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MARINKONFERENSEN 2019
Redaktörens inledning
Årets marinkonferens fokuserade på Försvarsberedningens nyligen (14 maj 2019)
avgivna rapport. Utan tvekan var denna en besvikelse för marinens vänner eftersom Beredningen negligerat Sveriges behov av försörjning under kris – eller gråzon
– och krig. Då hade ändå Kungl. Örlogsmannasällskapet i skriften En Marin för
Sverige med kraft argumenterat för att en rimlig försörjningsgrad – vilket kräver att
sjöfart och hamnar skyddas – är en förutsättning för försvaret av Sverige. Å andra
sidan kunde det blivit värre; åtminstone någon av Beredningens medlemmar har
tydligen argumenterat för att ytstridsfartyg inte behövs!
En slutsats av ovanstående är vikten av upplysning och information. Det är utomordentligt viktigt att alla goda krafter argumenterar för förståelsen av ett enkelt faktum: Sveriges försvar börjar till sjöss. Marinen utgör Sveriges första försvarslinje!
Denna argumentation är viktig dels på kort sikt inför den kommande försvarspropositionen och dels på lång sikt – inför nästa försvarsbeslut. Vi måste anta att våra
politiker är mottagliga för sakliga argument.
Denna skrift innehåller Sekreterarens två inlägg in extensio medan den i övrigt
innehåller referat. Redaktören är ensamt ansvarig för dessa inklusive eventuella
felaktigheter. Hela konferensen kan följas på:
https://livestream.com/EsJoLo/marinkonferensen2019
The foreign reader will find a summary in English on page 321.
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Akademiens ordförande, konteramiral Anders
Grenstad*
Den tredje marinkonferensen är genomförd. Resultatet av Försvarsberedningens rapport och KÖMS åsikter om resultatet är väl beskrivet i denna extra upplaga.
Det marina kunnandet och behovet av en väl fungerande marin och säkra sjöförbindelser behöver fortsatt argumenteras och förklaras.
Efter många år i marinens tjänst med samma behov av argumentation måste jag
ställa frågan till ledamöterna: Vad missar vi i vår argumentation, som gör att vi inte
får ett bättre genomslag för det vi ser men som varken Högkvarteret, Försvarsdepartementet eller våra politiker ser?
Vad måste vi göra för att få gehör för marinens betydelse för landets säkerhet och
dess försörjning?
En Marin för Sverige är en bra beskrivning men vi har ännu inte nått fram tillräckligt.
Jag ser fram emot en engagerad höst med hur vi kan utveckla det marina och maritima budskapet och få genomslag.

Väl mött
Anders Grenstad

* Anders Grenstad var förhindrad att deltaga på konferensen pga tjänstgöring som
chef för den svenska övervakningskontignenten mellan Nord- och Sydkorea (NNSC).
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Program
13.00-13.05
Vice Ordförande Bo Berg hälsar välkommen. 			
		Moderator presenteras.
13.05-13.15
Sekreteraren Bo Rask presenterar slutsatserna i Akademiens
		arbete En Marin för Sverige.
13.20-13.35
Ledamöterna Mikael Brännvall och Jonas Hård af Segerstad
presenterar hur en större marin ska bemannas.
		
13.35-13.50
Moderatorledd diskussion.
13.50-14.15
Huvudsekreteraren i Försvarsberedningen, Tommy Åkesson,
		
presenterar slutsatserna i Försvarsberedningens rapport.
14.15-14.45
Kaffepaus
14.45-15.00
Sekreteraren Bo Rask presenterar KÖMS analys av Försvars		beredningens rapport.
15.00-15.20
Moderatorledd diskussion.
15.20-15.35
Ledamoten Robert Dalsjö redovisar rapporten Bursting 		
		the bubble.
15.35-15.55
Ledamoten Niklas Granholm redovisar Marin krigföring i
Östersjöregionen - gråzoner och högnivåkonflikt.
15.55-16.30
Avslutande moderatorledd diskussion
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Akademiens vice ordförande, 		
kommendör Bo Berg
Berg inledde konferensen med att påminna om att detta var den tredje marinkonferensen i
Kungl. Örlogsmannasällskapets regi. Årets tema var en diskussion om sjöförsvaret. Berg
påminde om att KÖMS uppgift är att följa och främja utvecklingen av sjökrigsvetenskapen och sjöväsendet i allmänhet och därigenom befrämja fäderneslandets nytta under
mottot: ”Med förstånd och styrka”. Därefter presenterades programmet och moderatorn.

Moderator Annika Nordgren Christensen
Moderatorn underströk att dessa KÖMS marinkonferenser visar på hög grad av engagemang från scenen och auditoriet samtidigt som de också präglas av frustration över
bristen på förståelse för behovet av en stark marin.
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KÖMS Sekreterare, kommendör Bo Rasks
anförande

Ärade ledamöter, mina damer och herrar!
Min inledning syftar till att sätta dagens marinkonferens i en kontext för att skapa
förståelse för de ämnen vi har valt att diskutera idag.
Vintern 2018 publicerade Kungl. Örlogsmannasällskapet – Sveriges marina akademi – vår faktaskrift En Marin för Sverige. KÖMS, en av de tio kungliga akademierna,
arbetar med utveckling av sjökrigsvetenskapen och sjöväsendet i allmänhet.
Vi publicerade vår faktaskrift för att kunskaperna om Sveriges sjöfartsberoende är
för låga hos både beslutsfattare, politiker och den breda allmänheten. Men även för
att informera Försvarsberedningen om vår genuina oro över marinens förmåga att vid
en kris eller konflikt hålla sjövägarna och hamnarna öppna och att bidra till landets
försvar.
Öppna sjövägar och hamnar är ett strategiskt mål (nämligen att överleva som nation) – inte ett mål i sig självt och är därmed förutsättningen för alla andra aktiviteter
på operativ och taktisk nivå. I korthet utan öppna sjövägar och hamnar skapas varken
försvarsvilja, motståndskraft eller värnkraft.
Det enkla budskapet har inte svenska beslutsfattare förstått! Det var därför vi tog
fram faktaskriften med argument för ett starkare marint försvar att skydda vårt lands
vitala intressen med utgångspunkt i den marina och maritima miljön.
Faktaskriften är ett resultat av seminarier, skrivna artiklar och uttalanden under debatter vilka samtliga utgör delar av akademiens ordinarie verksamhet. KÖMS anser att
behoven av att skydda vår sjöfart, värna vårt sjöterritorium och vår marina infrastruktur måste beaktas vid den strategiska utformningen av det svenska försvaret.
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Frågan har hittills inte fått den uppmärksamhet och det genomslag som den förtjänar. Det har i sin tur medfört att allvarliga brister förekommer i landets samlade
försvarsförmåga.
Det pågår en omfattande rysk modernisering och upprustning både av konventionella militära förmågor och kärnvapen i vårt närområde. Östersjöområdet karaktäriseras
nu av upprustning och en ökad utplacering av militära styrkor samt en ökad militär
aktivitet. Flera aktiviteter uppfattas som direkt hotfulla och genomförs med hög risktagning. Detta innebär en ökad risk för militära incidenter och konfrontationer. Den
negativa utvecklingen beror främst på att Östersjöområdet och Arktis nu utgör den nya
konfrontationslinjen mellan starka västliga/amerikanska och ryska intresseområden.
Sverige kan tidigt komma att dras in i en konflikt mellan Nato och Ryssland, rent av
före ett agerande mot Nato i förebyggande syfte från rysk sida. Det utövas en hård retorik från Ryssland inte minst kring bruket av kärnvapen. Men det handlar inte bara om
upprustning och retorik. I handling bröts den europeiska säkerhetsordningen mycket
konkret och handfast genom den ryska invasionen av Krim.
I detta känsliga läge förbereder Sverige ett nytt försvarsbeslut. I Försvarsberedningens första rapport – Motståndskraft - lyfts försörjningsfrågorna och landets uthållighet
fram. Sverige är ett land helt beroende av sin sjöfart. Utan jämna och förutsägbara
leveranser och utskeppningar för vår import och export, en kontinuerlig kustsjöfart
inklusive förbindelserna till Gotland, underhåll och skydd av vindkraftsparker samt
kraft- och kommunikationskablar, riskerar Sverige prövningar som omedelbart äventyrar vår försörjning och därmed hela vårt samhällsbygge. I förlängningen också vår
försvarsvilja.
Genom värdlandsavtal och solidaritetsförklaring måste vi dessutom hålla våra hamnar öppna för att i praktiken kunna ta emot och ge militärt stöd. Marinen har en nyckelroll i dessa centrala förutsättningar för landets försvarsförmåga. Att säkra kontinuerlig
försörjning, i all synnerhet under den inledande tremånadersperioden utan hjälp och
stöd utifrån som Försvarsberedningen pekar på som ett troligt scenario, är helt avgörande för vår samlade förmåga som nation.
Vi talar här om grundläggande infrastruktur för hela totalförsvaret och samhället.
Sveriges långa kust med ett femtiotal viktiga hamnar kan räknas in i tre operationsområden, i väst, syd och ost.
Försvarsmaktsövningar och spel visar att marinen med nuvarande förmåga under
kort tid och med en begränsad uppgift endast klarar att samtidigt verka i ett av dessa
tre områden. Vår slutsats är därmed att marinen behöver trefaldigas. Annars måste en
mycket svårare fråga ställas än den redan förekommande; ”Vilka delar av landet ska vi
försvara?” Nämligen; ”Vilka delar av landet ska vi försörja?”
De förmågor marinen behöver för att klara sin uppgift har eftersatts under mycket
lång tid. Återuppbyggnaden av marinen är därför inte längre bara en fråga om vad som
ska levereras om de cirka 15 år det normalt tar innan ett nytt materielprojekt står klart.
Situationen gör att tiden från beslut om anskaffning till leverans har blivit en kritisk
faktor. Därför bör andra vägar för snabb anskaffning av ytstridsfartyg övervägas kompletterat med en snabb inhemsk produktion. Mest tidskritiskt är att besluta om anskaffning av nya ytstridsfartyg och minröjningsresurser.
290

