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Kungl. Örlogsmannasällskapets tävlingsskrifter
Kungl. Örlogsmannasällskapet är en kunglig akademi, som stiftades 1771, vars
syfte är att följa och arbeta för utveckling av sjökrigsvetenskapen i synnerhet och
sjöväsendet i allmänhet. I enlighet med det angivna syftet delar akademien ut belöningar för tävlingsskrifter, artiklar införda i Tidskrift i Sjöväsendet och förtjänta
arbeten utförda under studier vid Försvarshögskolan.
Tävlingsskrift kan avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskap eller sjöväsende. Vägledande vid ämnesval under 2018 är nedanstående ämnesområden;
I.

Strategi, operationer och taktik

II.

Personal, utbildning och marinmedicin

III.

Maritim teknik

IV.

Sjöfart och andra verksamhetsområden av betydelse för sällskapets
verksamhet

Lämplig omfattning på tävlingsskift är 2500-3500 ord. Tävlingsskrift för år 2018
ska senast 31 maj 2018 vara akademien tillhanda under adress:
Sekreteraren i Kungl. Örlogsmannasällskapet
Teatergatan 3, 1 tr
111 48 STOCKHOLM
Tävlingsskrift ska sändas in anonymt och åtföljas av ett förseglat kuvert med uppgifter om författarens namn och postadress. För tävlingsskrift, som av akademiens
styrelse bedöms vara förtjänstfull, kan författaren efter beslut vid ordinarie sammanträde tilldelas Kungl. Örlogsmannasällskapets förtjänstmedalj, hedersomnämnande och/eller penningbelöning. Tilldelad belöning utdelas normalt vid Kungl. Örlogsmannasällskapets högtidssammanträde. Akademien förbehåller sig rätten att i
Tidskrift i Sjöväsendet samt på sin hemsida publicera inlämnad tävlingsskrift vare
sig den belönats eller ej.
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Meddelanden
från
Kungl. Örlogsmannasällskapet
Nr 1/2018. Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i Stockholm
onsdagen den 29 november 2017.
(För TiS anpassat utdrag ur protokoll)
Sammanträdet ägde rum i Sjöhistoriska Museets hörsal, i Stockholm i närvaro av 72
ledamöter och inbjudna gäster. Sammanträdet avslutas med en gemensam middag för
ledamöterna.
§ 1 Sammanträdets slutna del förklarades för öppnat. Ordinarie ledamoten
Hans-Lennart Ohlsson läste upp en kort dikt av Rudyard Kipling från år 1911
om sjöfartens betydelse och vikten av att sjöfarten kan skyddas.
§ 2 Överlämnade ordförande invalsdiplom till ordinarie ledamoten Peter Ahlås
samt akademiens medalj i brons till kadetten Erik Watsfelt. De två hade förhinder att delta vid högtidssammanträdet.
§ 3 Föredrogs protokoll från föregående sammanträde 2017-10-18 i Göteborg samt
protokollet från högtidssammanträdet 2017-11-15 i Stockholm. Efter en smärre
ändring i protokollet från högtidssammanträdet lades de två protokollen med
godkännande till handlingarna.
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Sekreteraren informerade om en nödvändig ändring i protokollet från valsammanträdet den 27 september. Efter ett påpekande av Ordinarie ledamoten
Göran Wallén ska texten i paragraf 9 lyda: Förrättades val av valberedning.
Valdes för en period om ett år ordinarie ledamöterna Christian Allerman
(omval i ny befattning och sammankallande), Rikard Askstedt (omval), Magnus
Jönsson (omval i ny befattning) samt som suppleant Hans Granlund (nyval) att
utgöra valberedning under verksamhetsåret 2017 - 2018.
I det tidigare av ledamöterna den 18 oktober godkända protokollet framgår inte
vem som är ordinarie respektive suppleant. Detta är nu tillrättat.
§ 4 Ordinarie ledamoten Mårten Granberg gav en kort information hur en mediainsats bör genomföras i samband med publicering av marinplanen. Viktigt att
sprida i delleveranser och att ledamöterna fungerar som talespersoner.
Ordinarie ledamoten Gustaf von Hofsten gav en kort orientering på samma
tema och föreslog att filmen som förklarar sjöfartens betydelse skulle
nyinspelas samt utnyttjas i allmänbildande syfte.
§ 5 Övriga frågor. Ordinarie ledamoten Lars Wedin föreslog att hemsidans engelska
del skulle rättas upp med aktuell information.
Vidare att uttrycket sjöväsendet är så mycket mer än bara sjöfart och fiske
vilket det förkortats till i en tidig arbetsutgåva av marinplanen.
§ 6 Orienterade sekreteraren om att nästa ordinarie sammanträde äger rum i Karlskrona på Sjöofficersmässen Amiralitetstorget måndagen den 22 januari 2018,
med början klockan 17.30. Öppet sammanträde med stadgeenliga förhandlingar. Inträdesanförande av Ordinarie ledamoten Peter Thomsson under
rubriken Framtida officersutbildning i marinen. Information till och diskussion
med ordföranden i försvarsutskottet, riksdagsledamoten Allan Widman. Information om dagens marinofficersutbildning.
Vidare att sammanträdet därefter äger rum i Stockholm på Sjöhistoriska museet
onsdagen den 21 februari 2018 i Stockholm, med början kl. 17.30. Öppet
sammanträde med stadgeenliga förhandlingar. Ordinarie ledamoten Frank
Rosenius redovisar av KKrVA projekt KV 21. Ordinarie ledamoten Jon
Wikingsson orienterar om Marinstridskrafternas taktiska reglemente.
Preliminärt även ett inträdesanförande.
Orienterades om ny metod för anmälan till sammanträden via länk.
Sammanträdet ajournerades kort för att inbjuda gäster att ta plats i hörsalen.
Sammanträdet återupptogs med inbjudna gäster.
§ 7 Information om och diskussion om alternativen för framtida anskaffningar av
ytstridsfartyg. Diskussionen leddes av ordinarie ledamoten Mats Elofsson.
Alternativen är att:
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1) bygga vidare på Visbykonceptet och ”ta hem” vinsterna från den utveckling
som nu är genomförd och samtidigt förfina konceptet ytterligare.
2) delta i en utveckling tillsammans med en annan nation, och i ett sådant samarbete försöka utnyttja så mycket som möjligt av de erfarenheter som finns i
Sverige samt
3) att upphandla ett färdigt fartygskoncept på marknaden.
Ordinarie ledamoten Peter Bager redovisade KÖMS syn på nyutvecklingen
av marinen med särskild tyngdpunkt på nytt ytstridsfartyg.
Finlands försvarsattaché kommendör Rami Peltonen orienterade om Finlands
planer för nytt ytstridsfartyg inom ramen för projektet Squadron 2000.
Ordinarie ledamoten Hans Wicklander orienterade om Saab Kockums syn på
den fortsatta nationella utvecklingen av ytstridsfartyg med fokus på vad som
kommer efter korvett typ Visby.
Ordinarie ledamoten Odd Werin orienterade om FMV och Marinens syn på
nästa generations ytstridsfartyg samt pågående idégenerering och arbeten.
Följde lång diskussion med frågor till och kommentarer från de föredragande.
§ 8 Förklarades sammanträdet för avslutat.

Vid protokollet
Bo Rask
Akademiens sekreterare
Nr 2/2018. Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i Karlskrona
onsdagen den 22 januari 2018.
(För TiS anpassat utdrag ur protokoll)
Sammanträdet ägde rum på Sjöofficersmässen, Amiralitetstorget 7 i Karlskrona måndagen den 22 januari 2018 i närvaro av 46 ledamöter och inbjudna gäster. Efter den
slutna delen av sammanträdet inbjöds gäster att delta. Sammanträdet avslutades med
en gemensam middag på Sjöofficersmässen (förrätt, varmrätt, lättöl/vatten och kaffe)
för ledamöterna.
§ 1 Sammanträdets slutna del förklarades för öppnat.
§ 2 Meddelades att sedan föregående möte har hedersledamoten Herman Fältström
samt de ordinarie ledamöterna Gunnar-Bo Ericson och Stefan Furenius avlidit
Ordförande erinrade om Herman Fältström betydelse för sällskapet och påkallade en stunds tystnad.
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§ 3 Tilldelades ordinarie ledamoten Bo Wranker akademiens medalj i silver. Bo
Wranker var förhindrad att ta emot sin medalj i samband med högtidssammanträdet. Sekreteraren läste upp motiveringen. Motiveringen lyder: Ordinarie
ledamoten Bo Wranker tilldelas akademiens medalj i silver för hans gärning
som akademiens bibliotekarie under tiden 2011 - 2017. Under Bo Wrankers ledning har biblioteket succesivt fortsatt att utvecklats till ett betydande forskningsbibliotek, med alla samlingar nu tillgängliga genom nätverket Libris.
Vidare har ett omfattande arbete inletts i syfte att såväl inventera som renovera
bibliotekets äldre samlingar och konstverk. Detta har varit en viktig sjömilitär
kulturgärning som präglats av Bo Wranker respekt för världsarvet Örlogsstaden
Karlskrona. Arbetet har varit mycket uppskattat.
§ 4 Föredrogs sammanträdesprotokoll från föregående sammanträde (2017-11-29 i
Stockholm) som med godkännande lades till handlingarna.
§ 5 Ordförande orienterade kort om arbetet med En Marin för Sverige, DI-artikeln
före FoF Rikskonferens i Sälen och om den kommande Marinkonferensen
den 30 maj på Medelhavsmuseet i Stockholm. Vidare gavs en kort orientering
om det ändringsförslag till tillämpningsbestämmelserna som en grupp har
arbetat med. Processen att föreslå nya tillämpningsbestämmelser påbörjas inom
kort.
§ 6 Övriga frågor. Inga frågor framfördes.
§ 7 Orienterade sekreteraren kort om ny metod för anmälan till sammanträden.
Orienterades om att nästa sammanträde äger rum onsdagen den 21 februari
klockan 17.30 i Stockholm på Sjöhistoriska museet. Öppet sammanträde med
stadgeenliga förhandlingar. Inträdesanförande av hedersledamoten Alain
Coldefy. Ordinarie ledamoten Frank Rosenius redovisning av KKrVA projekt
Krigsvetenskap i 21:a århundradet. Ordinarie ledamoten Jon Wikingsson
orienterar om Marinstridskrafternas taktiska reglemente.
Orienterades om att förslag till nya ledamöter skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 april 2018. Invalsblankett i digitalt format finns hos sekreteraren.
Förslagen ska vara undertecknade av minst tre ledamöter. Förslagen sänds med
ordinarie post till akademiens postadress samt i en digital version till
sekreteraren på adress: secretary@koms.se
Ajournerades sammanträdet kort för att inbjudna gäster ska kunna ta plats i
lokalen. Återupptogs sammanträdet med inbjudna gäster.
§ 8 Hölls ett seminarium om marinens officersutbildning under ledning av moderator ordinarie ledamoten Christer Svensén. Presenterades ett arbete av ordinarie
ledamoten Jonas Hård af Segerstad med biträde i panelen av ordinarie
ledamoten Mikael Brännvall. Följde lång frågestund.
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§ 9 Hälsade ordförande ordföranden i Försvarsutskottet Riksdagsledamoten Allan
Widman och kommunalrådet Börje Dovstad välkomna till mötets frågestund.
Inledde sekreteraren informationen till och diskussion med att presentera ett
bildspel om läget i marinen. Följde lång frågestund.
§ 10 Förklarades sammanträdet för avslutat.

Vid protokollet
Bo Rask
Akademiens sekreterare

Ändrad adress?
Det är viktigt att akademiens sekreterare och redaktören för Tidskrift i
Sjöväsendet får kännedom om ändrad postadress.
Vänligen anmäl detta snarast till antingen:
secretary@koms.se eller editor@koms.se
Anmälan kan också göras brevledes till:
Redaktionen för TiS, c/o Lars Wedin, 263 Chemin de Plan Perret,
74920 Combloux, Frankrike
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Kunglig medalj till Bo Rask

Tisdagen den 30 januari 2018 mottog Kungl. Örlogsmannasällskapets sekreterare kommendör Bo Rask HM Konungens medalj i 8. storleken i Serafimerordens band för
framstående insatser inom svenskt akademiväsende. Det är en mycket stor och välförtjänt ära som akademiens sekreterare kommendör Bo Rask vederfars ur akademiens
förste hedersledamot HM Konungens hand. Vi många som har förmånen att arbeta
nära Bosse vet vilken ambition som driver honom, och vilken kapacitet han har. Innevarande verksamhetsår är hans 10:e som sekreterare. Det känns därför som en mycket
lämplig tidpunkt för denna höga utmärkelse. Men det är inte bara tid som kvalificerar
för utmärkelser av denna storleksordning, något måste också ha uträttats. Under dessa
10 år har Bosse fört KÖMS framåt, såväl vad gäller vårt akademiska uppdrag som att
ta allt större plats i debatten kring de marina och maritima frågor som också är en del
av vårt syfte. För stunden närmast i form av det gånga årets omfattande projektarbete
”Marinplanen”, som i sin färdiga form givits namnet ”En Marin för Sverige”.
Vi gläds med sekreteraren Bo Rask över denna medaljförläning och även vi ledamöter i övrigt må ta till oss en del av den uppmärksamhet detta väcker. Även om det
är individen Bo Rask som mottar utmärkelsen så är det också som representant för vår
snart 250-åriga kungliga akademi och allt det den står för. Med förstånd och styrka.
Kungl. Örlogsmannasällskapet gratulerar vår sekretare Bo Rask å det varmaste!
Michael Zell, Ordförande Kungl. Örlogsmannasällskapet
9

Redaktören har ordet

Tystnadskultur och trakasserier
Välkommen till årets första nummer.
Detta nummer innehåller två viktiga artiklar i ett viktigt ämne: ledarskap. Författarna är amiralitetspastor Daniel Breimert och kapten Frida Linehagen. Båda behandlar kvinnans ställning i Försvarsmakten och enkannerligen Marinen. Vad har detta
då med ledarskap att göra? Jo, det är oacceptabelt att en kategori av Försvarsmakten
diskrimineras och i vissa fall trakasseras. Breimert talar om ”den hukande gubben”
som gömmer sig och hoppas att någon annan skall ta tag i problemet. Både den som
diskriminerar och den som hukar visar dåligt ledarskap. På våra små fartyg spelar varje
besättningsmedlem en vital roll. Att någon diskrimineras och/eller trakasseras medför
lägre stridsvärde och ger problem med rekryteringen. Vår lilla Marin har inte råd med
sådant!
I stället för den traditionella ledaren av KÖMS ordförande återfinner läsaren artikeln
”En Marin för Sverige”. Detta är en kortversion av ett större arbete som ger KÖMS vision av den framtida Marinen. Det är av utomordentlig vikt att alla som är intresserade
av Marinens framtid bidrar med att sprida dessa tankar!
En viktig deI av Sjöväsendet är den blå ekonomi som Marinen förväntas stödja och
skydda. Denna skildras av VD Maritimt Forum, Joachim Glassell. Hur många vet att
KÖMS är med i detta forum?
Hedersledamoten Nils Wang delger oss sin danska syn på den strategiska utvecklingen i Östersjön. Den visar eftertryckligt att invasion inte utgör det stora hotet mot
Sverige. Ledamoten Haglund följer upp med sin syn på hur Sveriges säkerhetspolitik
bör bedrivas. Den innehåller en del åsikter som nog ses som kontroversiella av många
läsare. Redaktören ser fram mot såväl avvikande som stödjande åsikter för kommande
nummer!
Till detta strategiska block hör också korresponderande ledamoten Eudelines referat
av den kinesiska strategin för Arktis. Det avbrutna projektet avseende en djuphamn i
Lysekil bör ses i ljuset av denna strategi. Det är därför högst troligt att frågan återkommer i en eller annan form.
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Korresponderande ledamoten Fred Hocker publicerar nu sitt inträdesanförande från
i höstas angående FMV tillkomst. Artikeln kan med fördel läsas tillsammans med
mariningenjören Mattias Svedins artikel om vikten av ingenjörskompetens i Marinen,
som i sin tur är en uppföljning av ledamoten Hård af Segerstads inträdesanförande i
nummer 4, 2017. I detta sammanhang passar också ledamoten Thomssons artikel om
cyberhotet mot handelsflottan. När får redaktören en artikel om cyberrymden, hot och
möjligheter, avseende Marinen?
Trevlig läsning och glöm inte att deadline för nr 2, 2018 är den första april!
Lars Wedin
Redaktör för Tidskrift i Sjöväsendet
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Ledamoten
MICHAEL ZELL

Michael Zell är sedan 2014 Kungl. Örlogsmannasällskapets ordförande.

En Marin för Sverige
Abstract: The Swedish parliament aims to take a long-term decision regarding Swedish defence in 2020. It is vital that this decision expresses the necessity of securing
the sea-lines of communications, including ports, into account. As a consequence,
it is necessary to radically increase the strength of the Royal Swedish Navy, both
regarding equipment and personnel.
”En Marin för Sverige” är resultatet av ett projektarbete inom KÖMS, under det
tidigare arbetsnamnet ”Marinplan 2017”. Den avses i sin fullständiga form tryckas i
ca. 1 000 ex och distribueras till ledamöterna och övriga i den avsedda målgruppen
inom kort. Avsikten är att den dessförinnan ska presenteras vid ett seminarium i
Stockholm. Vad som återges nedan är den debattartikel, som baserad på ”En Marin
för Sverige” i starkt förkortad form, infördes i Dagens Industri under ”DI-Debatt”
den 11 januari 2018. Det var en med omsorg vald tidpunkt i veckan omedelbart före
inledningen av Folk och Försvars årliga ”Rikskonferens” i Sälen.
Sverige befinner sig i ett avgörande säkerhets- och försvarspolitiskt läge. Det nordiska
området med Östersjön och Västerhavet utgör nu, till skillnad mot tiden under det kalla
kriget, då vi enbart utgjorde en flank, konfrontationszonen mellan Nato och Ryssland.
Det pågår en omfattande rysk modernisering och upprustning både av konventionella
militära förmågor och kärnvapen i vårt närområde. Sverige kan tidigt komma att dras
in i en konflikt mellan Nato och Ryssland, rent av före ett agerande mot Nato i förebyggande syfte från rysk sida. Det utövas en hård retorik från Ryssland inte minst kring
bruket av kärnvapen. Men det handlar inte bara om upprustning och retorik. I handling bröts den europeiska säkerhetsordningen mycket konkret och handfast genom den
ryska invasionen av Krim.
I detta läge förbereder Sverige ett nytt försvarsbeslut. I Försvarsberedningens första
rapport lyfts försörjningsfrågorna och landets uthållighet fram. Sverige är ett land helt
beroende av sin sjöfart. Utan jämna och förutsägbara leveranser och utskeppningar för
12

vår import och export, en kontinuerlig kustsjöfart inklusive förbindelserna till Gotland, underhåll och skydd av vindkraftparker samt kraft- och kommunikationskablar,
riskerar Sverige prövningar som omedelbart äventyrar vår försörjning och därmed hela
vårt samhällsbygge. I förlängningen också vår försvarsvilja. Genom värdlandsavtal
och solidaritetsförklaring måste vi dessutom hålla våra hamnar öppna för att i praktiken kunna ta emot och ge militärt stöd.
Marinen har en nyckelroll i dessa centrala förutsättningar för landets försvarsförmåga. Att säkra kontinuerlig försörjning, i all synnerhet under den inledande tremånadersperioden utan hjälp och stöd utifrån, som Försvarsberedningen pekar på som ett
troligt scenario, är helt avgörande för vår samlade förmåga som nation. Vi talar här om
grundläggande infrastruktur för hela totalförsvaret och samhället.
Sveriges långa kust med ett 50-tal viktiga hamnar kan räknas in i tre operationsområden, i väst, syd och ost. Försvarsmaktsövningar och spel visar att marinen med nuvarande förmåga under kort tid och med en begränsad uppgift endast klarar att samtidigt
verka i ett av dessa tre områden. Kungl. Örlogsmannasällskapets (KÖMS) slutsats är
därmed att marinen behöver trefaldigas. Annars måste en mycket svårare fråga ställas
än den redan förekommande, ”vilka delar av landet ska vi försvara?” Nämligen ”vilka
delar av landet ska vi försörja?”
De förmågor marinen behöver för att klara sin uppgift har i ljuset av det läge landet
nu befinner sig i eftersatts under mycket lång tid. Återuppbyggnaden av marinen är
därför inte längre bara en fråga om att vad som ska levereras om de cirka 15 år det
normalt tar innan ett nytt materielprojekt står klart. Situationen gör att tiden i sig från
beslut om anskaffning till leverans har blivit en kritisk faktor.
I syfte att skyndsamt stärka Sveriges marina förmåga förordar därför KÖMS att
även modifiera och rusta de två återstående korvetterna i Göteborgs-klassen i likhet
med de två systerfartygen. Det bör av samma skäl övervägas att delta i annat lands
redan pågående fartygsproduktion, rimligen med något av de länder där vi redan har
ett omfattande samarbete. Det ger en förhållandevis snabb effekt och skickar en tydlig
signal.
Att bygga vidare på befintliga ritningar på en redan framgångsrik ytfartygsserie, en
”Visby II”, är ytterligare en möjlighet som ett alternativ eller komplement. Det ovanstående skulle sammantaget i relativ närtid och till lägre kostnad än konventionell nyprojektering kunna ge marinen i storleksordning dubbelt så många korvetter som de
sju nuvarande. Samtidigt behöver studier om nästa generations ytstridsfartyg påbörjas,
där betydande inslag av obemannade farkoster kan övervägas. I samtliga fall ovan bör
fartygsburna luftvärnsrobotar ges en roll för att i samverkan med andra luftförsvarssystem höja vårt lands samlade förmåga att skydda oss mot angrepp från luften.
Dagens fem minjaktfartyg är för få för att säkerställa vår rörelsefrihet. Planerad försäljning av två minjaktfartyg bör därför avbrytas. Fartygen modifieras och livstidsförlängs. Studier av kommande minröjningssystem påbörjas, även här med obemannade
farkoster som en viktig komponent.
Att skyndsamt öka numerären av ytstrids- och minjaktfartyg är angeläget. Det
finns dock även många andra lika angelägna behov för försvaret av vårt land. Men
bland försvarsmateriel har våra örlogsfartyg den unika fördelen att kunna verka i alla
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konfliktnivåer. Att visa upp sin förmåga vid örlogsbesök och havsövervakning, att hävda sjöterritoriet i tidiga konfliktskeden, skapa tidsmässigt utrymme för totalförsvarets
mobilisering samt att med stor kraft och rörlighet kunna avslå militära angrepp. Denna
flexibla förmåga i hela det diplomatiska spektrets tjänst har andra sjöfartsnationer insett och agerar därefter.
KÖMS förordar att även den tredje ubåten i Gotlands-klassen halvtidsmodifieras
samt att ytterligare två ubåtar av typ A 26 beställs. Att gå från nu planerade fyra till sju
ubåtar innebär att vi ständigt kan ha tillräckligt många ubåtar till sjöss för att uppnå
ubåtssystemets främsta egenskaper, förmågan att dolt spana över mycket stora områden och utgöra ett hot var än motståndaren väljer att uppträda.
Att skydda vår sjöfart och hålla leder och hamnar öppna kräver även att omgivande
kust- och skärgårdsområden kan kontrolleras och försvaras. Amfibieförbanden bör ges
en ökad förmåga till skydd och försvar av viktig infrastruktur, hamnar, militära basområden och vital terräng enskilt eller tillsammans med andra länders stridskrafter.
Det pågående svensk-finska marina samarbetet framstår som ett viktigt föredöme att
bygga vidare på. KÖMS anser att amfibieförbanden måste utvecklas mot minst tre
amfibiebataljoner med tre bevakningsbåtskompanier. En av de tre amfibiebataljonerna
bör vara baserad på västkusten. En amfibiebataljon med ingående delar skulle avsevärt
öka säkerheten i inloppslederna till och runt Skandinaviens viktigaste hamn Göteborg.
Att öka enbart materieltillförseln enligt förslagen ovan räcker dock inte till den eftersträvade förmågeökningen. Därför förordas också införande av en flerbesättningsprincip till varje fartyg. En dubblering av materielen med dubbla besättningar ger oss
den marina dimensionering vårt samhälles sårbarhet kräver.
Ska Sverige försvaras måste Sverige försörjas.
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Vasa and the origins of professional naval
procurement in Sweden
Inträdesanförande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde
i Stockholm onsdagen den 17 maj 2017.
The Swedish Defense Procurement Agency (Försvarets Materialverk or FMV), in its
current official history, traces its origins back to the 17th century and the response to
the dramatic sinking of the warship Vasa on its maiden voyage on 10 August, 1628.
In this story, the loss of the ship led directly to the establishment of a formal process
for procurement, in order to prevent such a fiasco from recurring, and FMV is the
ultimate heir to that heritage (see, for example, FMV’s own history page on their
website, http://www.fmv.se/sv/Om-FMV/Historia/ as accessed on 2 December 2017):
Kunglig Krigskollegium inrättades 1630 som en direkt följd av att skeppet
Vasa förlist två år tidigare. Behovet av ledning och förvaltning hade blivit för
stora för att kunna skötas av kungen själv.
In terms of marketing, this is a great
story, tying the origins of the agency to
Sweden’s (and Scandinavia’s) most visited museum and putting a positive spin
on one of the most famous procurement
disasters in naval history. But is it true?
There are two components to this claim
which bear investigating:

•

•

The Origins of FMV

What is FMV’s administrative heritage? When was the earliest incarnation of FMV established, and was it
in response to the loss of Vasa?

Was the loss of Vasa the result of
poor procurement practice, and
could it have been avoided? Did the
establishment of a new system of
procurement result in any measures
which would have prevented the
loss?

The modern agency responsible for defense procurement was established in
1968 by the amalgamation of the separate
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agencies which had been responsible for
the materiel of the different branches of
service: Arméförvaltningen, Marinförvaltningen and Flygförvaltningen. These
agencies had various histories.
Kungliga Arméförvaltningen (KAF)
was officially the senior agency, created
in 1865 and taking over procurement for
ground forces directly from Krigskollegium, one of the first five departments
(kollegia) established in the Form of Government of 1634 (not 1630 as FMV’s
website claims). It held the rank of second
among government departments (after
the treasury) and was charged with overall responsibility for the administration
of the army and its materiel. This initially
included all of the Crown’s artillery, even
guns issued to the navy until 1645. FMV
usually cites Krigskollegium as its ultimate ancestor organization (see the quote
above). In many respects, the Form of Government formalized the arrangements
left by Gustav II Adolf on his departure
for Germany in 1630, when he appointed
a board or commission (krigsråd) to look
after the army’s supply arrangements. It
should be noted that Krigskollegium had
no responsibility for the navy, other than
the manufacture of guns, and its forebearers had had nothing to do with the loss
of Vasa.
Kungliga Flygförvaltningen (KFF)
was the youngest, established in 1936;
for its first ten years, procurement for
the Swedish airforce was handled by the
army and navy, with many aircraft initially acquired by Marinförvaltningen.
The history of Kungliga Marinförvaltningen (KMF) is somewhat more complicated. Its origins go back to Amiralitetskollegium, the third of the kollegia
formalized in 1634, although like Krigskollegium this merely gave an official
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existance to administrative arrangements
which had been in place for some time.
Naval administrative documents refer to
a body called amiraliteten from about
1618 (see Glete 2010: 296-298 for a summary), and this had a general administative responsibility for the procurement,
supply and management of the navy. This
organ survived until 1791, but its operation was complicated by the existance for
much of the 18th century by two fleets,
the high seas fleet (örlogsflottan) and the
inshore fleet, which was technically connected to the army; it was sometimes referred to as arméns flotta. Attempts to reconcile this in the 1790s, connected to the
naval reforms after the war with Russia
in 1788-1790, established parallel but separate administrative bodies for the two
fleets, which were again combined under
a single body in 1803. This went through
several permutations, often as a division
of general naval administration, until the
establishment of KMF in 1877.
It is important to note that the functions carried out by both Krigskollegium
and Amiralitetskollegium, the ”parents”
of FMV, were already well established
and that there was already a sense of who
was responsible for procurement, even if
the specific arrangements from contract
to contract tended to vary. The navy had
run its own production and maintenance
facilities since the 16th century, and these
had been largely consolidated into the
Stockholm Navy Yard (Skeppsgården)
after 1618 in an attempt to concentrate the
necessary technical competence.
Nothing in the early documents associated with these bodies suggests a direct
connection to the loss of Vasa. The krigsråd and krigsrätt established by Gustav
Adolf in 1630 (letter of 5 June), as he
prepared to take the army to Germany,

was purely a delegation of administrative
authority to allow bureaucrats in Sweden
to provide the materiel needed to support
a forward deployed army on a hostile
shore. The Form of Government of 1634,
set up as part of the formal structure of
the regency during Queen Christina’s
minority, established five departments to
cover the primary activities of the state,
empowered to act on their own authority
in most practical matters. This was a general solution to the problem of providing
sound government, rather than a specific
response.
One significant change in procurement
in this period may be connected in some
way with the Vasa story. Since 1615, the
government of Gustav Adolf and Axel
Oxenstierna had experimented with an
alternative form of procurement than had
been typical since the 16th century. Prior
to the 1610s, the Crown either employed
artisans at its own facilities to construct
ships, cast guns, and manufacture the
hardware it needed, or purchased items
from private manufacturers. At its own
facilities, it often collected the necessary
raw materials as in-kind taxation or the
Crown provided them from royal estates
and Crown-owned enterprises. Much of
the administration of this process was
handled by existing officials or bodies
within either the Chancellory or the Royal Household.
The system was seen as inefficient and
too reliant on the king for detail matters,
and some delegation was required to free
the king for those aspects of his role which
interested him more, such as leading the
army in the field. Thus, one goal was to
lessen the administrative burden of sourcing income and producing the materiel
needed for Gustav Adolf’s expanded military ambitions, which was beyond the

capability of the small number of trained
bureaucrats available to the Crown. Direct administration was replaced by a series of contracts (arrenden) with private
entrepreneurs, who assumed not only the
responsibility for the delivery of income
and products, but also took on the administrative burden. Revenue collection was
contracted to tax farmers, who provided a
cash payment to the Crown and then had
the right to collect the taxes due from a
particular toll or district. Production facilities, such as the navy yard, ropewalks,
and saltpetre works, were leased to merchants or craftsmen, who were paid in
cash and took responsibility for sourcing
materials and labour. In the case of existing facilities, such as the navy yard,
the staff formerly employed directly by
the Crown became the employees of the
contractor (arrendatör); it was often a
standard clause in these contracts that
the entrepreneur was granted commendo (command) over the personnel of a
Crown-owned facililty. For example, in
the navy yard contract under which Vasa
was built (Riksarkiv Kontraktsböcker
1625-1626), the entrepreneurs Henrik
Hybertsson and Arent de Groote were given control over several forges with trip
hammers in the area of Arboga.
One result was a drastic reduction in
paperwork, which is not particularly
helpful for historians. The long series of
inventories and other administrative documents which have allowed a detailed reconstruction of military procurement in
the 16th and early 17th centuries essentially stops for the 1620s. This was desirable at the time, as the focus shifted from
keeping track of things to the delivery of
income and products. As long as the contractors met their targets, the state was not
especially worried about the accounting.
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Fig. 1. The navy yard (skeppsgården) on Skeppsholmen (now Blasieholmen) as it appeared in the spring of 1627, with Vasa soon to be launched and Äpplet just getting
started (photo by Anneli Karlsson, SMM).
Another unintended result was the
increase in abuse of the taxpayer, who
had little defense against aggressive tax
farmers trying to extract enough money
from their districts to make a profit on
the sum they had paid the Crown for the
privilege. This is a normal consequence
of tax farming, and in extreme cases, can
lead to armed insurrection; it was one of
the complaints levied against the French
king by the leaders of the 1789 revolution.
Some controls were established in the
Swedish system, but as long as the abuses were not too egregious, the tax farmer
was free to screw as much profit out of
his district as practical (the income side
of the arrende system has been examined
in detail in Hallenberg 2008).
The system had important long-term
consequences for government administration in Sweden. It was an attempt to
create a realistic system for budgeting,
as both income and expenditure could,
in theory, be predicted. It also moved
the government effectively to a cash basis within a single decade, and since the
Crown was the largest single consumer in
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the country, the whole Swedish economy
became more monetized.
The flaws in the system lay in the traditional dangers of budgeting: overestimating income and underestimating
expenditure. Especially after the coinage reform of 1624 shifted the domestic
economy from silver to copper coinage,
resulting in inflation, income could not
keep up with expenditure. In the navy
yard contract signed in January 1625,
the Crown promised to pay Henrik Hybertsson and Arent de Groote 2 000 dalers each month, delivered directly from
the treasury. We are fortunate to have
the navy yard accounts for the first two
years (1625-1626; RA Skeppsgårdshandlinger 70:8 and 70.9), and these show that
the treasury managed to meet this commitment for barely three months. The
Crown and the navy yard had to resort
to all sorts of expedients thereafter, and
payments never covered expenses. By
the end of 1626, the navy yard was over
16 000 dalers in debt. One of the principal
creditors was Margareta Nilsdotter, Henrik Hybertsson’s wife, who had loaned

the navy yard over 6 000 dalers from the
family’s domestic accounts, money she
never received back.
In a demand economy, where the state
collects its revenue in kind and employs
craftsmen directly, the consequences of
a mismatch between income and expenditure are relatively simple. The Crown
can reduce expenditure, borrow money,
or default on its obligations, and all were
common responses. Government salaries
were often well in arrears (famously so for
seamen), and governments were among
the biggest customers for money lenders,
such as the famous Fugger family of bankers in Germany. They sometimes wrote
off their debts by decree. In time of war,
cutting expenditure was not a practical
option, and financial shortfall could have
serious political consequences.
Governments have an advantage over
private entrepreneurs, in that creditors
have little recourse when the government
cannot pay its bills. Credit will be more
expensive the next time, but unpaid staff
have few options other than seeking other
employment. Mutiny is a possibility, and
unpaid wages was a common grievance
in mutinies of the 17th century (see, for
example, Capp 1989: 229).
By outsourcing, the Crown made its
procurement process much more vulnerable to economic forces and a shortfall
in income. At one point, the navy yard
was forced to sell timber it had purchased
with Crown funds in order to raise cash
to pay salaries and buy materials, which
resulted in the contractors being tried for
peculation. Contractors left unpaid may
disappear, since unlike the Crown, they
cannot simply default on their debts.
In 1629, the Crown cancelled all of the
remaining arrende contracts, including
the one at the navy yard, by then held by

