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Sammanfattning
Marin 2030 – Dagens marin
Sverige är en kuststat och dess försvar börjar till havs. I denna skrift visar
Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning för sjökrigsvetenskap vad en
förstärkt marin skulle kunna betyda för Sveriges säkerhet. Tidshorisonten
är 2030. Skriften utgör en del i det pågående projektet Säkerhet i morgondagens Europa (SES).
Den marin vi diskuterar, Marin 2030, innebär ungefär en fördubbling
av dagens men är ändå mindre än den vi hade år 2000. 2030 är den dessutom förstärkt genom att vi har fler besättningar till fartygen, vilket ger
större uthållighet och att vi utnyttjar tekniken bl a genom utnyttjandet
av autonoma, obemannade farkoster (drönare) på, över och under ytan.
Artificiell Intelligens (AI) och Big Data stöder beslutsfattningen i komplicerade situationer, snabba lägen samt sådana med stor mängd information.
Cyberförsvaret är prioriterat. Våra korvetter har fått luftvärnsrobotar i
enlighet med Försvarsberedningens slutrapport Värnkraft.1
Marin 2030 och Finlands sjöförsvar samverkar eftersom vi delar viktiga
strategiska intressen som att hålla sjövägen från Atlanten in i Östersjön
öppen och att i krig hålla den ryska flottan inspärrad i Finska viken
respektive Kaliningrad. Marin 2030 samverkar också med andra medlemsstaters mariner inom EU och med partners inom Nato. Det senare är
inte minst viktigt eftersom den svenska försvarsstrategin bygger på hjälp
utifrån som bara kan komma från USA/Nato. För att vi skall få denna
hjälp måste förbindelserna västerut hållas öppna samtidigt som Sverige
försvarar sig österut. Denna dualitet går igen i Marin 2030s uppgifter: en
nödvändig kugge i det svenska försvaret mot Väpnat Angrepp samtidigt
som den, tillsammans med främst Kustbevakningen, upprätthåller maritim säkerhet i våra omgivande farvatten samt bidrar till denna längs EUs
vitala handelsvägar.
Maritim säkerhet omfattar ett brett spektrum av möjliga åtgärder. Havet
och dess resurser behöver skyddas mot människan medan människan
behöver skyddas mot havet. För Europa, och därigenom Sverige, är den
havsrelaterade ekonomin av vital betydelse. Denna behöver stödjas och
skyddas från aggressiva stater, terrorister och kriminella.
9

Försvaret mot Väpnat Angrepp börjar i fred. Det är då förmågor skapas
men det är också då som Marin 2030 genom marin diplomati verkar för
att det inte blir något angrepp.
Om det ändå skulle bli krig kan Marin 2030, tillsammans med partners,
främst Finland, och övriga svenska stridskrafter hindra att en angripare
får fast fot på vårt territorium. I det längsta måste kriget hållas utanför
det svenska landterritoriet i syfte att begränsa civilbefolkningens lidanden. Även om fiendestyrkor kan lufttransporteras så måste tung materiel
(stridsvagnar m m) transporteras över havet. Med Marin 2030 skulle
det innebära en stor risktagning för angriparen. Här är geografin till vår
hjälp eftersom ryska flottan är kanaliserad genom Finska viken respektive
utloppet från Kaliningrad.
Krig förlöper aldrig som det var tänkt. Därför kan en angripare trots
allt komma att få fast fot på svenskt territorium. I det läget kan Marin
2030 föra en uthållig strid i Östersjön medan den håller våra hamnar i
väster öppna för militär hjälp enligt principen ”kommer tid, kommer
råd”. Denna förmåga är också en viktig del av Försvarsmaktens krigsavhållande förmåga.
Med Marin 2030 ges en trovärdig marin förmåga åt svensk säkerhetspolitik. För det direkta försvaret av Sverige är det avskräckande, och
därmed krigsavhållande, att kunna förhindra att tung fientlig materiel
kan exploateras på svenskt territorium.
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Förord
av Ewa Skoog Haslum. Konteramiral, ledamot av Kungl
Krigsvetenskapsakademien. Sveriges marinchef.
Vår tid präglas av osäkerhet som en konsekvens av Corona-pandemin.
Denna påverkar också marinens utveckling och planläggning både vad
avser behov och möjligheter. Djärvhet och analys kommer att krävas för att
svensk marin förmåga skall vara tillfredsställande år 2030. Mitt inträdesanförande i Kungliga Krigsvetenskapsakademien så sent som hösten 2019
hade rubriken ”Att tänka nytt utan att bli nedskjuten”. Där framhöll jag
bl a att framtiden är oviss och snabb, det är svårt att veta vad vi inte vet
och hur detta skall hanteras. Snabba oväntade situationer kräver snabba
lösningar. Pandemin har bekräftat dessa ord.
Vårt totalförsvar är i allra högsta grad under lupp just nu. Få skeenden
de senaste decennierna har lika tydligt åskådliggjort Sveriges importberoende för vår befolkning, och trots de olyckliga omständigheterna är flera
av de uppvaknanden som nu sker, sannolikt av godo för Totalförsvarets
kommande återväxt. Parallellt som vårt samhälle står inför en gigantisk
utmaning att göra offentliga och privata sektorer betydligt mer robusta,
så har även marinen en minst sagt formativ period framför sig.
Svenska marinens roll i det gemensamma skyddet av europeiska sjö- och
handelsvägar blir lättare att förstå i dessa tider, och steget till att reflektera
över och inse marinens avgörande roll i försvaret av Sverige blir därmed
förhoppningsvis även det lättare. Med en marin som utgör en kvalificerad
resurs och åstadkommer tröskeleffekt, som är stabilitetsskapande och med
ständig närvaro, läggs grunden för möjligheter att såväl ingripa som att
insamla underrättelser.
Det råder många meningar om hur vi bäst löser ålagda uppgifter i en
svåröverskådlig framtid. Jag anser att debatten är mycket viktig, inte
bara för att hålla skarpa sinnen aktiva utan även för att hantera vårt
förhållningssätt till diskussionen. Att våga ta till sig tekniska innovationer, att se världen med andra ögon och klara balansen mellan att lita på
och vara kritiskt tänkande, är alla exempel på förhållningssätt i syfte att
vara konstruktiva och framåtblickande. De beslut, som nu tas, angående
fartyg, förmågor och baseringar kommer att vara avgörande under flera
decennier framöver. Denna bok fyller ett viktigt syfte genom att bjuda in
11

till diskussion kring hur vi löser våra uppgifter i en svåröverskådlig, utmanande och byig framtid.
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Inledning
”Nu sker en militär upprustning från en mycket låg nivå i Ryssland.”2
Denna förhoppningsfulla bedömning av statsminister Fredrik Reinfeldt
från 2013 är för länge sedan överspelad. Ryssland fortsätter att rusta upp
men nu från en hög nivå. Sverige ligger fortfarande på en alltför låg nivå
och måste nu rusta upp.
Denna bok är ett resultat av ett forskningsprojekt inom Kungl Krigsveten
skapsakademien och ingår i projektet Säkerhet i morgondagens Europa.
Projektet behandlar hur totalförsvaret skall återuppbyggas – en inriktning
som det idag finns stor politisk enighet om. Corona-pandemin har tydligt
visat vikten härav.
Projektet bygger på Krigsvetenskapsakademiens tidigare projekt
Krigsvetenskap i det 21: a århundradet, oftast bara kallat KV21.3
Arbetet inom KV21 resulterade i vad som krävs för att återuppbygga
ett svenskt totalförsvar. SES syftar till att beskriva hur totalförsvarets
resurser lämpligen bör användas för att främja svensk och europeisk
säkerhet samt hur slutsatser från detta kan fogas in i en sammanhållen
svensk säkerhetspolitik.
I denna bok, som ska ses som en delleverans inom projektet SES, koncentrerar vi oss på marinen inom ramen för Delprojektets Sjö uppgift.
Vi vill visa, sett ur ett marint perspektiv, hur marinen kan bidra till att
främja svensk och europeisk säkerhet. När detta skrivs är diskussionen
om försvarets framtid i full gång. Vi vet inte idag vilken utveckling av
marinstridskrafterna, som statsmakterna kan tänkas lägga fast. I vilket
fall visar erfarenheten att den inriktning, som läggs fast i det kommande
försvarsbeslutet, hinner ändras många gånger innan 2030. Vi utgår därför
från den organisation som det tidigare projektet KV21 har arbetat med,
det vill säga en fördubbling av dagens marin. Vi vill framför allt visa vad
marinstridskrafterna kan göra för landets säkerhet men också visa konsekvenserna av om de inte finns i tillräckligt stort antal och kvalitet.
Samtidigt så har världen, och inte minst Europa, drabbats av Coronaviruset. Vi vet inte vad denna farsot kommer att få för konsekvenser annat
än att de med all säkerhet blir allvarliga. Svensk krishanteringsförmåga har
åter satts på hårda prov; det är troligt att det kommer att bli ändringar i
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vårt krishanteringssystem – men hur vet vi inte. Vidare har vårt beroende
av handel och därmed av sjöfart än en gång tydligt visats. Förhoppningsvis
kommer statsmakterna att ta lärdom härav. En slutsats kan i alla fall redan
dras: vi behöver ett robust totalförsvar; marinen har en nyckelroll i detta.

Tillsammans
År 2030 kommer våra stridskrafter att kunna verka tillsammans i större
omfattning än idag. De marina stridskrafterna kommer att vara sammanflätade i olika grad, beroende på konfliktnivå, med flyg- och markstridskrafter
men också stå i ett beroende till det civila samhället samtidigt som detta
måste stödjas. Polis, tull och kustbevakning är strategiskt viktiga. Cyber
och rymd är nya dimensioner att ta med i övervägandet. Obemannade
farkoster kommer att vara ett viktigt komplement till vår marina förmåga.
Artificiell Intelligens (AI) kommer att göra det möjligt att handla snabbare
och effektivare än vad som är möjligt idag. stridseffekten kommer att vara
beroende av en väl fungerande logistik och ledning. Perspektiven är fler
än så liksom den internationella kontexten med gemensamma operationer vare sig det är som medlem av EU, partnerskap med Nato, bilateralt,
multilateralt eller inom en europeisk försvarskontext, ger nya möjligheter.
Vi har funnit att samverkan med civila myndigheter har stor betydelse.
Försvarsmakten, Kustbevakningen, FRA, tullkriminalen kan tillsammans
skapa en bild över aktuella fartygsrörelser på Östersjön. Härigenom kan
vi exempelvis skugga handelsfartyg som kan misstänkas frakta militär materiel avsedd för angrepp mot oss. Fartygen kan sedan prejas och visiteras
när de kommit in på svenskt territorialvatten.4 Redan det faktum att våra
fartyg skuggar misstänkta handelsfartyg torde ha en avskräckande verkan.
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Disposition
Vi har valt att samla resultatet av vårt arbete i denna bok.
I en inledande del finns ett teoriavsnitt där vi visar hur man kan formulera en maritim strategi. Därefter följer en militärgeografisk analys av vår
omgivning. Sedan beskriver vi hur vi tror att marinen borde se ut 2030
samt hur den ryska marinen kan komma att utvecklas. Vidare diskuterar
vi hur marinen är – kan vara – integrerad i den strategiska omgivningen.
Diskussionen mynnar ut i en beskrivning av en svensk maritim strategi
där vi beskriver marina mål, medel och metoder för försvaret av Sveriges
intressen. Denna beskrivning utgör slutsatsen av de detaljstudier som vi har
genomfört. En viktig slutsats är att vi ser att en av de större förändringarna
mot 2030 är utvecklingen av fartyg bestyckade med luftvärnsrobot. Det
tillsammans med nya lednings och länksystem ger nya operativa möjligheter
Under rubriken ”Särskilda redovisningar” har vi belyst ett antal viktiga
marina frågor mot 2030. Vi koncentrerar oss sedan på fyra scenarier ur
slutrapporten från projekt KV21 ”Ett trovärdigt totalförsvar”. I huvudtexten finns en genomgång av de slutsatser vi dragit vid analysen av dessa.
De fyra scenarierna och analysen av dessa återges i detalj i bilagor. KV21
koncentrerar sig på krig med Ryssland. Vi anser att detta är alldeles för
snävt, vi måste också diskutera marinens bidrag till svensk, nordisk och
europeisk maritim säkerhet; en säkerhet som vi är starkt beroende av.
De texter som inte har författare angiven är författade av redaktörerna.
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Maritim strategi för 21:a århundradet

Detta kapitel ger den teoretiska bakgrunden till kommande resonemang.
Begreppet strategi innebär, mycket enkelt förklarat, att reda ut hur
politiska mål inom det säkerhetspolitiska området skall uppnås genom
agerande med de medel som står till förfogande eller de som kan förväntas
existera i framtiden.
Detta kapitel syftar till att ge en introduktion till marinstrategin som
grund för kommande, tillämpade resonemang.
Begreppet ”maritim strategi” avser övergripande havet och dess utnyttjande; ”marin strategi” är dess militära del. Sverige har faktiskt en
”maritim strategi”5 men den är ingen egentlig strategi eftersom den inte
omfattar marinens och Kustbevakningens uppgifter: ordning och säkerhet
till sjöss i fred, kris och krig.

Horisontell och vertikal geografi
Geografin har stor betydelse för all militär verksamhet. Detta gäller i
synnerhet för relativt trånga farvatten som de som omger oss.6 Teknikens
utveckling – snabbare, längre räckvidder – gör också att avstånden i strategisk mening krymper.7 Ur marin synvinkel kan man skilja på horisontell
och vertikal geografi.8
Den horisontella geografin är den som vi normalt ser på kartor. Ur
marinstrategisk synvinkel är det framför allt övergången mellan hav och
land som är viktig. Allt eftersom vapensystemens räckvidder ökar så blir
denna övergångszon bredare; här kan havet påverka land (maktprojektion) och vice versa. I ett randhav som Östersjön är praktiskt taget hela
havet en övergångszon. En ny faktor här är den omfattande infrastruktur
som nu finns till sjöss: vindkraftverk, plattformar för utvinning av olja
och gas m m.9
Den vertikala geografin innefattar hur havsvattnet är skiktat p g a salthalt,
temperatur m m. Detta är ett synnerligen viktigt fenomen i Östersjön och
påverkar starkt krigföring med och mot ubåtar. Till den vertikala geografin
hör också havsbotten, dess djup, topografi och beskaffenhet; allt detta har
stor taktisk och navigatorisk betydelse. Härtill kommer att havsbotten
också har en infrastruktur: sensorer av olika slag, minor, gasledningar
16

som Nord Stream mellan Ryssland och Tyskland samt de fiberkablar som
leder 99 procent av all datainformation globalt sett.10

Sjömakt
Ordet ”makt” kan kännas negativt för oss svenskar. Men det finns knappast något annat ord på svenska för engelskans power i begrepp som Land
Power, Sea Power eller Air Power. Läsaren kan pröva med dess motsats
”maktlös” och inser då att utan makt blir det inte mycket gjort.11
Inom strategin brukar man skilja på hård makt (hard power) och
mjuk makt (soft power). Hård makt är tvingande, medan mjuk makt är
övertalande. Joseph Nyes begrepp smart power – smart makt? – är en
kombination. Defensiv makt innebär förmåga att hindra eller motarbeta
utvecklingar som är emot egna intressen, medan offensiv makt innebär
att förändra omgivningen i enlighet med egna intressen. Sjömakt syftar
därmed på defensiv/offensiv makt inom det maritima området. Området
är stort, både som begrepp och geografiskt. Mängden makt varierar därför med tid och rum.
För att makt skall kunna användas måste den mobiliseras, vilket kräver
politisk vilja och administrativ förmåga. Vidare måste maktens användning
bestämmas genom val av en strategi.
Ett lands sjömakt konstitueras främst av följande faktorer:
• Geografiska förhållanden – kust, hamnar m m.
• Ekonomiska och finansiella förhållanden, bl a graden av förmåga att
exploatera maritim handel och resurser.
• Industriell kapacitet att skapa, underhålla och utnyttja maritim industri.
• Historiska erfarenheter.
• Graden av och förståelsen för maritim verksamhet, således ett ”sjösinnat folk” eller inte.
• Försvarsstruktur, innefattande marinens betydelse för försvaret och
dess förmåga att verka i relevanta situationer.
• Diplomati, dess effektivitet och förståelse för vikten av att stödja och
utnyttja maritim förmåga.
17

Maritim strategi
Det finns många definitioner på begreppet strategi. Här används ”Strategi
är vetenskapen och konsten12 att kombinera – och vid behov skapa – handlingsvägar och resurser samt att utnyttja dessa för att nå politiska mål”.
För att precisera att det är fråga om en maritim strategi kan man lägga
till ordet ”maritima” före handlingsvägar och resurser.
En maritim strategi kan inte ses isolerat. Den är beroende av ett antal
andra strategier och politikområden, exempelvis:
• Utbildningssystemet producerar människor med vilja och förmåga
att verka inom den maritima sektorn.
• Industrin producerar fartyg, hamnar, och all annan utrustning som
behövs inom sektorn.
• Den ekonomiska och finansiella sektorn mobiliserar de finansiella
resurser som den maritima sektorn behöver.
• Diplomatin skapar förutsättningar för den maritima sektorns utnyttjande bl a inom ramen för internationella förhandlingar.
• Samhället har en positiv inställning och förståelse för havet och dess
möjligheter.
• Försvarsmakten har kunskap och förmåga att utnyttja havet för egna
intressen.
Samtidigt är den maritima sektorn en leverantör:
• Skapar välstånd och ekonomiska resurser genom arbetstillfällen,
handel och resursutvinning varvid man inte får glömma fritid och
turism.13
• Bidrar till klimatomställningen genom att frakta människor och varor på ett klimatvänligt sätt samt genom att övervaka ordning och
säkerhet till havs.
• Är ett viktigt verktyg för diplomatin – detta gäller särskilt den marina
delen av sektorn.
• Är en ovärderlig komponent i det militära försvaret.
Man kan dela upp den maritima strategin i tre delstrategier:
• Strategi för avkastning (eller output), således den maritima sektorns
raison d’être.
18

• Resursstrategi, med vilket avses skapandet av de resurser som är
nödvändiga för sektorns funktion.
• Marin strategi, stöder, skyddar och ingriper till förmån för den maritima sektorn samt har att upprätthålla ordning och säkerhet till
sjöss i krig, kris och fred.
Det är uppenbart att en fungerande maritim strategi kräver samordning
på hög nivå inom staten; en politisk vilja. Samtidigt kan staten inte direkt
styra den ekonomiska verksamheten (utom i en kommandoekonomi) men
den kan skapa förutsättningar härför.

