både be-
driver praktiskt arbete och kontorsarbete 
är en god arbetsmiljö ett måste. 

Projektet har haft en specifik arbets-
grupp som, utöver regelkrav, har tagit 
fram egna krav på buller, belysning, er-
gonomi, logistik, värme och ventilation. 
Dessa krav har implementerats i kravspe-
cifikationen.
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 Mikael Krysell

Chef för Enheten för Miljöövervakning
Havs- och vattenmyndigheten (www.
havochvatten.se)

Miljöövervakning av 
svenska hav
Övervakningen av fysiska, kemiska och 
biologiska förhållanden i haven runt 
Sverige har en lång historia. Även om 
många mätningar av strömmar och av 
vattnets sammansättning utfördes redan 
på 1700-talet brukar man räkna den hy-
drografiska expeditionen med kanonbå-
ten Alfhild och undersökningsfartyget G. 
af Klint 1877, under ledning av prof. F.L. 
Ekman, som den första verkliga hydro-
grafiska expeditionen i svenska vatten. 
Totalt besökte man under expeditions två 
delar över 200 mätstationer från Skager-
rak upp till Bottenviken. Intressant nog 
kunde prof. Otto Pettersson redan 15 år 
senare, med användning av dessa data 
samt ett antal andra mer eller mindre 
sporadiska mätningar från Sverige, Dan-
mark och Norge, ge en god bild av hur 
Östersjöns cirkulation ser ut, inklusive 
förståelse av de problem med syrebrist 
som vi talar om så mycket idag! Han in-
såg också att det skulle vara möjligt att 
säga mycket om hur Östersjöns tillstånd 
utvecklas genom att mäta regelbundet på 
ett fåtal punkter – av den anledningen har 
vi därför någorlunda regelbundna data 
från flera ställen i Östersjön redan från 
cirka 1890 och framåt!

Om vi så gör ett hopp i tiden fram till 
det som händer idag, kan vi konstatera att 

arvet från dessa tidiga pionjärer har för-
valtats väl, och att deras upptäckter och 
kunskap fortfarande är förvånansvärt 
giltiga. Dagens övervakning av havsom-
rådena runt Sverige inriktar sig fortfa-
rande på att mäta fysiska, kemiska och 
biologiska faktorer, och en mycket stor 
del av övervakningen sker på ett fåtal 
fasta punkter, som vi kallar mätstatio-
ner, med god regelbundenhet. Fler typer 
av mätningar har förstås tillkommit, och 
de traditionella mätningarna från forsk-
ningsfartyg kompletteras numera med 
data från exempelvis satelliter, kringdri-
vande och fastmonterade mätbojar samt 
från mätsystem installerade på handels-
fartyg och färjor. Den stora skillnaden 
ligger framför allt i mängden mätdata 
som genereras – med satelliter och andra 
automatiserade mätsystem kan det röra 
sig om miljontals siffror som måste tas 
om hand varje dag!

Varför är vi då ute och mäter? Om vi 
bortser från de rent legala aspekterna, 
det vill säga EU-förordningar och svensk 
lagstiftning som lägger grunden för vad 
vi måste göra, och ser på det rent veten-
skapligt, finns det flera goda skäl. För det 
första måste vi kunna säga någonting om 
nuläget, alltså vad det finns för huvud-
sakliga problem – närliggande exempel är 
syrebrist i bottenvattnet, algblomningar, 
invasiva främmande arter m.m. – och 
var vi hittar dem. Målet med den typen 
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av frågeställningar är förstås att kunna 
lista ut vad vi ska göra för att mildra pro-
blemen och nå ett läge där vi kan säga 
att haven mår bra. För det andra vill vi 
veta hur situationen har utvecklats med 
tiden, har det blivit bättre eller sämre och 
skiljer sig vissa havsområden från andra 
ur den synvinkeln? Målet med detta är 
framför allt att kunna förklara de föränd-
ringar som skett och säga om de beror på 
mänskliga aktiviteter, naturlig variation 
eller kanske klimatförändringar. Den 
typen av kunskap är förstås viktig då vi 
angriper problem nummer ett ovan, alltså 
vilken typ av åtgärder vi kan ta till för att 
förbättra situationen. 

Den svenska myndighet som har hu-
vudansvaret för att vi följer EU:s och 
Sveriges lagstiftning angående miljö-
övervakning, och som dessutom ansvarar 
för att vi följer upp de svenska miljö-
målen, är Havs- och vattenmyndigheten 
(HaV) i Göteborg. HaV är dock huvud-
sakligen en beställare och finansiär. Den 
regelbundna hydrografiska övervakning-
en av våra havsområden utförs till stor 
del av SMHI:s oceanografiska enhet på 
Nya Varvet i Göteborg, men även Öster-
sjöcentrum vid Stockholms universitet 
och Umeå marina forskningscentrum 
utför delar av programmet. SMHI an-
vände sig fram till 2011 av U/F Argos 
för sina undersökningar, men utnyttjar 
numera det finska forskningsfartyget R/V 
Aranda i samarbete med Finlands miljö-
central (SYKE).  

De största problemen i våra havs-
områden, särskilt i Östersjön, är 
förknippade med övergödningen. Det är 
övergödningen som leder till att alger, 
inklusive giftiga sådana, ofta växer till sig 
i stora mängder under sommarhalvåret. 
Det är också samma alger som starkt 

bidrar till att det blir brist på syre i 
djupvattnet, eftersom de så småningom 
sjunker ner mot bottnen när de dör, och 
under sin nedbrytningsprocess tar det 
närvarande syret i anspråk. Syrebristen 
i djupvattnet beror dock inte enbart på 
algerna, utan den är starkt korrelerad 
till inflödet av friskt vatten till Östersjön 
från Kattegatt via Bälten och Öresund, 
och dessa inflöden har under de senaste 
decennierna inte varit lika vanliga som 
tidigare, måhända en effekt av klimatets 
förändring. 

Ovanstående betyder att mät-
ningar som är relaterade till övergöd-
ning och till omsättningen av vatt-
net dominerar det som utförs på våra 
övervakningsexpeditioner. Förutom de 
mer eller mindre ofrånkomliga parame-
trarna salt, temperatur och syre mäter 
man bland annat olika närsalter (nitrit, 
nitrat, fosfat och silikat) samt inte minst 
förekomsten av alger (växtplankton) och 
djurplankton i vattnet. Mätningar av 
exempelvis miljögifter som tungmetaller, 
PCB och DDT är inte på långa vägar lika 
vanliga, och är viktigare i växter och djur 
än i själva vattnet. Sveriges geologiska 
undersökning, SGU, har som en av sina 
uppgifter att undersöka bottnens beskaf-
fenhet och gör därför kartläggningar av 
vilken typ av bottnar vi har och vilka 
miljögifter man kan hitta. Naturhisto-
riska riksmuseet har huvudansvaret för 
miljögifter i faunan, i det här fallet främst 
sjöfågel och fisk. 

Hur ser då en typisk expedition med 
R/V Aranda ut? SMHI kör en sådan expe-
dition varje månad, året runt, och den tar 
cirka en vecka i anspråk. Expeditionerna 
utgår från Helsingfors, där Aranda har 
sin hemmahamn, går upp till Skagerrak 
och slutar i samma hamn igen. Ombord 
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jobbar minst 5 personer från SMHI i 
skift dygnet runt med att ta prover och 
analysera dessa ombord. Det finns alla 
nödvändiga faciliteter ombord för att ta 
upp vattenprover från önskat djup, ner till 
flera tusen meter om så önskas – Aranda 
har även använts för expeditioner i po-
larhaven. Dessutom finns exempelvis 
håvar för att kunna ta upp planktonpro-
ver. Laboratorierna ombord är relativt 
stora och moderna. SMHI:s personal har 
med sin egen analysutrustning ombord 
– eftersom laboratoriet är ackrediterat 
av SWEDAC måste all utrustning vara 
ordentligt kalibrerad och under egen kon-
troll. Under resans gång stannar fartyget 
vid cirka 25 mätstationer, på fasta positio-
ner, för att ta prover. Ett sådant stopp tar 
mellan ½ och 2 timmar, mest beroende på 
hur djupt det är på positionen. Det mesta 
av provtagningen sker med en så kallad 
rosetthämtare, ett antal provtagare mon-
terade i en cirkel med ett mätinstrument 
som kallas CTD (Conductivity, Tempera-
ture, Depth) i mitten, vilket alltså mäter 
både salthalt, temperatur och djup samti-
digt som vattenproverna tas. När vatten-
proverna är uppe går man ut på däck och 
håvar efter plankton. Så fort alla prover är 
tagna kör fartyget iväg mot nästa mätsta-
tion, och under tiden analyseras proverna 
för närsalter, syre m.m. av SMHI:s perso-
nal. 

Man kan lägga märke till att fartyget 
inte tillbringar mycket tid stillastående – 
av de cirka 7 dygn som en resa Helsing-
fors–Skagerrak t.o.r. tar i anspråk ligger 
man bara stilla för provtagning cirka 1 
dygn, resten är gångtid! Fartygstiden 
är dyr, och ju rationellare man kan ar-
beta med provtagningen desto billigare 
blir det. R/V Aranda är knappt 60 meter 
lång, isbrytande, och byggdes i slutet av 

80-talet. Besättningen består av cirka 12 
personer, som för närvarande kommer 
från ett bemanningsföretag i Finland. När 
fartyget byggdes var det tänkt att Finland 
skulle hålla sig med ett regelbundet forsk-
ningsprogram i arktiska och antarktiska 
vatten, men av olika skäl (fartygets stor-
lek var ett!) har man helt slutat med detta, 
och hon används för närvarande enbart i 
Östersjön och Västerhavet. En större upp-
gradering sker under hösten 2017, då hon 
dels får nytt maskineri och dels förlängs 
med några meter. Tanken är att livsläng-
den ska förlängas med minst 20 år.

Fakta Havs- och vattenmyndigheten

Havs- och vattenmyndigheten bildades 
2001 genom en sammanslagning av de-
lar av det gamla Fiskeriverket samt de 
delar av Naturvårdsverket som sysslade 
med vattenfrågor. Myndigheten har det 
övergripande ansvaret för hav, sjöar och 
vattendrag, och finansierar en stor del av 
den nationella och regionala övervakning 
av miljötillstånd och fiskbestånd som sker 
i Sverige. I myndighetens ansvar ligger 
att implementera EU-direktiven ”Vat-
tendirektivet” och ”Havsmiljödirektivet” 
i Sverige, samt delar av andra direktiv 
såsom Art- och habitatdirektivet, där ex-
empelvis biologisk mångfald och skydd 
mot främmande arter ingår. Myndighe-
ten är dessutom direkt ansvarig för tre av 
Sveriges nationella miljömål, nämligen 
”Levande sjöar och vattendrag”, ”Hav 
i balans och levande kust och skärgård” 
samt ”Ingen övergödning”. Förutom ren 
övervakning av tillståndet lägger myn-
digheten stora resurser på att åtgärda de 
problem som identifierats i vattenmiljön, 
såsom övergödning, sviktande fiskpopu-
lationer och dåliga livsmiljöer för det ak-
vatiska djurlivet.
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Mattias Sköld

Övervakningen av 
fiskebestånden i Östersjön 
och Västerhavet

på med. Provfiskena har visat sig vara 
mycket värdefulla av flera skäl. Ett är 
att fiskare, liksom jägare, söker upp fis-
ken när och där den är lättast att fånga, 
vilket gör att fångststatistiken inte alltid 
ger en objektiv bild av hur bestånden för-
ändras över tid. Tidsserierna med prov-
fisken med bottentrål som vi har i våra 
arkiv sträcker sig från 1901 och omfattar 
Skagerrak, Kattegatt, Öresund och Öst-
ersjön.