Margareta Nilsdotter, who had inherited
her husband’s share when he died in 1627,
and Arent de Groote. In most cases, the
Crown resumed direct administration of
its facilities. In the case of the navy yard,
the naval officer who had supervised the
navy’s interests in the 1620s, Söfring
Hansson (who had also been Vasa’s captain), was appointed as the chief administrator and the staff who had formerly
worked for the contractors were taken
back into direct service to the Crown.
This included Hein Jakobsson, the master
shipwright who had completed Vasa after
Henrik’s death. He became the leading
master shipwright, completing Vasa’s
sister ship Äpplet and building two even
larger ships, Kronan and Scepter, before
he retired in 1638. His ships were considered successful and he received a glowing testimonial from the admiralty on his
retirement. In fact, none of the people
connected with the construction of Vasa
were punished. Clearly, the navy did not
feel that the people building the ship, except for Henrik, had failed in their duty,
and Henrik was dead.
While the loss of Vasa may have contributed to the Crown’s disillusionment
with the arrende system, the larger economic problems were probably the primary reason that the Crown resumed
direct administration. It was left with a
financial mess, and the final settlement of
the outstanding contracts dragged on for
a decade, as the lack of accounts meant
that there was no mutually agreed record
of how much money had changed hand or
what the actual value of goods and services provided had been. Vasa was part of
this process, as the contractor who provided the rigging, Paridon von Horn, disagreed with the Crown about how much
the rigging he provided had been worth, a
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dispute which dragged on through at least
1635 (RA Likvidationer 92-93.9).
The particular construction method
used to build Vasa, a method common in
the Netherlands (see Hocker 2004 for a
detailed description), had significant administrative limitations. It was a building
method which required no drawings and
was based on a complicated series of proportions derived from the key dimensions
of keel length and hull breadth (see Witsen 1671), so there was no actual design
for the customer to discuss or approve,
and no way to track the progress of construction against pre-established goals or
milestones. At the inquest after the sinking, Arent de Groote explained that he
and Henrik had shown the king an engraving of a French ship to give him some
idea of how Vasa would look when finished (RA Flottans handlingar A:I vol.
G1, Fartygsbyggnader 1530-1725), but
the contract only specified two dimensions; the rest was left up to the shipwrights.
Although Dutch building methods
complicated the administrative process,
they do not appear to have been a concern
to the Crown. The navy yard and new
construction for the Swedish navy were
largely in the hands of Dutch shipwrights
for another generation, until English and
Scottish shipwrights were recruited under
Karl X in the late 1650s (Eriksson 2017).

Why did Vasa sink?
One of the central questions in the Vasa
story, both at the time of the loss and now
for museum visitors, is why the ship sank.
How could such a massive investment of
capital, effort and prestige come to grief
in such a dramatic fashion? How could a
shipwright as experienced as Henrik Hybertsson design such a flawed ship? Had
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the captain and crew sailed the ship improperly? Who was at fault?
The inquest convened at the Tre Kronor palace on 5 September, barely four
weeks after the sinking, was an attempt
to discover what had happened, but like
all government inquiries, it was also looking to assign blame. In a sense, it was
political theater, to show that the Crown
took this matter seriously, but everyone
had had time to get their stories straight.
The officers who had been on board
were questioned first. Each was asked if
he had failed in his duty, and if he knew
beforehand that the ship was crank. None
professed to know of the ship’s failings,
and the vice admiral on board, Erik Jönsson, even claimed that he was no mariner and knew nothing of such things, a
prevarication prompted by a sharp rebuke
from the Riksamiral, Karl Karlsson Gyllenhielm.
The first of the non-commissioned officers, the ship’s master, Göran Matsson,
was questioned next. He revealed that the
captain, Söfring Hansson, had arranged
for a demonstration of the ship’s lack of
stability before it sailed. Vice Admiral
Klas Larsson Fleming was invited to the
navy yard, where Captain Söfring had
thirty men run back and forth across the
deck to sally the ship. It rolled so alarmingly that Fleming ordered the demonstration stopped, and remarked that he
wished that the king was at home. This
event has often been presented as an early
form of stability test, but in this case it
was a demonstration – Söfring was trying
to make the admiralty aware that the ship
was unsafe.
At the end of the inquest, a panel of
experts was asked to offer its opinions
on why the ship sank. The panel included senior captions, master shipwrights,

and the navy’s rigging contractor, Hans
Klerck. Their concensus was that there
was too much structure above the water
compared to the amount of submerged
hull, or as one of them put it, the ship had
too little ”belly.” The upperworks were
too tall and too heavily built. In this dis-

cussion, it was clear that even though the
mathematical tools needed to calculate
stability were still more than a century
in the future (Ferreiro 2007), professionals were already well aware of the relevant forces and the relationships between
them.

Fig. 2. A panel of experts assembled as part of the inquest into the sinking of Vasa gave
their opinions on the cause of the loss, as recorded in the transcript (image courtesy
of Riksarkivet).
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In the centuries since, and especially
after the recovery of the ship in 1961, a
number of theories have been advanced
to explain the sinking. The ship is seen as
too narrow, or there are too many guns,
or there is not enough ballast, all explanations rejected by the inquest. In one of the
most popular tales, the ship is unstable
because it was begun as a much smaller
vessel and then enlarged, either by being
lengthened (Borgenstam and Sandström
1984) or having a second gundeck added
(Landström 1980) after construction began. This allows the blame to fall on the
king, satisfying modern republican sympathies and the popular desire to see the

mighty brought low. It is interesting that
this version was created well after the
ship was raised, in about 1980, and that
none of the authors responsible seriously
considered the evidence of the ship itself.
In fact, there is nothing in the structure of the hull that indicates significant
changes after the keel was laid. There
are archaeological examples from this
period of such alterations (Lemée 2006:
233-263), so we know what they look
like. Vasa’s hull is more or less the ship
ordered in the original contract, and those
alterations made during construction are
minor, with negligible effect on stability
(see Hocker 2011: 33-48 for a fuller explanation).
As for the armament, the
total wieght of ordnance on
board is known, thanks to an
inventory made shortly before the ship sailed (Krigsarkivet Arkliräkningar 1628.37).
It gives a total weight of all
of the bronze tubes as 468 ½
skeppund, or 62.2 tonnes.
Testimony at the inquest, by
Lieutenant Petter Gierdsson,
established the draft at the
time of sinking as 14 feet (4.16
m) forward and 16 feet (4.75
m) aft, and the draft marks are
still visible on the stem and
sternpost, so the load waterline can be determined. This
Fig 3. Although there were a number of small altera- gives a displacement of 1 200tions and repairs made while Vasa was being built, 1 250 tonnes (there is some unonly one significant change was discovered in the do- certainty due to assymmetry
cumentation of the ship. The mizzenmast was moved of the hull). Armament thus
from its originally intended location (in dark grey) accounts for about 5 per cent
to a position about 1.5 m farther forward, with as- of displacement. In successful
sociated alterations to the cabin bulkheads. There is warships of the sailing era, arno evidence that the ship was substantially altered in mament was typically 5-7 per
size (drawing by author).
cent of displacement, so Vasa
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is actually a little low. The guns themselves are not the problem.
Ballast is also not an issue. Although it
was a subject of the inquest, the amount
of ballast is appropriate. With the hull
shapes of the 17th century, characterized
by significant tumblehome (the upper
part of the side leans inward), maximum
stability is reached with the waterline at
or below the maximum breadth. Putting
the ship deeper into the water actually
makes it less stable. In Vasa’s case, the
waterline reported at the inquest is at or
just below the maximum breadth. Adding
more ballast would not improve stability, but would bring the lower gunports
dangerously close to the water. As it is,
the lowest ports are only 1.25 meters above the waterline, which may seem close,
but it is the same as the lowest ports on
H.M.S. Victory, Nelson’s flagship at Trafalgar, which survived many years of service in the North Sea and Atlantic Ocean,
much more demanding waters than the
Baltic. It may have meant that Vasa would
not have been able to use the lower tier of
guns in rough weather, but this was a typical challenge for ships with more than
one gundeck.
The hull proportions are somewhat
more complicated. By the standards of
the 17th century, Vasa is on the narrow
side, but not unusually so. A narrow ship
is potentially unstable, and the addition of
just over three feet (0.89 m) to the beam
of Vasa’s sister ship Äpplet seems to have
rendered that vessel usable. Although
never considered a great sailer and rarely deployed outside of the Archipelago,
Äpplet was in service until condemned
after a survey in 1659. One can say that
the narrowness of the hull, while it should
have contributed to speed, did not improve the potential stability.

Height is more of an issue. In this regard, Vasa is unusuallly tall for its length
and breadth. The height above the waterline is especially excessive, and can be
seen inside the ship from the headroom
in the gundecks. The standing headroom
under the beams on most of the middle
deck is over 1.85 m, and 2.10 m between
the beams, when the average height of the
male skeletons in the crew is only 1.651.67 m (During 1994: 51-53). Merchant
ship contracts from Amsterdam specify
heights under the beams closer to 1.55
m (Witsen 1671: 106). In later warships,
full standing headroom was only required between the beams. This means that
the upper deck is in most places more
than 0.30 m higher than necessary. If one
could remove this as a horizontal slice,
it would save several tons of structural
weight high up in the ship and lower the
upper deck and the weight it carries. The
lower deck is also higher than necessary,
and could be lowered 0.15-0.2 m, further
lowering the centre of gravity of the hull.
The height of the upperworks is compounded by their heavy construction.
While the main hull structure of planking, framing and ceiling is not much
different than what one would find on a
comparably sized merchantman (such as
the Dutch East Indiaman Batavia, sunk
off Australia in 1629; van Duivenvoorde
2017), the deck structure to carry the
guns is over-dimensioned. The beams are
very heavy, with a complicated series of
rider futtocks and knees to support them.
By comparison, the deck structure of the
much larger ship Kronan, built from 1668
and sunk off Öland in 1676, is considerably lighter, with fewer elements, smaller
dimensions and wider spacing.
All of this combined means that the
original understanding of why the ship
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was unstable, as discussed at the inquest,
was essentially correct – the ship is too
tall and its upperworks too heavy to be
supported by the small amount of hull
in the water. It is somewhat remarkable
that modern armchair sailors are only too
happy to disregard the professional knowledge of people of earlier ages, built up
over a lifetime of experience, but entirely
typical. In the Vasa Cannon Project in
2013, it was impossible to convince modern foundry workers that the methods
used to cast cannon in the 17th century
would actually work, and the ”modern”
techniques used instead led to a series of
problems in extracting the gun from the
mould and cleaning it.
It is important to remember the larger
context for Vasa’s seaworthiness. Nearly
every large warship built in the 17th century had insufficient stability when initially put into service. The analytical tools
to determine stability before the ship
was built did not yet exist, and not every
shipwright used drawings to prepare the
design. Instead, the ship had to be trialed
after it was built and then any failing rectified. Ships with a single deck of guns
offered a fairly large ”sweet spot” for the
compromise between firepower, speed
and seaworthiness, but ships with multiple gundecks were more problemmatical,
since adding a gundeck meant that the lower tier of ports would be close to the water and there would be more weight above
the waterline. Most of the multi-decked
warships built for the English navy in the
17th century had to be altered, either by
girdling (adding planking to make the
ship wider at the waterline) or by more
drastic measures, up to cutting the ship
down by a deck. In one remarkable instance, the new first rate Royal Prince
in 1672 proved tender during trials, but
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the ongoing war with the Dutch did not
leave time for substantial modifications.
Instead, with the ship at anchor, the rigging was completely dismantled, two meters cut off all of the masts, the rigging
shortened, the sails resewn, and the entire
ship rigged again, in five days (Narborough 1946: 74-75). Vasa is not unique or
even unusual in its tenderness; the difference from contemporary ships is one of
degree, not kind. An earlier Äpplet, built
in Västervik in 1619-1623, proved to have
the same shortcomings as Vasa, and the
builder was forced to repurchase the ship
and convert it to a merchantman (Glete
2002).
All of this only explains why the ship
was unstable, not why it sank. For this,
we need to consider the decisions made
after the stability demonstration arranged
for Klas Fleming. Fleming was under immense pressure, receiving letters regularly from the king, who was in Prussia,
hectoring him about getting Vasa to sea.
The ship was a year behind schedule, a
delay which can be blamed partly on
Gustav Adolf. Rather than making up
the ship’s armament from what the Ordnance Board (Arkliet) had in stock, the
king ordered an entirely new armament
of matched guns for Vasa (letter to Gabriel Bengtsson Oxenstierna, 5 August
1626). This innovation, a unitary armament, was part of the king’s philosophy of
rational procurement and logistics, standardizing the military on as few types of
weapon as possible. This would speed the
process of manufacture and greatly simplify the supply of ammunition to troops in
the field and ships at sea (Jakobsson 1938:
165-166).
In previous generations, a ship’s armament would consist of a variety of
guns, often of widely varying calibers.

For example, the ship Solen, purchased
from the Dutch and armed in Sweden,
carrried in 1627 20 guns: 14 guns rated
as 6-pounders, four 3-pounders, and a
pair of stormstycken. All of these guns
have been recovered from the wreck of
the ship, sunk at the battle of Oliwa in
November 1627, and they show an astonishing range of origins and sizes. The
3-pounders include both Swedish and
Polish guns, which vary in bore, and the
6-pounders are a motley collection of
Swedish, Polish and Ruthenian or Russian guns, varying in bore diameter from
90-96 mm (Elżbieta Wroblewska, pers.
comm.). Some had been cast as smaller
guns and bored out to 6-pounder size,
others had probably been made as 7- or
even 8-pounders. All could, technically,
fire Swedish 6-pounder shot, but the
range of muzzle velocities and accuracy
produced would hardly have improved
the ship’s tactical effectiveness.
Gustav Adolf’s solution was to order a
full set of 72 guns of the same pattern for
Vasa, a lightweight 24-pounder bronze
gun originallly developed for the army
in 1620 as mobile siege artillery (Clason
1964). The problem was that the navy
yard could build a ship much faster than
the crown’s gun foundry in Brunkeberg
(now Sergelstorg, in Stockholm) could
possibly cast so many guns. The ship was
essentially finished but for its armament
by the late summer of 1627, and waited
for the foundry to catch up.
By the summer of 1628, the king was
becoming impatient, and sent artillery
master Erik Jönsson back to Sweden from
his governor’s post in Prussia to try to sort
out the problem, appointing him vice admiral to give him the necessary authority
(and thus leading to him claiming that he
was not really an admiral, but an artillery

master, in the inquest). Even considering
the possibility of stripping fortifications
of their iron six-pounders did not move
things along, and finally, it was decided
that the ship would have to sail without
the full complement of guns. The inventory registered on 31 July 1628 showed
only 64 guns aboard, and the upper deck
was armed with a mixed bag of antique
3-pounders and obsolete stormstycken,
scraping the bottom of the Ordnance
Board’s barrel.
Klas Fleming thus had few politically
palatable options that summer; Gustav
Adolf was not the sort of boss one disappointed. Fleming was not a coward (he
died in action in 1644), but he was in a
difficult position. He apparently decided
to do nothing about the ship, but he did
replace the man originally expected to
captain Vasa, Hans Jonsson, with the senior captain supervising the construction
of the ship, Söfring Hansson. Perhaps he
felt that Söfring had the most knowledge
of the ship and thus the best chance of
getting it to its destination. Vasa was assigned to the home or reserve squadron,
based at Älvsnabben, and so the route
there was in sheltered water. Perhaps he
thought that if the ship could be sailed
carefully, it could fulfill the letter of the
king’s command, and measures could
be taken once the ship was on station to
make it less tender.
Vasa thus put to sea on 10 August,
1628, with Söfring Hansson in command.
His interrogation after the sinking and
the inquest transcript provide a detailed
account of the sequence of commands
and actions taken from the time the ship
cast off from the palace until it sank,
and the accounts of different observers
agree with each other (see Hocker 2011:
121-127). They suggest Söfring was a
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competent mariner and that he was trying
to be careful, sailing in the lightest possible breeze with minimal canvas. It was
not enough.
One decision cost him the ship. Vasa
left the quay with all of its guns run out;
some were used to fire a salute as the
ship departed, perhaps an early verison
of svensk lösen (although the sources do
not specify). This left the lower gunports
open, dangerously close to the water on a
ship known to be crank. When the ship
began to heel off Beckholmen, he ordered the ports closed, but this could not be
done quickly enough, because the guns
have to be hauled back inboard before the
ports can be closed. The ports are designed to seal, as ships with multiple gundecks routinely put the lower ports into
the water when sailing hard, and closing
the lower ports would probably have kept
Vasa afloat, although the larger problem
of stability would remain.
Söfring knew the ship was unsafe – he
had arranged the demonstration to prove
it to his boss – so why did he sail with the
ports open? The answer may be political.
The king’s newest ship was departing
the capital on its maiden voyage, before
thousands of local residents and not a few
foreign agents, who would report back
to their governments (the accounts of
the Danish and English agents survive).
The problems with supplying the armament were probably well known, and so
it was necessary for the ship’s deterrent
function to display the armament when
departing. Perhaps Söfring intended to
close the ports as soon as possible once
past the crowded part of the shore, but he
did not get the chance.
So the loss of the ship is the combination of three failures, one technical,
one administrative and one operational.
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Henrik Hybertsson produced a poorly
proportioned design, with too much of
the ship’s weight above the waterline and
not enough of its volume below. Henrik
Fleming lacked the courage of leadership
to tell the king that there was a problem
and that the ship was not safe, and ordered the ship to sea. Söfring Hansson,
knowing the ship was crank, and having
done his best to bring it to the attention
of the admiralty, still sailed the ship in an
unsafe manner, with the lower gunports
open.

Responsibility and
professionalism

Could either of the first two failures have
been prevented by a better system of procurement? The last is poor judgment in
seamanship, perhaps influenced by external political factors, but is not within the
realm of procurement.
Consideration and approval of the design was complicated by the common
methods used in shipbuilding in the first
half of the 17th century, especially among
the Dutch master shipwrights upon whom
the navy relied. In a sense, there was no
design to be discussed or approved. The
customer indicated the size and configuration of the ship desired, and the rest
was left up to the builder. In the contract
for Vasa, signed in January 1625, only
the length of the keel and the maximum
breadth were specified (64 aln and 37 fot,
respectively, or 38.0 m and 11.0 m). Some
other information, such as the number of
gunports, must also have been mentioned
orally, since the number built into the
ship (72) agrees with the original order
for guns.
This contrasts with contemporary merchant ship contracts in the Netherlands,
which often included details of inter-

nal dimensions and scantlings (see, for
example, contracts of 1628 and 1630 published by Witsen in 1671, p 106). This
suggests that the Crown could have been
more careful in its requirements, even
within the context of a non-graphic design
method, and specified lower headroom in
the decks. On the other hand, the Crown
may have requested this headroom in a
document that does not survive or orally.
But without a well-developed bureaucratic process for approving changes and
maintaining an accessible record of decisions made, it was difficult to manage
the process of construction once it began.
One of the consequences of the arrende
system was that it reduced the already
minimal paper trail associated with procurement. This was one of the intended
goals of the system, but the loss of Vasa
may have illustrated its limitations.
However, neither the navy nor the
Crown made any significant effort to
replace Dutch masters with others who
used a more graphic approach. English
shipwrights had been using graphic design methods since the 16th century, as
shown by the Baker-Wells manuscript often referred to as Fragments of Ancient
English Shipwrightry (Pepys Library
2820), although it did not necessarily require paper drawings as part of the design process (Pevny 2017: 131-134). The
Swedish navy persisted with Dutch masters and their methods, apparently with
reasonable satisfaction, until the reign
of Karl X. Even after the establishment
of the Amiralitetskollegium, the same
basic methods of commissioning new
construction continued in use, although
specifications gradually became more detailed. By the reign of Karl XI, the design
process was consultative, with proposed
designs presented as drawings or models

and the admiralty making changes as
they believed were appropriate (Eriksson
2017: 89-112).
This does not have to be a reaction
to the loss of Vasa, but is more likely a
general desire for greater detail and control, which is seen in other contracts and
specifications. As the century progressed, the Swedish military became increasingly bureaucratic, until by the 1680s
the army was requiring type examples of
new equipment and the familiar system
of model years came into use. This became the basis of the procurement process for smaller items until the present
day, and lies at the heart of the class system for larger weapon systems, including
ships.
The administrative failure is largely
the result of personal dynamics within
the government’s administrative structure. While the later kollegia formally delegated the king’s power and prerogative to
others, in practice this was a concept already necessitated by the realities of constant warfare, the limitations of long-distance communication, and the king’s own
lack of interest in bureaucratic detail. In
his correspondence with Klas Fleming,
he did not show much concern about how
his orders would be carried out, only that
things would get done. He had effectively
already delegated procurement authority
long before the establishment of krigsrådet or the kollegia.
The small size of the bureaucracy,
however, meant that individual personalities and relationships played a strong
role in how things got done. Especially
among the upper ranks of administration,
which were reserved for nobles under the
Form of Government agreed by Gustav
Adolf on his accession, the relationship
between the king and his lieutenants
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was as much personal as professional. What happened after the stability
demonstration was thus largely up to Klas
Fleming, and was heavily influenced by
his personal relationship with Gustav
Adolf. The concept would not change
after the king’s death, but Fleming’s relationship with the leader of the regency
government, Axel Oxenstierna, was necessarily different. Oxenstierna was more
tolerant of failure, or more pragmatic
about it, than Gustav Adolf. If Vasa had
been built in 1634, Fleming may have felt
more confidence in telling his boss that
the ship could not sail from Stockholm.
So was the ultimate grandfather of
FMV established as a response to the loss
of Vasa? In literal terms, no. Krigskollegium and Amiralitetskollegium were mostly
an attempt to formalize and regularize
the administrative arrangements already
in place, and were among a larger group
of measures enacted as part of the process
of organizing the regency government
during Christina’s minority. The kollegia
had much wider responsibilities than just
contracts and procurement, they were
general administrative departments for
all of the activities of the army and navy,
which remained the case until the establishment of separate procurement departments ( förvaltning) in the 19th century. In specific detail, it would make no
sense for the administrative apparatus of
the army (krigskollegium) to be created in
response to a naval procurement problem.
Amiralitetskollegium was a separate and
equal entity, created at the same time, and
its structure may have been influenced by
the Vasa disaster, although probably not
in a major way.
There is no overtly stated evidence in
the administrative changes of 1629-1634
that these were a reaction to the loss of
28

the ship. Vasa was only one of thirteen
ships lost to accidents in 1625-1628, even
if it was a public and dramatic loss, so the
navy had larger issues to address than its
contracting. There was a general feeling
at the inquest that the fault lay ultimately
in the design, and the designer was dead.
His successor was trusted to make better
ships, a confidence which proved to be
well placed.
In a more abstract sense, the building
and loss of Vasa should be seen in the
larger context of the growing professionalization of naval service and administration during the 17th century. In much
of northern Europe, government service
and advancement depended more and
more on competence than birth. Even
where certain positions were reserved
to nobles or the well-born, success depended on being able to do the job. Sea
officers might have to be gentlemen to
have a chance of advancing, but without
the technical skills of seamanship and
command, they had no realistic hope of
success. England introduced a formal
examination for officers in the 1680s, and
general administration was in the hands
of professionals. The classic example
is Samuel Pepys, who rose to become
Secretary of the Navy under the Stuart
kings of the Restoration. He has left a detailed record in his diary of his efforts to
transform the procurement process from
a haphazard agglomeration of contracts,
backroom deals, and waste liberally lubricated by bribes and kickbacks to a series of interlocking policies based on scientific principles of management, a firm
grasp of economic trends and reasonable
compensation (Pepys 1660-1669).
In Sweden, the arrende system was
an experiment, an expedient to keep a
modern military in the field despite a

medieval tax base and undersized administration. Although short-lived, it still
had a lasting effect. By shifting procurement to a purely monetized approach in
which materials and labour were sourced
on the open market, it took a crucial step
towards a rational system of budgeting.
Sometime in 1628 or 1629, the Crown
required a final accounting of the actual
cost of building Vasa and Tre Kronor
(launched in 1625), the earliest such accounting to survive and a clear indication
of a new interest in the real details of income and expenditure (RA M1779).
The establishment of the kollegia is
part of the same movement towards professional administration. The official
delegation of royal power was a step that
could not be easily undone, and it freed
monarchs of much of the detail of the ex-

ercise of power. Nobles might still hold
the highest offices, and admirals continued to be primarily administrators and
fund raisers, but success was increasingly
measured and respect awarded on the basis of practical accomplishment.
One could say that the final break with
the medieval past came with the move
to Karlskrona in the 1680s. The creation
of a purpose-built facility from scratch,
along with the administrative machinery
to run it, marks the birth of the modern
navy. Even if it was not established as
a response to the loss of Vasa, FMV is
the heir to the focus on rational planning
first evidenced in the arrende system of
the 1620s and developed under the kollegia, and so in that sense, shares a common history with Vasa and the successful
ships which followed.
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Amiralitetspastor
DANIEL BREIMERT

Daniel Breimert är sedan 2015 amiralitetspastor (kyrkoherde) i Kungl. Karlskrona amiralitetsförsamling (se slutet av artikeln). Daniel har sedan tidigare militärpastoral erfarenhet från armén och har varit bataljonspastor i
Ångermanlands hemvärnsbataljon samt bataljonspastor
för FS20 (Afghanistan).