Dualism
Marin strategi är dels en del av ett lands maritima strategi, vilket diskuterats ovan, och dels en del av landets försvarsstrategi. Detta kallas här
för den marina dualismen:
• En sjöofficer är såväl officer som sjöman. Som officer har han/hon
som yttersta uppgift att leda väpnad strid. Som sjöman krävs att
han/hon kan (bidra till att) i alla lägen säkert framföra sitt fartyg i
enlighet med nationella och internationella regler.
• Ett örlogsfartyg är en stridsmaskin men också ett fartyg som principiellt påverkas på samma sätt som alla fartyg av väder, vind och sjö.
Denna dualism möter ofta oförståelse från andra delar av en försvarsmakt.
Men den har avgörande betydelse eftersom det är dualismen som gör att
det finns en kontinuitet mellan fred respektive kris och krig. Ett örlogsfartyg med besättning genomför ”skarp” verksamhet redan i fred. Vapen och
ammunition finns alltid ombord. Ett örlogsfartyg med utbildad besättning
är omedelbart stridsberett, det krävs bara att fartyget intar ”klart skepp”.

Havskontroll
Det engelska begreppet Sea Control motsvaras på svenska av havskontroll.
Tidigare användes uttrycket Herravälde till Sjöss (HtS) eller Command
of the Sea. Dessa äldre begrepp för emellertid tanken fel. Havet kan inte
ockuperas och inte underkastas någons herravälde. Framför allt går det
inte att ha herravälde över undervattensdomänen. Motsatsen till Sea
Control är Sea Denial, vilket innebär att förneka en annan aktör kontroll
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över visst havsområde för kortare eller längre tid. På svenska kallas detta
”bestrida havskontroll”.
Havskontroll kan emellertid aldrig vara fullständig och global. En ini
tiativrik aktör kan intervenera trots att motståndaren har till synes total
kontroll. Under Operation United Protector (Libyen 2011) föreföll koalitionen ha total kontroll över havsområdet utanför Libyens kust. Ändå
kunde libyska specialförband lägga ut minor utanför hamnen Misrata.
Däremot är lokal och temporär kontroll nödvändigt för många uppgifter,
speciellt maktprojektion (amfibieföretag etc).
I fred är frågan om havskontroll egentligen irrelevant, eftersom alla
fartyg fritt kan röra sig till sjöss i enlighet med havsrätten. Kraven på
säkerhet i starkt trafikerade havsområden samt miljökrav medför dock
inskränkningar genom havsplanering14 och Maritime Protected Areas
(MPA). Samtidigt finns det även i fred behov att skydda sjöfart och andra
intressen mot terrorister och brottslingar.
Kris är ett mellanläge mellan fred och krig med högst variabla hotsituationer, som idag ofta benämns ”gråzon”; det uttryck som kommer att
användas i fortsättningen. I gråzonen kan en angripare utöva hybridkrigföring. Sådan krigföring är mer eller mindre diffus – ”små gröna män” –
och syftar till att påverka den angripne fysiskt och/eller psykiskt utan att
gå över gränsen till krig. Observeras bör att det är regeringen som avgör
när det är krig – att Sverige är utsatt för Väpnat Angrepp. En modern
definition av hybridkrigföring lyder:
Hybrid warfare, often employed in the grey area between traditional peace and
war, is the synergetic fusion of asymmetric tactics, unconventional methods, and
traditional instruments of power and influence applied across and within every
warfighting domain – air, land, sea, space, cyberspace, and information – to
pursue national and strategic interests.15

Redan i fred men än mer i gråzon och krig används psykologisk krigföring
– desinformation och propaganda – i syfte att, exempelvis, undergräva
en regerings trovärdighet i befolkningens ögon. I psykologisk krigföring
kan ingå cyberkrigföring för att dels föra ut budskap och dels försvåra
för motståndaren att värja sig.
I krig har en stat två huvudsakliga marina strategier att välja på:
• Skapa och bevara havskontroll över viktiga områden.
• Bestrida annan parts havskontroll.
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Den franske amiralen Castex har väl formulerat vad det handlar om:
Beroende på om man har eller inte har Herravälde till Sjöss, kan man eller kan
man inte:
• I en offensiv strategi, hindra fiendes kommunikationer och attackera hans
territorium från havet.
• I en defensiv strategi, garantera egna kommunikationer och hindra fienden
från att attackera eget territorium från havet.16

De fem strategiska uppgifterna
Man kan dela upp en marins (eller en armés eller ett flygvapens) strategiska
uppgifter på nedanstående sätt:

5 strategiska uppgifter
Reell
Intervenera

Skydda

Defensiv

Veta
Förutse

Avskräcka

Offensiv

Förebygga
Virtuell

• En virtuell strategi påverkar den Andres perceptioner i syfte att nå
sitt mål, våld används inte (eller endast lite).
• En reell strategi använder militärt eller polisiärt våld för att nå sitt
mål. Den reella strategins resultat påverkar också den Andre på det
virtuella planet.
• En offensiv strategi syftar till att förändra den strategiska spelplanen
till vår fördel – ett positivt mål.
• En defensiv strategi syftar till att hindra förändringar av den strategiska situationen som skulle vara till vår nackdel – ett negativt mål.
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Denna indelning kommer att användas när vi senare granskar Marin 2030
och dess förmåga.

Veta, förutse
Kunskap om den omgivande miljön och dess förändring är av avgörande betydelse och ligger till grund för alla andra uppgifter. Uppgiften kan
grovt delas upp i tre delar.
• Långsiktigt. Strategisk, teknisk, och vetenskaplig forskning i övrigt.
Inte minst viktig är forskning om den marina miljön i relevanta
havsområden: hydrografi och oceanografi.17 Dessa kunskaper ingår
i sjöofficerens utbildning och utgör grund för taktiken.
• Medellång sikt. Maritim och marin utveckling i relevanta havsområden,
kapacitetsutveckling, doktriner, förändringar av tänkbara operationsområden (exempelvis genom byggandet av oljeplattformar).
• Kort sikt. Vem är var och gör vad till sjöss? Skapandet av normalbild
och RMP – Recognised Maritime Picture.
Örlogsfartyg har generellt god förmåga att samla in underrättelser genom ett stort antal sensorer (radar, optiskt, IR, signalspaning, ljud (under
vattnet)) samt kan ha stor förmåga att analysera erhållen information.
Autonoma, obemannade farkoster (”drönare”) kommer i närtid att göra
det möjligt att distribuera ett fartygs sensorer på, över och under ytan.
Artificiell Intelligens (AI) ökar förmågan att snabbt förstå omgivningen och
att ta snabba beslut i komplicerade situationer. Moderna fartyg har också
mycket god förmåga att följa luftläget. Ett fartyg har en fördel framför
ett flygplan i och med att det kan uppträda i området lång tid och då lära
sig ”normalbilden”.

Förebygga
Förebygga är en virtuell uppgift med ett positivt mål: att förändra den
strategiska omgivningen till egen fördel.
En grunduppgift är här att verka för sjösäkerhet: fyrar, farleder, kontroll av fartygs sjövärdighet samt räddningstjänst (SAR – Search And
Rescue) m m.
Genom deltagande i marina stabssamtal, internationella övningar och
örlogsbesök skapar man en positiv bild av den egna marinen, försvarsmakten och landet. Kontakter knyts som kan vara av stor betydelse i ett
22

krisläge. Förståelse skapas för andra länders synsätt och strategiska kultur
vilket minskar risken för spänningar. Ett positivt resultat är givetvis beroende av att det finns en marin förmåga att visa upp och att det inte begås
misstag som kan vara spänningshöjande i stället för tvärtom.
Genom att uppträda och öva i (potentiella) krisområden visar man
förmåga att ingripa till förmån för egna säkerhetspolitiska mål, allierade
och partners. Tack vare havsrätten har örlogsfartyg möjligt att fritt röra
sig till sjöss – på andra länders territorialhav dock med vissa inskränkningar. Genom ett tidigt och resolut agerande kan man hindra kriser från
att eskalera till krig.
Grunden för denna uppgift är marin närvaro till sjöss. Utan närvaro,
inget inflytande. Här har en örlogsflotta två moder att välja på: en tydlig
och en obestämd. I det förra fallet uppträder man med övervattensfartyg
i området. I det senare fallet används ubåtar. De kan vara i området eller
inte – det viktiga är att motparten tror att det kan finnas ubåtar i området.

Avskräckning
Avskräckning är en virtuell uppgift med negativt mål. Det gäller att hindra att den strategiska omgivningen förändras på ett för oss negativt sätt.
Under det kalla kriget använde Sverige beteckningen krigsavhållande men
detta är egentligen ett för begränsat synsätt.
Avskräckning som strategi innebär att övertyga (den potentielle) motståndaren om att ett angrepp mot oss skulle bli för dyrt i form av tid och/
eller resurser i förhållande till den potentiella vinsten.
För den som är road kan följande formel belysa avskräckningens funktion:18
Fa=Va/Ra
.
Här är F= Den politiskt-strategiska förväntan i en konflikt mellan aktörerna a
och b. V= förväntad vinst; R= risk.
Formeln kan utvecklas enligt följande:
Fa= Va/Ra =Ea x P1/Ca x P2
Här är Ea= värdet för aktören a av målet E i konflikten med b. P1= sannolikheten
att målet E kan förvärvas eller behållas gentemot aktören b.
Ca= kostnaden för aktören a att förvärva eller behålla E. P2= sannolikheten att
denna kostnad faktiskt uppstår.
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Den rationelle beslutsfattaren a söker givetvis att nå Fa > 1 eller Fb < 1 beroende
på om man är i offensiv eller i defensiv mod.
I det svenska (a) fallet, mot Ryssland (b), gäller det alltså att ha ett försvar som är
så starkt att Ryssland inte anser att vinsten med att anfalla Sverige (Vb) är värd
den uppoffring den sannolikt skulle kosta (Cb x P2). Om vi kunde få Ryssland att
anse att den politiskt-strategiska förväntan var Fb <1 ; ja då har vår strategi lyckats.
Man bör observera att termen CaxP2 hänger på två förmågor: dels att ha ett försvar så starkt att det kan åstadkomma kostnaden C men också sannolikheten P
att Sverige, i detta fall, faktiskt försvarar sig. P2 hänger alltså på trovärdigheten
i vår försvarspolitik. Ju högre förmåga vi har ju lägre värde får P1.
Resonemanget används här även på operativ nivå d v s vår förmåga att få
Ryssland (i detta fall) att avstå från en viss handling tack vare vår bedömda
förmåga att värja oss mot denna. Ett problem är givetvis att vi inte vet hur stort
det uppskattade värdet (V) är för Ryssland.