Genom de 116 åren har ett flertal far-
tyg varit i tjänst för provfiskena, ibland 
kommersiella fiskefartyg men huvud-
sakligen specialbyggda forskningsfar-
tyg. Det första fartyget som användes av 
Svenska hydrografiska-biologiska kom-
missionen 1901 för provfiske med trål 
var kanonbåten HMS Svensksund. Lik-
som sin efterträdare forskningsfartyget 
Skagerak I, byggt på Eriksbergs varv i 
Göteborg 1904, drevs detta fartyg med 
ångmaskin. Skagerak II, som byggdes 
på Götaverken i Göteborg och togs i drift 
1935, inledde en ny era med dieseldrivna 
fartyg. 1961 kompletterade Fiskeristy-
relsen med ståltrålaren Thetis, byggd på 
Karlskronavarvet. Skagerak II och Thetis 
var i drift ända fram till 1974 då Fiske-
ristyrelsen (senare Fiskeriverket), som 

Mattias Sköld är forskare, Institutitionen 
för akvatiska resurser SLU

Fisk har sedan urminnes tider varit en 
viktig födoresurs, och att förstå varför 
fisktillgången varierar i tid och rum har 
alltid varit en utmaning för forskare och 
förvaltare . Ända sedan 1800-talet har det 
därför förts statistik på vad fisket landar 
och säljer. År 1893 föreslog Kungliga 
Vetenskapsakademin att Sverige skulle 
delta i internationella undersökningar av 
våra hav. Avsikten var att initiera grund-
lig forskning kring de ekonomiskt bety-
delsefulla fiskarternas biologi och sam-
band mellan beståndens utveckling och 
växlingar i havsmiljön. Bland annat för 
att leda detta arbete bildades 1901 Svens-
ka hydrografisk-biologiska kommissio-
nen, som kom att representera Sverige i 
det Internationella havsforskningsrådet 
(ICES) som bildades 1902. 

Kombinationen av insamling av data 
är unik och mycket värdefull, dvs. data-
insamling på fiskets fångster och land-
ningar kompletterat med det vi kallar 
fiskerioberoende undersökningar, eller 
provfisken, som är det vi forskare håller 
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då tagit över ansvaret för fiskbeståndsö-
vervakningen, från Karlskronavarvet 
beställde forskningsfartyget Argos. Det-
ta nya fartyg var avsevärt större än de 
gamla fartygen, oceangående, byggd som 
häcktrålare samt utrustat speciellt för 
fiskerivetenskapliga och hydrografiska 
undersökningar. Vårt nya fartyg är ersät-
tare för Argos, som skrotades 2013. SLU 
använder idag det danska forsknings-
fartyget Dana i väntan på leveransen av 
Svea som ska ske till hösten 2019.

SLU genomför fem expeditioner per 
år, två i Kattegatt och Skagerrak och tre i 
Östersjön. Undersökningarna är samord-
nade genom vårt internationella arbete i 
ICES och under expeditionerna i de olika 
havsområdena är alla omkringliggande 
länder samtidigt ute med sina forsknings-
fartyg med syftet att ge en god bild av 
fiskbeståndens storlek och åldersstruktur 
i hela havsområdet. Informationen ligger, 
tillsammans med fångststatisk från 
loggböcker och provtagning på fiskefar-
tyg och i hamnar, till grund för ett om-
fattande arbete i flera steg inom ICES. 
Slutprodukten är rådgivning till med-
lemsstaterna och EU om fiskbeståndens 
status, rekrytering och kommande års 
fångstuttag. Under senare år tillämpas 
en s.k. ekosystemansats i fiskeriförvalt-
ningen, och vår rådgivning och forskning 
handlar nuförtiden också om hur fisket 
påverkar andra delar av ekosystemet och 
hur olika fiskarter och andra organismer, 
såsom djur- och växtplankton, påverkan 
varandra i födoväven. 

Vi samlar också in viktig omvärlds-
information om hydrografi och SMHI 
deltar då på våra expeditioner och 

sammanställer t.ex. en heltäckande kar-
tering av syresituationen i Östersjön. 
Utbredningen av syrebrist har stor på-
verkan på ekosystemet, t.ex. torskens 
fortplantningsförmåga. Vårt samarbete 
med SMHI är ett mycket bra exempel på 
hur vi maximalt utnyttjar den dyrbara tid 
som står till vårt förfogande under våra 
expeditioner för att samla i så mycket in-
formation som möjligt. 

SLU samarbetar också med andra uni-
versitet och myndigheter, både utomlands 
och i Sverige. Ofta tas prover på den fisk 
vi fångar för att användas för t.ex. analys 
av miljögifter av Livsmedelsverket eller i 
samarbeten om genetiska studier av olika 
arter. 

I vårt arbete med forskningsfartyg och 
datainsamling är trenden att allt mer in-
formation efterfrågas. Det handlar t.ex. 
om havsbottnarnas livsmiljöer och hur 
dessa påverkas av bottentrålning, om hur 
marina skyddsområden uppfyller sina 
mål och om effekter av klimatförändring-
arna. 

Den tekniska utvecklingen medför 
också att stora datamängder nu kan sam-
las in effektivt och processas. Vi arbetar 
sedan länge med akustiska metoder, dvs. 
ekolodsundersökningar, som använder 
reflektionen från fiskens simblåsa för 
våra beståndsuppskattningar av sill och 
skarpsill. Tekniken är nu så avancerad att 
vi också kan särskilja plankton och vissa 
arter av fisk från varandra. Det nya far-
tyget kommer att vara utrustat med den 
senaste akustiska tekniken med ett flertal 
olika sonarer och ekolod och stor data-
process- och lagringskapacitet.
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Ledamoten
Kent Nordström

Kommendörkapten Kent Nordström, 
som lämnade aktiv tjänst inom För-
svarsmakten 1983, har varit verksam 
med marin produktutveckling inom bl.a. 
Ericsson och Saab, och har efter pen-
sionering 2008 studerat astronomi och 
historia vid Göteborgs Universitet.

Med fregatten Sprengtporten till Saint 
Barthélemy 1784-1785
Abstract: In 1784 France and Sweden agreed that the ownership of the French island 
Saint Barthélemy in the West Indies should be transferred to Sweden. This article deals 
with the very first voyage from Sweden to the island 1784-85. The frigate Sprengtporten 
was used for this first voyage. The ship was commanded by Johan Puke, one of the most 
skilled Swedish naval officers at this time, and the ship’s main task was to transport the 
first Swedish governor and his administration and garrison to the new Swedish colony. 
This article investigates how accurately the ship was navigated in a time when finding 
true longitude was still a thorny problem. The differences between the reckoned and the 
real positions when the ship made land are used as the measurement of accuracy. The 
investigation indicates that a ship in the late 18th century using dead reckoning typi-
cally accumulated an error of 3 arc minutes in longitude each day at sea while latitude 
could be established with sufficient accuracy.

Bakgrund
Det kan möjligen uppfattas som onödigt att återigen skriva något om general-
amiralen Johan Puke efter att Kungl. Örlogsmannasällskapet år 2016 tillägnat 
honom ett specialnummer av Tidskrift i Sjöväsendet med anledning av det då var 
200 år sedan han gick ur tiden. Syftet med denna artikel är att i någon mån belysa 
fregattens Sprengtporten resa mellan Sverige och ön Saint Barthélemy 1784-85 då 
Johan Puke, som nybliven kapten, var fartygschef. Det var denna fregatt, som förde 
med sig den första svenska kolonin efter det att Frankrike överlåtit den västindiska 
ön till Sverige. Artikeln ska närmare undersöka fregattens resa ur ett nautiskt per-
spektiv. Just detta perspektiv av Johan Pukes mångåriga tjänstgöring ombord på 
både utländska och svenska fartyg framgår inte av vare sig tidskriftens specialnum-
mer eller i den omfattande litteratur i övrigt, som finns om Puke och hans gärningar.
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Med hjälp av loggboken från resan till 
och från Saint Barthélemy ska navige-
ringen undersökas som underlag för att 
besvara frågan om vilken noggrann-
het i positionsbestämning som uppnåd-
des. Undersökningen kommer att göras 
på samma sätt som i min artikel Några 
svenska ostindiefarares resor mellan Gö-
teborg och Cadiz i mitten av 1700-talet.1 
Den vid upptäckten av första plats i Väst-
indien observerade positionen kommer 
att jämföras med bestickets position vid 
samma tidpunkt. Den eventuella skillna-
den mellan dessa positioner utgör ett mått 
på fartygets navigeringsnoggrannhet. På 
samma sätt undersöks resan tillbaka där 
noggrannheten bestäms vid upptäckten 
av den första platsen på europeiskt land.