Tal vid officersexamen 2017
Den 9-10 juli 1790 vann Marinen sin största Victoria i det andra slaget om Svensksund. Efter slaget sade Gustav III: ”Det är den gode Guden, vinden och mina stridsmäns tapperhet, som skänkt oss den fullkomligaste seger.” Vinden kan jag inte säga
så mycket om, Gud pratar jag om nästan alltid annars så därför vill jag idag stanna
upp vid stridsmännens tapperhet. Tre av dessa vill jag särskilt nämna vid namn,
Hagberg, Engsten och Lösch!
Hagberg var soldat inom livgardet och tjänade som marinjär på HMS Styrbjörn, sårades under striden i bröstet av en muskötkula men vägrade medicinsk behandling innan
uppgiften var löst och ön tagen av di svenske.
Både Hagberg och Engsten deltog i den Viborgska utbrytningen dagarna innan slaget,
där Engsten evakuerade en proviantbåt, som fick en läcka när den hamnade under rysk
beskjutning. Trots att kamraterna sårades och dödades och Engsten stod i den mördande eldgivningen så vägrade Engsten att lämna båten, och styrde den till slut på egen
hand till säkerhet.
Till sist; under de hårda striderna vid Svensksund tog matrosen Lösch befälet över
skeppet Armida, sedan alla dess officerare antingen hade stupat, sårats eller flytt. Armida fortsatte striden och utmärkte sig så till den grad att Lösch som inte var officer
tilldelades kaptensbrev av Gustav III efter striderna.
När jag nu har talat om dessa hjältar från historien, Hagberg, Engsten och Lösch så
hoppas jag att ni för inre syn föreställt er saltstänkta sjömän, män som kan tjäna som
föredömen för er som specialistofficerare i marinen.
Då har ni har fel!
Ja, de är absolut föredömen – men de är inte män, de är alla tre kvinnor! Brita Hagberg
och Anna-Maria Engsten tilldelades båda konungens medalj för tapperhet till sjöss.
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Dorothea Maria Lösch var den första kvinnan i Svenska flottan att få kaptensbrev och
därmed vår första kvinnliga FC.
Just detta år vill jag passa på att nämna dessa föregångare till er som specialistofficerare i Flottan och amfibiekåren.
För de tillhör den halvan av mänskligheten som fått mörka och ljuga för att ens komma
in i Marinen och sedan dess kämpa och kryssa i motsjö med styv kuling rakt i fören.
Det är dags att den halvan av mänskligheten i vår marin får uppleva mer av fair winds
and following seas!
De senaste veckorna har det med förfärande tydlighet uppenbarats att den ena hälften
av mänskligheten kränker och begår sig mot de andra hälften.
Med tanke på hur många kvinnor som beskriver kränkningar och övergrepp så är det
svårt för oss män att hävda att detta skulle vara enskilda händelser utan systematiskt
samband.
Förvisso är det så att den förkrossande majoriteten av oss män aldrig har tafsat, än
mindre förgripit oss på en kvinna.
De flesta av oss vårdar vårt språk när vi talar med och om kvinnor.
Så vad är problemet?
Problemet är att vi män oftast inte sätter ner foten och gör oss obekväma när vi ser eller
hör övertrampen.
Och det spelar liksom ingen roll att jag inte har tafsat eller förgripit mig på kvinnor, det
finns tyvärr gott om män som kan stå för den biten.
Men jag har inte haft modet att säga
ifrån när skämten blivit för plumpa
och generaliseringarna för grova. Det
borde jag haft!
För det är det som är att vara föregångsman, det är det som är att vara officer!
Inte att formulera högstämda tirader
i orderverk eller för den delen från en
predikstol – föregångsmannaskapet
består i att våga göra sig obekväm och
säga ifrån när människovärdet kränks
oavsett i vilken form detta sker.
VID VARJE ENSKILT TILLFÄLLE!
Varje år när jag står här på officersexamen så brukar jag nämna den stora tavlan som sitter ovanför altaret (bild t.v.).
Vi ser en bild av den döende Kristus
på korset och en officer som sticker ett
spjut i sidan på den korsfäste.
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Jag har brukat säga att ni aldrig skall bli officerare som är beredda att sticka ett spjut i
en oskyldig mans sida.
Det är fortfarande helt sant – bli aldrig en officer som är beredd att sticka spjut i de
oskyldiga.
Men bli inte heller som den där lille rädde stackaren som sitter och hukar sig vid korsets
fot, (innanför den vita ringen nedan t.h.).
Bli aldrig som honom som gömmer sig och hoppas att någon annan skall ta tag i problemet.
Ni är idag officerare i hans majestäts flotta och amfibiekår
Ni är mitt och samhällets skydd och skyl mot ondskans hantlangare.
Visa er värdiga denna utnämning!
Jag har en förväntan på er!
En förväntan på er livsföring.
Ni får tro på vilken Gud ni vill, ni får älska vem ni vill, ni får torgföra vilken politisk
åsikt ni vill.
Er kompetens är gedigen och det är på era skuldror som vi bygger marinen.
Men ve er om ni skulle sitta tysta när människovärdet kränks. Ve er om ni hellre ställer
er i den skränande flocken som skrattar och hånar än skyddar den ensamme och den
svage.
Och ve er om ni hukar och låter jämställdheten i försvarsmakten vara någon annans
problem.
Om ni viker inför detta är ni inte värdiga att kallas officerare.
Idag utnämns ni till officerare i marinen
och från denna dag skall ingen kvinna i
uniform behöva säga.
#Me too
Inte en enda kvinna i uniform skall
kränkas på grund av sitt kön från och
med idag – det är er uppgift.
Lös den!

Flottans bön
(Naval prayer av sir Francis Drake,
använd av Royal Navy sedan 1500-talet)
Översatt av Daniel Breimert.
Evige Gud, Du som ensam sträcker himlavalvet och härskar över det vredgade havet; Du som omgärdat det med
33

begränsande land intill den dag då du skapar nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Tag emot oss i din nåd och ditt beskydd; vi dina tjänare och den flotta i vilken
vi tjänar. Bevara oss från havets faror och fiendens våld så att vi troget kan vara ett
skydd för konung, regering och riksdag och alla Sveriges medborgare.
Låt oss bidra med trygghet och säkerhet för dem som färdas på havet med god vilja och
lagligt syfte så att Sveriges folk i fred och frihet må tjäna dig och medmänniskan. Må vi
som färdas i hans majestäts skepp en dag åter få njuta vårt lands välsignelser, frukten
av vårt arbete och en trygg hamn.
I tacksamhet inför din nåd lovprisar vi ditt heliga namn; genom Jesus Kristus vår
Herre,
Amen.

Kungl. Karlskrona Amiralitetsförsamling
Församlingen kallas kunglig eftersom den, till skillnad från de flesta andra församlingar, inte är grundad av en biskop utan av en kung; Karl XI. Som chef för amiralitetsförsamlingen leder Daniel Breimert Sveriges enda kvarvarande marint kopplade
församling. Kungliga Karlskrona amiralitetsförsamling grundades 1681 som en icketerritoriell församling (ie. marinmilitär tjänstgöring och inte bostadsort är grund för
medlemskap) och har sedan dess varit ett stöd för flottan och sedermera marinen i
Karlskrona. Församlingens två präster är tillika militärpastorer för de fyra förbanden
inom Karlskrona garnison och Daniel arbetar för att den militära själavården skall ge
så god effekt som möjligt för de sjömän och officerare som arbetar inom Karlskrona
garnison.
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Kapten
FRIDA LINEHAGEN

Frida Linehagen är kapten i Marinen och plutonchef vid
Sjöstridsskolan. Hon studerar även på forskarnivå vid
Försvarshögskolan. Hon har arbetat inom ledarskapsområdet och studerat sociologi vid Linnéuniversitetet. Linehagen driver det kvinnliga nätverket i Karlskrona garnison och är en flitigt anlitad förläsare inom jämställdhet
och ledarskap.

Kvinnors erfarenheter kring att arbeta i mansdominerade Försvarsmakten och vägen framåt
efter #metoo
Abstract: The Armed Forces are one of Sweden’s largest governmental organizations
and at the same time one of Sweden’s most gender-segregated and male-dominated
workplaces. The soldiers and sailors have always been men, as their leaders and
commanders have also been. The organization has a unique culture, a team spirit
and a manner of dress intended to generate solidarity and to create trust among the
people, women and men, who work there and who, in its most profound meaning, are
prepared to sacrifice their lives if necessary. Society makes demands for increasing
the equality between men and women in organizations where men dominate. At the
same time, the Armed Forces show an inability and a reluctance to address the issue
and to create opportunities that would serve to bridge the gender gap. For women
in military service this is a delicate balancing act between remaining a female and
being fully accepted as a professional partner in the male military culture. The campaign of #metoo, a hashtag in social media to demonstrate the widespread prevalence of sexual assault and harassment in workplaces, spread virally in the autumn
of 2017. The reactions to the campaign in the Swedish Armed Forces were divided
and the article suggests further actions in the organization.

Inledning
Att med sitt eget liv som insats försvara landet mot väpnat angrepp har i alla tider varit
männens arena och först de senaste decennierna har kvinnor varit en del i arbetet. Utvecklingsarbete och policyskapande till trots har Försvarsmakten inte lyckats integrera
kvinnor i organisationen i särskilt stor utsträckning. Som ett led i den världsomspännande kampanjen #metoo släpptes i november 2017 uppropet #givaktochbitihop av
nära två tusen kvinnor från Försvarsmakten. Reaktionerna har varit varierande, likaså
arbetet därefter och i artikeln ges förslag till fortsatt hantering av ämnet.
35

För att förstå vidden av ”Giv akt och bit
ihop”, dess uppkomst, utbredning och
mottagande bland Försvarsmaktens män
och kvinnor finns ett behov att få insikt
i hur det är att vara kvinna i dagens Försvarsmakt. Som förklaring refererar jag
till mina två studier inom området som
författats vid Linnéuniversitetet som
en del i min utbildning inom sociologi.
Sammanlagt intervjuades sexton kvinnor
med bakgrund i samtliga vapengrenar,
dock företrädelsevis från Marinen, från
sjöman och soldat till amiral och general.
Först därefter skildras ”Giv akt och bit i
ihop” för att slutligen diskutera förbättringsåtgärder och vägen framåt.
Försvarsmakten är en av Sveriges
största myndigheter och samtidigt en av
Sveriges mest könssegregerade och mansdominerade arbetsplatser. Soldaterna och
sjömännen har i alla tider varit män, liksom deras förmän och chefer. Idag, 38 år
efter att de första kvinnorna gjorde värnplikt, uppgår antalet militärt anställda
kvinnor till 8,4 % av Försvarsmaktens
kontinuerligt tjänstgörande personal.
Siffran har legat stadigt under en längre
period och Försvarsmakten har som mål
att öka antalet kvinnor i organisationen
men medger samtidigt en svårighet i att
både rekrytera och behålla kvinnor. Försvarsmakten menar att man bedriver ett
aktivt och hållbart utvecklingsarbete där
alla respekteras för sin kompetens och
kunskap. Organisationen har en säregen
kultur, kåranda och förbandsanda för att
generera sammanhållning och skapa tillit
mellan de människor, kvinnor som män,
som arbetar där och som i sin yttersta mening är beredda att offra sitt eget liv om
det så krävs.
Som kvinnlig officer får jag ofta frågan
hur det är att vara kvinna i Försvarsmakten och svaret blir att jag aldrig varit man,
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så jag har inget att jämföra med. Samtidigt förstår jag vad de som frågar undrar
över. Jag tror att de undrar över sexuella
trakasserier, om fysiska och psykiska belastningar och krav, om mobbing, gruppsammanhållning och utrustning. De undrar om intressen, organisationskultur och
jargong. Hur är det egentligen att vara
kvinna bland alla de där männen? Är de
snälla? Är du där på lika villkor? Hur är
det att vara kvinna i en besättning ombord på ett fartyg? Varför väljer du att
arbeta där? Lika ofta som jag får frågan
från personer utanför Försvarsmakten
om hur det är att vara kvinnlig militär
får jag frågan från Försvarsmakten varför jag tror att så många kvinnor väljer
att avsluta sin tjänstgöring efter några år.
Svaret blir att istället fråga de kvinnor
som faktiskt slutat och inte mig som gång
på gång valt att stanna kvar.
Med det här som bakgrund gjorde jag
min första studie Om att (inte) passa in.
Kvinnliga officerares erfarenheter kring
att välja ett mansdominerat yrke.1 Min
intention var att söka svar på vilka framgångsfaktorer som fanns för att kvinnor
trivs och vill arbeta som officerare. Trots
att jag ställde öppna neutrala frågor om
vad som var det bästa med yrket, deras
syn på andra kvinnor i organisationen
och hur de upplever att vara i minoritet,
fick jag till stor del helt andra svar än jag
föreställt mig. Många visade öppet sin
frustration och ledsenhet över ett fantastiskt yrke som de så gärna ville vara
en del av, men där de också dagligen fick
kämpa med att passa in för att kunna vara
en del och där av blev också det vad studien kom att handla om. Många kvinnor
1. Frida Linehagen, Om att (inte) passa in.
Kvinnliga officerares erfarenheter kring att
välja ett mansdominerat yrke. Växjö: Linnéuniversitetet, 2016.

inom Försvarsmakten har tagit del av studien sedan den färdigställdes och många
har hört av sig för att berätta att jag verkligen lyckats fånga deras vardag.
Det gjorde att jag fick blodad tand
och fortsatte på min inslagna bana med
min nästa studie: Att (för)hålla sig till
oskrivna regler Kvinnliga militärers
erfarenheter kring en mansdominerad
organisation.2 Det kom att bli en prisbelönad studie, som även låg till grund för
ett tryckt utbildnings- och diskussionsunderlag inom ledarskap och jämställdhet.
Dessutom skrev jag om den till en vetenskaplig artikel och under namnet (Con)
forming ones conduct to unwritten rules.
Experiences of female military personnel
in a male-dominated organization, publiceras den i nästa utgåva av den samhällsvetenskapliga tidskriften för militära och
säkerhetsrelaterade frågor, Res Militaris.

Huvudsakliga studier
Studierna, som denna artikel i huvudsak
refererar till, koncentrerar sig på kvinnors
erfarenheter och inga män ingår i studien. Det finns därför anledning att lyfta
fram att de resultat som studien visar om
kvinnliga militärers erfarenheter av en
maskulin organisation med manlig tradition och dominans inte nödvändigtvis
behöver betyda att detsamma inte även
kan gälla män. Det återstår att beforska.
Samtliga kvinnor inom Försvarsmakten
har inte heller samma erfarenheter, men
empirin från sexton respondenter i dessa
kvalitativa studier visar det som presenteras nedan.
Studierna visar att kvinnorna är nöjda
med sitt yrkesval och trivs mycket bra
2. Frida Linehagen, Att (för)hålla sig till oskrivna regler Kvinnliga militärers erfarenheter
kring en mansdominerad organisation, Växjö:
Linnéuniversitetet, 2017.

på sina respektive arbeten runt om i Försvarsmakten. Många dras till den utmaning arbetet ger både avseende fysisk
och psykisk belastning men också till
den annorlunda kultur, som finns i organisationen. I sitt, för att vara kvinna, annorlunda yrkesval har de fått möjligheter
de inte skulle fått någon annanstans, som
att segla över Atlanten, arbeta i världen,
meka med lastbilar, sy patienter på sjukhus och ofta ha känslan av att jobbet är
som fritid. Studierna visar även att kvinnorna utvecklar strategier för att ta del av
och avancera i organisationen som handlar om att anpassa sig till professionens
villkor, skapa en yrkesidentitet, förhålla
sig till spelets regler och en strävan efter
att vara en vad jag valt att kalla legitim
kvinna3.

Flexibilitet till varje pris
Kvinnorna värderar gemenskap, träning
på arbetstid och flexibilitet högt och bland
annat därför är den militära karriären helt
rätt för dem. Flexibiliteten gör det enklare för dem att få ihop livet med familjen
där många har en partner som också är
militär. I grunden finns en god förståelse
på arbetsplatsen för familjebildning och
det går att lösa genom att den ena är i insatsorganisationen där det är fler perioder
borta och den andra i produktionsorganisationen där de flesta har kontorstider.
Samtidigt vittnar de om att det är en svår
ekvation att kombinera familjelivet med
en militär karriär.
Många arbetar deltid för att kunna
vara mer med barnen och lättare få ihop
familjelivet. I flera militärfamiljer är det
mannens arbete som får styra i relationen
då det förefallit sig enklare att ersätta
3. En legitim kvinna är accepterad främst bland
män i organisationen, men inte nödvändigtvis
som kvinna, utan i första hand som militär.
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den kvinnliga militären på sitt arbete än
den manliga på hans. För några är det
ett medvetet val, andra inte. Samhällets
ojämställdhet speglar sig av naturliga skäl
även i Försvarsmakten och många menar
att det krävs mer av en kvinna att göra
karriär i organisationen då hon oftast drar
det tyngsta lasset i hemmet. De kvinnor
som tagit sig vidare i systemet har fått
vara tydlig mot sin partner att även hon
har för avsikt att avancera på arbetet
och menar att en jämställd relation är en
förutsättning för att få två militära karriärer att fungera. Flexibiliteten är inte
heller lika självklar i alla sammanhang.
Främst i insatsorganisationen är normen
att noga hålla tider. Man får skämmas lite
om man är en minut sen en dag. På senare
tid har kvinnorna börjat ifrågasätta den
norm som finns kring arbetstiden och ser
en långsam förbättring för att kunna vara
ensam med barnen när deras partner är
på övning.
Kvinnorna upplever krav från omgivningen, där de blir ifrågasatta av utomstående huruvida de är bra mammor som
väljer att lämna barnen för att tjänstgöra
på annan ort eller annat land under en
tid. Samtidigt berättar de om upplevelsen
att känna sig förbisedd på arbetet där de
förutsätts vilja vara hemma med barnen
istället för att läsa nivåhöjande utbildning
eller arbeta någon annanstans. På det sättet bibehåller männen sin överlägsenhet
och fortsätter framåt i karriären medan
kvinnors underlägsenhet blir än tydligare. Det här utgör en förklaring till att
de kvinnliga militärerna är allt färre desto högre upp i systemet man tittar och är
ett tydligt exempel på att ett systematiskt
maktförhållande råder.
Den upplevda otillräckligheten i att
inte riktigt passa in bottnar i en det militära yrkets krav på att behöva stå till svars
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både för sig själv och inför andra. Det är
ett slags utanförskap att vara i minoritet
och utanförskapet gör sig tydligt för de
kvinnliga militärerna både i kontexten att
som kvinna arbeta på en mansdominerad
arbetsplats och i kontexten att som mamma följa sitt arbetes krav och normer.
När kvinnorna faller offer för att män
i organisationen tänker åt dem, att hon
antas ha en viss vilja och intention med
både sin plats i organisationen, avancemang i systemet och i privatlivet, legitimeras det eftersom alla, kvinnor som
män, omedvetet är hänvisade till att följa
gällande genusordning. Strukturerna i
samhället speglar sig i Försvarsmakten
och ger sig uttryck i nedvärderande omdömen som att kritisera kvinnors intentioner och fördelning av föräldraledighet
eller val av befattning.

Etiska aspekter
En annan betydelsefull dimension av arbetet som militär är att få känna att man
gör någonting meningsfullt. Kvinnorna
drivs av en önskan om att göra en insats
för samhället och för sitt land, vilket de
får genom att arbeta i Försvarsmakten.
De reflekterar kring huruvida deras yrkesval är etiskt riktigt. Viljan att arbeta
för sitt land och lösa en viktig uppgift är
stark men samtidigt finns tvivel på om
vapenmakt är den rätta vägen att gå. Under graviditeter och föräldraledigheter
gör sig ambivalensen extra tydlig då de
beskriver en olustkänsla av att gå tillbaka
och träna för krig när man är mitt uppe i
att se en liten ny människa bli till.

Prestation på kvinnors vis
Ambitionsnivån är hög bland kvinnorna
och det är viktigt att vara högpresterande
och prestationsångest är vanligt förekommande. Att få beröm för utfört arbete är

Sjökortsarbete. Foto: Författaren.
en viktig faktor som ofta saknas. Eftersom kvinnorna är i extrem minoritet syns
allt de gör vilket gör att både de själva
och andra har höga krav på dem. Inte sällan känner de sig osäkra i situationer där
männen verkar säkra. Många män verkar
ta tag i en uppgift som de gjort ett fåtal
gånger med samma självsäkerhet som om
de aldrig gjort annat. Det skiljer sig från
de flesta kvinnors uppträdande då de vill
vara helt säkra på att de kan uppgiften
innan de tar sig an den. Det här gör att en
del kvinnor tvivlar på sin förmåga och att
de har en känsla av att inte vara värda sin
plats. Andra är stolta över att de tagit sig
till en viss befattning och känner att de
verkligen kämpat för att ta sig dit.
Gruppkarisma handlar om att majoriteten mäns uppsatta normer blir ouppnåeliga för kvinnorna och deras sätt att
hantera situationen blir att prestera bättre
än männen för att på så sätt slipa bort
utanförskapet. Kvinnorna beskriver en
känsla av att inte passa in och berättar
om situationer när uppgifter ska lösas på

ett särskilt sätt som inte känns helt rätt
för dem. Det kan vara alltifrån enskilda
moment i arbetet till huvudsakligt fokus
eller efterfrågat ledarskap. Flera intygar att män lyssnar mer på män och att
de väljer någon som är mest lik de själva
och på det sättet hamnar de som kvinnor
ibland i bakgrunden. Det är för en del tidvis väldigt tydligt att kvinnorna inte är en
del i gänget på riktigt. Att höra saker som
att vara extra känslig eller att det upplevs opassande att vara öppen och ärlig
är några exempel. Överlag upplever sig
kvinnorna iakttagna i sitt arbete och det
är viktigt att vara lagom för att passa in
och därför strävar de efter en balansgång
mellan att alltid vara lite bättre än sina
manliga kollegor men att inte visa det.

Lagom mycket kvinna
Det som studierna mest kom att handla
om är kvinnornas erfarenheter av att
inte riktigt passa in och om utmaningen
med att förhålla sig till oskrivna regler. Att Försvarsmakten i grunden är en
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organisation av och för män visar sig i allt
ifrån sättet att lösa uppgifter till utformning av utrustning och materiel. Det kan
beskrivas som ett maktförhållande, där
männen, som är i klar majoritet både historiskt och organisatoriskt, sätter normen
och tillskrivs värden som hjälper till att
behålla deras överlägsenhet. När kvinnorna inte uppvisar samma värden bidrar
det till att gruppen kvinnor behåller sin
underlägsenhet.
Den manliga organisationen märks
också i kulturen på arbetsplatsen. Kvinnorna har eller utvecklar snabbt ”skinn på
näsan” för att våga säga ifrån när något
inte är bra. En nödvändighet som kvinnlig militär. Samtidigt väljer de ibland att
inte säga något alls, oavsett vad som händer, utan rycker istället på axlarna och är
tysta. Det blir enklast så när allt handlar
om att tillhöra en grupp och kvinnan redan sticker ut i den omfattning hon gör
enbart genom sin existens. För att ta plats
i det militära yrket är det viktigt för kvinnan att distansera sig från sin kvinnlighet
i att vara kvinna och militär. Det är sällan
en fördel att vara kvinna i en mansdominerad miljö och många kvinnor trivs som
bäst när det glöms bort att hon är kvinna,
får då upplever hon att hon är med på lika
villkor.
Det är för kvinnan angeläget att inte
buntas ihop med andra kvinnor, vare sig
det rör sig om vänskapsrelationer eller
rent professionella samarbeten. Liknande
resultat återfinns bland annat från studier
av den israeliska arméns kvinnor. Kvinnorna vill inte generalisera kring kvinnlighet och manlighet och varje gång det
ändå kommer på tal, är de noga med att
klarlägga att det förmodligen har en annan förklaring än genus, men medger
samtidigt att skillnader finns. Kvinnorna
beskriver att de främst under sina tidiga
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år i Försvarsmakten inte vågade stå upp
för vem de var utan på flera sätt försökte
anpassa sig till den manliga normen, att
bli mer som männen. Med åren har de
blivit mer säkra på sig själva och vågat
vara mera kvinna. Det kan handla om allt
från att visa känslor och att säga ifrån när
något inte känns bra till att ge någon en
kram eller att använda en parfymerad
handkräm. Kvinnorna har på så sätt över
tid förändrat sitt förhållningssätt till Försvarsmaktens manliga norm, från att försöka anamma den manliga normen till att
förhålla sig till den.
Satsningen på kvinnor i organisationen
möts av alltmer välvilja hos andra kvinnor i organisationen och flera menar att
de slutligen funnit en acceptans i sig själva där de upplever det okej att stötta andra kvinnor. Kvinnorna menar att de idag
törs framhäva både kvinnor och kvinnlighet tydligare än för några år sedan.
De skapar en särskild gemenskap som
kvinnorna har sinsemellan, där de stöttar
varandra, äter luncher tillsammans och
gläds åt beslut från högre instans där särskilda kvinnosatsningar görs.
Samtidigt visar empirin motsatsen.
Vid flera tillfällen framkommer det att
kvinnornas förebilder alltid är män, att
mycket energi går åt till att försöka få
vara med i gemenskapen bland männen
och att de försöker distansera sig från sin
kvinnlighet. Kvinnorna ställer sig frågande till om Försvarsmakten verkligen menar allvar med att få upp fler kvinnor på
chefsnivå eftersom det inte görs så stora
ansträngningar. Några fall uppmärksammas där organisationen gjort en ansträngning och tillsatt en kvinnlig chef, men i
nästa andetag ställer sig kvinnan skeptisk
till om det verkligen var rätt kvinna till
den platsen. Andra exempel är när man
å ena sidan säger att kvinnor utvecklar

något slags systerskap, där man tar väl
hand om varandra eftersom kvinnorna är
i extrem minoritet, samtidigt som man pekar ut enskilda kvinnor som syndabockar
för att de inte uppför sig på det sätt man
själv tycker är acceptabelt. Det förefaller
i sig vara en extrem paradox att vara en
legitim kvinna i den manliga världen, där
det förutom att förhålla sig till den manligt kodade kulturen även krävs ett förhållningssätt till den kvinnliga kulturen,
som kvinnorna själva skapat och som går
ut på att vara en legitim kvinna. Det blir
alltså ytterligare en nivå av oskrivna regler som hon måste hantera för att kunna
vara både kvinna och militär.

Jämställdhetsjargong
Det finns ett språkbruk och en jargong
där kvinnor emellanåt nedvärderas. Några tar inte illa vid sig personligen men
medger att det är tröttsamt att lyssna till.
Det uppstår ibland situationer där män
beter sig direkt olämpligt mot kvinnor
och situationer där överordnad chef tagit
ett beslut som känts konstlat för kvinnan eller gruppen kvinnor, ibland till och
med i ren välmening. Dessa situationer
handlar oftast om enskilda individers
handlingar och avvikande förhållningssätt och är därför inget som kvinnorna
vanligtvis hänger upp sig på. När dessa
samtalsämnen kommer upp under intervjuerna nämns de bara i förbifarten och
pratas gärna snabbt över med något mer
positivt.
Försvarsmaktens jämställdhetsarbete
beskrivs å ena sidan som positivt å andra
sidan som mer stjälpande än hjälpande
för de kvinnor som befinner sig i organisationen. Jämställdhetsfrågorna inom
Försvarsmakten beskrivs som ett nödvändigt ont, många anser det besvärligt
och onödigt med jämställdhetsfokus och

kvinnor som lyfter jämställdhetsproblematik anses obekväma och tjatiga. En
del män försöker inta en fadersgestalt för
framförallt yngre kvinnor, vilket upplevs
som mycket olustigt. En del män pratar
även öppet om att det är ett problem att
som kvinna vara i minoritet i den mansdominerade organisationen. Ett synsätt
här är att männen i all välmening försöker stötta kvinnorna på arbetsplatsen,
men eftersom kvinnorna inte själva vill
ses som en kvinna bland män blir det
dubbelt fel och deras kapital riskerar att
falla ytterligare. På samma sätt blir det
när försök att integrera kvinnor kommer
från organisatoriskt håll, som exempelvis
att mer distansundervisning bör ske vid
nivåhöjande utbildningar för att gynna
kvinnor i föräldraskap, när det i själva
fallet gynnar (både kvinnor och män i)
föräldraskap. Sådana försök gynnar inte
kvinnor utan undergräver dem istället, på
grund av att de blir synliga som avvikare
från normen.

Ofullkomligheten
Många kvinnor ser inte sig själva som något chefsämne och menar att de inte har
det som krävs för att göra karriär inom
Försvarsmakten. Samtidigt beskriver de
sig själva ovetandes med samma ord som
den militära professionen efterfrågar och
där ledarskapsförmågan är särskilt viktig.
Oavsett om kvinnan är chef eller inte
framträder en personlig stil i beteende
på arbetet och det är för henne viktigt att
vara samma person på arbetet som privat.
Samtidigt upplevs en viss förväntan att de
kvinnliga cheferna bör vara mer strama
och inte lämna ut så mycket av sig själva,
vilket kan liknas vid att organisatoriskt
manliga traditioner skapar fallgropar
och motstånd mot kvinnligt ledarskap.
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Det kan även förstås som en tro på den
ordning som uppfattas som naturlig och
särskilt svår att ifrågasätta då det militära
professionsfältet har en lång historia och
tradition. Att förhålla sig till normen är
en strategi som kvinnorna utvecklat att
tygla sitt beteende och agera mer som de
tror förväntas av dem. Att stävja sitt beteende behöver inte nödvändigtvis vara
yrkets krav, utan snarare något som kvinnan tror är yrkets krav, men som i själva
verket är det militära professionsfältets
naturliga ordning.
Kvinnor i chefsrollen ifrågasätts mer
än män i samma position och tankar
kring att män är rädda för kvinnliga chefer framkommer i studierna. Eftersom de
allra flesta både medarbetare och chefer
i organisationen är och alltid varit män
vet de flesta vad som kan förväntas av en
manlig chef. I de få fall chefen är en kvinna skapas osäkerhet i både utförande och
förväntningar vilket kan ge sig uttryck i
tvivel och nedvärderande kommentarer.
Studier från Försvarshögskolan visar att
det kan påverka kvinnors karriärväg negativt. Trots den militära professionens
beskrivning och innehåll, där det beteendet som kvinnorna besitter är efterfrågat,
är de villiga att tvätta bort det. Det visar
att det är viktigare för kvinnan att vara
en i gänget än att vara en god militär. Det
kan förklaras med den militära professionens särart där kollektivet är en stor del
av både skolning och yrkesutövande och
där det individuella först tillåts komma
till uttryck i det kollektiva.
Karriärvägen inom organisationen
är tydlig och kvinnorna upplever inte
att de passar in i den mallen. Dessutom
vittnar många om den avgörande faktorn
att ha de rätta kontakterna i organisationen, kontakterna som de kvinnliga militärerna inte tror att de har. Kvinnorna
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använder maktskillnaden som ett mätverktyg vilket medför att de ser på sig
själva som bristfälliga. Mätverktyget kan
även till del förklara den prestationsångest som officerarna upplever, när de beskriver en känsla av att göra sitt allra bästa
men att ändå inte räcka till. Maktskillnadens mätverktyg har skalor som inte taktar med kvinnornas värden och kan därför även förklara att gruppen kvinnor ses
som ambitiösa överlag. Det är ett hinder
för karriären att de inte följer gängse mall
för arbetet. Att ha en befattning som inte
passar in i karriärmallen eller att ha annorlunda synsätt på vad som är viktigt är
några exempel. Det är problematiskt att
missa stora delar av arbetet under både
graviditet och föräldraledighet. Som gravid finns numera instruktioner för vad
man inte får utsätta sin kropp för och det
innebär i praktiken att många av kvinnorna är tvungna att byta arbetsuppgifter
redan tidigt i graviditeten. Många gånger
till befattningar som skapats utöver de
personalramar som finns. Det medför en
känsla av att behöva arbeta ikapp, inte
minst vad gäller lönen.