Avskräckning bygger på mer eller mindre tydligt signalerade hot parat med
trovärdig förmåga att förverkliga dem om inte signalerna ger effekt. Ett
försvar som bygger på mobiliserade enheter, som det svenska under det
kalla kriget, behöver visa vilja och förmåga att anpassa beredskapen till
det säkerhetspolitiska läget. Om så ej sker riskeras trovärdigheten.
Ett fall av lyckad avskräckning var när Storbritannien under Falklandskriget
satte in en atomdriven attackubåt i operationsområdet. Resultatet var att
Argentina inte vågade låta sitt hangarfartyg gå till sjöss – något som i hög
grad skulle ha effektiviserat flyginsatserna. Det latenta hotet underbyggdes
av sänkningen av kryssaren General Belgrano.
Den svenska marinens förmåga att avskräcka beror, i enlighet med
formeln ovan, på att en angripare bedömer att vår marin har trovärdig
förmåga att tillfoga honom kännbara förluster. Hans tilltro till sin förmåga
gentemot oss minskar dessutom om marinen har hög beredskap och är
svårpredikterbar genom att kvalificerade förband uppträder slumpmässigt
över tid och område. Vi kan knappast hota hans infrastruktur på land
eller hans befolkningscentra – även om Rb 15 MK IV har förmåga att
bekämpa landmål – men vi kan hota hans vitala sjöförbindelser mellan
Östersjön och Atlanten respektive mellan St. Petersburg och Kaliningrad.
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Skydda
Skydda är en reell uppgift med negativt mål. Uppgiften är mycket omfat
tande i krig, gråzon och fred. Internationellt sammanfattas denna i begreppet Maritime Security.
Traditionellt har en marin haft som uppgift att skydda sjöfart och fiske. Detta gäller i hög grad ännu även om den senare uppgiften har blivit
mycket mer komplicerad p g a relativa nyheter som fiskekvoter, Marine
Protected Areas och ett omfattande tjuvfiske, med den officiella termen
Illegal, Unreported and Unregulated fishing.
En annan klass av skyddsföremål är infrastrukturen till sjöss: plattformar
för olje- och gasutvinning, vindkraftverk samt Floating Liquefied Natural
Gas (FLNG) och Floating (production) Storage and Offload (F(P)SO),
således veritabla flytande fabriker för produktion, förvaring och lossning
av naturgas. Härtill kommer infrastruktur för gruvdrift i havet. I dessa
sammanhang är kanske hotet från terrorister och kriminella organisationer
störst men eftersom sådana installationer ofta har strategisk betydelse blir
de också angelägna skyddsföremål i gråzon och krig.
Sjöfartsskydd är en uppgift som är relevant redan i fred. Då gäller det
i första hand att skydda sjöfarten mot terrorister, pirater och organiserad
kriminalitet. Skydd behövs också i samband med krig i anslutning till
viktiga sjöförbindelser, exempelvis Röda havet. Hade det blivit krig mellan Indien och Pakistan 2019, vilket var nära att inträffa, hade världen
sannolikt varit tvungen att skydda sjöfarten i Indiska oceanen. I gråzon
och krig är attacker mot sjöfart en högst sannolik strategi eftersom i stort
sett alla länder, inte minst EU och Sverige, i hög grad är beroende av säker
sjöfart. EU har därför en särskild marin säkerhetsstrategi: EU Maritime
Security Strategy, som bland annat syftar till att öka EUs samlade kapacitet inom området.
Till sjöfartsskydd hör också skydd av hamnar mot terrorister, kriminella element och, i en högre konfliktnivå, sabotage och direkta anfall från
luften, marken eller havet. Redan i fred bör viktiga områden kontrolleras
mot minor, idag finns autonoma små undervattensfarkoster som kan göra
regelbundna kontroller.
Idag kan fartyg delta i eller spela en huvudroll i luftförsvaret av ett operationsområde. Svenska korvetter kan, när de får luftvärnsrobot, integreras
i det svenska luftförsvaret. En mer extrem variant är USA:s utnyttjande
av kryssare av Ticonderoga-klass och jagare av Arleigh Burke-klass för
skyddet mot ballistiska robotar, BMD (Ballistic Missile Defence).
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Intervenera
Intervenera är en reell uppgift med ett positivt mål. Den kan delas in i
två nivåer:
• Ingripa.
• Anfalla.
Skillnaden är att anfalla innebär att agera med vapenmakt i syfte att vinna strid.
I fred är ingripa en del av daglig maritim säkerhet, att agera mot överträdelser av olika slag. I många fall är det nödvändigt att ingripa som en
del av uppgiften skydda. För att få bukt med terrorister och pirater är det
exempelvis nödvändigt att agera mot deras baser. Att hindra överskeppningsföretag kräver en kombination av anfall och försvarsåtgärder som
exempelvis mineringar.
Sjöfartskrig, d v s attacker mot sjöfart, har traditionellt varit en handlingsväg för den som inte har förmåga att kontrollera havet.19
Den som vill skapa kontroll över havsområden måste i allmänhet tillgripa en offensiv strategi med starka inslag av offensiv taktik – utföra
anfallsföretag. Även den som vill bestrida kontrollen måste emellertid
utnyttja offensiv taktik och anfallsföretag, även om syftet är mer defensivt.
Den som kontrollerar havet kan också utföra maktprojektion (power
projection). Denna kan ha många former. Traditionella sådana är kustbeskjutning, kommandoräder och amfibieföretag. Något mindre traditionella är flyganfall från hangarfartyg och insatser med kryssningsrobotar.
Eftersom hälften av jordens befolkning bor inom 80 km från havet, antalet ökar, och en kryssningsrobot typ Tomahawk har upp till 2 500 km
räckvidd är majoriteten av jordens befolkning inom räckhåll för fartygsbaserade kryssningsrobotar. Andra exempel på maktprojektion är ledning
och elektronisk krigföring. Även ”omvänd” maktprojektion är en vanlig
uppgift: evakuering av egna medborgare från krisområden och av sårade
(MEDEVAC).
Den svenska marinen kan utföra maktprojektion med de tre typförbanden, ytstrid-, ubåt- och amfibieförband. Detta kan förstärkas framför
allt med flygstridskrafter.
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Ömsesidiga beroenden
Det finns viktiga ömsesidiga beroenden mellan den maritima strategin och
andra strategier respektive politikområden. Några exempel:
• I en gråzon ställer diplomatin krav på uppträdande och insatser i syfte
att underbygga egen politik.
• I gråzon och krig behöver rymdstrategin (i förkommande fall) inriktas
gentemot den marina strategins behov.
• Den ekonomiska strategin ställer krav på marinstridskrafterna att
skydda sjöfart och andra viktiga resurser.
• I krig, gråzon och fred behöver cyberstrategin samordnas mellan de
olika stridskrafterna.
• I krig kommer markstridskrafterna behöva avdela resurser för bevakning
av hamnar och basområden; samtidigt kan sjöstridskrafterna utgöra
gard i syfte att skapa större handlingsfrihet med markstridskrafterna.
• Samordning mellan marin- och flygstridskrafter är nödvändig i alla
lägen (därför har större mariner ett marinflyg).

Sammanfattning
De fem uppgifterna visar att marina förband, inklusive polis, tull, kustbevakning m m har viktiga strategiska uppgifter i krig, gråzon och fred. Det
finns givetvis en diskontinuitet när en gråzon övergår till fullt krig – väpnat
angrepp – men annars ligger uppgifterna i ett spektrum – som färgerna i
regnbågen – utan tydliga gränser mellan dem.
Den tekniska, ekonomiska och politiska utvecklingen gör att havet är
i centrum för den geopolitiska utvecklingen. Den hävdvunna uppgiften
kontroll och skydd av sjöfart och fiske måste idag kompletteras på grund
av den allt mer omfattande infrastrukturen till sjöss. Dessa uppgifter är
kontinuerliga över alla konfliktnivåer. I fred utgörs motståndaren av kriminella element av olika slag och terrorister men också av ansvarslösa
eller oaktsamma människor som sätter egna och andras liv och egendom,
samt miljön(!), i fara. I gråzon tillkommer mer eller mindre tydliga militära
hot. Vid hybridkrigföring försöker angriparen att tillfoga skada – fysiskt
och/eller psykologiskt utan att för den skull gå över gränsen till fullt krig.
Denna gräns är emellertid inte skarp utan beroende på regeringens bedömningar. I krig dominerar det militära agerandet. Försvaret börjar till havs!
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Geostrategiska förhållanden
Övergripande förhållanden
Projektets fokus ligger på Sveriges roll i ett europeiskt sammanhang. Det
europeiska spåret, som projektets strategiska val bygger på, är att Sveriges
säkerhetspolitik är nära sammanflätad med utvecklingen i Europa. Vår
säkerhet utvecklas inte i ett vakuum. Politiskt är Sverige medlem av den
Europeiska unionen. Hur vi förhåller oss och bidrar till Europas säkerhet
är en viktig faktor för den nationella säkerheten.
Även globala förhållanden och händelser påverkar Sverige, men ofta
blir dessa också en fråga för Europa bl a genom att Sverige allt oftare kan
väntas reagera samordnat inom EU. EU är bättre ägnad än enskilda medlemsländer (särskilt de mindre) att hantera såväl skydd mot externa hot
som försök att påverka den globala nivån. Den globala nivån är därför i
hög grad europeisk för Sverige.
Under detta århundrade kommer havet att vara i centrum för det geo
politiska intresset. Det finns flera anledningar till denna utsaga. En är att
Kinas expansiva politik riskerar att detronisera USA som ledande sjömakt,
vilket USA inte kommer att acceptera frivilligt. Kampen kommer att handla
om de så kallade Global Commons – de globala sjöförbindelserna samt
rymden och cyberrymden. En annan anledning är havets betydelse för
jordens befolkning, som i allt större utsträckning bor kustnära. En tredje
är att resurserna i havet blir allt viktigare när de på land utarmas.
Havet som transportled bedöms få ökad betydelse då mängden gods
förväntas öka såväl nationellt som internationellt samtidigt som nya globala flödesvägar blir tillgängliga i samband med förväntad avsmältning
av isen kring Arktis. Att kunna bidra till säkra transportflöden är därför
viktigt. Behovet av säkra transporter har fått extra uppmärksamhet under
Corona-pandemin; livsviktiga läkemedel transporteras på fartyg från Kina,
via Indien, till Europa.
För det direkta försvaret av Sverige är det avskräckande, och därmed
krigsavhållande, att kunna förhindra att tung fientlig materiel kan sättas
in på svenskt territorium.
Oljan får allt större konkurrens av naturgas (LNG) bland annat av
miljö- och klimatskäl. Vidare går 90–99 procent av världens datakommunikationer genom fiberkablar på havets botten och kan där såväl
avlyssnas som avbrytas.20 Fisk står fortfarande för en stor del av männi
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skans proteinbehov, även om vi kommer att börja äta ny föda som alger.
Överfiskning och klimatförändringar ökar risken för fiskekrig – något
som redan är aktuellt i Sydkinesiska sjön. Havet blir också allt viktigare
som leverantör av energi, mineraler och råvaror för den biokemiska och
farmakologiska industrin.
Polarisens avsmältning får svåra följder speciellt för länder med låga
kuster. Fenomenet påverkar också sjövägarna. Idag är Indiska oceanen
världens ”medelhav”, men när nu Nordostpassagen öppnas så kommer
en ökande andel av handeln mellan Europa och Ostasien att gå denna väg.
Redan nu sker transporter av LNG hela året från Yamal-komplexet vid
Karahavet till Europa medan Kina har beställt isbrytande LNG-tankers
för sina behov.
Samtidigt innebär den teknologiska utvecklingen nya möjligheter, också
för små mariner. Detta gäller särskilt avseende luftförsvar och utnyttjandet
av autonoma farkoster och Artificiell Intelligens (AI).

Norden och Arktis
Vapnens ständigt ökade räckvidder gör att världen, i strategisk mening,
krymper.21 Ett aktuellt exempel är när Ryssland 2015 sköt ett antal kryssningsrobotar typ Kalibr från fartyg i Kaspiska havet mot mål i Syrien (se
tabell sid 59 för några aktuella ryska vapensystems nominella räckvidder).
Norden med Västerhavet, Östersjön och Arktis bildar därigenom ett sammanhängande strategiskt område.
Speciellt den långräckviddiga luftvärnsroboten S-400 har ansetts ha
förmåga att från Kaliningrad, och en tänkt basering på Gotland och
Åland, kunna spärra av östra Östersjön och därmed förhindra att Nato i
ett gråzon- eller krigsläge förstärker Baltikum. Som studien Bursting the
Bubble22 har visat är den praktiska räckvidden för i varje fall detta system överdriven eftersom man inte har förmåga att skjuta på rörliga mål
med information från andra system – så kallad Cooperative Engagement
Capability (CEC). Detta problem är emellertid sannolikt löst till 2030.
Detta innebär då att fartyg utrustade med Kalibr (eller senare system)
kan beskjuta mål i Norra Ishavsregionen från norra Östersjön och tvärtom.
Andra kopplingar är tänkbara. Eftersom Ryssland har sin ubåtsbaserade
andraslagsförmåga baserad i Murmanskområdet med operationsområde
i Norra Ishavet innebär detta att Östersjöområdet har en koppling till
kärnvapenproblematiken. Ryssland upprättar nu en A2/AD (Anti Access/
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Area Denial23) region i området Barents hav och Karahavet samt vill kunna
behärska utloppen genom Grönlands- och Norska haven mot Atlanten.
Men Arktis är också allt viktigare av andra skäl. Med uppvärmningen av
haven, en del av klimatkrisen, följer att fisken drar sig norrut mot kallare
vatten. Fiskeflottorna lär följa efter med risk för fiskekrig som konsekvens.
Vidare är området rikt på olja, gas och mineralier.
Med avsmältningen av havsisen följer ett ökande strategiskt intresse
för Arktis. Med ett i framtiden tidvis isfritt Norra ishavet blir detta ett
nytt medelhav med USA, Kanade och Ryssland som största strandägare.
Enligt Kinas arktisstrategi är ”China is an important stakeholder in Arctic
affairs”24 och man bygger ett antal isbrytare. Kina har visat stort intresse
bland annat för Grönland. Förr eller senare kommer Kina att skaffa sig en
bas i Atlanten – framstöten mot Lysekil för några år sedan var sannolikt ett
försök i den vägen.25 Kinas intresse för Arktis innebär också ofrånkomligen
en konflikt med USA, med europeiska intressen och eventuellt också med
Ryssland. Också Frankrike och Storbritannien har stora intressen i området liksom de nordiska länderna, speciellt då Island, Norge och Danmark
med Grönland. För USA, Ryssland, Frankrike och Storbritannien är Arktis
också av betydelse för den strategiska andraslagsförmågan.
Sammantaget kännetecknas regionen – Norden med Västerhavet,
Östersjön och Arktis – av stora strategiska intressen och potentiella konflikter.
FOI drar följande slutsats angående de ryska militärstrategiska intressena:
Rysslands agerande påverkar norra Skandinavien, då ett slags rysk ”intressecylinder”, under ytan, på land och i luften, etableras runt Kolahalvön. Denna
sträcker sig långt ut i Norska havet, Barents hav och in norra Finland, Sverige
och Norge. Inom detta område anser Ryssland att man behöver ha en klar bild
av vilka militära resurser som rör sig där för att tidigt kunna upptäcka hot mot
norra Skandinavien.26

Denna ”intressecylinder” innebär möjligheter för rysk maktprojektion in
i Nordatlanten. Detta skulle kunna leda till att Norden skärs av från de
transatlantiska förbindelserna såväl rörande sjöfart och därmed handel
som undervattenskablar och därmed dataöverföring.27 För den svenska
marinen kan denna nya strategiska situation innebära svåra avvägningar
avseende kraftsamlingsriktning: till Östersjön eller Västkusten? Här måste
man komma ihåg att Göteborg inte bara är Sveriges utan också Norges
viktigaste hamn.28
Om den norska marinen, och USA och Nato i övrigt, engageras i konflikt i Arktis kan den svenska (och danska) marinen behöva ta ett större
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ansvar i Västerhavet. Tanken att USA/Nato även skulle kunna skydda
svenska intressen i området är inte realistisk. Inte heller är det realistiskt
att tro att Trondheim skulle kunna vara en ”reservhamn” för Göteborg.
För det första är Trondheim mycket närmare Nordkalotten och de ryska
kärnvapenintressena vilket gör att hotet mot Trondheim är minst lika
stort som det mot Göteborg och andra västkusthamnar. För det andra har
Trondheim mindre kapacitet än våra västkusthamnar. Medan 82 fartyg
an- och utlöpte till/från Trondheim var motsvarande siffra för Göteborg
139 vartill kommer 37 i Brofjorden.29 Det finns också många andra hamnar på västkusten. För det tredje ansluter Göteborg direkt till det svenska
huvudtransportnätet – järnvägar och motorvägar30 medan vägen från
Trondheim till Mellansverige är lång – omkring 700 km – och utgörs av
riks- och inte motorvägar.