Eftersom resan till Saint Barthélemy 
skedde under sent 1700-tal borde kunskap 
om longitudbestämning med astronomis-
ka metoder funnits tillgängliga. Puke av-
lade amiralitetsofficersexamen 1771, vil-
ken kan ha inkluderat dessa kunskaper.2 
Men det kan även vara så att Puke under 
sin tjänstgöring på franska örlogsmän 
mellan 1778-1783 kan ha inhämtat dessa 
kunskaper.3 Hans närmaste medarbetare 
på fregatten, som Puke själv fick välja, 
var alla examinerade från dåvarande sjö-
kadettskolan i Karlskrona och borde ha 
haft kunskap om longitudbestämning ge-
nom astronomiska metoder eftersom man 
1 Kent Nordström, ”Några svenska ostindie-
farares resor mellan Göteborg och Cadiz - en 
kortfattad studie av 1700-talets navigerings-
problem”, Tidskrift i Sjöväsendet nr. 3/2014, 
s.268-269, http://www.koms.se/tidskrift/arkiv/
nr-3-2014/ (2017-02-14).
2 Hans Norman & Erik Wallström, Johan 
Puke: Skeppsgossen som blev generalamiral 
och statsråd 1751-1816, Riga 2008, s.36.
3 Anm. En metod för longitudbestämning ge-
nom astronomiska observationer publicerades 
av den franske sjöofficeren Borda 1777.

vid sjökadettskolan studerade principer 
för longitudens finnande 1780 med till-
hjälp av ephemeris av franskt ursprung.4 
Det kan här vara på sin plats att kortfattat 
beskriva medarbetarnas bakgrund. Pukes 
närmaste man ombord var löjtnanten 
Karl Juslén (1753-1808), som Puke kände 
från tidigare tjänstgöringar. Han invaldes 
i Kungl. Örlogsmannasällskapet 1798 
och avslutade sin sjömilitära bana som 
konteramiral.5 Övriga nyckelpersoner 
var löjtnanten Magnus Palmqvist (1761-
1834) och fänriken Fredrik Sjöbohm 
(1753-1829). Palmqvist blev fänrik 1774 
och hade innan resan till Saint Barthé-
lemy, i likhet med Puke, tjänstgjort flera 
år i den franska flottan och var liksom 
Puke väl förtrogen med att segla i väst-
indiska farvatten. Palmqvist slutade sin 
sjömilitära bana som amiral.6 Speciellt 
intressant för det nautiska perspektivet 
är att en av nyckelpersonerna ombord 
var fänriken Fredrik Sjöbohm. Denne 
hade långvarig erfarenhet från sjötjänst-
göring på både handels- och örlogsfar-
tyg. Han var, jämte sin äldre bror David, 
verksam som lärare i navigation vid sjö-
mansskolan i Karlskrona då han av Puke 
valdes att följa med. Han förestod efter 
hemkomsten från resan med Puke un-
dervisningen vid denna skola och utgav 
då också en av de första tryckta svenska 

4 Wilhelm Sjöstrand, Grunddragen av den 
militära undervisningens uppkomst- och ut-
vecklingshistoria i Sverige till år 1792, Uppsala 
1941, s.62. Här torde ha åsyftas den franska nau-
tiska almanackan Connoissance des Temps pour 
l’Année Bissextile 1780, som på s.261 återger 
Bordas beräkningsmetod för astronomisk longi-
tudbestämning genom måndistans.
5 Hjalmar Börjesson, Biografiska uppgifter 
om örlogsflottans officerare 1700-1790, Stock-
holm 1942, s.99
6 Norman & Wallström 2008, s.58 och Bör-
jesson 1942, s.141.
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läroböcker som behandlade longitudpro-
blemet.7 Sjöbohm slutade sin sjömilitära 
bana som överste och lotsdirektör. Han 
invaldes i Kungl. Örlogsmannasällskapet 
1798. Därutöver medföljde fänriken Gus-
taf von Castanje (1758-1808) och fän-
riken Rudolf Cederström (1764-1828), 
den senare för att tillträda befattningen 
som hamnkapten på Saint Barthélemy. 
Det torde därmed ha funnits en för denna 
tid gedigen nautisk kompetens och erfa-
renhet ombord på fregatten Sprengtporten 
vilket också borde avspegla sig i sättet 
att dagligen bestämma fartygets posi-
tion och att föra loggbok. Eftersom kän-
nedom om astronomiska metoder för att 
bestämma longitud genom måndistans 
sannolikt fanns hos nyckelpersonalen 
ska också förekomsten av noteringar av-
seende observerad longitud undersökas. 
Resultatet av detta kan i någon mån kom-
plettera de slutsatser som återfinns i min 
artikel Longituden i Sverige 1750-1815 
om när bestämning av longitud genom 
astronomiska observationer blev allmänt 
förekommande på svenska fartyg.8

7 K-G Olin, Våra första västindiefarare, Ja-
kobstad 1990, s.29 och Börjesson 1942, s.175.  
Anm. Sjömansskolan utbildade befäl bl.a. till-
hörande den så kallade styrmansstaten i äm-
net navigation, se Wilhelm Sjöstrand, ”Navi-
gations- och artilleriskolorna i Karskrona till 
slutet av 1700-talet,” Tidskrift i Sjöväsendet nr. 
11/1941. Sjökadettskolan var en internatskola 
som utbildade ynglingar till sjöofficerare, se 
Wilhelm Sjöstrand, ”Kadettskolan i Karlskro-
na”, Tidskrift i Sjöväsendet nr. 4-6/1937. Det var 
sannolikt David Sjöbohm som sammanställde 
den första svenska läroboken i navigation, som 
inkluderade longitudbestämning genom astro-
nomiska metoder. Boken finns endast i hand-
skriven form, se Sjöhistoriska museet referens 
1968:226. Fredrik Sjöbohms bok är betitlad Ex-
empel uti Navigation. Med därtil hörande taflor 
och logaritmer och utkom 1795.
8 Kent Nordström, ”Longituden i Sverige 

Fregatten Sprengtporten

Fartyget byggdes på J. Hahnqvists 
skeppsvarv i Västervik och levererades 
1768 till skärgårdsflottans Sveaborg-
seskader under namnet Enigheten. Farty-
get hade en längd av 121 fot, bredd av 32 
fot och ett djupgående av 14 fot.9 Fartyget 
var alltså ganska litet. Fartyget döptes om 
till Sprengtporten kring årsskiftet 1775-
76 som en erkänsla till generalen Jacob 
Magnus Sprengtporten, som varit en dri-
vande kraft bakom Gustaf III’s statskupp 
1772.10 Att just fregatten Sprengtpor-
ten valdes för den första resan till Saint 
Barthélemy berodde på att den vid tillfäl-
let både var tillgänglig och dessutom, på 
grund av sin storlek, kunde förberedas på 
kort tid utan alltför stora kostnader.11 

Resan

Resan till Saint Barthélemy startade från 
Göteborg 4/12 1784. På resan till Saint 
Barthélemy fanns cirka 130 personer 
ombord, varav ungefär hälften utgjordes 
av administrativ personal inklusive den 
tillträdande guvernören Salomon Mauritz 
von Rajalin och garnisonen för den nya 
kolonin.12 Seglatsen gick över Nordsjön, 
genom Engelska Kanalen och sedan över 
Atlanten till Västindien. På grund av då-
ligt väder på Nordsjön, som förorsakade 
betydande skador på fregatten, var man 
tvungen att löpa in till Portsmouth den 
12/12 1784 för nödvändiga reparationer 
innan färden kunde fortsätta den 2/1 

1750-1815”, fristående artikel nr. 2 till Tidskrift 
i Sjöväsendet 2015, s.28, http://www.koms.se/
fristaende-artiklar/ (2017-02-14).
9 Norman & Wallström 2008, s.56.
10 Norman & Wallström 2008, s.58.
11 Olin 1990, s.29.
12 Olin 1990, s.22-23.
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1785. Resan gick då sydvart tills passad-
vindbältet nåddes.13 Därefter fortsatte re-
san på sydvästliga och västliga kurser till 
den franska ön Martinique, som anlöptes 
den 15/2 1785. Efter förrådskomplette-
ring fortsatte sedan resan nordvart till 
Saint Barthélemy som anlöptes den 6/3 
1785.14

Återresan till Sverige påbörjades 
den 4/7 1785 och gick genom Eng-
elska Kanalen, Nordsjön och vidare 
till Stockholm genom Skagerack, Katte-
gatt, Öresund och Östersjön. Hemresan 
tog endast 36 dygn om avgångs- och 
ankomstdagarna borträknas. Fregatten 
ankom till Stockholms Ström den 9/8 
1785.15

 

13 Passadvindbältet, i detta fall den s.k. nord-
ostpassaden, nås på ungefärlig latitud N 30°.
14 Norman & Wallström 2008, s.59-60.
15 Per Tingbrand, Med svenska örlogsmän till 
St Barthélemy 1785-1994, Karlskrona 1997,s.28,

 Undersökning av 
fregattens Sprengtporten 
loggbok
Resan från England till Martinique

Utresan från Portsmouth påbörjades den 
2/1 1785 efter att nödvändiga reparationer 
utförts. Under de första dygnen styrdes 
varierande kurser söder om England. 
Sjöräkning påbörjades den 6/1 då Lizard 
Head observerades i riktning NNW½W, 
motsvarande B=343°, på avstånd 4 tyska 
mil.16 Första dagarbete redovisades den 
7/1 och visar räknad latitud jämte räknad 
longitud från Lizards, Paris och Londons 
meridianer. I fortsättningen visar loggbo-
kens dagarbete både observerad och räk-
nad latitud. Huruvida den observerade 
latituden är baserad på mätning av solens 
övre meridianpassage framgår inte. Det 

16 En tysk mil är 1/15 av en meridiangrad eller 
motsvarande 4 M.

Figur 1: Resan till och från Saint Barthélemy
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är emellertid troligt att sådana mätningar 
skett då vädret var gynnsamt. I övrigt 
torde den angivna observerade latituden 
vara den räknade jämte en mindre kor-
rektion. Härutöver anges för det gångna 
dygnet differenser i latitud och longitud, 
longitud från Paris meridian, generell 
kurs och utseglad distans. Inga uppgifter 
om longitudbestämning med måndistan-
ser finns angivna. 

Fartyget drabbades av dåligt väder de 
första tre veckorna. Loggboken innehål-
ler dessvärre få detaljer om vindstyrkor 
och väderförhållanden. Att fartyget drab-
bades av dåligt väder antyds i figur 1 
ovan. Fartyget hade t.ex. under de första 
14 dagarna avverkat 890 M enligt loggen, 
vilket ger en medelfart på 2,5 knop. Un-
der resans senare del, då fartyget kommit 
in i passadvindbältet, avverkades 2246 M 
på 18 dygn vilket ger en medelfart på 5,2 
knop. För hela resan, som tog 45 dygn, 
loggades en utseglad distans om 4184 M. 
Detta ger medelfarten 3,9 knop.

Enligt loggboken befann sig fartyget 
måndagen den 14/2 1785 kl. 1200 på po-
sitionen N 14° 31’ och W 58° 24’ väster 
om Greenwich.17 Från denna position 
styrdes kurs W2°N, eller K=272°, fram 
till dess att land observerades västerut på 
avståndet 4-5 tyska mil kl. 0445 på mor-
gonen den 15/2.  Fartyget hade mellan 
kl. 1200 den 14/2 och kl. 0445 den 15/2 
tillryggalagt en distans om drygt 106 M. 
Eftersom fartyget under tiden 12/2-14/2 
seglat västerut på latituden N 14° 31’ är 
det rimligt att anta att man eftersträvade 
att angöra ön Martiniques sydöstra udde. 
Dennas position är N 14° 29’och W 60° 
49’. Anledningen till att just denna udde 
valdes torde kunna förklaras med att 

17 Longitud anges i fortsättningen från Green-
wich meridian.

huvud-orten Fort Royal ligger på öns 
sydvästra del. Distansen från angörings-
punkten till hamnen i Fort Royal blev 
därmed betydligt kortare än om fartyget 
valt att angöra Martiniques norra udde. 
Eftersom longitud enligt loggboken inte 
hade observerats under resan utan hade 
beräknats vid varje middagsarbete är 
det rimligt att anta att fartygets position 
i longitud var osäker och att osäkerheten 
ökat något för varje dygn sedan farty-
get lämnade Storbritannien. Positionen 
i latitud var dock korrekt. Latitud hade 
sannolikt fastställts genom solens övre 
meridianpassage åtskilliga gånger innan 
angöringen av Martinique.

