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Meddelanden
från
Kungl. Örlogsmannasällskapet
Nr 5/2019. Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i Stockholm
onsdagen den 10 april 2019.
(För TiS anpassat utdrag ur protokoll)
Sammanträdet ägde rum i Sjöhistoriska museets hörsal onsdagen den 10 april 2019
med början klockan 17.30 i närvaro av 39 ledamöter. Sammanträdet var slutet d.v.s.
endast KÖMS ledamöter var välkomna att delta i sammanträdet. Sammanträdet avslutades med en gemensam middag för ledamöterna.
§ 1 Förklarades sammanträdet för öppnat. Som mötesordförande verkade Heders-		
		 ledamoten Lars G Persson i ordinarie ordförandes frånvaro.
§ 2 Föredrogs föregående sammanträdesprotokoll från sammanträdet 2019-03-20 i 		
		 Göteborg som med godkännande lades till handlingarna.
§ 3 Sekreteraren orienterade kortfattat om marinkonferensen den 28 maj.
§ 4 Kassaförvaltaren gav en kort sammanfattning av Årsredovisningen för 2018 		
inkluderande finansiella instrument samt avslutade med att redovisa portföljens
		 värdeutveckling. Redovisade ordinarie ledamoten Sven Rudberg revisions-		
		 berättelsen för 2018.
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Ställdes fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Beslutade sammanträdet med 		
acklamation att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 		
Meddelade sekreteraren att 116 jakande poströster för ansvarsfrihet har 		
inkommit. Tackade ordförande ledamöterna för förtroendet, kommenterade 		
kort sällskapets framgångsrika placeringsstrategi med utdelning från säkra 		
värdepapper samt tackade kassaförvaltaren för hans gedigna arbete. Anmärk-		
ning; Årsredovisningen har skickats till samtliga svenska ledamöter och finns
		 publicerad på hemsidan.
		
		
		
		
		
		

§ 5 Beslut om årsavgift för 2020 och beslut om sammanträdesdagar för 2019-2020.
•

Styrelsen föreslår oförändrad årsavgift 500 SEK för 2020.

		 Beslutade sammanträdet med acklamation enligt styrelsens förslag.
		 Meddelade sekreteraren att 116 jakande poströster för styrelsens förslag har 		
		 inkommit.
Styrelsen föreslår sammanträdet följande sammanträdesdagar för 			
verksamhetsåret 2019-2020.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Onsdagen den 27 november 2019 i Stockholm, kl. 17.30
Måndagen den 20 januari 2020 i Karlskrona, kl. 17.30
Onsdagen den 19 februari 2020 i Stockholm, kl. 17.30
Onsdagen den 18 mars 2020 i Stockholm, kl. 17.30
Onsdagen den 22 april 2020 i Stockholm, kl. 17.30
Onsdagen den 13 maj 2020 i Göteborg, kl. 17.30
Onsdagen den 19 augusti 2020 i Karlskrona, kl. 17.30, Nomineringssammanträde
Onsdagen den 23 september 2020 i Stockholm, kl. 17.30. Valsammanträde
Onsdagen den 14 oktober 2020 i Göteborg, kl. 17.30
Måndagen den 16 november 2020 i Göteborg, kl. 16.30, Högtidssammanträde

Ställdes fråga om en bättre samordning med KKrVA vid val av datum för
		 sällskapets aktiviteter. Flera gånger föreligger onödiga schemakrockar. 		
		 Meddelade sekreteraren att KÖMS sammanträdesdagar alltid anmäls till 		
KKrVA.
		 Beslutade sammanträdet med acklamation enligt styrelsens förslag. Meddelade
		 sekreteraren att 116 jakande poströster för styrelsens förslag har inkommit.
§6
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Slutbehandling av sällskapets förslag till ändring av tillämpningsbestämmel-		
serna till 2013 års stadgar. Beslutade sammanträdet med acklamation enligt 		
styrelsens förslag. Meddelade sekreteraren att 116 jakande poströster för 		
styrelsens förslag har inkommit. Därmed avslutas processen att ändra vissa av 		
tillämpningsbestämmelserna till 2013 års stadgar. Sekreteraren kommer nu att 		
införa de förändrade texterna och låta stadgarna gå till tryckning.

§ 7 Inga övriga frågor framfördes. Delade mötesordförande ut invalsdiplom till 		
ordinarie ledamoten Katarina Norén.
§ 8 Sekreteraren gav en kort orientering om de i laga ordning inkomna förslagen till
		 inval 2019. Presentationen är ett nytt element infört för att underlätta ledamöternas val i september. Presentationen baserades på ett bildspel med fotografi och
		 en kort text om varje kandidat. Presentationen kommer även att genomföras 		
		 i Karlskrona i augusti. Från och med nästa år genomförs motsvarande 		
		 presentation i Stockholm, Göteborg och Karlskrona.
§ 9 Höll ordinarie ledamoten Peter Sandwall inyträdesanförande under rubriken 		
		 Styrning för ett starkare försvar med tillit för tillväxt. Följde lång frågestund.
§ 10 Genomfördes seminarium om Försvarsmaktens syn på den militära professio-		
nen. Vad betyder det för marinen? Panelsamtal med majoren och doktoranden
Håkan Silverup och ombudsman Mikael Boox, Officersförbundet. Seminariet
leddes av Vsg II Mikael Brännvall och Jonas Hård af Segerstad. Följde lång
		 frågestund.
§ 11 Orienterade sekreteraren att nästa ordinarie sammanträde äger rum i Stockholm
		 på Sjöhistoriska museet onsdagen den 22 maj 2019 i Stockholm, kl. 17.30. Öppet
		 sammanträde. Diskussion om försvarsberedningens rapport. Inträdesanförande
av ordinarie ledamoten Katarina Norén.
Vidare orienterades om att Marinkonferensen genomförs på Medelhavsmuseet
		 onsdagen den 28 maj från klockan 13.00. Försvarsministern Sr Peter Hultqvist 		
		 och samtliga partiers försvarspolitiska talesmän kommer att bjudas in.
		 Moderator är en av Sveriges främsta försvarspolitiska debattörer, Annika 		
Nordgren Christensen. Diskussionen innehåller tre delar;
		 1.

Förslag och diskussion om personalförsörjningen till en tredubblad marin.

		 2. KÖMS tolkning och analys av Försvarsberedningens rapport. Diskussion.
		 3. Diskussion om att uppträda till sjöss under krig. Argumentation för nya 		
			 ytstridsfartyg.
§ 12 Förklarades sammanträdet för avslutat.
Vid protokollet
Bo Rask
Akademiens sekreterare
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Nr 6/2019. Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i Stockholm
onsdagen den 22 maj 2019.
(För TiS anpassat utdrag ur protokoll)
Sammanträdet ägde rum i Sjöhistoriska museets hörsal onsdagen den 22 maj 2019 med
början klockan 17.30 i närvaro av 37 och inbjudna gäster. Sammanträdet avslutades
med en gemensam middag (förrätt, huvudrätt, lättöl/vatten och kaffe) för ledamöter.
§ 1 Förklarades sammanträdet för öppnat.
§ 2 Föredrogs föregående sammanträdesprotokoll från sammanträdet 2019-04-10 i		
		 Stockholm som med godkännande lades till handlingarna.
§ 3 Ordförande orienterade om att ordinarie ordförande, ordinarie ledamoten
		 Anders Grenstad kommer hem den 2 juni.
§ 4 Höll Generaldirektören för Sjöfartsverket, ordinarie ledamoten Katarina Norén,
		 inträdesanförande under rubriken Sjöfartsverket in i framtiden. Följde lång		
		 och engagerad frågestund.
§ 5 Föredrog de ordinarie ledamöterna Bo Berg och Frank Rosenius förberedda		
		 presentationer av slutsatserna i Försvarsberedningens rapport Värnkraft. 		
		 Följde lång och engagerad frågestund.
§ 6 Inga övriga frågor framfördes.
§ 7 Orienterades att nästa ordinarie sammanträde äger rum i Karlskrona onsdagen
den 22 augusti på Sjöofficersmässen, Amiralitetstorget. Slutet sammanträde
		 d.v.s. enbart för KÖMS ledamöter. Stadgeenliga förhandlingar med beslut om		
		 högsta antalet ledamöter som får väljas in under 2019 och fastställande av 		
		 vallistor.
Orientering om de marina stridskrafternas nya taktikreglemente.
Orienterades om att Marinkonferensen genomförs på Medelhavsmuseet
		 onsdagen den 28 maj mellan klockan 13.00-16.30.
§ 8 Förklarades sammanträdet för avslutat.
Vid protokollet
Bo Rask
Akademiens sekreterare
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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 2019. 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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Ordföranden har ordet

I två år har jag följt KÖMS arbete ifrån utlandet. Min bedömning därifrån är att med
gemensamma krafter har marinen erhållit ett visst genomslag i Försvarsberedningens
rapport.
Genom skriften, En Marin för Sverige, marinkonferenser och flottiljers medverkan
på sociala medier tycker jag att vi tillsammans är på rätt väg att idag föra ut det marina
och maritima budskapet.
Men det är ett ständigt pågående arbete utan slut. Vi vet att vi har ett förändrat medialandskap med brister i kunskap och insikt.
Sätt upp ett mål och håll fast vid det fick vi lära oss tidigt i den marina utbildningen.
Jag tycker att KÖMS lever upp till detta och att marinen tydligare synliggörs i dialoger
och debatter samt kommer med nya idéer mot framtiden.
Men det går inte att vila på några lagrar. Kunskapen om den marina verksamheten
och dess behov måste kontinuerligt belysas för politiker och medborgare.
Syns man inte- Finns man inte! (Gäller dock inte ubåtsvapnet!!)
Hos mina utländska kollegor står svenska marinen högt i kurs. Men utan kontinuerlig utveckling och utökad numerär sjunker snabbt förtroendet för vad vår marin egentligen förmår att leverera vid ett skarpare läge.
Försvarsberedningen har levererat ett resultat. Utfallet i ekonomiska termer kvarstår. Det är fortfarande tid för ytterligare argumentation.
Vid 500 år av Svensk marin om ett par år skulle det kännas bra om de marina frågorna fått ett rejält genomslag och att allt arbete burit frukt.
KÖMS Tidskrift i Sjöväsendet läses av fler än visa av oss tror och med kvalitativa artiklar ger det många en bättre kunskap av vad en marin är och förmår, samt tidigare har
FF ZA!1
Väl mött
Anders Grenstad
Ordförande i Kungl. Örlogsmannasällskapet
1

FF ZA = Skall enligt Signaltabeller för Marinen uttydas: Använd högsta möjliga fart
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Redaktörens spalt

Det bidde en tumme …
Men det blev i alla fall en tumme. Försvarsberedningens rapport var naturligtvis en
besvikelse eftersom den inte innehöll någon ökning av antalet ytstridsfartyg. Detta
trots KÖMS kraftfulla argumentation i skriften En Marin för Sverige (se www.koms.
se). Men det kunde varit värre; enligt uppgift fanns det till och med ledamöter av beredningen som argumenterade för att det inte skulle behövas några ytstridsfartyg! Nu
rekommenderar i alla fall beredningen att två korvetter av Gävleklassen ersätts efter
2025. Det är märkvärdigt svårt att få våra politiker att förstå hur viktigt havet är i fred,
kris och krig. Redan den romerske statsmannen Cicero (103 – 43 f.kr.) förstod och
skrev att “den som behärskar havet, behärskar allt”.1
Vår marinchef, ordinarie ledamoten (OL) Jens Nykvist ger i detta nummer sin syn på
beredningens rapport. Redaktören har här utöver tre kommentarer:
1.

Tanken att den så kallade gråzonsproblematiken i fredstid skall hanteras av civila
myndigheter är befängd – ”gråzon” eller hybridkrigföring är det sannolikaste angreppssättet; där marinen har en särskilt viktig roll att spela.

2.

Beredningen skriver: ”Försvarsmakten har en operativ förmåga med väsentliga begränsningar” (sid 143). Detta är ju inte en olyckshändelse utan en konsekvens av
allvarliga politiska felbedömningar i början av seklet. Det är mot denna bakgrund
märkligt att utgångspunkten för arbetet är en försvarsbudget om 1,5% av BNP – en
internationellt sett mycket låg siffra.

3.

Beredningen skriver (sid 191) ”Med begränsade resurser måste behovet av sjöfartsskydd operativt balanseras mot förmågan att kunna möta väpnat angrepp och
därmed den sammantagna krigsavhållande förmågan i totalförsvaret. För att i en
strategisk kontext lösa bägge uppgifterna, samtidigt och över tid, behövs en väsentlig utökning av marinstridskrafterna. Beredningen menar att hanteringen av sjöförbindelser västerut måste ses i ett internationellt perspektiv”. Alltså: marinstridskrafterna behöver utökas men det vill inte Försvarsberedningen så Sverige får klara sig
utan sjöfart och därmed utan försörjning!

1. Motte, Martin: “Splendor Rei Navalis”, Stratégique No 118, 2018, p. 71. Redaktörens översättning.
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Försvarsproposition väntas komma i slutet av året. Det finns alltså tid att argumentera  
för en starkare marin: Försvaret av Sverige börjar till sjöss! Marinen är vår första
försvarslinje! Ska Sverige försvaras, så måste Sverige försörjas!
Nu till det övriga innehållet i detta nummer. OL Mattias Widlund tar i sitt inträdesanförande upp handelsflottans säkerhet i en gråzonssituation ur ett juridiskt perspektiv medan OL Peter Sandwall, i sitt inträdesanförande, diskuterar den ekonomiska
styrningen av Försvarsmakten.
Vår nye marinstabschef, OL Fredrik Palmquist, kompletterar förra numrets taktikdiskussion med en artikel om minkrigföring. Det är intressant att konstatera att denna
fråga tidigare tagits upp av några av våra yngsta skribenter: fänrikarna Sjöberg (TiS
3/2018) och Viper (TiS 4/2018).
OL Robert Dalsjö har i SvD/Säkerhetsrådet (4 maj 2019) ifrågasatt Visbykorvetterna
som grund för kommande ytstridsfartyg. Han får svar av OL Per Edling och OL Fredrik Palmquist – båda med stor erfarenhet av just Visbykorvetterna
Härefter följer två viktiga artiklar om Kina. OL Michael Zell ger en bild av landet
utifrån sin långa erfarenhet från Handelsbanken därstädes. KL (korresponderande Ledamoten) Hugues Eudeline ger oss som vanligt en uppdatering från Kina och Indiska
oceanen/Stilla havet. Beskrivningen av den franska fregatten FS Vendémiaire’s mellanhavanden med den kinesiska marinen är av stort intresse.
OL Olof Holm diskuterar strategisk, operativ och taktisk beslutsfattning mot bakgrund av två krig: Falklandskriget och Finska Vinterkriget. Här finns mycket att fundera över – exempelvis: hur skulle styrningen ske i Sverige? Jag vill minnas att förre
ÖB, general Gustafsson skrivit att Regeringen aldrig ville diskutera sådana frågor med
honom, så man kan ha sina dubier.
Härpå följer ett inlägg av OL Mikael Brännvall angående aspirantskolor. Redaktören som gått genom Kungl. Sjökrigsskolan kan bara säga ja och amen.
Slutligen ett ovanligt inslag: kadett Isak Olssons tal till frånvarande vänner i samband med en kadettbal. Redaktören fick detta tack vare Olssons flottiljchef; talet är så
bra att det bara måste publiceras.
Den 28 maj avhölls årets marinkonferens, som fokuserade på Försvarsberedningens
rapport. Den kan följas via följande länk: https://livestream.com/EsJoLo/marinkonferensen2019. Vi återkommer till konferensen i ett specialnummer i början av september.
Av detta skäl senareläggs nästa deadline för manuskript till den 15 september!
Redaktören beklagar att det blev problem med adresslistan till nummer 2. De flesta
verkar dock ha fått sitt exemplar (tack Posten!). Om inte – meddela redaktören på editor@koms.se!
Lars Wedin
Redaktör för Tidskrift i Sjöväsendet
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Ledamoten
JENS NYKVIST

Konteramiral Jens Nykvist är Sveriges marinchef.

Några tankar efter Försvarsberedningens
rapport ”Värnkraft”
Maj 2019 går mot sitt slut. Under sista helgen i månaden gästades Stockholm av
Standing NATO Maritime Group One, SNMG1, en av Natos stående flottstyrkor.
Det var en formidabel samling fartyg som låg i Värtahamnen under ledning av den
amerikanske flottiljamiralen Edward Cashman på sitt flaggskepp USS Gravely.
SNMG1 representerar så mycket mer än traditionella marina förmågor till kontroll
och strid under ytan, på ytan och i luften. Styrkan har sensorer, ledningssystem och
vapen för så kvalificerat luftförsvar att hela A2/AD-dynamiken i vårt närområde är
kraftfullt förskjuten. Till det kommer styrkans omfattande förmåga till långräckviddig bekämpning med kryssningsrobotar. Kort sagt, SNMG1 innehåller just sådana
förmågor som återkommande diskuteras i vår svenska försvarsdebatt.
Besöket av Natos sjöstyrka pekar dock
Marinen
på fler perspektiv än fartygens förmåDen svenska marinens nära relation till
gor i strid. De många nationsflaggorna
Nato och SNMG1 är ett gott exempel på
i SNMG1 är en kraftfull signal om behur partnerskap skapar säkerhet. Marinslutsamhet, vilja och engagemang i den
stridskrafternas inneboende egenskaper
här regionen. Under Cashmans ledning
är generella, där begrepp som flerdibedriver SNMG1-fartygen operations.
mensionell strid, operativ rörlighet, auDessa operationer består på ett naturligt
tonomi, uthållighet och personalsnålsätt av en blandning mellan marin diphet gäller såväl för oss som för andra
lomati, patrullering och sjöövervakning,
mariner. Det är lätt att bygga förtroende
övningar och strategisk kommunikation.
och tillit mellan oss. Vi delar havet som
Allt sker med en styrka som är persoarbetsplats och där löser vi skarp uppnalsnål, operativt och strategiskt rörlig,
gift i fred, kris och krig. Bara att segla
uthålligt autonom och blixtsnabb i skiftill sjöss – att utnyttja vår tillgång till hatena mellan avancerade övningar, skarpa
vet – är viktigt. SNMG1 skulle kalla det
insatser och representation.
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Freedom of Navigation. För oss handlar
det om att Östersjön ska fortsätta vara en
öppen och fredlig del av de globala sjövägarna och det internationella havet.
Marinen utför därmed ett viktigt jobb
varje dag. Tillsammans med övriga Försvarsmakten verkar vi krigsavhållande
och konfliktförebyggande. Tillsammans
utvecklar vi vår förmåga att slåss. Det
gör marinen fritt ute till havs, längs våra
kuster, i våra skärgårdar och på land.
Därmed bidrar marinen också på ett avgörande sätt till upprätthållande av vårt
lands territoriella integritet.
I vårt operationsområde – på svenskt
territorium och fritt ute till havs – är vi
dock inte ensamma. Varje dag passerar
tusentals handelsfartyg utmed våra kuster på väg till eller ifrån hamnar i Sverige
eller andra länder runt Östersjön. Denna
sjötrafik är avgörande för vår och våra
grannländers försörjning, för import av
nödvändiga varor eller för inkomstbringande export. Denna kölburna handel kommer till en betydande del vara kvar under
en kris eller ett krig i vårt närområde.
Utöver denna handelstrafik rör sig också
ett stort antal statsfartyg i vårt närområde.
Många av dessa är örlogsfartyg, men det
handlar även om bland annat forskningsfartyg, sjömätare, sjöpolis och kustbevakare. Sammantaget utgör detta täta trafikmönster en variabel som marinen ständigt
håller koll på. Bland alla dessa fartygsrörelser gäller det sedan för oss att hitta och
i detalj följa en avvikelse, just den som
berör vårt uppdrag att försvara Sveriges
frihet och skydda landets intressen. För
detta uppdrag har vi tillgång till kvalificerade sensorer. Vissa är landbaserade,
till exempel vår radarkedja utmed kusterna. Andra är rörliga, som våra korvetter med sina avancerade sensorer. Annan
sensorinformation kommer från flygande
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resurser, främst ur flygvapnet och Kustbevakningen. Och sedan flera år kommer
också data oss tillhanda från de länder
som vi samarbetar med avseende sjöövervakning. I olika former är alla utom
en strandägare vid Östersjön engagerade.
I slutändan skapas förutsättningar för att
tillsammans skapa uppdaterade och verifierade mållägen med precision i tid och
rum. Vi är således inte ensamma i vår
vardag. Det är en mycket viktigt utgångspunkt för mig, när vi nu ska utveckla marinen vidare och bidra till ett försvar som
ska klara mer än vad det gör idag.
Jag har förmånen att vara chef över en
marin med en enastående förmågebredd.
Vi har amfibiestridskrafter för strid vid
kusten och i skärgården, minröjningsförband med fartyg och dykare för säker och
tryggad rörlighet samt ubåtar och korvetter för underrättelser och sjöstrid hela vägen över havet till en fiendes egna hamnar.
Marinen levererar operativt djup i
fred, kris och krig. Vi verkar konfliktdämpande och kan påverka en angripares
anfallskraft innan den når svensk kust.
Marinens anställda personal är dessutom
mycket erfaren och professionell. Våra
förband upprätthåller därmed redan idag
en hög duglighet. Sammantaget gör allt
detta oss till en relevant partner för de vi
redan idag opererar och samarbetar med.
Min och Marinens utmaning idag är
inte kvaliteten, utan kvantiteten. Vår
förmågebredd med de olika förbandstyperna är riktigt bra, men förbanden är för
få. Vi har helt enkelt inte tillräckligt med
resurser för att kunna verka med uthållighet och god effekt i närområdet i fred,
kris eller i krig. Vi behöver bli fler och
vi måste ha fler plattformar och system.
Endast då kan marinen på ett robust sätt
motverka en kris, vända den eller i värsta
fall slåss med kraft i krig.

Värnkraft
Tidigare i maj presenterade Försvarsberedningen sin rapport Värnkraft. Ett
viktigt tema i rapporten är förslaget att
tyngdpunkten för marinens förmåga ska
vara att möta ett väpnat angrepp i Östersjön. Ålandsförträngningen ska kunna
kontrolleras. Försvarsberedningen anser
att marinens verksamhet på Västkusten
främst ska fokuseras på att hamnområden skyddas.
Men, operativt och marintaktiskt sett
ger marinstridskrafternas inneboende
egenskaper operativ rörlighet, autonomi
och uthållighet möjligheter till en utveckling av den bilden. En kustförsvarsoperation kan genomföras dynamiskt i den
riktning varifrån faran kommer och en
sjöfartsskyddsoperation i det område
som behövs. Men vår ständigt pågående
sjöövervakningsoperation lär även fortsättningsvis behöva täcka hela närområdet. Marinens utmaningar handlar mindre om vissa havsområden ställda mot
varandra än om numerär, om kvantitet,
om förmågedjup. Redan i fred är det en
utmaning att hålla sjöövervakande fartyg
till sjöss i operationsområdet över tiden.
I kristider skulle marinen kunna verka
uthålligt, men med mycket begränsad
ambition i två områden. I krig skulle numerären räcka till en kustförsvarsoperation i ett mycket begränsat område med
bristande uthållighet. Ordet tillväxt är på
tapeten i dessa dagar och tillväxt är just
vad Marinen behöver.
Vi är enligt ovan beskrivning ganska
bra idag, marinen är helt enkelt bra på
att slåss med det vi har. Men vi behöver
omsätta mycket av våra åldrade system
och bli fler för att kunna svara upp mot
ett försämrat omvärldsläge vid kris eller
krig. Vi är interoperabla, men måste fort-

sätta den utvecklingen tillsammans med
andra. Försvarsberedningens rapport är
en bra grund, men den ger ingen större
tillväxt för marinen. Rapporten Värnkraft ger flera tydliga exempel på åtgärder för att utveckla marinen. Många av
dem sammanfaller med Försvarsmaktens
och marinens egna analyser. Som jag ser
det, finns fyra särskilt viktiga områden
att fokusera på här och nu.

Marinens prioriteringar

Jag har i olika sammanhang – såväl i tal
som i skrift – pekat ut de områden som
behöver utveckling och förnyelse i marinen. Det är tyvärr en riktigt lång lista,
varför prioriteringar blir nödvändiga. Vi
måste börja med de åtgärder som skulle
ge bäst effekt på kort sikt:
1.

Uppdatera Visby-korvetterna genom
att förse dem med en adekvat luftförsvarsförmåga. Detta skulle göra att
fartygen kan bidra till det samlade
operativa luftförsvaret, genom att
utgöra ett kraftfullt hot mot en angripares stridsflyg, samtidigt som kombinationen av goda smygegenskaper
och aktivt telekrig kraftigt minskar
risken för att bekämpas.

2.

Etablera en amfibiebataljon på
västkusten. Detta skulle kunna genomföras relativt snabbt, genom att
omfördela enheter ur vår befintliga
amfibiebataljon och därmed frigöra
resurser för en andra bataljon på
västkusten. De bägge bataljonerna
kan sedan tillföras ytterligare ny och
modern materiel som stridsbåtar, vapen-, sensor-, och ledningssystem.

3.

Halvtidsmodifiera den tredje Gotlandsubåten. När de två nya ubåtarnas av Blekinge-klass är operativa,
skulle vi ha fem moderna ubåtar för
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att inhämta underrättelser och för att
utgöra ett betydande hot mot den angripare som kommer över havet.
4.