Östersjön och Västerhavet
Sjövägen från Atlanten till Östersjön via Västerhavet31 är en vital transportled för Sverige, Finland, de baltiska staterna samt, inte minst viktigt,
Ryssland. Östersjön är ett mycket trafikerat innanhav med trafik inte bara
utifrån utan fast mer inomregionalt. Färjetrafiken mellan Sverige, Finland,
Baltikum och S. Östersjön är synnerligen livlig; så är exempelvis Helsingfors
världens största passagerarhamn.32 Sjötrafiken i Östersjön utgör 15 procent av de globala sjötransporterna varav Ryssland står för 30 procent
vilket motsvarar 50 procent av sin totala godstransport.33 För Ryssland är
sjötrafiken mellan St. Petersburg och Kaliningrad av stor militär betydelse
eftersom transit via Litauen kräver tillstånd i varje särskilt fall.34 Ryssland
är beroende av sin energiexport via Östersjön – 70 procent av exporten
av gas och olja går till Europa.35 Gotland måste få försörjningstransporter
från fastlandet dagligen.
Öresundsregionen är Nordens folkrikaste region med över 4 miljoner
invånare och där produceras ca 26 procent av Sveriges och Danmarks samlade BNP. I området finns den största koncentrationen av högutbildade i
norra Europa. En knapp tredjedel av Sveriges befolkning har Kastrup som
sin internationella flygplats. Man kan komma direkt till flygterminalerna
bl a med Öresundstågen, som i Sverige har ett täckningsområde upp till
Göteborg i norr, Växjö och Kalmar i nordost samt Karlskrona i öster.36
Öresund, som givit regionen dess namn, tillhör de mest trafikerade
förträngningarna i världen. Försörjningen genom sjötrafik på Östersjön
är viktig för Sverige och ännu viktigare för en rad andra EU-länder. Att
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inloppen dit – Öresund och Bälten – är av stor strategisk betydelse ligger
i sakens natur.37
Nu introduceras ett nytt regionbegrepp: Western Scandinavia. Detta
omfattar geografiskt Oslos storstadsområde med fylkena Akershus och
Østfold, samt de svenska regionerna Västra Götaland, Halland och Skåne.
Regionen blir en Megaregion där 30 procent av Norges och 33 procent
av Sveriges befolkning bor. Här skapas huvuddelen av Norges BNP och
hälften av Sveriges. Det bör tilläggas att Helsingborg är Sveriges näst
största hamn.38
Sjötrafiken kommer att vara omfattande i alla säkerhetspolitiska lägen
utom möjligen i krig med betydande stridshandlingar. Det finns inga historiska erfarenheter som säger att sjötrafiken ligger nere i krig.
I ett läge där Ryssland hotar Baltikum blir det viktigt för Nato att förstärka sin militära närvaro där. Trupp kan föras in med flyg – eventuellt
över svenskt territorium – men tyngre material måste, som alltid, transporteras sjövägen. Teoretiskt är det möjligt att föra in förstärkningar genom
Suwalki-korridoren (mellan Kaliningrad och Vitryssland, förbinder Polen
med Litauen) men en landtransport av exempelvis stridsvagnsförband
skulle möta många hinder: militära, legala samt kopplade till infrastruktur.39 Sjötransport av förstärkningsförband från västerhavet till Baltikum
skulle ofrånkomligen påverka svensk säkerhet.
Östersjöregionen kännetecknas av ett antal strategiskt viktiga förträngningar: Östersjöutloppen (Kielkanalen, Stora och Lilla Bält samt Öresund),
Ålands hav, Skärgårdshavet samt norra Kvarken. Den som behärskar en
eller flera av dessa förträngningar får stora strategiska fördelar genom
förmåga att skydda eller hindra sjötrafik. Genom att, exempelvis, skära
av havsområdet längs linjen Ålands hav, Åland och Skärgårdshavet skapas ett av Sverige och Finland behärskat havsområde (Bottniska viken).
Motsvarande gäller för norra Kvarken och Bottenviken.
För Ryssland är däremot den strategiska situationen dyster. Inte bara måste
man kunna passera de av Nato och Sverige behärskade Östersjöutloppen
utan man har bara två trånga passager ut i Östersjön: Finska viken respektive den mycket trånga passagen vid Baltijsk från Kaliningrad. Mellan
de två ligger de baltiska staterna – medlemmar av Nato. Dessa två utlopp
kan bevakas och i krig har, i det första fallet, de svenska och finska marinerna goda möjligheter att hindra ett utlöpande. I det senare fallet kan
svenska ubåtar – och ubåtar från Nato – stoppa ett utlöpande. Ryssland
kan naturligtvis genom en större marin operation försöka säkra ett eller
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båda av dessa utlopp. En sådan operation skulle emellertid vara tidsödande
och innebära en väckarklocka för alla stater i området.
Exklaven Kaliningrad är ett strategiskt specialfall. Dess handel sker
i första hand med Kina, Sydkorea och Brasilien. Exklaven är allt mer
isolerad från sina grannar och därmed allt mer beroende av Ryssland.
Inklusive säkerhetsstyrkor finns här 25 000 soldater; huvudsakligen för
försvar men de är fler än de tre baltiska staternas arméer tillsammans inklusive där baserade Nato-förband, särskilt har man en övervikt avseende
stridsvagnar.40 För ett Väpnat Angrepp mot Sverige skulle detta knappast
vara tillfyllest. Det är givetvis möjligt att koncentrera större styrkor till
exklaven från Ryssland och Vitryssland med flyg- eller sjötransport samt
genom Suwalki-korridoren (från Vitryssland mellan Polen och Litauen)
– men knappast obemärkt eller i en kris. Ryssland är väl medvetet om
exklavens sårbarhet och den utgör regionens största säkerhetsproblem.41
I fredstid ger havsrätten42 ryska flottan handlingsfrihet att löpa ut ur
basområdena i Finska viken och Kaliningrad samt i princip fritt röra sig i
Östersjön. Alla fartyg på mer än 300 ton (bruttodräktighet) måste ha det
satellitbaserade systemet AIS (Automatic Identification System) påslaget.43
Vem som helst kan gå in på nätet och se var fartygen är för tillfället samt
vilken last och destination de har. Det är naturligen så att ett fartyg kan
försöka ”mörka” genom att stänga av AIS. AIS-data kan också manipuleras genom cyberattacker. Å andra sidan utgör ett fartyg utan påslagen
AIS en varningssignal eftersom det är uppenbart att fartyget, av ett eller
annat skäl, vill undgå upptäckt.
Gasledningarna Nord Stream 1 – och om några år 2 – har respektive får
stor strategisk betydelse. Inte minst ökar Tysklands beroende av Ryssland
och, som konsekvens, Europas beroende. Ukraina marginaliseras. Projektet
har också visat på svårigheterna att koordinera energipolitiken inom EU
respektive inom regionen.44 Samtidigt är gasledningen av vital betydelse för Ryssland vilket gör att också Ryssland är beroende av stabilitet i
Östersjöregionen.45
Sammantaget är Ryssland, liksom i varje fall Sverige, Finland och
Baltikum, beroende av sjöfart i Östersjön – särskilt mellan St Petersburg
och Kaliningrad – samt till Atlanten. Ett krig skulle innebära att denna
livlina skärs av. Detsamma gäller energipolitiken där det finns ett ömsesidigt beroende Ryssland – Europa.
Beträffande den vertikala geografin är Östersjön ett grunt innanhav
med bräckt, skiktat vatten. Medeldjupet är 60 m. och havet är grundast i
öster. Skiktningen kommer av de stora älvarna som rinner ut i havet, det
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relativt låga utbytet av ”färskt” saltvatten genom Öresund och den med
djupet varierande temperaturen, speciellt under sommaren. Allt detta gör
att ubåtsjakt i Östersjön är komplicerat; den materiel och taktik som används i oceanerna kan inte användas i Östersjön. Fartygsbesättningar som
inte är vana vid förhållandena i detta hav kommer att ha stora svårigheter
att jaga ubåt här. Sjöfartsskydd i Östersjön kan därför knappast överlåtas
till USA/Nato.

Gotland46
Under senare år har Gotlands strategiska betydelse uppmärksammats.
Uppfattningen är att om Ryssland kan ta Gotland, vilket tills helt nyligen
var mycket lätt eftersom regeringen avrustade öns försvar i början av
2000-talet, då skulle Ryssland genom att där gruppera luftvärnsroboten
S-400 och kustroboten K-300 kunna skapa ett A2/AD-område – helst i
kombination med grupperingar på Åland och Bornholm – som skulle omöjliggöra för Nato att förstärka försvaret av Baltikum. Som ovan beskrivits
är emellertid inte S-400 så formidabelt som fruktat – än. Detsamma gäller
K-300. Detta kommer emellertid sannolikt att ändras under 2020-talet.
Man får heller inte glömma bort att örlogsfartyg och stridsflygplan har
motmedel och andra försvarsmöjligheter – robotsystem som S-400 eller
K-300 förhindrar inte automatiskt uppträdande i området.
Gotland i ryska händer skulle även idag få konsekvenser för svenska
stridskrafter. Flyg- och sjöstridskrafter skulle få reducerad handlingsfrihet
i Gotska sjön.
Lika viktigt, men på ett politiskt plan, skulle givetvis vara att svenskt
territorium med svenska medborgare ockuperas. Ryssland skulle ha goda
möjligheter att använda svenskar som gisslan i ett politiskt spel med den
svenska regeringen. Vi kan räkna med att ryska förband inte har några
humanitära skrupler avseende våld mot svenskar.
Strategiskt innebär också en rysk ockupation av Gotland att Nato inte
kan använda ön. Östersjöflottan skulle här kunna få en viktig bas och
slippa det inträngda läget i St Petersburg och Kaliningrad. Härifrån skulle
man kunna skydda transportleden mellan dessa två hamnar. Basen skulle
också kunna utnyttjas av fartyg utrustade med långräckviddig kryssningsrobot hota hela Östersjöområdet samt Arktis – speciellt om man kan nå
upp i Bottenhavet (jfr resonemanget ovan).
År 2030 skulle Ryssland mycket väl kunna upprätta ett områdesförsvar
runt Gotland; med luftvärnsrobotar på Gotland, flygförband stationera34

Dessa bilder visar räckvidder för S-400 (till vänster) och K-300 (till höger).
Författaren framför sitt tack till Per Wikström vid FOI. Räckvidden för S-400 är beroende av målets höjd, avstånd och radarmålyta.

de på ön samt med fartyg med långräckviddiga sjö- och luftvärnsrobotar.
Samtidigt är inte heller i framtiden hotet en ”noll – ett” funktion; det finns
alltid möjligheter att undgå bekämpning. I våra resonemang måste vi utgå
från att även svenska förband successivt moderniseras.
Ur svensk synvinkel är försörjningen av Gotland en akilleshäl. Detsamma
– i än högre grad – skulle gälla för ryska förband på ön.

Marinstridskrafterna 2030
Enligt slutsatserna från KV21 fördubblas marinstridskrafterna i relation
till dagens volym och förband. Denna fördubbling behöver beskrivas i
mer detaljerad form då den direkt påverkar hur förbanden kan användas.
Samtidigt har Försvarsberedningen presenterat sin slutrapport Värnkraft
– men osäkerheten är ännu stor beträffande det kommande försvarsbeslutets innehåll. De stridskrafter som kan påräknas 2030 beror på arvet,
vad som beslutas i kommande försvarsbeslut och beslutet därefter. Nedan
följer en förenklad sammanställning utgående från KV21 beräkningar med
kommentarer kring vad som bör göras i kommande och nästkommande
försvarsbeslut för att kunna nå fördubblingen.
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Idag

KV21 = DP Sjö

Kommentar

4 ubåtar

8 ubåtar

Utökning av A26 serien

7 korvetter

14 korvetter

Utökad nybyggnation i kombination
med livstidsförlängning

7 minröjningsfartyg

14 minröjningsfartyg

Nyproduktion bör startas

1 amfibiebataljon

2 amfibiebataljoner

Befintlig materiel delas upp på två och
verkansfunktionerna omsätts

marintaktiskt
kommando (MTK)

MTK + eskaderledning

1 marinbas

2 marinbaser

Utvecklat logistikkoncept

5 sjöoperativa
helikoptrar

10 sjöoperativa
helikoptrar

Bestyckade med länk och torped

Nedan utvecklas kolumnen KV21 = DP Sjö.

Ubåtar
8 ubåtar fördelade på tre Gotland och 5 A26. Samtliga är luftoberoende med god uthållighet, har mycket låga signaturer, kraftig sensorpark,
har autonoma undervattensfarkoster, är bestyckade med tunga och lätta
torpeder, kan minera, har utvecklad förmåga för specialoperationer och
utvecklade motmedel.

Korvetter
14 korvetter fördelade på 5 halvtidsmoderniserade Visby, 2-4 livstidsförlängda Gävle och 5–7 nyproducerade fartyg. Samtliga Visby och nyproducerade fartyg har medelräckviddigt robotluftvärn, kort och långräckviddig
länkkommunikation, är bestyckade med kombinerad sjö – och markmålsrobot i synergi med flygstridskrafternas, torped för bekämpning av uv-mål,
autonoma farkoster som förstärker spaningsförmågan och med utvecklad
telekrigföringsförmåga.

Minröjningsfartyg
5 livstidsförlängda Kosterklass, 2 livstidsförlängda Styrsöklass, 2 livstidsförlängda Landsortklass och 5 nyproducerade fartyg samtliga med mycket
låga signaturer inom undervattensområdet och sensorer för upptäckt av
smyganpassade minor. En väl utvecklad förmåga med autonoma minröjningsfarkoster, pjäs för egenskydd,
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Amfibieförband
Är organiserat i två bataljoner. Har livstidsförlängda stridsbåtar, nya
stridsbåtar har tillförts för behovet inom den andra bataljonen, verkansfunktionen har utökats med sjögående understödsbåtar, sjögående robotbärande båtar, sjögående luftvärnsrobotbestyckade båtar med system i
likhet med markstridskrafterna, ledningsförmågan är utvecklad med god
förmåga mark-, sjö- och luftstridskrafterna. Undervattensstridsförmågan
är utvecklad med nya sensorer och verkansfunktioner.

Ledning
Den marintaktiska ledningen är utvecklad med moderna datalänkar och
synkroniserad med flygtaktiskt kommando. Möjlighet till dataöverföring
mellan fartyg och flyg- och helikopterburna sensorer föreligger. Internationellt
kan förband såväl ledas av svensk operativ ledning som att svenska enheter
kan ingå i sammansatta internationella styrkor. Ledningen av/från finska
enheter är särskilt väl utvecklad tekniskt och övningsmässigt. Ledningen
har utvecklats med en sjörörlig del som bygger på befintliga fartygs tekniska ledningsresurser men utökas med en ledningsgrupp.

Marinbas
Två marinbaser är organiserade, en i syd och en i ost. En ny lätt fartygspark för underhållstjänst är framtagen och har ersatt dagens större fartyg.
I varje marinbas finns även en landtransportfunktion för att nå ut med
förnödenheter och teknisk tjänst till aktuella kajer. Där tar de mindre
underhållsfartygen över för vidaretransport ut till terminalpunkter i skärgården där ubåtar och andra stridsfartyg kan möta upp.

Helikopter
10 sjöoperativa helikoptrar med datalänk, radarsensor, doppsonar, sonarbojar och ubåtsjakttorped är operativa och väl samövade med fartygsförbanden.
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Särskilda redovisningar
Den kommande analysen av vår förmåga 2030 är baserad bl a på ett antal
resonemang om svensk sjöfart, nya förmågor och krav. Dessa är samlade
i detta avsnitt.

Utvecklingen av svensk sjöfart och marin
infrastruktur
Sjöfarten på Sverige går i första hand utrikes medan de inrikes sjötransporterna är av jämförelsevis relativt liten omfattning – med undantag för
Gotland. Detta är viktigt ur strategisk synvinkel liksom den relativt stora
omfattningen av transporter till/från Norrland. Den sistnämna blir allt
viktigare i och med Sjöfartsverkets projekt Malmporten. Luleå är en av
de hamnar som har valts ut som strategiskt prioriterad hamn av EU. När
nu produktiviteten vid malmfälten ökar måste också transportkapaciteten
öka och Luleå hamn är det enda realistiska alternativet.47
Godstrafiken i Sverige förutspås öka med 64 procent till år 2040 samtidigt som dess klimatutsläpp minska med 70 procent till 2030 relativt
2010 samt vara helt fossilfri till 2040. Detta kräver att de inrikes gods
transporterna flyttas från landsväg till järnväg och sjöfart. Det är detta
problem som regeringens godsstrategi48 skall lösa.
Göteborgs hamn är den enda svenska hamnen som kan hantera transocean direkttrafik. Sverige har därigenom ett stopp på rutten Europa–Fjärran
Östern, som trafikeras av de största containerfartygen på världshaven.
Under 2000-talet har containerfartygens storlek ökat kraftigt och för att
behålla den strategiska funktionen med direkttrafik har regeringen beslutat
att påbörja en infrastruktursatsning i Göteborg som fått projektnamnet
Skandiaporten.49 Farleden och hamnen är bl a av det skälet av strategisk
betydelse för näringslivet i Sverige men också i Norge. Göteborg blir nu
också en hub för närsjöfart Belgien, Norge och Danmark.50 Härtill kommer
den ovan beskrivna utvecklingen av megaregionen Western Scandinavia.
Sjöfarten är definitionsmässigt global. Den svenska sjöfarten måste ses
ur flera perspektiv: inrikes, vilket godsstrategin gör, nordiskt, europeiskt
och globalt. Det europeiska samarbetet på området, bland annat EUs
maritima säkerhetsstrategi diskuterats nedan under rubriken Tillsammans
– samarbetet i EU.
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Ett fungerande samhälle kräver transporter. Detta gäller också för
Försvarsmakten avseende såväl personal som materiel och underhåll. Alla
transportvägar är sårbara. Broar, järnvägsknutar, hamnar och flygfält är
klassiska mål i krigföring.
Den svenska strategin enligt värdlandsavtalet bygger på att vi får militär
hjälp i ett krigsläge. Denna kommer att generera omfattande transportbehov
dels för tilltransport av förband och dels för försörjningstransporter längs
kusterna. Tilltransporten skyddas sannolikt av det aktuella landet men är
givetvis en svensk angelägenhet på vårt territorialhav; sådana transporter
kräver vidare bevakning, minröjning och säkra hamnar. Skyddet av försörjningstransporterna torde Sverige förväntas stå för. Natos transporter
för förstärkning av Baltikum måste komma in i Östersjön västerifrån och
påverkar därmed ofrånkomligen svensk säkerhet. Härtill kommer konsekvenserna av utvecklingen i Arktis. Sammantaget blir maritim säkerhet i
västerhavet ett gemensamt intresse Sverige – Norden – Nato.
Det kommer knappast att vara möjligt att ställa om ett nationellt
transportsystem byggt på järnväg och sjöfart till lastbilstransporter i ett
gråzon- eller krigsläge. Sjöfarten på svenska hamnar kan inte ersättas av
transporter över Trondheim av flera skäl, som redovisats ovan. Med den
planerade ökningen av sjöfarten kommer också behoven att skydda sjöfarten, inklusive hamnar med inlopp och utfartsvägar, att öka – och detta
längs hela den svenska kusten. Detta blir rimligen en stor fråga för nästa
försvarsberedning. I sammanhanget kan påpekas att Sverige, beträffande
livsmedel, bara är självförsörjande avseende morötter, lök, mjöl och ägg!51
När det gäller marin infrastruktur har Sverige redan idag infrastruktur
till havs; denna kommer att öka bl a som följd av omställningen till fossilfri energi. En stor vindkraftpark finns utanför Kårehamn på Öland.52
Regeringen stöder planerna på utveckling av havsbaserad vindkraft53,
ett område där Sverige ligger efter övriga Nordeuropa. Priserna uttryckt i
€/MWh är sjunkande – från 223 €/MWh 2001 till 68 €/MWh år 2045 –
vilket naturligtvis gör att denna energiform blir allt attraktivare. Havsbaserad
vindkraft är mer effektiv och sannolikt mer socialt acceptabel än vindkraftverk på land. Flytande vindkraftverk har väsentligt mindre miljöpåverkan
än fasta turbiner. Den producerade elkraften måste föras iland med kabel.
Såväl kraftverk som kablar blir strategiskt viktiga när denna produktionsform växer i betydelse.
Att elförsörjningen av Gotland sker med sjökabel är väl känt genom
pressens rapportering. Men Sverige är också förbundet med andra länder
genom åtminstone fem större sjökablar under Östersjön (Baltic cable,
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Fennoskan, Kontskan, Nordbalt och Swe-Pol Link).54 Härtill kommer projekt Hansa PowerBridge mellan Sverige och Tyskland. Genom dessa kablar
förbinds Sverige med EUs inre elmarknad.55 En annan typ av sjökabel men
minst lika viktig är de optroniska fiberkablar som förbinder vårt datanät
med andra länders (se karta https://www.submarinecablemap.com). Kablar
kan givetvis förolyckas men också saboteras och/eller avlyssnas. Ryssland
satsar stort på att utveckla denna kapacitet, bl a genom miniubåtar.56 Det
är oklart om och i så fall hur marinen kan skydda dessa vitala kabelförbindelser liksom vilka resurser som krävs för att laga dem.
Det finns potential för gruvdrift i Bottenhavet och Bottenviken eftersom där finns stora mängder av de viktiga metallerna kobolt och litium.57
Det är visserligen möjligt att Sverige av miljöskäl väljer att inte exploatera dessa fyndigheter – men andra kanske vill med tanke på metallernas
strategiska betydelse.