Om att vara med på
andra villkor
Kvinnorna beskriver sin plats på arbetet
som att vara en del i en stor gemenskap,
som man samtidigt inte riktigt är med i.
Problematik kring delade omklädningsrum och bastubadande lyfts frekvent.
För några innebär det dagliga arbetet en
hel del tid i omklädningsrum, där det
avhandlas ämnen som de inte blir en del
av; ämnen som i vissa fall är av avgörande betydelse för det fortsatta arbetet.
Några beskriver hur de ständigt skyndar
sig för att inte bli bortglömda och andra
accepterar att inte vara med. Ibland blir
kvinnorna smärtsamt påminda om att de

Verksamhet inom NOAK (Nätverk Officer Anställd Kvinna). Foto: Carolina Lorentzon
Nilsson.
är i minoritet genom att det tydligt klarläggs att mannen är enväldig norm. Som
när urinering endast får ske i flaska under en viss övning, vilket är fullständigt
olösbart för kvinnor. Kvinnor i extrem
minoritet utgör endast symboliska representanter för sin kategori, vilket medför
att de nedvärderar sig själva och det blir
således ett uttryck för majoritetskulturens dominans. Kvinnorna blir bedömda
utifrån hur kvinnliga eller inte de är. Är
hon kvinnlig får hon snabbt veta att det
inte anstår en militär och när kvinnan anpassar sig till den konstruktion som militärer är menade att göra, inser hon med
hjälp av andra i sin omgivning att det för
henne är opassande manligt.
Det som är spännande med forskning
är att det inte alltid blir som man har tänkt
sig. Flera män i Försvarsmakten som tagit
del av mina studier ställer sig frågande till
hur kvinnorna ens orkar arbeta i organisationen. Kvinnorna själva väljer uppenbarligen att vara kvar för att fördelarna

med yrket väger tyngre än nackdelarna.
Är det kanske en viss typ av kvinnor som
väljer en karriär inom Försvarsmakten?
Jag tror att många av dem från början
har en inställning om att det kanske inte
kommer blir så lätt, men att organisationen och yrket lockar. Jag tror också att
många kvinnor som väljer ett yrke i en
mansdominerad organisation är medvetna om att de kommer vara i minoritet
och att de kanske kommer att få ”stå ut”
med en del kommentarer och handlingar.
Det ska givetvis inte behöva vara så, men
min erfarenhet säger mig att det mycket
väl kan stämma. Med mina studier som
grund finner jag det samtidigt mycket intressant att kvinnorna inte tycks vilja se
att de inte alltid bedöms efter likvärdig
skala, är en del av gänget eller förgäves
gör allt för att passa in. Många negativa
berättelser som kvinnorna upplevt pratas
snabbt över med något positivt, som för
att bevisa för sig själva att de gör rätt i att
stanna kvar i Försvarsmakten.
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”Giv akt och bit ihop”
Som ett led i den världsomspännande
kampanjen #metoo släpptes i november
2017 uppropet #givaktochbitihop som
nära två tusen kvinnor från Försvarsmakten skrev under. I uppropet som fokuserade på sexuella trakasserier framkom flera
hundra vittnesmål där allt från sexuella
inviter till rena våldtäkter beskrevs som
en del av den kultur som råder och har
rått i Försvarsmakten, oftast under ytan.
Sexuella trakasserier och trakasserier
på grund av kön är svårt att prata om i en
starkt mansdominerad organisation. Nätverk Officer Anställd Kvinna (NOAK) har
funnits i olika konstellationer i snart 20
år och min upplevelse är att det tog lång
tid att tvätta bort stämpeln att det enbart
finns till på grund av de trakasserier som
förekommer i Försvarsmakten. I min mening har nätverket aldrig arbetat med de
frågorna i särskilt stor utsträckning, utan
det ska skötas i linjen, som vi säger. Jag

tog över som ansvarig för NOAK Karlskrona för fyra år sedan och vi har fått
jobba hårt för vårt existensberättigande.
Försvarsmaktsledningen ser positiva fördelar med NOAK och det är ålagt varje
förband att driva ett lokalt NOAK. Bland
kvinnorna på förbanden är det inte lika
positivt för det är inte en självklarhet
att som kvinna vilja vara med i NOAK,
många ser fler nackdelar än fördelar att
klumpas ihop med andra kvinnor i en organisation där hon är i extrem minoritet.
Vi har under fyra år arbetat hårt för att
sprida vår vision och vårt budskap om att
vi arbetar för gemenskap kvinnor emellan, positiva attityder och utveckling i
frågor där kvinnor står i fokus.
Med de nyss presenterade studierna
som bakgrund, kan vi förstå att för en
kvinna, som helst inte vill ses som en
kvinna, utan mer som en militär med ett
antal kompetenser, iklädd en uniform
sydd för en man och en fläta som sticker ut
ur mängden, är det inte alltid välkommet

Nätverket NOAK fyller en viktig funktion och kan användas mer, exempelvis vid ArbetsPlatsTräffar (APT). Foto: Carolina Lorentzon Nilsson.
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att klumpas ihop med andra lika klädda
personer just på grund av att de också är
kvinnor och kanske med har en fläta som
sticker ut. När allt man vill är att passa in.
Men hårt arbete lönar sig och jag tycker
mig se en långsam förbättring där kvinnor i högre grad allt snabbare ”erkänner
sig som kvinnor” och till och med är beredda att stötta andra kvinnor och kan se
synergieffekter av att hålla ihop istället
för att ta avstånd från varandra. Det visar
även mina studier. Dessutom tror jag att
samhällets utveckling där jämställdhet
är i större fokus idag genom både utbildning och utveckling har gett utdelning.
För de yngre generationer som tar steget
in i Försvarsmakten idag är ett jämställt
samhälle en allt större självklarhet än för
bara tio år sedan. Försvarsmakten har en
del att lära från dessa unga män och kvinnor och det är viktigt att organisationen
är öppen för detta. Som sociolog, kvinna
och officer är jag både rädd för och intresserad av den socialiseringsprocess
som äger rum inom organisationen när
yngre generationer med ett mer utbrett
och självklart jämställdhetstänk möter
en organisation med manlig tradition
och dominans. Hur välkomnar vi dessa,
vad tar överhanden och framförallt: Hur
kommer de att trivas?
Att det förekommer trakasserier i Försvarsmakten är ingenting nytt och inte
heller något oväntat. Trakasserier förekommer i hela samhället och Försvarsmakten återspeglar samhället även där.
Vad som däremot var oväntat för mig var
att utbredningen av sexuella trakasserier
var så pass stor i Försvarsmakten. När jag
som arbetar med dessa frågor till vardags
blir förvånad över bredden är detta inte
ett bra betyg. Då är det illa. Dessutom vet
jag att mörkertalet fortfarande är stort.
Det är många som inte vågar berätta det

de bär med sig av rädsla för att de inte
bli trodda eller för att det ska gå ut över
deras karriär. Uppropet #givaktochbitihop skrevs under av nära två tusen kvinnor från Försvarsmakten, men många
valde att vara anonyma. En del för att
de ville visa på den tystnadskultur som
råder i organisationen. Det kan vi inte
vara stolta över i Försvarsmakten. I uppropet delades flera hundra berättelser där
kvinnor vittnade om allt från kränkande
kommentarer till rena våldtäkter, på arbetsplatsen! Det svåraste för många att ta
in tror jag var att det inte hände 1982 på
något annat förband, utan att det händer
2017 och på alla förband. Jag förstår om
många män känner rädsla, rannsakar sig
själva och rotar i sitt inre om de gjort eller sagt någonting någon gång som skulle
kunna falla under ”givaktochbitihop”.
Uppropet kom inte till för att sätta dit enskilda män, utan för att visa hur utbrett
sexuella trakasserier mot kvinnor är i
samhället såväl som i Försvarsmakten.
Härifrån startar nu det hårda förändringsarbetet för en bättre Försvarsmakt.
Nedan listas åtgärdsförslag.
Jämställdhet är ingen kvinnofråga. Att
arbeta för en mer jämställd organisation
är ett delat ansvar och i en mansdominerad organisation som Försvarsmakten är
det viktigt att männen tar större ansvar
för att driva jämställdhetsfrågor.
Män som driver jämställdhetsfrågor
får större genomslagskraft än kvinnor
överlag. Det handlar om att vi alla vinner
på jämställdhet, men i en mansdominerad organisation kan kvinnor som driver
jämställdhetsfrågor lättare avfärdas med
att hon pratar i egen sak. Dessutom vittnar många kvinnor i Försvarsmakten om
att det inte är meriterande att som kvinna
arbeta med jämställdhetsfrågor.
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Större civilkurage är nödvändigt. Huvuddelen av Försvarsmaktens män kränker inte sina kvinnliga kollegor, men
alltför många väljer att sitta tysta när
kränkningar pågår i deras direkta närhet.
När något händer i omgivningen är det
var och ens ansvar att säga ifrån och sätta
stopp. Till hjälp har vi både Försvarsmaktens värdegrund, uppförandekod och det
utvecklande ledarskapet som Försvarsmaktens anställda är ålagda att hålla sig
till.
Tillåt dig att se. Företrädelsevis män i
Försvarsmakten vittnar om att de aldrig
sett något som skulle kunna falla under
sexuella trakasserier eller trakasserier på
grund av kön. Bevisligen finns det gott
om exempel från organisationens samtliga förband och ett sätt att tillgodogöra
sig en ögonöppnare är att ta del av dessa
exempel. Lyft exempel från ditt eget förband! Visa att det sker här och nu! Vi har
alla ett ansvar att förstå vad problemet är
för att kunna arbeta för en bättre organisation.
Lyft goda exempel. Visa även på exempel från ditt förband där ärenden inom
området hanterats på ett föredömligt sätt.
Ge personer i din omgivning goda exempel att både förstå att det sker samt att ta
lärdom från.
Prata! Gör jämställdhet till en naturlig
del av organisationen. Idag finns checklistor för beslutsfattande, jämställdhetsplaner, policys och till och med listor att
följa när trakasserier är ett faktum. Jämställdheten behöver inte fler prydliga dokument för att bli mer verklig. Ta chansen
att prata om olika frågor i vardagen ur ett
jämställdhetsperspektiv. Hur har vi det på
vår arbetsplats?
Använd NOAK. Det finns många kvinnor på varje förband som regelbundet
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träffas genom NOAK. Bjud in dem till
diskussion på en APT (arbetsplatsträff),
en föreläsning för staben eller fråga om
råd där de kan ha kompetensen du själv
saknar. Bered plats för en representant
från NOAK i förbandets ledningsgrupp,
i antagningsnämnder till nivåhöjande utbildning och låt NOAK bli en tydlig del
av arbetsmiljöarbetet på förbandet.
Satsa på jämställdhet. Vill Försvarsmakten ha en mer jämställd organisation behöver vi sätta det högre upp på
dagordningen. Låt jämställdhets- och
likabehandlingspersonen vid förbandet
vara en egen befattning och inte en tilllikabefattning där jämställdhetsarbetet
lätt kan hamna i skymundan. Låt någon
som önskar arbeta med jämställdhet få
den befattningen.
Som chef har du ett stort ansvar. Alla
anställda i Försvarsmakten har ansvar för
att trakasserier inte sker. Som chef har du
ett ännu större ansvar. Det handlar om
att vara ett föredöme, att ha koll på dina
åtaganden och att till exempel presentera
jämställdhetssatsningar på ett sätt som
inte låter påtvingat, även om du känner
så.
Jämställdhetssatsningar får inte gå fel.
Sist men inte minst: Jämställdhetssatsningar görs emellanåt i Försvarsmakten,
vilket tas emot med blandad förtjusning
av både kvinnor och män. När en satsning för jämställdhet görs är det av yttersta vikt att den är genomtänkt och välfungerande. Alltför många gånger har det
gått snett och det håller inte! Jämställdhetssatsningarna är viktiga och lika viktigt är att de faller i god jord hos Försvarsmaktens anställda, annars undermineras
omedvetet kvinnorna och jämställdhetsarbetet i Försvarsmakten.
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Danmarks strategiske udfordringer i Østersøen
- et sømilitært perspektiv
Artiklen er skrevet med udgangspunkt i det indlæg, som forfatteren præsenterede på en
åben høring om ubåde i Forsvarsudvalget den 20. september under samme overskrift.
Artikeln har tidigare varit pubilicerad av Det Danske Krigsvidenskabelige Selskab
(https://www.krigsvidenskab.dk/danmarks-strategiske-udfordringer-i-oestersoeen-etsoemilitaert-perspektiv) (Reds. Anmärkning).
Abstract: The article analyzes the operational challenges that have emerged from
growing tensions between Russia and NATO and its partners in the Baltic Sea. It
argues that a return to the defensive strategies applied by the NATO member states
of the Cold War is not on the cards. Russia has not modernized its Baltic fleet, which
indicates that the contemporary operational challenges are fundamentally different.
Moscow prioritizes posing a credible threat to the Baltic states Estonia, Latvia and
Lithuania. Russia has focused on its army’s regional superiority and on building
A2/AD (anti-access area denial) capabilities, allowing it to invade the Baltics. This
implies that countries like Denmark are no longer front line states. By contrast, they
will be basing and staging areas and participate in an offensive NATO mobilization
in the event of a Russian invasion of the Baltics to restore the alliance’s territorial
integrity. To pose a credible deterrent, NATO and its partners need capabilities allowing them to establish air superiority and to deploy carrier battle groups. These
forces will allow the alliance to create the conditions necessary to establish naval
superiority in the Baltic Sea and protect Baltic territory. When assessing Denmark’s
and NATO’s maritime capacity needs, decision-makers should be aware that the
operational challenges of the navies resemble those of the Warsaw Pact during the
Cold War. The article concludes that this strategic land based A2/AD environment
calls for future investments in a frigate-based strike capacity rather than additional
submarines.”
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Trussel versus risiko
Den 12. april 2016 blev den amerikanske
destroyer USS Donald Cook overfløjet
af et russisk kampfly af typen Sukhoi
SU-24 i en afstand af ca. 10 meter. Det
kræver ikke megen fantasi at forestille
sig, hvordan en sådan manøvre utilsigtet kunne udvikle sig til en international
krise mellem verdens to førende atommagter. Episoden, som er veldokumenteret i åbne kilder, er en god illustration af,
at Rusland er i besiddelse af en betydelig
militær risikovillighed. Det fremgår også
af Forsvarets Efterretningstjenestes (FE)
risikovurdering fra december 2016, der
udtrykker det således:
Rusland vil i en krisesituation kunne
gøre det vanskeligt for NATO at forstærke de baltiske lande. Det er dog
usandsynligt, at Rusland vil foretage et
direkte militært angreb på de tre baltiske lande, og Rusland vil ikke risikere
en direkte konfrontation med NATO.
På grund af Ruslands lukkede beslutningsprocesser og den russiske ledelses
risikovillighed vil der imidlertid være
usikkerhed om Ruslands handlinger og
reaktioner i eskalerende kriser, også i
Østersøregionen.1
Danmark og NATO står over for et Rusland, der hverken militært eller økonomisk tåler styrkemæssig sammenligning
med den tidligere Warszawapagt under
den Kolde Krig, men som til gengæld er
parat til at udnytte militære kapaciteter
enten direkte eller indirekte til at sikre
strategiske interesser og et Rusland, der
har en klar politisk målsætning om at
1. Forsvarets Efterretningstjeneste, Efterretningsmæssig Risikovurdering 2017, tilgængelig
fra: https://fe-ddis.dk/Produkter/Risikovurderinger/Pages/Efterretningsmaessigrisikovurdering2017.aspx p.9.
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blive betragtet som en global stormagt
med tilhørende globale interesser. Det
har Rusland gjort dygtigt og militært meget eksplicit i Syrien-konflikten og det
er også baggrunden for Ruslands handlemønster ved annekteringen af Krim i
2014 samt i resten af Ukraine, hvor sikkerhedssituationen stadig er spændt.
Begge steder er nøglen til fred først og
fremmest i hænderne på Rusland.
I forhold til Kongeriget Danmarks
nærområder, nemlig Østersøen og Arktis, kan man genfinde denne klare interessebaserede russiske sikkerhedspolitik,
selvom interesserne er meget forskellige
i de to områder. I Baltikum er det vigtigt
for Rusland, at Vesten/NATO og ikke
mindst de tre baltiske lande bibringes opfattelsen af, at Rusland har evnen til at angribe de baltiske lande, samtidigt med at
der opretholdes usikkerhed om, hvorvidt
Rusland har viljen til at gøre det. FE’s risikovurdering udtrykker det således:
Rusland har gennemført en militær opbygning i det vestlige Rusland, men ikke
nogen direkte styrkeopbygning langs
grænsen til Estland og Letland. Her har
Rusland én armé, der er beregnet til
territorialt forsvar, men også luftbårne
tropper i højt beredskab. Rusland har
imidlertid kapaciteten til inden for én
uge at kunne flytte styrker til grænseområderne til de baltiske lande og til
her at kunne samle en styrke af landmilitære og luftbårne enheder, der isoleret set vil være de baltiske lande og de
tilstedeværende NATO styrker markant
overlegne.2
I Arktis derimod, har Rusland interesse i
at skabe en stabilitet, der kan muliggøre
kapitaliseringen af Ruslands naturressourcer i regionen. I dette område følger
2. Ibid, p. 18

Rusland derfor de internationale regler
og aftaler, som primært udgøres af FN´s
Havretskonvention af 19823 og Ilulissat
Deklarationen fra 20084. Den militære
signalgivning Rusland udsender i Arktis
har til formål at forsikre omverdenen om,
at Rusland har til hensigt at forsvare retten til at regulere anvendelsen af søruten5
langs Ruslands arktiske kystlinje og til de
naturressourcer, som findes på den russiske kontinentalsokkel. I et indenrigspolitisk perspektiv skal den forsikre en økonomisk presset russisk befolkning om, at
Ruslands stærke arktiske identitet ligger i
præsidentens kompetente og stærke hænder.
I et operativt perspektiv er det vigtigt
at have blik for sammenhængen mellem Østersøen og hele den isfrie adgang
til de russiske baseområder omkring
Kola-halvøen. En troværdig konventionel afskrækkelse i Østersøen rettet mod
Rusland må således også omfatte en
plan for, hvad man vil gøre, hvis denne
afskrækkelse af den ene eller den anden
årsag svigter. En sådan plan må tillige
indeholde svaret på, hvordan NATO vil
blokere Ruslands muligheder for at forskyde sø- og luftstridskræfter via det
3. På engelsk, United Nation Convention of the
Law of the Sea 1982 (UNCLOS 82). FNs Generalforsamling, Convention on the Law of the
Sea, 10 December 1982, tilgængelig fra: http://
www.refworld.org/docid/3dd8fd1b4.html.
4. Ilulissat Deklarationen blev vedtaget i 2008
på dansk foranledning. Deklarationen er en politisk forpligtende men ikke juridisk bindende aftale om rammerne for samarbejde og fremtidig
håndtering af interessekonflikter mellem de arktiske kyststater. Ilulissat Deklarationen, Arctic
Ocean Conference, Ilulissat, Grønland, 27 – 29
maj 2008, tilgængelig fra: http://www.oceanlaw.
org/downloads/arctic/Ilulissat_Declaration.pdf.
5. Ruten kaldes Nordøst-Passagen og den går
efter Ruslands opfattelse igennem russisk territorialfarvand.

såkaldte GIUK Gap6 i bestræbelserne
på at forhindre den transatlantiske forstærkningsopbygning. Danmark vil i givet fald komme til at være opmarch- og
baseområde for en del af denne forstærkning, hvilket er årsagen til, at den netop
indgåede forsvarsaftale også pålægger
Forsvaret at genopbygge evnen til at beskytte vital dansk infrastruktur.

Ny Kold Krig?

Den stigende spænding i Østersøområdet
som følge af Ukrainekrisen bliver ofte sat
i tale som en tilbagevenden til Den Kolde
Krig eller i bedste fald som en ”Ny Kold
Krig”. Problemet med begge betegnelser
er, at de meget let kommer til at fremkalde de forkerte billeder, og at de dermed
også fører til de forkerte slutninger. Den
nuværende situation kan således ikke
umiddelbart sammenlignes med de operative udfordringer, man stod over for i
koldkrigsperioden.
Helt overordnet var der dengang for
NATO - og dermed også for Danmark tale om en overodnet defensiv strategi,
hvor Alliancen skulle forsvare eget territorium mod en fjendtlig invasion fra øst.
For den danske flåde betød det, at hovedopgaven var at få lagt de planlagte antiinvasionsminer og de minefelter, der skule sikre kontrol med de danske stræder.
Når det var sket, var opgaven at forhindre
fjenden i at uskadeliggøre minfelterne og
at bekæmpe den opfølgende landgangsstyrke. Derfor bestod flåden af minelæggere og en række små og mellemstore
svært bevæbnede kampenheder, som
sammen skulle sørge for, at minelæggerne overlevede krigens første 24-48 timer,
og de enheder, som måtte være tilbage
herefter, skulle så decimere landgangsstyrken sammen med fly fra det danske
6. Greenland, Iceland, United Kingdom Gap
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flyvevåben og det tyske flådeflyvevåben.
Hovedparten af disse operationer skulle
gennemføres i vores egne farvande, og
derfor var det vigtigt, at vores overfladeenheder kunne udnytte den danske
farvandsgeografi som beskyttelse mod
fjendtlige missiler7. For at få tilstrækkelig dybde i dette forsvar var den danske
flåde også udrustet med ubåde, som ud
over at indsamle efterretninger kunne
nedkæmpe de fjendtlige landgangsskibe
i den østlige del af Østersøen.
Ser man på de aktuelle operative udfordringer i regionen, tegner der sig et
noget andet billede, hvilket sammensætningen og størrelsen af den russiske Østersøflåde også afspejler. Det skal indledningsvis understreges, at et blik på den
aktuelle sammensætning og størrelse af
den russiske Østersøflåde er et øjebliksbillede, der kan ændres i løbet af dage eller uger - en fleksibilitet vi det seneste års
tid har set flere eksempler på. Senest da
en atomundervandsbåd af TYPHOONklassen forlagde fra Nordflåden ved Kola-halvøen til Østersøen, hvor den under
stor pressebevågenhed sejlede gennem
Storebælt for at deltage i en øvelse med
kinesiske overfladeenheder. Det er imidlertid tydeligt, at den russiske Østersøflåde er den af de fire geografisk adskilte
flåder, der er lavest prioriteret.
Efter en længere periode helt uden
ubåde, hvor man måtte låne sig frem hos
Nordflåden, blev Østersøflåden for ca. tre
år siden tilført en begrænset ubådskapacitet i form af 1-2 ubåde af KILO-klassen. Det forventes dog, at der inden for
en overskuelig årrække kan blive tilført
yderligere ubådskapacitet af KILO-II
Klassen, der kan udrustes med Kalibr-PL
7. ”Missillæ” opnås ved at lægge sig så tæt på
kystlinjen, at missilets søgeradar ikke kan diskriminere skibets og kystens radarreflektion.
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missiler. Kalibr missilsystemet har i
sømålsversionen8 en rækkevidde på
op til 600 km. Missilet findes også i en
landmålsversion,9 hvor rækkeviden er ca.
2 000 km. Kalibr missilet kan altså ramme mål i størstedelen af Østersøen samt
i Vest- og Nordeuropa. Missilet har flere
gange været anvendt af den russiske flåde
mod landmål i Syrien.
Antallet af større overfladeenheder
i Østersøflåden er relativt begrænset,10
og de enheder, der befinder sig i området, er i slutningen af deres operative
levetid. Der er dog tilgået to korvetter af
BUYAN M-klassen, der hver er udrustet
med otte lodrette siloer til det førnævnte
Kalibr krydsermissil, hvilket har tilført
Østersøflåden en væsentlig kapacitet, der
på sigt kan suppleres af KILO II-klassen
mulighed for at affyre samme missil fra
neddykket tilstand.

Ruslands strategi i
Østersøen
En række af de vurderinger, der er anført i
den seneste risikovurdering fra FE, giver
en relativ entydig indikation af, hvad den
russiske strategi går ud på i Østersøen:
Gennem de seneste år har Rusland tilført flere langtrækkende luftforsvarsmissilsystemer til det vestlige militærdistrikt og til Kaliningrad-regionen.
I sidste halvdel af 2016 modtog Østersøflåden også moderne og langtrækkende Bastion-kystforsvarsmissiler og
nye missilkorvetter bevæbnede med
langtrækkende Kalibr-missiler, der kan
anvendes mod sø- og jordmål. Endelig
8. SS-N-27/Sizzler
9. SS-N-30/Sagaris
10. To fregatter af NEUSTRASHIMYY-klassen, hvoraf én er operativ samt fire korvetter af
STEREGUSHCIY-klassen

forbereder Rusland at udstationere jord
til jord-missiler af typen Iskander permanent i Kaliningrad-regionen.
Det er Ruslands hensigt med sin lokale
landmilitære overlegenhed og sin A2/
AD-kapacitet11 at have mulighed for i
en eskalerende krisesituation at kunne
sætte de baltiske lande og NATO under
et betydeligt militært og dermed også
politisk pres, der har til formål at gøre
det vanskeligt for NATO at opfylde alliancens kollektive forsvarsforpligtigelse.12
Rusland besidder altså evnen til landmilitært at true de tre baltiske lande direkte med en invasion, og opstillingen af
langtrækkende land- og sømålsmissiler
i bl.a. Kaliningrad-Oblast medfører, at
Vestens muligheder for at genvinde tabt
terræn i givet fald vil være forbundet med
store operative udfordringer, herunder en
markant lufttrussel. Det er i den forbindelse interessant, at dette russiske A2/AD
scenarium ikke er afhængig af søstridskræfter, idet den betydelige missiltrussel først og fremmest udgøres af mobile
landbaserede systemer. Det er formentlig
også forklaringen på, at den russiske Østersøflåde er forholdsvis lavt prioriteret
og årsagen til, at de få moderne enheder,
der trods alt er i - eller forventes at blive
tilført - denne del af den russiske flåde,
har evnen til at komplementere A2/AD
kapaciteten med langtrækkende krydsermissiler og ubådsbaserede torpedoer.
11. Forkortelsen står for ”Anti Access/Area Denial” og er en moderne militær terminologi for
en militær opstilling, der har til formål at holde
en modtander ude fra et givet område.
12. Forsvarets Efterretningstjeneste, Efterretningsmæssig Risikovurdering 2017, tilgængelig
fra: https://fe-ddis.dk/Produkter/Risikovurderinger/Pages/Efterretningsmaessigrisikovurdering2017.aspx p.18.

”Reverse Engineering”
Ruslands invasion af Ukraine og annekteringen af Krim har ikke uventet skabt
stor bekymring i dele af NATO/Vesten
– en bekymring som synes at være omvendt proportional med hovedstædernes
afstand til Moskva. Flere lande omkring
den østlige del af Østersøen har påbegyndt opbygningen af egentlige værnepligtsbaserede mobiliseringsforsvar, og
i Sverige opfordrer man nu fra officielt
hold befolkningen til at forsyne sig med
en uges overlevelsesforråd i tilfælde af
et angreb fra Rusland. Generelt har ændringen i den sikkerhedspolitiske situation
medført stigende forsvarsbudgetter og
konkret har det bl.a. medført øget NATOtilstedeværelse i de baltiske lande og en
justering af NATO kommandostruktur,
så der igen kommer fokus på Alliancens
transatlantiske forstærkningsdimension.
Også i Danmark har situationen affødt
en forøgelse af forsvarsbudgettet, så der i
løbet af den netop indgåede Forsvarsaftale for perioden 2018-2023 tilføres 12,8
mia. kr.13 Hovedkomponenterne for dette
forlig er først og fremmest opbygningen
af en deployerbar middeltung brigade, der
på 180 dages varsel skal kunne indsættes selvstændigt i rammen af en NATO
operation i den østlige del af Østersøregionen. Endvidere er der afsat penge til
signifikante opgraderinger af søværnets
evne til luftforsvar og ubådsbekæmpelse
samt på sigt en mulig strike-kapacitet.
Samtidigt ændres forsvarets struktur, så
evnen til operativ føring af militære styrker på dansk territorium genskabes. Selvom evnen til at bidrage til operationer
13. Aftale på forsvarsområdet 2018-2023 af 28.
januar 2018, tilgængelig fra: http://www.fmn.
dk/temaer/forsvarsforlig/Documents/Forsvarsforlig-2018-2023.pdf, p.3.
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uden for Alliancens territorium fastholdes, er det nye forlig et klart udtryk for,
at Danmark ønsker at bidrage til NATO
konventionelle afskrækkelse i Østersøregionen, og at vi er klar til at bidrage med
en brigade, hvis afskrækkelsen svigter,
og den territoriale integritet i Baltikum
skal genetableres.
Og det er netop her, at forskellen mellem den Kolde Krig og den aktuelle situation for alvor bliver tydelig. Situationen i Østersøen overgår således til en
offensiv i samme øjeblik, afskrækkelsen
svigter som følge af, at den enten ikke
opleves troværdig, eller fordi situationen
ved et uheld kommer ud af kontrol. For
Danmarks vedkommende betyder det, at
hvor vi tidligere hørte til frontlinjestaterne, der skulle forstærkes er vi i dag
blandt de nationer, som udgør forstærkningen. Og en væsentlig forudsætning
for, at afskrækkelse opleves troværdig er
netop, at den fremskudte NATO tilstedeværelse i de baltiske lande er hægtet op
på en militær plan, der i givet fald kan
mobilisere en forstærkning, der kan genetablere NATO´s territoriale integritet.
Tilsvarende kan man også håbe på, at forvisningen om, at et angreb på et eller flere
baltiske lande er et angreb på hele Alliancen inklusiv partnerlande, kan lægge en
dæmper på den russiske risikovillighed
og dermed reducere sandsynligheden for
utilsigtet eskalation som følge af uheld.
En dansk middeltung brigade skal med
andre ord i fredstid bruges til at ”plukke”
fra til internationale operationer og som
bidrag til NATO ”snubletråd” Baltikum,
hvorimod den i spændingsperioder og
krig skal kunne indsættes i sin helhed
som led i den NATO-operation, der skal
generobre det tabte territorium.
For at kunne indsætte større landstyrker i en modoffensiv i NATO´s frontlin52

jestater i Baltikum er der imidlertid en
række forudsætningsskabende operationer, der skal gennemføres først. Luftherredømme eller som minimum luftoverlegenhed er en forudsætning for, at der kan
skabes den fornødne frihed til at operere
med flådestyrker i farvandene omkring
Danmark og i Østersøen. Det vil kræve,
at NATO luftstridskræfter inklusive
hangarskibsbaserede flystyrker fokuseres på denne opgave i de indledeende
faser af en sådan konflikt. Formålet vil
være at neutralisere den russiske A2/AD
kapacitet, konkret de faste og de mobile
kommando- og kontrolfaciliteter samt
de mobile langstrækkende krydsermissiler. En væsentlig opgave for den danske
flåde i en sådan forudsætningsskabende
fase vil være at bidrage til beskyttelsen
af hangarskibsgrupper i Nordsøen, Skagerrak og Norskehavet. Det forudsætter
naturligvis, at vores fregatter er udstyret
med langtrækkende missiler til områdeluftforsvar.
Først i en efterfølgende fase vil man
kunne begynde at skabe det søherredømme inde i Østersøen, som er nødvendigt
for at kunne genforsyne operationer i
Baltikum ad søvejen. Det vil formentlig
være vanskeligt for russiske overfladeenheder at overleve i den forudgående luftkampagne, så NATO´s maritime kontrol
i Østersøen vil først og fremmest være
udfordret af evt. russiske ubåde. Så medmindre disse enheder er sat ud af spil, inden de er kommet til søs, så vil der være
behov for en massiv anti-ubåds-kapacitet,
indtil også denne trussel er neutraliseret.
Endeligt kan det næppe udelukkes, at
bestræbelserne på at holde NATO væk
fra den østlige del af Østersøen også vil
indebære brugen af miner, hvilket i givet
fald vil kræve, at NATO også inddrager
Alliancens minerydningskapacitet.