Utveckla minröjningsflottan, så att
den tillförs nya sensorer och andra
system för att vara relevanta ytterligare en tid framöver.

Ovanstående fyra områden omfattas huvudsakligen av Försvarsberedningens
rapport men jag vill här lyfta fram dem
som särskilt angelägna då de på kort sikt,
utifrån nuvarande utgångsläge, innebär
de bästa åtgärderna för att öka Marinens
operativa effekt.
Därutöver påtalar Försvarsberedningen vikten av tillväxt på bredden och
i stora numerärer. Men Marinen verkar
inte riktigt omfattas av den inriktningen.
Vi får förmågetillväxt, men inte numerär
tillväxt. Att Visby-korvetterna tillförs
nya vapensystem och sensorer är efterlängtat sedan många år. Att omfördela
dagens amfibiebataljon som bas för två
nya är en lågt hängande frukt, en grund
för framtida tillväxt. Att halvtidsmodifiera den tredje Gotlands-ubåten ger heller
ingen större tillväxt utifrån dagens numerär, men det är ett klokt sätt att förvalta
redan gjorda investeringar. Att projektera
för två nya ytstridsfartyg i nästa försvarsbeslutperiod innebär inte heller någon
egentlig tillväxt, varken nu eller sen. De
ersätter bara de plattformar som ändå går
ur tiden ungefär samtidigt. För marinen
blir därför Försvarsberedningens förslag
ett första steg i rätt riktning, men det bär
inte riktigt hela vägen.

Vad ska vi ha Marinen
till?

Vi kan utforma en marin som bara har
förmågor för att strida mot en angripare
vid ett krig. Det går också att bygga en
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marin som bara övervakar sjöhavet i fred.
Eller så utvecklar vi en marin som är insatt i operativ verksamhet i fred, kris och
krig, som gör både och tillsammans med
våra partners. En sådan marin är krigsavhållande varje dag. Den har fri tillgång till sitt operationsområde till sjöss
och kan med hot om våld eller med våld
närsomhelst bidra till att en kris klingar
av till fred. Eller, för att vid den svåraste
av alla situationer – i krig – slå den som
angriper oss, så att denne tvingas till betydande förluster som kraftigt reducerar
angreppets kraft, innan det når svensk
kust. Vi har en sådan marin idag, men
den är liten. Marinen måste växa till
med nya fartyg, förband och vapen-, sensor- och ledningssystem för att vara relevant även framöver. Marinen förtjänar
det. Försvarsmakten behöver det för en
operativ förmågebredd i balans, där vi
förstärker varandra i den gemensamma
striden. Sverige behöver det, för sin fred,
frihet och sina förbindelser. Våra vänner
och partners i andra länder behöver det.
Ensam är inte stark.

Framåt!

Avslutningsvis ser jag med stor tillförsikt fram emot att Försvarsberedningens
förslag i rapporten Värnkraft nu omsätts
i politisk vilja. I det arbetet kommer
Försvarsmakten och FMV som expertmyndigheter ha en viktig uppgift i att
bedöma förslagens realiserbarhet ur olika
perspektiv. Jag hoppas att vi med rapporten som grund ges frihet att – utifrån de
medel som anslås – komma med konkreta
förslag på prioriteringar och förslag inför
försvarsbeslutsperioden 2021-2025.
Vi står inför en avgörande period för
Marinen. Och Försvarsmakten. Vi behöver tillväxt på bred front i alla försvarsgrenar.
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Svensk handelssjöfart i ett nytt säkerhetspolitiskt läge - Särskilt om sjörättsliga
perspektiv på gråzonshot

Inträdesanförande i Kungl. Örlogsmannasällskapet hållet vid sällskapets ordinarie
sammanträde i Göteborg den 20 mars 2019.
Abstract: In this article the author deals with the maritime law aspects of the prevailing geopolitical situation. A presentation is made on the extent to which grey-zone
threats are considered to constitute war perils under maritime law. This analysis is
conducted under the headings of Marine Insurance, Seafarers’ Issues, Chartering,
and Protection of Merchant Vessels respectively. The author finds inter alia that a
marine insurance company’s assessment of the geopolitical situation is of critical
importance, particularly with regard to seafarers’ issues and chartering. Furthermore, it is the author’s view that, in general, a grey-zone threat – with the exception
of sabotage – should not be considered to constitute a war peril in existing legislation
and contracts. Finally, it is emphasised that merchant vessels, in the same manner
as with regard to train locomotives and rail cars, should be classified as protected
objects (swe. skyddsobjekt) in times of war, and that the NATO recommendations, as
set out in Naval Cooperation and Guidance for Shipping (NCAGS), should be implemented as a standard for cooperation between the Navy and merchant shipping.

Inledning
Bakgrund
Den 21 februari i år (2019) gick Näringsdepartementet ut med ett pressmeddelande under rubriken ”Infrastrukturministern firar 100 svenskflaggade fartyg”.

Att antalet svenskflaggade fartyg efter
decennier av minskning nu istället ökar
är onekligen positivt i sig. I ett beredskapsperspektiv får emellertid saken ett
annat ljus. Under Andra världskriget (2:a
VK) sänktes nämligen mer än dubbelt
så många svenskflaggade handelsfartyg
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av utländska örlogsfartyg.1 Den avsevärt
större svenska handelsflotta som fanns
vid denna tidpunkt och de enorma uppoffringar som svenska sjömän och redare
var beredda att göra bidrog högst sannolikt till möjligheten för Sverige att kunna
upprätthålla sin neutralitet under kriget.
Sveriges beroende av stark handelssjöfart och stark örlogsflotta
Sveriges beroende av sjöfart är idag avsevärt större än under 2:a VK. Bakgrunden
till detta är som bekant bl.a. omställningen till ett allt större handelsutbyte som
medfört både lägre självförsörjningsgrad
och minskad förrådshållning.
Sårbarheten i transportflödena har
blivit uppenbar till följd av exempelvis
omfattande strejker som drabbat hamnar.
Till denna sårbarhet ska läggas hotet från
terrorism och den nya hotbild som är förknippad med s.k. gråzonsproblematik.
I det nya säkerhetspolitiska läge som
råder hade det naturligtvis varit önskvärt
att till nytta för totalförsvaret ha en större
svenskflaggad handelsflotta för att kunna
säkra försörjningen av vårt land. Enligt
förfogandelagstiftningen är det, som utgångspunkt, endast av svenska redare
som Regeringen kan begära att de ställer sina fartyg och besättningar till förfogande för landets krigsansträngningar.
Det ska också understrykas att för den
händelse Sverige dras in i ett krig blir det
under vissa förhållanden tillåtet för en
motståndare att beslagta handelsfartyg.
Skulle ett handelsfartyg användas till
understöd för krigshandlingar, som t.ex.
underhållsfartyg eller gå i konvoj som är
eskorterad av örlogsfartyg, får det t.o.m.
anfallas och sänkas av fienden.
1. Jfr Villstrand/Kasterlund, Sjöfarten i krig,
2018, s. 19.
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Från beredskapssynpunkt framstår
vikten av ett starkt militärt sjöfartsskydd
som desto viktigare ju mindre handelsflotta ett land har. Detta följer av vad som
i princip måste anses utgöra en sjömaktsteoretisk grundsats. Denna kommer till
uttryck i exempelvis Mahans cykel, som
bygger på principen att välstånd gör att
en stat kan hålla en stark örlogsflotta,
vilket ger sjöfarten ett starkt och nödvändigt skydd, vilket är en förutsättning för
en omfattande handel, vilket i sin tur ger
välstånd för staten i fråga. Detta förhållande illustrerar Werner i boken Sjömakt
– teori och praktik (2010, s. 32) med följande flödesschema:

Den år 2017 tillsatta försvarsberedningen (Försvarsberedningen) förefaller dock ha kommit till slutsatsen att en
stärkt förmåga till militärt sjöfartsskydd
– så som eskortering, sjötrafikkontroll
och konvojering – ska prioriteras lägre än
satsningar på mark- och flygstridskrafterna. Vad beträffar konkret förmåga till militärt sjöfartsskydd framstår det indirekt
som att Försvarsberedningen menar att
en eventuell utökning av antalet korvetter
från sju till nio stycken efter år 2025 samt
införandet av datalänk och integration av
lätt torped avseende de marinoperativa
helikoptrarna bör vara en avvägd satsning. Försvarsberedningens slutsatser i

fråga om militärt sjöfartsskydd är nämligen att detta ”västerut måste ses i ett
internationellt perspektiv.” (Ds 2019:8,
s. 190 ff.).
Uttalandet kan bara tolkas som att Sverige, t.o.m. i krig, ska kunna förlita sig
på andra stater för att säkerställa transportflödena till och från Göteborg. Följden kan då bli att råvaror, mediciner och
andra förnödenheter måste transporteras
med utländska handelsfartyg till svenska
hamnar eller våra grannländers hamnar –
där NATO eller någon annan aktör skulle
stå som garant för säkerheten – för vidarebefordran till Sverige. En sådan lösning
skulle naturligtvis innebära en direkt belastning för det svenska totalförsvaret.
När det gäller sjöfartsskydd avseende
svensk inrikes sjöfart liksom närsjöfart
(kustsjöfart) på Ostkusten berör Försvarsberedningen över huvud taget inte
dessa frågor [sic!]; vilket naturligtvis inte
harmonierar med regeringens numera uttalade ambition att flytta gods från väg
till sjö på just detta område.
Förutsättningar för handelsflottan
som komponent i totalförsvaret
I punktform kan man sammanfatta förutsättningarna för dagens handelsflotta
som en komponent i totalförsvaret enligt
följande:
•

Antalet svenskflaggade fartyg är avsevärt färre än vid kalla krigets slut.

•

Besättningarna är ofta små och består
i relativt stor utsträckning av sjömän
av främmande nationalitet.

•

Former för samverkan mellan handelsflottan och Försvarsmakten är
inte adekvat förberedda.

•

Lagstiftningen avseende sjöfarten i
krig (högsta beredskap) härrör från
tiden då Sverige senast befann sig i

ett upprustningsskede, dvs. kring år
1940.
•

Det är inte fullt klarlagt hur förekommande krigsklausuler i olika sjöfartsrelaterade avtal ska tolkas.

•

En ny form av hot, gråzonshot, föreligger mot sjöfarten.

Inträdesanförandets kärnfrågor
Mot bakgrund av vad som nu angetts har
jag som målsättning att genom detta inträdesanförande:
1.

utreda vilka sjörättsliga regler och
vanligt förekommande avtalsvillkor
som rör handelssjöfart i krig eller
under krigsliknande förhållanden,
vilket skulle kunna benämnas ”krigssjörätt”, samt

2.

undersöka vilka risker som ”aktiverar” krigssjörätten, och då särskilt om
s.k. gråzonshot utgör sådana risker.

Disposition
För att besvara ovannämnda kärnfrågor
måste först begreppet ”krig” i sjörättslig
bemärkelse definieras. Det är nämligen
innebörden av detta begrepp som avgör
om antingen den ”vanliga” sjörätten eller
den särskilda krigssjörätten ska gälla. Jag
kommer nedan, under rubriken Vad är
krig i sjörättens bemärkelse? kort redogöra för hur begreppet bör tolkas i sammanhanget.
För att konkretisera frågeställningen
måste även begreppet ”gråzon” definieras, vilket jag gör under avsnittet Gråzonsproblematik.
Jag behandlar därefter ovannämnda
kärnfrågor under rubrikerna Sjöförsäkring, Sjömansfrågor och Befraktning av
fartyg. Därefter kommer jag i ett särskilt
avsnitt kort att beröra den lagstiftning
som under gråzon och krig reglerar skydd
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av handelsfartyg. Slutligen ger jag ett antal avslutande kommentarer och slutsatser på området.
Avgränsning
Med tanke på ämnets vidd och de många
olösta frågor som uppstår på området,
blir det nödvändigt att avgränsa ämnet
för analysen. Jag väljer här att behandla
svensk rätt och utelämnar därmed den
centrala anglosaxiska avtalsrätt och
rättspraxis som för sjörätten annars är
relevant i fråga om sjötransportavtal. Det
blir dock nödvändigt att göra en parallell när det gäller befraktning, eftersom
tolkningen av engelska begrepp i svenska
sjötransportavtal kan behöva ske med utgångspunkt från engelsk rättspraxis.

Vad är ”krig” i sjörättens
bemärkelse?
Först och främst handlar krig, även i sjörättens bemärkelse, naturligtvis om tillstånd som utgör krig enligt folkrätten.
Jag går inte närmare in på detta, men i
grunden handlar det om väpnade konflikter mellan stater, där exempelvis drivande minor, blockader och rena attacker
från örlogsfartyg utgör risker.
Ofta aktiveras krigssjörätten emellertid även genom att formuleringar som
”krigsliknande förhållanden” räknas in.
Övergången mellan krig och fred är, som
bekant, inte alltid tydlig. På samma sätt
har vissa hot – som inbördeskrig och storskalig terrorism – så stora likheter med
krig att de rimligen bör behandlas på
samma sätt. Svårare blir det med andra
risker, t.ex. uppror, sjöröveri och sabotage. Således måste en bedömning ske från
fall till fall av vad som i praktiken ska
aktivera krigsklausuler i förekommande
avtal och i den lagstiftning som är i fråga.
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Gråzonsproblematik

I den fortsatta redogörelsen utgår jag från
den beskrivning av gråzonsproblematik
som Totalförsvarets forskningsinstitut
(FOI) lämnar i dokumentet Stöd vid planering för civilt försvar (FOI Memo 6338,
s. 2 f). I korthet består denna i att stater
eller andra aktörer vill påverka Sveriges
handlingsfrihet, förmågor och agerande,
genom att använda politiska, ekonomiska, psykologiska eller militära medel för
att nå sina avsikter. Detta kan exempelvis
ske genom (enskilda eller kombinerade
resp. öppna eller dolda):
•
Påtryckningar
•

Sanktioner

•

Spridning av desinformation

•

Sabotage

•

Maktdemonstrationer

•

Underrättelseverksamhet riktad mot
svenska intressen och installationer
(spioneri)

•

Cyberattacker

Gråzonen kan i sig ses som ett tillstånd
eller ett skede som syftar till att vinna något utan eskalering eller att skapa fördelar inför en eventuellt eskalerad situation
(krigsförberedelser).

Sjöförsäkring
Allmänt
Utan en effektiv sjöförsäkringsmarknad
skulle handelssjöfarten knappast kunna
fungera. De risker som är förenade med
fartygsdrift är så pass stora att de måste spridas, något som självfallet gäller
även under krig eller i krigsliknande situationer. Sjöförsäkringar delas normalt
in i å ena sidan civila försäkringar, å
andra sidan krigsförsäkringar. Krigsförsäkringarna täcker inte bara rådande

krigstillstånd, utan även bl.a. användning
av krigsvapen, inbördeskrig, sabotage
och terrorhandlingar. Sådana risker är
undantagna från de civila försäkringarna.
Krigsförsäkring avseende redarens
(P&I-försäkringen)
ansvarsförsäkring
förmedlas av försäkringsgivarna genom
s.k. tilläggsförsäkringar. För kaskokrigsförsäkring, alltså redarens sakskadeförsäkring täckande fartygsskrov och
maskineri, tillhandahåller Transportförsäkringspoolen och Föreningen Svensk
Sjöfart (tidigare Sveriges redareförening)
standardvillkor, benämnda Krigsförsäkringsvillkor för fartyg (KRVF) från år
2006. Sjöförsäkringsbolagen utgår i regel från dessa villkor när krigsförsäkring
tecknas.
Något förenklat tillämpas krigsförsäkringsvillkoren vid risker kopplade till följande faktorer:
•

För sitt ändamål använt stridsmedel,
vare sig krig eller krigsliknande förhållanden rått vid tiden för skadan
eller ej.

•

Embargo, beslag, uppbringning, konfiskation eller liknande ingrepp av
annan statsmakt än fartygets flaggstat eller av annan statsmakt än där
väsentliga ägarintressen i fartyget
befinner sig.

•

Inbördeskrig, krigsliknande operation, revolution eller uppror.

•

Sjöröveri

•

Sabotage

•

Terrordåd

•

Att fartyget till följd av krig eller
krigsliknande förhållanden framförts
på ett från fredsförhållanden avvikande sätt (t.ex. i konvoj eller särskild beordrad led).

Krigsförsäkringsvillkoren täcker dock
inte skador av atomvapen och andra
atomskador. Om ett fartyg rekvireras eller ett s.k. stormaktskrig utbryter, upphör
både de civila försäkringarna och krigsförsäkringarna omedelbart att gälla.
När det gäller gråzonshot ska särskilt
nämnas att cyberattacker i regel är undantagna både i civila försäkringar och
krigsförsäkringar. Det går visserligen
att teckna försäkring mot dessa risker
genom särskilda klausuler. Få rederier
når dock upp till den IT-säkerhet som
försäkringsgivarna kräver i detta avseende, och därför är försäkring mot cyberattacker i praktiken relativt ovanligt.
Detta är ett stort och viktigt ämne för
närvarande. Hotbilden har aktualiserats
bl.a. genom dataintrånget mot rederikoncernen Maersk år 2017, där delar av såväl
affärssystem som bogserbåtar och hamnterminalverksamhet slogs ut genom en
cyberattack.
Krigsutbrottsförsäkring
Är Sverige i krig inträder staten genom Krigsförsäkringsnämnden, lagen
(1999:890) om försäkringsverksamhet
under krig eller krigsfara m.m., som försäkringsgivare för svenskflaggade fartyg.

Sjömansfrågor
Rätten att frånträda befattning
ombord vid krigsrisker
Vårdsamma störningar i sjöfarten kan
naturligtvis avskräcka från tjänstgöring
till sjöss. Detta behandlar sjörätten på
följande sätt:
1.

En sjöman har rätt att med bibehållen anställning frånträda sin befattning vid risk för att ”fartyget ska
uppbringas av krigförande eller
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utsättas för krigsskada”.2 Någon
motsvarande rätt finns inte inom den
allmänna arbetsrätten. När en sjöman
frånträder sin befattning med stöd av
ovannämnda regel har han eller hon i
regel rätt till fri resa hem.
2.

Samtidigt måste redare och staten
kunna förvissa sig om att handelsfartyg kan bemannas även i farvatten
där det råder krig eller krigsliknande
förhållanden. Sjömanslagen tillgodoser det intresset genom en regel
om att rätten till frånträdande inte
kan tillämpas om sjömannen lämnat
sitt samtycke till resan. Det handlar
dock om samtycke i det enskilda fallet, och något generellt samtycke till
att arbeta ombord under krigsförhållanden torde inte binda en sjömän
till att arbete under vilka krigsrisker
som helst (jfr SOU 1991:103, s. 74).
Rätten för sjömän att frånträda sin
befattning under krig eller krigsliknande förhållanden kan få betydelse
när det gäller Försvarsmaktens möjligheter att disponera handelsfartyg
som är bemannade med civila sjömän. Redaren måste då på förhand
säkerställa att sjömännen ombord är
villiga att tjänstgöra under de ifrågavarande förhållandena. I annat fall
skulle redaren inte kunna påräkna
att tillhandahålla ett sjövärdigt fartyg
med föreskriven bemanning.

Begreppet ”krigförande” omfattar enligt
lagförarbetena även inbördeskrig (SOU
1951:22, s. 72). Det kan finnas visst utrymme att göra tolkningar innebärande
att andra faror kan jämställas med krigsfara, men som utgångspunkt kan inte
gråzonshot inräknas i detta krigsbegrepp.
2. Jfr 9, 19 resp. 32 §§ sjömanslagen (1973:282)
samt SOU 1991:103, s. 80.
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Det ska dock understrykas att några tydliga gråzonshot varken förekom då nu gällande sjömanslag trädde i kraft år 1973,
eller vid senare revideringar av lagen.
Möjligen skulle en domstol idag kunna
göra en extensiv tolkning av begreppet
för att inrymma vissa allvarligare gråzonshot, som t.ex. omfattande sabotage
(jfr SOU 1991:103, s. 80 resp. 73).
Två viktiga följdfrågor uppstår när
en sjöman frånträder sin befattning pga.
krigsrisk:
1. Det skulle kunna hända att sjömannen vägras inresetillstånd i det land
som fartyget anlöpt, eller att det är
för riskfyllt att gå i land. I dessa fall
torde ingen annan lösning finnas än
att fartyget, på redarens bekostnad,
söker en annan avlösningshamn.
2. Det kan också uppstå brister i fartygets bemanning, med risk att ett beslut om säkerhetsbesättning inte kan
efterlevas. Sker detta torde förarbetena kunna tolkas så, att befälhavaren
har rätt att fatta ett s.k. befälhavarbeslut, dvs. att under vissa förutsättningar vid en oförutsedd händelse
ändå påbörja en sjöresa. Det är dock
rimligt att utgå från att denna möjlighet endast kan tillämpas i undantagsfall.
Den sjöman som samtyckt till att medfölja ska efterkomma förmans order angående tjänsten, vilket även gäller i fråga
om riskfyllt arbete (47 § 1 st. sjömanslagen).
Krigsskadeersättning till sjömän
Enligt lagen (1977:267) om krigsskadeersättning till sjömän ges sjömän ett särskilt
skydd genom att staten ger ersättning vid
personskada som en sjöman drabbas av
till följd av olycksfall på grund av krigshändelse, när denne:

•

är på resa till ort där tjänstgöring ska
tillträdas på ett svenskt handelsfartyg,

•

under tjänstgöring på ett svenskt handelsfartyg vistas på ort där fartyget
ligger, resp.

•

efter avslutad tjänstgöring på svenskt
handelsfartyg väntar på hemresa eller
efter avslutad tjänstgöring på svenskt
fartyg är på hemresa.

gällande avtal avseende olika zoner utanför Afrikas horn (daterat 16 oktober 2014).
Här kan noteras att sjöröveri i detta
kollektivavtal uppenbarligen jämställs
med krig. Huruvida gråzonshot skulle
täckas framgår dock inte.

Skyddet gäller inte om Sverige är i krig.
Det är samhällets intresse av att samfärdseln till sjöss upprätthålls, trots risk
för krigsskador som drabbar den enskilde, som gör att ersättningen bör utgå av
statsmedel (prop. 1976/77:64, s. 92).

Krigsförlisningstillägg
I förekommande kollektivavtal på sjöarbetsmarknaden finns en bestämmelse om
krigsförlisningstillägg. Sådant tillägg utgår till arbetstagare på fartyg som förlist
eller övergetts till följd av krigshändelse
och uppgår för närvarande till 15 000 kr
per arbetstagare.3 Denna ersättning framstår enligt min uppfattning som mycket
låg.

Krigsrisktillägg enligt kollektivavtal

Befraktning av fartyg

Överenskommelse med riktlinjer för
avtal om krigsrisktillägg och krigsolycksfallsförsäkring

Krigsklausuler
Beträffande befraktning av fartyg innehåller förekommande befraktningsavtal
regelmässigt s.k. krigsklausuler. Krigsklausulerna är, liksom den svenska sjölagens (1994:1009) bestämmelser om krig
och krigsliknande situationer, i princip
uppbyggda så att både redare och befraktare (transportköpare) har rätt att häva
sjötransportavtal vid krigsrisker, samt att
redaren har rätt föra ut ett fartyg ur ett
riskfyllt område.
Oftast ingås befraktningsavtal med
ett etablerat standardavtal som bas, från
vilket man sedan gör undantag och inför
tillägg. Sjölagen är därför främst relevant
då parterna inte har avtalat om särskilda
krigsvillkor, vilket mycket väl skulle
kunna vara fallet i fråga om just krigsförhållanden, inte minst vid skärgårdstrafik
och kustsjöfart.
Tre viktiga regler i sjölagen ska understrykas:

Sjöfartens arbetsgivareförbund (SARF)
och de ombordanställdas organisationer har träffat en ramöverenskommelse
(daterad 22 maj 1984) med riktlinjer för
avtal om krigsrisktillägg och krigsolycksfallsförsäkring Överenskommelsen
anger bl.a. att man vid fastställande av
om krigsrisk föreligger dels ska ta hänsyn till Utrikesdepartementets bedömningar, dels till om försäkringsbolagen
höjt sina premier på grund av krigsfara
(se närmare avsnittet Avslutande kommentarer nedan).
Tjänstgöring i krigsriskzoner
Mot bakgrund av ovannämnda ramöverenskommelse tecknar parterna på
sjöarbetsmarknaden specifika kollektivavtal som reglerar ekonomiska frågor med koppling vid tjänstgöring i
enskilda krigsriskzoner. Som ett illustrativt exempel kan nämnas ett nu

3.

T.ex. Storsjövtalet (2017-2020) § 5 mom. 8.
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1.

För resebefraktning (befraktning
hamn punkt A till hamn B) anger
sjölagen att rätten att häva ett befraktningsavtal endast föreligger vid
”väpnat våld” (14 kap. 38 §), vilket
naturligtvis utesluter alla gråzonshot
som inte infattar detta moment.

2.

Vid tidsbefraktning (befraktning
under en viss tidsperiod) ska befraktaren ersätta redaren för de merkostnader för krigsförsäkring och
krigsrisktillägg till besättningen som
följer av de resor som befraktaren
kräver att fartyget ska utföra (14 kap.
74 §). Detta avviker från den normala
fördelningen av kostnader vid tidsbefraktning.

3.