Moderna handelsfartygs beroende av hamnar58
Av FOI redovisning av den ryska marinen framgår att antalet amfibiefartyg är litet. Man blir därför beroende av handelsfartyg som i sin tur är
beroende av hamnar. Frågan om hamnars infrastruktur är följaktligen
strategiskt viktig.
Större, oceangående containerfartyg är beroende av intakta hamnar
med kranar för lastning och lossning. Hela proceduren är beroende av
fungerande informationsnätverk. Mindre containerfartyg för kustsjöfart
(feederfartyg) har i allmänhet egna kranar ombord och behöver därför
endast en någorlunda intakt kaj att lossa till eller lasta från. De flesta
mindre hamnar kan lasta och lossa container till/från mindre fartyg med
mobilkran på kajen men antalet containers som kan hanteras per tidsenhet blir då mycket låg.
Rorofartyg59 med ramp i för och akter behöver en hamn med ramp
(roroläge) för att kunna lasta och lossa. Dessa är i stort sett standardiserade måttmässigt, d v s rorofartyg kan i princip anlöpa vilken hamn som
helst som har ett roroläge. Om roroläge saknas kan ett sådant lätt åstadkommas med ett s k linkspan som i princip är en pråm med en 90-graderskurva på för fordon. De flesta större hamnar har ett sådant liggande
i beredskap. Linkspan bogseras som vilken pråm som helst. Dessutom
finns det rorofartyg som har vinklad akterramp och sidomonterad ramp
för fordon vilket gör fartygen oberoende av rorolägen.
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Slutsatsen är att rorofartyg inte är beroende av specialbyggda hamnar/terminaler för lastning och lossning av fordon. Men för att skapa en
roro-förbindelse mellan två hamnar som över tid har stor kapacitet (som
exempelvis i trafiken mellan Sverige och Tyskland eller Gotlandstrafiken)
fordras att såväl ytor i hamnar som tillfartsvägar är dimensionerade för
att hantera de stora mängder fordon som rorofartyg kan hantera. Det är
något man bör observera när man bedömer överskeppningskapacitet i
militära sammanhang.
Mindre kusttonnage – även modernt – har i allmänhet egna kranar för att
kunna anlöpa mindre hamnar där krankapacitet saknas eller endast finns
i enstaka lägen som kan vara upptagna eller av andra skäl inte tillgängliga.
Även större fartyg kan ha egna kranar men det varierar från fall till fall.

Sjöfartsskydd
Sjöfarten är omfattande och i ökande. Normalt i fredstid är den spridd
över stora ytor i våra omgivande havsområden. Fartygen går på de rutter som ger störst lönsamhet, kortaste sträckor mellan destinationerna
söks och anlöpen till hamnarna är styrda av när leveransen av lasterna är
kontrakterade och skall ske. I ett gråzonsläge är det rimligt att anta att
förhållandet fortgår. I händelse av väpnat angrepp, som även kan riktas
mot handelsfartyg, är det rimligt att tänka att dessa söker säkra rutter före
de som ger bäst ekonomisk vinning eller fullt ut resulterar i leverans i tid
enligt kontrakt. Frågan är hur och med vilka resurser marinen år 2030
kan skydda viktiga rutter för sjötransporter. Samtidigt som den uppgiften måste lösas ska marinen också kunna bekämpa fientliga transporter
med trupp och materiel på väg mot Sverige och reducera en motpartens
handlingsfrihet att kunna utnyttja omgivande havsområden för sina syften
som exempelvis utgångsgruppera örlogsfartyg med lv-bekämpande förmåga eller landattack – förmåga. Operativa avvägningar kommer behöva göras mellan vad som ska skyddas och vad som ska bekämpas. Vilka
hamnar som är prioriterade är en annan viktig bedömning för att kunna
etablera skydd med tillgängliga resurser. Vilka handelsfartyg som ska ges
prioritet avseende skydd bör bero på vilken typ av last de medför och hur
hög angelägenhetsgrad den har för totalförsvaret i den givna situationen.
Givet att sådan prioritering föreligger kan fartygen som ska skyddas antingen, enskilt eller samlat, ges eskort av marina stridskrafter för skydd
mot ubåtar, attackrobotar, flygstridskrafter, minor eller specialförband.
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Ett annat sätt är att helt enkelt anvisa rutter som bedöms mindre utsatta
för fientlig påverkan.
Går det då att parallellt med skyddet av sjöfarten mot väpnat angrepp
också lösa de andra marina uppgifterna? Exempelvis skulle en svensk sjöstyrka som bedriver skydd av för totalförsvaret prioriterade handelsfartyg
kunna bekämpa fientlig överskeppning. En avgörande faktor kommer
vara tillgången på målinformation. Desto bättre information som kan
inhämtas med radar-, signalspanings-, sonar- och rymdbaserade-system
desto säkrare målbild. Målinformationen kan därefter användas för att
sätta in långräckviddiga sjömålsbekämpande system. På det viset kan de
sjöfartsskyddande enheterna med sina långräckviddiga sjömålsrobotar
även bidra till att bekämpa en angripare till sjöss.
Slutsatsen är att det går att lösa fler uppgifter för en sjöstyrka än enbart
sjöfartsskydd eller enbart bekämpa fientlig överskeppning. Fördelningen
av uppgifter kräver en strategisk/ operativ avvägning, som underlättas
ju större antalet tillgängliga stridskrafter är. En internationell jämförelse
visar på följande. Natos norm är 100 sjödygn per år; d v s detta är miniminivån för en operativ besättning. Ett franskt örlogsfartyg är i normalfall till
sjöss c: a 150 dagar per år, ofta upp till 250. Man eftersträvar nu att byta
besättning var åttonde månad i syfte att få en rimlig bortovaro.60 Svenska
örlogsfartyg har ”bara” 70-90 dagar till sjöss, huvudsakligen beroende
på arbetstidsbestämmelser. I gråzonen och krig finns alltså en marginal.
Beträffande ubåtsvapnet har det beräknats att med fem besättningar till
tre ubåtar kan marinen i fredstid få ut totalt 310 sjödygn/år.61

Hybridkrigföring eller icke-linjär krigföring
av Emil Svensson. Kommmendör 1. Gr, ledamot av Kungl Krigsvetenskaps
akademien och Kungl. Örlogsmannasällskapet.

”Icke linjär” krigföring avfärdas ibland som en bisarr bisak men ställer
följande fråga på sin spets:
Om man står inför läget att betvinga ett annat samhälle och har möjligheten att
vinna genom att motståndaren kollapsar genom inre problem, väjer man då i
alla fall ett konventionellt anfall med militära medel?

En angriparplan som syftar till att tvinga Sverige till underkastelse skulle
säkert omfatta flera alternativ. En framgångsfaktor kan vara möjligheterna
att vara anonym, d v s inte direkt avslöjas som skyldig utan istället ha möjligheten att kasta skulden på någon annan; antingen på huvudmotståndaren,
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som då anklagas för att vara provocerande, eller på reella eller fiktiva terrorgrupper. Fördelen med anonymitet är att risken för direkta ingripanden
från omvärlden minimeras.
En anonym insats mot Sverige, t ex en sprängning av ett fartyg, kommer sannolikt att följas av en massiv informationskampanj som syftar till
att dölja angriparens identitet. Erbjudanden om ”hjälp” kan förväntas.
Det finns sannolikt även grupper i Sverige som skulle stödja, eller rent
av kräva, en eftergiftspolitik gentemot en förmodad motståndare. Sverige
har historiskt inte varit befriat från politisk och religiös fanatism. Om en
sådan ”-ISM” backas upp ekonomiskt så kan den göra stor skada utan
att den reella angriparens identitet avslöjas.
Sverige hade inget gott rykte åtminstone inte i forna Sovjetunionen. Både
malm- och ”permittent”-transporterna under Andra Världskriget sågs som
svenska politiska eftergifter. Ett spritt rykte i Ryssland, om att var tredje
dödad sovjetisk soldat dog av materiel som använt svensk järnmalm, har
bidragit till misstron mot Sverige. Påverkans- och propagandainsatser
genomförs redan nu mot och om Sverige.62
På den marina arenan passar undervattensmiljön väl för dolda insatser
mot oss. Hur underligt det än är så har människor svårt att inse att det
under vattenytan finns motsvarande terrängformationer som på fastlandet.
Med lämplig teknik kan alltså en angripare effektivt slå mot vårt utnyttjande av transportleder samt våra el- och teleförbindelser längs kusterna.63
Direkta landsättningar av specialförband för sabotage kan också ske via
undervattensmiljön.
Hur bör Sverige då agera?
1. Det viktigaste är att inse att problemet finns och förstå att icke-linjär
krigföring är mer sannolik än konventionella anfall.
2. Redundansen i samhällssystemen måste ökas. Det innebär inte att
hela kalla-krigsorganisationen måste återuppstå, men några reservmetoder och viss lagring måste sannolikt genomföras.
3. Eftersom anonymitet är en viktig parameter för angriparen så måste
våra system ha bättre möjligheter att identifiera angriparen. För undervattensverksamheten är detta en särskild utmaning.
4. Prioriterade farleder för sjötrafik måste kontinuerligt övervakas
mot bottenliggande vapensystem. Trots prioriteringar, så måste – på
grund av omfattningen – övervakningssystemet bygga på självgående
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obemannade farkoster. Eventuella vapeninsatser måste dock av rena
säkerhetsskäl genomföras av kontrollerbara system.
5. Erfarenheterna från ubåtskränkningar visar tydligt behovet av en
korrekt och snabb informationstjänst. Falska påståenden måste tidigt
bemötas; Försvarsmaktens informatörer måste prioritera bemötande
av sådana.
6. Försvaret av Gotland är ett särskilt problem för hela Försvarsmakten.
Marina system kommer att ha stora uppgifter när det gäller att säkra
underhålls – och evakuerings transporter för ön. På samma sätt kan
övervakning och skydd av undervattenskablar vara väsentligt för
Gotlands elförsörjning.
7. Utrikeshandeln måste skyddas genom övervakningsinsatser i lederna.
Sjöfartsskydd (t ex eskortering) av prioriterade transporter är sanno
likt nödvändigt.
8. Sist men inte minst måste marinen själv vara svårpredikterbar för
en eventuell motståndare. Kvalificerade förband måste uppträda
slumpmässigt över tid och område.

Luftförsvar på våra ytstridsfartyg
av Peter Bager. Flottiljamiral, ledamot av Kungl Krigsvetenskapsakademien och
Kungl. Örlogsmannasällskapet.

Lufthot är ett påtagligt hot för fartyg i ett litet hav som Östersjön. Attackflyg
kan enkelt nå hela området. De hot som måste kunna hanteras är bland
annat hot i form av utspaning från luften, flygande vapenbärare och
dessas vapen.
Visbykorvetternas huvudbeväpning mot lufthot är idag en allmålskanon
kompletterat med telekrigföring i kombination med smygegenskaper. Under
2020-talet tillförs, enligt Försvarsberedningen, en kvalificerad luftvärnsrobot.
En luftvärnsrobot (lvrobot) tillför, förutom längre räckvidd än pjäsen,
en bättre förmåga att skydda andra fartyg eller ett område i närheten.
Beroende på vilken luftvärnsrobot som tillförs erhålls olika förmågor.
Avgörande frågor är här val av målsökare liksom räckvidd.
Den beslutade anskaffningen av luftvärnssystemet Patriot är mycket
kostsam och Sverige kommer bedömningsvis inte att ha råd att anskaffa så
många system som motsvarar det reella behovet. För att överbrygga bristen
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i antal kan ett alternativ vara att de luftvärnsrobotar som anskaffas till
ytstridsfartygen också involveras i det strategiska luftförsvaret av Sverige.
Ett kvalificerat lvrobotsystem på våra ytstridsenheter är en ”game
changer” inte bara för marinen utan för hela försvaret. Tillskottet av utökad luftförsvarsförmåga påverkar vårt luftförsvar i positiv mening som
med synergieffekter med övriga system ger en avsevärt ökad förmåga.
Några avgörande förmågetillskott är följande:
• Beredskap.
• Ökad räckvidd.
• Flexibilitet.
• Spaning.
• Del i det strategiska luftförsvaret av Sverige.
• Begränsa motståndarens handlingsfrihet.
• Ökad rörelsefrihet för egna styrkor.

Beredskap/Alltid på plats
Våra ytstridsfartyg har alltid beredskap och är sammantaget till sjöss i
princip 360 dagar om året. Ett lv-system som är placerade på fartyg har
alltså i den bemärkelsen en hög beredskap och är dessutom lätt att flytta
till det område där det behövs mest. Det kan naturligtvis bli en konflikt
mellan att lösa traditionella marina uppgifter och att utgöra en del av
Sveriges strategiska luftförsvar. En sådan intressekonflikt är dock hanterbar.

Räckvidd/Handlingsfrihet
Dagens fartygsburna luftvärn har begränsad räckvidd och är egentligen
optimerat för självförsvar. En bestyckning med luftvärnsrobot ger fartyget
en större förmåga att bekämpa inte bara inkommande vapen riktade mot
fartyget utan ger också förmågan att bekämpa vapenbäraren. I förlängningen påverkas motståndarens handlingsalternativ i negativ riktning medan
våra egna handlingsalternativ påverkas i positiv riktning.
Den skyddande ”bubbla” som luftförsvarssystemet ger medför att vår
rörelsefrihet för såväl örlogsfartyg som handelsfartyg ökar dramatiskt. Det
innebär att vi kan genomföra sjötransporter med handelsfartyg, vi kan
också genomföra t ex ledpenetrering, minsökning/minröjningsoperationer
för att säkra inloppsleder och hamnar.
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Skapa borttryckning/nedtryckning av vapenbärare
Den ökade räckvidden på luftförsvaret möjliggör en större förmåga att
kontrollera eller bestrida motståndarens kontroll av luft- och därigenom
sjöterritorium genom att en motståndare förnekas möjligheten att manö
vrera och verka fritt. Motståndaren måste anpassa sitt uppträdande efter
den nya hotbilden. I realiteten kan det innebära at såväl spaningsflyg
som vapenbärare trycks bort så att planerad insats försvåras alternativt
förhindras.