Den samlede udfordring set i en sømilitær optik minder med andre ord til
forveksling om den udfordring Warszawapagten stod overfor under den Kolde
Krig, og det er i dette perspektiv, man bør
lave sin umiddelbare behovsopgørelse,
når man forsøger at identificere, hvilke
maritime kapaciteter, der giver bedst mening for Danmark og for NATO.

Kapacitetsbehov
Lægges ovenstående scenarium og de
tilknyttede operative udfordringer ned
over de klassiske sømilitære våbenarter
kan man etablere et nogenlunde dækkende overblik over de kapacitetsmæssige
behov. De tre klassiske sømilitære våbenarter, der dækker alle tre dimensioner
er anti-overflade-krigsførelse (ASUW),14
anti-ubåds-krigsførelse (ASW)15 og antiluft-krigsførelse (AAW)16. Hertil vil det i
denne sammenhæng også være relevant
at se på strike-kapacitet og ballistisk missil forsvar (BMD)17. Endelig vil det som
tidligere nævnt være relevant at vurdere
behovet for minerydningskapacitet.18
ASUW
Truslen fra overfladekampenheder er
ikke den dominerende trussel, idet russiske krigsskibe vil være forholdsvis
sårbare sammenlignet med de russiske
mobile missilbatterier i land. De fleste
af NATO´s krigsskibe er udrustet med
langtrækkende anti-skibs missiler, og
14. På engelsk ”Anti Surface Warfare” forkortet
ASUW.
15. På engelsk ”Anti Submarine Warfare” forkortet ASW.
16. På engelsk ”Anti Air Warfare” forkortet
AAW.
17. På engelsk: Balistic Missile Defence forkortet BMD.
18. På engelsk: Mine Counter Measures forkortet MCM.

for Danmarks vedkommende er de fem
større kampenheder alle udrustet med
Harpoon missiler med en rækkevidde på
omkring 70 sømil, så det er heller ikke en
kapacitet, vi står og mangler.
AAW
Truslen fra luften er derimod den mest
dominerende, ikke mindst truslen fra
langtrækkende krydsermissiler. Større
kampenheder i NATO er udrustet med
nærluftforsvar – typisk ud til 10 sømil19
og et hurtigtskydende artillerisystem.20
Dedikerede luftforsvarsenheder, som
normalt vil indgå i sammensætningen
af større flådestyrker, har desuden langtrækkende missiler til områdeluftforsvar
ud til ca. 90 sømil. De tre danske fregatter er forberedt til områdeluftforsvar,
idet de er udrustet med de nødvendige
sensorer og det missilaffyringssystem,21
der kan håndtere alle amerikanske luftforsvarsmissiltyper. I et scenarium, som
beskrevet ovenfor, vil de danske fregatter
ikke tilføre egentlig merværdi, medmindre de er udrustet med et langtrækkende
luftforsvar, hvilket også er reflekteret i
de materielmæssige prioriteringer i den
nye forsvarsaftale. I det perspektiv giver
det god mening, at fregatterne fremover
skal styrke forsvarets opgaveløsning i
den isfrie del af Arktis, da det bl.a. er der
NATO hangarskibsgrupper kommer til at
operere i tilfælde af konflikt i Baltikum.
Det vil også være i dette område, at der i
de kommende år kan forventes et øget behov for monitering af ind- og udpassage
af russiske flådeenheder til og fra baseområdet ved Kola-halvøen.
19. På engelsk ”Point Defence”.
20. På engelsk ”Close In Weapon System” forkortet CIWS.
21. Systemet består af en såkaldt ”VL41 Launcher”, der er en lodret affyringsrampe.
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Strike
Evnen til at ramme landmål med stor
præcision over lange afstande er primært
velegnet til at neutralisere vitale mål,
herunder de kommando- og kontrolfaciliteter, der er knyttet til missilbatterier.
Derfor giver det i forhold til kapacitetsbehov også mening at berøre strike-kapacitet, som en del af den luftkampagne, der
skal bane vejen for de efterfølgende operationer. Det er samtidigt en kapacitet,
som NATO ikke råder over blandt landene i Østersøregionen, og det er en kapacitet, der vil tilføre fregatterne strategisk
værdi. Det amerikanske Tomahawk missil, der er det mest kendte af slagsen, har
en rækkevidde på ca. 1000 sømil og findes kun i ét andet NATO-land, nemlig
Storbritannien, der råder over dette missilsystem i nukleare ubåde. Herudover er
man i Norge ved at udvikle et strike missil
med en rækkevidde på ca. 340 sømil, som
kan affyres fra skibe og fra de kommende
F-35 Joint Strike Fighters. I det nye forlig
anføres det vedrørende strike-kapacitet
at: Behovet for at anskaffe længererækkende præcisionsmissiler undersøges
gennem et indledende analysearbejde
med henblik på vurdering af en eventuel
efterfølgende anskaffelse på mellemlangt
sigt (2023-2026).22
BMD
NATO har vedholdende tilkendegivet, at
BMD ikke er vendt mod Rusland, men
derimod mod missiltrusler fra ”utilregnelige regimer”. Dermed er det ikke en trussel, der retter sig specifikt mod situationen i Østersøregionen. Det danske tilsagn
22. Aftale på forsvarsområdet 2018-2023 af 28.
januar 2018, tilgængelig fra http://www.fmn.dk/
temaer/forsvarsforlig/Documents/Forsvarsforlig-2018-2023.pdf p.5.
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om at bidrage til NATO missilforsvar
har imidlertid gjort så stort indtryk på
Rusland, at den herboende russiske ambassadør23 fandt anledning til at udpege
danske fregatter som mål for taktiske avåben, hvis de blev udrustede med BMD
kapacitet. I det netop indgåede forsvarsforlig tilkendegives det, at Danmark har
til hensigt at fortsætte det analysearbejde,
der skal føre til valg af en BMD løsning.
Nordkoreas test af ballistiske missiler har
mindet verden om, at selv fjerntliggende
lande kan være en trussel mod både Europa og Nordamerika, og det vil være rimeligt at antage, at NATO-medlemmerne
fortsat vil være under amerikansk pres
for at bidrage til et ballistisk missilforsvar. Hvis det ender med en fregatbaseret
løsning for Danmarks vedkommende, så
vil disse skibe gå fra at være taktiske fregatter til at blive strategiske kapaciteter
på samme måde, som skibe med strikekapacitet er det. Også dette perspektiv
understreger behovet for et effektivt langtrækkende luftforsvar på disse enheder.
ASW
Som tidligere nævnt vil det russiske
A2/AD system også kunne suppleres af
KILO II-klasse ubåde med evne til at
bære Kalibr krydsermissiler, som kan
affyres fra neddykket tilstand. Ubådene
vil samtidigt være en trussel for overfladeenheder i mere traditionel forstand
i både Østersøen og Nordatlanten, da de
også er udrustet med torpedoer. Derfor
er ASW kapacitet helt afgørende både
på taktisk niveau som selvbeskyttelse af
23. Vanin, Mikhail, ”Danmark og missilforsvaret: Helliger målet midlet?”, Debatindlæg i Jyllands-Posten, 20. marts 2015, tilgængelig fra: https://jyllands-posten.dk/debat/breve/
ECE7573006/Danmark-og-missilforsvaret-Helliger-m%C3%A5let-midlet/.

den enkelte overfladekampenhed og på
operativt niveau f.s.v.a. NATO´s evne
til at beskytte hangarskibe, troppetransportskibe, logistikskibe mv. Det forudsættes, at en moderne større kampenhed
har denne evne til at bekæmpe ubåde.
Det er årsagen til, at den nye forligsaftale også prioriterer anskaffelse af en
helstøbt dansk ASW-kapacitet, der baseres på både søværnets overfladeenheder
og på de nyindkøbte flådehelikoptere.
I perioden op til indgåelsen af det nye
forsvarsforlig blev der fra flere sider foreslået, at Danmark burde genetablere
ubådsvåbnet. Det underliggende rationale for dette ønske var først og fremmest en udbredt opfattelse af, at ubåde
bedst bekæmpes med ubåde. Her er det
imidlertid vigtigt at skelne mellem bekæmpelse af store nukleare strategiske
ubåde ude på de åbne oceaner og den
ubådsbekæmpelse, der knytter sig til
mindre konventionelle kystubåde. De
strategiske nukleare ubåde bekæmpes
bedst med de såkaldte ”Hunter-Killer”
ubåde, som er atomdrevne ubåde, der på
mere åbent vand og på større vanddybder
er specialiserede i at jage og bekæmpe
store atombevæbnede ubåde. Det kan de,
fordi de har evnen til at sprinte med høj
hastighed, og fordi der på åbent hav er
bedre muligheder for at udnytte passivt
lytteudstyr over store afstande. Konventionelle kystubåde i Østersøen bekæmpes
derimod bedst ved at kombinere brugen
af overfladeenheder, helikoptere og antiubåds fly.24 Når konventionelle kystubåde ikke er optimale til at bekæmpe andre
kystubåde i Østersøen, skyldes det flere
forhold. For det første har de en relativ
lav topfart i neddykket tilstand og det
24. De såkaldte ”Maritime Patrol Aircraft” forkortet MPA

gør det vanskeligt for dem at jage andre
ubåde. Faktisk er de i neddykket tilstand
bedst beskyttede ved meget lav fart, fordi
de der er mest støjsvage. For det andet er
Østersøen et meget vanskeligt farvand at
detektere ubåde i på grund af skiftende
saltholdighed i vandsøjlen og en relativ
stor baggrundsstøj. Så selv om en ubåd er
neddykket og anvender sine passive hydrofoner, kan det være meget vanskeligt
at detektere en anden neddykket ubåd,
med mindre den omtrentlige position er
kendt i forvejen. De særlige farvandskarakteristika og lydprofiler for Østersøen
er også gældende for sensorer på overfladeenheder, helikoptere og fly, men disse
platforme kan udnytte deres aktive sensorer og deres fartoverskud med langt
mindre risiko. Når det er sagt, så er der
ingen tvivl om, at adgangen til at træne
antiubådskrigsførelse bliver både lettere
og mere fleksibel, hvis man som nation
selv råder over ubåde, og der er en række opgaver, der med fordel kan løses af
ubåde, også i Østersøen. Under den kolde
krig, hvor Danmark rådede over et i øvrigt meget velanskrevet ubådsvåben, blev
de ofte brugt til efterretningsindhentning
tæt på Warszawapagtens havne og kyster.
Men deres primære rolle var at bekæmpe
fjendtlige landgangsfartøjer og andre
værdifulde overfladeenheder i tilfælde
af krig, og lige netop den opgave synes
ikke at være speciel relevant i det aktuelle potentielle baltiske konfliktscenarie.
Dermed er det reelt kun det, man kunne
kalde sekundære opgaver som træning og
efterretningsindhentning, som i et nationalt dansk perspektiv skulle begrunde en
investering på 6-8 mia. kr. Hertil kommer, at NATO allerede råder over en relativ stor kapacitet i området, idet allianceeller partnerlande i regionen til sammen
råder over 14 kystubåde.
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MCM
I forbindelse med udfasningen af de
sidste enheder af Flyvefisken-klassen i
2010 blev der oprettet et containeriseret
dronebaseret
minerydningskoncept,25
som kan operere både fra land og fra
skibe, og endvidere kan ombordtage de
containerbaserede kommandomoduler.
Danmark har således en meget fleksibel minerydningskapacitet, men er ikke
længere i besiddelse af dedikerede minerydningsenheder. Det kan ikke afvises,
at en A2/AD arkitektur som den russiske
vil blive suppleret af brugen af søminer
i bestræbelserne på at forhindre NATO
manøvrefrihed i Østersøen. Det betyder
i givet fald også, at NATO er nødsaget til
at kunne indsætte minerydningskapacitet
i Østersøregionen, som kan indsættes,
når der er skabt luftoverlegenhed-/-herredømme. Allierede og partnerlande omkring Østersøen har til sammen omkring
40 dedikerede minerydningsfartøjer.
Hertil kommer den minerydningskapacitet, der i øvrigt findes i NATO, herunder
i de to stående MCM-styrker. Der er således ikke umiddelbart behov for et øget
NATO bidrag fra dansk side på MCMområdet. Til gengæld vil der være behov
for at MCM-operationer kan beskyttes af
områdeluftforsvar, når de opererer i Østersøregionen.

Konklusion
I takt med at det nye forlig implementeres frem mod 2023, vil Danmark blive
en vigtig bidragyder til NATO konventionelle afskrækkelse i Østersøregionen.
Man kan altid diskutere, om investeringerne er store nok, men i mine øjne er der
25. Konceptet hedder ”MCM Denmark”.
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ingen tvivl om, at de kapaciteter, som
prioriteres i forliget er meget relevante i
forhold til den rolle og geografiske placering, Danmark har i det strategiske
rum. Diskussionen for eller imod ubåde
er både interessant og relevant, men det
er vanskeligt at begrunde et evt. dansk
behov med det trusselscenarium, som
i øjeblikket udfolder sig i vores region,
hvilket jeg også understregede i mit indlæg under den såkaldte ”Ubådshøring”
i Forsvarsudvalget den 20. september
2017. Hvis man derimod begrunder det
med en mulig fremtidig invasionstrussel
mod Danmark på det lange sigt, kan det
naturligvis ikke afvises, at et genetableret
dansk ubådsvåben kan være relevant. Det
er imidlertid en meget stor investering i
forsikringen mod det uventede, som efter
min mening risikerer at båndlægge ressourcer, som ellers kunne være brugt på
kapaciteter, som der er større behov for
her og nu – og kapaciteter, som også er
relevante i andre konfliktscenarier fjernt
fra vores nærområde. Hvis man vil gardere mod en evt. fremtidig invasionstrussel
mod Danmark, så bør man i stedet sikre,
at Danmark også i fremtiden kan lægge
søminer, herunder fastholde den operative viden på området. Derfor er det også
positivt, at det nye forlig adresserer netop dette forhold. Det vil sende et signal
til omverdenen om, at vi relativt hurtigt
kan opbygge evnen til at kontrollere gennemsejlingen af de danske internationale
stræder, og til at minere vores invasionsegnede kyststrækninger. Her og nu vil
jeg dog mene, at en fremtidig investering
i en fregatbaseret strikekapacitet i form af
Tomahawk vil være langt mere relevant
for Danmark, NATO og USA end ubåd
nummer 15, 16 og 17 i Østersøen.
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Den maritima näringen i Sverige
Abstract: Sweden has a strong maritime tradition as we have one of Europe’s longest coastlines as well as two large navigable lakes. A significant part of the Swedish
population lives in close proximity to the coast, half of the population lives less than
10 kilometers from the sea and 71 percent of the population lives closer than 50
kilometers from the coast. There are not many countries in Europe as demographically maritime as Sweden. According to statistics, the maritime industries employ
about 33,000 people in Sweden. Employment is largest in the transport sector with
14 400 employees. Compared with the Nordic neighbors, there is a great potential
for entrepreneurship and employment. But there are challenges that must be met.
Current trends indicate that shipping’s importance in transport will increase. But on
the other hand, it demands that shipping policy be more consistent than it is today.
The maritime tourism industry has great potential, but community planning must be
improved to include the maritime industry and not just housing. Swedish maritime
technical know-how provides jobs and sustains companies, but increased protectionism around the world demands increased trade promotion from Swedish authorities.

Något om vad en maritim
näring är
Sverige har en av Europas längsta kustlinjer samt två stora och seglingsbara
insjöar, och en stark maritim tradition.
Därtill kan Sverige också dra nytta av
grannländerna Norge och Danmark som
har stora och framgångsrika maritima
näringar inom rederi och off shore, och
som utgör marknader för svenska företag.

Internationellt har den maritima näringen fått allt mer uppmärksamhet inom
både FN-organ och EU. Så även i Sverige
då regeringen den 28 augusti 2015 presenterade den första svenska maritima
strategin – ”En svensk maritim strategi –
för människor, jobb och miljö”.
Bakgrunden till regeringens intresse
är att ”den globala maritima marknaden
57

är betydande och uppskattas till drygt
210 000 miljarder kronor, vilket är något
mindre än världens sjätte största ekonomi
Storbritannien. Direkt eller indirekt sysselsätter haven över 200 miljoner människor världen över. /…/ Prognosen för de
flesta områden som relaterar till den maritima ekonomin talar för fortsatt tillväxt.
Fram till år 2050 bedöms exempelvis
sjötransporterna öka med närmare 430
procent globalt, turism och vattenbruk
bedöms mer än fördubblas fram till 2030
och havsbaserad vindkraft växer årligen
med mellan 20–25 procent. /…/ EU:s maritima näringar bidrar med 495 miljarder
euro i årligt förädlingsvärde och sysselsätter över 5 miljoner människor inom
unionen.”
Vad är då det svenska maritima klustret
för något?
Det svenska maritima klustret, enligt EU:s definition, består av sju olika
branschområden; Tillverkning/Maritim
teknologi, Transport, Havet som resurs,
Service, Fritid och turism, Offentlig sektor och Forskning och utbildning.
Marinen är en del av det maritima
klustret och ingår i den offentliga sektorn
jämte Sjöfartsverket m.fl. Offentlig sektor omfattar de nio statliga departement
och 16 myndigheter som har med sjöfarten att göra, t ex Sjöfartsverket, Kustbevakningen, Trafikverket, Försvarsmakten/Marinen och Transportstyrelsen.
Fem av områdena utgör tillsammans den maritima näringen. I den ingår
inte offentlig sektor och akademin.
I område Tillverkning/Maritim teknologi ingår varv, underleverantörer och
teknik- och teknikkonsultföretag. Område Transport är kanske mest känt, där
ingår rederi- och hamnföretag. Branschområden Resurser från havet omfattar offshore, vind-, våg-, tidvatten- och
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strömkraft, fisket, fiskeindustrin och
biomarina livsmedel. Service består av
bank, finans, försäkring, skeppsmäklare,
klassificeringssällskap m fl. Fritid och
turism är alla företag och verksamheter
som arbetar med fritidsbåts- och skärgårdsturismen, fritidsfisket mm.

Omfattningen av den
maritima näringen
En betydande del av den svenska befolkningen bor i nära anslutning till kusten,
hälften av befolkningen bor mindre än
10 kilometer från havet och hela 71 procent av befolkningen bor närmare än 50
kilometer från kusten. Det är inte många
länder i Europa som rent demografiskt
har lika stor anknytning till havet som
Sverige.
Enligt SCB sysselsätter de maritima
näringarna cirka 33 000 personer. Sysselsättningen är störst inom transportområdet med 14 400 anställda.
Trots Sveriges stolta maritima traditioner bleknar den svenska maritima näringen jämte den norska. Trots en snävare
definition sysselsätter den maritima näringen omkring 110 000 personer 2014 i
Norge, enligt SCB.
Ur det perspektivet framstår det nyväckta intresset för maritima verksamheter i Sverige som fullständigt logiskt.
Inom sjöfart och den maritima näringen
finns framtidens jobb att finna för politiker och beslutsfattare.
Potentialen finns för att Sverige skall
kunna etablera en stark maritim näring.
Men det finns några stora utmaningar
som måste mötas.

Tre områden av intresse
för det maritima klustret
Inom transportpolitiken är den stora
samtidsfrågan hur sjöfarten skall kunna

bidra i högre utsträckning i transportarbetet i Sverige när det blir trängre på vägar och järnvägsspår. Hur skall vi få en
ökad överflyttning av gods från väg till
sjö? Det här är en oerhört angelägen fråga
för rederier och hamnar samt trafikplanerande myndigheter.
En andra fråga som måste åtgärdas är
hur vi skall bli bättre på att planera för
verksamheter i och i anslutning till havet och våra stora insjöar. Ofta är denna
fråga nära förknippad med urbaniseringen och jakten på attraktiva lägen att bebygga. Det här är något som kanske mer
påverkar passagerarsjöfart, varvsverksamheter, hamnar och den infrastruktur
som krävs för att upprätthålla sjöfarten.
Även om svenskt handelstonnage
minskat genom åren finns fortfarande
svenskt kunnande inom det maritima
området som sysselsätter väldigt många
inom det marintekniska segmentet. Det
är en bransch som är mycket exportorienterad. Här är den stora frågan på vilket sätt Sverige som land kan bistå med
handelsfrämjande och se till att svensk
teknik även i framtiden återfinns på fartyg och i den maritima miljön runt om i
världen.

Trender som påverkar
sjöfarten
Om vi börjar inom sjöfarten är godstransporter fortfarande något som de flesta
förknippar starkt med havet. Världens
ekonomier har knutits allt närmare varandra i den process som kallas globalisering
där en bärande drivkraft varit effektivare
och billigare sjötransporter som gjort det
möjligt att optimalt förlägga produktion
utan avgörande hänsyn till geografisk
plats.
Det är framförallt den transoceana containeriserade sjöfarten som bidragit med

det transportarbete som knutit världens
ekonomier närmare varandra och som
världshandeln vilar på. Det finns dock
megatrender som pekar mot att behovet
av sjöfart inom Europa kommer öka mer
än transoceana transporter i framtiden.
En tydlig trend är att automatisering
och digitalisering inte längre gör arbetskraftens kostnad lika viktig när det gäller
val av produktionsplats. Automatiserade
och uppkopplade fabriker kan i princip
ligga varhelst i världen och en större vikt
läggs vid närhet till konsument. Detta
främjar en utveckling där produktion
flyttar allt närmare konsument som dessutom alltmer använder e-handel som ställer större krav på snabba leveranser. Ur
svenskt perspektiv innebär det att mer av
produktion kommer förläggas i Europa
och att det intraeuropeiska transportarbetet kommer öka.
Nära automatiseringen hamnar den
fortsatta utvecklingen av e-handel. Även
om konsumenten varit bekant med möjligheten att handla över nätet sedan mitten av 1990-talet är det först de senaste
åren som det tagit fart på ett sätt som
ger avtryck i den officiella transportstatistiken. Svensken handlar allt mer från
utländska nätsajter. E-handeln mellan
företag (B2B) växer också kraftigt vilket
sammantaget innebär en kraftigt ökad
e-handel och försändelser inom Europa
kommer att öka dramatiskt.
För sjöfarten innebär denna utveckling
å ena sidan att flödena blir än mer fragmentiserade, men å andra sidan medför
volymen och informationsteknologiska
framsteg att kostnadseffektiv samlastning underlättas.
Över hälften av världens befolkning
bor i urbana områden. År 2050 väntas
andelen ha stigit till 70 procent. Sverige
följer denna utveckling i och med att
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befolkningen inte bara ökar, utan den
koncentreras också i allt högre utsträckning till de tre storstadsområdena. Både
gods och passagerare transporteras huvudsakligen i dag mellan dessa tre områden. I framtiden med urbanisering och
befolkningstillväxt kommer allt mer av
konsumtionen ske allt mer geografiskt
avgränsat. Det talar för närsjöfarten med
dess inriktning mot att kostnadseffektivt
frakta stora volymer.
Urbaniseringen, ny teknologi och
fortsatt globalisering kommer förändra
transportbehov och varuflöden. Allt tyder på att denna förändringsprocess kommer att gå snabbare än tidigare beräknat
vilket gör att infrastrukturen på land
kommer att få allt allvarligare kapacitetsproblem. Vi kan därför högst sannolikt se
fram mot ett Europa med ökad trängsel
och kapacitetsbrist i och omkring stora
befolkningscentra. Detta bekräftas också
av OECD som prognostiserar en fyrdubblat globalt transportbehov fram till 2050
med de kraftigaste ökningarna inom
Asien, Afrika och Europa. Med vägar
och järnvägar till och från större hamnar
samt längs godsstråken utnyttjade till sin
fulla kapacitet har Europa redan i dag
trängselproblematik. Med ökad produktion, konsumtion och e-handel inom Europa kommer denna problematik att bli
än större inom en snar framtid.
Sjöfarten är det trafikslag som har mest
ledig kapacitet jämfört med framförallt
lastbilstransporter som dras med trängsel- och utsläppsproblematik.

Sverige ur ett godsstrategiskt perspektiv
Över 90 procent av Sveriges export och
import använder sjöfart som därmed är
en livsnerv för handel med omvärlden. Av
Sveriges 15 största städer ligger 12 i nära
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anslutning till en eller flera betydelsefulla
godshanterande hamnar. Undantagna är
Örebro och Jönköping. Där närheten till
hamn inte är omedelbar kompenseras det
ofta av effektiv hamnpendel med järnväg
och väg.
Det innebär att många svenska företag
har stora och arbetskraftsintensiva distributionscentraler som ligger nära hamnar.
H&M i Eskilstuna, Stadium i Norrköping, Pernod Ricard i Åhus, SSAB i Oxelösund, ICA i Västerås, Biltema i Halmstad för att nämna några exempel.
Här är dock viktigt att beakta att sjöfart
till och från Sverige är mer än transocean
sjöfart från fjärran länder. Som nämnde
ovan kommer sannolikt efterfrågan på
närsjöfart öka. EU står för 75 procent av
Sveriges utrikeshandel där Tyskland och
Norge dominerar med 10 procent vardera. I tider av Brexit och svårigheter för
eurosamarbetet förbleknar dessvärre att
den gemensamma marknaden är en pyramidal framgång för Europasamarbetet.
Den intraeuropeiska handeln är ungefär
80 procent större än handeln med omvärlden, enligt Eurostat. Importen från
Norge är nästan dubbelt så stor som den
från Kina. EU:s handel med omvärlden
har stagnerat och är vagt fallande, medan
handeln mellan unionens medlemsländer
fortsätter att öka. Därtill etableras järnvägslösningar över den euroasiatiska kontinenten som sannolikt kommer leda till
ökade flöden över Östersjön. Det kommer
leda till fler etableringar av sjöfart över
Östersjön som exempelvis Stenas satsning på Gdynia-Nynäshamn. Om denna
utveckling håller i sig kommer sannolikt
sjöfarten mellan europeiska och svenska
hamnar öka.
Men utvecklingen är inte enbart positiv. Det finns mörka moln i form av stormaktspolitik som har udden riktad mot

transporterna, och i allra högsta grad
sjötransporterna. Regeringen föreslår
därför att myndigheterna på transportområdet, Luftfartsverket, Sjöfartsverket,
Trafikverket och Transportstyrelsen,
får 40 miljoner kronor årligen under
kommande tre år för att stärka den civila transportberedskapen för att minska
samhällets sårbarhet mot bakgrund av
den säkerhetspolitiska utvecklingen i
närområdet.
För KÖMS som i många år förtjänstfullt arbetat med att lyfta fram krisberedskapen och försörjningsfrågan är detta
ett kvitto på att denna insikt börjat sprida
sig. Trenden mot ökat beroende av sjöfartslösningar för svenskt vidkommande
innebär också sannolikt att KÖMS arbete
kring försörjningsfrågan kommer öka i
betydelse i motsvarande mån.
Glädjebudskapet att trenden talar för
sjöfarten och därtill högt ställda politiska
ambitioner att flytta över gods från väg
till sjö grusas dock av att sjöfartspolitiken inte alltid är konsekvent. Tonnagebeskattning och en föreslagen så kallad
Eco-bonus syftar till att underlätta för
sjöfarten medan Sjöfartsverket höjer farleds- och lotsavgifter.

Maritim besöksnäring
Utöver godstransporter står sjöfarten och
den maritima näringen för en stor del av
den svenska besöksnäringen. År 2016
fraktade sjöfarten 26,1 miljoner passagerare till och från Sverige. Men trots detta
intar den, som det av många uppfattas, en
allt för undanskymd plats i förhållande
till andra segment inom besöksnäringspolitiken. Om man jämför de olika länderna inom EU märks att i södra Europa
och framförallt runt Medelhavet är den
maritima besöksnäringen oerhört omfattande.