Tidsbefraktningsavtal upphör i sin
helhet vid rekvisition (uttagning) av
det fartyg som tidsbefraktning (14
kap. 73 §).

Unsafe Port
Vid befraktning gäller även att redaren kan vägra att anlöpa en hamn som
han vid en skälig bedömning upplever
som osäker, en s.k. unsafe port. Vid ett
gråzonshot kan frågan bli svår att lösa.
Svensk rätt innehåller inte några konkreta källor för tolkning av när en hamn är
osäker. Engelsk rätt, som därmed kan få
betydelse, utgår här från ett hypotetiskt
test kring hur en ”förnuftig” redare eller
befälhavare skulle ha handlat i sammanhanget (bonus-pater-familias-test). Det
avgörande är alltså inte om det objektivt
sett visat sig vara osäkert i hamnen.4

Skydd av handelsfartyg

Ytterligare en fråga som är relevant i sammanhanget är vilket skydd handelssjöfarten har i allmänhet, och mot gråzonshot i
4. Widlund, Sjöfartsskyddets civilrättsliga implikationer, TiS nr 2/2014, s. 180 f.

218

synnerhet. Området skulle kunna delas in
i följande delområden:
Militära sjöfartsskyddsåtgärder, dvs.
•
upprätthållande av säkerhet och rörelsefrihet till sjöss med sjömilitära
resurser.
•

Civila sjöfartsskyddsåtgärder, som
handelsfartyg, deras rederier, hamnanläggningar och stater ska tillämpa
enligt ISPS-koden5 och anslutande
lagstiftning.

•

Skyddsåtgärder avseende skyddsobjekt, som syftar till att skydda själva
skyddsobjektet mot sabotage, terrorism, spioneri eller grovt rån.

Militära sjöfartsskyddsåtgärder
I fråga om det militära sjöfartsskyddet
torde detta, som operation, kunna genomföras för att skydda sjöfarten mot
varje typ av gråzonshot.
Civila sjöfartsskyddsåtgärder
Vad gäller civila sjöfartskyddsåtgärder
kan man först konstatera att ISPS-koden
över huvud taget inte är avsedd att til�lämpas i krig, även om inget i och för sig
hindrar att så sker. Sjöfartsskyddet avser
således i detta avseende fredstida risker,
låt vara att det kan röra sig om krigsliknande hot såsom omfattande sjöröveri
och storskalig terrorism. Beträffande gråzon täcker ISPS-kodens syfte sabotage
och bidrar på detta sätt till säkerheten för
försörjningen redan i fredstid (jfr p. 8.9
del B i ISPS-koden).
I fråga om cyberhot har Internationella
sjöfartsorganisationen (IMO) införlivat
krav på skydd mot maritime cyber risks i
ISM-koden6. Bakgrunden till att cyberhot
5. Internationella koden för sjöfartsskydd på
fartyg och i hamnanläggningar, 2004.
6. Internationella säkerhetsorganisationskoden för säker drift av fartyg och förhindrande av

behandlas där, och inte i ISPS-koden, förefaller vara att ISM-koden bättre möter
cyberskyddets behov av ett systematiskt
arbetssätt. En fördel kan också vara att
praktiskt taget alla ombord behöver vara
medvetna om hur man i detalj arbetar för
att skydda sig mot cyberhoten, medan
skyddsåtgärder enligt ISPS-koden i princip är förbehållna endast de besättningsmedlemmar som har specifika uppgifter
för fartygets skydd.
Skyddsåtgärder avseende skyddsobjekt
Vissa hamnar, t.ex. oljehamnar, kan klassificeras som skyddsobjekt. Här gäller
skyddslagen (2010:305) i regel parallellt
med ISPS-lagstiftningen. I dessa hamnar får således handelsfartygen indirekt
ett högre skydd. Till skillnad från ISPSkoden omfattar skyddslagen även gråzonshotet spioneri. Vidare kan fotograferings- och avbildningsförbud införas för
skyddsobjekt, viket inte är möjligt genom
ISPS-lagstiftningen.
Här ska särskilt noteras att privata lok
och järnvägsvagnar kan ges status av
skyddsobjekt vid högsta beredskap (jfr 6
§ 2 st. skyddslagen). I prop. 2009/10:87, s.
49 anger Regeringen att motiven till detta
stadgande är att: ”Närmare bestämt möjliggör järnvägstransporter bl.a. transport av viktig materiel och förnödenheter till befolkningen. När extraordinära
förhållanden råder får det intresse som
annars gäller att vara återhållsam med
begränsningar i allmänhetens rätt till
tillträde i högre grad än eljest ge vika för
t.ex. Försvarsmaktens behov.”. Denna
möjlighet finns inte för handelsfartyg.

förorening, 1993. Närmare Thomsson, Cyberhot
mot sjöfarten, TiS nr 1/2018, s. 68 ff.

Avslutande kommentarer
och slutsatser
Analysen som ligger bakom detta inträdesanförande har visat att det både
i kollektivavtal på sjöarbetsmarknaden
och vid befraktning i viss utsträckning
finns skäl att utgå från de bedömningar
av säkerhetsläget som görs av sjöförsäkringsbolagen. Här ska dock ytterligare
en svag länk i den svenska beredskapen
uppmärksammas: I takt med minskningen av antalet svenskflaggade handelsfartyg har även sjöförsäkringsverksamheten
och därmed kompentensen på området
minskat kraftigt. Risken blir därför att vi
måste förlita oss på utländska bedömare
istället för på inhemsk expertis.
När det gäller gråzonshot framstår endast sabotage som ett hot som torde kunna utgöra en krigsrisk i en mera allmän
sjörättslig bemärkelse. Det är dock inte
uteslutet att andra gråzonshot som når
upp till en viss riskgrad kunde komma
att inräknas under krigsbegreppet. Det
handlar till syvende och sist i hög grad
om vilka gråzonshot parterna betecknar
som krigsrisker i förekommande kollektivavtal, befraktningsavtal och, som
framgått ovan, inte minst sjöförsäkringsavtal.
Jag menar att Regeringen bör tillse att
utreda frågan om skyddslagen ska ändras
så att även handelsfartyg kan bli skyddsobjekt i krig. Skyddslagen tar sikte på såväl fred som krig och fastställer bl.a. att
obehöriga inte har tillträde till skyddsobjekt, samt att uppsåtligt eller oaktsamt
brott mot ett tillträdesförbud är straffbart
med böter eller fängelse upp till ett år. I
och vid skyddsobjektet har också skyddsvakter befogenheter att vidta tvångsåtgärder som sträcker sig längre än de som
följer av ISPS-lagstiftningen. Vidare är
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fartyg i nationell sjöfart och handelsfartyg med en bruttodräktighet under 500 i
princip undantagna från ISPS-koden. För
dessa fartyg framstår behovet av att klassificeras som skyddsobjekt i krig särskilt
angeläget.
Planering för att återupprätta den civila delen av totalförsvaret har som bekant
påbörjats. På sjöfartsområdet pågår arbete med detta såväl internt inom Försvarsmakten resp. handelsflottan, som i fråga
om samverkan mellan Försvarsmakten
och handelsflottan. Som ett exempel på
avtalsreglering som möjliggör samverkan
kan nämnas att det i avtal om upphandlad skärgårdstrafik inom Region Stockholm (Waxholmsbolaget) numera finns
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särskilda klausuler om medverkan vid
uppbyggnad av totalförsvaret, övningar
med Försvarsmakten och skyldighet för
redare att låta sjömän och rederipersonal
säkerhetsprövas enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Slutligen ska noteras att formerna för
samverkan mellan Försvarsmakten och
handelssjöfarten naturligtvis bör vidareutvecklas. Här kan det finnas anledning
att beakta bl.a. de NATO-rekommendationer som benämns Naval Cooperation
and Guidance for Shipping (NCAGS),
vilket även Nilsson påpekar i sitt inledningsanförande Corbett seglar vidare
– sjöstridskrafternas roll i hybridkriget
(TiS nr 2/2019, s. 143 f.).
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Styrning för ett starkare försvar – med tillit mot
tillväxt

Inträdesanförande i Kungl. Örlogsmannasällskapet hållet vid sällskapets ordinarie
sammanträde i Stockholm den 10 april, 2019.
Abstract: This article discusses the system for governing the Swedish defence, how
it has evolved over time and how the present system can be improved. It is argued
that the governing of the defence sector has been heavily influenced by two factors;
first, the practices usually associated with New Public Management theories and,
second, the specific needs for control during a long period of structural reform and
downsizing of the Swedish Armed Forces. The present system is, however, not appropriate for the challenges facing the Armed Forces today or in the future. With the
shift to increase capabilities, changes in the governance and steering practices are
needed, both on the Parliamentary, Governmental and agency levels, to create the
right conditions for a period of sustained growth. Building on changes already under way within the Armed Forces, a number of measures are proposed to make the
governance and steering more strategic and more long term, with a focus on ex post
rather than ex ante control.

Inledning

För någon tid sedan stod jag i en korridor
på Högkvarteret och pratade med en kollega i 50-årsåldern. Vi pratade om läget i
Försvarsmakten, och efter att ha resonerat en liten stund, säger så officeren ”Vet
du, för mig och min generation har det
varit ganska enkelt att gå omkring att
tycka att det var bättre förr. Nu kan jag
inte säga det längre.”

Det var en kommentar som väl speglar den känsla och stämning som vi har i
organisationen idag. Efter en lång period
av nedskärningar och förbandsnedläggningar tittar vi nu framåt. Omvärldsutvecklingen ställer nya krav och vi vet att
den militära förmågan måste öka. Fokus
är på att lägga grunden för ett starkare
och mer uthålligt försvar. Engagemanget
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är stort och i våra mätningar så ser vi att
den interna stoltheten växer och att allmänhetens förtroende ökar.
Utvecklingen är alltså positiv men vi
utgår från låga nivåer på den samlade
förmågan. Den Försvarsmakt som vi har
är i mångt och mycket dimensionerad
och resurssatt utifrån en annan hotbild
och för att vara kompetensbevarande. Vi
har ett fåtalighetsproblem på många områden och vi har en obalans mellan verkansförband och förband för stödjande
funktioner.
Vi har därför en lång väg att gå innan
vi har ett försvar som möter de militärstrategiska målsättningarna. Det tar tid
att bygga militär förmåga och i det senaste budgetunderlaget anger vi att inriktningen behöver vara minst tio år av
tillväxt.
Det är en tillväxt som kommer att kräva mycket av Försvarsmakten och övriga
berörda myndigheter och aktörer. Den
kommer att kräva utökade resurser i form
av personal, materiel och ekonomi. Och
den kommer också att kräva förändringar
i hur vi styr vårt försvars utveckling.
Den övergripande tesen i detta anförande är att sättet som vi styr vårt försvar
på är ett resultat av två faktorer; dels trender inom styrningen av offentlig sektor
generellt, dels de särskilda styrbehov som
fanns under perioden när försvaret skulle
reduceras. Idag är båda dessa faktorer
väsentligt annorlunda. Styrningen av
försvaret behöver därför förändras, med
målet att skapa bättre förutsättningar för
en framtida tillväxt – en tillväxt med kvalitet och effektivitet.

Hur styrs försvaret idag?

Inom statsförvaltningen är den s.k. styrkedjan ett centralt begrepp för att beskriva hur förvaltningen styrs och leds.
222

Styrkedjan omfattar schematiskt:1
•
Folket, från vilket all offentlig makt
utgår, som väljer •

Riksdagen, som stiftar lag, beskattar folket och bestämmer hur statens
ekonomiska medel ska användas
samt utser -

•

Statsministern, som i sin tur utser och
leder -

•

Regeringen, som styr riket och förvaltninigen och -

•

Myndigheterna, som genom sin verksamhet genomför riksdagens och regeringens beslut på ett rättssäkert och
effektivt sätt.

Styrkedjan utgår alltså från en vertikal
ansvarsfördelning, där riksdag, regering och myndigheterna fattar beslut på
respektive nivå och där varje nivå sedan
utvärderas av nästa högre nivå i kedjan
utifrån vilka resultat som har uppnåtts.
Ett annat viktigt begrepp för hur statsförvaltningen styrs är den modell med
mål- och resultatstyrning som har vuxit
fram under relativt lång tid. Modellen
bygger på två grundläggande idéer.2 För
det första utgår man från att det går, och
att det är lämpligt, att separera politik och
förvaltning. Riksdag och regering ska
fatta politiska beslut som handlar om att
formulera mål, i detta sammanhang vad
myndigheterna ska uppnå, samt avdela
nödvändiga resurser. Myndigheterna ska
å sin sida bestämma hur målen bäst uppnås, genom beslut om organisation, resursfördelning, arbetsmetoder, personalhantering m.m. I denna arbetsfördelning
ligger alltså en tydlig form av delegering.
1. ESV, Resultat och styrning i statsförvaltningen, 2007:23, sid 24.
2. G. Sundström, Strategisk styrning bortom
NPM, Statsvetenskaplig tidskrift, 2016/1, sid
150.

För det andra bygger modellen på att
mål och önskvärda resultat kan formuleras med tydlighet och precision. S.k.
”SMARTA” mål ska användas och i
nästa steg följas upp på ett noggrant sätt.
Verksamhetsanalyser ska genomföras
där myndigheternas prestationer och
måluppfyllelse granskas, och resultaten
av de analyserna ska successivt omsätts
i nya styrningar och mål.
Utvecklingen av mål- och resultatstyrningen är i sin tur tydligt påverkad av den
strömning inom förvaltningspolitiken
som benämns New Public Management.
Beteckningen brukar användas som ett
samlingsnamn på olika idéer där metoder
och instrument från näringslivet överfördes till offentlig sektor. Syftet var i mångt
och mycket att effektivisera den offentliga
förvaltningen. Häri låg en förväntan om
att den offentliga förvaltningen skulle
kunna styras som ett företag, med en
detaljerad styrning och en noggrann uppföljning, ofta med hjälp av avancerade
verksamhetsledningssystem - ett slags
mål- och resultatstyrning på steroider.
Att idéerna inom New Public Management inte har fungerat på avsett sätt är allt
mer uppenbart och etablerat.  Effekterna
har inte levt upp till förväntningarna och
kärnverksamheten har i många fall kommit i efterhand. Ett tydligt exempel är den
pågående diskussionen om hur mycket tid
som vårdpersonal behöver lägga på uppföljning och administration.
Försvarsmakten är av naturliga skäl
en del av det styrsystem som gäller för
statsförvaltningen generellt och vi påverkas av samma utvecklingstendenser.
För att ta en detalj har vi exempelvis från
tid till annan ungefär samma diskussion om PRIO-systemets konsekvenser
som vårdpersonalen har om sina system. Men jämfört med övriga delar av

statsförvaltningen är ändå styrningen av
försvaret unik i flera avseenden.
Riksdagen har en ovanligt stor roll
Riksdagen beslutar om målen för det militära försvaret, vilka krigsförband som
organisationen ska innehålla samt de
ekonomiska ramarna för verksamheten.
Riksdagen beslutar om investeringsplanen för materiel samt vilka internationella insatser som ska genomföras. Även
vissa lagar är centrala för försvaret, t.ex.
inom personalområdet.
I den tradition som vi har på försvarsområdet har Försvarsberedningen kommit att få en viktig roll. Formellt är beredningen en arbetsgrupp som tillsätts av
Försvarsministern och som har till uppgift att ge underlag till nästa försvarspolitiska inriktningsproposition. I praktiken
brukar dock beredningens betänkanden
få mycket stor påverkan på regeringens
proposition och på det följande riksdagsbeslutet.
Försvarsberedningarna täcker ett brett
spektrum av frågor, allt från att definiera
Försvarsmaktens huvuduppgifter till
att tämligen detaljerat ange hur de olika
stridskrafterna ska utvecklas. Som ett
exempel på det senare anger Försvarsberedningens slutrapport från 2014 i detalj
vilka enheter flottan ska bestå av samt att
amfibiebataljonen ska ha en sammansättning där ”enstaka kompanier i bataljonen
ska […] vara kontraktsförband”. Samma
formuleringar återfinns i den försvarspolitiska inriktningsproposition som sedermera beslutades av riksdagen.
Sammantaget ger detta goda förutsättningar för en bred parlamentarisk
förankring och en planeringshorisont
som är längre än den vanliga ettåriga
budgetcykeln. Här skiljer sig alltså försvaret på ett positivt sätt från hur andra
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politikområden styrs, men så är också
dessa faktorer särskilt viktiga inom försvars- och säkerhetspolitiken.
I gengäld blir de politiska förhandlingarna, oavsett om de avser försvarsberedningens betänkande eller följande
inriktningsproposition, omfattande i tid
och detaljerade i sitt innehåll. I praktiken innebär det att ovanligt mycket av
politikens genomförande bestäms på den
parlamentariska nivån. Detta får i sin tur
konsekvenser för övriga delar i styrkedjan. Riksrevisionen konstaterar bl.a. ”att
riksdagen styr försvarsområdet på en relativt detaljerad nivå kan också tänkas påverka regeringens styrsätt till att bli mer
detaljerat”.3 Statskontoret instämmer och
skriver att ”Riksdagens styrning minskar
regeringens möjligheter att själva fatta
beslut eller överlåta till Försvarsmakten
att besluta om sådant som normalt beslutas på myndighetsnivå”.4
Regeringens styrning är ovanligt
omfattande
Regeringen styr sina myndigheter i huvudsak genom en s.k. instruktion och
genom det årliga regleringsbrevet. För
Försvarsmaktens del består dock regeringens styrning även av många andra instrument och beslut, till exempel:
•
Styrningar för att genomföra de försvarspolitiska inriktningsbesluten
•

Beslut om internationella insatser

•

Beslut om anskaffning och vidmakthållande av materiel

•

Anvisningar för försvarsplanering

•

Tillsättning av befattningar

3. Riksrevisionen, Försvaret – en utmaning
för staten, 2014:8, sid 78.
4. Statskontoret, När planering möter verkligheten, 2018:27, sid 37.
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En försvårande omständighet för regeringens styrning är också att vårt försvar består av ett system av flera olika
myndigheter. Förutom Försvarsmakten
brukar FMV, FOI, FortV, FHS och TRM
räknas till denna familj av försvarsmyndigheter. Försvarsmakten och den
samlade försvarseffekten är i hög grad
beroende av dessa myndigheter, vilket
i sin tur ställer krav på att regeringens
styrning av myndigheterna är samordnad och koordinerad. Ytterligare en dimension i denna utmaning är det faktum
att myndigheterna lyder under tre olika
departement.
Jämfört med vad som är normalt inom
andra politikområden styr regeringen
Försvarsmakten ovanligt detaljerat. När
det gäller utformningen av Försvarsmaktens organisation beslutar regeringen
exempelvis om organisationsenheternas
geografiska lokalisering och Högkvarterets interna organisation. När det gäller
tillsättning av befattningshavare beslutar
regeringen inte bara om myndighetsledningen utan även exempelvis om tillsättning av ekonomidirektör och personaldirektör.
Regeringens styrning för genomförande av de försvarspolitiska inriktningsbesluten är särskilt detaljerad. Vid en
halvtidsutvärdering av innevarande inriktningsperiod konstaterade Försvarsmakten att man hade mottagit 193 styrningar av olika slag, varav 138 styrningar
utvärderades. Inriktningen på dessa styrningar och kravformuleringar var mycket
varierande, allt från den s.k. portalparagrafen om att den samlade förmågan
att möta ett väpnat angrepp ska öka, till
detaljerade anvisningar om övningsverksamheten på Gotland och att tillförsel av
grundläggande sambandsmedel ska prioriteras.

I sina analyser av styrningen av försvaret pekar Riksrevisionen och Statskontoret också på ett par andra faktorer.
Trots den stora mängden styrningar är
det paradoxalt nog svårt att tydligt utläsa
vilka mål och krav som ställs på Försvarsmakten. Exempelvis är begreppet
operativ förmåga inte definierat eller
målsatt, vilket även försvårar uppföljning av förmågeutvecklingen. Man pekar
också på att de olika styrningarna inte är
sinsemellan prioriterade. Detta leder till
målkonflikter och försvårar utvärdering
av måluppfyllelsen. Ytterligare en faktor
är att detaljerade krav ofta inriktas på
ingångsvärden, exempelvis hur många
personer som ska grundutbildas. När
styrningen fokuserar på ingångsvärden
istället för effekter försvårar det utformningen av den interna organisationen, val
av materiel och tillvägagångssätt, vilket i
sin tur begränsar vilka vägval och prioriteringar som Försvarsmakten kan göra
för att nå avsedda mål.
Sammantaget konstaterar Riksrevisionen att ”om styrningen av Försvarsmakten ska utformas som mål- och resultatstyrning behöver detaljeringsgraden i
styrningen minska”.5 Statskontoret drar
på samma sätt slutsatsen att ”…Försvarsmakten inte har det utrymme att
organisera, fördela resurser och prioritera i verksamheten som andra myndigheter vanligen har”.6 Och man fortsätter:
”Detta får i sin tur konsekvenser för den
interna styrningen och uppföljningen…”.
Försvarsmakten interna styrning är
komplex
För att omsätta riksdagens och regeringens styrningar till verksamhet utformar
5.
6.

RiR, 2014:8, sid 13.
Statskontoret, 2018:27, sid 36.

Försvarsmakten en strategisk inriktning
(Försvarsmaktens strategiska inriktning,
FMSI). Utgående från den görs en avvägning av utifrån tillgängliga resurser och
en grundlig planering av verksamheten
och investeringarna, vilket omsätts i Försvarsmaktens verksamhetsplan (FMVP).
FMVP utgör ÖB:s verksamhetsuppdrag
till de direkt underställda chefer för
förmågeskapande verksamhet. För att
styra den operativa verksamheten använder ÖB Försvarsmaktsordrar (FMO),
som reglerar bl.a. beredskap, nationella
operationer och förbandsbidrag till utlandsinsatser. Tillsammans med arbetsordningen utgör besluten av dessa olika
dokument myndighetsledningens huvudsakliga styrning av organisationen. Direkt underställda chefer utarbetar i sin tur
andra dokument där produktionschefens
verksamhetsuppdrag, VU, är av särskild
betydelse för verksamheten vid förband,
skolor och centra.
Planeringsprocessen pågår under större delen av året och tar betydande resurser
i anspråk. Förutom den interna styrningen är viktiga delleveranser de årsredovisningar och budgetunderlag som lämnas
till regeringen. Processen har också att
hantera många olika tidsperspektiv, allt
från uppföljning av pågående verksamhetsår till ett tolvårigt framåtblickande
perspektiv i delar av verksamhetsplanen.
När Riksrevisionen och Statskontoret
har granskat Försvarsmaktens interna
ledning och styrning lyfter de fram komplexiteten i arbetet och att det ställer relativt höga krav på samordning och koordinering mellan många olika deltagare och
flera olika nivåer. Det gäller både inom
Högkvarteret och ut mot övriga delar av
organisationen och man pekar på de risker för sämre kvalitet och olika prioriteringar som det medför.
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Vad gäller styrningen ut mot förband,
skolor och centra så sker den, vad gäller
produktion, primärt i form av verksamhetsuppdrag. Riksrevisionen noterar att
verksamhetsuppdragen är omfattande
och detaljerade. Fokus är på innevarande
verksamhetsår. Riksrevisionen noterar
också styrningen mot förbanden riskerar
att uppfattas som splittrad så till vida att
styrningen kan ske i flera olika spår.  
Den interna styrningen i Försvarsmakten utvecklas kontinuerligt. Bland annat
har verksamhetsuppdragen blivit mer
övergripande och färre till antalet. Planeringsarbetet har även fått en flerårig inriktning. Även pågående organisatoriska
förändringar påverkar i hög grad den interna styrningen.
Några sammanfattande iakttagelser
om dagens styrning
Som beskrivits ovan är dagens styrning
av försvaret ett komplext system som
har vuxit fram över tid. Under denna tid
har försvarsmakten varit en myndighet
i ständig förändring. Under relativt kort
tid har den huvudsakliga inriktningen
svängt från nationellt mobiliseringsförsvar till internationella insatser och
tillbaka till ett nationellt fokus. På personalförsörjningsområdet har plikten
lagts vilande för att sedan återaktiveras
igen. Och framför allt har Försvarsmaktens organisation under lång tid minskats
kraftigt i storlek, bland annat genom en
omfattande förbandsnedläggning.
Behovet av dessa reformer har bidragit
till att styrkedjan för försvaret är annorlunda jämfört med andra politikområden.
Reformerna har krävt omfattande och
bitvis svåra politiska beslut. Både riksdag
och regering har varit engagerade i stor
utsträckning och som konsekvens har
styrkedjan blivit topptung.
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För Försvarsmaktens del har den interna styrningen påverkats av samma faktorer. Omfattande reformer har nödvändiggjort en stundtals hårdhänt hantering av
den egna organisationen, vilket inte hade
varit möjligt utan en tydligt centraliserad
styrning. Det är svårt att åstadkomma
strukturella förändringar genom decentraliserade beslut.
När det gäller den finansiella delen av
styrningen har effektiviseringskraven
framför allt mötts genom nedläggning av
verksamhet och förändringar i materieloch logistikförsörjningen. Tillsammans
med de problem som har funnits med
att avväga verksamhet mot ekonomi har
även detta bidragit till en detaljerad och
centraliserad styrning, både från regering och riksdag och inom myndigheten.
Det finns alltså flera förklaringar till
dagens styrsystem. Men resultatet är likväl ett system med ett antal inneboende
svagheter. Många styrningar och otydliga prioriteringar leder till målkonflikter.
Målkonflikter leder till suboptimeringar
och dålig effektivitet.
Idag finns en bred enighet om att vårt
försvar behöver stärkas för att möta omvärldens krav. Efter en lång period med
nedskärningar är nu Försvarsmaktens
främsta och viktigaste utmaning att tillväxa över tid.  Och för att åstadkomma en
tillväxt med kvalitet och effektivitet behöver vi ändra på hur vi styr vårt försvar.
Resterande del av denna framställning
handlar om hur detta kan ske.