Spaning/målinvisning
Ett långräckviddigt luftvärnssystem ställer krav på att det finns ett spanings- och målinvisningssystem som motsvarar räckvidden. Det kan vara
aktivt eller passivt och placerat ombord eller vara externt.
Fartyget kan med sina egna system förmedla information till att bygga
upp den gemensamma luftlägesbilden liksom vara mottagare av densamma.

Komponent i strategiska luftförsvaret
Med den spanings- och ledningsförmåga som fartygen har kan man förutom
att ingå som en spanings- och vapenkomponent i det strategiska luftförsvaret också fungera som luftförsvarsledare för ett större operationsområde.
Fartygen är rörliga, har gott egenskydd och är därför också svårare
att bekämpa än fasta ledningscentraler. Det skulle innebära att en förbekämpning mot fasta ledningscentraler skulle få mindre effekt eftersom
luftförsvaret fortsatt skulle kunna ledas från fartyg.

Ubåtsjakt
av Göran Frisk. Kommendör, ledamot av Kungl Krigsvetenskapsakademien och
Kungl. Örlogsmannasällskapet.

Svensk ubåtsjaktförmåga kommer under de närmaste åren att förstärkas
högst avsevärt. Detta sker genom att Helikopter 14F (Hkp 14F) med
torped 47 och länkförbindelse till andra enheter i ubåtsjaktstyrkan kan
bilda en stridsgrupp.
Ubåtsjaktstyrkan är ett tillfälligt sammansatt förband som har till uppgift att jaga ubåtar, s k fri ubåtsjakt, eller skydda fartyg från anfall från
ubåtar, s k bunden ubåtsjakt.
Ubåtar kan jagas på många olika tekniska och taktiska sätt. Ubåten
är tyst. Den förflyttar sig i tre dimensioner. Uppåt, neråt och horisontellt
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i vattenvolymen. Den rör sig normalt långsamt för att avge så lite buller
som möjligt och inte ge doppler. Vattenvolymen är ofta skiktad vertikalt
och horisontellt. Detta är särskilt utmärkande för Sveriges omgivande
farvatten. Ubåten har god kännedom om vattnets olika skikt och indelning i större och mindre volymer med olika täthet. Genom att uppsöka
optimalt vattenskikt kan ubåten försvåra för ubåtsjaktenheterna. Ubåten
kan också flytta sig nära botten och ibland inta bottenläge.
Ubåten försöker i det längsta hålla sig dold för jagande enheter, korvetter, minjaktfartyg, bevakningsbåtar, helikoptrar, flygplan, drönare etc.
Ubåten har olika sensorer för spaning, klassificering, och eldledning under
vattenytan. Spaning på ytan bedrivs optiskt med periskop med mörkerkapacitet och radar. Ubåtens passiva spaningsförmåga med sonar under
vattenytan är mycket god.
Ubåtens vapen är normalt torpeder mot ytfartyg. Mot andra ubåtar är
ubåtsjakttorpeder lämpligt vapen. Ett särskilt vapen är minor som normalt
skjuts från torpedtuberna. De placeras där de utgör ett hot mot sjöfart
och hamnar och motståndarens fartygsbaser.
En ubåtsjaktstyrka är ett tillfälligt sammansatt men samövat förband.
Idag består en sådan typiskt av två Visbykorvetter, två minjaktfartyg
typ Koster, två bevakningsbåtar, tre spaningsbåtar, en hkp14F- rote med
torped 47. Hkp-roten kan avlösas av en ny rote när flygtiden har gått ut.
Visbykorvetterna är bestyckade med fyra torped 47 och sjunkbomber
m/33. Minjaktfartygen är bestyckade med ELMA-kastare64 och sjunkbomb m/33 medan bevakningsbåtarna är bestyckade med sjunkbomb
m/33. Helikoptrarna bestyckas med två torped 47. Sonaren är en doppsonar med vilken man kan spana i skiktade vatten. Sonaren har också
en högfrekvent del med vilken man kan spana längs sjöbotten och kring
topografiska undervattensformationer.
Ubåten är tyst och uthållig medan helikoptern är snabb och kan överraska. Helikoptern upptäcks normalt inte av ubåten såvida inte ubåten
börjar spana optiskt med periskop eller radar. Då är dock risken stor att
ubåten upptäcks optiskt eller med radar och klassificeras. En ubåt och
en helikopterrote genomför duell där ubåten försöker dölja sig på olika
sätt medan roten slår ner överraskande. När helikoptern sänder med sin
sonar får ubåten en uppfattning var Hkp 14F med torped 47 befinner sig
ungefärligt.
Torped 47 är nyutvecklad med en äldre modell (torped 45) som grund.
Torpeden är trådstyrd och är försedd med såväl passiv som aktiv målsö47

kare. Den taktiske koordinatorn i helikoptern kan styra torpeden i djup
och sida och öka och minska farten.
Helikopter 14F har också en spaningsradar mot ytmål för navigering
och målangivning till ytstridskrafter. Spaningsradarn kan också inriktas
mot små mål t ex periskop, antenner, snorklar etc.

Slutsats
Med hjälp av korvetter och hkp 14F kan vi konvojera och eskortera sjötrafik
längs våra kuster samt mellan fastlandet och Gotland. Vi kan också möta
och eskortera handelssjöfart till och från Göteborg och andra hamnar på
Västkusten. Genom det svensk-finska samarbetet (FISE NAVAL) kan vi
också bidra till skyddet av finsk sjöfart i skärgårds- och kustområden t ex
Ålandsområdet och Finska viken medan den finska marinen kan förstärka
skyddet längs vår kust.

Obemannade farkoster
Obemannade, autonoma farkoster – i Sverige ofta kallade drönare, en
försvenskning av drone, blir allt viktigare. Att farkosten är autonom innebär att den själv kan ta och genomföra beslut till skillnad från fjärrstyrda
farkoster. Drönare finns i alla storlekar från nano-drönare om några centimeter till Global Hawk som har 40 m mellan vingspetsarna. Drönare är
vanligast inom luftarenan men kan också användas på land och till sjöss
– på, över och under vattnet.
Drönare kan användas för en mängd uppgifter: spaning, kommunikation, transporter, ubåtsjakt, minspaning, elektronisk krigföring samt
som vapenbärare. Från att i första hand använts för ”smutsiga, tråkiga
och farliga uppgifter”65 får de under 2020-talet en allt viktigare roll i
världens försvarsmakter. Allmänt kan de ses som force multipliers – de
mångdubblar de bemannade systemens förmåga och närvaro. Genom att
de är obemannade behöver konstruktören inte ta hänsyn till en besättning
som är i behov av mat, sömn, viss komfort etc.
Swarming är en term som ännu inte har någon svensk motsvarighet;
kort innebär den en insats med ett antal, i första hand små, drönare som
genom AI koordinerar sin verksamhet inbördes.
I denna bok förutsätter vi att marinen tillförs drönare under 2020-talet.
Vid årtiondets slut kommer en sjöstyrka att kunna ha ett antal drönare i
luften, på ytan, och under vattnet för spaning, telekrigföring, kanske som
vapenbärare med mera. Fartyg och drönare ingår i ett nätverk. Amfibiekåren
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kommer att ha bärbara drönare för övervakning av terräng och farleder;
på, över och under ytan – det senare kommer dock sannolikt att kräva
något tyngre enheter.
För ett högteknologiskt land är en satsning på drönare ett naturligt val.
Vapenbärande autonoma och obemannade farkoster ställer en rad frågor
av politisk och etisk art som inte diskuteras här.66

Cyberarenan och den elektromagnetiska arenan67
Cyber
Cyberarenan inkluderar alla former av nätverkade, digitala aktiviteter.
Enkelt kan detta uttryckas så att varje digital enhet kan utsättas för en
cyberattack. Nästan allting i vårt samhälle, inklusive Försvarsmakten, är
påverkade eller beroende av digital teknik (IT) som medel eller i form av
hot av varierande slag. Cyberarenan kan definieras som
a global domain made up of information technology infrastructure (including
the Internet), telecom networks, information systems, computers, as well as their
control systems. It includes the transported digital information as well as the
operators of on-line services.68

Ett ”cybervapen” består av tre olika delar:
1. Vektor; det sätt på vilket det attackerande systemet når sin motpart:
kabel, USB-sticka, elektromagnetisk våg etc.
2. Utnyttjande; den kod som gör det möjligt att penetrera motstånda
rens säkerhets- och försvarsåtgärder.
3. Stridsdel; det fientliga programmet (malware) som injiceras i motståndarens system för att spionera, manipulera, förstöra.
Cyberarenan kan användas för olika angrepp av såväl statlig som andra
aktörer; det senare bortser vi från här. Från militär synvinkel används cyberarenan främst inom informationskrigföring och elektronisk krigföring
– eller krigföring på den elektromagnetiska arenan.
I informationskrigföring strävar båda sidor efter kontroll av den
egna informationen samt att påverka motståndarens information.
Informationskrigföring omfattar dels propaganda och desinformation samt
försvar häremot och dels ”kampen” mellan tekniska informationssystem.
Gränsen är flytande – en hacker kan exempelvis ”stjäla” ett TV-program
och ersätta det med ett eget. Det senare skedde 2015 när det normala
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programmet på franska TV5 ersattes med propaganda för Islamska Staten
eller DAESH.69

Den elektromagnetiska arenan
Marinen har varit aktiv på den elektromagnetiska arenan sedan de första
proven med trådlös telegrafi 1899.70 Den första användningen av arenan
var alltså att överföra information. Under första världskriget tillkom
signalspaningen. En av de första åtgärderna som vidtogs av Kustflottan
vid krigsutbrottet 1914 var att avdela två fartyg (HMS Claes Uggla och
HMS Clas Horn) att spana på rysk telegrafi; samtidigt utgick order att
alla känsliga meddelanden skulle chiffreras.71 Härmed hade tre grundläggande aktiviteter inom den elektromagnetiska arenan etablerats: överföra
information, lyssna på annans information samt skydda egen information.
Under andra världskriget tillkom radarn, möjligheter att störa och manipulera denna samt att skydda sig mot detta. Nästa steg var de digitala
nätverken där olika enheters informationssystem är, mer eller mindre,
sammankopplade. Dessa kan attackeras och måste därför försvaras.

Överlappning
Det framgår att cyberarenan och den elektromagnetiska arenan delvis är
sammankopplade. En cyberattack via en fysisk ledning tillhör inte den
elektromagnetiska arenan. Störning av en radar med ett fysiskt skenmål
(exempelvis så kallade remsor) ingår inte i cyberarenan. Men en attack
mot ett nätverk genom att malware injiceras via en digital radar- eller
radiomottagare överlappar båda arenorna.
Att striden om kontroll över cyberarenan och den elektromagnetiska
arenan är en integrerad del av modern krigföring framgår av nedanstående citat från amerikanska flygvapnet:
Superiority in air, land, sea, space or cyberspace cannot be gained without
control of the electromagnetic spectrum, and our adversaries are attacking the
spectrum every day.
The electromagnetic spectrum touches everything we do, and we must make sure
[that] use and protection of this spectrum includes a whole-of-government and
international approach.72
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Bastjänsten och utländsk närvaro
av Patrik Gardesten. Överste, ledamot av Kungl Krigsvetenskapsakademien och
Kungl. Örlogsmannasällskapet.

Läget 2020
Idag bygger den marina bastjänsten på en hög grad av flexibilitet där aktuell hotbild tillsammans med beslutad försörjningsnivå blir styrande för
logistikförbandets utformning och uppgifter. Detta kräver chefer som har
såväl kunskap som långtgående mandat att verka med uppdragstaktiken
som ledningsfilosofi.
För att stödja nationella operationer längs den svenska kusten kan militära och/eller civila resurser beställas till en så kallad terminalplats för ett
riktat understöd till plattformar och förband. För tyngre och mer avancerat underhåll hänvisas till civila varvsentreprenörer där upphandlande
avtal finns. I allt väsentligt är fortfarande infrastrukturen för den marina
logistiken dimensionerad för funktionalitet i fred där en motståndare inte
vidtar några aktiva åtgärder för att störa, hindra eller förstöra.
Efter militärregionernas etablering har en ny aktör uppstått som påverkar de marina förbanden i dess utövande av landburen logistik. Detta
gäller inom flera funktioner, exempelvis förflyttningar, säkerhetstjänst
och underrättelsetjänst men även samverkan med civila aktörer som leds
av chef militärregion. Här är behovet stort av en väl fungerande ledning
för att kunna samordna rörelser samt att maximalt kunna utnyttja tillgängliga resurser för skydd och bevakning. Utan denna ledning riskerar
logistik-kedjan att brista där den är som svagast samtidigt som handlingsfriheten att kunna anpassa logistiken efter förändrade behov, exempelvis
genom omdirigering beroende på hur hotbilden utvecklar sig försvinner.
Parallellt med de marina basförbanden som utvecklas och leds av marinchefen har utveckling av befintliga garnisoner, påbörjats, t ex depå- eller
basförband. Dessas uppgifter är geografiskt knutna till respektive garnisonsort. Huvuduppgifter för chefen för ett depåförband eller basförband,
som tillika är garnisonschef, är att säkerställa och stödja krigsförbandens
aktivering, mobilisering och spridning eller utgångsgruppering. Mycket
återstår att analysera, studera och besluta om, exempelvis interaktionen
mellan dessa depå- och basförband och de marina basområdena och marinens basförband, arbetet dock är påbörjat.
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Värdlandsstöd – ett krav för att få militär förstärkning
Den svenska strategin bygger på att vi får militär förstärkning från andra länder; exempelvis USA. Som värdland behöver Sverige kunna ge
stöd för sådana förstärkningar, ”värdlandsstöd”. Ett sådant kräver att
Försvarsmakten får stöd från andra myndigheter exempelvis med att
få tillstånd till svenskt territorium, stöd med ledning efter samverkan,
säkerhets- och skyddsåtgärder samt information till allmänheten. Stöd
behöver också ges från såväl civila privata aktörer som från kommunala
och statliga dito när det gäller tillgång till resurser i form av infrastruktur,
transporter, hantering av gods, försörjning och sjukvård. Detta förbereds
inom ramen för det nu påbörjade arbetet med ett starkare totalförsvar
där totalförsvars- och försvarsmaktsövningar är viktiga milstolpar för att
bygga förmågan att kunna ta emot militärt stöd.
I Försvarsmaktens erfarenhetsredovisning efter FMÖ 17 då större övningsmoment genomfördes med värdlandsstöd till förband från Frankrike
och USA pekar man särskilt på behovet av tillräckliga resurser bl a vad
gäller transporter, säkerhetsförband samt nödvändigheten av en tydlig och
känd hierarki utifrån ledningsfilosofin ”en uppgift – ett område – en chef”.73
Slutsatser med inriktningar för framtidens marina bastjänst, utveckling
och målbilder
• Inledningsvis konstateras att en fungerande marin bastjänst i krig, gråzon
och fred är ett måste för att kunna ge logistik till egna eller partners
marina förband. Skyddet behöver dimensioneras för att också vara
ett områdesskydd och inte bara ett objektsknutet skydd då det krävs
säkra till- och fråntransportvägar liksom avlastningsplatser vilket gör
bastjänstområdena långt mycket större än ”bara” en hamn.
• I den dimensionerande hotbilden ingår fysisk förbekämpning. Samtidigt
är dagens marina basområden till del belägna i städer och områden
som tillika är civila befolkningscentra, exempelvis Göteborg och
Karlskrona. Därmed är riskerna för att civilbefolkningen kommer
till skada stora. Detta innebär att, om inte hotet från luftangrepp
kan elimineras eller kraftigt reduceras, bör framtidens basområden
geografiskt vara i glest bebyggda områden. Basområdena bör ha särskilt avdelade skyddsförband med möjlighet att verka mot befintliga
dimensionerande hot. Terminalplatser bör också vara fortifikatoriskt
skyddade för att kunna genomföra logistik även under högt hot eller
bekämpning.
52

• Tillsammans med ovanstående krav på skydd och glesbefolkad terräng
föreslås basområdena geografiskt vara belägna för att säkerställa tidig
insats mot hotade delar av svenskt territorium. Var dessa basområden placeras påverkas av vapen- och sensorsystems verkansområden,
ankörningstider för plattformar och bedömningar om motståndarens
operativa och taktiska mål.
• Behov av kvalificerade och dedikerade skyddsförband föreligger varför
dessa behöver utvecklas. Som ett komplement bör förmågeuppbyggnad genom utbildning, övning och träning med allierade genomföras.
• För en angripare kommer tillgången på kvalificerade resurser och kvalificerad ammunition för avståndsbekämpning vara begränsade och
därför också kräva prioriteringar i sina målval. I kombination med
ett gott fortifikatoriskt skydd som kompletteras med skyddsförband
samt en förberedd vilseledning om var målen befinner sig exempelvis
genom hög rörlighet, maskering och skenmål utmanas angriparen
ytterligare. Därför föreslås även en rörlig bastaktik som ett komplement till den fasta skyddade infrastrukturen för marin bastjänst.
Sammanfattningsvis konstateras att en i framtiden större marin insatsorganisation kräver en motsvarande ambitionsökning vad gäller marin bastjänst. Detta innebär att konceptet för marin bastjänst behöver utvecklas
mot något avsevärt större och mer anpassat mot framtidens hotbild. För
att reducera hotet om avståndsbekämpning och samtidigt minimera risken för påverkan vid bekämpning föreslås att såväl ökat skydd som egen
handlingsfrihet skapas genom en kombination av fast och rörlig bastjänst
inom större basområden. I dessa basområden skapas skydd för förband
och plattformar genom fortifikatoriskt skyddad infrastruktur, närvaro av
skyddsförband samt en utvecklad och rörlig bastaktik.