Utgående från observationen av land 
den 15/2 kl. 0445 kan fartygets verkliga 
position beräknas, under antagande att 
avståndsbedömningen 4-5 tyska mil var 
korrekt. Avståndet mellan land och far-
tyget var således ungefär 4,5 tyska mil 
motsvarande cirka 18 M eller i vinkel-
mått 19’.18 Fartygets verkliga position i 
longitud blir då W 60° 49’ – 19’= W 60° 
30’. Men från position den 14/2 kl. 1200 
hade fartyget förflyttat sig cirka 106 M 
västerut enligt loggboken då land upp-
täcktes. Detta motsvarar i vinkelmått 
1°49’.19 

Fartygets räknade position i longitud 
vid sikte av land var därför W 58° 24’+1° 
49’=W 60° 13’. Skillnaden mellan obser-
verad och räknad longitud var således W 
60° 30’- W 60° 13’= 17’ längre västerut 
än vad loggbokens data visade. 

Skillnaden i longitud hade uppkommit 
under 40 dygns segling och motsvarar 

18 Axel S. Blomgren, Nautiska och logarit-
miska tabeller, Göteborg 1967. Beräkning gjord 
med tabell 20: Departur till longitudskillnad.
19 Blomgren 1967. Beräkning gjord med tabell 
20.
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ett fel av ungefär 0,4’ per dygn. Farty-
gets uppfattning om sin position några 
dagar innan och vid angöringen av ön 
Martinique måste anses mycket god. Av-
vikelsen mellan observerad och räknad 
longitud är relativt liten. Den borde varit 
betydligt större. Förklaringen kan vara 

att fartyget av vindar och havsströmmar 
troligen under den första delen av resan 
pressades längre österut än vad som kan 
utläsas av loggbokens data. Efter att far-
tyget kommit in i passadvindbältet och 
kunde dra nytta av jämna, akterliga vin-
dar minskade det verkliga ostliga felet i 
longitud successivt fram till tidpunkten 
då Martinique angjordes. 

Resan från Saint Barthélemy till 
England

Hemresan från Saint Barthélemy började 
den 4/7 1785 efter det att ön formellt över-
gått i svensk ägo. Sjöräkning påbörjades 
vid passage av ön Sombrero, som ligger 
cirka 60 M norr om Saint Barthélemy.20 

20 Loggbok från fregatten Sprengtporten, 
Krigsarkivet ref. SE/KrA/0035:0672/0/2. För 
återresan har anteckningar från 4/7 1785 till och 

Seglingen skedde i gynnsamt väder efter-
som tidpunkten för hemresan valts innan 
orkansäsongen i området börjat. Efter 33 
dygns segling på nordostliga kurser be-
fann sig fartyget den 4-5 augusti i Eng-
elska Kanalen. Vid dagarbetet den 5/8 
fastställdes fartygets position till N 49° 

40’ och W 04° 02’. Från denna position 
styrde fartyget kurs NOtO, eller K=56°, 
i 8 M. Kl. 1300 observerades Land’s End 
i riktning N½O, eller B=006°, på avstån-
det 8 Leagues.21 Fartygets verkliga posi-
tion kl. 1300 enligt besticksräkning var 
då N 49° 39’ och W 05° 46’.22 Samtidigt 
var den framräknade positionen enligt 
loggbokens data N 49° 45’ och W 03° 52’. 
Det skiljer således 05° 46’- 03° 52’=1° 54’ 
i longitud mellan räknat och verkligt läge.

Den utseglade distansen var 3538 M. 
Till denna bör läggas distansen mellan 
Saint Barthélemy och ön Sombrero på 
ungefär 60 M, alltså totalt 3598 M. Detta 
ger en medelfart under hemresan av 4,5 

med 5/8 1785 använts.
21 En League motsvaras oftast av 3 M.
22 Blomgren 1967, beräkning gjord med tabell 
19: Besticktabell.

Figur 2: Angöring av ön Martinique
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knop, men momentant var farten betyd-
ligt högre. Skillnaden i longitud mellan 
observerad och räknad position av 1° 
54’=114’ innebär att longitudfelet i medel-
tal uppgick till 3,5’ per dygn. Orsaken till 
longitudfelet torde kunna förklaras med 
att fartygets påverkan av vindar och havs-
strömmar överskattats. Samtidigt torde 
loggen ha visat för hög fart och därigenom 
också för lång utseglad distans. Detta har 
sammantaget gjort att fartyget hamnat för 
långt österut enligt besticket. Skillnaden 
mellan observerad och räknad latitud kan 
förklaras av att mulet väder i Engelska 
Kanalen omöjliggjorde observationer av 
solens meridianpassager den 4-5/7.

I loggboken har den räknade latituden 
korrigerats vid flera tillfällen för den 
avdrift man uppskattat ombord. Någon 
motsvarande korrektion av den räknade 
longituden har inte noterats vid dessa 
tillfällen. För att få uppfattning om den 
mest sannolika positionen borde även den 
räknade longituden ha korrigerats för dif-
ferensen mellan observerad och räknad 

latitud. Sådana korrektioner borde ha re-
ducerat felet i longitud.

Sammanfattning och 
slutsatser
Loggboken har, som förväntat, förts med 
noggrannhet och omsorg. Navigeringen 
har utförts med den noggrannhet och de 
hjälpmedel som då var brukliga. Farty-
get hade en god uppfattning om sin lati-
tud under resan med undantag av några 
få dagar då mulet väder omöjliggjorde 
mätning av solens övre meridianpassage. 
Man var ständigt uppmärksam på avdrift 
förorsakad av vindar och havsströmmar 
men man torde ha överskattat dessas in-
verkan under hemresan. Den observerade 
latituden representerade ofta den räknade 
latituden korrigerad för avdrift. Någon 
motsvarande korrektion i räknad longi-
tud gjordes inte.

Undersökningen av loggboken visar 
att longitud genom måndistanser inte 
förekommit trots att kunskap om detta 

Figur 3: Angöring av Land’s End
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sannolikt fanns hos befälet ombord. Där-
med stöds slutsatsen i min artikel Longi-
tuden i Sverige 1750-1815 att måndis-
tanser inte blev allmänt förekommande 
på svenska fartyg förrän efter år 1815. 
Om longitud hade kunnat bestämmas 
med måndistanser innan angöringen av 
Land’s End torde felet i longitud blivit 
mindre än hälften av vad som nu erhölls.

Skillnaden mellan observerad och räk-
nad longitud vid angöring av Martinique 
var relativt liten men resultatet kan inte 
anses allmängiltigt. Fler liknande resor 
måste undersökas för att kunna dra en 
rimlig slutsats. Däremot stöder under-
sökningen de slutsatser som framgår av 
min artikel Några svenska ostindiefara-
res resor mellan Göteborg och Cadiz, att 
segelfartyg vid denna tid erhöll ett fel i 
räknad longitud av ungefär 3’ varje dygn 
i sin bestickräkning. 
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Lågt hängande frukt – svenskt marint 
fartygsförband till Försvarsmakten med 
nuvarande isbrytare som plattform
Abstract: Since the beginning of this millennium, the Swedish icebreaker fleet has 
been operated by the Swedish Maritime Authority (Sjöfartsverket). Earlier, the icebrea-
ker fleet was operated by the Royal Swedish Navy, and manned by conscripted seamen 
undergoing their national service.” Their the main task is supporting ship operations 
in winter conditions, mainly in the Gulf of Bothnia, the Baltic Sea and Lake Vänern. 
One icebreaker is also conducting research expeditions in the Arctic Ocean in the sum-
mer season. Due to the deteriorating security situation in the Nordic-Baltic region, this 
article proposes a “time-share-arrangement” of the icebreakers between the current 
operator and the Royal Swedish Navy. This would have the advantage of making use 
of existing resources in a cost-effective, fast and efficient way in peace-time, crisis and 
war that is not currently available to Sweden. It would take advantage of the trained 
and dedicated crews of the icebreakers and add an auxiliary capability to Swedish 
naval forces.

Inledning
Denna artikel föreslår att ett till tre marina fartygsförband sätts upp baserade på 
delar ur den existerande statliga isbrytarflottan. Skälen till förslaget är att den för-
svars- och säkerhetspolitiska utvecklingen i Europa har försämrats och fortsätter 
att försämras. Öppna mellanstatliga konflikteri vår del av världen kan inte längre 
uteslutas. Försvarsbeslutet 2015 pekar ut den riktning som Försvarsmakten och 
övrigt totalförsvar skall utvecklas. Någon positiv säkerhetspolitisk trend kan inte 
skönjas under överskådlig framtid varför ett antal åtgärder för att höja svenska ka-
paciteter och förmågor av olika slag bör förberedas betydligt snabbare än den
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Om vad är det fråga?

Behovet av större plattformar för olika 
marina uppgifter vid större olyckor, vid 
kris och vid väpnat angrepp kan inte fyl-
las fullt ut med de korta tidsförhållanden 
som nu synes råda och givet existerande 
ramar. Att enligt Kajsa Warg-principen 
”taga vad man haver” och undersöka vad 
som kan göras är inte endast en nyttig 
tankeövning utan har blivit nödvändigt 
under nuvarande och förutsebara förhål-
landen. En statlig utredning, Maritim 
samverkan, med uppdraget att studera 
hur statens samtliga maritima resurser 
kunde utnyttjas bättre, visade 2012 på av-
sevärda fördelar med sådant merutnytt-
jande.1 Få av åtgärderna, som föreslås i 
utredningen, har såvitt känt ännu för-
verkligats.

Sedan millennieskiftet har den svens-
ka isbrytarflottan alltså renodlats mot as-
sistansisbrytning. De tidigare kris- och 
krigsuppgifterna ansågs ha bortfallit i 
det gynnsammare läge som ansågs ha 
uppstått efter det kalla krigets slut. Den 
tidigare lösningen med bemanning ur 
årsklasser värnpliktiga sjömän och an-
ställt befäl ur marinen upphörde år 2000. 
Idag bemannas isbrytarna under vinter-
halvåret av handplockade sjömän och 
personal anställda på korttidskontrakt 
med Sjöfartsverket som redare. Under 
sommarhalvåret används fartygen av 
ATLE-klassen inte och tiden används för 
periodiskt underhåll. Denna statliga ma-
ritima resurs står alltså periodvis outnytt-

1 Maritim Samverkan. SOU 2012:48, s. 71 ff.

jad. Undantaget är forskningsisbrytaren 
Oden, som används för arktisk forskning 
med expeditioner under sommarhalvåret 
och för assistansisbrytning vintertid i 
Östersjön och Bottenhavet. 

Fartygsförbandet – 
plattformen och möjliga 
uppgifter
Behovet av fler och större marina plattfor-
mar för olika uppgifter vid större olyckor, 
kristillstånd och i krig är mångfacette-
rat. Dessutom har det större stamfartyg 
marinen nu disponerar blivit lite till åren 
– HMS Carlskrona har varit i tjänst i 35 
år – och sannolikt har det också andra 
prioriterade uppgifter. Fåtalighetsproble-
matiken, ett generellt problem i marinen 
liksom i övriga delar av Försvarsmakten, 
sätter tydliga gränser för vad som kan gö-
ras.