Mot en styrning för
tillväxt

I budgetpropositionen 2015 tog regeringen ett viktigt steg mot att utveckla
styrningen i offentlig sektor. Inriktningen innebär att professionernas kunnande
och yrkesetik ska bli mer vägledande än

vad de traditionellt har varit. Regeringen
refererade uttryckligen till behovet att
komma bort från avarterna med New Public Management. Civilminister Ardalan
Shekarabi uttryckte det som att ”När offentlig sektors professioner ges förutsättningar att göra ett bra arbete blir kvaliteten i verksamheten högre. Att ta fram
nya styrmodeller som säkerställer detta
är prioriterat för regeringen”.7
Det fortsatta arbetet med att realisera
detta initiativ har kommit att kallas för
Tillitsreformen. Syftet är att utveckla formerna för den statliga styrningen genom
att balansera behovet av kontroll mot förtroendet för medarbetarnas verksamhetsnära kunskap och erfarenhet. På så sätt
skapas mer effektiva verksamheter och
mer nytta för medborgarna.
Viktiga bidrag till utvecklingen har
kommit från den s.k. Tillitsdelegationen.
I sitt slutbetänkande ”Med tillit växer
handlingsutrymmet” ger delegationen
både ett antal centrala utgångspunkter
och praktiska råd för hur en tillitsbaserad
styrning kan fungera. Man betonar t.ex.
att tillit inte bara är en fråga om styrning
utan lika mycket en fråga om kultur och
arbetssätt. Man konstaterar också att när
tonvikten på regleringar och mätningar
minskar, får värderingar och professionella normer en ökad betydelse.
För försvarets del stämmer de tankar
och idéer som lyfts fram inom ramen för
Tillitsreformen mycket väl överens med
några områden som är under utveckling
inom Försvarsmakten; den militära professionen, uppdragstaktik och FM2025.
Tillit och den militära professionen
Sedan ett antal år bedriver Försvarsmakten ett internt arbete för att definiera och
utveckla den egna professionen. Arbetet
7.

Regeringens pressmeddelande, 2014-10-23.

baseras både på forskning och på andra
länders erfarenheter. En viktig utgångspunkt är att alla medarbetare i Försvarsmakten – militärer, civila, anställda och
frivilliga – omfattas av professionen.
Värdegrund och uppförandekod är centrala byggstenar. Professionen omfattar
vidare de båda verksamhetslogikerna
som finns i organisationen; insatslogik
och förvaltningslogik. När alla medarbetare ser sin roll och när båda verksamhetslogikerna samverkar kan organisationen utveckla full kraft för att lösa den
uppgift som definierar professionen; den
väpnade striden.
Genom arbetet med den militära professionen vill Försvarsmakten bidra till
professionsdiskussionen generellt i samhället samtidigt som vi utvecklar professionen som ett instrument i den interna
styrningen av myndigheten.
Tillit och uppdragstaktik
Försvarsmaktens ledningsfilosofi är baserad på uppdragstaktik. Uppdragstaktik
bygger på enkla ledningsprinciper; välutbildade chefer och medarbetare med
initiativkraft, beslutsamhet och vilja att
ta ansvar; god etik, och ett stort engagemang med ömsesidig tillit.
För närvarande är uppdragstaktiken
som princip under stark utveckling i Försvarsmakten. Det tydligaste exemplet är
det förändrings- och organisationsarbete
som bedrivs inom ramen för Ledning för
ett starkare försvar. En del av detta arbete har resulterat i skapandet av tre försvarsgrensstaber. Genom detta överförs
nu ansvar och befogenheter inom en rad
områden på försvarsgrenscheferna, med
det uttalade syftet att decentralisera beslutfattande i uppdragstaktikens namn.
Tillit är en förutsättning för uppdragstaktik och uppdragstaktik är en
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förutsättning för tillit. En inriktning mot
tillitsbaserad styrning i offentlig sektor
kan på så sätt sägas redan vara konceptuellt förankrad i Försvarsmaktens ledningsfilosofi.
Tillit och FM2025
Försvarsmaktens förändrings- och utvecklingsarbete, FM2025, är det interna
arbete som syftar till att nå vår framtidsbild. De tre övergripande målen är en
ökad och trovärdig militär förmåga, relevans och förtroende externt samt stolthet
och förtroende internt. Genom ett antal
strategiska effekter och prioriterade mål,
nedbrutna till respektive organisatorisk
enhet, ska såväl strukturella som kulturella delar bära mot den Försvarsmakt
som vi ska vara 2025: ”Ett starkare försvar – möter varje hot, klarar varje utmaning.”
Ur ett styrningsperspektiv syftar
FM2025 till att ge varje medarbetare en
målbild för Försvarsmaktens utveckling.
En gemensam målbild, där förhållningssätt och förtroende är centrala kulturella
faktorer, är i sin tur en förutsättning för
att rätt beslut ska kunna fattas på alla
nivåer i organisationen. På så sätt är
FM2025 också en viktig komponent för
en utvecklad uppdragstaktik.

Tre områden för en utvecklad styrning av
försvaret

Som beskrivits ovan pågår ett antal utvecklingsarbeten både i offentlig sektor
i allmänhet och i Försvarsmakten i synnerhet. Nedan beskrivs tre områden för
hur dessa arbeten kan generaliseras och
tillämpas på styrningen av försvaret i sin
helhet, för att på så sätt skapa förutsättningar för en tillväxt med kvalitet och effektivitet.
228

Styrning på rätt nivå
En viktig faktor för tillväxt är att rätt
beslut kan fattas på rätt nivå. Vad som
är rätt nivå är i sin tur en fråga om både
kompetens och mandat. Tillväxt kräver
en annan balans mellan centraliserade
respektive decentraliserade beslut, där
utökade mandat för de lägre nivåerna
öppnar för snabbare beslutscykler och
bättre förutsättningar att löpande lösa de
avvägningsproblem som tillväxt medför.
I detta ligger också möjligheter att flexibelt nyttja tillgängliga resurser för att på
så sätt skapa en tillväxt med effektivitet.
Detta talar för att färre men mer övergripande beslut fattas av de övre delarna i
styrkedjan. I praktiken skulle det innebära att styrningarna från riksdag till regering, och från regeringen till myndigheten, blir mer strategiska i sin karaktär och
mindre detaljreglerande. I detta ligger
också att målen blir mer tydligt definierade. För Försvarsmaktens del skulle detta
i sin tur skapa möjligheter att ta fortsatta
steg mot att utveckla uppdragstaktiken i
den interna styrningen - möjligheter som
annars är tydligt begränsade.
En styrning med färre, tydligare och
mer övergripande mål skulle per definition underlätta prioriteringar och minska
målkonflikter. På så sätt förbättras också
möjligheterna att hantera de förändrade
förutsättningar eller oväntade händelser
som oundvikligen uppstår i en tillväxtfas.
Även detta ger bättre möjligheter till ett
effektivt resursutnyttjande över tid.
Sammantaget skulle dessa förändringar ge en mål- och resultatstyrning som är
mer ”normal” jämfört med övriga statsförvaltningen och som har bättre förutsättningar att leverera önskade resultat.
Styrning med rätt innehåll
En styrning för tillväxt förutsätter en

striktare uppdelning mellan vad som ska
uppnås och hur det ska uppnås. Beslut
hur resurser bäst används för att nå de
uppsatta målen bör fattas på så låg nivå
som möjligt och helst så nära verksamheten som möjligt. Detta gäller alla delar av
styrkedjan. På samma sätt bör styrning
med hjälp av ingångsvärden undvikas.
Det är både möjligt och lämpligt att
minska på den direkta styrningen och
samtidigt stärka den efterföljande uppföljningen. I praktiken förutsätter det att
de övergripande målen är väl kända och
att värderingar och kultur bidrar till måluppfyllelsen. En försvårande omständighet är att offentlig verksamhet inte på ett
enkelt sätt kan omsättas i uppföljningsbara indikatorer. På försvarsområdet är
det särskilt problematiskt genom att varje
form av utvärdering av organisationen
och dess prestationer omfattas av sekretess. Här har regeringen och Försvarsmakten ett arbete att göra att utveckla
former för en adekvat uppföljning som
uppfyller regerings krav och som samtidigt är både kommunicerbar och relevant
i den fas som försvaret befinner sig i.
Sammanfattningsvis bör alltså styrningen utvecklas mot att ge tydliga uppgifter och ett stort handlingsutrymme för
den som ska genomföra verksamheten,
samtidigt som uppföljning och kontroll
ger ett tillräckligt underlag för ansvarsutkrävande.
Styrning med ökad långsiktighet
Att avveckla militär förmåga går snabbt
men att bygga ny förmåga tar tid. I det
senaste budgetunderlaget bedömer Försvarsmakten att åtminstone tio års tillväxt behövs. I Perspektivstudien beskriver vi vilken organisation som behövs
2035 för att möta de militärstrategiska
målsättningarna.

Ledtiderna är betydande. Inom materialanskaffningen kan det ta 10-15 år innan
ett nytt system är anskaffat och ännu
längre innan det har nått full operativ effekt. Inom personalförsörjningen tar det
på motsvarande sätt 8-10 år från grundutbildning tills dess att en officer uppnått
majors grad.
Detta gör att nuvarande planeringscykel, som i grunden utgår från femåriga
inriktningsperioder, inte är tillräckligt
långsiktig för att hantera en period av tillväxt. Risken är att planeringen får inslag
av gasa/bromsa på ett sätt som hämmar
kvalitén och effektiviteten i tillväxten.
Omvänt så ger en längre planeringshorisont bättre möjligheter både för myndigheterna och berörda leverantörer att planera för en kostnadseffektiv produktion.
Sammanfattningsvis bör alltså beslutscykeln för försvaret förlängas. Ett förslag skulle vara att implementera sexåriga inriktningsperioder tillsammans med
övergripande ramar för de därpå följande
sex åren. Sammantaget omfattar då ett
försvarspolitiskt inriktningsbeslut de 12
åren i investeringsplaneringen.

Avslutning

Förslag och åtgärder av de slag som här
presenteras brukar ha en sak gemensamt.
De är lätta att ta till sig och acceptera på
ett principiellt plan men inte helt enkla att
genomföra i praktiken. Även om alla delar av styrkedjan bekänner sig till att vilja
styra övergripande och strategiskt blir resultatet ofta ett annat.
Det finns dock några faktorer som talar för framgång i det läge som försvaret
befinner sig i:
•

Förslagen avser inte mindre styrning
eller mindre kontroll - de avser bättre
styrning och kontroll.
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•

God styrning, liksom fungerande
uppdragstaktik, bygger på att underställd nivå inte ges uppdrag som
man inte har förutsättningar att klara
av. Här är det på sin plats att peka på
att Försvarsmakten under ett antal år
har haft god kontroll på den löpande
ekonomin och hållit anvisade anslag
väl inom stipulerade ramar.

•

Förslagen bygger på att det finns förtroende och tillit mellan de olika nivåerna och aktörerna. Här finns bättre förutsättningar än på länge, ytterst
manifesterat i allmänhetens ökade
förtroende för Försvarsmakten.
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Avslutningsvis kan det kanske tyckas anmärkningsvärt att jag här ger synpunkter
inte bara på min egen myndighet utan
också på delar som ankommer på riksdag och regering att fatta beslut om. Det
är därför viktigt att säga att jag har stor
respekt för vad som krävs för att åstadkomma långsiktigt hållbara politiska
kompromisser och beslut. Det gäller inte
minst på ett område som är så komplext
som försvarspolitikens. Men min poäng
är att uppgiften är gemensam: Bara genom en sammanhängande och väl fungerande styrkedja kan vi få ”ett starkare
försvar – som möter varje hot och klarar
varje utmaning”.
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Ledamoten
FREDRIK PALMQUIST

Kommendör Fredrik Palmquist lämnade befattningen
som chef för 4.sjöstridsflottiljen den 1 juni i år för att
tillträda som Marinstabschef. I rollen som flottiljchef var
han stridsområdesansvarig för undervattensdimensionen
och i den egenskapen utropade han år 2018 till Minans
År, vilket blev startskottet för återinförandet av sjöminan
som ett sänkande vapen vid sidan om torpeder, sjömålsrobotar och artilleri inom Marinen.

Sjöminkrigföring – en viktig del av tröskeleffekten
Abstract: Sea mines have an ancient history but still today is non-controlled sea
mines a leather threat in shallow waters. With the help of this weapon is it possible
to reconfigure the military geography in your benefit – both in order to decide where
the battle is to take place and to block areas for an aggressor. In parallel to this is the
sea mine a cost effective tool which makes it perfect for one component in the desired
security threshold against an aggressor in the Baltic Sea. The Swedish Navy has
during the last years reintroduced Mine Warfare as a vital part in its weapon portfolio and the next step is to develop the capability. There are challenges connected to
the development since the entire area has been off focus during the period where the
Swedish Armed Forces was focused on taking part in international missions. The
text describes a couple basic principles to be considered during the near future and
a few alternatives for the development of the Mine Warfare area.

Inledning

Minkrigföring till sjöss har gamla anor
inom sjökrigshistorien i allmänhet och
i Sverige i synnerhet. Under de bägge
världskrigen användes sjöminan i stor
omfattning i Östersjön och i Västerhavet
och det påminns vi om fortfarande då det
bedömningsvis finns kvar 70 000 sjöminor på havsbottnarna i vårt närområde.
Det efterföljande invasionsförsvaret vilade på ett antal komponenter och sjöminan
i dess olika former var ett av dessa verktyg som bibehölls långt in på 90-talet.

I och med Försvarsmaktens övergång till
ett internationellt fokus påbörjades även
kräftgången för den svenska sjömineringsförmågan - minutläggningskapaciteten reducerades, utvecklingen av nya
mintyper avbröts och minplanläggningsarbetet föll i träda. Likt alla pendelrörelser så skedde dock en returrörelse och
parallellt med Försvarsmaktens återgång
till det nationella försvaret återupptäcktes sjöminan och dess förmågor att skapa
den så eftertraktade tröskeleffekten. Men
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även inom detta område har den svenska
marinen funnit att det är relativt enkelt
att avveckla en förmåga men betydligt
mer komplicerat att återuppbygga den
igen.
Denna artikel kommer att försöka
placera minkrigföringen i dagens kontext och peka ut några möjliga färdvägar
framåt rörande den kommande utvecklingen av detta vapensystem. Användandet av sjöminor har alltid varit förenligt
med sträng sekretess kopplat till vapnets
del inom krigsplaneringen och detta gör
att en fullödig beskrivning är omöjlig att
producera för publicering i öppna källor.
Av den anledningen har jag tvingats till
att förenkla beskrivningarna och hålla
slutsatser på en mer övergripande nivå.

Är sjöminan en slumrande drake?

Sjöminan är unik på många sätt - det är få
vapensystem från 40-talet och som idag
kan slå ut ett modernt fartyg. Ett annat
särdrag är den förödande effekt vapnet
kan ha via blotta sin närvaro eller rykten
om sin närvaro och ett tredje är de stora
resurser som motståndarens minor kräver
när hotet skall avlägsnas. För en nation
som Sverige med sin defensiva strategi,
och där skapandet av en hög tröskeleffekt
är av central betydelse, är minan i många
stycken ett lämpligt vapen då styckpriset är lågt, underhållskostnaderna låga
och det finns goda möjligheter att under
livstiden utveckla vapnet kopplat till både
motståndaren taktiska och tekniska utveckling.
Dagens miljö innehåller minor av typen bottenavståndsminor som fälls på
djup understigande 70 meter och som
via mer eller mindre avancerade sensorer
detonerar när ett fartyg eller ubåt passerar inom dess verkansradie. De äldre
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kontaktminorna har gradvis rangerats
ut då de dels innehåller fler rörliga delar
och dels innebär deras konstruktion med
minankare en ökad risk för felfunktion
beroende på både bottenförhållanden
och rörelser i vattenvolymen. Bottenavståndsminan fälls normalt från ett ytfartyg eller från ett större flygplan men
det finns även applikationer där minan
bärs av en torped och genom denna bärare kan en mindre dold minering läggas.
Avslutningsvis finns det en variant av
bottenavståndsminan där minan i sig har
en begränsad förmåga att förflytta sig på
havsbotten, vilket kan innebära att minan
fälls på en position för att sedan förflytta
sig till ett mer fördelaktigt läge baserat
på den sensorinformation som minan kan
samla in.
Under efterkrigstiden delade man in
minorna efter vilket syfte de hade och
kategorierna strandförsvarsmineringar,
kustförsvarsmineringar och utsjömineringar var termer som flitigt användes i
äldre publikationer. Termerna är tämligen
självförklarande och kan med fördel användas även i moderna konfliktscenarier.
Om vi för ett ögonblick försöker studera
de olika användningsområdena så kan
man inleda med de mineringar som syftar till att rekonfigurera militärgeografin.
En sådan förmåga är särskilt användbar
i Östersjön och Västerhavet med dess
inlopp där det finns ett antal förträngningar. Att med hjälp av en utsjöminering
begränsa en motståndares manöverförmåga är inte bara en bra startpunkt för
en defensiv strid, det kan också vara en
utmärkt start på ett offensivt uppträdande
där man med hjälp av städet - i form av
en minering - använder sina andra vapen
som en hammare. Att påverka sin motståndares manöverförmåga kan, i ett litet
innanhav likt Östersjön, avgöra en strid

Minfällningsövning. Foto: Jimmie Adamsson, Försvarsmakten.
innan den ens har börjat då motståndaren
riskerar att komma att tvingas att slåss på
sina yttre linjer alternativt tvingas inse
att vidare offensiv är utsiktslös. Redan
med hjälp av en eller flera utsjömineringar på rätt position kan alltså en tydlig
tröskeleffekt nås.
Den andra huvudgruppen av mineringar är den så kallade kustförsvarsmineringen som har till syfte att försvåra
ett närmande av den svenska kustlinjen.
Mineringen läggs likt en barriär utanför
svensk kust i anslutning till områden där
landstigning kan misstänkas ske. I korthet kräver en utlagd kustförsvarsminering i rätt område stora ansträngningar
från motståndarens sida och detta i sig
kräver att motståndaren kan upprätthålla sin lokala kontroll över både sjö-och
luftdimensionen i området för att på så
sätt kunna skydda sina sjöminröjningsresurser. Detta leder till slutsatsen att en
kustförsvarsminering i rätt område inte
bara allvarligt försvårar en landstigning
– den kommer också att binda avsevärda resurser för en motståndare. I äldre

taktikanvisningar var skydd av egen
minering centralt och detta stämmer i
princip även idag men eftersom verkansavstånden idag är betydligt längre än i
mitten på förra seklet kan den marina delen av skyddet av egen minering ske från
skyddade utgångslägen i egen skärgård.
En annan variant av dessa mineringar är
de fasta kontrollerbara mineringar som
Sverige använde sig av i relativt stor utsträckning under efterkrigstiden. Med
hjälp av dessa kunde marinen allvarligt
försvåra en motståndares rörelse från
havet in i skärgårdsterrängen men då
minsensorn även kunde användas separat från minan var systemet ett utmärkt
komplement i undervattensstriden under
80- och 90-talet.
Strandsförsvars- och hamnförsvarsmineringar används dels för att komplettera en kustförsvarsminering, dels för att
försvåra eller omöjliggöra motståndarens
utnyttjande av en hamn. Båda dessa typer är mycket effektiva och kan läggas
ut med enkla medel samtidigt som röjningen av dem är komplicerad kopplat till
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det begränsade bottendjupet och geografin. Särskilt hamnförsvarsmineringar är
värda ett speciellt fokus då de snabbt och
med okvalificerade resurser kan omöjliggöra en motståndares möjlighet att använda en urlastningshamn. Detta gör att
denna typ av mineringar har en självklar
plats i den marina striden då vapnet skapar en hög och omedelbar tröskeleffekt.
Att kunna påverka en motståndare på
djupet är alltid en framgångsfaktor och
detta kan uppnås via offensiva mineringar. Till skillnad från de defensiva mineringarna är det av stor betydelse att dessa
utläggs dolt och det medför att dessa med
fördel läggs ut av ubåtar. Med hjälp av
dessa mineringar kan motståndarens förmåga till manöver begränsas och från tid
till annan lokalt hindras men samtidigt
binds motståndarens resurser till skydd
för sina egna baseringsområden och
hamnar.
Utvecklingen inom minområdet under
de senaste tjugo åren har varit relativt
begränsad både nationellt och internationellt men det finns områden där en
begränsad utveckling har skett. De tydligaste tecknen kan ses inom sensorområdet, där digitaliseringen och utvecklingen
inom signalbehandling har medfört att
äldre minor har kunnat kompletteras med
en modern sensor. Dessa nya sensorer
kombinerar med fördel flera olika typer
av sensorer, där magnetik kombineras
med tryck och akustik i olika konfigurationer. Torpedminor var en innovation
som först kunde ses i öppna källor på
80-talet och denna utveckling har fortsatt
men också utvecklandet av en mina som
har en egen möjlighet att röra sig. Båda
dessa typer kan fällas på djupa vatten för
att därifrån verka mot grundare områden
och detta uppträdande begränsar minröjningsresurserna möjlighet till detektion.
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Utveckling av vapen och sensorer skapar en dynamik som brukar benämnas
Medel och Motmedel. Inom minkrigföringen är detta tydligt då om en part
utvecklar en förmåga till minkrigföring
krävs det att motståndaren utvecklar
motsvarande förmåga men inom minröjningsområdet. Det är intressant att
betrakta detta förhållande ut ett tidsperspektiv då det finns betydande skillnader
mellan att lägga ut en minering och att
röja densamma. Låt oss ta en kustförsvarsminering som exempel, där en minering bestående av bottenavståndsminor läggs ut inom ett område om 10x4
distansminuter i syfte att försvåra motståndarens passage. En förutsättning för
att motståndarens mål skall uppnås är att
det röjs minst en led igenom denna minering. Själva utläggandet av minorna sker
via två större fartyg och hela mineringen
läggs på fyra timmar medan röjningen
kräver fyra kvalificerade minröjningsfartyg som under 30 timmar skapar en
minsäker led om 400 meter genom det
minfarliga området. Lägger man då till
tilltransport för minröjningsfartygen,
skenmål och svephinder samt egen bekämpning av minröjningsfartygen kan
bara denna minering binda motståndarens minröjningsfartyg, yt- och luftstridskrafter i upp till en vecka. Exemplet
visar att förhållandet mellan minkrigföring och minröjning inte är linjärt utan
den minutläggande parten är starkt gynnad av situationen, vilket är en styrka för
Sverige med sin uttalade vilja att skapa
en tydlig tröskeleffekt inom ramen för sin
defensiva doktrin.