Vi anser att försvarsdebatten har gått från en extrem ytterlighet med enbart prioritering av internationella insatser till en annan ytterlighet - kraven vid fullt krig med
angrepp på svenskt territorium. Vår uppfattning är att gråzonsproblematiken kanske
under lång tid med höga krav på ständig marin närvaro för övervakning, oklara skeenden, incidenter och kränkningar samt behov av ett resolut agerande för att hävda sjöterritoriet är nog så viktig och ställer krav på marina resurser. I gråzonen mellan fred och
krig behövs marin- och flygvapenförband för att skingra dimman och dra gränsen för
en presumtiv motståndare.
Ett gråzonsskede kan bli långvarigt. Under VKII varade det från september 1939 till
maj 1945. Marinens materiel och personal riskerar snabbt att slitas ner av kraven på
hög beredskap och stora gångtidsuttag för att övervaka havsområdena och att ingripa
vid kränkningar och incidenter enligt folkrättens krav. Antalet fartyg med besättningar
har därför en helt avgörande betydelse för att utveckla den operativa effekt som endast
marinen kan leverera.
Marinen spelar även en stor roll för tröskeleffekten. Fjärrstridskrafter som flyg, ubåtar, ytstridsfartyg och luftvärn i ett skalförsvar, skapar en krigsavhållande tröskel för
en angripare. Fördelen med de marina stridskrafterna är att de kan användas i hela
konfliktskalan, men då krävs det att marinen storleksmässigt dimensioneras för detta.
Dagens marin är mångsidig men har ett materiellt högt åldersläge. Marinen är dessutom allvarligt personellt och materiellt underdimensionerad.
De uthålliga ubåtsjaktresurserna med fartyg och helikoptrar saknas nästan helt.
Några strategiska idéer om att återskapa sjöfartsskyddet eller att ökade resurser för att
utnyttja marinen tillsammans med EU i andra havsområden har ännu inte lagts fram i
försvarsdiskussionerna.
Fartygsbaserat robotluftvärn saknas. Det är idag en förutsättning för sjöfartskyddsoperationer, samt för att kunna delta i luftförsvaret av hamnar, militära basområden,
civila befolkningscentra och viktig infrastruktur. Om marinens fartyg hade robotluftvärn, skulle marinen effektivt kunna bidra till Sveriges samlade luftförsvar.
I syfte att skyndsamt stärka Sveriges marina förmåga förordar vi därför att modifiera
och rusta de två återstående korvetterna i Göteborgsklassen i likhet med de två systerfartygen.
Det bör av samma skäl övervägas att delta i annat lands redan pågående fartygsproduktion, rimligen med något av de länder där vi redan har ett omfattande samarbete.
Det ger en förhållandevis snabb effekt och skickar en tydlig signal. Att bygga vidare på
befintliga ritningar på en redan framgångsrik ytfartygsserie, en ”Visby II”, är också en
möjlighet som snabbt ökar numerären. Det skulle sammantaget i relativ närtid och till
lägre kostnad än konventionell nyprojektering kunna ge marinen i storleksordningen
dubbelt så många korvetter som de sju nuvarande.
Samtidigt behöver studier om nästa generations ytstridsfartyg omgående inledas,
där betydande inslag av obemannade farkoster kan övervägas. Fartygsburna luftvärnsrobotar bör anskaffas för att i samverkan med andra luftförsvarssystem höja vårt lands
samlade förmåga att skydda oss mot angrepp från luften.
Dagens fem minjaktfartyg är för få för att säkerställa vår rörelsefrihet. Planerad försäljning av två minjaktfartyg bör därför avbrytas. Fartygen modifieras och livstidsförlängs.
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Studier av kommande minröjningssystem påbörjas, även här med obemannade farkoster som en viktig komponent.
Att skyndsamt öka numerären av ytstrids- och minjaktfartyg är angeläget. Det
finns dock även många andra lika angelägna behov för försvaret av vårt land. Men
bland försvarsmateriel har våra örlogsfartyg den unika fördelen att kunna verka i alla
konfliktnivåer. Att visa upp sin förmåga vid örlogsbesök och havsövervakning, att hävda sjöterritoriet i tidiga konfliktskeden över tiden för att dämpa en oönskad utveckling,
skapa tidsmässigt utrymme för totalförsvarets mobilisering samt att med stor kraft och
rörlighet kunna avslå militära angrepp. Denna flexibla förmåga i hela det diplomatiska
spektrumets tjänst har andra sjöfartsnationer insett och agerar därefter.
Vi förordar även att den tredje ubåten i Gotlandsklassen halvtidsmodifieras samt att
ytterligare två ubåtar av typ A26 beställs. Att gå från nu planerade fyra till sju ubåtar
innebär att vi ständigt kan ha tillräckligt många ubåtar till sjöss för att uppnå ubåtssystemets främsta egenskaper, förmågan att dolt spana över mycket stora områden och
utgöra ett hot var än motståndaren väljer att uppträda.
Att skydda vår sjöfart och hålla leder och hamnar öppna kräver även att omgivande
kust- och skärgårdsområden kan kontrolleras och försvaras. Amfibieförbanden bör ges
en ökad förmåga till skydd och försvar av viktig infrastruktur, hamnar, militära basområden och vital terräng enskilt eller tillsammans med andra länders stridskrafter.
Det pågående svensk-finska marina samarbetet framstår som ett viktigt föredöme att
bygga vidare på.
Vi anser att amfibieförbanden måste utvecklas mot minst tre amfibiebataljoner med
tre bevakningsbåtskompanier. En av de tre amfibiebataljonerna bör vara baserad på
västkusten. En amfibiebataljon med ingående delar skulle avsevärt öka säkerheten i
inloppslederna till och runt Skandinaviens viktigaste hamn Göteborg.
Att öka enbart materieltillförseln enligt förslagen ovan räcker dock inte till den eftersträvade förmågeökningen. Därför förordas också införande av en flerbesättningsprincip till varje fartyg. En dubblering av materielen med dubbla besättningar ger oss
den marina dimensionering vårt samhälles sårbarhet kräver.
I behovet av att skydda sjöförbindelserna står vi inte ensamma. Inom EU togs en
maritim strategi fram 2014. Den ligger på Näringsdepartementets bord. Den maritima
strategin följdes upp med European Union Maritime Security Strategy (EUMSS). I
den talas om de transnationella maritima hoten. I den maritima strategin står det fritt
översatt på sidan 10, att ”medlemsstaternas väpnade styrkor bör spela en strategisk
roll till sjöss och från havet för att ge en sådan global räckvidd, flexibilitet och tillträde
att EU och dess medlemsstater kan bidra till hela spektret av maritima skyldigheter”.
Inom denna strategi borde Försvarsdepartementet agera för att skapa resurser syftande
till att vårt lands militära marina resurser tillsammans med övriga EU länder kan bidra
till en ökad säkerhet till sjöss.
Slutligen anser vi att det krävs ett förbättrat operativt samarbete mellan Marinen,
Kustbevakningen och Sjöfartsverket. Genom att samordna de statliga maritima resurserna och verksamheten, helst under Försvarsdepartementet, ökar den marina operativa effekten och försvarsförmågan. En redan genomförd utredning, SOU 2012:48 Maritim Samverkan, redovisar hur det kan göras.
Tack för uppmärksamheten.
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Ledamöterna Mikael Brännvall och Jonas Hård
af Segerstad presenterar studien:
Hur ska Marinen bemannas?

Studien Hur ska Marinen bemannas? har tagits fram av KÖMS under det senaste halvåret.1 Den utgår från den tidigare skriften En Marin för Sverige. I den senare argumenteras för en förstärkning av marinen. I dag är personalramarna snävt satta; den
nödvändiga förstärkningen sätter därmed bemanningsfrågan i förgrunden. Studien
diskuterar särskilt följande tre frågeställningar:
•
Produktion, övningar, grundutbildning och insatser/beredskap samtidigt;
•

Grundorganisationens storlek;

•

Rekrytering.

Beräkningar visar att antalet yrkesofficerare behöver öka från cirka 3 000 till 6 000. Talarna underströk att trots att En Marin för Sverige föreslår en tredubbling av marinens
storlek så behöver den anställda personalen bara fördubblas. Samtidigt behöver antalet
värnpliktiga i krigsorganisationen ökas från dagens noll till 4 000.
1.

Studien finns att ladda ned på https://www.koms.se/en-marin-for-sverige-hur-ska-marinen-		
bemannas/.
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För att denna ökning skall vara möjlig krävs det både nytänkande och ett nytt ledarskap, inriktat på att växa.
Tre huvudprinciper föreslås:
•
Öka rekryteringsbasen och skapa fler vägar in i marinen;
•

Kombinera frivilliga med pliktinskrivna soldater och sjömän;

•

Civila ersätter militärer i administrativ tjänst, t.ex. personaltjänstens förvaltning,
som därmed frigörs.

Den nya förstärkta, marinen skall finnas år 2030. I princip bör marinen tredubblas.
Baser skall finnas på Berga, i Karlskrona och i Göteborg inkl. Skredsvik. Basering på
Gotland skall kunna ske under längre tid. En amfibiestridsgrupp skall finnas i vart och
ett av de tre baserna. Studien har kommit fram till följande slutsatser angående hur
denna marin skall bemannas:
•
Fartygsförbanden skall vara stående med anställda besättningar. Ett flerbesättningssystem skall införas, i princip två besättningar per fartyg, dels för att skapa uthållig
verksamhet och dels för att det skall vara möjligt sända personal till utbildning,
lärartjänster m.m. samt för befattningar utanför Försvarsmakten. Reservofficerare
förstärker förbanden;
•

Amfibieförbanden skall ha en kärna av stående personal (drygt 400/baseringsort)
vartill kommer reservofficerare och värnpliktiga vid mobilisering. Förbandsomsättning sker i en cykel om åtta år;

•

Garnisonsförband ska inkludera bevakningsförband, som bemannas som överföringsförband.

Nedan visas hur flödet av personal skall ske. Den inledande utbildningen består av
grundläggande militär utbildning och befattningsutbildning ombord eller iland om
maximalt 5 månader, varefter eleven ingår i besättning eller kompani. Totalt är grundutbildningen 11-15 månader.
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Utbildningen skall bedrivas enligt följande principer.
•
Officersprogrammet (OP) skall ges en tydligare marin prägel; försvarsmaktsgemensam utbildning kan komma senare! Utbildningen skall också vara mer decentraliserad än idag. Ett aspirant- och föranmälningssystem skall öka rekryteringskraften.
•

Specialistofficersutbildningen (SOU) är idag i huvudsak på rätt kurs. Dessa officerare skall främst rekryteras från GSS (Gruppbefäl, Soldater, Sjömän) men även
andra vägar bör skapas. Det är viktigt att skapa tydliga karriärvägar för denna kategori.