Regeringen har kartlagt potentialen
för den maritima besöksnäringen och
räknar upp alla områden som kan utvecklas i sin maritima strategi. ”Efterfrågan
på kustnära upplevelser är stor både hos
svenska och utländska gäster. Med flera
skärgårdsområden, många sjöar, kanaler
och ett unikt maritimt kulturarv finns det
goda förutsättningar för den maritima turismen. Särskilt turismen i de storstadsnära skärgårdarna och kryssningsturismen har potential att utvecklas. Genom
att ta tillvara det maritima kulturarvet
bättre finns det möjlighet att utveckla
nya besöksmål. Det kan handla om kulturmiljöer respektive forn- och fartygslämningar både över och under havsytan.
Det maritima kulturarvet består också av
museer med maritim anknytning, som
omfattar ett stort antal äldre k-märkta
fartyg, ofta ägda och underhållna av
ideella krafter och i trafik under turistsäsongerna. Ett annat område som har
potential att utvecklas är den maritima
måltidsturismen, där lokal matkultur och
maritima produkter kan tas tillvara. Även
fritidsfiske och fritidsbåtsliv har en stor
utvecklingspotential och kan generera
betydelsefulla intäktskällor lokalt, vilket
i sin tur kan bidra till att förbättra möjligheterna att bo och verka i glesbygd eller
i kust- och skärgårdsområden.” Kort sagt
finns en stor potential för framförallt utländska gäster i Sverige.

Samhällsplanering för
maritima verksamheter
måste förbättras
Om megatrenden med urbanisering talar
för ökad användning av sjöfart så är denna trend även något som begränsar sjöfarten också. Urbaniseringen och jakten på
attraktiv bebyggelsebar mark driver på
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en utveckling där maritima verksamheter
ofta kommer i vägen. Men även omsorgen om standskyddet och bevarandeperspektivet innebär att maritima verksamheter generellt riskerar att få flytta på
sig. Det finns också en konflikt mellan
tillväxt och miljö.
Detta är en problematik som påverkar
snart sagt all maritim verksamhet såsom
kryssningstrafik, passagerartrafik, kollektivtrafik till sjöss, varvsverksamheter, terminaler och annan infrastruktur,
gästhamnar och marinor. Generellt måste
samhällsplaneringen förbättras så att maritima verksamheters behov kan tillgodoses i syfte att främja besöksnäringen.
Därför sker en kontinuerlig process där
å ena sidan en sund och hållbar turism
utan allt för stor miljöpåverkan utgör
grunden för maritim besöksnäring, men å
andra sidan riskerar ett allt för stort fokus
på bevarande att hindra framväxten av
företag inom detta segment av besöksnäringen. Det här är en utveckling som riskerar att hindra tillväxten inom besöksnäringen då tillgängligheten minskar och
förutsättningarna att bedriva verksamhet
inriktad mot besöksnäring försvåras. Det
finns en utbredd uppfattning inom den
maritima näringen att vågskålen i dag allt
för ofta väger över mot miljö- och bevarandeperspektivet. Det måste bli tydligare vid tillståndsgivning att myndigheter
även skall se till främjandeperspektivet,
och då särskilt vad gäller den maritima
besöksnäringen.
För att den maritima näringens potential skall kunna nås behövs därför
en bättre samhällsplanering. Besöksnäringsutredningen delar denna analys och
konstaterade att ”hamn- och kajmiljöerna
har värden för turism och besöksnäring
i flera perspektiv – för olika typer av
sjöfart och som bärare av det maritima
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kulturarvet som kan utgöra grunden för
nya besöksmål – och att det är därmed ett
risktagande att snabbt bygga bort dessa
värden ur stadsbilden”. Vidare konstaterade utredningen att ”den snabba och omvälvande utvecklingen av stadsmiljöerna
är ytterligare ett skäl att utveckla metoderna för att integrera besöksnäring och
turism i fysisk planering”. Utredningen
gjorde tillsammans med Trafikverket
en ”intervjuundersökning med planeringsansvariga tjänstemän i regioner och
kommuner, som visar att eventuella infrastruktursatsningar med koppling till
turism i huvudsak görs utifrån politiska
ställningstaganden snarare än baseras
på samhällsekonomisk analys, eftersom
beräkningsmodellerna inte är utvecklade
för detta”. Det är anmärkningsvärt att det
saknas samhällsekonomiska beräkningsmodeller för att fastställa samhällsnyttan
med bland annat passagerarsjöfart.
Det är därför angeläget att sjöfartens
aktörer bidrar till att förmedla kunskap
om näringens betydelse för samhällsplanerande myndigheter och att sjöfarten
finns med när kommuner fastställer översiktsplaner och när infrastrukturhållande
myndigheter fastställer investeringsplaner.

Svensk sjöfart genererar
arbetstillfällen även i
Kina
Sjöfarten genererar inte bara jobb inom
transportsektorn. Sverige har en marinteknikindustri som verkar på en global
marknad och som har många världsledande varumärken. Flera svenska storföretag har betydande maritima verksamheter med mycket hög exportandel såsom
ABB, Alfa Laval, Ericsson, SAAB och
Volvo AB för att nämna exempel. Enligt
Sveriges Marintekniska Forum (SMTF)

finns 3500 företag i Sverige som vänder
sig mot handelstonnaget. Värt att notera
är att de marintekniska företagen exporterar 82 procent av sin produktion, enligt
SCB. Även om fartygen byggs i Kina och
andra länder så fylls de fortfarande med
svensk teknik och kunnande som skapar
sysselsättning på en mängd orter runt om
i Sverige.
Bakgrunden är att svensk sjöfart har
ett mycket gott renommé och ligger oftast
bland de absolut främsta nationerna i olika rankingar avseende till exempel miljö
och säkerhet. Rederinäringen har framgångsrikt utvecklat fartygsdesign och alternativa bränslen och överlag effektivare
fartyg. Ett nyproducerat modernt fartyg
har cirka 40 procent lägre miljöpåverkan
än den tidigare generationens fartyg. Ytterligare effektiviseringar kommer att ske
framgent genom fortsatt utveckling av
sådant som skrov, drivlina och bränslen.
Men den svenska marintekniska exportindustrin möter också svårigheter
och har inte samma förutsättningar när
det gäller draghjälp vid exportsatsningar
som i våra grannländer där exempelvis
Storbritannien, Nederländerna och Tyskland kan nämnas.
Enligt en kartläggning som Business
Sweden presenterade 2017 är en ”tydlig
trend och utmaning är den ökande protektionismen som skapar svårigheter att
nå de investeringar som görs i flera av de
marknadsledande maritima nationerna”.
Det innebär svårigheter för svenska företag att komma in på marknader som Sydkorea, Japan och Kina men även i Frankrike då dessa länder i huvudsak prioriterar
och avsätter skattemedel till inhemska
varv och underleverantörer för produktion av fartyg och offshore-konstruktioner. Svenska företag behöver kunskap om
hur de ska hantera denna protektionism

och hur de håller sig orienterade om de
affärsmöjligheter som uppstår. Det finns
därför behov av ett ökat handelsfrämjande för att svenska företag skall kunna
hävda sig i en den globala konkurrensen.
Specifikt vad gäller försvarsmakten och
marinen kan också finnas anledning att
fråga sig om inte upphandlingar ses som
en möjlighet att använda svenska fartyg
som skyltfönster mot omvärlden i syfte
att främja exporten.

Sammanfattning

Det finns glädjande en bred uppslutning
kring hur den maritima näringen har en
stor potential i Sverige. Transporter, besöksnäring och export av marin teknologi
lyfts fram. Men det finns utmaningar som
måste mötas.
•
Trenden talar för att sjöfartens betydelse i transportarbetet kommer öka.
Men det ställer å andra sidan krav på
att sjöfartspolitiken blir mer konsekvent än vad den är i dag.
•
Den maritima besöksnäringen har
en stor potential, men samhällsplaneringen måste förbättras för att ge
förutsättningar.
•
Svenskt maritimt tekniskt kunnande
ger jobb och företag, men den ökade
protektionismen runt om i världen
ställer krav på utökat handelsfrämjande.
Maritimt Forum (tidigare Sjöfartsforum) är en intresseförening för det
maritima klustret med uppgift att driva
klustergemensamma frågor för en stark
maritim näring. Maritimt Forum består
av drygt 100 medlemmar som är företag, organisationer, stiftelser, utbildningsinstitut, föreningar och myndigheter. Verksamheten finansieras genom
medlemsintäkter
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Cyberhot mot sjöfarten
Abstract: This article studies the fairly recent development of cyber threat and its
potential severity for the shipping industry. That the threat must be taken seriously
can be understood by the consequences of the so called virus Petya. In June 2017,
this ransomware struck the logistics management systems of the container terminal
in Gothenburg, forcing the terminal to revert to manual control. The article includes
an outline description and examples of cyber threat (sv. cyberhot) and cyber attack
(sv. cyberattack). A short description of risk associated with the threat is also provided along with initial efforts from states, intergovernmental and trade organisations
for reducing the risks and managing the consequences. The article follows a series
of the author’s coverage of civilian aspects of maritime security, in particular concerning the shipping industry’s security measures in response to serious crime. The
author argues that cyber security should be included in the general provisions for
maritime security, rather than being treated in isolation. The author furthermore
argues that the increased application and sophistication of technological navigational methods represent vulnerabilities and that therefore manual navigation procedures should be re-emphasised for mariners, in particular in navies. The author
would like to thank Mattias Widlund for his support regarding legal aspects for this
article.

Inledning
Genom tiderna har sjöfarten attraherat
många typer av hot, vilket är en följd av
att den representerar stora värden och för
att den utgör en oundgänglig del av handelskedjan. Den allt större förekomsten
av avancerade och till nätverk anslutna
system ombord har visserligen skapat
många fördelar för ekonomi, säkerhet

och skydd. Samtidigt innebär det en ökad
risk för cyberhot, i synnerhet när ett fartygs olika driftssystem är uppkopplade
mot internet eller andra nätverk. Högst
betydelsefullt för det framväxande cyberhotet mot sjöfarten är också den ökade
sammankoppling som sker mellan olika
system. Som exempel på sådana system
kan nämnas:
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1.

system för elektronisk navigation,
vädertjänster (weather routing),
kommunikation, underhåll, lasthantering, incidentrapportering och maskindrift,

2.

system för logistik- och bolagsstyrningssystem på rederi- eller koncernnivå, samt

3.

system för kommunikation mellan
fartyg och flagg och kuststat, såsom Maritime Single Window och
Ship Security Alarm System (fartygs
skyddslarmsystem).

En ytterligare komplikation är den reducering i bemanning som skett under de
senaste decennierna, vilket innebär att
möjligheterna att motverka eller avhjälpa
ett angrepp med fysiska medel är små;
eller till och med obefintliga om utvecklingen fortsätter mot helt obemannade
fartyg. Ändå anses i dagsläget det största
cyberhotet inte utgöras av externa aktörer
utan av personal som genom okunskap,
oaktsamhet eller felaktig hantering riskerar att orsaka skador eller att öppna blottor för intrång.

Cyberhot
Sjöfarten attraherar cyberbrottslingar
bland annat eftersom en cyberattack,
oavsett dess syfte, sett från gärningsmannens synpunkt kan kräva små resurser samtidigt som det kan vara förhållandevis låg risk men hög avkastning
förknippad med brottet. Just förhållandet
att brottet sker över datanät gör att det
kan utföras över stort avstånd, vilket ger
förövaren fördelen av att vara fysiskt separerad från offret samtidigt som motåtgärder från myndigheter försvåras över
jurisdiktionsgränser. Hotet är brett, från
aktivister och terrorister till statliga aktörer. Till dessa skall läggas aktörer som
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säljer hackning som en tjänst, som en
slags konsult i cyberkriminalitet, till synes utan urskiljning för kundens uppsåt.
En enkel kategorisering utifrån angriparens drivkraft ger följande exempel på
hot:
•
Ideologiskt drivna
* Religiöst eller politiskt drivna
terrorgrupper eller ensamagerande terrorister
* Politiska aktivister
•
Ekonomiskt drivna
* Kriminella aktörer (utpressare,
”cyberpirater”)
* Pirater
* Företagsspioner
* Dataintrångsentreprenörer:
Hackers for hire eller crime as
a service
•
Statligt drivna (direkt eller genom
ombud/förtäckt)
* Spionage
* Påverkansoperationer riktade
mot militära mål
* Påverkansoperationer på civilsamhället inför exempelvis val
•
Andra
* Opportunistiska hackare – för
spänning och utmaning
* Missnöjd personal – egen eller
genom affärskontakter
Gemensamt för dessa aktörer är att de är
svåra att spåra och identifiera. Ofta används många led av länkar eller så görs
attacker via kapade datorer. Oavsett det
innebär själva gränsytan mellan dator
och person att det kan vara svårt att identifiera personen bakom en attack. Detta
avhjälps i viss mån genom nya avancerade system för mönsterigenkänning och
analys av stora datamängder som successivt minskar tangentbordets anonymitet.

Cyberattack
Syften och metoder
En cyberattack innebär ett angrepp mot
datasystem, IT-infrastruktur, nätverk eller datorer för att stjäla, förvanska eller
förstöra information eller system. Även
om sabotage kan uppfattas som den mest
konkreta skadan finns betydande risker
även med spionage eller stöld av information liksom av manipulerad information.
Till skillnad från sabotage är de senare
ofta svårare att upptäcka.
Stulen information kan säljas, antingen tillbaka till sin ursprungliga ägare eller till konkurrenter och liknande parter.
Den kan också spridas, oförvanskad eller
manipulerad, för att gynna en aktör eller
misskreditera en annan. I ett andra led
kan information om last, rutter eller affärsförbindelser användas för att planera
andra brott; det har länge funnits misstankar om att stulen information bidragit
till att identifiera mål åt pirater. En terroristattack skulle underlättas av kännedom om ett fartygs eller en hamnanläggnings skyddsplan, dokument som därför
är belagda med sekretess.
Cyberattacker kan även användas för
att sprida falsk information eller för att
störa kommunikationen mellan aktörer.
Visserligen lär felaktig hantering ha orsakat både det larm om Viktigt meddelande
till allmänheten (VMA) som ljöd över
Stockholmsområdet i juli i fjol (2017),
liksom det SMS-larm om inkommande
missiler som sändes ut i Hawaii i januari
i år (2018) men den typen av falsklarm
skulle också kunna användas av en statsaktör för att undergräva allmänhetens
förtroende för myndigheter och samhällsfunktioner.
På motsvarande sätt kan GPS spoofing erodera förtroendet för navigations-

system. Det innebär att GPS-mottagare
störs till att ge vilseledande falska positioner på litet eller stort avstånd från den
korrekta.
En cyberattack riktad mot sjöfarten
kan användas för ett stort antal syften.
Det kan handla om terrorism och sjöröveri men även t.ex. sabotage eller datakapning. Det skulle även kunna vara så kallat
gråzonsagerande, där en stat försöker att
påtvinga en annan stat sin vilja genom att
agera i gråzonen mellan fred och krig.
Cyberattacker kan därför också betraktas som ett medel för en aktör för att
uppnå en viss effekt. I den mån effekten i
sig är brottslig kan gärningsmannen således göra sig skyldig till två brott, dels
dataintrång eller grovt dataintrång (jfr t
4 kap. 9 c § brottsbalken), dels ett annat
från dataintrånget fristående brott.
Cyberattacker
På senare år har olika typer av cyberattacker återkommande skapat rubriker,
samtidigt som mörkertalet potentiellt kan
vara mycket stort, i synnerhet avseende
utpressning med hjälp av cyberkapning.
I takt med att samhället i allt högre grad
kopplas upp mot nätverk kan kännedomen om en attack innebära en svår ryktesförlust för den drabbade parten.
En av de kanske mest kända cyberattackerna som tillskrivs statsaktörer är
Stuxnet-viruset som enligt rykten utvecklats av amerikanska och israeliska
militära organisationer för att sabotera
den iranska urananrikningen. Viruset
påverkade styrningen av centrifugerna så
att förslitningstakten ökade varvid produktionen nedgick.
I maj år 2017 spreds viruset Wannacry som utnyttjade säkerhetshål för
att ta över och kryptera hårddiskar som
utpressning, där offret mot en summa
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pengar fick lösenordet för att låsa upp
sina filer. Trots att säkerhetsuppdateringar för Windows kom redan inom några
dagar uppskattas mer än 200 000 datorer i 150 länder ha drabbats. I december
samma år kom uppgifter att USA utpekar
Nordkorea som ansvarigt för attacken.
Ett snarlikt virus drabbade Myndigheten
för press, radio och tv som betalade ut lösen, vilket rönte kritik eftersom det går
emot de rekommendationer som utfärdats
av Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap, MSB.
Bara en månad senare, i juni år 2017,
drabbades världen av ett annat utpressningsvirus kallat Petya. Viruset tog sig
bland annat in i datasystemet hos APM
Terminals, som driver containerhamnen i
Göteborg, vilket ledde till att den automatiserade hanteringen förlamades och man
tvingades till manuell logistikhantering
i Skandinaviens största containerhamn.
Vissa uppgifter gör gällande att Petya,
som först upptäcktes år 2016, kunde ha
undvikits om säkerhetsuppdateringar
gjorts, vilket pekar på vikten av att kontinuerligt följa upp och sköta datasystem
för som det lakoniskt kommenteras kommer alla system som är uppkopplade förr
eller senare att angripas.
Dessa tre är kanske de mest kända men
de representerar också tre olika typer av
attacker. Wannacry tog informationen
som gisslan för att utpressa ägarna. Petya fungerade snarlikt men eftersom det
rörde sig om ett verksamhetssystem gav
det omedelbart konsekvenser för den fysiska aktiviteten, trots att containers i sig
kan ses som teknologiskt osofistikerade.
Slutligen är Stuxnet ett exempel på skada
åsamkad av virus i ett styrsystem, dessutom så förslaget programmerat att det tog
lång tid att upptäcka och lokalisera felet.
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Skyddsåtgärder mot
cyberhot
På central nivå, inom internationella,
nationella och branschorganisationer, är
man medveten om problematiken och
både uppmuntrar och stödjer sjöfarten i
att utveckla medvetenhet och minska sårbarheten. Underlag för att förstå hotet,
implementera motåtgärder och hantera
incidenter har utarbetats i flera länder liksom av Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) och branschorganisationer.1
På grund av cyberhotets geografiska
obundenhet, mångfacetterade karaktär
och de olika vägar som står till buds för
en angripare är hotmedvetande centralt
och något som i praktiken omfattar all
personal på dagens högteknologiska fartyg liksom vid rederiernas landorganisationer. Denna utveckling följer ett välkänt mönster där en ny tekniks införande
resulterar i nya lösningar men också nya
hot. Samtidigt kan cyberhotet ses som
bara ett nytt och ytterligare sätt att hota
sjöfarten; en ny metod genom ett nytt
medel men med samma mål, för angriparen. Därför är det positivt att rekommendationen är att hantera det i en utvidgad
förståelse av sjöfartsskydd.
Branschorganisationernas arbete har
skett i en grupp samlad kring Baltic and
International Maritime Council (BIMCO), som ju även haft en ledande position
i arbetet med beväpnad säkerhetspersonal genom att ta fram standardavtal och
insatsregler. I det av BIMCO framtagna
1. Se t.ex. IMO MSC.1/Circ.1526, Interim Guidelines on Maritime Cyber Risk Management,
IMO MSC-FAL.1/Circ.3 Guidelines on Maritime Cyber Risk Management och American
Bureau of Shipping, The application of cybersecurity principles to marine and offshore operations, Volume 1: Cybersecurity.

Cyberskydd enligt strukturen i The Guidelines on Cyber Security Onboard Ships,
Version 2.0.
dokumentet struktureras cybersäkerheten i sex steg:2
1. Identifiera hot
2. Identifiera sårbarheter
3. Analysera riskexponeringen
2. BIMCO m.fl., The Guidelines on Cyber Security Onboard Ships, Version 2.0.

4.

Utveckla skydds- och upptäcktsförfaranden
5. Utarbeta kontinuitetsplaner
6. Utarbeta planer för att bemöta, begränsa och hantera attacker
Dessutom betonas behovet av att ha
skyddsåtgärder både på djupet och på
bredden. Detta innebär att säkerställa ett
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skydd på djupet med flera olika lager av
brandväggar och barriärer, detektionsoch kontrollsystem samt användarregler.
Det kompletteras med ett skydd på bredden, eftersom moderna fartyg ofta har
flera parallella och integrerade system.
Dessa system av system måste därför ha
en gemensam minsta skyddsnivå för att
inte öppna bakvägar för en cyberintrång.
I stor utsträckning speglas egenskaper från de i ISPS-koden3 stipulerade
fartygets respektive hamnanläggningens
skyddsutredning, vilket är naturligt eftersom dessa baseras på en systematisk
analys av verksamheter, hot och sårbarheter. Det är författarens uppfattning att
sjöfartsskyddet skulle gynnas av att behandla cyberhotet som en integrerad del i
sjöfartsskyddsarbetet. Detta för att förstå
växelverkan mellan det och andra hot liksom för att optimera skyddsåtgärderna.

Ansvar
Sjövärdighetsbegreppets breda och dynamiska innebörd har tidigare behandlats
i TiS av Mattias Widlund i artikeln Sjöfartsskyddets civilrättsliga implikationer
(nr 2/2014). I artikeln redovisas bl.a. det
engelska rättsfallet The Eurasian Dream
och svenska förarbetsuttalanden för att
illustrera begreppets tillämplighet på sjöfartsskyddsåtgärder enligt ISPS-koden.
Jag nöjer mig här med att konstatera att
åtgärder som syftar till att skydda fartyg
och sjöfart i övrigt mot cyberattacker,
med stöd av vad som framförts i nämnda
artikel, med all säkerhet ska inräknas i
det allmänna sjövärdighetskravet.
Givet att de cyberspecifika skyddsåtgärderna inte har vidtagits på ett adekvat
sätt skulle ett fartyg alltså bli sjöovärdigt,
3. International Ship and Port Facility Security
Code, 2004.
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vilket kan få effekter på sjötransportoch sjöförsäkringsavtal, liksom leda till
straffansvar för redare och befälhare, och
dessutom utgöra grund för olika offentligrättsliga inskränkningar i användandet
av ett fartyg (exempelvis nyttjandeförbud).
I varje fall hypotetiskt skulle man
också kunna tänka sig att den som genom oaktsam hantering av en uppgift
som enligt 30 § 1 st. lagen (2004:487) om
sjöfartsskydd omfattas av tystnadsplikt
möjliggör att uppgiften röjs genom ett
dataintrång gör sig skyldig till brott mot
tystnadsplikt (jfr 20 kap. 3 § 2 st. brottsbalken).

Avslutande kommentarer
Sammanfattningsvis kan man utan tvekan konstatera att dagens sjöfart är beroende av IT-system och därmed också
sårbar för IT-attacker. Inte minst de ombordvarande på fartygen utsätts för stora
risker kopplade till denna sårbarhet men
även tredje man kan drabbas.
Mot bakgrund av den skada ett fartyg med kapade IT-system skulle kunna
åstadkomma, framstår cyberhotet som
en omständighet som mycket väl kan
komma att fördröja användandet av helt
obemannade fartyg. Dessa fartyg är naturligtvis särskilt känsla för IT-relaterade
störningar och deras framförande kan
knappast tillåtas kunna bemäktigas av
terrorister, pirater eller sabotörer. Samtidigt utgörs idag det största hotet mot cybersäkerheten av den mänskliga faktorn,
vilket skulle kunna ses som en gynnsam
egenskap hos minimi- eller obemannade
fartyg. Som påpekats ovan saknar emellertid ett obemannat fartyg redundans
om systemen slås ut, medan besättningen
på ett bemannat fartyg teoretiskt skulle
kunna slå ifrån systemen och övergå i

manuellt förfarande. Det senare kan dock
endast ske om tillräcklig förmåga finns
för att framföra fartyget med navigatorisk säkerhet utan tekniken.
Den alltmer omfattande och sofistikerade tekniken kan därför få till följd att
förnyade och högre krav kommer att ställas på kunskaper om manuell navigation.
Emellertid har astronavigation, manuell
radarplotting och liknande kompetenser
idag delvis reducerats till orienterande

kunskaper i navigationsutbildning. Behovet av dessa färdigheter gäller i synnerhet
för militära nautiker, för vilka även cyberdomänen väntas utgöra en oundviklig
del av framtidens krigföring. De måste
därför ha förmågan att verka även under
störda förhållanden, vilket understryker
vikten av de närmast tidlösa kunskaper
som förmedlas vid skoldivisionen och
under bryggtjänstgöring.
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En modern försvarspolitik
Abstract: The Strategic conditions for Sweden have changed substantially since the
Cold War ended. The uncertainties are higher with Putin and Trump at the triggers
of a possible nuclear war. Sweden should today not sharpen the situation by openly
and without provocation joining NATO, but stick to the security programs of the
European Union, while increasing the defense budget to 2% of the GNP. Globalization also means that Sweden is more sensitive to today’s crises, and defense operations must start already in peace-time. We should understand that a small country
with only conventional forces cannot deter a super-power with nuclear capabilities
from taking part in a possible growing conflict situation. Many detailed proposals
are presented, including re-organizing the armed forces, building a new civilian
defense system and creating a cyber warfare branch. The national command should
be better integrated in the government, and there are some desirable changes in the
location and tasking of the armed forces.
Den säkerhetspolitiska utvecklingen ter
sig i dagsläget alltså alltmera osäker och
ytterst beror den på ledarskapen i de båda
dominerande kärnvapenmakterna. Hur
och när Putin eller Trump kan tänkas ingripa för att upprätthålla sina uppfattade
ledarroller, kan vi dessvärre mest spekulera kring och en mera akut situation kan
i värsta fall uppstå tämligen omgående.
Även om infiltration utan att öppet gå i
krig börjat fungera som en ersättning

för mera vanliga eller mer kända krigföringsmetoder, hotar ändå ett kärnvapenkrig i bakgrunden, om utvecklingen
av någon anledning skulle gå över styr.
Detta bör observeras för vår framtida försvarspolitik.
I detta osäkra läge bör vi förstås stärka
de krafter som vi kan påverka och undvika att opåtalat utmana krafter som vi inte
kan kontrollera. Vi bör därför i dagsläget undvika att skärpa den relativt lugna
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situationen i vår del av Nordeuropa genom att på eget initiativ formellt ansluta
oss till Nato. Alla vet ju ändå att vi är ett
västland! Men om situationen skulle förvärras genom hotande ryska verksamheter, så ska vi förstås reagera, inledningsvis genom att diplomatiskt ”hota” med att
gå med i Nato och, om det inte hjälper,
som en yttersta nödåtgärd helt och fullt
ansluta oss till västalliansen. Fram till
dess kan vi inom ramen för EU Lissabonstadga och säkerhetsstrategi samt de
särskilda riktlinjerna för maritim säkerhet, verka för landets och medborgarnas
skydd nästan så mycket vi skulle vilja och
tillsammans med de partners vi själva
önskar samverka med. Men där finns en
hake: vi måste satsa bättre på vårt försvar
än vad vi gör i dag; en 2 % -nivå borde
ligga som bas för våra försvarssatsningar
redan nu.
Samhället är numera betydligt mera
känsligt för störningar än tidigare och har
därför fått ett nytt och betydande behov
av stöd och hjälp för att kunna motsvara
medborgarnas försörjning och säkerhet,
vilket bör vara vägledande, då vi utformar vår försvarspolitik. Globaliseringen
skärper kraven på våra maritima förmågor och innebär, att vi har blivit mera
beroende av goda kontakter med andra
stater för att kunna upprätthålla vår välfärd. Östersjön har efter det kalla kriget
återfått rollen som ett medelhav, där flera
stater och organisationer använder havet
för handel och sjöfart. Det betyder alltså
också att vår handelstrafik ökar och även
här har vi betydande skyldigheter tillsammans med våra grannar och andra
EU-medlemmar. Vi bör därför kunna
bidra till att säkerheten till sjöss upprätthålls tillsammans med våra grannar och
partners samt till att medverka i åtgärder
så att de konflikter, som idag kanske mest
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finns fördolda, inte tillåts eskalera. Kriser kan i nuläget uppstå mycket snabbt
och därför måste vi tillsammans med
våra partners kunna ingripa redan idag
och vid behov även med vapenmakt för
att upprätthålla säkerhet i bredaste bemärkelse och även om staten Sverige inte
befinner sig i krig.
Mycket av de nya förutsättningarna för
vår säkerhet och därmed också för vårt
försvar kan man ta del av i ”Nationell
säkerhetsstrategi”, som gavs ut av Statsrådsberedningen i januari 2017, men som
hittills tydligen mest hamnat i något arkiv
och glömts bort. Där finns för övrigt en
bra lista över ”Våra nationella intressen”
utskriven för första gången sedan hedenhös! Det vore därför på plats att göra
ett försök att göra en försvarspolitisk
tolkning av vad säkerhetstrategin skulle
kunna innebära för vårt framtida försvar
i bredaste bemärkelse.
Den viktigaste skillnaden ligger kanske i att vårt försvar i första hand ska
kunna verka i fred och så att vi inte hamnar i någon krigisk konflikt. Tidigare har
vi ju antagit att ett mobiliserande försvar
skulle vara avskräckande och därmed
fredsbevarande. Så trodde vi att det fungerade tidigare, men möjligen har vi nu
börjat inse, att ett litet land med enbart
ett konventionellt försvar – även om det
är aldrig så starkt – inte kan avskräcka
en kärnvapenbeväpnad supermakt från
att vidta de åtgärder som man där anser
vara behövliga i en konfliktsituation. Det
behövs alltså ett ganska omfattande ”omtänk” – och säkerheten för vårt samhälle
handlar idag alltså inte om att bara gå tillbaka och göra som vi gjorde tidigare. Vi
måste tänka och göra något bättre!
Lite enkel konfliktteori vore kanske
också bra att fundera kring, när ett modernt försvar ska byggas upp och så att

vi inte mest upprepar tokigheterna från
tidigare år. Av ganska egendomliga skäl
var invasionsförsvarets tänkta funktion i Sverige ju centrerat kring, att en
kraftsamlad insats skulle ske med de tre
försvarsgrenarna samordnat mot ett överskeppningsföretag, vilket från en mera
teoretisk utgångspunkt får betraktas som
mycket egenartat, eftersom tidsperspektiven är så olika. Så har faktiskt inga konflikter alls genomförts under det senaste
seklet. Nästan alla konflikter har i stället
det gemensamt, vare sig de eskalerat till
krigisk nivå eller inte, att den inledande
konfliktfasen främst handlar om att tillförsäkra sig ett fördelaktigt utgångsläge,
om konflikten av någon anledning skulle
eskalera. I Sverige anses det ju nästan lite
ofint, att dela in konflikter i en strategiskt
inledande – och för kuststater oftast –
marin fas och en följande mera krigiskt
militärt inriktad, men så ser ju verkligheten ut, vilket vi bör förstå och uppmärksamma så att det blir en del av vår
kommande försvarsinriktning. I praktiken innebär detta, att vi kan samverka
med våra partners vid operationer under
en inledande fas för att lösa enklare och
överenskomna uppgifter, eftersom det då
fortfarande råder fred, medan mera militärt inriktade operationer ännu inte kan
genomföras; men planering kan förstås
inledas. Även här finns det alltså mycket
att ta till sig!
Några andra aktuella säkerhetspolitiska slutsatser, som har tydlig bärighet
på en tilltänkt ny försvarspolitik, kunde
annars vara:
•
Försvarsmakten har i uppgift att aktivt arbeta för en fortsatt fredlig utveckling och bör kunna verka tydligt
redan under allmänt fredstillstånd för
att värna samhället och vårt politiska
oberoende samt kunna upprätthålla

•

•

•

•

•

landets territoriella integritet. Inriktningen i stort ska främst handla om
verksamheter som kan bedömas stärka landets säkerhet och att motverka
att de motsättningar som vi kan beröras av medges att eskalera.
Försvarsmakten bör organiseras i
självständiga försvarsgrenar, som
har i uppgift att samverka med våra
grannländers motsvarande organisationer för att främja våra gemensamma nationella intressen. Det kan i sin
tur betyda att försvarsgrenarna kan
behöva egna materielkommandon
och att FMV därför kan läggas ner.
En rimligt avvägd förbandsmängd
hålls i tillgänglig reserv för en tröskelfunktion. Denna styrka ska kunna
variera i omfattning och helt eller
delvis kallas in om regeringen bedömer situationen som allvarlig eller
hotande, medan den aktivt tjänstgörande delen i huvudsak bör vara fast
anställd.
Ett civilförsvar – kanske som en egen
försvarsgren - baserat på kommunernas möjliga behov byggs upp främst
för att kunna möta attacker från terrorister eller från kriminella ligor och
för att ta hand om civilbefolkningen,
om sådana attacker – eller naturkatastrofer – inträffar.
Ett cyberförsvar byggs upp. Även det
möjligen som en egen försvarsgren?
Kanske bör även en tydligare ”public
service”-aspekt läggas vid radio och
Tv-nyheter?
Det Säkerhetspolitiska rådet aktiveras och en ”Strategisk ledning” tillkommer i försvarsdepartementet för
att med fackkompetens kunna råda
regeringen i uppkomna säkerhetshotande frågor.
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•

•

•

•

Beslutade insatser bör verkställas
– operativt ledas – av en ”Operativ
insatsledning” som sammansätts med
hänsyn till vilka operationer som vi
beslutat att genomföra och som ersätter dagens Högkvarter.
Försvarsgrensledningarna utlokaliseras från Stockholm. Varför inte en arméledning ”mitt i Sverige” i Örebro,
en marinledning i vårt maritima centrum Göteborg och en flygvapenledning i anslutning till våra viktigare
flygrutter i Uppsala eller möjligen i
Nyköping?
Försvarsmaktens förbands och stabers etablissemang bevakas av vaktförband, som lämpligen kan rekryteras bland veteraner och bland fast
anställd personal, som avslutat en
anställningsperiod och skulle passa
bra i en ny roll. Från en mera internationell utgångspunkt, ser det ser
ju idag ganska konstigt ut, då civila
vaktbolag sköter inpassering och personkontroll till våra högre ledningsenheter!
Vår livsmedelsberedskap kunde ökas
betydligt, om det fanns ett statligt
program för odling och djurhållning
och som kunde producera också för
katastrofhjälp till drabbade länder
– kanske främst i tredje världen. En
sådan reform skulle förstås också påverka vår biståndsverksamhet.