Sjöminans framtid i
marinen

Om vi för ett ögonblick övergår till att betrakta vilka förutsättningar som krävs för

att kunna utnyttja minvapnet i stort finns
det ett antal komponenter som bör vara på
plats för att få ett fungerande system. De
olika typerna av minorna måste finnas
och här skall vi tacka våra äldre kollegor
som under de senaste årens avveckling
med olika medel har manövrerat i en sådan riktning att vi idag förfogar över ett
antal minor av olika typer. För att vi över
tid skall kunna utveckla sensorer och verkansdelar behöver vi ha en nationell kompetensbas som skall sörja för den kontinuerliga utvecklingen. Historiskt har vi i
Sverige varit duktiga inom undervattensområdet via fyrklövern Försvarsmakten,
FMV, FOI och industrin och detta samarbete är en förutsättning för att fortsatt
utveckling inom minområdet skall ske.
Då det finns betydande spinoff-effekter
mellan olika system inom undervattensområdet så finns det förutsättningar för
tekniköverföring mellan idag pågående
och kommande utvecklingsprojekt. En
mer handfast faktor är resurser för minutläggning och här har de senaste årens
marina utveckling reducerat den svenska
förmågan menligt. Den svenska marinen
har begränsade resurser för minutläggning via örlogsfartyg och det tidigare
avvecklade systemet för fartygsuttagning är ännu inte återinfört. Utbildning
och träning är av yttersta betydelse för
att mineringsförmågan skall kunna upprätthållas och då är det helt centralt att
hela kedjan från förrådet till fällningen
övas. Detta har startat och sedan två år
tillbaka genomförs det bland annat årligen en funktionsövning Min, där det under ett antal dygn övas minkrigföring på
bredd inom marinen. Avslutningsvis sker
mycket av minkrigföringen inte till sjöss,
i ett laboratorium eller i ett minförråd
utan bakom ett skrivbord där stabsofficerare utvecklar de olika minplanerna ned i

detalj. Inom detta område har de senaste
tio årens fokus på undervattensdimensionen, där vi idag har en betydligt bättre
uppfattning om hur vår havsbotten ser ut,
hjälpt planerare att identifiera lämpliga
områden för de olika mintyperna. Genom
en noggrann minplanering möjliggör vi
ett optimalt utnyttjande av varje enskild
mina men vi skapar också förutsättning
för ett snabbt agerande samt ett effektivt
utnyttjande av de minutläggningsresurser vi förfogar över.
Jag kan konstatera att sjöminkrigföringen passar den svenska doktrinen
utmärkt och med hjälp av utläggning av
väl avvägda mineringar kan en motståndares handlingsfrihet begränsas avsevärt. Det kan dock tyvärr konstateras att
den svenska förmågan för användandet
av sjöminor har eroderat under en lång
period och att det krävs en nationell återtagning. Ett första steg är taget genom
att marinen har påbörjat en dedikerad
övningsserie kopplat till minutläggning
men det kommer att krävas betydligt fler
åtgärder för att skapa den eftersträvansvärda tröskeleffekten. Inledningsvis
saknar marinen idag en tillräckligt stor
kapacitet att lägga ut större mineringar
i flera riktningar. Inom detta område
behöver vi finna en väg tillbaka till en
situation där flera olika typer av fartyg
kan utnyttjas. De senaste två årens utveckling av totalförsvaret har öppnat vägar för ett återinförande av fartygsuttagning, vilket till del skulle möjliggöra en
större minutläggningsförmåga. Jag vill
dock varna för att helt förlita sig på fartyg
som endast kan utnyttjas vid höjd beredskap då detta kommer att begränsa marinens möjligheter att verka i en gråzonssituation. För att hantera detta bör staten
Sverige parallellt med utvecklandet av
ett system för fartygsuttagning också
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överväga utnyttjandet av fartyg som
redan idag sorterar under statliga myndigheter, likt Kustbevakningen och
Sjöfartsverket. Men även ett anspråkstagande av andra myndigheters resurser
kan komma att ta tid varför marinen bör
överväga att utveckla en egen minutläggningsförmåga i syfte att ha resurser
att kunna lägga ut de mest prioriterade
mineringarna i en situation där hotet utvecklar sig snabbt. Att snabbt kunna försvåra eller förhindra en motståndares utnyttjande av svenska hamnar är mycket
viktigt och förhållandet kan exemplifieras med situationen på Gotland, där hindrandet av en angripares möjlighet att
använda öns begränsade antal hamnar
allvarigt skulle påverka motståndarens
förmåga att genomföra en snabb annektering av ön. Av den anledningen är det
centralt att utläggning av hamnmineringar blir en huvuduppgift för de hemvärns- och territorialförsvarsförband
som verkar i kustnära områden runt den
svenska kusten.
Även om minkrigföringen till sin karaktär är defensiv bör Sverige utveckla
en offensiv förmåga genom att tillföra
ubåtar och ytfartyg en förmåga att fjär�rutlägga mineringar i en tänkt motståndares utskeppningshamnar och basområden. Militärgeografin i Östersjön gör
att sådana områden är kanaliserande och
passar därför utmärkt för minkrigföring.
Dessa vapen kan med fördel baseras på
en tung torped men ges en längre räckvidd i syfte att kunna sjösättas i områden där risken för detektion av skjutande
plattform är liten. Denna förmåga kommer att tillföra den svenska försvarsmakten ännu en möjlighet att påverka en
fiende på djupet i högre konfliktnivåer
och därigenom utöka den area där motståndaren riskerar att bli bekämpad.
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Det bör övervägas att återinföra fasta
mineringar i de områden som är helt
avgörande för försvaret av de större
infallsportarna i Sverige. Sådana sensor- och vapensystem utlagda redan i
fred ger både fördelen att beredskapen
blir hög, motståndskraften mot påverkan
stärks men också medför detta en möjlighet att utnyttja vapensystemet inom
ramen för det territoriella försvaret redan i fredstid.
Inom ramen för teknikutveckling
bör ett särskilt fokus inom ramen för
utvecklingen av undervattensförmågan
ligga på utveckling på nya minsensorer, verkansdelar och fällningssystem.
För att detta skall komma till stånd bör
de nationella aktörer som är inblandade
i utveckling av andra system inom undervattensområdet ges tydliga uppgifter
avseende minområdet. Vidare bör alla
spinoff-effekter från andra pågående
sensor- och verkanssystem utnyttjas
maximalt i syfte att utnyttja tillgängliga
resurser optimalt.
Likt all annan krigföring är minkrigföring att likna vid en lång kedja av delkomponenter och för att någon effekt
skall uppnås måste alla länkar fungera.
Det betyder att övning och träning måste sträva efter att öva hela systemet från
utlämning och klargöring i förråd, skyddade transporter, lastning och klargöring ombord och utläggning från fartyg.
Om inte alla delar fungerar kommer det
att drabba den operativa förmågan och i
värsta fall göra det omöjligt att lägga ut
även de mest prioriterade mineringarna.
Likt tidigare nämnts sker mycket av det
förberedande arbetet bakom ett skrivbord inom ramen för utarbetandet av
minplanerna. Det är av central betydelse
att den nya kunskap som har identifierats av bland annat våra egna experter

inom Maritime Warfare Data Center tas
tillvara i denna planering – allt för att
maximera effekten av de planerade mineringarna.

Avslutning

Att användandet av sjöminan är av central betydelse för försvarsmaktens förmåga att skapa en tröskeleffekt är mer av ett
konstaterande än en uppfattning och det
är därför med glädje jag noterar att Försvarsberednings slutrapport innehåller
skrivningar rörande utvecklingen av sjöminförmågan. Försvarsmakten har dock
redan identifierat betydelsen av sjömintjänsten som en central del i byggandet
av den åtrådda tröskeleffekten och sedan
två år tillbaka är mintjänsten en naturlig
del av vapengarderoben inom Marinen.
Som ett led i att fortsätta denna utveckling genomförs under 2019 en Minkrigsstudie vars syfte är att staka ut möjliga
utvecklingsvägar.
Det finns några helt avgörande områden som behöver adresseras framöver

och det kanske mest centrala är hur vi
skall hantera bristen på minutläggningsresurser. Inom ramen för detta är det viktigt att skapa förutsättningar både för ett
uppträda i en gråzon, där det kan finnas
behov av en snabb reaktionsförmåga av
de marina stridskrafterna, men också i en
situation där höjd beredskap råder. Då det
idag finns en uttalad vilja att utveckla totalförsvarsbegreppet finns det goda möjligheter att återigen utveckla samarbetet
mellan marinen och de civila redarna
i Sverige. Det andra viktiga området är
att skapa förutsättningar för ett offensivt
uppträdande med hjälp av fjärrutlagda
mineringar för att på så sätt skapa ännu
ett verktyg för att kunna påverka en motståndare på djupet.
Under de kommande åren kommer en
fortsatt utveckling av den svenska tröskeleffekten att ske och jag hävdar att sjömineringen har en naturlig del i denna
utveckling då sjöminan är kostnadseffektiv och har en möjlighet att relativt snabbt
leverera operativ effekt.
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Visby G2 – om flottan själv får välja
Det är glädjande att Försvarsberedningens slutrapport innehåller en satsning på
nya ytstridsfartyg, även om den volym som föreslås är för liten. Flera av KÖMS ledamöter, så som Jens Nykvist (SvD 2019-02-16), Bo Rask (SvD 2019-02-20), Robert
Dalsjö (SvD 2019-05-04), Niklas Wiklund (BLT 2019-05-27) har under de senaste
månaderna argumenterat för att det krävs politiska beslut om rejäla ekonomiska
tillskott i närtid. Försvarsberedningens rapport är bara ett steg på vägen, men den
indikerar ändå att vi bör fortsätta fundera över hur de nya ytstridsfartygen ska
utformas.
I debatten runt den aktuella frågan har
det från flera håll förts fram att i valet av
nytt ytstridsfartyg är en fortsatt satsning
på en andra generation av Visbykorvetten
att föredra. Denna uppfattning förefaller
delas av en på det hela taget enig sjöofficerskår, med Marinchefen i spetsen. I
sin artikel i SvD föreslår Robert Dalsjö
istället större och mer konventionella
fartyg med bättre sjötålighet och längre
uthållighet i likhet med vad bl.a. Finland
och Tyskland satsar på. Han har rätt i att
större fartyg kan bära tyngre helikoptrar,
fler skeppsbåtar samt större antenner än
mindre fartyg. Det råder vidare ingen
tvekan om att de fregatter eller stora korvetter som Dalsjö förordar skulle vara ett
välkommet tillskott även till den svenska
marinen. Däremot är dessa fartyg inte det
242

bästa valet för en högintensiv strid i vårt
närområde, och det är den uppgiften som
är dimensionerande vid valet av ett nytt
ytstridsfartyg.
Den operationsmiljö som den svenska
marinen har att verka i är unik i många
avseenden. En förutsättning för att ett
ytstridsfartyg ska kunna överleva en
modern sjöstrid i denna miljö är att en
smyganpassning har skett. Detta är ingen
bedömning eller en allmän uppfattning,
utan en slutsats baserad på mångårig erfarenhet av övningar tillsammans med
andra nationer samt en omfattande provverksamhet. Innanhavets begränsade
utbredning gör att fartygen momentant
måste hantera hot från vapensystem på
havsytan, från luften, från land och från
undervattensdimensionen. Det är därför

uppenbart att just smyganpassning är
en viktig förutsättning för att kompensera för våra fartygs fåtalighet. Om ett
fartyg undgår upptäckt undgår det även
bekämpning.
Ingen kan förutse hur ett framtida krig
kommer att se ut. Men ett obestridligt
faktum är att med endast fem ytstridsfartyg och några ubåtar, vilket blir en realitet om ingen nyanskaffning sker i närtid,
så försvarar man inte 270 mil kust. Således finns det ett omfattande behov att
utöka vår idag låga numerär kvalificerade
stridsfartyg. Allra bäst vore det givetvis
att ha en stor sjöstyrka med olika fartygstyper optimerade för olika ändamål. Men
med hänsyn till de omfattande behoven
av materielanskaffning i Försvarsmakten
är det dessvärre orimligt att hoppas på ett
sådant utfall i rådande ekonomiska läge.
Istället krävs en kompromiss och därmed
en flexibel fartygstyp som kan klara av
samtliga marina operationstyper samt ha
möjlighet att uppträda både inomskärs
och utomskärs. Den dimensionerande
uppgiften när vi designar ett nytt fartyg
måste primärt vara att kunna hantera den
väpnade striden i ett högkonfliktscenario.
Med en sådan utvecklingsidé kan marinen fortsatt hantera alla situationer – från
djupaste fred till krig via ett uppträdande
i en gråzon.
Visbykorvetten klarar av detta spann
av uppgifter över hela konfliktskalan
och har dessutom goda sjöegenskaper,
vilket flera års erfarenhet från såväl Östersjön som utanför våra hemmafarvatten

påvisat. Vi som jobbar till sjöss driver
linjen att man borde ta allt det som är bra
med Visbykorvetten, ändra de få delar
som inte blev lika bra och nyanskaffa en
andra generation av en fartygstyp som
marinen idag har stort förtroende för.
Denna uppfattning har vuxit fram under
de snart 20 år vi opererat Visbykorvetterna. Upplägget innebär också att projektrisken kraftigt kan reduceras. Vi vet
redan idag vet vad det innebär att bygga
en Visbykorvett och vi vet vilka mindre
områden som ska förändras i en modernare version.
Avslutningsvis – vi mäter oss regelbundet mot de bästa utländska fartygen
under de många internationella övningar och operationer vi deltar i. Vi ser att
Visbykorvetterna står sig mycket väl i
dessa sammanhang. De används ofta för
uppgifter som större fartyg är sämre på,
som att operera kustnära, vilket är viktigt
i Östersjön då hela vårt innanhav är att
betrakta som just kustnära. Efter två decennier har vi lärt oss att utnyttja Visbykorvetternas egenskaper till något unikt
och vi lär oss fortfarande. Det är riktigt
att tekniksprånget var stort när fartygen
utvecklades, vilket då visade sig i förseningar, men mycket av det utvecklingsarbetet ligger bakom oss. Istället kan vi dra
nytta av det när vi förhoppningsvis beställer en andra generation Visby. Istället
för att starta loppet stillastående, skulle
vi få en flygande start. På så sätt kan marinen bidra till en trovärdig tröskeleffekt i
försvaret av vårt land.
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Kina reser sig än högre – så även dess långa
skugga…
En parafras från Mao Zedong i sin klassiska inledning till utropandet
av Folkrepubliken Kina;
”Det kinesiska folket har rest sig”.
Abstract: After spending 4 years in China as Swedish bank Handelsbanken´s head
of operations 2008-12, Michael Zell was offered to join Folk och Försvar’s annual
study trip, this year to Beijing. In the article below he summarizes his impressions.
Compared to his previous experience, the current Chinese leadership is much more
determined to ”Make China Great Again” in every conceivable aspect. Their very
blunt quest for world dominance through trade, acquisitions and infrastructure investments, backed by a much stronger People’s Liberation Army and a far-reaching
control of its own citizens as well as visitors and everyone else they can lay their
cyber-hands on, is as obvious as, in the writer’s opinion, outright frightening. The
free world needs to understand this, in a relatively short period of time, substantially
more aggressive China. This issue needs to be addressed in accordance with the
challenge it represents to the rest of the world.
Min sista befattning för min tidigare arbetsgivare Handelsbanken var som chef
för bankens verksamhet i Greater China,
vilket är den politiskt korrekta och allmänt brukade benämningen för det sammantagna fastlands-Kina, Hongkong,
Macau och Taiwan. Banken har med sina
4 kontor (Shanghai, Beijing, Hongkong
och Taipei) störst närvaro bland de förekommande nordiska bankerna. Jag bodde

där 2008-12. Det gör mig inte till en
Kina-expert men hyggligt påläst, rimligt
kunnig och en mycket intresserad följare
av landets utveckling.
När Folk och Försvar, där Kungl. Örlogsmannasällskapet är medlem, bjöd
in till 2019 års studieresa med just Kina
som resmål anmälde jag mig därför med
stort intresse. Jag såg det som en möjlighet att mer grundligt än vid övriga resor
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kunna uppdatera mina kunskaper om
detta betydelsefulla och väldiga land. De
är summerade i en reserapport nedan. Jag
börjar med en kort tillbakablick på några
av de händelser i den nära historien som
haft betydelse för framväxten av dagens
Kina. Det nuvarande kinesiska ledarskapet kommenteras med några nedslag
i de områden som betraktas som mest
centrala för den pågående och fortsatta
utvecklingen.
Att förstå det nuvarande Kinas ambitioner är inget annat än en överlevnadsfråga för västvärlden i den form vi
känt den. Brexit, Trump och Putin, som
ofta nämns som hoten mot den rådande
världsordningen, är rena västanfläktar
mot den tyfon som nu kommer från öster.

Kinas nära historia

När jag kom till Kina var Hu Jintao president. Han levde i allt väsentligt med
sin för-företrädare Deng Xiaopings ”24
tecken” för internationella relationer. Att
bida sin tid, ligga lågt och inte visa sina
resurser. Hans efterträdare, den nuvarande presidenten Xi Jinping, har definitivt
brutit med denna närmare 30 år långa
strategi. Kina har nu klivit ut på världsscenen och vill återta den plats de anser
sig förtjäna. Det sker med en kraft och
vilja som saknar motstycke.
Betydelsen av återinträdet på världsscenen förstärks av en i Kina institutionaliserad uppfattning om att Kinas nuvarande ekonomiska styrka och betydelse
föregåtts av ett sekel av förödmjukelse.
Och det finns fog för den synen. Från
opiumkrigen med Storbritannien, kolonialmakternas förnedrande plundring
av den Förbjudna staden i Peking efter
boxarupproret, japanernas intrång och
ockupation efter första världskriget och
inbördeskriget med nationalisterna från
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30-talet. Det var efter den segern Folkrepubliken Kina kunde utropas av Mao
Zedong på Himmelska fridens torg den 1
oktober 1949.
Deng Xiaoping efterträdde Mao.
Han etablerade reformprogrammet ”De
fyra moderniseringarna” vilket omfattade jordbruket, industrin, krigsmakten
samt forskning och utveckling. Som en
händelse motsvarande de fyra mindre
stjärnorna i Kinas flagga. Den stora dominerande stjärnan är partiet, de fyra
representerar folket i form av bönderna,
arbetarna, soldaterna och de intellektuella. De ekonomiska reformer Deng
genomförde kom också att medföra ett
visst mått av minskad politisk repression och kontroll. Med något vidgade frihetsgrader de följande åren. Ett öppnare
och friare Kina ledde snart till krav på
ökad demokrati och transparens bland
Kinas akademiker, vilket kulminerade
i en långvarig studentdemonstration på
självaste Himmelska fridens torg som inleddes i april 1989. Det var en utmaning
partiet till slut inte kunde tillåta och den
4 juni gick armén in. Efter en mycket blodig natt med ett obekant antal döda och
skadade, enligt bedömare 100-tals eller
kanske över tusen, var denna period över.
Under Jiang Zemin och Hu Jintao som
Kinas ledare, bägge under de maximalt
två mandatperioder om vardera 5 år som
beslutades för att undvika det maktmissbruk som upplevdes under Mao, har den
makalösa ekonomiska utveckling som
Deng inledde fortsatt. En betydande del
av befolkningen har lyfts ur fattigdom.
Dock är Kina som helhet ännu inte ett
rikt land. Räknat som köpkraftsjusterad BNP/capita (2016 års siffror) ligger
Kina på ungefär samma nivå som Thailand, Irak, Brasilien och Libyen. Dock
på dubbla nivån mot den i befolknings-

mängd snart lika stora grannen och konkurrenten Indien. Det östra, välmående
Kina kan dock jämföras med delar av EU.
Utöver ekonomiska reformer som en
väg till ökat välstånd fattades under tidigt
80-tal ett beslut om att begränsa barnafödandet och därmed minska antal munnar att mätta. Barnbegränsning i form av
den s k ettbarnspolitiken fick som resultat
att ökningstakten av Kinas befolkning
minskade dramatiskt. Men med stundtals
mycket hårdhänta metoder som tvångsaborter och steriliseringar. Härutöver till
en social kostnad genom att en traditionell preferens för pojkar har genom aborter, bortlämning och andra metoder hållit
antalet nyfödda överlevande flickor nere,
vilket nu resulterat i ett mansöverskott på
antaget 40-50 miljoner med sociala spänningar som följd.
Ettbarnspolitiken var inte ovillkorlig,
vissa minoriteter fick behålla rätten till
flera barn. Även då bägge föräldrarna
var komna från ettbarnsfamiljer tilläts
ett andra barn. I sen tid har det lättats till
en tvåbarnspolitik och rent allmänt förväntas ett upphörande av all begränsning
inom kort. Efter flera generationer av
ettbarnspolitiken och med de kostnader
ett barn medför, förefaller dock föräldrar ogärna skaffa mer än ett barn. Det får
konsekvenser av varierande slag. Huvuddelen av kineserna växer upp utan den sociala träning syskon innebär. Den åldrande befolkningen är av tradition hänvisad
till stora barnkullar för sin försörjning,
men har nu bara har ett barn resp barnbarn att luta sig mot. Därtill innebär det
nuvarande reproduktionstalet på 1,6 att
Kinas arbetsföra befolkning redan minskar, i sig ett hot mot framtida ekonomisk
tillväxt.
Andra konsekvenser av en hårt driven
politik med tillväxt som mål har varit en

omfattande miljöförstöring. Det har sagts
att av Kinas genomsnittliga tillväxt på
över 10 % under decennierna efter Deng,
kanske så mycket som 1/3 tillkommit genom en rovdrift på miljön. Det ska dock
sägas att miljöfrågan är mer närvarande
idag än tidigare med satsning på solenergi, krav på el-bilar i städerna, m m.
Delegationen från Folk och Försvar slogs
vid ankomsten till hotellet av tystnaden
i centrala Beijing. Enbart eldrivna bilars
och scootrars sus hördes. Liksom solen
som lyste från en klarblå himmel.
Att tillväxten kunde hållas så hög beror också på att den utgick från en mycket
låg nivå och kunde tillföras nya resurser
i form av lågt betalda migrantarbetare
från det underutvecklade inlandet som i
en takt av 10-12 miljoner per år flyttade
till de arbeten som fanns i de kustnära
städerna och provinserna. Det blev en
cirkel där den stora inflyttningen krävde
fortsatt tillväxt för att inte arbetslösa
migranter skulle leda landet in i social
och politisk oro.
För att kontrollera migrationen utnyttjades det s k hukou-systemet, innebärande att individen har sin sociala trygghet, i
den mån ett sådant uttryck kan användas,
på sin mantalsskrivningsort. Den kan
ändras men inte till alla platser. I de större
städerna förvägras hukou till inflyttande.
Idag lever därför miljontals kineser utan
offentlig social omsorg, skolor för barn,
etc. Utan det tillhandahålls av arbetsgivaren eller på egen bekostnad. Således under ett konstant hot att tvingas återvända
vid uppsägning eller nedstängning.
Den kraftiga expansionen har också
lett till en omfattande korruption på alla
nivåer. Mark har av lokalpolitiker och deras tjänstemän ofta lurats eller i det närmaste stulits från markägande bönder, s k
landgrabs. Politiker och deras anhöriga
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har fått bäst sjukvård, företräde på universitet och skolor, bjudits på generösa
banketter. Detta leder, trots omfattande
polisiär och social kontroll, till frekventa missnöjesyttringar. Kina registrerar
dessa s k mass incidents. De uppskattas
ha varit över 100 000 per år, eller ca 300
per dag. Avståndet mellan folket och deras ”företrädare” har varit stort och ofta
utmanande demonstrativt. Det folkliga
missnöjet mot detta har varit påtagligt
och därmed ett problem för partiet och
dess ledarskap.
Detta hade även krupit in i Kinas
krigsmakt, People’s Liberation Army.
Den var bitvis mer av en monopoliserad
affärsverksamhet än en krigsmakt. Med
stora förtjänster för de högsta officerarna.
Utöver de här redan nämnda missförhållandena kan läggas ofta återkommande produktskandaler som följd av dålig
kontroll och regelefterlevnad. I sig ett utslag av mutor till företrädare för berörda
myndigheter och kontrollinstanser. Jordbävningen i Sichuan 2008, då ca 70 000
människor omkom, var också en händelse
som tydliggjorde skillnaden mellan vanligt folk och giriga partifunktionärer. Inte
så mycket för naturkatastrofen i sig givetvis utan för att skillnaden på kontroll och
byggkvalitet beroende på uppdragsgivare
uppenbarades för alla. Utspädd cement
och brist på armeringsjärn gjorde att
skolor rasade över elever, sjukhus över
patienter, bostäder över de boende. Det
enda som stod kvar upprätt var partihögkvarteren. I South China Morning Post
(den ledande engelskspråkiga tidningen
i regionen, utgiven i Hongkong) visades
upprörande bilder på stor ödeläggelse
med enbart ett par byggnader som stod
upp. Alla med det kinesiska kommunistpartiets stora emblem över porten…
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Xi Jinpings inträde som
Kinas ledare

Alla dessa utmaningar och problem möjliggjorde inträdet av en stark man, Xi
Jinping. Som vicepresident under Hu
Jintao var han ämnad att ta över. Han är
en s k princeling, dvs avkomma till en av
revolutionshjältarna från inbördeskriget,
och därmed med en stark ställning. Han
tillträdde alla de tre maktpositionerna;
generalsekreterare i kommunistpartiet,
ordförande i Centrala Militärkommissionen och Folkrepublikens president.
Många menar att han inom partiet tidigt
förhandlade fram ett ytterst långt gående
mandat för att med erforderlig kraft kunna ta sig an utmaningarna. Även om kommunistpartiet utgör det enda partiet (det
finns förvisso ytterligare några nominella politiska partier för att upprätthålla ett
intryck av demokrati) är det inte en enad
monolit. Det finns inre maktgrupperingar
som tillför balans och kontroll. Xi tillhör
grupperingen princelings. Därutöver
finns Youth league, som Hu representerade, liksom Shanghai-falangen med den
tidigare presidenten Jiang Zemin i spetsen. Så det krävdes en förhandling för att
nå så långt som Xi gjorde.
Sitt till synes totala grepp om makten
har Xi använt inom främst fem områden:
•
Fokus på partiet, företrätt av dess ledare Xi Jinping.
•
En omfattande antikorruptionskampanj och ökad intern kontroll.
•
Underordnande av företagen och de
anställda till partiet och dess intressen.
•
Ett djärvt geopolitiskt projekt, the
Belt and Road Initiative (BRI).
•
En uppryckning och förstärkning av
krigsmakten.

De har alla haft de sammanfallande syftena att 1) etablera och befästa partiets
och Xis oinskränkta makt, 2) skapa en
bred resonans i befolkningen för att okritiskt legitimera de vidtagna åtgärderna
samt 3) åtgärda de underliggande problemen. Låt mig helt kort kommentera dem i
ordningen ovan.
Partiet i centrum
Med Xi Jinping som ledare kom ett nytt
fokus på partiet som den främsta instansen. Samtidigt infördes en markant centralisering av makten. Att det dessutom
är individen Xi som leder partiet har lyfts
fram på många sätt. Hans tankar har skrivits in i den kinesiska konstitutionen,
detta har tidigare enbart tillkommit Mao.
Vid hans omval till den förväntade andra
5-åriga mandatperioden 2017 utsågs till
mångas förvåning ingen vicepresident ur
den ”6:e generationen”, dvs ingen blivande efterträdare till Xi. Samtidigt avvecklades den tidigare begränsningen på två
mandatperioder som president, som ju infördes i syfte att begränsa maktmissbruk.
Detta kom mycket överraskande, närmast
omskakande, även för kineserna. Givetvis utan offentlig diskussion om saken.  
Antikorruptionskampanjen
Xi tog sig tidigt an korruptionen. Det var
ett i sig angeläget behov med stort gillande hos den breda kinesiska allmänheten.
Samtidigt har det varit i mycket tydlig
avsikt att sätta sig i respekt i partiorganisationen och att få potentiella konkurrenter om makten eliminerade. Det finns
många mycket högt uppsatta parti- och
statstjänstemän som under mycket förnedrande omständigheter avsatts, åtalats och dömts. En sådan var en annan
princeling och konkurrent, den populära
partisekreteraren i Chongqing, Bo Xilai.