•

Reservofficersprogrammet (ROU) måste förnyas. Det skall svara mot ett över tid
varierande kompetensbehov samt möjliggöra tillväxt. Det är viktigt att reservofficerarna tjänstgör tidvis så att deras kompetens bibehålls och vidareutvecklas. Reservofficeren skall normalt ingå i en personalpool för att skapa redundans i systemet
med anställd personal. Han/hon har en akademisk examen. Yrkesofficerare som
slutar anställs normalt som reservofficerare.

•

Mariningenjören återskapas. En teknisk försvarsgren som marinen behöver akademiskt utbildade ingenjörer som är specialiserade på marin teknik och med en bred
marin kompetens. Dessa kompletterar de tekniskt utbildade specialistofficerarna.
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Moderatorledd diskussion

Moderatorn inledde med ett antal frågor till föredragshållarna:
•

Vad är det mest akuta att ta itu med?
Svar: HR-transformeringen är det viktigaste som ger effekt omedelbart, då det
skulle ge större utrymme för första linjens chefer att arbeta med den marina kärnverksamheten. En annan viktig fråga är den mentala omställningen från ständig
neddragning till ökning av resurserna. Vi måste komma ifrån den nuvarande förvaltningsmentaliteten.

•

Vad behöver signaleras? Vem tar initiativet?
Svar: ÖB har redan lyft frågan om att Försvarsmaktens kommande utmaningar förutsätter ett annat ledarskap. När organisationen ska växa blir t.ex. kreativitet och
innovationsförmåga viktiga egenskaper.

•

Ni tar upp frågan om behovet av ”egenmakt” och behovet att göra saker på sitt eget
sätt efter egna behov. Finns det problem med detta? Ur ett helhetsperspektiv?
Svar: Det kan visserligen finnas stordriftsfördelar med försvarsmaktsgemensamma
utbildningar. Men nu när vi växer får inte utbildningen vara för gemensam; den
stora vinsten är att den nyexaminerade fänriken är inriktad på sitt yrke; Pjäsplutonchef och ubåtsjaktofficer, exempelvis, är två helt olika yrken.

Därefter fick deltagarna ställa frågor och kommenteras. Nedan presenteras ett antal
frågeställningar och panelens svar.
•
Befälets resurser bör kunna utnyttjas bättre. Det skall vara lättare för förbandschefer att anställa.
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•

Reservofficerare skall ha civil akademisk utbildning. Denna skall i första hand
ske efter utbildningen till reservofficer även om det omvända bör vara möjligt. De
som rekryteras skall ha potential ta akademisk examen. Ej fullgjord utbildning kan
komma att, exempelvis, innebära senarelagd befordran. Det är viktigt med reservofficerare på universiteten.

•

Sjukvården i försvaret är satt på undantag och nämns knappt i En Marin för Sverige. Ingenting nämndes inte heller idag. Vad skall marinen luta sig mot? Notera
att sjukvården fungerar dåligt redan på civil nivå! Ledamoten Svensén svarade att
sjukvården onekligen är en viktig fråga men också en mycket stor fråga som är för
svår för KÖMS! Panelen höll med om detta samt informerade om att sjukvårdsfrågan är påtalad i den kommande skriften Hur skall Marinen bemannas?

•

Akademiseringens omfattning, borde den inte komma senare i officersutbildningen? Utbildningen skall ha en akademisk profil, vilket ger många fördelar.  Ingenting
hindrar att en akademisk utbildning också kan vara praktisk och relevant.

•

På fråga svarade panelen att officersutbildningen skall, i huvudsak, vara försvarsgrensstyrd, vilket inte hindrar ett försvarsmaktsperspektiv. Den grundläggande utbildningen skall i första hand vara specialiserad mot aktuellt marint yrke.

•

Obemannade system kommer och utgör ingen motsats till här nämnda principer.

•

Större inslag av värnpliktiga och reservofficerare nödvändiggör ett system med repetitionsutbildning.
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Huvudsekretaren Tommy Åkesson orienterar
om Försvarsberedningens slutrapport