Plattformen som föreslås utgörs av en el-
ler flera av de tre statsisbrytarna av ATLE-
klassen (Atle, Ymer och Frej). Dessa är på 
c:a 7. 800 tons deplacement och med längd 
på c:a 105 m.2 Totalt har Sverige fem större 
isbrytare: förutom Atleklassen Oden, och 
den mindre Ale, byggd för att assistera 
sjötrafiken på Vänern. Två mindre isbry-
tare finns dessutom på avropskontrakt vid 
behov. Fartygen i Atle-klassens är byggda 

2 Dessutom finns två ytterligare isbrytare 
mycket lika Atle-klassen i Finland: Urho och 
Sisu. Liksom de tre svenska är de byggda på 
1970-talet av Wärtsilä.

konventionella planeringsprocessen tillåter. Flera av åtgärderna för att förstärka 
förmågan snabbare än på traditionellt sätt är redan inledda. Den totala försvarsför-
mågan behöver ökas både på kort och längre sikt. Tidsperspektivet i denna artikel 
ligger på vad som kan göras på ett till tre års sikt.
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från och med andra halvan av 1970-talet 
och en långsiktig renovering/modifiering 
har nyligen avslutats.3 De förväntas enligt 
Sjöfartsverket kunna opereras under c:a 
20 år till.4 Samtidigt pågår ett arbete inom 
Sjöfartsverket för att ta fram en specifika-
tion på nästa generation av isbrytare. Pa-
rallellt pågår ett arbete med specifikation 
av nästa generations forskningsisbrytare, 
vilket leds av Polarforskningssekretariatet

ATLE-klassens fartyg är genom sin 
storlek flexibla och kan användas i flera 
roller. De stora däcksytorna lämpar sig 
för att komplettera med flexibla contai-
nerlösningar för olika funktioner (se t.ex. 
isbrytaren Oden i sin forskningsroll där 
detta förfarande är väl utvecklat). Förutom 
den traditionella assistansisbrytningen 
finns ett brett spektrum av uppgifter för 
ett marint förband baserat på statsisbry-
tarna.:

• Minfartyg. Denna uppgift hade isbry-
tarna under det kalla kriget, men det är 
inte i skrivande stund känt om minräls 
och övrig utrustning finns kvar. Ett 
återtagande och modernisering av sjö-
minfunktionen skulle avsevärt stödjas 
av isbrytare som plattform;

• Helikopterplattform. En helikopter-
landningsplattform samt bränsle finns 

3 Atle-klassens tillkomst innebar en uppgra-
dering av svensk isbrytarkapacitet. Tidigare 
generationer isbrytare hade visat sig för svaga 
för att hålla igång sjöfarten med tillräcklig sä-
kerhet under hårdare isvintrar. Järnmalms- och 
pappersmasseindustrin som exporterar via 
Norrlandshamnarna kunde därmed räkna med 
betydligt säkrare och kontinuerliga leveranser. 
Staffan Fischerström, Isbrytare - med statens 
isbrytare under 80 år. C B Marinlitteratur, Fal-
kenberg 1997. s. 159 ff.
4 http://www.sjofartsverket.se/sv/Sjofart/Is-
brytning/Vara-isbrytare1/ hämtat 2017-01-16.

ombord. I ursprunglig design byggdes 
den för att kunna landa med Hkp 4 
(Vertol) vid vaktavlösning i den dåva-
rande organisationen med värnpliktig 
besättning;

• Ledning. Fartygen har stora utrym-
men, varför en utveckling av uthållig 
ledningsförmåga är en möjlighet;

• Sensornod. I ett alltmer moget tek-
niskt system med nätverkade senso-
rer kan en plattform som en isbrytare 
verksamt bidra till att hålla uppsikt 
framskjutet om så skulle erfordras och 
därmed utgöra ett stöd till utövande av 
svensk suveränitet;

• Bunkerfartyg. Atle-klassen är byggd 
för att kunna operera kontinuerligt un-
der 6-8 veckor i isbrytarrollen, kapa-
citeten är c:a 2. 200 mᶟ.5 RAS (Reple-
nishment at Sea, bunkring till sjöss) är 
numera standardförfarande. Bunkring 
i hamn är förstås enklare och ger då 
möjlighet att understödja landbundna 
förband;

• Oljesanering. Ett stort fartyg som bi-
drar till att lägga ut länsor och annan 
oljesaneringsutrustning till havs vore 
ett värdefullt tillskott till svensk be-
redskap för oljeolyckor;

• Sjukvårdsplattform. I händelse av ett 
stort skadeutfall i fred, kris eller krig 
kan ett ombordbaserat sjukvårdsför-
band verksamt bidra till att förstärka 
vårdkapaciteten där det behövs; 

5 http://www.sjofartsverket.se/sv/Sjofart/Is-
brytning/Vara-isbrytare1/ hämtat 2017-01-16.
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• Fartygsbogsering. Ett komplement 
till den uppgift Kustbevakningens 
större fartyg har att kunna bogsera en 
haverist för att hindra grundstötning 
vid maskinhaveri. Detta ligger nära 
en deluppgift i assistansisbrytning-
en. I ATLE-klassens modernisering 
ingick också en förnyelse av bogse-
ringsutrustningen.

Personal, beredskap, 
utrustning, övning och 
utbildning, organisation
Ett fartygsförband med den palett av 
uppgifter listade ovan behöver för det 
första personal i någon sorts system för 
att alls kunna fungera. Den tidigare för 
dåtiden konstadseffektiva lösningen där 
värnpliktiga sjömän och anställt befäl i 
marinen opererade isbrytarna, öppnade 
för användning i fred, kris och krig. För 
att kunna fungera som ett marint för-
band behöver personal knytas till platt-
formen och ansvarigt samt utbildat befäl 
finnas tillgängligt. När personalsyste-
met nu kompletterats med återaktiverad 

värnplikt öppnar för att krigsplacera per-
sonal med lämplig utbildning och bak-
grund på denna plattform. De erfarna och 
handplockade sjömän som nu tjänstgör på 
isbrytare kunde krigsplaceras ombord. 
Sjöbefälen kunde utgöras av erfarna is-
brytarkaptener med stor vana att operera 
fartyget kompletterade med marint befäl 
som erfordras för den uppgift som ställs. 
I vissa fall räcker det troligen med ordi-
narie besättning och en mindre komplet-
tering med specialister. Besättningen är 
på cirka 30 personer per fartyg.

Fartygsförbandets beredskap måste 
kunna varieras. I grunden ligger farty-
get som civil resurs under Sjöfartsverket. 
Om bedömningen är att fartyget behövs 
vid en större olycka, vid kris, eller i öp-
pen konflikt, så bör den vid ett visst steg 
i beredskapshöjningen överlämnas från 
Sjöfartsverket till Marinen. Beredskapen 
på reservförbandet kan varieras med hän-
syn till läget. En grundberedskap på c:a 
7 dagar upp till en gångberedskap på 12 
timmar, bör vara ett rimligt spann innan 
fartygsförbandet sätts in. Det bör fin-
nas tydliga, diskreta beredskapssteg, där 

Statsisbrytaren YMER under gång i isförhållanden. Foto: Sjöfartsverket
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specifika åtgärder vidtas vid varje höj-
ning av beredskapen (ombasering, över-
lämning, bunkring personalbyte/-kom-
plettering), tillförsel av extra utrustning, 
m.m.). Beredskapen regleras i normala 
fall enligt Sjöfartsverkets bestämmande 
och av marintaktisk chef när fartygs-
förbandet står under Marinens ledning. 
Överlämning sker efter hemställan från 
Försvarsmakten när bedömningen av lä-
get kräver tillgång till resursen. Beslut 
om överlämning blir en fråga för reger-
ingskansliet, om denna beslutsrätt har 
delegerats till myndighetsnivå.

Utrustningen för fartyget behöver 
kompletteras för kris- och krigsuppgif-
ter. Även om fartygsförbandet inte är 
ett ytstridsfartyg utan ett komplement 
i den marina krigsorganisationen, är 
självskydd en grundnivå. ATLE-klassen 
byggdes med fästen som förberedde för 
40 mm Luftvärnsautomatkanon m/48 
(L70). Den lösningen är troligen föråld-
rad idag och målet bör vara ett mindre 

personalkrävande system. Någon form av 
lätt, buren luftvärnsrobot (MANPADS, 
Man Portable Air Defence Systems) eller 
möjligen Rb 70, bör övervägas. Generellt 
bör fartygsförbandets beväpning baseras 
på vapensystem som redan finns i För-
svarsmakten, alternativt färdigutveck-
lade system som redan finns tillgängliga 
på öppna marknaden. Egenutveckling av 
nya system bör undvikas i detta fall. Be-
väpningen kan utgöras av:

• 4 st. Lv-robot av MANPAD-typ.

• 4-6 st. tunga kulsprutor för när-
skyddsuppgifter (12,7 mm).

• Fästen för minräls (om dessa inte 
finns kvar).

Övning och utbildning blir centralt om 
förbandet inte endast ska förbli en pap-
persprodukt. Förslagsvis kan en årligen 
återkommande övning på 2-3 veckor med 

Besättningsbyte på svensk statsisbrytare under kalla kriget. Foto: okänd.
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ett fartyg där tidpunkten för övningen 
väljs så att den ordinarie uppgiften med 
assistansisbrytning störs så lite som 
möjligt. Övning och utbildning kan gö-
ras enskilt under några år intill dess att 
konceptet prövats och utvecklats tillräck-
ligt. Därefter inordnas fartygsförbandets 
övningar i den större övningscykeln för 
Marinen och i förekommande fall med 
kommande Försvarsmakts- och total-
försvarsövningar. Den utbildning som 
behövs kan fokuseras på de kris- och 
krigsuppgifter som skisseras ovan. Då 
personalen är tänkt att utgöras av ut-
bildade sjömän med isbrytarerfarenhet 
bortfaller delar av behovet av en tids- och 
kostnadskrävande grundutbildning av 
värnpliktiga enligt det system som gällde 
fram till 2010.

Utvecklingen av nästa ge-
nerations isbrytare
I Sjöfartsverkets pågående utvecklings- 
och designarbete för nästa generations is-
brytare framstår det som viktigt att även 
ta hänsyn till de kris- och krigsuppgifter 
dessa fartyg sannolikt kan behöva ges. 
Ett arbete inom regeringskansliet pågår 
för att hantera frågan och olika alternativ 
övervägs. Även Försvarsmaktens behov 
och analys är en del av dialogen mellan 
regeringskansliet och myndigheterna. 
Det är närmast ett axiom att kostnaderna 
för att i efterhand inkludera de marinmi-
litära faktorerna nästan alltid blir betyd-
ligt högre än om de räknas in redan under 
designfasen.