Tillsammans med sin likaledes stiliga
och karismatiska fru sågs de som Kinas
”Kennedys”. Hans fru dömdes 2012 till
döden (för ett omdiskuterat bisarrt mord
på en engelsk affärsman) men omvandlades till livstid, Bo själv dömdes året
därpå för korruption och maktmissbruk.
Rättegången som ägde rum under för kinesiska förhållanden stor publicitet, blev
en stor partiskandal. Men för Xi Jinping
var det bingo.
Underordnandet av företagen till
statens och partiets behov
I samma anda som redogjorts för ovan
i alla övriga samhälleliga sammanhang,
har företagen (även de utlandsägda)
ålagts att underkasta sig partiets och
statens intressen. Kommunistpartiets
närvaro, i form av partistrukturer och
particeller, har ökat. I sen tid har därtill
beslutats om en ny säkerhetslag som specifikt anger att alla anställda och företag
har en skyldighet att meddela staten den
information staten anser sig behöva om
företagets partners och konkurrenter. Ett
statligt sanktionerat industrispionage.
Brist på respekt för utländska investerares immateriella rättigheter och
teknologi i Kina är känd sedan länge. I
”strategiska branscher” ges inte utländska företag möjlighet att etablera helägda
dotterbolag, utan enbart olika former av
delägarskap. Teknologistöld som en följd
av det svaga ägandet blir därmed en alltid
närvarande realitet. Härutöver påstås (det
bör dock sägas att i skrivande stund har
ännu inga bevis presenterats) kinesiska
företag installera dold teknologi i de produkter som säljs i västvärlden i syfte att
även utanför landets gränser kunna avlyssna och spana på sina brukare.
En fråga som sysselsatt många är hur
de kinesiska företagen kan upprätthålla
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sin höga tillväxt och innovationsförmåga. Det ”ska inte kunna gå” i en miljö
som präglas av centralisering och politisering, där partipreferenser ges prioritet
över andra mer kommersiellt betingade
överväganden. Men det uppges bl a bero
på en välvilligt uppmuntrande attityd
till trial and error. Till skillnad mot den
budget- och godkännandestyrda ordning
som präglar företagen i väst. Den ska inte
uteslutas att det förhållningssättet är till
fördel för den snabba utvecklingen inom
t ex internet och mobila lösningar.
Belt and Road Initiative (BRI)
Detta storslagna projekt, som genom
sin blandning av kraftfullt utövad stormaktspolitik, en total sammanblandning
av parti, stat och företag med åtföljande
aggressiva säkerhetsanspråk, kan i sig
sägas utgöra en syntes av mycket av det
som nämnts ovan. Projektet innebär en
omfattande utbyggnad av transportvägar över land, med motorvägar och
höghastighetståg, och hav, med hamnar,
bunkringsmöjligheter och lastterminaler. En ny ”sidenväg” västerut från de
kustnära industrierna, över det till stora
delar outvecklade inlandet över gränsen
till och genom grannländer mot de stora
varumottagarna i Europa inkl. Ryssland.
Parallellt en sjöväg med nya hamnar sydoch västvart genom Malackasundet förbi
Sri Lanka och Indien till Afrika och via
Djibouti genom Suezkanalen in i Medelhavet till förvärvade brohuvuden i Pireus
i Grekland och i sen tid Italien. Genom
klimatförändringen numera också en
”Arktisk sidenväg” genom Norra Ishavet via Barents hav runt Norge ned mot
hamnar i Europa. Det som i västerländsk
terminologi kallas nordostpassagen.
Det är i detta ljus Kinas intresse för
Lysekils hamn ska ses. Det är den första
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större europeiska hamnen efter att ha
rundat Nato-landet Norge. Man kan förstå Kinas önskan att här legitimt kunna
gå in i en egen hamn för att bunkra, byta
besättningar samt lasta och lossa. Det
är lätt att i förlängningen föreställa sig
ett litet bostadsområde för de kinesiska
hamnarbetarna och väntande besättningar. Kanske ett kinesiskt kulturcentrum,
egen skola och sjukhus. Erbjudanden om
generöst finansierade snabbtåg för passagerare, last och tyngre fordon till Göteborg och Stockholm. Det är så BRI byggs
ut. I Europa ser vi det i Pireus och snart
i Italien. Med Portugal som möjligt nästa
land.
Med de betydande investeringarna
i BRI följer ju också ett behov av att
skydda dem. Såväl mot direkt kriminalitet (pirater och rövare) som mot sådana
intressen i värdländerna som kan frestas ta sig kommersiella och legala friheter på Kinas bekostnad. Med BRI följer
därmed kinesisk militär närvaro. Trupper ska kunna förläggas, örlogsfartyg
ges hamnfaciliteter och eget flyg kunna
landa för skydd, övervakning och markering av närvaro i anslutning till de förvärv och infrastrukturinvesteringar som
sker. Som av en händelse också bidrar till
landets geopolitiska ambitioner i övrigt.
Även den finansiering som Kina erbjuder värdländerna verkar i samma syfte. I
många fall skuldsätts dessa långt över sin
förmåga varefter Kina kan ianspråkta de
tillgångar som enligt lokal och internationell rätt tillfaller en kreditgivare.
Här berörs inte den omfattande miljöpåverkan BRI ger upphov till. Såväl genom byggnationen i sig, utbyggnaden av
energikällor ofta i form av kolkraftverk,
de ökande transporterna. För Kina är BRI
”billig”, det utgör ett sätt att absorbera
den existerande överkapaciteten i Kinas

redan utbyggda produktionsapparat för
infrastruktur. Stålverk, cementindustri,
installations- och logistikapparat.
I sammanhanget bör också nämnas den
av Kina 2015 grundade Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), med huvudkontor i Beijing. Ett svar på World Bank,
IMF med flera västdominerade transnationella finansiella institutioner. Kina var
känd som en stor internationell investerare redan före BRI:s tillkomst. Utöver i
nyckelföretag och central infrastruktur i
väst också för råvaror och livsmedelsproduktion i främst Afrika.
Krigsmakten
Kina saknar en statlig krigsmakt.
People’s Liberation Army (PLA) ligger under Central Military Commission
(CMC) som i sin tur är en del av det kinesiska kommunistpartiet. Kinas krigsmakt
är således styrd av partiet och till vilket
därmed dess lojalitet främst ligger.
PLA har ingen stolt krigshistoria. Med
förlusten mot betydligt mindre Vietnam
1979 som en tydlig exponent av sin oförmåga. Vietnam hade gått in i Kambodja
och störtat de Röda khmererna, som hade
Kinas stöd. PLA gick in i Vietnam och
kom så lång som att hota Hanoi. Men
vietnameserna bjöd hårt motstånd och
drev tillbaka kineserna över gränsen
varefter striderna upphörde efter några
veckor. Kina drog sig tillbaka med inte
bara förlorat ansikte utan närmast förödmjukat. Därutöver har främst strider med
Indien förekommit om Kashmir. 1962 tog
Kina en mindre del av dess norra område.
Den kinesiska krigsmakten har länge
varit i stort behov av reform. Från att
som mest ha bestått av 6 miljoner man
är den på väg ned under 3. Det innebär
ju ingalunda att dess förmåga reducerats
i motsvarande grad utan det rör sig om

avveckling av en mängd funktioner och
förband utan klara militära syften. Utöver den överbemanning som den revolutionsromantiska självbilden av en massarmé i sig skapade, fanns här politruker
på alla nivåer, byråkrater, kulturarbetare
och som en följd av affärsverksamheten
soldater som de facto var fabriksarbetare.
Redan under president Hus tid påbörjades en modernisering. När Folkrepubliken Kina fyllde 60 år 2009 genomfördes
en gigantisk militärparad förbi läktarna
på Himmelska fridens torg med Hu Jintao
på hedersplats. Den ansågs vara en enorm
framgång bara för att den alls kunde genomföras med trupper, fordon och flyg i
en flera timmar lång parad utan ett enda
missöde. Veckorna före hade alla industrier runt Beijing stängt för att få ned luftföroreningarna och natten före skedde
”molnbombning” med kemikalier för
att få bort alla moln och därmed möjliga
regnväder. Dagen visade upp den blåaste
himmel och soligaste dag i staden sedan
Dengs industrialisering 30 år tidigare…
Med Xi Jinping inleddes 2015 ett nytt
reformarbete inom PLA, med fokus på
tre områden:
1. Ledarskap och organisation
2.

Omfattning, förband och materiel

3.

Förändrat regelverk, lagar och förordningar inom hela samhället

PLA anses ännu inte vara klar för de uppdrag den kan åläggas. En fortsatt utveckling ska ske mot målet att bli en krigsmakt i världsklass, dvs. att kunna stå upp
mot USA. Samtidigt som den pågående
upprustningen måste respekteras, saknas
ännu två avgörande delar, förmåga och
erfarenhet. Det förra kräver omfattande
och krävande övningar på såväl enhetsnivå som i sammansatta förband. Det senare kommer genom skarpa operationer,
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dvs krig. Som USA fört med jämna mellanrum sedan WW II. Kina har därtill
också en bit att gå i pengar räknat. 2016
spenderade USA drygt 600 mdr USD
mot Kinas dryga 200. Ryssland kommer
därefter på knappt 70 mdr USD (källa:
SIPRI).
PLA:s organisation har gått från fyra
högkvarter till tre nivåer; en central nivå,
fem geografiska ”command theaters”
samt förbanden. Försvarsgrenarna utökas
i antal från de tidigare fyra:
•

armén (f n ca 2,3 på väg ned mot 2
miljoner man)

•

marinen (ökar från 230 till 300 000
man vilket personellt motsvarar ca
100 svenska mariner…)

•

flygvapnet (400 000 man)

•

raketstyrkorna (från 120 till 140 000
man)

till nu sex med:
•

strategic support services (för cyber-,
rymd- och elektronisk krigföring)

•

joint logistics support (för bostäder,
transporter, byggnation).

Därtill ligger People’s Armed Police och
kustbevakningen under CMC. Det finns
också sedan tidigare en ”maritime militia” på ca 600 000 man. De senare på i
propagandasammanhang mer tacksamt
folkligt förknippade fiskebåtar.
De marina frågorna ges stor uppmärksamhet. Kina har med stort ogillande sett
den amerikanska 7:e flottan obehindrat
röra sig utanför deras kust i Sydkinesiska
sjön, regelbundet besökt Hongkong, rundat Taiwan, den koreanska halvön, övriga
Sydostasien med närliggande Yokosuka i
Japan som bas. Det har setts som en ständigt pågående provokation och man arbetar målmedvetet, och stundtals utmanande farligt, på att bryta den amerikanska
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dominansen. US Navy, med ett tonnage
motsvarande mer än de 10 efterföljande
ländernas mariner, har dock starka skäl
att inte låta det ske.
Arbetet går längs två linjer. Det kräver dels en helt ny PLA Navy, uppbyggd
och tränad för blue-water operationer. Ett
nytt egenbyggt hangarfartyg är sjösatt,
med planer på ytterligare ett och en ambition upp mot 6 st. Kapacitet och förmåga
ligger på punkt för punkt fortfarande
mycket långt efter USA, med som bekant
11 hangarfartygsgrupper. Ubåtsvapnet
byggs också ut i hög takt, f n ca 70 enheter (USA har ca 80).
Det sker också genom en aggressiv
utbyggnad av militär infrastruktur på
folkrättsligt oklart ägda små öar och klippor runt Sydkinesiska sjön, på vilka Kina
därefter i syfte av access denial hävdar
territoriella anspråk. PLA Navy har därtill en viktig uppgift inom BRI, för att
upprätthålla och försvara sin syn på tillgång till the high seas. Som beroende på
egna behov förvägras (Sydkinesiska sjön)
respektive upprätthålls (Barents hav).
Kina saknar som sagt egen relevant
militär erfarenhet men lyfter gärna fram
sina bidrag till FN:s operationer. Bland
de 5 permanenta medlemmarna i säkerhetsrådet uppger Kina sig vara största bidragsgivare avseende trupp. De ser i brist
på annan erfarenhet detta som meningsfull övning i organisation och logistik.
Taiwan är den fråga Kina tveklöst och
omedelbart är beredd att gå i krig för. Det
som formellt benämns Republic of China
grundades 1912 efter att den siste kejsaren av Qing-dynastin störtats i en revolution (vars årsdag f ö firas som Taiwans
nationaldag). Vid nationalisternas flykt
under Chiang Kai Shek till Formosa 1949
tog de med sig Republic of China som sin
statsbildning.

Kina ser Taiwan som sin 23:e provins,
en syn som inte delas av demokratiska
Taiwan. Hotet om en med våld påtvingad
återförening gör att Taiwan håller sig
med en förhållandevis kapabel USAstödd krigsmakt. Vid ett besök på en kinesisk militär think tank under Folk och
Försvars resa ställdes en fråga om Kinas
avsikter avseende Taiwan till en av de
närvarande generalerna. Han tystnade,
tog av sig glasögonen, bytte till god engelska från tidigare tolkad kinesiska ”in
order to be perfectly clear”. Han sa sedan under stor rörelse att senast 2049, på
100-årsdagen av Folkrepubliken ska Taiwan vara en del av Kina. ”This has been
going on for too long and we cannot leave
it to future generations”.

Inre kontroll

I Kina är allt och alla uppkopplade till
appen WeChat (ägd av börsnoterade Tencent), som staten har full insyn i. Genom
denna app utförs alla vardagens behov.
Boka resor och biljetter, handla mat och
andra förnödenheter, underhållning, social kommunikation, betalningar. Kreditkort förekommer knappt längre. Lägg
därtill en sofistikerad ansiktsigenkänning (och gångstil för den som försöker
maskera sig) och en omfattande kameraövervakning med över 200 miljoner
kameror över hela Kina. Det gör att polisen på mycket kort tid kan spåra upp en
sökt person liksom identifiera en obekant
sådan som man av något skäl vill uppmärksamma. Vilket i sig kan bero på att
vederbörande är på fel plats, uppför sig
avvikande eller på annat sätt utgör ett potentiellt störande moment. När deltagarna
i Folk och Försvars studieresa skulle söka
visum krävdes inte som tidigare ett normalt passfoto i ett gem på ansökan. Det
krävdes också i biometrisk form. Dvs

taget av en kamera som mäter vissa mått i
den sökandes ansikte, inskickat med den
digitala visumansökan för att redan före
ankomsten till Kina kunna läggas in i ansiktsigenkänningssystemet.
Dessa två förhållanden, att allt kinesen
gör registreras och att alltid kunna ses och
identifieras, skapar en övervakningsmöjlighet av en tidigare aldrig skådad omfattning. Ibland vet myndigheterna om en
individs avsikt innan den ens hunnit genomföras. Utöver legitim brottsbekämpning, där delar av dessa möjligheter även
ingår i en välutrustad västerländsk polismyndighet, så öppnas här en möjlighet
till en preventiv medborgerlig uppfostran
genom att i realtid premiera ”önskvärt”
beteende och bestraffa ”oönskat”.
Det pågår nu provverksamhet för ett
Social Credit System. Där varje individ
startar med 1 000 poäng. För goda gärningar ges pluspoäng, för felaktigt beteende minuspoäng. Berömvärt kan vara
att köpa rätt tidningar och böcker, välja
nyttig mat och varor, gå på rätta filmer
och andra kulturarrangemang, umgås
med lämpliga personer i för partiet önskvärda sammanhang. Motsatsen kan ge
minuspoäng. Köp av alkohol, hänga på
barer, gå mot röd gubbe, böter, röra sig
i fel kretsar.
Om de ursprungliga 1 000 poängen
växer till önskad nivå kan individen premieras med befordran på jobbet, tillgång
till bättre bostad, lättare för deras barn att
komma in på attraktiva utbildningar. Poängsaldot kan användas i jobbansökningar och på datingsajter för att visa andra
vilken förträfflig person som här presenterar sig. Minskande och för låga poäng
leder till motsvarande svårigheter, omöjliggör vissa inköp och biljettbokningar,
lägre lön, sämre jobb, t o m avsked. Även
utländska företag och anställda ansluts.
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För en västerlänning är en motbjudande referens till George Orwell’s 1984 (f ö
utgiven just 1949) omedelbart närliggande. Men i Kina uppges systemet mottas
med ett mått av entusiasm, 80 % uppges
vara för dess införande. Till del beror det
på en gammal vana vid övervakning i allt
från portvakten i bostadshuset till chefer
och partipolitruker på arbetet. För en del
innebär det en möjlighet till ett bättre liv
och avancemang där man annars inte fått
den uppmärksamhet man kan tycka sig
förtjänt av. 2020 ska det vara infört i hela
Kina.
Det går inte i en text som denna undvika att nämna Xinjiang. Det är en autonom region (dvs med ett visst mått av
självstyre) i nordvästra Kina. Där bor ca
20 miljoner människor, huvuddelen muslimska uigurer med eget språk och seder.
Sedan en tid har där pågått en statligt beordrad inflyttning av etniska han-kineser
(90-95 % av Kinas befolkning är han) i
syfte att ”spä ut” uigurerna. Det har inte
ansetts räcka och i sen tid har därför staten och partiet påbörjat en massiv folkbildningskampanj.
Syftet uppges vara preventiv terroristbekämpning. Huvuddelen därav utgörs
av omskolningsverksamhet där tusentals
uigurer tvingas bo i tältläger för utbildning i mandarin, kinesiska seder, sång
och dans (emot egna traditioner), avsvärande av islam samt bekännelser. Det påtvingade mantrat för de internerade är ”I
am infected by extremist thinking”. Hur
många av uigurerna som tvingats till sådana läger är obekant, det talas i journalistkretsar om 1-2 miljoner. De som bor
i sina egna bostäder tvingas tidvis ha en
han-kines som en gäst i huset. Denne har
till uppgift att hela tiden lyfta kinesiska
vanor och bruk samtidigt som den egna
uiguriska kulturen ifrågasätts.
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Slutsats
Det har möjligen redan framgått på och
mellan raderna ovan men låt mig summera i några punkter:
•

Det finns en mycket tydlig bestämdhet och självsäkerhet i landets ambitioner. Kina anser sig verkligen
överlägsna ”det dekadenta väst”,
därtill förstärkt av den känsla av förödmjukelse man upplevt. Det finns
en mycket påtaglig strävan att än en
gång bli Mittens Rike, världens centrum.

•

Sammanslagningen av individ, företag, institution, stat och parti till ett,
med partiet främst. Därtill med en
personkult som ännu är i sin tidiga
och kraftfulla fas men som regelmässigt leder till maktmissbruk och stagnation.

•

Den fysiska kontrollen av individen
inom Kina är redan fulländad med
fortsatt utbyggnad av övervakning av
medborgarnas vardag.

Dessa betydande avvikelser mot de värden som råder i väst har möjliggjorts
genom omfattande handel med just västvärldens länder. Hur har det kunnat ske så
okritiskt och fram till i sen tid ouppmärksammat? Jag tror det beror på några faktorer som dels avser Kina som handelspartner och dels några ”blinda fläckar” i
väst. Att Kina är en attraktiv partner både
som producent av exportvaror som stor
köpare av rå- och insatsvaror liksom i sen
tid alltmer omfattande konsumtionsvaror, är ju a priori goda nyheter. Men Kina
spelar inte efter samma regler som sina
handelspartners.
I väst förekommer därtill en bitvis väl
okritisk syn på företeelsen globalisering.

Den har gjorts till närmast ekonomisk
religion och inte förmåtts att ifrågasättas
ens när dess konsekvenser uppenbart är
till skada för de egna företagen och det
egna landet. Men vi måste kunna hålla
två tankar i huvudet samtidigt och därmed förvägra Kina, eller kinesiskt kontrollerade företag, samma tillgång till
våra marknader som vi erbjuder de länder
med vilka vi har utbyggda och väl fungerande protokoll.
Det måste också understrykas att frågan är mycket större än USA:s handelsunderskott med Kina. Om just den frågan
löses kan lätt spridas en uppfattning att
hela Kina-problematiken är över. Så är
inte fallet. Vad som nu pågår är betydligt
större än så.
Sverige, och EU, bör därför införa en
liknande form av lagstiftning som förekommer i Kina. I syfte att ställa krav
på och begränsa kinesiska direktinvesteringar. Den kan vid en hastig blick
uppfattas protektionistisk, men syftet är
dess raka motsats. Det är att säkerställa
att affärer görs på kommersiellt likartade
villkor, som bygger på en gemensam syn
på hållbar ekonomisk utveckling och respekt för de värden och förhållanden som
säkerställer en fortsatt förtroendefullt
globalt orienterad värld.
Avslutningsvis, det kan inte uteslutas
att Kina kollapsar i någon form. Som

framgått ovan saknas inte stora utmaningar för landet, där flera av dem enskilt
eller i samverkan med andra kan leda till
betydande bakslag. Det som Kina visat
prov på ska ju egentligen inte gå, denna
humla ska inte kunna flyga. Att i en allt
mer komplicerad värld öka samhällelig
kontroll och samtidigt påvisa fortsatt
ekonomisk tillväxt driven av innovation
och ny teknologi går stick i stäv med etablerad uppfattning i väst. Efter på samma
grunder konstaterade misslyckanden för
samtliga hittillsvarande socialistiska diktaturer (Sovjetunionen och hela östblocket, Kuba, Venezuela) vore en kollaps inte
helt oväntad. Men det går inte att vänta på
att något sådant ska ske. Det är heller inte
önskvärt. Ett kollapsande Kina skulle ge
svåra återverkningar såväl inom Kina
som regionalt och globalt.
Men det går inte att låta denna utveckling fortsätta. Dock inte i syfte att återgå
till den tidigare ordningen. Ett utvecklat
Kina med en välutbildad befolkning och
en enormt rik kultur, är en mycket välkommen medlem i den globala familjen.
För handel och turism. För gemensamt
arbete mot klimathot, terrorism och andra utmaningar som bara kan lösas på
global nivå. Men som i allt umgänge kräver det att gemensamma spelregler och
grundläggande värderingar respekteras.
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News from the seas of China and Indo-Pacific
region
4 March 2019

Days after Pakistan shot down two Indian aircraft in a tit-for-tat response for violation
of its airspace, the Pakistan Navy detected an Indian submarine attempting to intrude
into its waters.
According to the Pakistan Navy, it was the second occasion since 2016.

7 March 2019

India and Russia Thursday signed a US $3 billion deal for the lease of a third nuclearpowered attack submarine (SSN)—Chakra III—which is likely to be in Indian waters
by 2025 at the earliest.
The deal will make way for the Akula-class submarine to be refurbished and fitted
with indigenous communication systems and sensors.
While the exact lease period of the new submarine is not known, sources indicated
that it will be in service with India for at least 10 years.

11/14 March 2019

U.S. Troops practiced island-seizing in the Pacific amid US-China tensions. They conducted a 600-mile long-range raid to seize an airfield on the island. Once the airfield
was secured, troops turned it into a forward arming and refueling point for C-130J
Super Hercules and F-35B Lightning II fighter jets.
This kind of approach could be necessary should the U.S. need to face off against
China, one of the U.S.’s “strategic competitors” as the country grows its influence in
the Pacific.
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23 March 2019

The U.S. Coast Guard cutter Bertholf joined the U.S. Navy destroyer Curtis Wilbur for
a transit of the Strait of Formosa, part of the Navy’s long-running freedom-of-navigation campaign in the Western Pacific. It is the third such transit in as many months, but
the presence of the cutter was unusual, as previous patrols in the region have seen the
deployment of naval vessels only.
Sending a U.S.C.G. cutter for a sensitive national security mission mirrors China’s
use of its own Coast Guard assets, other government-owned vessels or “maritime militia” fishing boats to enforce its maritime claims in East or South China seas.

1 April 2019

The United States and the Philippines have kicked off Balikatan 2019, an annual military exercise involving, for the first time, advanced F-35B Lightning II stealth fighters
training in the Southeast Asian nation.
The drills, which are to include 4 000 Filipino, 3 500 American and 50 Australian
troops ran until 12 April.
U.S. and Philippine forces conducted amphibious operations, live-fire training, urban operations, aviation operations and counterterrorism response on the islands of
Luzon and Palawan.

2 April 2019

The U.S. State Department has approved the possible sale to India of 24 MH-60R
Multi-Mission helicopters for an estimated cost of $2.6 billion.
It should provide India the capability to perform anti-surface and anti-submarine
warfare missions along with the ability to perform secondary missions including vertical replenishment, search and rescue, and communications relay.