Åkesson inledde med att erinra om att Försvarsberedningen verkar åt Regeringen.
Anvisningarna för det nu avslutade arbetet lades fast 2017 av Försvarsministern. Beredningen skulle analysera behoven i beredskap och krig samt vad det skulle kosta att
åtgärda dessa. Åkesson erinrade om den tidigare rapporten om totalförsvarets civila
delar från december 2017.
Åkesson erinrade också om att de fyra borgerliga partierna står bakom rapporten
även om de inte har undertecknat den.
Beträffande säkerhetspolitiken innehåller inte rapporten några större förändringar
i förhållande till den föregående rapporten. Den säkerhetspolitiska situationen i närområdet har försämrats. Rysslands relativa styrkeövertag här består. Den solidariska
försvarspolitiken består, likaså att medlemskap i Nato utesluts. I förhållande till tidigare har det dock tillkommit en passus om Brexit. Här hoppas beredningen på att
Storbritannien fortsatt kommer att samarbeta med EU och att landet omfattas av den
svenska solidaritetsförklaringen. Slutligen noteras att man inte förutser någon militär
konfrontation där Sverige inte dras in. Neutralitetsbegreppet är borttaget.
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Grunden för försvarets dimensionering och dess raison d’être är väpnat angrepp.
(På fråga svarade Åkesson att det är Regeringen som i det enskilda fallet beslutar om
ett väpnat angrepp föreligger eller inte). Sannolikheten för ett sådant går inte att beräkna och kan därför inte användas som kriterium för försvarsbudgetens nivå. I stället
är denna ett mått på den risktagning man anser vara rimlig. Ett angrepp mot Sverige
enskilt är inte aktuellt.
Ett planeringsgrundande antagande är att ett väpnat angrepp föregås av en tre månader lång kris med svåra störningar i det svenska samhället. Under dessa månader antas
höjd beredskap råda. Under del av denna tid kan det förekomma krigshandlingar på
svenskt territorium.
Åkesson underströk att beredningen var mycket tydlig med att Försvarsmakten är
i ett svårt läge med väsentliga brister i förmågan att möta väpnat angrepp: logistik,
ledning m.m. måste förstärkas. Alltså måste krigsorganisationen omorganiseras samt
utökas. Exempelvis har marinen ingen egen logistikorganisation, denna måste återupprättas. Dessa förbättringar kommer att kosta mycket pengar vilket ger mindre resurser
för nya system.
Marinens tyngdpunkt, sade Åkesson, skall vara väpnat angrepp i Östersjön. Den
skall stärka förmågan att upprätthålla den territoriella integriteten samt att skydda
hamnar i väst. I Östersjön skall marinen samarbeta med Finland medan den i Västerhavet skall samverka internationellt.
Mer specifikt skall korvetterna typ Visby halvtidsmodifieras och få luftvärnsrobot.
En ny sjömålsrobot är beställd och levereras. Två nya korvetter beställs för leverans
efter 2025. Dessa skall ersätta två korvetter av Gävleklass såvida dessa inte livstidsförlängs till in på 2030-talet för att först då ersättas med nya korvetter. Antalet ubåtar
ökas till fem. I början på 2030-talet skall Gotlandsklassen ersättas; eventuellt kan antalet ubåtar då ökas men då måste försvarsbudgeten ytterligare höjas. Ytterligare en
amfibiebataljon organiseras på västkusten.
Ökning av arméns brigader sker genom uttunning av befintliga. Så sker också beträffande den nya amfibiebataljonen, som dock får en del ny materiel.
Datalänk kommer till Hkp 14 samt ny lätt torped. Marinen skall behålla förmågan
till sjöminröjning samt förstärka förmågan att lägga ut sjöminor.
Beredningen har lagt mycket arbete på kostnadsaspekten. Beredningen hade konstaterat att en stor del av en ökning av försvarsbudgeten måste läggas på grundförmågor.
En korvett kostar 5 mdr – tio stycken skulle alltså kosta 50 mdr, vilket vore mer än hela
JAS-projektet.
Vidare informerade han om att flygvapnet skulle få en långräckviddig attackrobot
samt sensorer för 18 mdr, vilket utgjorde det enskilt största investeringsobjektet.
Avslutningsvis poängterade Åkesson att det tar tid att bygga upp den nya krigsorganisationen. Med en förbandsomsättningstakt på 8 – 12 år kan den nya organisationen
finns på plats någon gång i slutet av 2020 talet.
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KÖMS sekreterare, kommendör Bo Rask,
presenterar Försvarsberedningens rapport
Beredningens text i kursiv stil. KÖMS kommentar i normal stil.
Försvarsberedningens slutrapport - Värnkraft - publicerades den 14 maj. Det är ett
omfattande dokument. Tyvärr har partierna inte enats om finansieringen, varför även
denna rapport ännu så länge och som så många gånger förr, får karaktären av springnota även om beställningen till Försvarsmakten ännu inte har lagts.
Dokumentet är väldigt mångordigt och enligt akademiens uppfattning alltför detaljerat med flera närmast självklara skrivningar. De viktiga resonemang som förs riskerar att försvinna bland alla detaljer. Samtidigt är det förståeligt att det politiska samtalet, där alla deltagande partier i beredningens arbete ska ges utrymme att framföra sina
synpunkter, leder till många ord.
Flera av de korrekta analyserna följs inte upp med dess logiska slutsatser utan formuleras märkligt nog i andra bedömningar och förslag.
Beredningens rapport stödjer merparten av det som akademien med väsentligt färre
ord redovisade i vår faktaskrift En Marin för Sverige. Många ordval känns igen.
Det säkerhetspolitiska läget i Europa har över tid försämrats till följd av Rysslands agerande. Den europeiska säkerhetsordningen är utmanad i grunden liksom de normer, samarbeten och institutioner som utgör fundament för europeisk
säkerhet. Ett fortsatt undergrävande av respekten för den europeiska säkerhetsordningens principer har konsekvenser för Sveriges säkerhet.
En glädjande tillnyktring redovisas med för oss närmast självklara skrivningar som:
Utvecklingen av totalförsvaret (militärt försvar och civilt försvar) ska utgå från
behoven vid höjd beredskap och då ytterst i krig. Totalförsvaret ska utgöra en
krigsavhållande förmåga. Om Sverige angrips ska totalförsvaret fungera i krig.
Vidare;
Säkerhet byggs solidariskt tillsammans med andra. Den svenska säkerhetspolitiken ska, inom ramen för målen för vår säkerhet, förebygga krig och framväxten
av hot mot svensk, nordisk och europeisk säkerhet.
Försvarsberedningen konstaterar att omvärldsutvecklingen, och särskilt det säkerhetspolitiska läget i närområdet, kan förändras betydligt snabbare än vad det
är möjligt att anpassa totalförsvaret. Återtagande av militär och civil försvarsförmåga har flera gånger inletts för sent, både i förhållande till omvärldsförändringar och givet de långa ledtiderna för många av delarna i ett fungerande totalförsvar och kostnaderna för detta återtagande. Denna insikt måste vara vägledande
för utformandet av det svenska totalförsvaret. Den nationella försvarsförmågan
måste, också när omvärldsläget förefaller gynnsamt, utformas så att totalförsvaret kan försvara landet mot väpnat angrepp.
Samtidigt kan Försvarsberedningen konstatera att när det gäller den säkerhetspolitiska utvecklingen i vårt närområde och särskilt Ryssland, som genom sina
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brott mot den europeiska säkerhetsordningen påverkat vårt säkerhetspolitiska
läge i negativ riktning under senare år, har de flesta bedömningar inte förmått att
förutse vidden av och snabbheten i utvecklingen.
Beredningen konstaterar alltså att säkerhetsutvecklingen nu är allvarlig och att tiden
till dess att kriser eller krig som inbegriper vårt land kan vara kort. Då är det anmärkningsvärt för att inte säga direkt riskfyllt att inte omgående föreslå de investeringar
som beredningen konstaterar som särskilt angelägna.
KÖMS skriver i En Marin för Sverige: De förmågor marinen behöver för att klara
sin uppgift har eftersatts under mycket lång tid. Återuppbyggnaden av marinen är därför inte längre bara en fråga om vad som ska levereras om de cirka 15 år det normalt
tar innan ett nytt materielprojekt står klart. Situationen gör att tiden från beslut om
anskaffning till leverans har blivit en kritisk faktor. Därför bör andra vägar för snabb
anskaffning av ytstridsfartyg övervägas kompletterat med en snabb inhemsk produktion. Mest tidskritiskt är att besluta om anskaffning av nya ytstridsfartyg och minröjningsresurser.
Beredningen skriver: Försvarsberedningen understryker att försvaret av Sverige
är en kärnuppgift för staten. Försvarsberedningens förslag innebär att det för
första gången på årtionden kommer att ske en tillväxt av försvaret. Försvarsberedningen framhåller vidare att Försvarsmakten, i ljuset av den säkerhetspolitiska utvecklingen, måste ha en planering och en beredskap för att kunna åstadkomma en forcerad produktionstakt.
Det rimmar inte med texten: I slutrapporten lämnas förslag rörande utvecklingen
av det militära försvaret under perioden 2021–2025. Försvarsberedningen föreslår att en ny och förstärkt krigsorganisation intas från 1 januari 2021. Med
hänsyn till förhållandevis långa ledtider för anskaffning av materiel och infrastruktur samt för personalförsörjningen bedömer beredningen att förslagen inte
kommer att kunna vara fullt genomförda förrän i slutet av försvarsbeslutsperioden 2026–2030.
Det är ett korrekt konstaterande att anskaffning tar tid, men då blir det ju obegripligt
att vissa absolut nödvändiga materielinvesteringar skjuts fram till den efterföljande
försvarsbeslutsperioden 2026-2030 (dessutom utan garantier för att de någonsin kommer till stånd). Förfarandet sänker värdet av beredningens arbete.
Beredningen konstaterar precis som KÖMS, att samtidigt som världshandeln är
viktig för välståndet så har den skapat en ökad sårbarhet för störningar eller
avbrott i försörjningsflöden. Sverige är beroende av sin sjöfart.
Försvarsberedningen redovisar att Sveriges närområde inte bara omfattar Östersjöregionen utan också inloppen till Östersjön, Västerhavet, Nordkalotten, Barents hav, Norska havet och de norra delarna av Nordatlanten. Dessa områden
tillsammans med Arktis är vårt närområde och vi befinner oss mitt i skärningslinjen mellan Nato och västliga/amerikanska intressen samt Rysslands och dess centrala nationella intressen. Beredningen anser att Sveriges geografiska belägenhet fått ökad säkerhetspolitisk och militärstrategisk betydelse genom det växande
intresset för Arktis och Östersjöområdet under det senaste decenniet.
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Vad beredningen i praktiken skriver är att det är sannolikt att Sverige blir inbegripet i
ett framtida krig i vårt närområde.
Det globala säkerhetspolitiska läget präglas av instabilitet och oförutsägbarhet.
Utvecklingen är svårbedömd och stundtals snabb.
Ryssland uppfattas systematiskt sträva efter att skapa gråzonsproblematik för
sina motståndare. I både den ryska teorin och praktiken kombineras hela bredden av militära och icke-militära medel för att uppnå politiska och strategiska
målsättningar. I den ryska militärdoktrinen ges icke-militära medel en grundläggande roll i samtida och framtida konflikter
Ett krig måste därför ur Moskvas perspektiv bli förhållandevis kortvarigt och
uppnå de ryska strategiska målsättningarna innan västmakterna hinner mobilisera hela sin ekonomiska och militära potential. Den ryska generalstaben konstaterar att defensiva operationer i syfte att försvara Ryssland kan vara offensiva.  
Genom att störa eller bryta sjövägarna i Nordatlanten mellan Nordamerika och
Europa försvåras avsevärt möjligheten för Nato att försvara de östliga medlemsstaterna inklusive de baltiska staterna. Detsamma gäller om Ryssland besätter,
eller på annat sätt neutraliserar, Natos bas- och grupperingsområden i Norden.
Sveriges säkerhetspolitik syftar ytterst till att garantera landets oberoende och
självständighet. En grundläggande förutsättning för att försvara och främja vår
säkerhet, frihet och självständighet är värnandet av vårt lands suveränitet. Försvarsmakten ska hävda vår territoriella integritet samt värna suveräna rättigheter och nationella intressen. Uppgiften innebär bl.a. att övervaka territoriet samt
att kunna upptäcka och avvisa kränkningar. Det innebär också att kunna skydda
Sveriges handlingsfrihet mot påtryckningar med militära maktmedel.
Försvarsberedningen utgår från att en eventuell angripare strävar efter att uppnå
sina politiska målsättningar i första hand och när så är möjligt utan att behöva
tillgripa militära maktmedel och direkta krigshandlingar. Ett väpnat angrepp kan
föregås av att angriparen under kortare eller längre tid genomför aktiv, ofta dold,
verksamhet utan att utlösa krig. Det sker genom att skapa en svårbedömd och
svårhanterad gråzonsproblematik.
Försvarsberedningen bedömer vidare att väpnat angrepp mot Sverige, inför eller
vid krig i vårt närområde, kan syfta till att besätta svenskt territorium för egna
militära syften och förneka annan part tillgång till svenskt territorium för motåtgärder. En större konflikt kan inledas med ett angrepp på Sverige
Beredningen skriver att Sveriges storlek är försvarsmässigt krävande, men att
landet har fördelen av att till stor del omges av vatten. Uttalandet är både naivt
och i ett försvarsperspektiv direkt felaktigt. Att Sverige omges av hav gör det
snarare lättare för en motståndare att snabbt välja tid och plats för sina militära
operationer samt att utan direkta landoperationer tvinga oss till underkastelse t ex
genom mineringsoperationer mot vår sjöfart.
För att kunna motstå ett angrepp är möjligheten att upprätthålla förbindelser
västerut avgörande för Sverige. De viktigaste svenska västliga förbindelserna
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går via västkusten och Göteborg, via västra Svealand till Osloområdet samt via
Jämtlands- och Norrbottens län till de norska hamnarna Trondheim och Narvik.
Förbindelserna över Öresund till Danmark kan också vara relevanta men bedöms
i ett krigsfall snabbt få stora begränsningar. Göteborgs hamn är idag av central
betydelse för försörjningen av Sverige, Finland och Norge. Att upprätthålla dessa
förbindelser är också en förutsättning för att kunna erhålla hjälp av tredje part.
De svenska västliga förbindelserna är samtidigt viktiga för Finland i händelse
av kris eller krig i vårt närområde. Dessa förbindelser är därmed av existentiellt
intresse för både Sverige och Finland. Bra, den bedömningen har KÖMS också
gjort.
Detta leder till slutsatsen att öppna sjövägar och hamnar är vitalt för landet och andra
länder i vår närhet samt att förmågan att hantera kriser och incidenter till sjöss kommer
att vara avgörande för vårt lands förmåga att dämpa en oönskad utveckling.
Mot denna allvarliga lägesbild är det obegripligt att beredningen framhåller att gråzonsproblematiken i fredstid i huvudsak ska hanteras av civila myndigheter, bl.a. av
Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, den nya myndigheten för psykologiskt försvar,
MSB, Kustbevakningen och Tullverket men även av utrikes- och säkerhetspolitiken
genom regeringen och Regeringskansliet. Försvarsmakten ska stödja övriga myndigheters arbete. Gråzonsaktiviteternas effektivitet ligger ju i att skapa osäkerheter och
svårigheterna att avgöra om landet befinner sig i fred eller krig samt att skapa otydliga
ledningsstrukturer. Här borde beredningen ha tänkt till och föreslagit andra lösningar
för att möta gråzonsaktiviteter.
Att det i första hand är marina förband som kan och har – om än en med begränsad
- förmåga - att begränsa angriparens möjligheter att skapa en gråzonsproblematik genom bland annat störningar i sjöfarten är för oss en självklar slutsats som beredningen
tyvärr inte drar.
Tyvärr lägger man även dimma över den civila sjöfarten, och använder inte begreppet ”skydd av sjöfart eller sjöfartsskydd” i sin rapport - med ett enda undantag:
Försvarsberedningen noterar att Försvarsmakten i Perspektivstudien (2018) lyfter fram behovet av att kunna genomföra sjöfartsskyddsoperationer i syfte att
skydda sjöfart eller transporter inom flera geografiska områden samtidigt. Den
tydliga skrivningen från Försvarsmakten tonar beredningen ned genom att skriva;
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.
Här slinter beredningen ordentligt. Skrivningen är ett tydligt exempel på att beredningen inte förstår att öppna sjövägar och hamnar är ett strategiskt mål (nämligen att
överleva som nation) – inte ett mål i sig självt. Det är förutsättningen för alla andra militära aktiviteter på operativ och taktisk nivå. I korthet utan öppna sjövägar och hamnar
304

skapas varken försvarsvilja, motståndskraft eller värnkraft. Det finns inget motsatsförhållande mellan militär förmåga under gråzon och förmåga under väpnat angrepp.
Att beredningen menar att hanteringen av sjöförbindelser västerut måste ses i ett
internationellt perspektiv är otydligt och leder till en mängd följdfrågor. Ska vi låta
Nato ta hand om Västkusten med minröjning, ubåtsjakt och eskort av anlöpande fartyg
med militärt stöd? Ska Nato skydda svensk kustsjöfart på Västkusten? Ska Nato även
hantera ryska marina förbands begäran om oskadlig genomfart av Öresund enligt folkrätten om Sverige inte är indraget i konflikten? Ska Nato hantera kränkningar? Om det
är svar ja, på samtliga dessa frågor så rimmar det inte med vårt lands alliansfrihet och
dessutom avhänder vi oss de åligganden vi har till sjöss som suverän stat.
Skrivningarna ger snarare ett intryck av att begrava marinens berättigade materielbehov i luddiga skrivningar.