Förstärkt beredskap 
för kris och krig med 
existerande resurser.
Att vidta de åtgärder som skisseras i 
denna kortfattade artikel är att plocka 
lågt hängande frukt – det är varken svårt 
eller särskilt kostsamt. Därigenom skul-
le Sverige på relativt kort tid och på ett 
kostnadseffektivt sätt förstärka beredska-
pen för kris och krig samtidigt som vår 
existerande och nyligen moderniserade 
isbrytarflotta kan fortsätta verka i sin 
primärroll som stöd till handelssjöfarten. 
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Ledamoten
Göran Wallén

Göran Wallén är pensionerad konter-
amiral

Några tankar kring ålderdom och ledamotskap i 
KÖMS
Ledamoten Hans Hedman har i TiS 2017:3 skrivit en intressant artikel med rubriken 
”Hur länge skall man vara kvar som ledamot i KÖMS?”. Författaren framhåller att 
eftersom förhållandena för en person ofta förändras medan åren går, så kan det för 
en ledamot bli allt svårare att leva upp till det mål som ledamotskapet i KÖMS inne-
bär. För att bereda plats för yngre och förhoppningsvis vitalare framtida ledamöter, 
borde övervägas en möjlighet att på ett hedervärt sätt stiga tillbaka.

Artikelförfattarens idé är att ett inval 
i Kungl. Örlogsmannasällskapet skall 
vara tidsbegränsat till en första period 
om exempelvis 15 år. Ledamotskapet 
kan sedan förlängas i femårsperioder om 
ledamoten ”förbinder sig att under denna 
period vara aktiv och verka för KÖMS 
mål”. 

Hans Hedman har givetvis rätt i att 
alla människor åldras på olika sätt. Vissa 
kanske redan vid 65-70 års åldern börjar 
känna av att kroppen börjar förändras och 
den fysiska styrkan tenderar nedgå och/
eller att tankeskärpan sakta men stadigt 
mattas av. Andra individer är lyckliga att 
få bibehålla den fysiska spänsten och/el-

ler det kristallklara intellektet. Det finns 
således ingen möjlighet att sätta en viss 
åldersgräns för att en ledamot skall anses 
vara överårig. 

Ett viktigt konstaterande är att 
Akademiens av regeringen fastställda 
stadgar inte på något sätt förhindrar att en 
ledamot begär att få avsluta sitt ledamot-
skap. Något motiv för en sådan begäran 
behöver självfallet inte anges. Det är ock-
så värt att i detta sammanhang erinra om 
att ledamot från och med det kalenderår 
vederbörande fyller 84 år är befriad från 
årsavgiften. Detta kan möjligen tolkas 
som att Sällskapet inte väntar sig några 
stordåd av ”84-plussare” som jag själv.   
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Förslaget att en ordinarie ledamot ef-
ter – exempelvis – 15 år skall ”ansöka 
om fortsatt medlemskap i fem år” torde 
nog var svårsmält för merparten av Säll-
skapets ledamöter. Idéen väcker natur-
ligtvis en del frågor: Hur definierar man 
”att vara aktiv”? Hur skall ledamotens 
”aktiva” agerande under de 15 åren vär-
deras? Avses endast närvaro vid ett visst 
antal sammanträden eller skall ett visst 
antal skriftliga dokument ha författats? 
Vilka skall göra värderingen? 

Trots ovan redovisade tveksamheter 
finns det dock anledning att något re-
flektera över hur till levnadsåldern äldre 
ordinarie ledamöter (korresponderande 
ledamöter kan inte diskuteras i denna 
kontext) uppfattar sin roll i KÖMS. Som 
framhållits ovan åldras vi människor 
olika snabbt och på olika sätt. Det går 
således inte att ställa samma krav på 
aktivt, intellektuellt arbete inom Akade-
miens arbetsområden på en ledamot med 
ett ”normalt” åldrande som på ledamöter 
som är lyckliga att också vid aktnings-
värd ålder ha full kapacitet.

Men även äldre ledamöter kan ha gläd-
je av att lyssna på föredrag och diskus-
sioner och kan dessutom ibland lägga en 
tankeväckande synpunkt utgående från 
de erfarenheter som samlats under ett 
långt och aktivt liv. Tidskriften är säker-
ligen också av stor betydelse för ledamö-
ter som kommit upp i åren. Av just dessa 
anledningar ventilerades inom den lilla 
grupp, som 2011-2012 fått i uppgift att 

granska Akademiens stadgar och lämna 
förslag till eventuella förändringar, den 
idé som Hans Hedman tagit upp i sin arti-
kel, nämligen att det inom KÖMS skulle 
vara möjligt för en ordinarie ledamot 
att bli någon form av ”senior ledamot” 
(Hedman använder uttrycket ”Ledamot i 
Reserven”).

Diskussionen inom stadgegruppen 
visade på att det är svårt att särskilja or-
dinarie ledamot från  ”senior ledamot”. 
I båda fallen är man ledamot i Sällska-
pet, förutsätts erlägga årsavgift, har rätt 
att delta i Sällskapets sammanträden och 
delta i debatten, ha rösträtt och erhålla 
Tidskriften i brevlådan. Gruppen kom 
snabbt till slutsatsen att det inte finns 
några fördelar med att införa någon form 
av ”senior ledamot”.

Efter att ha vänt och vridit på frågan 
har jag kommit fram till följande:

Har man valts in i Kungl. Örlogsman-
nasällskapet som ordinarie ledamot efter 
en av regeringen och med HM Konung-
ens gillande fastställd noggrann procedur 
är man det till dess livet tar slut.

Känner man att ett fortsatt ledamot-
skap inte tillför något värdefullt för vare 
sig Akademien eller för ledamoten själv, 
har man, utan att någon skall tycka illa 
vara, full rätt att avsäga sig ledamotska-
pet. Som erkänsla för gjorda insatser bör 
KÖMS erbjuda en ordinarie ledamot, 
som avsagt sig ledamotskapet, att även 
fortsättningsvis kostnadsfritt få Tidskrift 
i Sjöväsendet i brevlådan.    
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Ledamoten
Hans Hedman

Direktör Hans Hedman har bl.a. varit 
fartygschef HMS Nynäshamn. Sedan 
1979 var han verksam vid Karlskrona-
varvet/Kockums; mellan 1990 och 2002 
som VD.

Kommentar till Göran Walléns genmäle
Efter att ha tagit dela av Göran Walléns genmäle på min artikel om ”Hur länge skall 
man vara kvar som ledamot i KÖMS” kan jag konstatera att det inte är helt lätt att 
administrera olika mandatperioder för en ledamot och att bedöma olika ledamöters 
insatser.

Det viktiga är dock att vi säkerställer att Akademien har rätt kompetens över tid! 
Det får då inte bli ”proppar i systemet” som förhindrar att rätt kompetens kommer 
in när den som bäst behövs. Det kanske är så lätt att om man tydligt informerar varje 
ledamot som väljs in att han eller hon kan begära sitt utträde ur Akademien när veder-
börande av olika skäl (som absolut inte behöver vara åldersrelaterad) känner att så är 
lämpligt. Det viktiga i detta sammanhang är att begäran om utträde inte betraktas som 
att vederbörande sviker Akademien utan är ett beslut som gagnar såväl Akademien 
som ledamoten.

Jag tycker att Göran Wallén har uttryckt detta på ett utmärkt sätt i sitt sista stycke!
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Ledamoten
Lars Wedin

Kommendör Lars Wedin är redaktör för 
Tidskrift i Sjöväsendet men skriver här 
som enskild medlem

Åldriga ledamöter
Övertecknad ledamot håller med leda-
moten Wallén. Som jämförelse kan näm-
nas att Académie de marine (Hädanefter 
Adm) (där jag är associerad ledamot) har 
en mycket specifik procedur i samman-
hanget. När ledamot känner att vederbö-
rande inte kan delta i akademiens arbete, 
exempelvis på grund av långvarig resa, 
sjukdom eller ålder, ansöker hen om att 
bli honorär ledamot. Då öppnas en ny 
plats för inval; den honoräre har fortfa-
rande rätt att delta i sammanträden och 
andra aktiviteter men får inte rösta. 

Metoden är inte direkt tillämplig i 
KÖMS. Skillnaderna är för stora – den 
militära sektionen av Adm tar exempelvis 
bara in 1 à 2 nya ledamöter per år och alla 
officerare är pensionerade innan de kan 
väljas in (franska officerare har inte full 
yttrandefrihet). Någon tidskrift finns inte 
så prenumerationsfrågan är inte aktuell. 
KÖMS har redan kategorien hedersleda-
mot.

Ett ålderskriterium vore hur som helst 
fel. Det finns många äldre (exempelvis le-
damoten Wallén. som deltar mycker mer 
än många yngre kollegor). Möjligen skul-

le man kunna ha ett aktivitetskriterium; 
ledamot som inte gjort någon insats (del-
tagit i möte, skrivit i TiS…) skulle kunna 
ombedas lämna akademien. Detta kräver 
dock en uppföljning av sekreteraren – 
dvs. mer arbete för denne.

Samtidigt vore det naturligtvis angelä-
get att lyfta ur ballast till förmån för mer 
nyttolast. Det kan också vara trevligt för 
en äldre ledamot att kunna vara med men 
inte stå i vägen för en ny förmåga. Kan-
ske en honorärkategori vore möjlig i lik-
het med Adm?

Académie de marine har också en sär-
skild kategori som kanske kan betecknas 
som hang arounds. De kallas ständigt in-
bjudna och består av personer med stort 
intresse för verksamheten men som inte 
är ledamöter. De får delta i alla aktivi-
teter utom akademiens inre verksamhet 
samt har inte rösträtt. De betalar också 
en avgift. Denna modell skulle göra det 
möjligt att bredda KÖMS deltagare utan 
att öka antalet ledamöter. Kretsen skulle 
också vara en god källa för att hitta nya, 
intresserade ledamöter.
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Korresponderande ledamoten
Peter Hore

Peter Hore retired from the British navy 
in 2000 after a full career and is now 
a fulltime author and journalist spe-
cialising in naval history, strategy and 
biography.

Reviews
The following reviews are also published in the monthly magazine ‘Warships 
International Fleet Review’

The Battle of the Atlantic was the long-
est continuous military campaign of the 
Second World War, starting in 1939 and 
continuing until the defeat of Germany in 
1945, yet there was another even longer 
campaign, in another world war, in the 
previous century which lasted not six 
but more twenty years and that was the 
Blockade of Brest.   This blockade was 
what the American strategist Alfred T 
Mahan was referring to when he wrote 
about ‘those far distant, storm-beaten 
ships upon which the Grand Army never 
looked, [which] stood between it and the 
dominion of the world’.   It was the defi-
ning characteristic of the war between the 
whale (Britain) and the elephant (France).   
Throughout the French Revolutionary 

Far Distant Ship: The 
Royal Navy and the 
Blockade of Brest 1793-
1815 by Quintin Barry 
(Helion, hardback £25)

and Napoleonic Wars, the Royal Navy 
conducted a close blockade of Brest and 
the western coast of France, summer and 
winter, despite bad weather and on a lee 
shore in the prevailing westerlies.    While 
the Royal Navy practised its seamanship 
and its great guns, the French navy lang-
uished in port and its skills and its morale 
deteriorated.   Of course there were oc-
casions when French privateers and even 
squadrons escaped, and there were batt-
les as well as shipwrecks, but the British 
overcame huge administrative problems 
to make the blockade more or less con-
tinuous and very effective in restricting 
the movement of the French fleet and in 
protecting British trade.   Quintin Barry 
is a lawyer and a judge and here he does 
what he did in a previous book, The War 
in the North Sea: The Royal Navy and the 
Imperial German Navy 1914-1918, and 
examines what the best of Anglophone 
scholars have written about the blockade.  
He weighs their opinions and arguments 
carefully, and comes to a balanced con-
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clusion about the political and operational 
history of the blockade and makes a jud-
gement about its effectiveness.   