6 April 2019

Analysis: FS Vendémiaire shadowed by PLA/N vessels while transiting the Strait of
Formosa.
The French light frigate FS Vendémiaire passed through the waterway between
mainland China and the island of Taiwan on April 6, a rare passage by a European
vessel, which is likely to be welcomed by Washington but irritate Beijing. The People’s
Liberation Army Navy (PLA/N) sent vessels to shadow the French frigate, and later
canceled its invitation for France to participate in a maritime parade off Qingdao on
Tuesday to mark the 70th anniversary of the PLA Navy.
Taiwan’s navy, well aware of a French frigate’s presence in the sensitive strait, monitored the warship as it sailed through the waterway without reacting. It considers that
the strait is part of international waters where all kinds of ships, military and civilian,
often transit through in accordance with the text and the idea of the Law of the Sea.
Taiwan would not consider transit through the strait by the French a threat.
Since October 2018, the US has sent navy and coast guard ships through the strait
five times. China describes these operations as “provocative behaviors” for reasons that
are not so obvious.
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This strait, which is 65 nautical miles (nm) wide at its narrowest, exceeds by 41 nm
the cumulative width of the territorial waters as per the U.N. Convention on the Law of
the Sea (UNCLOS). In the EEZs that lie in between, all states have the right of “Freedom of Navigation”.
However, Beijing, which considers Taiwan a wayward province that must be returned to the mainland’s fold, by force if necessary, has a very different understanding.
China is very touchy about the Taiwan Strait for historical reasons. Lacking sufficient naval forces, the People’s Liberation Army was unable to conquer Taiwan in the
wake of  its separation from continental China in 1949. In August 1993, in the White
Paper “The Taiwan Question and Reunification of China”, Beijing described thus the
first Taiwan Strait crisis:
“When the Korean War broke out, [the U.S. administration] started armed intervention in the inter-Taiwan Straits relations which were entirely China’s internal affairs.
On 27 June 1950 President Truman announced: ‘I have ordered the Seventh Fleet to
prevent any attack on Formosa.’ Thus the Seventh Fleet invaded the Taiwan Straits and
the U.S. 13th Air Force set up base in Taiwan. In December 1954 the U.S. concluded
with the Taiwanese authorities a so-called mutual defense treaty placing China’s Taiwan Province under U.S. ‘protection.’”
Two other crises involving US warships again prevented China from invading Taiwan in 1958 and in 1995–1996.
These events may explain why China, which wants to forbid warships access to the
Strait, argues that the right of innocent passage guaranteed by Article 171  of UNCLOS
does not apply to them. The plain language of Article 17 (“ships of all states”) suggests
otherwise since the Convention specifies “warships” in other contexts when naval vessels have special treatment. But the disagreement has persisted over the years, even
though innocent passage only concerns territorial waters, and not the EEZs between
China and Taiwan.
This is a reason for China to implement the concept of a specific zone within the
South China Sea, limited by a ten-dash line encompassing most islands in that sea
including Taiwan, the Parcels, the Spratlys, and a large body of waters encompassing
the Taiwan Strait.
In May 2009, the Chinese Government communicated two Notes Verbales to the UN
Secretary General The Notes stated the following:
China has indisputable sovereignty over the islands in the South China Sea and the
adjacent waters, and enjoys sovereign rights and jurisdiction over the relevant waters
as well as the seabed and subsoil thereof (see attached map). The above position is
consistently held by the Chinese government, and is widely known by the international
community.
The map referred to in China’s Notes depicted nine line segments (dashes) encircling
waters, islands, and other features of the South China Sea.
In June 2013, Beijing’s nine-dash line was supplemented by a 10th dash east of Taiwan including therefore the Taiwan Strait, which has therefore been fully integrated
1. Article 17 :Right of innocent passage; « Subject to this Convention, ships of all States, whether
coastal or land-locked, enjoy the right of innocent passage through the territorial sea. »
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into the new national map. The fact that the space in between the dashes is marked
(in diminutive characters within the legend) as “boundary not defined”, indicates that
China seeks to maintain some ambiguity around the status of the dashed line, to minimize controversy while preserving its future room for maneuver.
If the dashed line is intended to depict a unilateral maritime boundary claim, it does
not address the related question of what kind of rights or jurisdiction China is asserting
for itself within the line (and therefore in the Taiwan Strait). The dashed line, to be consistent with international law, cannot represent a limit on China’s territorial sea (and,
therefore, its sovereignty), as the dashes are located beyond the 12 nm maximum limit
of the territorial sea of Chinese-claimed land features.
The French CNO, Admiral Prazuck, had stated before the French Assemblée Nationale in late 2018 that French warships were transiting without problems 8 to 10 times
a year in the South China Sea. Why was the outcome different for FS Vendémiaire?
Probably because the operation came amid a range of tensions between Washington
and Beijing. Taiwan is one of a growing number of flashpoints in the China-US relationship, which also includes a trade war, US sanctions on imports of Iranian oil and
the PLA’s increasingly muscular military posture in the South China Sea, where the US
also conducts freedom-of-navigation patrols.
The 26-year-old, 2 950-tonne Vendémiaire’s home port is in French New Caledonia
in the Pacific, and it has called at Guangzhou, Zhanjiang, Shanghai and Hong Kong on
its travels over the years.
Before going through the strait, Vendémiaire was on a friendship visit to the Philippines in March, and arrived in Japan for an exercise on April 11.

17 April 2019
According to a state-controlled media report, the People’s Liberation Army wants
weapons capable of operating in deep waters, generally considered 3 300 feet (1 000 m)
below the surface down to more than 13 000 feet (4 000 m).
The military applications for deep-sea forces include construction of infrastructure
with deep-sea military bases, early warning systems, deep-sea weapons including unmanned undersea vehicles, underwater aircraft carrier systems as well as underwater
robotics and deep-sea troops.

23 April 2019
A 32-strong Chinese fleet led by Asia’s largest destroyer, the type 055, joined with 18
foreign warships from 13 countries (and none from France) for a naval parade to celebrate the 70th anniversary of the PLA navy.
The naval parade was held off the coast of Qingdao in eastern Shandong Province
in heavy mist and strong wind, and was described by military experts as a carefully
designed and low-profile event intended to alleviate skepticism over China’s growing
maritime power.
In contrast, last year’s celebrations in the South China Sea featured a larger fleet—of
48 Chinese warships—the biggest show of strength in the country’s history.
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30 April 2019

South Korea approved plans to build next-generation Aegis-equipped destroyers and
upgraded submarines.
The Defense Project Promotion Committee passed the plans, which include intentions by 2028:
—to construct the second batch of three destroyers, called Gwanggaeto the Great
Ⅲ, with a budget of around 3.9 trillion won (US$3.3 billion). The new Aegis destroyers
will be outfitted with an upgraded missile launch system which will allow them to
intercept ballistic missiles.
—to build the next-generation indigenous submarine, the Jangbogo Ⅲ. Three 3 450ton submarines will be equipped with ballistic missile launchers with indigenous technology, using a budget of 3.4 billion won.
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Politisk och militär strategi, taktik och operation – om samband mellan tanke, beslut och
handling
Abstract: The article deals with the correlation between strategic thinking, tactical skill, operative determination and the consequences of action or lack of action
on the three levels of decision. Two historical examples illustrate the context. One
example is the Falklands war and focuses on the decisions made by the Argentine
and the British governments. The second example concerns the Finnish winter war
1939/1940, particularly focusing on the battle in and around Suomussalmi, a battle
which had decisive importance for the outcome of the war and for the future of Finland as well as for the area around the Baltic sea.
Föreliggande artikel handlar om sambandet mellan strategiskt tänkande, taktisk
skicklighet, operativ beslutsamhet och konsekvenser av handlande eller brist på
handlande på de tre beslutsnivåerna. Två historiska exempel illustrerar sammanhanget. Det ena exemplet tar sin utgångspunkt i Falklandskriget med fokus på de
beslut som fattades av Argentinas respektive Storbritanniens regeringar. Det andra
exemplet behandlar det finska vinterkriget, med tonvikt på striderna i kyrkbyn Suomussalmi, strider som fick en avgörande betydelse för utgången av kriget och därmed för Finlands framtid liksom för östersjöregionen. Exemplen illustrerar konsekvenser av brister respektive styrkor avseende de tre beslutsnivåerna.

Introduktion

Ordet strategi kommer från grekiskans
Strategía och har sina rötter i en militär
värld. En vedertagen definition är att föra
kriget på den övergripande nivån (se även

militärhistorikern kommendör Lars Wedin 2009). Militärhistorikern B.H. Liddell Hart (2009) definierar strategi som
”the art of distribution and applying military means to fulfil the ends of policy”.
261

Att utveckla en strategi för en organisation har ett huvudsyfte; att uppnå satta
mål. Vanligen förknippas begreppet strategi med en tidsdimension, med långsiktighet.
Kopplingen mellan tid och beslutsnivå
är dock inte oproblematisk. Det som är
långsiktighet i en verksamhet, militär
eller civil, kan vara ett kort perspektiv
i en annan.1 Mer relevant är att koppla
strategibegreppet till två element – dels
beslut, dels resurser. Strategier som inte
åtföljs av beslut förblir tankefigurer, som
sådana möjligen intressanta, men utan
verkan. Beslut utan resurskonsekvenser förblir resultatet av en diskussion på
ledningsnivå, d.v.s. en metod att bereda
ett kommande beslut. För undvikande av
missförstånd måste sammanhanget för
alla inblandade vara helt klarlagt.
Centralt i sammanhanget är alltså att
koppla strategi med resurser, d.v.s. materiellt och/eller intellektuellt kapital, arbete, teknik och tid.
Med strategiskt beslut avses här beslut
som påverkar arten och omfattningen av
organisationens resurser (Holm 2002).
Arten innebär en kvalitativ precisering
av vilket slag av resurs en organisation
skall använda, anskaffa, utveckla eller
avskaffa – också avvecklingen av en resurs eller ett projekt är, eller kan vara,
en strategisk fråga. Omfattningen avser
självfallet en kvantitativ precisering;
kostnad, tid, mängd, frekvens.
I detta sammanhang avses med taktiska beslut fördelning och disposition av
befintlig resurs med kortare eller längre
tidsutdräkt. Operativa beslut avser själva
genomförandet, vilket förutsätter uppövade och fungerande rutiner.
1. Under President Bushs globala krig mot terrorn (GWOT) uttalade en talibanledare i Afghanistan ”ni har klockorna men vi har tiden”.
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Falklandskriget
Sedan 1830-talet har det rått oenighet
mellan Argentina och Storbritannien om
suveräniteten över Falklandsöarna. Argentina har länge hävdat det orimliga i
Storbritanniens anspråk på öarna, 13 000
kilometer från de brittiska öarna.
Territoriet utgörs av ett antal öar med
engelsktalande befolkning, som sedan
1833 tillhört Storbritannien. Argentinas
krav på öarna går tillbaka till landets
självständighetsförklaring 1816.
Det geografiska avståndet har inte
minskat öbornas önskan att tillhöra den
brittiska nationen. Man har ständigt markerat sin ovilja att styras från Buenos Aires (Widén 2007).
Redan 1964 ansökte den dåvarande
juntan hos FN om en avkolonisering av
öarna. FN förordade förhandlingar.
1966 föreslog brittiska UD att man
skulle överlåta Falklandsöarna till Argentina. Med hänsyn till Storbritanniens
ekonomiska och politiska intressen skulle
en förhandlingslösning gynna båda länderna. Men förslaget möttes av kraftiga
protester från regeringen i London.
I det läget gav det brittiska parlamentet Falklandsöarnas invånare vetorätt;
man gav dem 1968 rätten att säga nej och
självbestämmande över sin framtida status. De skulle få avgöra om de ville vara
engelsman eller argentinare.
Argentina styrdes vid början av
1980-talet av generalen Leopoldo Galtieri, ledare för en nationalistisk militärjunta, som betraktade Las Malvinas, det
argentinska namnet på ögruppen, som en
självklar del av Argentina.
1980 föreslog det brittiska parlamentet ett argentinskt övertagande av
Falklandsöarna, mot att britterna fick
hyra öarna mellan 99 och 999 år fram

Källa: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Falklands,_Campaign,_(Distances_
to_bases)_1982.jpg (access: 2019 03 24)
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över. Man hade då uppfyllt Argentinas
begäran och öbornas krav på självbestämmande.
Men efter åratal av resultatlösa förhandlingar byter plötsligt den Argentinska regeringen strategi. Man definierar
om konfliktens natur. Argentina går till
väpnat angrepp.
Den 2 april 1982 går Argentinska
mark-, sjö- och luftstridskrafter till anfall, besätter Falklandsöarna och även
South Georgia Islands.
Grunden för anfallsbeslutet var även
kännedom om beslutade kraftiga reduceringar av Royal Navy, bland annat
avveckling av hangarfartyg, varför Argentina bedömde att britterna saknade
tillräckliga resurser för att ingripa.
Inför fullbordat faktum ställs den brittiska regeringen inför flera val: påkalla
nya förhandlingar, inkalla FN:s säkerhetsråd eller larma världsopinionen. Situationen utlöser inrikespolitisk oenighet.
Men regeringen Thatcher fattar ett
entydigt beslut. En ledamot i Krigskabinettet sammanfattade Thatchers
inställning:”She was never in any
doubt…she was totally resolute”. (Lord
Whitehall, The War Cabinet, BBC:s film
”The Falklands War”).
”Efter hand som underrättelserna blev
säkrare sammankallade jag en hel del
människor – ministrar och rådgivare.
Om öarna invaderades visste jag exakt
vad vi måste göra – vi måste återta dem.
Människorna där var våra medborgare.
Deras lojalitet mot Drottningen och Fäderneslandet hade aldrig sviktat. Frågan
var inte, som så ofta i politiken – vad
skall vi göra? Utan hur skall det kunna
göras? Falklandsöarna låg på tre veckors avstånd till sjöss – tre veckors varning för fienden – havet var ogästvänligt
och det skulle inte finnas någon brittisk
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flygbas på land… Men att ge upp? Storbritannien? Aldrig!” (Margaret Thatcher
i Woodward/Robinson 1992, s.5).
Thatchers beslut var strategiskt, och
den omedelbara logiska konsekvensen
blev att landets befintliga resurs – krigsmakten – skulle sättas in. Hon hade också
försäkrats om den brittiska försvarsmaktens tillräckliga kapacitet för att genomföra ett så omfattande företag.
USA:s FN-ambassadör Jean Kirkpatrick förde samtal med den argentinska
regeringen men mötte en inställning, som
visade att den saknade insikt om den tragedi ett krig kommer att innebära. Hon
framhöll för argentinarna att de kommer
att besegras, ”de utmanar en av världens
stormakter”.
David Gompert, talesman för amerikanska UD, ger en bild av läget; Thatcher
dominerade helt krigskabinettet, hon lät
andra framföra synpunkter, men fick i
alla diskussioner sista ordet. Den brittiska regeringens ståndpunkt var entydig:
”Foreign troops have occupied land over
which Her Majesty is responsible and
the issue at hand is the removal of the
troops”. Gompert kunde konstatera: ”Vi
mötte i London inget intresse av förhandlingar”.
I Buenos Aires utbröt våldsamma demonstrationer mot den brittiska regeringen. Massmedia spred nidbilder på Margaret Thatcher.
Den 6 april 1982 avseglade hangarfartyget HMS Hermes och 50 andra brittiska
örlogsfartyg och förrådsfartyg till Sydatlanten. En styrka lämnade Storbritannien, en annan utgick från Medelhavet.
Via Radio och TV kunde världen, vecka
för vecka, följa den brittiska styrkans
färd ner till Sydatlantens stormiga vatten
där vintern skulle infalla i början av juni
månad.

Det tog ca 30 dagar att nå Falklandsöarna. Den 25 april hade britterna återtagit
South Georgia. Dock hade man underskattat Argentinas flygstyrka, som den
4 maj sänkte den brittiska jagaren HMS
Sheffield.
Den enskilt största förlusten av människoliv skedde efter att den brittiska
atomubåten HMS Conqueror, på eftermiddagen den 2 maj, sänkte den argentinska kryssaren General Belgrano.
Åtgärden blev kontroversiell, det hävdades att kryssaren befann sig utanför
den brittiska exkluderingszonen, men
General Belgrano ansågs utgöra ett
omedelbart hot mot de brittiska flottenheterna runt Falklandsöarna. HMS Conqueror fick därför order från den högsta
brittiska ledningen i London att sänka
henne. Några minuter före fyra lokal tid
avlossades tre torpeder varav två träffade.
Av dessa gjorde den andra mest skada
och slet med explosionen upp ett 20 meter långt hål. Uppemot 275 man kan ha
dödats direkt. Den totala dödssiffran uppgick till 323 döda, nära hälften av Argentinas totala förluster i kriget.
Sänkningen av General Belgrano resulterade i att Argentina drog tillbaka
i stort sett hela sin ytfartygsflotta från
Falklandsöarna, en viktig operativ delseger för britterna.
Det tio veckor långa Falklandskriget
medförde flera kontroversiella situationer. En kvardröjande fråga är huruvida
kriget hade kunnat undvikas. Den argentinska juntan kom att se ett krig som den
enda vägen att avleda uppmärksamheten
från de inrikespolitiska oroligheterna i
landet. Den begick ett fatalt misstag.
Båda sidor gjorde misstag på den operativa nivån. Argentinska värnpliktiga
utan stridserfarenhet ställdes mot hårdföra brittiska yrkessoldater. Också på den

taktiska nivån gjorde felbedömningar,
man felbedömde den brittiska flottans
styrka.
Relationen mellan beslutsnivåerna,
hade sin egen problematik. Ett exempel:
Ett brittiskt förrådsfartyg, HMS Sir
Galahad, hade förtöjts i en vik för att lossa förnödenheter. Den ansvarige på plats,
brigadgeneralen Julian Thompson, Royal
Marines, bedömde positionen som synnerligen riskabel, med uppenbar risk för
ett argentinskt flyganfall. Han varnade
för eventuella följder.
Varningen negligerades av militärledningen i London: ”Politicians must never
show military advisors that they are fearful of too many casualties – if you do that,
you will put caution on the commanders
right down the way when caution probably may not be the right answer”. (Lord
Whitelaw, War Cabinet, ur BBC:s film
”The Falklands War -The untold story”
(1987).
Det befarade flyganfallet kom och fartyget med sin last av ammunition och
bränsle träffades med döda, svårt brännskadade och lemlästade brittiska sjömän
och soldater som följd.
Man kan se det arroganta uttalandet
som typiskt för ledningsnivån. Exemplet
är lätt att översätta till ett företags- eller
partipolitiskt sammanhang där en styrelse fattat beslut om omstrukturering
eller nedläggning utan att ha förstått de
omfattande och möjligen allvarliga konsekvenserna för ett företags hela konkurrenssituation (Holm 60).  
Närliggande är frågan om britterna
kunde ha agerat annorlunda. Ett känsligt
politiskt läge och det enorma avståndet
var återhållande faktorer. Större truppinsatser och ökad marin närvaro hade
inte bara i Argentina utan också internationellt kunnat uppfattas som brittisk
265

aggressivitet och lett till omfattande protester och fördömanden.
Den 21 maj landsteg 5 000 brittiska
soldater vid Port San Carlos, som erövrades samma dag. Därifrån omringades
huvudstaden Port Stanley, varifrån ca
11 000 man Argentinska trupper gav upp
fortsatta stridigheter. Storbritannien beräknas ha förlorat 256 man och Argentina
712.
Falklandskriget beräknas ha kostat
Storbritannien 700 miljoner pund, utöver
kostnaden på 900 miljoner pund för förstörda fartyg och flygplan.
Den förödmjukade Argentinska militärjuntan tvingades avgå. Argentina fick
ett demokratiskt styre. Storbritanniens
seger följdes av inrikespolitisk eufori och
möjliggjorde Thatchers fortsatta konservativa regering.
Argentina har efter kriget utan framgång fortsatt att kräva ägorätten på
Falklandsöarna medan öborna, som
fortfarande har vetorätten, säger att
de vill tillhöra Storbritannien, vilket
har bidragit till fortsatt spänning mellan länderna. Storbritanniens permanenta militära närvaro på öarna ökade
från den låga nivån före kriget med
ökade försvarskostnader som följd.
De diplomatiska förbindelserna mellan
länderna återupptogs först 1990. Efter
hemkomsten firades den brittiska insatsstyrkan med parader genom Londons gator.

Om Vinterkriget bakgrund

Det är i sammanhanget nödvändigt att ge
en kortfattad beskrivning av den storpolitiska situationen. Läget i Europa under
mitten av 1930-talet präglades av oro för
kommande konflikter. Nationalsocialismen hade vuxit sig allt starkare sedan det
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formella stadfästandet av NSDAP den 24
februari 1920 i München, med kulmen i
Hitlers maktövertagande 1933.
Stalin befarade ett kommande storkrig,
han misstrodde Hitlers avsikter och var
angelägen om att säkra tillgången till sovjetiska basområden vid Östersjön. Hitler
ville samtidigt undvika ett tvåfrontskrig
och behövde därför fritt spelrum för sina
kommande anfallsplaner i väster, mot
Frankrike och Storbritannien.
För såväl Sovjetunionen som för Tyskland fanns alltså ett ömsesidigt intresse
av att undvika en militär konfrontation.
Förhandlingar inleddes och fördes formellt mellan de båda staternas utrikesministrar Vjatjeslav Molotov och Joachim
von Ribbentrop. Den icke-angreppspakt
som slöts den 23 augusti 1939 uppkallades efter dessa båda.
För Stalin innebar pakten att han vann
tid för att bygga upp det försvar han behövde för att stå emot det tyska angrepp
han såg som oundvikligt, men också för
att återskapa den ryska militära ledningskapacitet han tidigare med våld rensat ut,
åtgärder som skulle visa sig avgörande
för den senare händelseutvecklingen i
samband med Operation Barbarossa.
Till det storpolitiska skeendet hör
också brittiska planer på en invasion av
svenska malmfält i syfte att förhindra
fortsatta leveranser av malm och stål till
Tyskland. Hitler förutsåg emellertid planerna, som förekoms genom den snabba
invasionen av Danmark och Norge den 9
april 1940.
Den svenska handelspolitiken påverkades i ringa utsträckning av dessa händelser. Den svenska exporten av malm
gick i huvudsak genom svenska vatten,
skyddade av den svenska flottan. Beräkningar visar att Sverige bidrog med omkring fyrtio procent av Tysklands behov