Den marina utvecklingen
Marinen inriktas i rapporten mot att kunna möta väpnat angrepp samtidigt som förmågan att hantera uppgifter rörande den territoriella integriteten stärks. KÖMS ställer
sig frågande till om förmågan att hantera territoriell integritet stärks när fartygsantalet
inte utökas? Ambitionshöjningarna avseende fartygsmaterielen tar ju främst sikte på
förmåga mot väpnat angrepp och numerären torde inte räcka till då heller.
Beredningen föreslår ett antal positiva åtgärder för de marina förbanden, med
bland annat förstärkt luftvärnsförmåga med luftvärnsrobot och nya sjömålsrobotar till Visbyklassen. Vidare föreslås beslut om anskaffning av två ytstridsfartyg
i perioden 2021-25 med leverans efter 2025, för att ersätta de två korvetterna av
Gävleklass.
Det förslås analyseras om det är lämpligt att även livstidsförlänga Gävleklassen
efter att de nya korvetterna levereras. Därmed skulle antalet korvetter utökas
från dagens sju till nio.
KÖMS anser att antalet ytstridsfartyg borde kunna bli elva om samtliga fyra i den
ursprungliga Göteborgsklassen livstidsförlängs.
Förmågan till sjöminröjning föreslås vidmakthållas.
KÖMS anser att detta inte räcker. De två minjaktfartyg av Landsortsklass som ska försäljas, borde behållas och livstidsförlängas för att öka antalet kvalificerade minjakter
till sju.
Antalet ubåtar i krigsorganisationen föreslås utökas från fyra till fem genom att
halvtidsmodifiera även den tredje ubåten av Gotlandklassen. Omsättning av ubåt
typ Gotland sker 2030–2035, och anskaffningsprocessen för detta inleds senast
2025.
Förmågan till sjöminering föreslås förstärkas. Sjömineringsförmågan bör initialt utvecklas genom att nyttja befintligt fartygsbestånd. Möjligheterna att kunna
nyttja andra resurser t.ex. Sjöfartsverkets isbrytare samt uttagna civila fartyg bör
analyseras.
Vad är det som ska analyseras? Det har ju gjorts förr.
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Försvarsberedningen föreslår att amfibieförmågan bör stärkas och fokuseras mot
sjöoperativ verksamhet.
Det är utmärkt! En utökad operativ förmåga krävs framförallt för att också kunna försvara Göteborg och Västkusten. Förslaget ligger helt i linje med KÖMS analys.
Amfibiesystemet föreslås därför utvecklas till två sjörörliga amfibiebataljoner.
KÖMS anser att det borde beslutas om tre amfibiebataljoner för att även kunna försvara
sydkusten. Vidare är beredningens låsning till Göteborgs hamn för snäv. Om vi får
stöd från andra länder lär vi behöva ha mottagningskapacitet från norska kusten till
Helsingborg. Bara Göteborg räcker inte!
Förmågan att verka från land med tung kustrobot framhålls som ett viktigt komplement. Förmågan föreslås vidmakthållas efter 2025, vilket innebär anskaffning
av nytt sjömålrobotsystem även i kustrobotversion.
Försvarsberedningen anser att det marina logistikkonceptet bör utvecklas utgående från kraven vid ett väpnat angrepp och behoven av taktiskt logistikstöd i
marinen. Beredningen föreslår även en logistikfunktion etableras främst på västkusten inom ramen för värdlandsstöd.
Försvarsberedningen konstaterar att flera statliga myndigheter har resurser som
kan stödja Försvarsmaktens verksamhet under höjd beredskap och ytterst i krig.
Kustbevakningens fartyg och flygplan är sådana viktiga resurser.
Beredningen anser att i händelse av ytterligare utökat anslag i perioden 2026-30
kan övervägas att anskaffas ytterligare ubåtar i samband med projekteringen av
ersättare till Gotlandklassen samt att utöka det totala antalet ytstridsfartyg med
två till fyra fartyg.
Det här är ju på intet sätt förpliktigande och visar att beredningen inte har förstått hur
akut den marina omsättningen är.

Sammanfattning

KÖMS anser att Försvarsberedningens analys och dess olika förslag i rapporten Värnkraft tyvärr inte leder till att Försvarsmaktens krisdämpande och krigsavhållande förmåga ökar. Detta för att rapporten så tydligt fokuserar på väpnat angrepp. De viktiga
marina uppgifterna under gråzon ska hanteras av andra myndigheter. Det duger inte.
Är det verkligen sannolikt att en motståndare strävar efter kustinvasion och luftlandsättning för att ta terräng, när han kan påverka oss med andra mer effektiva metoder?
Gråzonaktiviteter är något som motståndaren strävar efter för att om möjligt undvika strid och ändå nå sina mål. Varför planerar vi då för det motsatta?
Rapporten tonar ner motståndarens aktiviteter under gråzon och de allvarliga försörjningsproblem som det kan leda till. De myndigheter som föreslås hantera gråzon
saknar verktygen för att verka mot en beslutsam motståndare.
Öppna sjövägar och hamnar är ett strategiskt mål – inte ett mål i sig självt. Det är förutsättningen för att lyckas alla andra militära aktiviteter på operativ och taktisk nivå.
Att beredningen menar att hanteringen av sjöförbindelser västerut måste ses i
ett internationellt perspektiv är otydligt skrivet och leder till en mängd följdfrågor.
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Konsekvenserna är inte analyserade och därför heller inte trovärdiga. Skrivningen
framstår mer som ett argument att slippa investera i marinens berättigade materielbehov.
Öppna hamnar och sjövägar är idag än viktigare än under de två världskrigen. Sverige med Gotland och våra försvarsoperationer stannar om inte kusttrafiken hålls igång.
Sjöfartsskydd kräver fartyg och helikoptrar.
De som inte förstår sjökrigets natur ser havet som en vallgrav. Varken marinen eller
flyget anses kunna förhindra motståndaren att utnyttja havet. Alltså måste motståndaren slås på land. Detta vallgravstänkande är inte seriöst. Motståndaren väljer när och
var han går iland och hur han vill tvinga oss till underkastelse. Havet är ingen vallgrav
utan snarare en bred oförstörbar väg!
Beredningen anser att motståndaren kan göra allt på havet utan att störas, påverkas
eller bekämpas. Svenska ytstridsfartyg kan inte göra något alls. Det är fullständigt
oseriöst!
Vårt budskap är därför fortsatt att marinen måste tredubblas för att kunna lösa sin
uppgifter och att marinens fartygsförband behöver omsättas med start nu. Inte i perioden efter 2025!
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Ändrad adress?
Det är viktigt att akademiens sekreterare och redaktören för Tidskrift i
Sjöväsendet får kännedom om ändrad postadress.
Vänligen anmäl detta snarast till antingen:
secretary@koms.se eller editor@koms.se
Anmälan kan också göras brevledes till:
Redaktionen för TiS, c/o Lars Wedin, 263 Chemin de Plan Perret,
74920 Combloux, Frankrike
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Moderatorledd diskussion

Moderatorn inledde med en fråga till Åkesson med anledning av dennes och sekreterarens genomgångar: Föreligger ett behov att prioritera och avväga inom kostnadsramen
1,5 % av BNP i ett helhetsperspektiv eller är det fråga om olika uppfattningar i sak
mellan beredningen och KÖMS?
Åkesson svarade att det är nödvändigt med avvägningar mellan försvarsgrenarna
med fler försvarsbehov. Hade kostnadstaket varit 2 – 2,5 % hade det inte varit så stora
problem men nu är det prioriteringar nödvändiga. Ingen blir nöjd. Avvägningarna har
självklart brister. Det är fråga om risktagning. Det måste vara balans mellan försvarsgrenarna.
Moderatorn tog upp marinens roll i gråzonsperspektivet2. KÖMS anser att beredningen tappat denna fråga.
Åkesson svarade att gråzonen gynnar angriparen; det är ett scenario som därför
måste undvikas. Vårt legala system är uppbyggt på att antingen är det fred eller krig.
Höjd beredskap skall helst beordras innan det blir krig för att hindra att kriget bryter
ut. Tröskeln får inte vara alltför väldefinierad.
Sekreteraren underströk att det är bra att hela försvaret stärks. Men vi vet att Ryssland aktivt använder sig av gråzonen för att påverka beslutsfattningen i andra länder
utan att behöva gripa till vapen. Varför då inte ta upp detta och skapa resurser som kan
hantera detta hot?
Åkesson konstaterade, apropå ”nya hot” att det verkligt nya är att kriget kommit
tillbaka som planeringsgrund. Vi har talat mycket om kriser, vilket lett till en försvarsmakt och en politisk struktur där kriget som möjlighet är bortrensad. Vi har nu lagt
kriget som planeringsgrund för första gången på tjugo år. Beträffande gråzonen har
2.