There are chapter length articles on 
the principal proponents of the blockade, 
Barry confirms Charles Middleton as the 
architect of the Campaign of Trafalgar, 
restores Robert Calder’s reputation for 
actions at the Battle of Finisterre on 22 
July 1805, and reminds us that it was the 
ships off Brest which led inexorably to 
one of the most decisive victories in naval 
history, the Battle of Trafalgar.

The judge’s summing up, the final 
chapter in Far Distant Ships, is worth 
reading as a stand-alone essay:  ‘The suc-
cess of the blockade endorsed the repu-
tation earned by the Royal Navy in the 
much more specular fleet actions, a repu-
tation that ensured its near invincibility 
was accepted for a hundred years’.

This is not a medical or logistical his-
tory of the blockade – for which one must 
look elsewhere – nor does Barry look at 
primary sources, nevertheless he offers 
a clear, comprehensive and concise ac-
count of the blockade.   He also writes in 
beautiful English.   In a review of Barry’s 
book on the First World War this reviewer 
gave five stars, and Barry has earned the 
same score again.   If the reviewer were to 
read one book on the subject, this would 
be it.   

Running a Big Ship by 
Captain Rory O’Conor 
(Casemate, hardback, 12.99). 

O’Conor – one of the fighting Irish who 
served the Crown so well, but born in 
Buenos Aires - was the youngest Cap-
tain on the Navy List when he became 
captain of the battlecruiser HMS Hood 
in 1933.  He was one of the rising stars of 
the Royal Navy, but was drowned when 
his ship, the cruiser HMS Neptune ran 
into a minefield in 1941.   However, in 
1937, building on previous attempts by 
others, he wrote this guide to running a 
big ship.   Today the guide looks anach-
ronistic with, for example, its notes on 
how obtain good films for the ship’s 
company’s entertainment, but it is a 
classic.   Running a Big Ship offers an 
insight of naval and social history into 
how one of these ships was organised 
and led – Hood and ships like her had 
crews of 1,500 men - , while offering 
eternal truths about leadership.  The 
present edition has a foreword by Brian 
Lavery but the original was prefaced by 
another fighting naval officer, ‘Ginger’ 
Boyle, the Earl of Cork and Orerry, who 
wrote that the slavish application of or-
ders would not do:  for success, ideas 
had to be carried out with enthusiasm, 
zeal and self-sacrifice, and he quoted 
St Paul: ‘the letter killeth, but the spirit 
giveth life‘.   Every naval officer should 
read this book, not just for its historical 
lessons, but to read mark and digest its 
principles. 
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Bokanmälan
Sea Power. The History 
and Geopolitics of the 
World’s Oceans. Admiral 
James Stavridis USN 
(ret.)
(Penguin Press, New York  2017. 363 
sidor)

De flesta av TiS läsare har antagligen hört 
talas om amiral Stavridis. Han var den 
förste sjöofficer att inneha posten som 
SACEUR (Supreme Allied Commander 
Europe) och är flitig skribent bl.a. för US 
Naval Institute Proceedings. Stavridis 
har skrivit flera böcker varav en – The 
Leader’s Bookshelf (tillsammans med R 
Manning Ancell) recenserades i förra nu-
mret av TiS. 

Att Stavridis inte bara är en erfaren 
sjöofficer utan en verklig intellektuell 
bevisas i den föreliggande boken. Denna 
är ett bra exempel på Tristan Lecoqs tes 
i TiS nr 3 att historia och geografi kan 
(bör?) skrivas ur ett maritimt perspektiv.

Sea Power handlar som framgår av ti-
teln om världens oceaner; ett kapitel om 
varje plus kapitel om randhav som Med-
elhavet och Karibiska sjön. Varje kapitel 
inleds med amiralens personliga minnen 
från sina sjökommenderingar. Därefter 
följer en historisk, geografisk och geopo-
litisk analys om havet i fråga. Sist kom-
mer ett kapitel om the Outlaw Sea och 
de hot som emanerar från olagliga akti-
viteter till havs. Boken avslutas med ett 
kapitel där amiralen ger ett antal råd om 
hur USAs policy bör utvecklas avseende 
havet. Här finns några korn också för 
Sverige att ta till sig:

Ledamoten
Lars Wedin

Kommendör Lars Wedin är redaktör för 
Tidskrift i Sjöväsendet
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• Behovet av sjömakt är större än nå-
gonsin;

• Behovet av kunskap och förståelse: 
”The oceans remain largely ignored 
as much more than a convenient hig-
hway for our goods” – Sverige har 
inte ens kommit så långt!

Boken är lättläst med bra kartmaterial.
Boken har dock en förfärande brist: 

inte ett ord om Östersjön! Kanske har 
amiralen aldrig varit där - inte ens som 
SACEUR? 
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Korrresponderande ledamoten
Hugues Eudeline

Capitaine de vaisseau (Kommendör) 
Hugues Eudeline (PhD) is a retired French 
Naval officer. He served mainly in the 
submarine force. Currently an indepen-
dant International Consultant on Maritime 
Safety and Security Affairs, he is specia-
lizing in the study of maritime terrorism 
and China as a maritime power.

News from the seas of China
July 7, 2017 

Two U.S. B-1B Lancer bombers from 
Guam have flown over the disputed 
South China Sea, asserting the right to 
treat the region as international territory 
despite China’s claim to virtually the en-
tire waterway.

On January 8, a Chinese H-6 strategic 
bomber flew around the Spratly Islands 
in a new show of force in the contested 
South China Sea. It was the second such 
flight by a Chinese bomber in the South 
China Sea this year. The first was on Ja-
nuary 1.

July 12, 2017 

On the first anniversary of The Hague 
ruling on the South China Sea (SCS), the 
Philippine Coast Guard (PCG) spotted 
four Chinese Coast Guard (CCG) ships 
patrolling the Scarborough Shoal area. 
However, there are no Chinese installa-
tions being built there. 

Scarborough Shoal is a traditional Phi-
lippine fishing ground that was occupied 
by China in 2012, 

The ruling handed down by the Per-
manent Court of Arbitration on July 12, 
2016, on a case filed by the Philippines 
in 2013, concluded that no country had 
sovereign rights over the shoal and that 
all states with overlapping claims are en-
titled to fish there.

August 1, 2017

China has commissioned its newest and 
largest naval supply ship as the country 
tries to beef up its capacity to protect its 
maritime interests.

The Type 901 replenishment vessel—
which helps supply naval ships with oil, 
ammunition, food and water—was seen 
at a port in Zhanjiang, Guangdong pro-
vince bearing the number 965.

The new supply ship has almost dou-
ble the displacement tonnage of the Type 
903 supply ships currently being used for 
escort and anti-piracy missions off Soma-
lia. It has a top speed of around 25 knots 
and a full displacement of around 40,000 
to 45,000 tons.
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early as the end of this year.
The government and the military are 

likely to finalize whether to construct a 
nuclear-powered sub based on the study.

The South Korean military reportedly 
has the capability to construct a small 
nuclear reactor for a nuke-powered sub-
marine, but the problem lies in securing 
enriched uranium for fuel.

A 2015 atomic energy pact between 
South Korea and the United States per-
mits Seoul to make low-enriched urani-
um that can be used as fuel.

Although the deal allows Seoul to en-
rich uranium at a low level for a “peace-
ful” purpose and Washington would not 
give its consent to South Korea’s possible 
move for a nuclear submarine.

September 27, 2017

The “Joint Sea 2017-2” Russo-Chinese 
naval exercise has been running from 18 
to 25 September 2017 in the sea of Japan 
and the sea of Okhotsk. A shore phase 
involved discussions on cooperation and 
tactical briefings in Vladivostok while 
Marines from the two countries trained 
at the Pacific Fleet’s Gornostay Range. 
The sea phase has been underway since 
September 22 in the Sea of Japan and the 
Sea of Okhotsk.

Last July, “Joint Sea 2017-1” marked 
the first ever Russo-Chinese naval drill 
in the Baltic Sea.

August 2, 2017

Daewoo Shipbiulding & Marine Engine-
ering Co. handed over to the Indonesian 
navy the first of three submarines ordered 
under a 2011 deal worth US$1.1 billion. 
The second submarine is under construc-
tion with the plan to be completed within 
the year and the third one will be made in 
“block form” and sent to Indonesia to be 
assembled by 2018.

The 1,400-ton diesel-electric subma-
rine is a modified version of the Chang 
Bogo-class attack submarines currently 
in service in the South Korean Navy. The 
Chang Bogo’s are modified Germany 
Type 209 submarines built and fitted in 
South Korea.

August 2, 2017

The Sultan of Johor opened the Abu 
Bakar maritime base on the Middle 
Rocks outcrop, off Johor.

The rocky outcrop was awarded to Ma-
laysia in 2008 by the International Court 
of Justice (ICJ), which handed nearby 
Pedra Branca to Singapore at the same 
time.

The base, built after five years at a 
cost of RM61.5mil, is located a kilometer 
away from Pedra Branca, and 14 km off 
Johor’s east coast. 

The base has a 316 m-long jetty, a heli-
pad and a lighthouse, and is manned by 
17 personnel. 

August 27, 2017

South Korea has started a feasibility re-
view for the building of a nuclear-powe-
red submarine.

The Navy has commissioned a private 
institute to find ways to resolve interna-
tional restrictions in building a nuclear 
submarine with the results to come out as 
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Ledamoten
Lars Wedin

Kommendör Lars Wedin är redaktör för 
Tidskrift i Sjöväsendet men skriver här 
som enskild medlem

Kärnvapen eller inte?
Abstract: Sweden should not ratify the UN treaty on the prohibition of nuclear wea-
pons for several reasons. Primarily, such a gesture would alien Sweden from its friends 
in NATO. While not a member of NATO, the Swedish security and defence policy is 
built on the presumption of NATO coming to its aid if Sweden would be attacked. A 
ratification would support the so-called peace groups in their campaign to undermine 
the relationship with USA/NATO. As it would be seen as an unfriendly act against their 
vital interests, it would also create problems with the nuclear powers in NATO. On the 
other hand, the treaty will have no effect on the nuclear arsenals, in particular not those 
in the hands of strategic players like Kim Jong-Un or Putin. Secondly, the aim of the 
treaty is doubtful. A world without nuclear weapons would be a more dangerous world 
as it would make large scale warfare possible.