Bakgrund och storpolitiskt skeende. Källa: Författaren.
av malm under krigsåren. I utbyte säkrades svenskt energibehov genom omfattande import av tyskt kol.
I sammanhanget kan erinras om att
Sovjetunionen och Tyskland långt tidigare ingått gemensamma överenskommelser. 1922 ingicks det s k Rapallofördraget, som undertecknades av Tyskland
och Sovjetunionen den 16 april. Båda
staterna avsade sig territoriella och finansiella anspråk mot varandra.
Grunden i fördraget var de båda nationernas likaberättigande; diplomatiska
förbindelser mellan länderna upprättades. De krav som Sovjetunionen haft på
Tyskland avseende krigsskulder (artikel
116 i Versaillefördraget) betraktades
som uppfyllda. Tyskland var det första
land i Europa som med Rapallofördraget upprättade diplomatiska förbindelser
med Sovjetunionen. Därmed fördes de
båda länderna samman. Året innan hade

man slutit ett handelsavtal som gjorde
Tyskland till Sovjetunionens största handelspartner. Fördraget har behandlats av
Karlsson (2019).
Detta avtal innebar även att länderna
påbörjade ett hemligt samarbete om att
utveckla militär materiel.
Stalin befarade på goda grunder ett
kommande krig mot Tyskland. Han
gjorde sig inga illusioner rörande Hitlers intentioner och var angelägen om att
skydda sig mot tyska angrepp med sjöstridskrafter längs kusten och som i förlängningen skulle kunna hota Leningrad.
I det perspektivet låg det också i Sovjetunionens intresse att förhindra svenska malmtransporter från Luleå med destination Tyskland. Därför ingick det i
den sovjetiska anfallsplanen att erövra
Uleåborg och därigenom kunna säkra en
bas för egna sjöstridskrafter, däribland
ubåtar.
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Efter uppgörelsen mellan Sovjet och
Tyskland kom baltstaterna att betraktas
som en del av den sovjetiska intressesfären, men också Finland.
Därigenom kom Molotov-Ribbentroppakten således att besegla Finlands
fortsatta öde.
I september 1939 inledde Sovjet framstötar i syfte att säkra vitala basområden.
Avtal om baser i Estland slöts den 28
september, i Lettland den 5 oktober och
i Litauen den 10 oktober.
Förhandlingarna med Finland utvecklades emellertid annorlunda. Den 4 oktober 1939 förelåg en inbjudan från Molotov rörande förhandlingar i politiska
sakfrågor (Brunila 1980).
Finlands dåvarande sändebud i Stockholm, Juho Kusti Paasikivi, ombads att
resa till Moskva som den finska regeringens representant. Paasikivi var rysktalande och hade tidigare erfarenheter av
förhandlingar med ryssarna.
I den finska regeringen diskuterades
utförligt direktiven, man insåg det allvarliga läget och dess konsekvenser. Dröjsmålet med svaret hade upprört Moskva.
De baltiska staterna hade reagerat annorlunda och detta, menade man, kunde
inverka menligt på förhandlingarna.
Kontentan i direktiven för de kommande underhandlingarna var entydigt
och kom därför att bli det första och avgörande strategiska beslutet Finland fattade; Paasikivi skulle avvärja alla ryska
krav som riktades mot landets statliga eller territoriella integritet eller som kunde
äventyra landets neutralitetspolitik (Brunila 1980).
Undfallenhet var inte den finska linjen.
En diskussion rörande öarna Seitskär,
Tyterskär och Lövö var den enda möjliga
eftergift den finska sidan kunde gå med
på. Inför denna första förhandlingsrond

medförde Paasikivi muntliga direktiv
från den finska regeringen att inte under
några omständigheter låta förhandlingarna bryta samman. Avresan från Helsingfors åtföljdes av tusentals människor,
som sjöng nationalsången.
USA, Sverige, Norge och Danmark gav
diplomatiskt stöd. Man betonade gemensamt önskan att ingenting skulle hindra
Finland som suverän stat att upprätthålla
samma neutralitet som man tillsammans
med övriga nordiska länder hade följt.
Stalin och Molotov erbjöd inledningsvis en pakt liknande den som slutits med
de tre baltstaterna. Finland avböjde. Därefter föreslogs en lokal pakt med uppgift
att garantera avspärrning av Finska viken. Finland vägrade också nu att tillmötesgå de sovjetiska anspråken. Molotov
föreslog då som ett tredje alternativ att
Ryssland skulle hyra ett område i västra
Finska viken på trettio år, förslaget kompletterades med krav på gränsjustering av
Karelska näset och några öar i östra viken.
Förhandlingarna pågick den 5 oktober till
den 13 november och avslutades utan att
någon uppgörelse nåtts. Den svåraste frågan var de ryska kraven på Hangö.
I detta skede fanns från militärt håll
medvetenhet om den egna begränsade
försvarskapaciteten och därför fanns en
större benägenhet för eftergifter. Finland
hade försatts i ett mycket svårt läge.
För den finska regeringen stod det alldeles klart att det neutrala Sverige inte
skulle lämna militärt bistånd.
I Finland ökade oron och den finska regeringen beordrade partiell mobilisering.
Finland rustade sig mentalt, men också
militärt genom att genomföra ”fredliga”
krigsförbandsövningar, man ville inte
provocera fram ett sovjetiskt angrepp.
Åtgärderna var förgäves, Stalins avsikt
rubbades inte.
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Utan krigsförklaring angriper Sovjetunionen Finland den 30 november 1939.
Förutom det sovjetiska intresset av
att säkra basområden i Finska viken och
därmed ha kontrollen över inloppen till
Leningrad, fanns det en djup misstro
från Stalin gentemot den finska politiska
ledningen. Grunden härför fanns i den
tidigare nära samverkan mellan Finland
och Tyskland under det finska inbördeskriget, ett samarbete som fortsatte under
1930-talet, bland annat genom ett omfattande ömsesidigt militärt utbildningsoch övningsutbyte.
I Sovjetunionen hade Otto Ville Kuusinen deltagit i grundandet av Finlands
kommunistiska parti och var sekreterare
i Komintern 1921-39. Efter anfallet mot
Finland, med stöd av Molotov-Ribbentrop-pakten, utropade Stalin den 1 december den så kallade Folkregeringen
Kuusinen, en som det var tänkt, sovjettrogen regim för Finland. Den blev känd
under namnet Terijokiregeringen.
Så föreställde sig Stalin Finlands framtid. Enligt den plan, som utarbetats av dåvarande generalöversten Kyril Meretskov
och godkänts av Stalin, skulle erövringen
av Finland ta tre veckor.
Den 30 november var kriget ett faktum. Ryska styrkor går över gränsen från
Karelska näset till Fiskarhalvön, ryskt
flyg bombar Helsingfors.
Carl Gustaf Mannerheim utses till Finlands överbefälhavare.
Den 6 december går ryssarna över Taipanleejoki på Näset. Dagen därpå erövrar
de Suomussalmi och ockuperar oförsvarade småöar i inre Finska viken. Den 9-10
december kastas ryssarna tillbaka vid
Taipale. Fronten stelnar vid en ungefärlig
linje Muurila-Taipale.
Ryssarna anfaller mot Sallafronten den
12 december.
270

Striderna vid kyrkbyn Suomussalmi
hade avgörande betydelse. Det strategiska motivet var att skära av Finland längs
en linje över den finska ”midjan” för att
kunna isolera det norra Finland och delar
av den finska armén. Den linjen går från
Uleåborg (Oulo) i väster vid Bottenhavet
rakt österut till den ryska gränsen vid
Suomussalmi.
Det andra huvudmotivet till anfallet var att med sjöstridskrafter baserade
i Uleåborg förhindra transporterna av
svensk järnmalm till Tyskland. Hade
så skett, anfall mot och sänkningar av
svenska handelsfartyg, hade Sovjetunionen de facto inlett krig mot det neutrala
Sverige.
Den 30 november 1939 inleddes ett angrepp med den 163.ryska divisionen med
17 500 man. Angreppet kom från Juntusranta i norr, och från söder ifrån byn
Raate. De två kolonnerna förenades vid
Suomussalmi kyrkby den 7 december.
Översten Hjalmar Siilasvuo fick befälet över de finska förbanden. Försvaret
var inledningsvis på kompaninivå och
plutonsnivå.
”Den 30 november klockan 8.05 på
morgonen fick överstelöjtnant Kyander
från staben för Nordfinska gruppen,
som trupperna i Suomussalmi voro underställda, ett telefonmeddelande om att
fientligheterna hade börjat i Vaitolahti,
Kivivaara och Käsnäselkä.
Jätteriket i öster hade gått till anfall
mot sin fredsälskande granne. Om en
stund rapporterade reservlöjtnant Lehto
från sin kommandoplats i Likoharju:
Skottväxling i riktningen Raate. Kriget
hade börjat även i Suomussalmi” (Siilasvuo 1940, s. 13).
Mannerheim insåg snabbt den strategiska situationens allvar och beordrade
förstärkningar.

Frontlinjer. Källa: Författaren
Siilasvuo inledde det finska motanfallet den 11 december. Han lyckades med
en överraskande operation skära av ryssarnas förbindelse bakåt till Raate. Anfallet fortsatte i 30 – 40 graders kyla mot
Suomussalmi. Efter fem dygns strider
var den 163.ryska divisionen kringränd,
trots att de finska förbanden saknade artilleristöd. Först den 16 december hade
man erhållit 4 pansarvärnskanoner.
Stalin mobiliserade förstärkningar. Den

44.ryska, ukrainska divisionen ryckte
fram österifrån från Raate och skulle
kunna hota hela den finska strategin.
Divisionen var vid ankomsten till fronten illa utrustad för vinterkrigföring.
Man påträffade efter striderna hos de
ryska soldaterna instruktionsböcker avseende skidåkning men inga skidor. De
ryska styrkorna förflyttade sig genomgående till fots. De finska trupperna tog sig
fram på skidor i den snötyngda terrängen.
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På julafton 1939 inledde den omringade 163.divisionen tillsammans med
44.divisionen ett motanfall mot de finska
förbanden, men på juldagen nådde förstärkningar fram, 5 finska infanteribataljoner och 2 pansarvärnskanoner.
Efter omgruppering under annandagen satte Siilasvuo in sitt anfall den 27
december. Efter ett dygn av hårda strider
bröt det ryska motståndet samman och
trupperna ur den 163. divisionen sökte fly
över den frusna Kiantajärvi sjö. Snabbrörliga finska förband förföljde stora
skaror flyende ryssar, som mejades ner på
isarna.
Operationen gav ett omfattande finskt
krigsbyte: 70 kanoner, 43 stridsvagnar,
150 lastbilar, 250 hästar samt stora mängder handeldvapen och ammunition.
Finnarna gick därefter till angrepp
mot den 44.divisionen, som i ödemarksterrängen var bunden till Raatevägen.
Siilasvuo delade upp sina förband i små
stridsgrupper (sk Motti-taktik) med order att stycka upp de ryska kolonnerna.
Under en veckas oavbrutna strider i nedtill 46 graders kyla förintades den ryska
divisionen bit för bit. Förödelsen blev
enorm. Ryssarna lämnade efter sig stupade soldater, hästkadaver, stridsvagnar,
kanoner och mängder av mindre vapen
men också de broderade fanor och musikinstrument som var avsedda för den
planerade segerparaden genom Uleåborg.
Under striderna stupade 900 finska
soldater, 1 700 sårades. Ryssarna kvarlämnade 27 000 djupfrysta lik på och
längs Raatevägen.
Att förintelsen av den 44.divisionen
blev närmast total förklaras av att finnarna tog få krigsfångar. De hade behövt
interneras i läger, bevakas av trupp och
försörjas med livsmedel, vilket skulle ha
dragit nödvändig resurs från striderna
272

vid fronten. Därför dödades så gott som
alla fiender.
När vårvintern inträffade efter fredsuppgörelsen blev det nödvändigt att forsla bort ruttnande kroppar från terrängen
runt stridsområdet.
De ryska identitetsbrickornas dåliga kvalitet omöjliggjorde identifiering.
Kropparna lastades på kärror som drogs
över gränsen. Efterhand vägrade den
ryska sidan att ta emot fler lik, delvis av
politiska skäl. Med hjälp av schaktmaskiner grävdes på den finska sidan stora
massgravar där kropparna vräktes ner.
Platserna finns utmärkta i terrängen med
enkla träkors, försedda med text som
anger var resterna av den 44.ukrainska
divisionen vilar. Stalins strategi hade
misslyckats.
Striderna vid Suomussalmi fick en
stabiliserande och därmed avgörande
betydelse för hela den långa östfronten
och därmed för hela det finska vinterkriget.
Överste Hjalmar Siilasvuo befordrades till generalmajor. Han och de soldater
som deltog i striderna utförde en av det
andra världskrigets största militära prestationer.
Men det blev med tiden uppenbart för
den finska statsledningen att den ryska
övermakten kommer att tvinga Finland
på knä.
Den 15 december inleds ryska storanfall mot Mannerheimlinjen.
Nyårsafton 1939 slås det ryska anfallet
på Karelska näset tillbaka. I februari inleds det andra slaget på Näset.  Finnarna
sätter in hårda motanfall.
Den 16 januari bryter ryssarna igenom
Mannerheimlinjen vid Summa. Finnarna
retirerar men förintar tre ryska bataljoner
vid Saunajärvi och förintar den 18.ryska
divisionen.

Den 26 januari inleds det tredje slaget
om Karelska näset och kampen om Viborg.
Slutet på kriget närmar sig. En finsk
delegation reser till Moskva. Den 6 mars
beslöt den finska regeringen att inleda
förhandlingar. Efter ett flertal kontakter
förelåg den 12 mars ett fredsutkast. Förhandlingarna i Moskva resulterar i fredsuppgörelsen den 13 mars 1940.
Eldupphör beordrades klockan 11.00
finsk tid.  
I och med krigsslutet upplöstes Terijokiregeringen och Kuusinen blev istället
ordförande i högsta sovjet för Karelskfinska sovjetrepubliken.
Uppgörelsen blev ett hårt slag för
Finland, som förlorade hela Karelska
näset, Viborgs län och öarna i östra viken. Man förlorade även stora områden i
norra delen av landet och tvingades hyra
ut Hangö på trettio år. Man fick avträda
40 tusen kvadratkilometer mark. Inemot
tolv procent av befolkningen evakuerades från Karelen till Finland. Det gällde
att kunna placera och försörja en halv
miljon tvångsfördrivna människor.
24 223 finnar stupade, 43 557 sårades
av drygt 200 000 mobiliserade. Ryssarna
beräknas ha förlorat 200 000 man i stupade. Under det 105 dagar långa vinterkriget stupade i medeltal 250 finländare
och 2 000 ryssar per dygn.
I en senare utkommen bok ”Stalinin
Tenttissä” (ung. ”Stalins tentamensgenomgång”) har redovisats protokoll och
andra dokument som skildrar Stalins
uppgörelse med de generaler som bar ansvaret för den militära ryska katastrofen.
De flesta avrättades genom arkebusering,
i ett antal fall genom att ställas upp och
skjutas inför trupp. Att utkräva ansvar
syntes inte utgöra någon särskild svårighet för Stalin.

Sammanfattning och
slutsatser
Det finns gott om exempel på att styrande, enskilda eller kollektiv, handlar i strid
med de egna intressena. Historikern Barbara Tuchman pekar på fyra sorters vanstyre, som ibland är kombinerade. Hon
nämner tyranni eller förtryck, överdrivna
ambitioner, inkompetens och ”dårskap”.
Hon behandlar särskilt politiska beslut
och handlingar som står i strid med den
egna statens eller folkets egenintresse.
Hon skriver: ”För att en politik skall kvalificera sig som ”dåraktig” i detta sammanhang måste det finnas ett alternativ
som man är medveten om vid det aktuella
tillfället.” (Tuchman, s 14).
Det har framgått att den argentinska
regeringen varnades, dels av FN och dels
från amerikanskt håll (utrikesminister
Haig och FN ambassadören Kirkpatrick).
De framhöll de uppenbara riskerna med
ett militärt angrepp mot en av världens
starkaste krigsmakter och att Argentina
skulle förlora ett krig mot Storbritannien.
Den argentinska regeringen varnades och
den hade ett tillgängligt och fullt realiserbart alternativ. Ändå valde juntan militär
konfrontation.
I fråga om Falklandsöarna begicks det
mest avgörande misstaget av den argentinska politiska och militära ledningen.
Man felbedömde den brittiska regeringens reaktion, man felbedömde den militära situationen. Man undervärderade
den brittiska militära styrkan, men också
den brittiska beslutsamheten. Man felbedömde hela konfliktens natur. Det avgörande strategiska misstaget var att man
tänkte fel.
Den brittiska regeringen hade fattat
ett strategiskt och tveklöst beslut. Den
argentinska aggressionen skulle mötas
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med militära insatser. Att falla undan
var för den brittiska regeringen och premiärminister Thatcher otänkbart. Trots
inrikespolitisk oenighet, trots de uppenbara riskerna, trots de geografiska förhållandena, stod regeringen fast. Motståndet
mot att inleda förhandlingar med den argentinska regeringen var kompakt.
Thatchers beslut var strategiskt och
den omedelbara och logiska konsekvensen blev att landets befintliga resurs –
krigsmakten - skulle sättas in. Men inget
tydde på att det brittiska befälet visade
återhållsamhet. Man tänkte rätt.
Både Mannerheim och Siilasvuo insåg
snabbt de konsekvenser det skulle få om
Sovjetarmén lyckats skära av Finland
längs linjen Uleåborg – Raate.
Den sovjetiska offensiven mot Suomussalmi genomfördes med pansar och
tunga fordon. De sovjetiska styrkorna visade sig oförmögna att motstå de finska
snabbrörliga förbanden.
Att angripa Finland med tungt pansar
i ödemarksterräng på smala skogsvägar
visade sig vara ett taktiskt misstag. Den
första anfallande divisionen krossades.
Men av misstaget drog inte Stalin rätta
slutsatser. Han sände in en ny division,
den 44.ukrainska. Även den förintades.
De finska soldaterna rekryterades
bland skogsbönder och jägare, folk, som
kunde åka skidor, vana vid att röra sig i
skog och mark och var goda skyttar. De
stod inte handfallna, de var beslutsamma.
En avgörande faktor, och skillnad utgjorde sannolikt också moralen. De finska soldaterna visste varför de stred - för
Finlands frihet och självständighet.

De ryska soldaterna var felutrustade,
otränade och utan erfarenhet av strid i
den finska ödemarken. Vi ser alltså hur
en rad strategiska felbedömningar leder
till taktisk oförmåga och – som en följd –
operativa misstag.
Stalins angrepp på Finland byggde
på en fundamental felbedömning av det
politiska läget i Finland, det avgörande
misstaget. Stalin var otålig och ville sannolikt snabbt förverkliga intentionerna
i Molotov –Ribbentrop-pakten. Tanken
att införliva Finland med rådsrepubliken
Sovjetunionen och bilda en regering under kommunistledaren Otto Ville Kuusinen var orealistisk.
Det var också en felbedömning av de
militära styrkeförhållandena, så som
de skulle visa sig som följd av bristande insikter om de geografiska och
klimatmässiga förhållanden som rådde
under den kalla vintern 1940 i Finland.
Det som där utspelade sig under en mycket kort tidrymd och inom ett geografiskt
avgränsat område kom likväl att ha en avgörande för utgången av hela vinterkriget
och därmed för Finlands framtid.
Den tydliga skillnaden mellan de tre
beslutsnivåerna framträder tydligt. Det
strategiska beslutsfattandet hör entydigt
hör hemma på en övergripande ledningsnivå. Vidare inses att begreppen utgör en
hierarki och ju högre upp i beslutshierarkin misstag begås, desto värre blir
konsekvenserna. Operativa misstag kan
oftast rättas till, möjligen ibland också en
taktisk blunder. Men en strategisk felbedömning kan bli den sista bedömning den
ledningen gör.
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Ledamoten
MIKAEL BRÄNNVALL

Mikael Brännvall är jur kand och reservofficer (örlkn) i
flottan. Han är VD för bransch- och arbetsgivarorganisationen Svensk Scenkonst.

Aspirantskolor breddar rekryteringen1
För tio år sedan övergavs tanken på att
allt befäl skulle tillhöra samma officerskår och utvecklas inom ett gemensamt
utbildnings- och karriärsystem. Enbefälssystemet var ett olyckligt sidospår
inom personalförsörjningen – ett socialt
experimenterande som allvarligt försvårade kompetensförsörjningen, inte minst
av kvalificerade specialister i marinen.
Idag ser vi en positiv utveckling. Trebefälssystemet har goda förutsättningar
att leverera efterfrågade kompetenser och
möjliggör tidig inriktning mot olika karriärspår. Dessutom finns en bred samsyn
kring behovet av reservofficerare som en
kostnadseffektiv och flexibel personalresurs.
Trots detta lyckas man inte fylla alla
platser på officersutbildningarna. Det har
också visat sig svårt att nå en jämn könsfördelning och att bredda rekryteringen
ur ett mångfaldsperspektiv.
Rekryteringsproblemen har flera orsaker, exempelvis konkurrensen bland
1

1. Artikeln publiceras med tillstånd av ”Reservofficeren”.
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utbildningar och på arbetsmarknaden i
stort, frånvaron av försvarsgrensperspektivet i rekryteringsinformationen samt
den låga kunskapsnivån om försvarsfrågor i samhället. Dessutom bygger dagens
officersrekrytering på en relativt liten
bas: soldater, sjömän och andra som av
olika orsaker är militärt grundutbildade.
Mot den bakgrunden är det förvånande
att Försvarsmakten inte använder aspirantskolor för att förbättra rekryteringsläget. Aspirantskolan bör vara en introduktion som ersätter grundutbildningen
för de som är preliminärt antagna till officersutbildningen. Målgruppen bör vara
alla behöriga och lämpliga individer som
har avslutat gymnasiet, vilket innebär att
rekryteringsbasen vidgas väsentligt. Rätt
hanterad kan aspirantskolan underlätta
rekryteringen kvalitativt och kvantitativt
samt bidra till en mer jämställd och bredare demografisk sammansättning.
Den som blir godkänd efter aspirantskolan bör garanteras en fortsatt utbildningsplats mot officer. Under utbildningen kan lämplighet och motivation prövas

under realistiska förutsättningar och i rätt
miljö, exempelvis ombord, samtidigt som
det finns en förutsebarhet för aspiranten
som vet vad som krävs för att gå vidare.
Aspirantsystemet är utbildningseffektivt, eftersom det möjliggör en tydlig inriktning mot framtida befälsbefattningar
redan från inryckningsdagen. All den tid
som idag läggs på befattningsutbildning
som bara behövs för en soldat- eller sjömansuppgift kan sparas in, till förmån
för praktik som är nödvändig för den
blivande officeren. Inte minst för reservofficersaspiranter, som även förväntas

utbilda sig akademiskt inför sin civila
karriär, är det viktigt att den sammanlagda tiden från inryckning till officersexamen inte blir alltför lång. Aspirantskolan
bör därför vara försvarsgrensspecifik och
koncentreras till grundläggande soldateller sjömansutbildning samt nödvändiga
moment för att förbereda officersutbildningen.
Aspirantskolorna behövs för att möta
rekryteringsutmaningarna. De kan bidra
till ökad rekryteringskraft, effektivare utbildning och en mer jämställd officerskår.
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Kadett
ISAK OLSSON

Kadett Isak Olsson har arbetat som sonaroperatör på
ubåt i 2 år och läser nu till specialistofficer med inriktning sonar/ubåt. I framtiden hoppas han fortsätta att
utvecklas inom sitt yrke, bli Sonarofficer samt få utbilda
andra i yrket.

Frånvarande vänners skål
Tal avhållet vid kadettbal (SOU 18) den 27/4 2019 i Marinmusem, Karlskrona
Amiral, Kommendör, Marinförvaltaren, kollegor, lärare, kadetter, utländska vänner,
ubåtskamrater – mina damer och herrar. Jag vill börja med att ge en extra varm hälsning till de här ikväll som inte har på sig uniform utan är här som sällskap och nu är en
del i vår fina gemenskap! För det var en gång en man som hette Epikuros, han var grek
och levde för väldigt länge sedan – vilka är två faktorer som gör att han förmodligen
någon gång i sitt liv sa något väldigt intelligent. Han sa att ”Innan du överväger vad du
skall äta och dricka, bör du överväga vilka du skall äta och dricka med”. Min bedömning är att vi alla här har gjort en ovanligt god övervägning ikväll, för jag tycker att det
är fantastiskt trevligt här och jag hoppas att ni alla håller med mig.
Men nu står jag ju inte här för att tala om de gamla grekerna. Jag ska tala om vänner
och i synnerhet om frånvarande vänner. När jag först fick den här uppgiften så visste
jag inte riktigt vad jag skulle göra eller tänka på, för det här är första gången jag är på
bal och det jag hör mig själv säga just nu är också det första talet till frånvarande vänner
som jag hör. Men att vara här bland just vänner och Försvarsmaktens alldeles särskilda
och fina gemenskap gör mig trygg.
Men tyvärr så kan inte alla vara här. Av olika anledningar. Vissa inbjudna har fått
förhinder eller ärenden av en mer viktig natur. Dessa tänker vi på. Vissa är inte här
för att de istället kämpar i vågorna ute till havs, eller trots ett hårt och oförlåtande väder
ligger lugnt och lurar, på 80 meters djup, men längtar efter sömn, friskluft, en varm
dusch och att som vi, äta och dricka gott i goda vänners lag. Dessa tänker vi på. Sedan
har vi vänner som vi önskar vore här men som aldrig kommer vara annat än frånvarande, förutom i minnet. Dessa tänker vi på.
Det har flutit många båtar och skepp på våra vatten, och det har arbetat många
skeppsgossar, sjömän och officerare i vårt land genom åren. Vissa har kastat loss men
aldrig förtöjt igen. Dessa vill jag också att vi tänker på. Och till minne av dem vill jag
avsluta detta tal med några ord som inte jag, utan Karin Boye har skrivit:
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Salt, bittersalt
är havet, och klart och kallt.
På djupet multnar mycket,
men havet renar allt.
Vilt, rovdjursvilt
är bränningens glittrande språng,
men ingen människas tankar är höga som havets sång.
Starkt, evigt och starkt
är vågornas väldiga tåg,
och stark av det eviga havet
var mjuk förgänglig våg.
Så ge ditt liv åt havet.
Det kräver blod av sin man,
men sist, djupt i det djupa,
får ingen en vila som han.
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Stiftelsen YMER-80
presenterar 2019
års stipendiater för
polarforskning
Stiftelsen Ymer-80 har i år belönat sju polarforskare vars namn framgår nedan. I stiftelsen ingår Kungl. Örlogsmannasällskapet, Kungl. Vetenskapsakademien och Sällskapet för Antropologi och Geografi med vardera två medlemmar. Dessutom inväljs
två oberoende medlemmar. KÖMS representeras av ledamöterna konteramiral Torsten
Lindh som verkar som stiftelsens ordförande samt av kommendör Sven Rudberg som
verkar som stiftelsens sekreterare. Stiftelsen skapades 1979 och utbetalar stipendier
sedan 1983. Totalt har under åren 4 943 970:- utbetalats i stipendier, inkluderande årets
utdelning om 153 500:-.
Belönade är:
•

Charlotte Fredriksson, för Provenance and zircon U-Pb ages of mafic conglomerate
clasts from the Kobuk-Koyukuk sub-basin, Arctic Alaska, using Sm-Nd isotope data
together with whole rock geochemistry, med 5 000 kronor.

•

Elin Lindén, för En panArktisk studie om renens effekt på tundrans vegetation och
näringsomsättning, med 30 000 kronor.

•

Sofia Ninnes, för Hur har klimatet påverkat koncentrationen löst organiskt kol i
grönländska arktiska sjöar som är opåverkade av människor?, med 18 500 kronor.

•

Felicity Alice Holmes, för Undersökning av kalvning och dess drivprocesser med
hjälp av en tidsförloppskamera utplacerad vid glaciärfront, Svalbard, med 25 000
kronor.

•

Abhay Prakash, för Time synchronous multi-instrument investigation of calving
and its driving processes: An underwater approach from a fjord perspective, med
25 000 kronor

•

Ward van Pelt, för Firn aquifer measurements on a High-Arctic glacier, med 25 000
kronor.

•

Jennifer Newall, för Plio-Pleistocene glacial reconstruction of the Dronning Maud
Land margin of the East Antarctic Ice Sheet (EAIS), med 25 000 kronor.

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