Ett oklart tillstånd mellan fred och krig; fred omöjligt, krig otroligt. (Reds anm. fritt efter 		
Raymond Aron).
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detta diskuterats. Beredningen har här lagt tyngdpunkten på samhällets förmåga att
klara de tre planeringsgrundande månaderna bl.a. med stora begränsningar i importen.
Vi måste därför ha lager av livsmedel och drivmedel. Med de avvägningar som gjorts
får ändå marinen mycket – dubbelt så mycket förnyelse som armén, bland annat.
Sekreteraren noterade att det är marinen som skall säkra dessa tre månader och helst
ännu längre. Lagring kommer inte att fungera.
Fråga från publiken: Vad kostar det att bygga ut dessa lager? Vad drar ni för slutsatser av den kinesiska expansion som beredningen förtjänstfullt analyserar? Ni nämner
EU-samarbetet men tar inte upp EU:s maritima säkerhetsstrategi (som för övrigt inte
verkar hanteras någonstans i regeringskansliet)?
Åkesson: Beträffande det sistnämnda – allt får inte plats. EU är vårt viktigaste säkerhetspolitiska forum. Allt måste ses i internationellt sammanhang. Militärt är vår
viktigaste samarbete med våra grannländer och Nato. Vi skall stärka den operativa
planeringen med Finland och samordna planeringen med våra övriga grannar, Storbritannien, USA och Nato. Detta är inte minst viktigt i samband med gråzonen. Beträffande lager: Det civila försvaret är helt nerlagt konstaterade vi vid arbetets början
i januari 2017. Kalkylerna på det civila området är därför grövre än för det militära.
Slutligen, Asien är extremt viktigt. En militär konfrontation i vårt närområde skulle
hänga ihop med en konfrontation i Asien som binder USA. Kina är extremt viktigt men
inget militärt hot.
Moderatorn tog upp förmågan att ta emot militärt stöd. Marinen kan idag bara verka
i ett av tre operationsområden och den skall kraftsamla till Östersjön. Hur skall man då
på västkusten kunna säkra att detta stöd kommer på plats?
Åkesson svarade att ett västligt militärt stöd inte i första hand kommer att vara för
vår skull utan för det egna behovet. Kan man etablera sig i Afghanistan utan värdlandsavtal kan man det i Sverige. Problemet för oss kommer att vara att hantera detta; vårt
legala system är uppbyggt för att ge hjälp men inte ta emot – legalt är det bara vi som
verkar i Sverige. Här krävs ny lagstiftning dels gentemot Finland dels gentemot andra.
Kommentar från publiken: Regeringsformen är skriven för att det antingen är fred
eller krig. Men vi måste kunna försvara oss redan i gråzonen och undvika krig – observera att Ryssland har kärnvapen.
Fråga från publiken: Om ni i beredningen hade haft en vidare ekonomisk ram – vad
hade ni lagt in först?
Åkessons svar var: mer luftvärn därefter ytstridsfartyg och ubåtar. Patriot är beställt
och under leverans; risk för fördyringar!
Sekreteraren: det är uppenbart att kostnaderna för lagring måste beräknas och jämföras med andra kostnader. Beträffande värdlandsstödet så är hjälpen utifrån en förhoppning. I sammanhanget nämns Göteborg. Men denna hamn kommer inte att räcka.
Alla ägg kan dessutom inte läggas i samma korg. Vi kommer att behöva hamnkapacitet
åtminstone från norska gränsen till Helsingborg. Men fem minjaktfartyg, som är de
som kan de svenska vattnen, kan inte hålla alla dessa hamnar öppna. Härtill kommer
ett mycket möjligt ubåtshot, från den ryska norra marinen, som kräver svensk ubåtsjakt. Men nuvarande numerär klarar inte både ost- och västkusten; där den förra är
prioriterad av beredningen.
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Ledamoten Robert Dalsjö redovisar rapporten
”Bursting the bubble”
Rapporten kan laddas ned från: https://www.foi.se/rest-api/report/FOI-R--4651--SE-

Dalsjö inledde med att erinra om att det under senare år kommit larmrapporter om
Rysslands A2/AD förmåga i Östersjöområdet; så kallade A2/AD – bubblor. A2/AD
uttyds Anti-Access/Area Denial och innebär förmåga att hindra eller försvåra för en
fiende att tränga in i ett område samt att uppträda inom detta. Uttrycket började användas om Kinas eftersträvade förmåga att hindra, främst, USA från att komma innanför
den så kallade första ö-kedjan i Kinesiska sjön.3
Från västs sida blev Krim en ögonöppnare – Ryssland har blivit farligt!
Det är framför allt tre ryska system som givit upphov till dessa larmrapporter:
•
S-400 Trumf luftvärnsrobotsystem;
•

Bastion-P kustrobot;

•

Iskander-M ballistisk markmålsrobot.

Från baser i Kaliningradområdet, fruktas det i Väst, skulle dessa robotar kunna hindra
USA/Nato från att uppträda i södra och mellersta Östersjön för att förstärka Baltikum
samt bekämpa mål på svenskt territorium i sydöstra Götaland; täcker i stort sett hela
södra Sverige utom västkusten. Motsvarande gäller för baser i S:t Petersburgsområdet.
3.

Se Sam J. Tangredi, Anti-Access Warfare. Countering A2/AD strategies, (Annapolis: Naval 		
Institute Press, 2013.) (Reds. Anm.).
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FOI har nu, berättade Dalsjö, granskat verkligheten bakom dessa uppskattningar
av rysk förmåga. Man har därvid kommit fram till att den ryska A2/AD-förmågan är
väsentligt överdriven. Fyra kardinalfel har gjorts:
1.

Likställt nominell och effektiv räckvidd;

2.

Underskattat problemen med att träffa rörliga mål på långt håll;

3.

Underskattat utrymmet för motåtgärder;

4.

Bortsett från det ryska behovet att skryta.

Dessa fel har också gjorts i fackpress. En anledning är att västs flyg och marin under
senare år kunnat agera i princip utan risk för kvalificerad motverkan, och därför är
ovana att hantera och bedöma sådana system.
Det första problemet torde vara väl känt – skillnaden mellan radarräckvidd på ytan
och på hög höjd. På ytan är radarräckvidden ungefär lika med den optiska, det vill säga
till horisonten. Den uppgivna räckvidden för S-400 om nära 400 km gäller för mål på
10 000 m höjd, och därtill för en robot (40N6) som ännu inte är operativ. Mot kryssningsrobotar är räckvidden ungefär 9 % av denna. Motsvarande gäller för Bastion.
Problemet är att Ryssland för närvarande inte har realistiska möjligheter att få till
stånd en extern inmätning av mål bortom radarhorisonten – utom med helikopter, men
sådana kan inte uppträda ensamma ute över hav.
Det andra problemet torde också vara väl känt – det är svårt att bekämpa små, rörliga
mål på långt håll. Dessutom fungerar inte de ryska systemen så bra som det ibland antages. Exempel utgörs av det ryska hangarfartyget som alltid åtföljs av en bogserbåt och
den moderna ryska stridsvagnen T-14 Armata som fick haveri under generalrepetionen
för segerparaden. Den senare kommer inte alls att tillverkas i så många exemplar som
tidigare antagits. Slutligen är den mest potenta roboten (40N6) till S-400 inte operativ.
Det tredje felet man gjort är att underskatta möjligheterna till motåtgärder:
•
•
•

Passiva: kringgå, avskräcka, förhandslagra (materiel i Baltikum);
Soft Kill: telestörning, skenmål, cyberattacker;
Hard Kill: Missilförsvar, signalsökande robotar, GPS-bomber, SF, artilleri, billiga
drönare, stealthflygplan, mättnadsanfall

Det räcker med en åtgärd för att bryta the kill-chain. Väst har inte behövt tillgripa sådana metoder senare år men nu kommer nya förmågor på området.
Implikationerna av denna analys är:
•
•
•
•
•

S-400 är ett mindre hot än befarat;
Bastion behöver externa måldata, vilket nu inte är möjligt;
Iskander-M, systemet omfattar ett fåtal robotar;
Hotet mot markmål är större från kryssningsroboten Kalibr och attackroboten Kh101;
Alltså är A2/AD-problemet hanterbart.

Det har länge sagts att Östersjön är för litet för stora örlogsfartyg. Men Persiska viken, där USA uppträder med hangarfartygsstyrkor, är i samma storleksordning som
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Östersjön plus Bottenhavet. Alltså är talet om att man inte ens kan uppträda med jagare
i Östersjön betydligt överdrivet.
Beträffande framtiden så innebär avvecklingen av INF4-avtalet att nya vapen kommer att utvecklas. Om några år kommer roboten 40N6 till S-400, som har en aktiv
radarmålsökare, att bli operativ vilket kan ge större effektiva räckvidder. Hur bra den
blir är en annan sak. Förmåga till extern målinmätning mot sjömål kommer rimligen
inom några år. Däremot kommer det att ta betydligt längre tid innan Ryssland får kapacitet för strid i samverkan mot luftmål (Cooperative Engagement Capability, CEC).
Samtidigt kommer det nya vapen och förmågor på den västliga sidan; såvida inte Nato
upphör.
4.

Intermediate Nuclear Forces
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Ledamoten Niklas Granholm redovisar ”Marin
krigföring i östersjöregionen – grå zoner och
högnivåkonflikt.”

Granholm inledde med att understryka att han talade i personlig kapacitet. Föredraget
var baserat på ett kapitel i en bok som kommer att ges ut av King’s College i höst och
som behandlar små mariner.5
Flera talare hade tagit upp det ökade hotet. Granholm pekade på att det internationella system, som skapades efter andra världskriget och som uppdaterades på 1990-talet,
nu är i skakigt skick. Den övergripande globala trenden är en omfördelning av makt
och resurser, vilket historien visar ofta leder till konflikter.
Teknikutvecklingen är snabb såväl vad avser civil som militär materiel. Härtill kommer klimatförändringen förorsakad av människan.
För vår del, i Norden, är det Ryssland som står för det militära hotet. Vi håller fortfarande på att ställa om oss efter rysk ockupation av Krimhalvön och det pågående kriget
i Donbass. Skalan på hotet går från påverkansoperationer, psykologiska operationer
m.m. till höggradig våldsanvändning med kvalificerade militära resurser.
De marina resurserna håller nu på att återskapas men det tar tid; fartyg lever länge
men tar också lång tid att anskaffa. Nu växer köerna vid varven som har miskad kapacitet pga få beställningar under många år.
5.