Den sjunde juli antog FN ett förbud mot kärnvapen som öppnades för ratificering 
den 20 september. ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) har 
som bekant tilldelats årets fredspris för sin roll i denna överenskommelse.
De flesta europeiska staterna har inte skrivit på. De som har skrivit på är: Cypern, 
Irland, Lichtenstein, Malta, San Marino, Schweiz, Sverige och Österrike. Inget av 
dessa är med i Nato; inget har kärnvapen. 
Frågan är: skall Sverige ratificera avtalet? Svaret är nej!

Ett första konstaterande är att avtalet, om 
det skulle träda ikraft, inte kommer att 
få någon effekt på kärnvapeninnehavet; 
detta gäller för såväl officiella innehavare 
enligt icke-spridningsavtalet som exem-
pelvis Indien eller Nordkorea. Tanken att 
avtalet skulle skapa ett tryck på kärnva-
penstaterna av typen name-and-shame är 

fel; det skall mer till för att en stat överger 
ett vitalt strategiskt intresse. Detta gäller 
naturligtvis särskilt diktaturer. Att bidra 
till att skapa en värld där endast dikta-
turer har kärnvapen kan knappast anses 
särskilt välbetänkt. 

Om avtalet alltså inte får någon påver-
kan på världens kärnvapenstater kan det 



372

däremot skapa en hel del problem, inte 
minst för Sverige. 

Sveriges agerande här är vad man kall-
lar do-gooder, d.v.s. ett välmenande men 
naivt beteende som riskerar att leda till 
negativa konsekvenser. 

Det finns åtminstone tre aspekter på 
frågan:

• Inrikespolitiskt;

• Utrikespolitiskt;

• Allmänstrategiskt.

Inrikespolitiska aspekter

Den svenska försvars- och säkerhetspoli-
tiken bygger på internationellt samarbete. 
I praktiken innebär detta att vi förväntar 
oss hjälp från Nato/USA. Den svenska 
så kallade fredsrörelsen gillar inte detta. 
Massiva propaganda- och/eller desinfor-
mationskampanjer genomfördes exem-
pelvis mot höstens militära storövning 
Aurora. Däremot var fredsrörelsen (som 
vanligt) tyst om den ryska storövningen 
Zapad.

En svensk anslutning till ett kärn-
vapenförbud skulle sätta ett vapen i 
händerna på den s.k. fredsrörelsen som 
– med viss formell rätt – skulle komma 
att hävda att Sverige inte bör samarbeta 
med stater som bryter mot internationella 
överenskommelser inom ramen för FN. 

Utrikesministern har hävdat att vårt 
samarbete med USA/Nato inte skulle på-
verkas. Emellertid har såväl företrädare 
för USA som för Nato tydligt meddelat 
den svenska regeringen att en svensk 
ratifikation skulle innebära att samarbe-
tet just skulle försämras. Då hävdas det 
i stället att USAs och Natos reaktioner 

innebär en inblandning i svenska inre 
angelägenheter. Argumentet är märkligt 
på två sätt. Dels kan inte ett utrikespo-
litiskt ställningstagande enbart vara en 
inre angelägenhet. Dels är vi demandeur 
i relationerna till USA/Nato; d.v.s. det är 
vi som i första hand har intresse av sam-
arbetet i en situation där vi fortfarande är 
militärt allianslösa och dessutom militärt 
svaga. 

Utrikespolitiskt

Östersjöområdet utgör nu ett 
spänningsfält med fokus på de baltiska 
staternas säkerhet. Härtill kommer att 
Ryssland av allt att döma strävar efter att 
kunna etablera Östersjöområdet som ett 
sanktuarium – ett skyddat område – där 
man kan uppträda med fartyg beväpnade 
med långdistansroboten SS-N-27 Sizzler, 
som utgör ett hot mot större delen av Eu-
ropa.

Det råder emellertid en ömtålig stabi-
litet i området tack vare Natos närvaro 
till havs, i luften och iland i de Baltiska 
staterna. Sveriges strategiska roll som 
innehavare av Östersjöns längsta kust 
och Gotland – områden varifrån förbin-
delserna mellan de Baltiska staterna och 
Västeuropa samt Atlanten kan behärskas 
– behöver inte utvecklas här; den är väl 
känd. Men Sverige är också en destabi-
liserande faktor genom sitt svaga försvar 
och vacklande hållning till Nato. Om 
Sverige skulle ratificera avtalet om för-
bud mot kärnvapen så riskerar två saker 
att inträffa:

• Vårt samarbete med Nato/USA för-
svåras dels beroende på inrikespo-
litiska strider (se ovan) och dels ef-
tersom vi har ratificerat ett avtal som 
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är ägnat att försvaga alliansens för-
svarsmöjligheter. 

• Vi öppnar för påtryckningar från 
Ryssland som en konsekvens av 
ovan. 

Det bör i detta sammanhang under-
strykas att Ryssland under senare år 
har utnyttjat kärnvapen på ett nytt sätt. 
De har gått från att vara rena avskräck-
ningsvapen till att bli medel för ryska 
påtryckningar och hot (exempelvis hotet 
att förinta den danska flottan om Dan-
mark skulle gå med i Natos försvar mot 
ballistiska robotar). Man rör sig fortfa-
rande inom det strategiskt virtuella områ-
det men har övergått från en ren defensiv 
till en hybridstrategi av defensiv-offensiv 
karaktär. I en sådan utpressningssitua-
tion är Sverige beroende av att Ryssland 
uppfattar att Sverige står under USA/
Natos kärnvapenparaply. Skulle Sverige 
ratificera kärnvapenförbudet så minskar 
denna sannolikhet drastiskt ur ett ryskt 
perspektiv och Sverige står då mer öppet 
för hot – även sådana som är underbygg-
da av kärnvapen. 

Konsekvensen av en svensk ratifika-
tion skulle bli att Östersjöområdet de-
stabiliseras och att Sverige riskerar att 
hamna i det som under det kalla kriget 
kallades ”finlandisering” – kort sagt, vi 
skulle förlora vår säkerhetspolitiska su-
veränitet. 

Allmänstrategiska 
synpunkter
Det har skrivits många böcker om kärn-
vapen och deras roll. Det finns här inte 
plats för en ens tillnärmelsevis komplett 
analys (den intresserade kan exempelvis 

läsa François Géré och Lars Wedin, La 
politique, l’état et la guerre som kommer 
på Nuvis i höst). 

Kärnvapen är ett politiskt vapen – det 
är inte avsett att användas i praktisk krig-
föring. Det verkar genom sin enorma för-
störingspotential. ”Strategiska spelare” 
som Putin och Kim Jong-Un och i viss 
mån Trump spelar i närheten av denna 
tröskel – något som kallas brinkmanship. 
Men tröskeln mellan konventionellt krig 
och kärnvapenkrig är ogenomtränglig; 
ingen stat vågar på allvar gå över denna. 
Kärnvapen verkar därför som ett lock på 
konflikter mellan kärnvapenmakter. Att 
det är så visas av att ingen på allvar har 
diskuterat Putins kärnvapenhot mot bl.a. 
Danmark och de Baltiska staterna.

Nu kan det naturligtvis sägas att en 
herre som Kim Jong-Un är så oberäkne-
lig, så hänsynslös att han är beredd att 
offra sig själv, sin familj och resten av 
sitt land i en kärnvapenduell. Men det är 
i verkligheten knappast troligt. Om inte 
Sydkorea var skyddat av USAs kärnva-
penparaply vore däremot risken för ett 
förödande krig långt ifrån försumbar. 
Motsvarande resonemang kan föras an-
gående Trump, vars politik liknar Kim 
Jong-Un så tillsvida att han verkar använ-
da sin oberäknelighet som ett strategiskt 
spelkort. I en kärnvapenfri värld skulle 
det vara större risk att han gjorde militärt 
allvar av sina utspel. 

Denna återhållsamhet speglas inte 
minst i den konflikt mellan Kina och 
USA som utspelas i, framför allt, Syd-
kinesiska havet. Båda parter ”gestiku-
lerar” men är samtidigt återhållsamma. 
Kina använder exempelvis företrädesvis 
sin kustbevakning och sin fiskeflotta (en 
sorts fiskande milis) i konfrontationerna 
med den amerikanska flottan, vilket ger 
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en lägre upptrappningsrisk än örlogsflot-
ta mot örlogsflotta skulle ha gjort.

I en kärnvapenfri värld skulle dessa 
återhållande faktorer inte finnas. Precis 
som i upptakten till första världskriget 
skulle upptrappning mötas av upptrapp-
ning tills det totala kriget var verklig-
het – Clausewitz absoluta krig som ”för 
begreppet krig till dess yttersta gräns”. 
Ett konventionellt storkrig på exempelvis 
europeisk mark skulle få fruktansvärda 
följder.

Men, säger ”fredsivraren” det skulle 
(nog - vi kan ju inte veta) inte bli så utan 
världen skulle bli fredligare. Den franske 
filosofen Blaise Pascal (1623-1662) disku-
terade ett motsvarande problem nämligen 
gudstro och frälsning i det eviga livet. 
Om jag satsar på att Gud inte finns och 
det visar sig, efter ankomsten till andra 
sidan, att jag hade fel – Gud fanns – så 
har jag förlorat min frälsning. Men om 
jag satsar på att Gud finns så får jag alltid 
rätt: antingen finns han och jag når fräls-
ningen men om så inte är fallet så gör det 
ju ingenting. 

Nu är risken för en total kärnvapen-
nedrustning försumbar. Det enda som 
kommer att hända om Sverige ratifice-
rar avtalet är att vi riskerar att alienera 
våra vänner och underlätta för vår ryske 
granne. Vår utrikesledning riskerar också 
att framstå som naiv och okunnig. 

Kanske kan Världen utvecklas till en 
punkt där det inte längre finns några 
krigsrisker. Då kommer kärnvapnen att 
försvinna som en konsekvens härav. Men 
dit är det just nu oändligt långt.

Avslutning
I den Meliska dialogen som, ingår i 

Kriget mellan Sparta och Aten av Thuky-
dides skriven omkr 411 f.kr., framför de 
atenska representanterna följande till 
företrädarna för invånarna på ön Melos: 
”Ni vet nämligen lika väl som vi att rätt-
en – när vi talar om relationer människor 
emellan – kommer till tals först då bägge 
parter kan utöva lika starkt tvång, och att 
i annat fall de mäktigare tar för sig allt 
de kan medan de svaga blott har att finna 
sig i det.”1 Det hela slutade med att Aten 
dödade alla vapenföra meliska män de 
kunde och sålde barn och kvinnor som 
slavar. Denna realpolitikens Höga Visa är 
fortfarande gällande. Sverige har inte råd 
att alienera sina vänner; tvärt om. 

1 Thukydides. Kriget mellan Sparta och 
Aten. II. Översättning och kommentar av Sture 
Linnér, Uddevalla: Forum, 1978. S. 56 ff.
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