Resursstrategi
En fullständig marin strategi bör också innefatta en resursstrategi d v s hur
skall erforderliga resurser skapas? En resursstrategi bör omfatta förmåga
att genomföra forskning och utveckling, utbildning av personal både för
den aktuella industrin som för marinen och industriresurser för konstruktion av materiel. Den bör peka på hur synergi kan skapas mellan civil och
militär industri respektive marina och civila ”sjöverkande” myndigheter.
Detta diskuteras nedan i avsnittet Väsentligt nationellt säkerhetsintresse
(VNS Marin) för Försvarsmaktens marina förmågor.
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Finland bygger sina nya korvetter i stål; våra Visby-korvetter byggdes
i komposit; vilket material bör då utnyttjas för de kommande fartygen?
Frågan diskuteras i Materialval i stridsfartygsdesign.

Väsentligt nationellt säkerhetsintresse (VNS Marin) för
Försvarsmaktens marina förmågor
av Kent Gutensparr. Kommendör, ledamot av Kungl Krigsvetenskapsakademien
och Kungl. Örlogsmannasällskapet.

Väsentligt nationellt säkerhetsintresse för Försvarsmaktens marina förmågor,
inklusive kompetens och tillhörande system, omfattar följande förmågor:
1. Förmåga till framskjuten spaning.
2. Underrättelseinhämtning.
3. Långräckviddig bekämpning från ubåt.
4. Förmåga till minering, kartering och minröjning.
5. Förmåga till fast och rörlig undervattensövervakning.
6. Ubåtsjaktförmåga.
7. Sjöfartsskydd.
För att kunna utveckla och vidmakthålla Försvarsmaktens operativa förmåga inom det marina området krävs bland annat kostnadseffektiva ubåtar i enlighet med Försvarsmaktens behov av integritetskritiska förmågor.
Där bedöms utländska leverantörer inte kunna leverera denna förmåga,
då den är särskilt signaturanpassad för att kunna verka i den specifika
miljön som finns i Östersjön och Västerhavet. Vad avser ytfartyg och till
del amfibieförmågor så föreligger liknande behov, vilket kräver specifik
anpassning till Försvarsmaktens operativa krav och operativa miljö.
En nationell strategi för materiel- och kompetensförsörjning inom den
integritetskritiska förmågan för marina förmågor krävs för att bibehålla
Försvarsmaktens operativa förmåga under 2020-talet och framåt. Denna
nationella strategi bör omfatta inte bara materiel utan framförallt personal/kompetenser såväl inom staten som inom industrin.
En stor del av den grundläggande marina förmågan återfinns i Försvars
maktens krigsförband. Långsiktigt kan inte erforderlig kompetens för staten
och industrin bibehållas om inte rekryteringsbasen utökas och prioriteras. Försvarsmakten behöver säkerställa kompetens för kravställning av
nya förmågor medan Försvarets materielverk (FMV) behöver säkerställa
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upphandlings- och beställarkompetens samt teknisk specifikationskompetens. Försvarets forskningsinstitut (FOI) behöver säkerställa forskar- och
utvecklingskompetens. Därutöver krävs undervattensspecifik utbildning
vid universitet och högskolor.

Hur skulle en strategi för materielförsörjning och materiell
utveckling samt kompetensförsörjning kopplat till Försvarsmaktens
marinaförmågor vara uppbyggd och säkrad över tiden?
Strategin bör utgå från beslutad organisation och dagens krigsförbands
förmågor enligt gällande inriktningsbeslut. En strategi för materielförsörjning och materiell utveckling bör utgå från nationell kompetens, med
nationella resurser och förutsättningar, som långsiktigt ska vidmakthålla
Försvarsmakten marina krigsförband, där den integritetskritiska förmågan, försörjningslösningar och tillgänglighet över olika beredskapsgrader
är väsentlig.
För att bibehålla den tillgänglighet och den integritetskritiska förmågan för marina förmågor, som krävs för att verka i Försvarsmaktens operationsområden, är det nödvändigt med ett långsiktigt åtagande mellan
staten, universitet/högskolor och svensk industri. Strategin bygger på att
kompetenserna omväxlande nyttjas för ubåts- respektive ytfartygsprojekt,
avseende vidmakthållande och nyproduktion. Strategin ger en trovärdig,
långsiktig och kostnadseffektiv försörjningslösning och tillgänglighet med
nationella marina resurser. Minimum för att vidmakthålla väsentligt nationellt säkerhetsintresse för marina krigsförband och dess förmågor är
att dagens krigsförband plus två ubåtar vidmakthålls och omsätts över
tiden. För att vidmakthålla kompetens krävs regelbundet återkommande fartygsprojekt och kontinuerlig systemutveckling samt forskning och
teknikutveckling, inte minst inom undervattensområdet.

Modell för att kunna utveckla en strategi för materielförsörjning och
materiell utveckling, med nationella resurser
För att kunna utveckla, vidmakthålla och skapa tillgänglighet med Försvars
maktens operativa förmåga inom det integritetskritiska undervattensområdet,
krävs en strategi för materielförsörjning för militär undervattensförmåga som ska innehålla mål och aktiviteter. För att nå målet att tillgodose
Försvarsmaktens operativa behov, föreslås en utveckling av en modell som
bygger på ett nära, förtroendefullt och transparent samarbete mellan olika
parter i staten, samt mellan staten och industrin.
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Genom huvudleverantörskap (med full insyn) i kombination med konkurrensutsättning av delsystem så nyttjas marknadens möjligheter till lågt
pris och höga prestanda som möter Försvarsmaktens behov.74 Resultatet av
den modellen är kostnadseffektiva ubåtar i enlighet med Försvarsmaktens
behov av den integritetskritiska förmågan där utländska leverantörer inte
kan leverera denna förmåga, då den är särskilt signaturanpassad för att kunna verka i den specifika miljön som finns i Östersjön och Västerhavet. Vad
avser ytfartyg så föreligger liknande behov framförallt för uppgifter som ska
lösas under vattnet, vilket kräver specifik anpassning till Försvarsmaktens
operativa krav och operativa miljö. Om strategin ska utvecklas kommer
stora delar av statens investeringsplan inom försvarsområdet att knytas
till ett företag. Vid ett sådant långsiktigt åtagande mellan industrin och
staten krävs en affärsmodell där statens intressen omhändertas i ett långsiktigt perspektiv. Modellen ska säkerställa att operativa förmågor kan
levereras enligt statsmakternas behov och planering, men också att den är
kostnadseffektiv och hushåller med statens resurser. Modellen ska också
hantera risker på ett hållbart, tillgängligt och hanterbart sätt för staten,
där riskerna i stor utsträckning minimeras eller begränsas för staten.
En sådan modell och strategi för materielförsörjning och materiell utveckling, med nationella resurser, skapar goda förutsättningar för export
och internationella samarbeten, vilket det finns goda exempel inom flygområdet samt från de erfarenheter som utvärderats efter det att ubåten
Gotland genomfört övningar med US Navy under två år utanför San Diego.

Vad är väsentligt nationellt säkerhetsintresse
Ett väsentligt nationellt säkerhetsintresse är att upprätthålla en regional
stabilitet i Östersjön med marina stridskrafter utgörande ett tydligt bidrag till försvarets samlande tröskeleffekt. Det innebär att ur ett operativt
perspektiv ha förmåga att, i spannet från territoriell integritet till väpnat
angrepp, dolt kunna bedriva underrättelseinhämtning, säkerställa operativ handlingsfrihet och rörlighet samt att kunna upptäcka och bekämpa
en kvalificerad motståndares ubåtar, ytstridsfartyg och strategiska mål.
Det är därför viktigt för svensk försvarsförmåga att långsiktigt bibehålla
och utveckla marina krigsförband och dess förmågor. Då denna i hög grad
är integritetskritisk, samt att associerade teknologier och systemområden
omges av hög sekretess, föranleder krav på tillgänglighet, försörjningsoch informationssäkerhet att nationell integritet och självständighet, i
förhållande till andra stater, kan upprätthållas. Detta innebär i sin tur att
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en miniminivå av nationella produktionsresurser och kompetenser måste
bibehållas och utvecklas över tiden.

Påverkan av befintliga och framtida strategiska samarbeten med
andra länder avseende industriell design- och konstruktionsförmåga
Samarbete inom det marina förmågeområdet eftersträvas med mellanstora
marina nationer som samtidigt är tekniskt kvalificerade inom det marina
området, där Sverige tar en avvägd roll baserat på svensk designkompetens
och förmåga att bygga kostnadseffektiva marina plattformar och förmågor.
Ska samarbete med andra länder och internationella aktörer kunna ge
nomföras så krävs ett robust och långsiktigt åtagande från svensk politisk
nivå för att kunna utveckla, designa, konstruera, producera och vidmakt
hålla kvalificerade förmågor inom de marina krigsförbanden. Detta innebär att det i statens försvars- och försvarsmaktsplanering måste finnas ett
väsentligt nationellt säkerhetsintresse annars är Sverige inte intressant som
samarbetspartnerpartner.

Förutsättningar för export och dess påverkan på en tänkt produktion för svenska behov
Staten har sedan ett par år arbetat efter en internationell ubåtsstrategi
”Mål och strategi för internationellt ubåtsmaterielsamarbete”. Successivt
har Försvarsmakten implementerat FMV:s internationella ubåtsstrategi,
där den skapar mest försvarsnytta och där den bedöms ge störst kostnads- och operativ effekt för Försvarsmakten. Syftet med strategin är att
söka samarbeten och export för att säkerställa den nationella förmågan.

Slutsats
För att säkerställa och utveckla den förmåga som Försvarsmakten har
idag avseende marina krigsförband och dess förmågor under 2020-talet
och framåt, krävs en strategi för att fortsatt kunna vidmakthålla väsentligt
nationellt säkerhetsintresse inom det marina området som syftar till att
upprätthålla en regional stabilitet i Östersjön (över, på och under ytan)
och utgöra ett tydligt bidrag till försvarets samlande tröskeleffekt. Detta
kan endast uppnås genom att svenska staten utvecklar och vidmakthålla
integritetskritiska förmåga i marinens krigsförband och dess förmågor.
Utländska leverantörer bedöms inte kunna leverera denna förmåga, då
den är särskilt signaturanpassad för att kunna verka i den specifika miljön
som finns i Östersjön och Västerhavet.
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Materialval i stridsfartygsdesign
Nedan presenteras en förenklad sammanfattning av avsnittet om denna
fråga av kommendör Jan Ericsson. Hela avsnittet återges i bilaga 5.
Valet mellan ett fartyg i stål eller kolfiber-sandwich beror till största
delen på fartygets målsättning det vill säga på önskade förmågor. Vissa
förmågor går inte att uppnå eller är svåra att uppnå beroende på val av
material. Ett fartyg med Visby korvettens förmågor och låga signatursspekt
rum skulle vara svårt för att inte säga omöjligt att uppnå med ett skrov i
stål. Om man vill minska förmågan med låga signaturer för till exempel
förmåga till gång i is (isklass) och en lägre initial anskaffningskostnad så
är stål att föredra. Man kan även välja att väga låga signaturer mot att i
stället ha mer aktiva skydd med vapensystem och så vidare. Beroenden
som försörjningstrygghet, förmåga och kompetens inom riket måste också
vägas in i valet av material samt kostnad under hela livstiden (Life Cycle
Cost LCC, Total Cost of Ownership TCO). Ett fartyg i kolfiber-sandwich
ger en indikativ TCO som är lägre än för ett stålfartyg. Beroende på hur
jämförelsen görs kan skillnaden i TCO bli så stor som upp till 50 procent
till kolfiber-sandwichens fördel.

Rysk förmåga 203075
De ryska stridskrafterna har generellt kraftigt ökat sin förmåga under
den senaste tio-årsperioden. Budgeten är dock inte överväldigande, den
motsvarar en 15-del av Natos.76
De stora övningarna i serien Zapad visar hur den ryska förmågan ökar.
Medan Zapad 2009 omfattade omkring 13 000 man, deltog, uppskattningsvis, mellan 60 000 och 70 000 man i Zapad 2017 (dessa två övningar
utspelade sig i det västra militärdistriktet). Övningar av denna typ skulle
kunna vara förspel till en väpnad attack mot Baltikum. De är givetvis
avsedda att, utöver övning, visa Nato sin förmåga och tjänar däremot ett
politiskt syfte: avskräckning. Men de skall också visa potentiella kunder
vad rysk materiel kan åstadkomma.77
FOI bedömer att de ryska marinstridskrafterna sannolikt kommer att
öka sin förmåga till kustnära operationer – d v s i farvatten som Östersjön.
De större fartygen från Sovjettiden kommer att moderniseras och kvarstå
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i tjänst. Nybyggnad av korvetter och fregatter kommer att prioriteras de
närmaste åren.
Antalet robotar med lång räckvidd kommer att öka påtagligt. Ryssland
kommer ändå inte att under perioden få förmåga att slå en ”jämbördig” motståndare i ett regionalt krig; läs USA och kanske Frankrike och
Storbritannien.
Eftersom dessa fartyg är utrustade med moderna fjärrstridsrobotsystem – exempelvis kryssningsrobotsystemen Kalibr‑NK mot markmål och P‑800 mot sjömål
liksom luftvärnsrobotsystemet Polymert- Redutt – kommer Ryssland under nästa decennium att kunna kombinera kraftfulla kustnära marina förmågor med
förmågan att sätta upp operativa ytstridsfartygsgrupper åtminstone för korta
högsjöuppdrag.