Robert McCabe, Deborah Sanders, Ian Speller (eds), Europe, Small Navies and Maritime 		
Security. Balancing Traditional Roles and Emergent Threats in the 21st Century (London: 		
Routledge, 2019) (Reds. Anm.).
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Beträffande teknikutvecklingen har ledamoten Dalsjö precis diskuterat A2/AD. En
viktig slutsats är att det ryska A2/AD-hotet är hanterbart och inte utgör ett absolut
argument mot möjligheterna att uppträda till sjöss med stridsfartyg.
Undervattensteknologin utvecklas starkt och påverkar såväl försvarare som anfallare. Kanske medför detta att undervattensarenan skiljs från yt- och luftstrid.
Varför har man då marinstridskrafter? Jo, de har flera roller:
•

Polisiär:

•

Diplomatisk;

•

Militär.

I syfte att studera marin säkerhet i Östersjön och de svenska möjligheterna har två
scenarier utvecklats. Det var här viktigt att understryka att scenarier inte är en förutsägelse om framtiden.
•

Gråzonsscenario: Under kokpunkten;

•

Krigsscenario: Högnivåkonflikt i regionen.

I gråzonsscenariot har Ryssland som mål att skada ekonomiskt liv, stressa och utmatta
vårt säkerhetssystem samt att skapa förutsättningar för påtryckningar eller för en
framtida öppen konflikt. Avsändaren är okänd, men Ryssland står bakom. Scenariot
utmärks av ett multidimensionellt hot med stor bredd av metoder, platser och tidpunkter. Operationen kan pågå under lång tid – åratal. Det handlar alltså inte om det tremånaders scenario som Försvarsberedningen använt. Det finns flera sårbarheter för
de nordiska länderna med sina högteknologiska samhällen: Just-in-time-production,
komplexa produktionskedjor, IT-beroende, finansiella transaktioner och beroende av
fungerande telekommunikationer via havet. Det erbjuder en attraktiv meny av metoder, inbegripandes minor, cyberattacker, strejker m.m. som står till buds för angriparen
i syfte, bl.a., att störa sjöfarten. Parallellt sker påverkansoperationer som syftar till att
så tvivel till förmågan på lång sikt.
Bland motåtgärderna är uthållighet centralt. Gods och varor måste kunna flöda fritt.
Men dagens resurser är inte tillräckliga. Kapacitetstaket nås snabbt på grund av minskande marina resurser i kombination med ökande sjöfart. Det är viktigt att ha detaljerad kunskap om fartyg, dess besättningar och last – innehållet i varje enskild container;
vem är vem och skickar vad till vem? Det multidimensionella hotet ställer också krav
på samverkan mellan myndigheter, näringslivet inom och mellan stater. Stuprörsmentaliteten utgör här en farlig broms för utvecklingen av förmåga att hantera situationen.
Kommunikationsinsatser krävs för att möta informationsoperationer.
I högnivåkonfliktscenariot har Ryssland som mål att skapa en underkastelsezon
bland grannländerna, bryta den transatlantiska länken, försvaga EU-Europa och flytta
fokus från inre missnöje/kris. I scenariot angrips Baltikum med kort eller ingen förvarning. En eller flera av Östersjöns öar används för att hindra förstärkningar och utgör
en central del av operationen. Klassiska och ”nya” metoder används. Konventionella
vapen används men kärnvapen är med i bilden. Strider sker i högt tempo och med hög
intensitet. Det finns risk för snabb utnötning av stridskrafterna med hög åtgång av
kvalificerad ammunition. Utfallet är osäkert.  Striderna i kustzonen och till havs växer
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ihop. Sammanfattningsvis sträcks den geografiska dimensionen ut, medan tidsdimensionen komprimeras.
Våra förband måste utvecklas för att klara att agera med mycket kort förvarning.
Detta kräver ett anpassat sammanhållet operativt uppträdande: logistik, basering, utspridning, döljande åtgärder, beredskap över tid och större volymer än idag. Arbete
pågår men mycket mera krävs. Förhoppningsvis gör dessa åtgärder att konflikten inte
bryter ut. Målet är därför att påverka på den strategiska nivån. Om kriget faktiskt bryter ut kommer samtliga små stater att dras in.
En huvudslutsats är att åtgärder i gråzonsscenariot stöder åtgärderna i högkonfliktscenariot. En gråzonskonflikt kan, men behöver inte, utvecklas till en högnivåkonflikt. Därför är det av central vikt för oss att ha förmåga att verka i bägge scenarierna.
Inom det marina systemet leder detta krav till en svår avvägning av satsningar med
alltför knappa resurser. Gråzonen talar för fler fartyg med sensorer men mindre av
högkvalificerade vapen. Högnivåscenariot indikerar däremot krav på högre eldkraft på
bekostnad av numerär. Det ena eller andra scenariot kan inte väljas bort utan att skapa
luckor som angriparen kan utnyttjas. Risken är att resultatet blir dåliga kompromisser
med allt för svag förmåga relativt båda scenarierna. Hur skall då avvägningen göras?
Hur skall samarbetet med relevanta stormakter och grannländer ske? Målet är att klara
båda typerna av scenario.
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Avslutande diskussion

Moderatorn frågade inledningsvis ledamoten Dalsjö vilken slutsats han drog av sin
analys?
Dalsjö svarade att vi inte skall vara överdrivet rädda för ryska kustbaserade system.
Däremot avstod Dalsjö att rekommendera en skrivning för Försvarsberedningens rapport.
Fråga från publiken: Beträffande Dalsjös rapport. Vi skall inte skrämmas i onödan
och drabbas av hopplöshet; är det en slutsats? Vad säger internationella kommentatorer?
Dalsjö instämde. Internationella kommentatorer instämmer i allmänhet. Vi skall inte
vara överdrivet rädda för rysk högteknologisk förmåga – om väst skapar de system som
behövs. Men observera att ryssarna kan vara mycket brutala med omoderna system.
Moderatorn frågade om risken för dåliga kompromisser som tagits upp av Granholm. Var det då bättre att välja en typ av scenario?
Granholm svar var att vi inte kan renodla. Att välja den ena typen av scenario kan
leda till låg förmåga i det andra.
Fråga från publiken: Konflikter av terroristkaraktär?
Granholm svarade att terrorism mycket väl kan ingå i gråzonen som karaktäriseras
av oklarhet om vem som gör vad.
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Dalsjö påpekade att Sverige inte bör ge sig in i en ”brottningsmatch” i gråzonen; det
kan vara bättre att eskalera för att renodla konflikten.
Kommentar från publiken. Om säkerhetsmässigt vacuum uppstår fylls detta omedelbart upp av brottsorganisationer. Små stater kan inte skaffa sig fullständiga försvar
utan måste poola resurser. Därför är alliansmedlemskap nödvändigt.

Avslutande ord av Akademiens vice
ordförande, kommendör Bo Berg

Den tredje marinkonferensen har nu genomförts. Vi har hört hur en ny marin skall
personalförsörjas samt om skillnaderna i Försvarsberedningens och KÖMS uppfattningar. Vartill kommer ledamöterna Dalsjös och Granholms föredrag. Nu är det ett
nytt läge; beredningens rapport är klar, nu skall det utarbetas en proposition och ett försvarsbeslut skall fattas. Deltagarna i dagens konferens bör nu gå hem, vässa pennorna
och tala om för sina politiker vad de tycker! Ingenting har huggits i sten!
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Summary
By the Editor of Tidskrift i Sjöväsendet, Captain Lars Wedin, R.Sw.N. (retd.)
On May 28, 2019 the Royal Swedish Society of Naval Sciences (KÖMS) organised its
third yearly conference. This year’s event focussed on the recently published white paper produced by the parliamentary Defence Commission. It is expected that the white
paper will form the basis for a five-year defence plan which should be adopted in late
2019 or early 2020. An English summary of the report is available at:
https://www.government.se/49a538/globalassets/government/dokument/forsvarsdepartementet/forsvarsberedningen/defence-Commissions-white-book-english-summary.pdf

The conference started with a presentation by the
secretary of the academy, Captain Bo Rask,
R.Sw.N. (retd.)

Captain Rask reminded the participants of the study presented by the Academy last
year called A Navy for Sweden. It was promted by a perceived lack of understanding of
the importance of safe Sea Lines of Communications (SLOCs). Rask pointed out that
open SLOCs constitute the basis for the defence of Sweden. This issue should be seen
in the context of the ongoing comprehensive increase in Russian military and naval
capabilities. There are also increasing risks for incidents and conflicts in the Nordic
region, covering the Baltic Sea and the Arctic. The line of confrontation between Western and Russian interests is presently drawn in these areas.
Open SLOCs are not only vital for the provision of the Swedish population and industry, they are also necessary for the possible reinforcement of Sweden during crisis
and war.
Sweden has a long coast but its navy is small. The Navy cannot simultaneously safeguard SLOCs to and from the important harbours on its west coast, the internal traffic around its coastline, and, importantly, the provisions of the strategically important
island of Gotland. The Academy’s conclusion is that the Navy, including its amphibious
forces, needs to be tripled. New surface and mine-countermeasure (MCM) vessels
should be a priority.
The Navy’s missions are not confined to safeguarding SLOCs, however. It plays a
vital part in the defence of Swedish territory against aggression. It would play a particularly important role during a so-called grey zone conflict – a situation between peace
and war. Its capability is of the highest importance for the ability to deter war.
The Amphibious Corps needs to play important roles in the defence of ports, their
approaches, as well as shipping lanes through the vast Swedish archipelagos.
The Navy today not only has too few ships, it is also understrength in personnel. The
existing ships are to a large extent approaching the end of their lives.
Finally, Captain Rask underlined the importance of the EU Maritime Security Strategy to which Sweden, as an EU member state, adheres. Also in this respect, it is imperative that the coming defence plan increases the strength of the Navy.
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The study ”To man an increased Navy” presented by
the Academy Fellows Jonas Hård af Segerstad and
Mikael Brännvall
The study A Navy for Sweden (see above) recommends a threefold increase of the Navy.
The Academy has studied how this navy could be manned. The main conclusions are
presented below.
The number of Commissioned officers  needs to increase from around 3 000 to 6 000
and the number of conscripts from 0 to 4 000.
The threefold increase of the navy will, hence, only require the doubling of its personnel. The main measures needed to achieve this are: increased use of civilians in
administration, reduced HR-administration at unit level, and an enlarged recruitment
base by increasing the number of possible ways to join.
Ships should be manned by professionals, and each ship should, in principle, have
two crews in order to create redundancy and increase sustainment. Reserve officers
should play an important role.
The Amphibious Corps should have a core of professionals; conscripts and reserve
officers will fill up the cadres in wartime through mobilisation.
The following principles should apply regarding training and education:
•
The education of commissioned officers1 should be more focussed on naval skills;
joint training will be added later;
•

Non-commissioned officers2 play an increasingly important role; their training and
education is, on the whole, on the right track;

•

Reserve officers will play an increasingly important role. Reserve officers hold, or
will hold, an academic degree. They will serve intermittently in order to preserve
and develop their competence as well as to reinforce the active officer corps to
create redundancy;

•

Engineer officers (with a master of science in engineering) will again be recruited
to complement the corps of technical NCO:s.