Därutöver några mera försvarsgrensanknutna funderinger:
Arméns huvuduppgift i ett framtidsscenario blir alltså att kunna möta akuta och
snabbt uppkommande hot med insatsberedda förband och med snabbinkallade
reservenheter. De fyra Militärdistrikten
blir arméns grundorganisation. Fredsbemannade snabbförflyttade förband
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– kanske i form av motoriserade bataljoner – sätts upp med uppgift att snabbt
kunna sättas in i en bedömd hotriktning
och även kunna verka som förstärkning
till polisen i försvaret mot terroristattacker. I fredsbemanningen bör det även
ingå rörliga luftvärnsförband; främst för
skydd av flyg- och marinbaser. Enheter
som genomfört internationella operationer kan ingå direkt i den del som kan
snabbinkallas. Förband för internationella operationer sätts upp vid behov och
efter möjliga svenska åtaganden.
Armén borde organiseras så att den
traditionella
landskapsanknytningen
återupptas. Ett antal regementen kan kaderbemannas för att lösa truppslagsinriktade uppgifter inom materielutveckling
och taktik – ”Truppslagscentra”, medan
andra främst får uppgifter inom värnpliktsutbildningen. Om en mera allmän
värnpliktsutbildning tillkommer, bör utbildningens inriktning medge, att individerna efter genomförd utbildning kan
engagera sig i lokala försvarsuppgifter;
civila eller militära och i frivilligorganisationer.
Hemvärnets uppgifter breddas så att
förmågan att ge stöd till det civila samhällets blir tydligare.
Även Marinen ska kunna möta snabbt
uppkommande hot och inriktas i fredstid mera på att skydda vår försörjning i
bredaste bemärkelse. Marin närvaro även
på Västkusten motiverar mer än en fördubbling av antalet ytstridsfartyg eller
snarare patrullfartyg samt dessutom tillkomsten av ytterligare ett amfibieförband
baserat i Göteborgsområdet. Marinens
verksamhet samordnas med Kustbevakningen, som inlemmas i marinen som ett
tredje ”vapenslag”. Marint deltagande
i patrullering vid Europas kuster kan

kanske kombineras med biståndsuppgifter – sjukvård och/eller nödproviant.
Flygvapnet är kanske den försvarsgren,
som är bäst anpassad till den nya verkligheten, men en ”flottilj” borde förstås
också finnas i östra Svealand! Alla flottiljerna ska ha en fungerande alternativbas
och basering.
Civilförsvaret borde i första hand inriktas på att möta terroristattacker lokalt och
planeras med kommunen som bas och beroende på lokala förutsättningar. Svårare
kan vara, att planera för hur samhället
ska kunna möta en kärnvapenattack! Vart
ska utrymning ske och hur?
Cyberförsvaret. Det gamla psykologiska försvaret var kanske alltför passivt
och skulle behöva en uppgradering så att
medborgarna inte alltför enkelt kan vilseföras. Kanske behövs också ett avtal med
SVT och SR, så att en tydligare ”public

service” - inriktning genomförs. En väl
upparbetad nyhetsförmedling är kanske
trots allt den största svagheten i dagens
totalförsvar och även här borde ett internationellt samarbete kunna införas; i
varje fall ett nordiskt!
Som man kan se, finns det många och
delvis nya utvecklingar av vår försvarspolitik, som kan övervägas. Kopplingen
mellan ”en levande landsbygd” och en
aktiv biståndspolitik kunde ju vara en intressant modell att bygga. Det vore kanske också en samordnad marin närvaro i
Östersjön med deltagare från alla frivilliga strandstater och med syftet att motverka illegal verksamhet och terrorism
redan till sjöss!
Vi kan inte bara fortsätta som tidigare
eller som det mest syns vara nu; gå tillbaka till hur det var förr! Vi måste tänka
bättre än så!
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Kommendörkapten
MATTIAS SVEDIN

Kommendörkapten Mattias Svedin är mariningenjör och
tjänstgör som chef för logistikledaravdelningen i FMLOG.
Han har tidigare arbetat med materielplanering i HKV, dels
som samordningsansvarig för MSA och dels inom försvarsmaktsplaneringen.

Mariningenjören - då, nu och framgent
Abstract: The Royal Swedish Navy anticipates a personnel system including officers, petty officers and employed sailors. This has been discussed by Jonas Hård af
Segerstad in TiS no. 4 2017. He mentions the need of reintroducing an educational
plan for Naval Engineers, a plan that I would like to discuss as follows. For more
than 200 years the naval architects, and subsequently naval engineers, have had a
key role in the construction of warships. Due to a lack of strategic personnel planning for naval engineers since 2005, they have declined in importance for the development, design and procurement of military systems. If Sweden is to take its place
as a technological competitor in the battle space, it is of great importance that the
personnel working with the development of military materiel are well-educated individuals. The naval engineer is a good example of such an individual, contributing
to the best possible platforms for the navy.
I TiS nr 4 2017 skriver Jonas Hård af Segerstad om Försvarsmaktens personalförsörjning. Förtjänstfullt, i mina ögon,
menar han att ”Mariningenjören behöver återkomma strukturerat”. Min avsikt
med denna artikel är att, i någon mån,
komplettera Jonas beskrivning av personalförsörjningen, med några rader om
mariningenjören.
I samband med 1999 års mariningenjörsriksdag sa den numera pensionerade
kmd/ming Mikael Wendel till mig att
”kommendörkapten blir du, vare sig du
vill eller inte”. Detta var några månader
efter att undertecknad mönstrat av HMS
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Kalmar som fänrik och maskinist, till
förmån för kommendering till KTH för
studier. Kommendörkapten kändes för
egen del väldigt fjärran, men uttalandet
speglade den då gällande ordningen; flertalet av alla mariningenjörer skulle efter
utbildning och träning arbeta i befattningar på nivå OF4. Således skedde uttagningen och personalplaneringen mot
denna nivå. Redan innan utnämning till
mariningenjör fanns individualplan för
instegsbefattning/-ar och nivåhöjande
utbildning. Enligt min egen plan skulle
jag efter examen tjänstgöra vid 2.ytstridsflottiljen, följt av utbildning till örlkn,

därefter tjänstgöra vid FMV innan jag
skulle läsa till kk. Efter detta var den
långsiktiga planen att jag skulle arbeta
i fartygsprojekt vid FMV, varvat med
tjänstgöring på förband samt i HKV. Nu
blev det inte riktigt så, utan min tjänstgöring som andre flottiljingenjör varade
i endast fem månader. Det kom nämligen
ett försvarsbeslut, FB04, vilket fick stora
följdverkningar för mig som individ och
för hela mariningenjörskollektivet.
Nedan följer ett utförligt, ordningsmässigt något redigerat, utdrag ur jubileumsskriften Mariningenjörer 200 år1
från 1998:
Vikten av att den tekniska personal, som
skall handhava, vårda, tillverka och utveckla marinens dyrbara materiel, är väl
utbildad, tränad, erfaren och tillräcklig,
ävensom att landets varv och verkstäder
– genom en kontinuerligt bedriven ersättningsbyggnad av örlogsfartygen – bliva
förtrogna med marinens materiel, så att
de vid en mobilisering eller ett krigsutbrott snabbt och verksamt kunna medverka vid örlogsfartygs rustning, reparation
el. dyl., äro värdefulla erfarenheter, som
den förstärkta beredskapen [under andra
världskriget] lämnat.
Föregångare till mariningenjörerna var
de skeppsbyggmästare, som i äldre tider
arbetade på kronans varv och skeppsgårdar. Vid 1700-talets mitt hade några
av skeppsbyggeriets problem fått sin
vetenskapliga lösning, såsom frågorna
om läget av deplacementets tyngdpunkt,
ett fartygs bärighet och statiska stabilitet. För att förstå och kunna tillämpa de
1. ISBN-91-630-7167-3, Mariningenjörer, konstruktionsofficerare, skeppsbyggmästare. Mariningenjörkåren (O. Bergelin, C. Lilliehöök,
N. Svahn), Norstedts tryckeri AB, Stockholm
1998.

uppställda teorierna fordrades kunskaper
i den högre matematiken. Sådana ägde ej
den tidens skeppsbyggare. Skeppsbyggare F. H. Chapman, [sedermera adlad
af Chapman], studerade och utvecklade
teorierna till den grad att han 1775 publicerade Tractat om skeppsbyggeriet,
ett arbete som blev av utomordentlig
betydelse för skeppsbyggeriets utveckling, såväl i Sverige som internationellt.
I denna Tractat fann skeppsbyggaren för
första gången de skeppsbyggnadstekniska begreppen klart och systematiskt
definierade.
Mariningenjörerna räknar sin tillkomst från bildandet av Flottornas konstruktionsstat enligt Kungl brev den 4
maj 1798, vilken sattes på militär fot och
erhöll militära grader och rang. Via en
ombildning till Flottans konstruktionskår, och sedermera sammanslagning
med maskinistofficersstaten, bildades år
1868 Kongl. Mariningenjörsstaten. Denna hade till föremål för sin verksamhet
allt som ägde sammanhang med byggnad och underhåll av sjövapnets fartyg
och annan flytande materiel samt maskiner. Krigsfartygens slagkraft och effekt stegrades oavbrutet. Allt större krav
sattes på marinens tekniska personal. År
1905 framlade sjöförsvarsdepartementet till riksdagen ett förslag, motiverat
av flottans mångfald av invecklade anordningar, om att flottan skulle biträdas
av en mariningenjörskår, vars personal
erhållit en tillfredsställande utbildning
för sina speciella uppgifter. MIngK inrättades 1906 som en civilmilitär kår under
chefsskap av marinöverdirektören, tillika
chef för marinförvaltningens2 ingenjöravdelning.”
2. Vilket motsvarar de marina delarna av dagens
FMV; SPL Marin och AL Marin.
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För antagning till mariningenjörselev
krävdes studentexamen (motsv.), varefter civilingenjörsstudier vid teknisk
högskola varvades med tjänstgöring ombord i flottans fartyg samt vid varv och
verkstäder. Detta var en ordning som, i
stora drag, fortsatte att gälla fram till
NBO 1983. Fr.o.m.1987 rekryterades
mariningenjörselever bland, företrädesvis tekniska, officerare med normalt
ca ett års förbandstjänst som fänrik,
vilka efter antagning kommenderades
till teknisk högskola. Efter civilingenjörsexamen skedde utnämning till mariningenjör i en grad motsvarande den
enskildes
militära
utbildningsnivå,
vilket ofta var kaptens grad. Ytterligare befordran skedde efter gängse militära studier vid Försvarshögskolan.
Därtill ska nämnas specialingenjörerna, vilka som mest var uppdelade på
artilleri-, el-, min-, tele-, torped-, byggnads-, stations- och verkstadsingenjörer.
De var ofta direktrekryterade och gavs
en begränsad militär utbildning. En förespråkare för att denna personalkategori
skulle inlemmas i mariningenjörkåren
var marindirektör Arne Ullman. Han
menade att taktikerna kunde för lite om
teknik, att konstruktörerna hade för lite
förbandserfarenhet samt att det fanns för
få tekniska officerare. Ullman formulerade på 1950-talet att: Mariningenjörkåren
bör kompletteras med en grupp ingenjörer med fronttjänsten som huvudsakligt
arbetsfält och med härför avpassad teknisk och militär utbildning.3 Efter riksdagsbeslutet från 1962 om att rekrytering
av specialingenjörerna skulle upphöra,
uppstod personalkategorin mingG, mariningenjörer med gymnasieingenjörsexamen. I samband med införandet av
3. Mariningenjörer, konstruktionsofficerare,
skeppsbyggmästare, del 2, sid 38.
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NBO inlemmades mingG med de tekniska officerarna i marinen. Idag är flertalet
befattningar som teknisk officer i de marina förbanden specialistofficersbefattningar. Dessa är direkt jämförbara med
ming G; gymnasieutbildning, specialistofficersutbildning och förbandserfarenhet. Samverkan mellan mariningenjörer
och tekniska specialistofficerare, syftande till bästa tänkbara marina stridssystem, har länge varit och borde alltjämt
vara naturlig och självklar.
Mariningenjörskåren avvecklades, i
likhet med flertalet andra personalkårer i
Försvarsmakten, 1989-12-31. Kollektivet
skulle därefter kompetensmässigt representeras av en främste företrädare för
mariningenjörerna, vilket sedan 1997 endast skett som en informell tillikauppgift.
Denna tillikauppgift har dock många
gånger varit av avgörande betydelse för
HKV:s bemanningsbeslut, där den främste företrädaren alltjämt bidrar med sin
syn på var ingenjörskompetensen kommer till mest nytta för Försvarsmakten.
På senare år har även en främste företrädare för alla försvarsingenjörer4 utgjorts
av försvarslogistikchefen eller dennes
ställföreträdare.
Från att ha varit en egen personalkår
mellan 1798 och 1990, via att en mariningenjör vid personalstaben (motsv.) i
HKV skötte personalplaneringen av kollektivet, så inlemmades 2005 alla mariningenjörer i kategorin OFSK - officer
med särskild kompetens (ej att förväxla
med specialistkompetens). OFSK består
alltjämt av officerare med civilingenjörsexamen (motsv.), medicinalpersonal och
4. Personalkategorin heter egentligen Försvarsmaktsingenjör, men benämningen Försvarsingenjör är på intågande. T.ex. genomfördes
hösten 2017 en Försvarsingenjörsriksdag på initiativ av försvarslogistikchefen.

meteorologer. Därmed upphörde personalkategorin mariningenjör. Inte så att
individerna eller de befattningar som
dessa besatte upphörde att existera, men
de blev istället försvarsingenjörer, utan
något särskilt syfte eller någon särskild
uppgift mer än att bidra med akademisk
teknisk bildning.
Att en personalkategori avskaffas,
efter att under mer än 200 år ha utgjort
den kompetensmässiga grunden för all
marin teknisk utveckling, föregicks inte
av någon öppen debatt. Däremot förekom mången uppfattning om att mariningenjörskompetensen, utifall att den i
framtiden skulle visa sig behövas, fanns
att ”köpa på stan” genom att anställa
färdigutbildade civilingenjörer. Därefter
har flera enskilda insatser gjorts för att
hålla frågan om behov av försvarsingenjörer vid liv. Det har bl.a. resulterat i två
olika beslut fattade av två olika chefer för
produktionsledningen i HKV, med budskapet att Försvarsmaktens långsiktiga
materielutveckling kräver officerare med
civilingenjörskompetens.
Dessa beslut har till del omsatts i konkret långsiktig personalplanering. Fröet
är sått och vissa nyrekryteringar har
skett, fortsättning följer förhoppningsvis. Kostnadsmedvetenhet är ofta av
godo och i linje med det har de senaste
rekryteringarna utgjorts av färdigutbildade civilingenjörer med grundläggande
militär utbildning i botten. Dessa har
efter anställning getts anpassad officersutbildning och därpå följande förbandstjänstgöring i instegsbefattningar. Gamla
sanningar, om att mariningenjörseleven
behöver tjänstgöring vid förband samt
vid varv och verkstäder, är väl värda
att beakta. Min bestämda uppfattning
är att en instegsbefattning kan vara ypperlig om den planeras och följs upp mot

uttalade mål och syften. Individens bakgrund tillsammans med organisationens
behov måste sammanvägas, vilket kan
innebära att såväl rena elevbefattningar
som fyllande av en vakant befattning kan
komma i fråga. Om däremot instegsbefattningen innebär att man enbart fyller
en vakans, utan någon bäring mot uttalat mål, föreligger risk för besvikelse hos
såväl individ som organisation. Det är i
detta avseende angeläget att det är en erfaren mariningenjör som planerar, eller
åtminstone aktivt deltar i planeringen av,
hur instegsbefattningar ska individanpassas. Därefter lämpar sig mariningenjören,
enligt min uppfattning, bäst i befattningar inom materielprocessen: utveckling,
anskaffning och vidmakthållande av
marina system och plattformar. Flertalet
befattningar i HKV är då lämpliga. En
naturlig koppling till FMV måste finnas
för tjänstgöring där, inklusive möjlighet
till längre tjänstgöringsperioder i långsiktiga materielprojekt. Att bibehålla
kunskapen om förbandens verksamhet
och därmed materiella behov är angeläget, varför förbandstjänstgöring bör ske
i någon utsträckning. Flottiljingenjören
på de marina förbanden har ersatts av
befattningen logistikchef, vilken med
fördel kan besättas av en mariningenjör.
Vidare finns stridskraftsoberoende befattningar i HKV, på FMV samt på vissa
förband, vilka kan tillsättas av såväl en
marin- som en armé- eller flygingenjör.
Slutligen bör befattningar vid FHS nämnas, exempelvis vid den militärtekniska
avdelningen.
Vad ska då mariningenjörerna bidra
med i vår nutida och framtida marin? Ursprungligen behövdes de för att konstruera flottans fartyg så att de var stridsdugliga. Idag tar man på FMV inte ens fram
ett generalarrangemang utan inblandning
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av ett civilt konsultföretag, vilket förvisso går helt i linje med beslutet att arbeta på högre systemnivåer. Det är med
andra ord inte möjligt att kopiera tidigare
sätt att bemanna försvarsfamiljen med
mariningenjörer. Men kompetensen behövs alltjämt för att bidra till marinens
stridsduglighet; genom akademisk teknisk kompetens i kombination med kunskap om och förståelse för hur tekniska
system och plattformar nyttjas i striden.
Den skolning i matematiken och dess tilllämpning i olika tekniska ämnen, vilken
erhålls genom en civilingenjörsutbildning, utgör en utmärkt bas för en officer
som ska arbeta med projektering, utveckling och anskaffning av militära materielsystem. Civilingenjörsutbildning är
ingen absolut förutsättning för att kunna
utföra ett bra arbete inom ovan nämnda

områden, men den är en oerhört viktig
komponent för att marinen ska kunna
utveckla och anskaffa bästa möjliga materiel.
Vid hotbildsbedömningar omnämns
högteknologiska kvalificerade motståndare. För att framgångsrikt kunna möta
en sådan motståndare måste man själv
vara högteknologisk och kvalificerad.
Sverige är ett relativt litet land med högkvalitativa, flera nationellt utvecklade,
militära system. Två strategiskt viktiga
militära system är särskilt utpekade av
regeringen: stridsflygplan och ubåt. Att
upprätthålla nationell förmåga inom
dessa två områden kräver civilingenjörsutbildning, eller högre, bland den personal som arbetar med dem. Mariningenjören bör utgöra en adekvat del av denna
personal.

Fabian och Ewa Tamms stipendium
Fabian och Ewa Tamms stipendium på 30 000 kronor utdelas för vetenskapligt arbete inom sjötaktik – även innefattande utvecklingen av vapenbärare, vapen och hjälpmedel – navigation, sjöfart och den maritima miljön. Stipendiat skall genom studier,
resor etc. på vetenskaplig grund utveckla ett delområde inom ovan angivna områden.
Arbetet skall redovisas för akademien skriftligt senast ett år efter utdelningen.
Kungl. Örlogsmannasällskapet, på förslag av styrelsen, beslutar om utdelning av
stipendiet, som överlämnas vid akademiens högtidssammanträde den 15 november.
Ansökan om Fabian och Ewa Tamms stipendium skall vara Kungl. Örlogsmannasällskapet 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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Korresponderande 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 independant International Consultant
on Maritime Safety and Security Affairs, he is specializing in
the study of maritime terrorism and China as a maritime power.

China’s Arctic Policy Making and Implementation
On 26 January 2018, the State Council Information Office of the People’s Republic
of China published a white paper titled “China’s Arctic Policy1.” This paper has been
expected since China released, on 20 June 2017, a document titled “Vision for Maritime Cooperation under the Belt and Road Initiative.” This document that highlights
China’s utmost interest in the Arctic Ocean, envisioned another blue economic passage
leading up to Europe via the Arctic Ocean, in line with the priorities of the 21st century
Maritime Silk Road.
Despite being a non-Arctic state, China has been involved in Arctic affairs since it
joined the Spitsbergen Treaty in 1925.
However, China’s interest for the Arctic has steadily increased over the last dozen
years or so.
Its membership in the International Arctic Science Committee in 1996 marked its
more active participation in scientific research in the Arctic. In 2004, China built the
Arctic Yellow River Station in Ny Alesund in the Spitsbergen Archipelago and has
conducted research from that base for 14 years. In 2005, saw China was the first Asian
country to host the Arctic Science Summit Week. In 2013, it became an accredited
observer to the Arctic Council.
Since 1999, China has carried out eight scientific expeditions in the Arctic Ocean
with its current research vessel. The Ukraine-built Xue Long (Snow Dragon) is a dieselpowered icebreaker. The shipbuilding company Jiangnan is currently building China’s
first domestically built icebreakers. The Xuelong 2 is due to be ready for icy waters in
the course of 2019.
China has announced in 2016 that it also intends to build a nuclear-powered icebreaker. An agreement was signed then between the National Nuclear Corporation and
1. China’s Arctic Policy, The State Council Information Office of the People’s Republic of China,
January 2018.
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State Shipbuilding Corporation development of the nuclear-powered ships. Nuclear
power has the advantage of long range, compared with diesel-electric or gas-powered
engines. Along the Northern Sea Route, fuel deposits are rare.
China made it clear in the new white paper that, while paying due regard to the interests of other countries and the broader international community, it will first pursue its
own interests. It lists four resources that we shall review in the light of recent Chinese
activities.
First, China wants to build a “Polar Silk Road” through developing the Arctic shipping routes, which are composed of the Northeast Passage, Northwest Passage, and the
Central Passage. To that end, China “encourages its enterprises to participate in the infrastructure construction for these routes and conduct commercial trial voyages in accordance with the law to pave the way for their commercial and regularized operation.”
In recent years, Chinese companies
have begun to explore the commercial
opportunities associated with Arctic
shipping routes. On 10 September 2013,
COSCO’s M.V. Yong Sheng completed
her maiden voyage from Taicang to Rotterdam through the Northeastern Passage of the Arctic Waters. It lasted 27
days and covered 7 800 nautical miles,
which was 9 days and 2 800 nautical
miles less than the conventional routes
transiting the Strait of Malacca and the
Suez Canal. A multipurpose vessel, with
a total capacity of 190 000 dead-weight
tons, the Yong Sheng is certified with Ice
Class B1.
In 2015, the M/V Yong Sheng completed a record-setting round trip from Europe to North China by sailing through
the Arctic waters of the Northern Sea
M/V Yong Sheng. Photo by Oyoyoy (Own Route (NSR) that connects the Atlantic
work) [CC BY-SA 3.0 (https://creativecom- and Pacific oceans. M/V Yong Sheng
mons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikime- sailed nearly 20 000 nautical miles
dia Commons.
during its 55-day voyage.
In July and August 2016, three Chinese vessels, Yong Sheng, Tian Xi and Xiang Yun
Kou made the trip.
Second, according to the white paper, China is also eyeing the development of oil,
gas, mineral resources and other non-fossil energies.
China has already a major stake in the Russian Yamal liquefied natural gas (LNG)
project, which is expected to supply China with 4 million tons of LNG per year. On 8
December 2017, Russian President Vladimir Putin personally gave the order to begin
loading Yamal LNG’s first export shipment - onto the world’s first icebreaking LNG
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carrier, the Christophe de Margerie, from Sabetta at the Kara Sea to Isle of Grain in the
UK, marking the first commercial operations of Novatek’s $27 billion Arctic natural
gas export terminal.
Third, China will utilize fisheries and other living resources since fish stocks have
shown a tendency to move northwards due to climate change and other factors. According to the white paper, the Arctic has the potential to become a new fishing ground in
the future. This is an important aspect as each Chinese eats twice more sea food than
an average human being.
Fourth, China will develop tourism resources. The white paper notes that “Arctic
tourism is an emerging industry, and China is a source of tourists to the Arctic.”
According to, China unquestionably remains the driving factor in the cruise industry
as the estimated number of Chinese cruise passengers in 2016 was one million, a number that is sharply increasing.
The white paper concludes, “China is ready to cooperate with all relevant parties
… and advance Arctic-related cooperation under the Belt and Road Initiative, so as to
build a community with a shared future for mankind and contribute to peace, stability
and sustainable development in the Arctic.”
It is interesting to read this sentence in the light of : “the Belt and Road Initiative …
is a systematic project to connect Asian, European and African countries more closely
and promote mutually beneficial cooperation to a new high and in new forms.”2 What
about the United States, a country bordering the Arctic Ocean?