Discussion

The follow-on discussion took up the following issues:
•
Most important is to reduce the burden of administration at the unit level;
•

There must be increased creativity and better leadership; the C-in-C has already
taken steps in this direction:

•

Newly commissioned officers must be naval officers;

•

The lack of medical officers in the Armed Forces is a major problem, which is too
large for the Academy to handle;

•

Education of commissioned officers should be on an academic level. This does not
mean that they should not be professionals – on the contrary;

1.
2.
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In Sweden called Officers.
In Sweden called Specialist Officers.

•

The navy should have the main responsibility for the training of its personnel;

•

Unmanned systems will become increasingly important;

•

An increased reliance on conscripts and reserve officers necessitates refresher training.

The Head Secretary of the Defence Commission,
Mr Tommy Åkesson, presented the main 			
conclusions of the white paper.

Mr Åkesson started by noting that the conclusions have been accepted by all parties
even if four of them, for political reasons, have abstained from formally signing the
paper.3
He affirmed that the Swedish security- and defence policy remains, basically, unchanged. Membership in NATO is still excluded but the politics of solidarity4 remain;
neutrality is no longer a policy goal.
The fundamental mission of the Armed Forces is to be able to defend against an
armed attack. The former prioritisation of an expeditionary capability is now changed
into territorial defence. It is not possible, Mr Åkesson underlined, to estimate the probability of such an attack – it must be a question of a degree of risk-taking. An armed
attack is, as a basis for planning, expected to be preceded by a period of three months
of severe disorder (a grey zone) during which fighting on Swedish territory may occur.
The operational capability of the Armed Forces is low, Mr Åkesson said. This means
that a lot of money must be allocated to basics which, as a consequence, reduces the
amount of money for renewal. One consequence is that the increase in Army brigades
will be accomplished by thinning existing brigades; the same goes for the increase in
Amphibious battalions from one to two.
Regarding the more precise plans for procurement, the reader is asked to follow the
link presented in the beginning of this summary.
Finally. Mr Åkesson noted that the objectives proposed by the Defence Commission
will not become operational until late in the 2020s.

Comments by the secretary of the academy, 		
Captain Bo Rask R.Sw.N. (retd.)

Captain Rask praised the important and broad analysis of the strategic situation made
by the Commission. In many cases, however, this analysis was not followed-up by concrete conclusions of relevance for Sweden.
3.

4.

The Defence Commission has worked on the premise that the defence budget will increase to 		
1,5 % of GNP. At a late stage, the Government, however, said that this would be too much and 		
that the issue would be solved by political deliberations later. The liberal and conservative parties (Center, Liberals, Moderates and Christian Democrates) then left the Commission in protest.
In short, this implies that Sweden will not stay passive if another Nordic state or EU member 		
state is attacked. It expects other states to act in a corresponding way. It is, hence, a kind 		
of unilateral alliance.
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The Commission, correctly, has stated that the implementation of proposed measures will take a long time. It is then surprising, Rask said, that procurement of necessary
materiel is postponed to after 2025.
Rask noted that the Commission, like the Academy, has underlined the importance
of SLOCs. Against this background, however, it is astonishing that the Commission has
stated that problems and threats during the three-month grey zone will be, primarily,
handled by civilian agencies.
Furthermore, in spite of the importance of secure SLOCs, the Commission pushed
this problem under the table, just stating that it should be seen “in an international perspective”. It seems that the Commission, instead of allocating necessary capabilities to
the Swedish Navy, hopes that the problem will be handled by others.
The Academy, on the other hand, has clearly showed that without Swedish capacity
to secure SLOCs, including defence of its shipping, an efficient defence of Sweden is
not possible.
Generally, the Commission does not seem to understand naval warfare, believing
that Swedish warships can do an enemy no harm. This is not serious!
To sum up, the Academy reiterates the need to triple the Swedish Navy and to begin
now!

Discussion

The follow-on discussion took up the following issues:
•
There is a need to prioritise with a budget as low as 1,5 % of GDP. With 2 – 2,5 %
the need had been significantly reduced;
•
A grey zone situation is dangerous and must be avoided, if possible. The Swedish
legal system is built on the idea that there is either peace or war. In a grey zone, the
Commission expects severe limitations in imported goods (which is why the Navy
does not need to be reinforced, Editor´s comment);
•
Regarding “new threats”, the most important news is that war has been brought
back as a basis for organisation and planning;
•
Regarding the question why the EU Maritime Security Strategy was not mentioned
by the Commission, the answer is that space is limited. Furthermore, the EU constitutes Sweden’s most important cooperation partnership but military aspects are
primarily handled through cooperation with our neighbours and NATO;
•
Regarding foreign military support, the basic problem was legal as Sweden lacks
relevant legislation. Regarding practicalities, if NATO could deploy to Afghanistan, it can deploy to Sweden. In this context, Åkesson underlined that military support to Sweden would be given depending on the strategic interests of the provider;
•
If the budget would have been increased, the Commission had recommended the
procurement of more air-defence, more surface ships, as well as submarines;
•
Captain Rask ended the discussion by underlining the necessity to compare costs
for stockage of important assets in comparison to more ships to defend shipping.
Military support to Sweden is just a hope, he stated. With the Commissions proposals, the Swedish Navy will continue to be too small to handle necessary missions.
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The Fellow, Mr Robert Dalsjö, Ph.D. from the FOI presented a new study on Russian A2/AD capabilities5
FOI had noted (https://www.foi.se/rest-api/report/FOI-R--4651--SE) that many foreign
analyses of Russian A2/AD capabilities in the Baltic area had tended to seriously exaggerate these capabilities.
There are, in particular, three Russian systems that provoke apprehension in the
West:
•
S-400 Trumf Surface-to-Air system;
•

Bastion-P coastal missile;

•

Iskander-M ballistic missile.

The idea often advanced is that these systems, based in Kaliningrad, could effectively
prohibit Western reinforcement of the Baltic states. The FOI has now, Mr Dalsjö said,
shown that this is not true. The mistake analysts have made are:
•
Equated nominal range with effective range;
•

Underestimated the difficulty to hit mobile targets at low altitudes;

•

Underestimated the possibility of the intended target to use countermeasures;

•

Disregarded the Russian habit of boasting.

The first problem is, from a technical standpoint, well known: the earth is round and
radar waves do, in principle, go straight. Furthermore, Russia does not have Cooperative Engagement Capability (CEC).
The second problem is also well known. Furthermore, Russian weapon systems often are not that reliable. S-400, also, is not yet fully operational.
Regarding the third problem, the intended target has a range of possibilities: hard
kill, soft kill (electronic warfare), manoeuver. Prepositioning of materiel reduces the
need for heavy transport through contested areas.
These three factors impede the long-range use of S-400 and Bastion-P. A fourth factor is that the number of Iskander missiles is quite low. To sum up: the A2/AD problem
is manageable.
However, Russian systems will, evidently, become more effective with time. A critical issue is the time the Russians need to develop a true CEC.

The Fellow, Mr Niklas Granholm, Deputy Director of
Studies at FOI, presented his chapter in a forthcoming
book about small navies6
Mr Granholm introduced his subject by pointing out the present international turmoil
in the wake of the weakening of the international system created after World War II.
5.
6.

FOI = Swedish Defence Research Agency; A2/AD = Anti Access, Area Denial.
Robert McCabe, Deborah Sanders, Ian Speller (eds), Europe, Small Navies and Maritime 		
Security. Balancing Traditional Roles and Emergent Threats in the 21st Century (London: 		
Routledge, 2019).
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For Sweden the most pertinent point is the Russian aggression in Ukraine (Donbass,
Crimea). Furthermore, technologies are in rapid development.
A state has naval forces for, in principle, three types of missions:
•
Constabulary;
•

Diplomatic;

•

Military.

Mr Granholm used two scenarios in order to discuss maritime security in the Baltic
region:
•
Grey zone (neither peace nor war);
•

High-level conflict.

In the first scenario, the aggressor tries to influence the decision-making of its target
through a broad range of actions during a long time. The Nordic states are vulnerable
through their highly technological societies and the policy of just-in-time production.
The range of actions include propaganda, disinformation, cyberattacks, mines and attacks – hidden or not – against shipping and ports.
The Swedish Navy is, today, too small for this kind of enduring operations in multiple areas. A serious weakness is the Swedish habit of drain-piping, i.e. a lack of cooperation between agencies, military or civilian.
In the second scenario, the Baltic States and important islands are rapidly taken.
Warfare is characterised by a high tempo and intensity. Nuclear weapons are used in a
virtual or real role. The dimension of time is reduced while the geographical dimension
is enlarged.
If the first scenario would privilege a relatively high number of ships albeit with a
lesser capability, the second would require high-end ships even if this means lesser
numbers. Nevertheless, Sweden cannot choose just one kind of a navy, it must be able
to cope with both scenarios. This is the main dilemma of its Navy.
This reasoning leads to several questions. How should the mix between two kinds
of navy be done – the configuration of the hi-lo mix? How should cooperation with
relevant great powers be developed?

Discussion

The lively discussion may be summarised through some important points:
•
Mr Dalsjö underlined that we should not be too afraid of Russian high technology
– provided that the West develops relevant systems. However, Russians may be
extremely brutal with legacy systems, he pointed out;
•

Sweden cannot concentrate on either a grey zone conflict or war. It has to be able
to handle both;

•

Terrorism would play a role in the grey zone;

•

For Sweden, it would be better to escalate than engage in a “wrestling match” with
the Russians in a grey zone situation;
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Final words by the vice chairman of the Academy,
Captain Bo Berg, R.Sw.N.

Captain Berg underlined that the report of the Defence Commission now is on the table.
But the political decision regarding the future of the Swedish defence will not be taken
until later, he pointed out. The participants in this the third naval conference should
now go home and start to influence their politicians! Nothing is carved in stone!
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