2. Vision and Actions on Jointly Building Silk Road Economic Belt and 21st-Century Maritime Silk
Road, the National Development and Reform Commission, Ministry of Foreign Affairs, and Ministry
of Commerce of the People’s Republic of China, March 2015
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La grande histoire vue de la mer

Christian Buchet, Cherche midi, 2017. 207 sidor
Christian Buchet är professor i historia vid Paris katolska universitet – som bl.a. anordnar masterkurser i maritime affairs - och ledamot av Académie de marine. Han har
varit ordförande för projekt Océanides vetenskapliga råd. Detta projekt har samlat 260
forskare från 40 länder för att under fem år skriva en maritim världshistoria avseende
de senaste 5000 åren. Projektet är uppdelat i fyra perioder: antiken, medeltiden, den
moderna historien och den samtida historien. Från svensk sida har tre forskare medverkat; bland dem ledamoten, professor Gunnar Åselius.
Slutresultatet föreligger i fyra stora volymer The Sea in History/La mer dans
l’histoire (Boydell & Brewer) – en per studerad period.
Den föreliggande boken La grande histoire är en syntes av detta imponerande resultat skrivet i den anda som beskrevs av Tristan Lecoq i TiS nr 3/2017: att skriva en
mänsklighetens historia sedd från havet. På två hundra sidor kan det naturligtvis bara
bli fråga om en övergripande presentation men denna är mycket väl värd att läsa. Bara
bilderna är värda de 30 € boken kostar.
Det övergripande resultatet av Océanides förvånar säkert inte TiS läsekrets – men
kanske några andra: det är uppenbart att havet är historiens motor! I krig och konflikt,
ekonomiska som territoriella, är det alltid den som behärskar havet som dominerar:
hamnkapacitet, örlogsfartyg, handelsfartyg, fiskefartyg och vetenskaplig forskning ingår alla i denna ekvation.
Varför är det så? Bokens svar är att gränser till lands begränsar, människan tenderar
att bli vid sin torva, medan havet öppnar upp – horisonten är gränsen och den förnyas
alltefter resans gång.
Människans äventyr till havs börjar mycket tidigare än vad man tidigare trott. Vår
tidige förfader Homo erectus (1 000 000 – 140 000 f.Kr.) skilde sig från aporna just
genom att kunna gå till sjöss – det var så de spred sig från Java som var deras urhem.
Våra mer senkomna förfäder kunde exempelvis kolonisera Azorerna tusentals år före
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vår tideräkning. Lokala sjötransporter skedde redan för 50 000 år sedan. Forntiden är
för övrigt vackert illustrerad genom en bild av hällristningsskepp från Tanumshede.
Redan Mesopotamien – landet mellan de två floderna – var på tretusentalet f.Kr.
beroende av maritim handel för att få varor som saknades: exempelvis konstruktionsvirke och koppar. Från tusentalet f.Kr. fanns det fungerande sjöförbindelser mellan
Kina och Indien och vidare till Röda havet.
Det persiska riket var det första maritima imperiet som behärskade mindre Asien
till Egypten från 500 f.Kr. Men det första (kända) sjöslaget stod 1191 f.Kr. när Ramses
III slog de s.k. sjöfolken. Men perserriket gick med tiden under bl.a. som resultat av
slaget vid Salamis 480 f.Kr. Härefter följer det antika Greklands talassokratier som avlöses av Romarna som kom att förvandla Medelhavet till en insjö. Rom ersattes, i östra
Medelhavet, av det Bysantiska riket vars maritima roll sedan togs över av Venedig vars
”äktenskap” med havet förnyades varje år ”Vi gifter oss med dig, o hav!” sade dogen
och kastade en vigselring i havet.
Långt senare är det tack vare sin förmåga till marin maktprojektion som Sverige
kunde uppnå en stormaktsställning under Gustaf II Adolf.
Sjökrigföringens betydelse under två världskrig behöver knappast någon förklaring
i denna tidskrift!
Ryssland, under Peter I, kunde påbörja sin väg mot stormaktsstatus när det nådde
Östersjön och kunde få del av den ekonomiska utveckling som tillgång till havet gav.
Kina gick den andra vägen när man beslöt 1433 e.Kr. att förbjuda havsfärder och bli ett
rent landrike; något som president Xi nu frenetiskt håller på att förändra. Som bekant
kom, straxt därefter, portugiserna och med dem européerna som grundlade de första
världsomspännande rikena. Inom parentes visar en vacker portugisisk karta från 1596
att man hade en god kännedom inte bara om Afrikas kust utan också om dess inland
vid denna tid. De riken och städer som här anges skulle sedan förstöras av den europeiska kolonialismen och slavhandeln.
Den ekonomiska utvecklingen i England är ett typexempel på vad havet kan ge.
Det var inte så att man var tvungen ta till sjöfart för att man var öbor utan för att man
kunde! Rationalisering inom jordbruk skapade möjlighet till industri. Sjöfarten gav
möjlighet till specialisering mellan de tre handelsnationerna England, Nederländerna
och Portugal, vilket gav alla tre stora rikedomar. För Storbritannien skapade detta en
framgångsspiral: den ekonomiska tillväxten stimulerad av den internationella handeln
gav pengar i statens kista som användes för att konstruera en stark örlogsflotta som i
sin tur kunde säkra sjöförbindelserna.
Kontrasten är Frankrike som med sitt system av interna tullmurar får en allt sämre
ekonomisk utveckling. De försök som gjordes (Richelieu, Colbert) att skapa en maritim handel ledde aldrig till en hållbar maritim utveckling. I stället sågs land som den
enda verkliga rikedomen. Resultatet blev hungersnöd och revolution 1789.
När man accepterar att havet förenar medan land, med sina geografiska och politiska
gränser, skiljer så blir en helt annan historieskrivning möjlig. Inte minst ser man då
hur Indiska oceanen var förbindelselänken mellan de två historiska medelhaven – det
asiatiska och det europeiska. Det förra omfattar havsområdena norr om Indonesien
och innanför Japan och det kineserna idag kallar den första ö-kedjan. Idag är Indiska
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oceanen världshandelns centrum, dess ”hub”. Varför inte se Östersjön som ett ”nordligt
Medelhav”? (Hansan var faktiskt en talassokrati och vi vet ju att under segelfartygens
dagar så spelade Östersjön en vital roll för alla de varor som krävdes för att bygga och
underhålla en flott: trä, tjära, koppar etc. När amiral Saumeriez eskorterade brittiska
handelsfartyg ut ur Östersjön under tidigt 1800-tal kunde konvojen utgöras av 800
fartyg!).
Vi går nu in oceanens tidevarv; mänskligheten blir allt mer beroende av denna för
transporter, för protein, för energi och för den bio-kemiska industrin m.m. Med en
utblick mot detta nya tidevarv avslutas boken.
Men innan dess för boken en intressant diskussion om betydelsen av huvudstadens
placering. Jämför London och Paris! London en dynamisk hamnstad och Paris i sitt
inland (som nu kanske förbinds med havet genom det så kallade Haropa-projektet (Le
Havre – Seine – Paris)). Hade Frankrike blivit ett lika dynamiskt land som Storbritannien om huvudstaden hade hetat Rouen (i Bretagne)?
Denna tanke ger anledning till svenska reflektioner. Fram till 1809 var Stockholm
centrum i ett maritimt rike. En tid var Sverige till och med vad Kjellén kallade en
circummarin; det behärskade alla (nästan) stränder runt Östersjön. Men sedan kommer
förlusten av Finland och erövringen av Norge; Stockholm hamnar på periferin av ett
kontinentalt rike. Detta för till yttermera visso en kontinental politik under marskalken
av Frankrike och hans närmaste efterföljare. Det vansinniga bygget av en reservhuvudstad i Karlsborg är ett manifest över denna politik. Som vi vet tog det nästan hela
1800-talet innan Sverige på nytt fick en örlogsflotta att tala om. Göteborg ersätter successivt Stockholm som den stora hamnstaden.
Tänk om Karl Johan hade varit förutseende nog att flytta huvudstaden till Göteborg!
Hade Sverige då tidigare blivit ett land som såg mot horisonten, bortom trädtopparna?
Hade vi då haft en förståelse för den maritima världen? Ett maritimt kynne? Hade vi då
haft en balanserad syn på Arméns roll vis-à-vis Marinens? Kanske skulle vi inte vara
lika fastlåsta i vårt invasionsförsvarstänkande utan också se vikten av säkra kommunikationer med omvärlden – så eftertryckligt bevisat under två världskrig och lika snabbt
bortglömt. Tyvärr har inte så mycket ändrats i dessa frågor sedan 1856 års betänkande
för landförsvaret «En mindre stat som Sverige gör af alla dessa skäl klokare att samla
sina tillgångar till landtförsvaret, som i alla fall är det verksammaste, och nöja sig med
det biträde vid försvaret, en mindre flotta kan lämna.»1 Minns också behandlingen av
uteseglarna efter andra världskriget! Statsrådet Ulla Lindström hävdade på 60-talet att:
“Sjömännen får minsann se sig om så mycket i världen att de istället [för skattesänkningar] borde betala nöjesskatt.” Min blivande svärmor meddelade mig, iförd blåkrage,
att hennes döttrar minsann inte sprang med sjömän! Vi minns hur man ville förbjuda
paraboler under 1980-talet för att hindra svenskarna att se utländsk tv? Örlogsflottans
moderna historia – se recension av Slagsida i detta nummer – visar hur djupt det terrestra sitter och hur svårt det är föra fram maritima perspektiv.
Denna bok frestar till ovanstående tankar. Läs den, bläddra i den och njut!
1. C.A. Hjulhammar, sällskapets ordförande. ”Om utvecklingen af vår flottas hufvudmateriel under
konung Oscar II. TiS 1908. Sid 400
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Stockholms Kustartilleriförsvar 1914-2000.
En guide till det fasta sjöfrontsartilleriet i
Stockholms skärgård

Alexander Wahlund, Befästningsbyrån i Stockholm, 2017
Abstract: The history of Swedish coastal defence efforts is as yet only partially written. This reviewarticle tells the story of the build-up, design, caliber, range, positions and war-time tasks of the artillery in the Stockholm archipelago 1914-2000.
These capabilities were completely scrapped in the optimistic security climate of the
1990s. This publication is focused on the artillery component, with an overview of
the other components in the coastal defence system during the last century.
Historien om hur det fasta kustförsvaret byggdes upp, verkade och sedan fullständigt
avvecklades under 1990-talets överdrivna säkerhetspolitiska optimism är ännu endast delvis skriven. Det är
därför mycket välkommet att Alexander Wahlund tagit
på sig att dokumentera viktiga delar av den historien.
I Stockholms Kustartilleriförsvar 1914-2000. En guide
till det fasta sjöfrontsartilleriet i Stockholms skärgård,
ligger fokus på det fasta sjöfrontsartilleriet som ingick
i Stockholms kustartilleriförsvar.
Boken är ovanlig på så sätt att den i mycket stor detalj går igenom samtliga sjöfrontsbatterier, deras typer,
kalibrar, skottvidd, utrustning, byggnadsår och krigsuppgifter. Det är slående hur omfattande bara denna
del av kustförsvaret var och listan omfattar 77 fasta
batterier byggda från början av 1900-talet fram till början av 1980-talet. En kort genomgång av förbandens
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typorganisation samt kortfattade översikter över delar av andra typer av stridskrafter i
Kustartilleriet görs, vilka tillsammans utgjorde ett sammanhängande försvarssystem.
Den uttalade målsättningen har författaren avgränsat till att beskriva det fasta sjöfrontsartilleriet i Stockholms skärgård. Det är gott så och författarens föresatser har
resulterat i ett grundligt och gediget arbete. Boken utgör en viktig pusselbit i förståelsen av hur denna del av det fasta kustförsvaret utvecklades under större delen av
det förra århundradet. Ibland kan det dock för läsaren vara svårt att föreställa sig hur
den taktiska och stridstekniska miljön faktiskt skulle ha sett ut. Hur var det områdesbundna kustförsvaret tänkt att fungera i sig? Hur skulle artilleri-, robot- och mineld
kombineras? Hur skulle samordningen av elden mellan fast och rörligt artilleri se ut?
Hur skulle samverkan mellan de övriga fasta och rörliga förbanden ledas? Visserligen
finns en del andra arbeten om de enskilda delarna som ingick i Kustartilleriet, men
mindre om just dessa sammanhang. Här ligger flera intressanta aspekter som ännu
inte belysts i tillräckligt och väntar på analys. Till exempel gjorde den snabba tekniska
utvecklingen att sjöfrontsstriden utvecklades mot en nära nog nätverksbaserad form
innan begreppet ens var påtänkt. Sambandet mellan mätstationer, pjäser och eldledning genom fast trådförbindelse, radio, radiolänk och laser utvecklades med tiden så att
en kedja av mätstationer och pjäser kunde göra det mycket farligt för en fiende att ta sig
in mot svensk kust och skärgård. Ytterligare frågor rör de operativa perspektiven: hur

Markförsvarsövning med skarp ammunition på Mellsten, sannolikt Batteri MS 1 i mitten på 1970-talet. Napalm har antänts runt skyttevärnen för ökad realism i övningen.
Soldaterna har Kulsprutepistol m/45 och Kulspruta m/58. Övning av markförsvaret
utgjorde en viktig del i försvaret av batteriernas grupperingsplats. Foto: Krigsarkivet.
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var det tänkt att sjöfrontsstriden i det fasta kustförsvaret skulle samordnas med andra
försvarsgrenars insatser mot en kustinvasion, främst sjö- och flygstridskrafterna? Hur
skulle stridskrafterna kombineras för att ge högsta möjliga försvarseffekt över längre
tid? Svaren på de frågorna ges inte i boken, vilket ju inte heller varit ambitionen. Men
frågorna pekar framåt mot en eller flera undersökningar som ännu inte är gjorda för att
ge en allsidig belysning av frågorna.
Bildmaterialet är mycket rikt och det är mycket man som tidigare kustartillerist känner igen, men också mycket som är nytt. Många av bilderna har tagits med främst för
sitt historiskt dokumenterande värde snarare än att de är lyckade bilder, även om det
också finns gott om av den senare kategorin. Kompletterat med flygfoton, arkivbilder,
egna foton, sprängskisser och tekniska ritningar, ger det en fyllig bild av hur det såg ut
och under vilka villkor batteripersonalen – pjäsmän, eldledare och markförsvarare –
hade att verka. För den som är intresserad på djupet kan i stort sett alla platser besökas.
Några få av batterierna har också sparats och blivit muséer.
En kort historik finns också med som har den förtjänsten att den ger bilden av hur
utvecklingen skett stegvis och under mycket lång tid. Kustförsvarets historia i Stockholms skärgård är betydligt äldre än Kustartilleriets. När Sverige börjar formeras som
modern stat från och med 1520-talet, bildas flottan och vid samma tid tar uppbyggnaden av ett mer organiserat kustförsvar sin början. De danska härjningarna i Stockholms skärgård under 1520-talet bidrog till beslutet vid Västerås riksdag 1544 om att
upprätta Vaxholms fästning. Under de kommande årtiondena byggdes fästningen ut
ytterligare och ”ständig vakt” skulle hållas där.1
Den tekniska utvecklingen under 1800-talet ledde till att organisationen med artillerikårer och kustfästningar passerade sitt bäst-före-datum och Kustartilleriet bildades 1902. För Stockholms del låg tyngdpunkten inledningsvis på att skydda flottans
basområde inne i centrala Stockholm samt skydd av farlederna in till huvudstaden.
Under de första 50 åren hade Kustartilleriet det på flera sätt trögt i portföret, vilket
också framgår vid genomgången av batterierna.2 Länge fick man hålla till godo med
fartygsartilleri av äldre årgångar från flottans upphuggna artillerifartyg och utrikes
läglighetsköp i kristider. Dessa pjäser anpassades och byggdes in i en stor mängd av
olika typer av pjäsvärn med varierande grad av skydd. Den artilleristiska funktionen
fungerade efterhand allt bättre, men framförallt skydd mot flyg, artilleri och brandstridsmedel kunde inte hålla jämna steg med den vapentekniska utvecklingen och byggas ut i tillräcklig takt. Balansen mellan skydd och verkan var svår att få till.
Med byggandet av havsbandslinjen, påbörjad under 1930-talet, nådde kustförsvarets
fasta förband via innerskärgården och mellanskärgården de yttersta skären.3 Därmed
förändrades och utökades efterhand förbandens uppgiftsställningar. Havsbandslinjen
1. Vaxholm och Fästningen. Eric Jarneberg (red.), Atlantis s.42f.
2. ”Det vill dock synas, som om ’föret i portgången’ varit särskilt strävt och ’motluten’ mer än vanligt
envisa och svåröverkomliga för kustartilleriets vidkommande.”, skriver inspektören för Kustartilleriet Hjalmar Åström i förordet till. Kungl Kustartilleriet 1902–1952. Vapenslagets historia utgiven
av Kustartilleriinspektionen med anledning av Kungl Kustartilleriets femtioåriga tillvaro som självständigt vapenslag. Allan Cyrus, Stockholm 1952.
3. Urban Sobéus. Havsbandslinjen i Stockholms skärgård 1933-1945. Militärhistoriska förlaget 2000.
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Ammunitionsdurk i ett 12/70 (ERSTA)-batteri. För att undvika statisk elektricitet transporterades projektilerna med hjälp av tryckluft på en med luftkudde försedd transportör. Varje ammunitionsdurk innehöll 600 granater som förvarades på plats i fredstid.
Foto: Försvarets Materielverk.
utgjorde grunden för förbanden under andra världskrigets långa beredskap och vidare
in till det kalla krigets slut.
I och med den första serien av 7,5 cm batteri av årsmodell 1957 fick Kustartilleriet för första gången ett eget och för uppgiften utvecklat artillerisystem. Det blev
inledningen på en drygt 30-årig utvecklingsprocess där lätta, tunga, fasta och rörliga
batterier utvecklades och förbandssattes. ”Arvet” från tidigare batterier levde dock
kvar länge. Utvecklingen av det fasta artilleriet kulminerade med utvecklingen av 12
cm batteri modell 1970 (ERSTA – ERsättning Tungt Artilleri eller 12/70 i kortform).
Insikten om att det äldre tunga och lätta artilleriet fallit för åldersstrecket bidrog till
att driva på utvecklingen. Som så ofta när det gäller nyutveckling räckte inte medlen
för det antal batterier som behövde ersättas. Av de sex ERSTA-batterierna som byggdes placerades två i Stockholms Kustartilleriförsvar – på Söderarm i norr respektive
Landsort i söder, bägge väldokumenterade i detalj. Projekt IKAROS (Iståndsättning av
KustArtilleriets ROuillérande System) blev tröstpriset: en livstidsförlängning genom
modernisering av eldledning, luftvärn och förbättring av det fortifikatoriska skyddet
av kvarvarande äldre tunga batterier.
Den överdrivna säkerhetspolitiska optimismen efter det kalla krigets slut som till nyligen utgjorde svensk konsensus, ledde till en fullständig avveckling av samtliga fasta
batterier, oavsett modernitetsgrad, samt alla övriga områdesbundna förband till stora
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Eldgivning med skarp sjömålsammunition från Batteri Söderarm (SA 1), 2:a pjäs Hallskär, vid sista skjutningen 2002. Framför eldröret syns flamman från basflödet från
granaten som fyller ut undertrycket och ger en avsevärt längre räckvidd. Foto: Leif
Cimrell.
kostnader. Nedläggningsprocessen präglades inte alltid av öppenhet och saklighet.4
Även avvecklingsperioden speglas i boken i en rad för recensenten sorgliga fotografier.
I samband med försvarsbeslutet 1999 bytte Kustartilleriet namn till Amfibiekåren.
Efter nedläggningen återstod en bråkdel av den sjörörliga komponenten i kustförsvaret – en ensam, kompetenshållande Amfibiekår bestående av en Amfibiebataljon samt
ett mindre förband med bevakningsbåtar. Ett av skälen till att det fasta kustförsvaret
avvecklades helt, och utan större motstånd, var att det mesta som rörde denna del av
försvaret hölls kvalificerat hemligt.5 Få kände till den fulla kapaciteten, resurserna
och den eldkraft som det moderna kustförsvaret kunde leverera och gjorde en öppen
argumentation svår i nedskärningstider. Mindre känt är att kustförsvaret under trycket
av 1980-talets ubåtskränkningar efterhand tillfördes ett fast undervattensspaningssystem, KAFUS (KustArtilleriets Fasta UndervattensSystem). Även det skrotades samtidigt med det övriga kustförsvaret, också det ett beslut som visat sig vara både felaktigt
och oklokt.
4. Se Sten Munck af Rosenschöld. Svenskt rörligt Kustartilleri, Förband och Materiel. Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek, Hallstavik 2006. s. 42.
5. Av intresse i sammanhanget är den debatt som då fördes för att motivera en modernisering och
vidareutveckling av kustförsvaret. Dåvarande chefen för Blekinge Kustartilleriförsvar, översten av
1.gr Swen Lagerbergs årsberättelse för Kungl. Krigsvetenskapsakademien föredrogs endast delvis,
hemligstämplades och publicerades inte förrän år 2003 genom överste Bo Hugemarks försorg. ”Kustinvasion – Kustartilleri. Årsberättelse 1959 i Kungl Krigsvetenskapsakademien avd. II” den 17 februari 1959 av överste 1.gr Swen Lagerberg. Föredragen i utdrag vid Akademiens sammankomst den
17 februari 1959. KkrVAHT nr. 4/2003.
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Kunde en försvarspolitiskt både mer långsiktig och samtidigt mindre kostsam väg
ha valts? Förespråkare fanns för en ny version av kustförsvaret där de äldre delarna av
det fasta sjöfrontsartilleriet som spelat ut sin roll skulle avvecklas medan de modernaste delarna skulle behållas (12cm m/70), kanske lagda i materielberedskap. Det nyutvecklade tunga rörliga artilleriet (KARIN – KustArtilleriets Rörliga INvasionsförsvar,
12cm m/80) och det tunga kustrobotbatteriet (Robot 15KA, förbandssatt 1995) samt
amfibiefunktionen, hade utgjort lämpliga systemkomponenter i en operativt rörlig resurs. Den kvarvarande kärnan skulle idag ha tjänat oss väl som styrkemultiplikator
även om 80 till 90 % av förbanden ändå hade lagts ner.
Så blev det alltså inte och här står vi nu. Debatten om det marina försvarets utveckling har i ljuset av ett snabbt allt sämre säkerhetsläge skiftat till hur kustförsvarskomponenten i det nationella försvaret åter borde byggas upp.6 Vissa komponenter som
ingick i Kustartilleriet – tungt kustrobotbatteri baserat på Robot 15 – ingår sedan årsskiftet 2017/18 åter i marinen.
Inga seriösa och professionella debattörer argumenterar idag för att bygga upp en
likadan och omfattande organisation som vi relativt nyligen avvecklat. Något utrymme
finns inte för vare sig nostalgi eller bitterhet i dessa sammanhang. Hotbild och teknisk
utveckling pekar på att andra och modernare lösningar behövs. Geografin är oförändrad men i övrigt delvis förändrade förutsättningar ger andra svar på kustförsvarsproblematiken än under tidigare epoker.
Det stora värdet av den dokumentation som författaren har sammanställt är att den
bidrar till att många föreställningar – och vanföreställningar – som florerar om vad
det fasta kustförsvaret faktiskt var och vad det inte var kan läggas åt sidan och ge en
saklig grund för en fördjupad diskussion om dagens och morgondagens försvarsbehov.
I någon mening tar vi alla ställning till framtiden i skuggan av det förflutna.
6. Se t.ex. Övlt Michael Carlesons Inträdesanförande i KÖMS: ”Marinens roll i försvaret av Gotland
– behövs det kustartilleri?” Tidskrift i Sjöväsendet nr 4/2016, s. 299ff. Ledamoten Carleson argumenterar för en utveckling (tillskott) av försvaret på Gotland i form av en modern rörlig spärrbataljon med
artillerienhet om 4 Archerpjäser, robotpluton (Rb 17 Hellfire), minpluton (system M9), eldledningspluton samt stabs- och trosspluton.
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Kriisa lanserar unik analysmotor - EVSIGHT
Med dryga tio års erfarenhet av utvärdering och analys av
händelsebaserad data för svenska Försvarsmakten, förpackar nu
Kriisa Consulting AB sina samlade kunskaper i en fristående
produkt som enkelt skräddarsys efter respektive kunds specifika
behov: EVSIGHT.
– Det som gör vårt system unikt är att det kan hantera alla datakällor
oberoende in vilken form grunddatan kommer i, förklarar Henrik Kriisa, VD på Kriisa.
Kritiska händelser kan enkelt sorteras fram och visualiseras på ett sätt som gör det
både lättare och snabbare att komma fram till precis vad som har hänt även i mer
komplexa situationer med mängder av bakomliggande faktorer.
Möjligheten att snabbt och överskådligt kunna strukturera mycket stora datamängder
utifrån ett så brett underlag är ny. Tidigare och konkurrerande lösningar är begränsade
till ett begränsat antal olika typer av data. Med EVSIGHT kan exempelvis video, ljud,
protokoll, geografisk information och tekniska data från ledningssystem eller dylikt
bilda ett empiriskt beslutsunderlag för i princip allt slags utredningsarbete.
– Vi tillhandahåller fortfarande både personal och verktyget för de kunder som
föredrar lösningen som en helhetstjänst istället för fristående produkt. Men många har
både behov och nytta av att göra den här typen av analyser på egen hand, avslutar
Henrik Kriisa.

www.kriisa.se

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 specialising
in naval history, strategy and biography.

Reviews
Naval Assistance and Advising: History, Challenges
and Analysis
edited by Donald J Stoker and Michael T McMaster (Helion, hardback, £35)
This is one of a growing series in Helion’s wide-ranging military history books which is dedicated to making available
at a reasonable price well-researched, innovative history of
navies, armies and air forces. This book clams to be the only
book on ‘naval assistance and advising’ which may be true.
The subject is addressed in many manuals of doctrine, such
British Maritime Doctrine, published twenty years ago, but
certainly an edited volume of case studies is unusual. Most
of the studies are set in the 20C, but included is the American
mission to Egypt in the late 19C, an attempt by the Egyptian
government to free itself from British and French influence,
and a mission which, had it succeeded, might have changed
the history of the First World War in the Middle East. Sorted chronologically, the dozen
case studies range through the 20C from Europe and South America and the Far East,
concluding with USN efforts in Vietnam and Soviet efforts in East Germany. The editor has excelled in recruiting a first-class team of contributors from around the world
and each case history is well-supported by sources in Chinese, French and Italian, etc.
thus offering a view of history which is relatively free of Anglo-phone bias. In places
however they are not free from American bias, and, for instance, the essay on the successful British aviation mission to Japan concludes that it was foolhardy in preparing
the Imperial Japanese Navy for its successes in 1941 at Pearl Harbour: In one emotive
sentence the writer claims that the Royal Naval Air Service, which led the world in
naval aviation at the end of the First World War and before in was subsumed into the
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RAF, left as its only heir, a bastard, the Imperial Japanese Navy Airforce. Elsewhere,
while the historical and personal accounts which are necessary to explain events and
their context dominate several of the case histories, the focus of the studies is never
lost. Undoubtedly the best part of this volume is the introduction by the world’s leading
naval historian, John Hattendorf, who provides an overview of the issue, a survey of
the contents, and highlights the paucity of study of ‘naval assistance and advising’. Hattendorf ends with an invitation: there is a great deal more to learn about the subject and
the ample room for others to join the debate. A first-class book which throws new light
on a little-studied aspect of sea power.

Islamic Seapower during the Age of Fighting Sail
by Philip MacDougall (The Boydell Press, hardback, £65)
Readers are well aware that our word ‘admiral’ comes to us
via the Spanish ‘almirante’ from the Arabic ‘al amir’ meaning
commander, but few may have stopped to consider how this
word has reached across the seas of the world to signify one of
the senior ranks of almost all navies. In this book MacDougall
reminds us that even if our shelves groan under the weight of
books about Nelson and his predecessors, contemporaries and
successors in the navies of northern and western Europe in
the age of fighting sail, from the 16th century to the mid-19th
century, even then Persia and the Ottoman (Turkey) and Mughal (India) empires possessed significant naval forces. There
was a series of wars between the Ottoman empire and the citystate of Venice, which ran contemporaneously with the Anglo-Dutch Wars, and there
were naval wars between Russia and Turkey in the Black Sea. The Barbary ports (in
Morocco, Algiers, Tunis and Tripoli) were capable of exacting ransom from western
merchantmen e.g. Swedish and even tribute from early USN warships, they took westerners as slaves, and raided as far as England, Ireland and Iceland. Little in English
had been published before except as adjuncts of Europeans and American naval history. Here MacDougall uses many sources in translation to describe the rise and fall
of the Arab navies. That the navies of Turkey, Persia and India did not achieve more is
surely because they were the navies of essentially continental powers (cf Mackinder),
which while acquiring western technology and often renegade officers from, for example, England, Holland and Sweden, never developed a maritime strategy (Mahan
and Corbett). Anyway, the process of establishing naval forces capable of rivalling the
West was brought to a halt by British rule in India and the French colonisation of North
Africa in the 19th century. MacDougall’s well-written and well-sourced book is very
valuable on filling a gap our knowledge of the history of the sea. Undoubtedly there is
more to learn when Arabic scholars research and translate more accounts of these much
overlooked navies.
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Kommendör Lars Wedin är redaktör för
Tidskrift i Sjöväsendet.

Slagsida. Försvarsbesluten och sjöförsvaret
Herman Fältström, Forskningsprojektet försvaret och det kalla
kriget (FOKK), 2017, 430 sidor
I Slagsida har kommendören och hedersledamoten Herman Fältström samlat sina
erfarenheter av en lång karriär i den militära planeringsbranschen. Men det räcker
inte, han har också grundligt forskat i dess historia – speciellt avseende tiden efter
andra världskriget. Sammanfattningsvis täcks innehållet av två ord: dystert och
nödvändigt. Dystert därför att boken visar med vilken okunskap överbefälhavare
och politiker har hanterat Marinen och då främst Flottan. Nödvändigt därför om man
inte har denna historia klar för sig så förstår man inte varför Flottan har hamnat i det
nästan desperata läge som den nu är i.
Boken måste läsas av alla som är intresserade av Flottan, dess historia och framtid.
Det är uppenbart att Fältström har gjort en omfattande forskningsinsats. Av resultatet finns flera mycket konkreta lärospån. För det första är det ofta hyllade strategiska
bedömande som ÖB Ljung lämnade i underlaget till regeringen 1947 knappast något
föredöme. Ett strategiskt bedömande avseende ett havsomflutet land som lämnar Flottan utanför ger inte godkänt! För det andra var ”världens bästa försvarsbeslut” 1958
(Claes Skoglund) inte särskilt lysande. Det införde repitionsövningar som alltmer inte
blev av och slog sönder Flottans årliga utbildningssystem. Det innebar också en allvarlig försvagning som Flottan aldrig kunnat kompensera. En tredje lärdom är att ÖB och
politikerna i försvarsbesluten ofta har låtit Flottan leva på arvet. När sedan detta inte
längre varit möjligt har resultatet blivit en nationell katastrof eftersom den då ålderstigna Flottan har haft behov av massiva investeringar, vilka det inte funnits pengar
för. I stället borde man naturligtvis ha antagit en långsiktig flottplan redan 1948 som
med tiden hade kunnat justeras med hänsyn till teknologisk utveckling och nya behov.
Det otäcka är att nu är vi där igen – nästan hela Flottan är i behov av omsättning och
förstärkning efter år av politiska försummelser.
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Språkligt hade boken tjänat på en bättre korrekturläsning (men det hade projektet
FOKK – Försvaret och det Kalla Kriget) nog inte råd med). Framför allt finns det en
tendens till att samma text upprepas ordagrant. Detta gör läsaren förvirrad eftersom
ger en déja-vu upplevelse.
Kapitlet Reflexioner kring svenskt sjöförsvars egenskaper förefaller avsedd som en
introduktion till den moderna historien efter en kortare inledning om Flottans äldre
historia. Texten kommer, om jag inte missminner mig, från FM90 och dess syfte är
oklart.
Men dessa anmärkningar hindrar inte att boken är nödvändig läsning för alla som
är intresserade av Flottan. Den borde också läsas av dagens försvarspolitker i syfte att
visa hur det INTE får gå till.

Vi har nyligen nåtts av nyheten att hedersledamoten Herman Fältström har avlidit.
Detta synnerligen sorgliga faktum ändrar inte innehållet i recensionen ovan. Men
boken blir än viktigare eftersom Fältström inte längre muntligt kan delge oss sina
erfarenheter och insikter.
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