Aktuella ryska robotsystem:
Robot

Räckvidd

Mål

Vapenbärare

SS 26 Stone/9k820
Iskander

50 à 500 km
(ballistisk)

Kärnvapen eller
konventionell

Markrörlig

SA-21 Growler/S-400
Trumf

120 km mot
kryssningsrobotar
400 km mot flyg

Kryssningsrobotar,
flyg

Markrörlig

SS-N-22
Sunburn/P-270 Moskit

120 km

Sjömål

Flyg, ytstridskrafter, ubåtar

SS-N-25 Switchblade/
Ch-35E Uran

260 km

Sjömål

Flyg, ytstridskrafter, ubåtar

SS-N-27 Sizzler/Kalibr
3M-54

300 à 2 600 km

Sjö- eller landmål

Flyg, ytstridskrafter, ubåtar

SS-C-5 Stooge/K-300P
Bastion-P

350 – 450 km

Sjö- eller landmål

Kustrobot

S-350 Poliment – Redut

9M96E – 40km
9M96E2 – 120 km

Luftmål

Fartygsburen,
under utveckling

FOI tror inte att antalet ryska konventionella ubåtar – sådana användbara i trånga farvatten som Östersjön – kommer att öka i någon större
utsträckning. Man kommer knappast att ha ubåtar med luftoberoende
maskineri (alla svenska ubåtar har sådant maskineri redan idag). Men
självklart kan sådana ombaseras från andra mariner.
Idag har Ryssland följande marinstridskrafter i Östersjön (Östersjömarinen).
Som framgår av tabellen är alla befintliga fartyg inte operativt tillgängliga
p g a skador etc:
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Fartygstyp

Totalt

Tillgängliga

Jagare

1

0

Fregatter

2

1

Korvetter

4

4

Landstigningsfartyg

4

4

Robotfartyg & patrullfartyg

7

0

Ubåtsjaktkorvetter

6

0

Minsvepare havsgående

1

0

Landstigningsbåtar

9

0

Robotbåtar

6

0

Minsvepare

10

0

Konv. ubåtar

1

1

Slutsatser
Av ovanstående kan man dra tre försiktiga slutsatser avseende förmåga för
Sverige. Den första är att Ryssland satsar på förmåga att bekämpa mål –
land, sjö och flyg – från stora avstånd. Den andra är att denna flotta inte
är avsedd att stödja en invasion av Sverige – antalet minröjningsfartyg,
-svepare och landstigningsfartyg/båtar är alldeles för litet. Den tredje är
att med en rimlig förnyelsegrad kan de samlade svenska och finska marinstridskrafterna hållas i paritet med de ryska.
I den norra marinen finns väsentligt fler ubåtar än i östersjömarinen.
En slutsats kan vara att skydd av vår sjöfart är mer aktuell på Väst- än
Ostkusten; jfr resonemanget om Arktis ovan.
Det är dock viktigt att komma ihåg att sjöstridskrafter är strategiskt
(och taktiskt) rörliga. Ryssland kan omgruppera fartyg från, främst, norra
marinen till östersjömarinen inför en konflikt. Men det går inte att göra dolt.

Tillsammans
De sex arenorna
Krig genomförs idag på sex arenor: mark, sjö, luft, rymd, cyber och den
elektromagnetiska. Av dessa är mark och sjö ursprungliga medan flyg
arenan tillkom för hundra år sedan. Rymdarenan har hittills i allt väsentligt
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varit obemannad men idag inrättar flera länder – åtminstone Frankrike
och USA – särskilda rymdkommandon; USA har till och med en särskild
försvarsgren för rymden (US Space Force). Cyberarenan och den elektromagnetiska arenan skär genom alla andra arenor och är de två arenor där
människan inte kan vistas; de är dessutom delvis överlappande.78
Det moderna sjökriget rör sig över alla sex arenorna:
• Sjöarenan, den maritima, omfattar strid under, på och över vattenytan.
Sjöstyrkan innehåller ytstridskrafter, ubåtar, obemannade farkoster
(se dock nedan) och samverkande flyg och helikoptrar.
• Markarenan kan bekämpas av sjöstridskrafter, och vice versa. En sjöstyrka utnyttjar markarenan i samband med bl a bastjänst. Hamnar
är av stor betydelse och utgör en övergång mellan hav och land.
• Luftarenan är dels integrerad i den maritima arenan men också taktiskt
självständig exempelvis avseende strategisk spaning.
• Rymdarenan är ständigt närvarande för navigering, spaning och kommunikation;
• Cyberarenan är relativt ny men blir snabbt viktigare; den är närvarande
i all militär (och civil) verksamhet som utnyttjar datorer.
• En sjöstyrka manövrerar i den elektromagnetiska dimensionen genom
sitt sätt att hantera radar, radio och elektromagnetiska motmedel;
enkelt uttryck gäller det att avväga möjligheterna att upptäcka och
samverka mot risken för upptäckt. Det gäller att i varje fall ha säkrad information inom den egna styrkan medan man strävar efter
informationsöverläge relativt fienden eller, allra helst, informationsherravälde.79 Beredskap måste emellertid finnas att samordna striden
trots svårt störda informationsmedel.
Under 2020-talet tillkommer kanske en arena: de autonoma och obemannade farkosterna på marken, till sjöss (under, på, över ytan) samt i luften.
De är särskilt nära kopplade till rymd- och cyberarenorna Hur dessa
kommer att integreras i en sjöstyrka återstår att se.
En svensk sjöstyrkechef (OTC – Officer in Tactical Command) har dock
knappast handlingsfrihet i alla dessa domäner. Beträffande markarenan
måste samordning ske med amfibieförband, markstridskrafter och hemvärnet. I luftarenan måste samordning ske med flygstridskrafter dit nu
också marina helikoptrar hör. Beträffande rymdarenan så kommer det
att gå att störa ut radar- och optroniska sensorer; vidare finns det 2030
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små och lätta satelliter för exempelvis spaning. Alla enheter är engagerade i cyberförsvaret och manövrerar i den elektromagnetiska. Offensiv
cyberverksamhet kräver dock någon form av överordnad styrning i syfte
att undvika interna konflikter.

Samarbetet med Finland80
Det marina samarbetet med Finland är intensivt. Det kommer starkt att
gynnas av Finlands ambitiösa projekt Flottilj 202081 som innehåller fyra
moderna korvetter för strid mot mål på ytan, luften och under vattnet. I
dag har Sverige inget motsvarande projekt.
Inom det marina området finns tre delprojekt: Sea surveillance cooperation Finland and Sweden (SUCFIS), Swedish-Finnish Naval Task Group
(SFNTG) och Swedish Finnish Amphibious Task Unit (SFATU).
SUCFIS är redan operativt, SFNTG och SFATU blir operativa 2023.
Finland är, liksom Sverige, starkt beroende av säker sjöfart. Detta innebär
att båda länderna har behov av att kunna skydda sjöfart längs i princip
hela svenska kusten. Här finns uppenbara samarbetsbehov. Resonemanget
ovan om samverkansbehov gäller också för SFNTG vis-à-vis såväl Finland
som Sverige.
Vidare finns, som ovan antytts, behov av att gemensamt kunna hindra
ryska sjöstridskrafter från att löpa ut ur Finska viken samt att passera
genom de strategiska förträngningar som beskrivits ovan. Svenska sjöstridskrafter behöver då kunna baseras i Finland och vice versa.
För närvarande ses SFNTG huvudsakligen som en bilateral utbildningsplattform, 82 med uppgift att i första hand skapa välutbildade stabsofficerare, gemensamma metoder, ömsesidigt förtroende och vänskap mellan
Sveriges och Finlands sjöstridskrafter. En SFNTG-stab kan utnyttjas vid
en krishanteringsoperation men i samband med försvar av våra länder så
kommer de ordinarie, nationella organisationerna utgöra grunden. Detta
samarbete kallas allmänt FISE, i det marina sammanhanget FISE NAVAL.
På den operativa nivån finns redan växlingstjänstgörande officerare permanent tjänstgörande. Exempelvis så arbetade en finsk stabsofficer i den
svenska MCC (Maritime Component Command) vid den stora övningen
SWENEX 2019. I en gemensam sjöstyrkas (Task Group, TG) stab skulle
det också finnas officerare från båda länderna. Det är utbildningen inom
SFNTG som möjliggör detta.

62

SFATU
Patrik Gardesten. Överste, ledamot av Kungl Krigsvetenskapsakademien och
Kungl. Örlogsmannasällskapet.

I slutet på 1990-talet inleddes ett bilateralt samarbete mellan dåvarande
KA 1 (dagens Amfibieregemente, Amf 1) och Nylands brigad. Inledningsvis
genomfördes samarbetet mellan förbandens respektive kustjägarförband
med fokus på gemensamma utbildningar och övningar. Erfarenheterna av
samarbetet utvecklades efter några år till att omfatta alla ingående delar i
respektive förband med målsättningen att utveckla en gemensam amfibiestyrka. En svensk-finsk amfibiestyrka började ta form och benämns idag
Swedish Finnish Amphibious Task Unit (SFATU).
Under de senaste 20 åren har gemensamma utbildningar och övningar
genomförts i Sverige såväl som i Finland. Fokus har varit att utifrån liknande operationsmiljö (där hav och land möts), samma huvuduppgifter i perspektivet nationellt försvar, motsvarande materielsystem, gemensamt språk
och med en gemensam värdegrund utveckla en gemensam amfibiestyrka.
Med stöd av de senaste årens politiska beslut och bilaterala avtal länderna emellan, har samarbetet utvecklats från förmåga i fred och gråzon
till att utveckla förmåga även i krig där gemensam förmåga till försvar
av respektive nations territorium står i centrum. Sedan 2014 finns ett
gemensamt målsättningsdokument för utvecklingen av SFATU med en
ambitionsnivå mot att ha full operativ förmåga 2023.
Förutom förbandsövningar har samarbetet utvecklats till att omfatta
även ledningsträningar och funktionsövningar samt utbyten av officerare
och specialistofficerare. Som stöd för gemensam verksamhet genomförs
periodiskt återkommande planerings- och chefsmöten. Den nära relationen
mellan förbanden är även spridd mellan befattningshavare där personlig
vänskap och kamratskap präglar de vardagliga kontakterna.
Försvarssamarbetet mellan Amfibieregementet och Nylands brigad är
trovärdigt och bidrar till säkerhet och stabilitet i Östersjöregionen.

Samarbetet med Nato
Per Edling. Kommendör, ledamot av Kungl. Örlogsmannasällskapet.

Sverige har tillsammans med Finland en särställning i Nato relativt andra
partners och marinen har ett långtgående samarbete med många Natoländers
mariner. I utvecklingen av metoder och processer följs Natos reglementen
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och instruktioner. Order och rapporter skrivs på engelska även i nationella övningar och operationer. Stora delar av den sekretessbelagda
Natodokumentationen är tillgänglig för Sverige. Fartyg och staber deltar
i Natoövningar, även om problem med samband och ledningssystem drar
ner både tempo och övningsutbyte. Några exempel på Sveriges särskilda
förhållande till Nato är att svenska sjöofficerare årligen erbjuds befattningar som sjöstyrkechefer i övningen Northern Coasts och att vi deltar
fullt ut i minröjningsövningen Dynamic Move, där andra partnerländer
endast får vara observatörer. Dessutom framhåller Nato särskilt de svenska
korvetternas deltagande i övningarna Trident Juncture och Baltops.83 Den
svenska marinen har vidare en tydlig roll i brittiskledda Joint Expeditionary
Force84 och våra kunskaper, framför allt inom undervattensområdets olika
delar, är högt rankade.85
Den svenska marinen har förmågor som är särskilt utvecklade för ett
uppträdande i kustnära farvatten. Under HMS Gävles och HMS Sundsvalls
deltagande i UNIFIL 2006–2007 blev det tydligt att den svenska radarn
var överlägsen mot luftmål över land jämfört med de betydligt större enheternas system.86 De svenska framgångarna med uppträdande med ubåt
på den amerikanska västkusten åren 2005–2007 är ett annat exempel på
hur väl svensk materiel och utbildning fungerar även utanför vårt eget
närområde. Vår minröjningsförmåga är avancerad och välövad efter de
senaste decenniernas röjning av minor i Östersjön och Västerhavet utlagda
under de båda världskrigen. De svenska ubåtsjakttorpederna är utvecklade
för att hantera besvärliga vattenförhållanden och träffar sina mål även
i områden med varierad bottentopografi. Våra sjömålsrobotar fungerar
i dåligt väder. Listan kan göras längre, men många länder – även i vårt
närområde – har vapensystem och sensorer som är anpassade för krigföring fritt till sjöss och är därmed sämre i ett kustnära uppträdande. Den
svenska marinen kan redan idag bidra med en unik förmåga, s k Littoral
Warfare [kustnära strid].
Marinen saknar idag förmåga att koppla in sig i Natos ledningsnät.
Alltsedan marinen på allvar började delta i internationella övningar på
1990-talet har svårigheter med bristande interoperabilitet samband och
gemensamma ledningssystem varit en utmaning.
Även inom Nato har det sedan länge varit svårt att koppla ihop de olika
ländernas enheter och staber, vilket blev särskilt tydligt under operationerna i Afghanistan. Ett intensivt arbete pågår för att skapa ett nätverk
för sömlös delning av information inom Nato under namnet Federated
Mission Networking (FMN). Samarbetet inkluderar inte mindre än 35
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partnerländer utanför Nato och Sverige är en av dessa kompanjoner.
FMN förväntas ge Nato med partners klart förbättrad interoperabilitet
och möjlighet till högre stridstempo. Inom projektet talar man om ”Day
one capability”, vilket innebär att det ska bli enkelt att koppla in de förband som avdelas för en särskild verksamhet. För svenskt vidkommande
innebär en anslutning av våra system till FMN att vi på allvar kommer
att kunna dela mål- och sensordata, texter och filer. Hanteringen kommer
att kunna förenklas om vi ansluter till FMN med våra egna kryptonycklar
i den nationella verksamheten, för att sedan bara byta nyckel när vi ska
samarbeta internationellt.87
När marinen kan kopplas in i Natos system kommer Sveriges attrak
tivitet som samarbetspartner att öka avsevärt. Vår förmåga att hålla
farleder öppna kommer att uppskattas av den som genom Öresund och
Bälten vill tränga in i Östersjön för att undsätta sina allierade i Baltikum,
men även av den som måste passera någon annan kanaliserande geografi. Våra sensorer och vapensystem klarar av mål som hastigt dyker upp
över horisonten eller över land oavsett var i världen vi råkar uppträda.
Vår moderna sjötaktik bygger mycket på den snabbhet, flexibilitet och
mångsidighet som omständigheterna i vårt närområde kräver av oss. De
korta upptäcktsavstånden, som ofta är rådande i den kustnära zonen, och
behov av snabb beslutsfattning har drivit fram långtgående delegeringar
och tydliga kommandostrukturer. Vi kan utnyttja en sjöstyrkas inneboende flexibilitet eftersom vår lägesuppfattning är god och vårt delegerade
beslutsfattande gör det lätt att förändra verksamheten om förhållandena
så kräver. Vår förmågebredd, hela vägen från framskjutna ubåtar till
amfibieförband, ger en mångsidighet som många andra mariner saknar.

Samarbetet i EU
Havet är Europas livsnerv. Europas hav och kuster är centrala för kontinentens
välmåga och välstånd – de är Europas handelsvägar, klimatreglerare, livsmedels-,
energi- och resurskällor och populära områden för bosättning och rekreation.88

Av EUs 28 medlemsstater89 har 23 egen kust. Den sammanlagda kuststräckan omfattar mer än 90 000 km och här finns 1 200 hamnar. 40 procent
av EUs sammanlagda BNP är beroende av havet; den sammanlagda omsättningen inom EUs ”blå ekonomi”90 är 659 miljarder €. Redare i EUs
medlemsländer kontrollerar 60 procent av världens handelsflotta och 40
procent av denna för en medlemsstats flagga.91 Av EUs externa handel går
80-90 procent (beroende på hur man räknar) på köl medan motsvarande
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siffra för den interna handeln – när- och inlandssjöfarten – är 40 procent.
EUs medlemsstater förfogar också över en fiskeflotta om mer än 80 000
fartyg. Om vi räknar in EEA92 landet Norge så har EU också omfattande
intressen i gas- och olja från fält till sjöss dels i Nordsjön och dels inom
Cyperns ekonomiska zon. Vindkraftverk till sjöss får en allt viktigare
ekonomisk roll. Vågkraftverk kommer att bli ett viktigt komplement.
Infrastruktur till sjöss måste kunna skyddas.93
Härtill kommer att omkring 90-99 procent av världens teleförbindelser
går i fiberkablar på havsbotten.

Den blå ekonomin94
Den blå ekonomin omfattar:
• Utvinning och kommersialisering av levande resurser i havet.
• Utvinning av mineraler, gas och olja i havet.
• Maritima transporter.
• Hamnar med infrastruktur.
• Konstruktion och reparation av fartyg.
• Kustturism.
Till dessa ”etablerade” aktiviteter kommer nya områden:
• Blå energi (vind- och andra kraftverk till sjöss).
• Blå bioekonomi (utvinning och kommersialisering av biokemiska
produkter ur havet).
• Avsaltning av havsvatten.
• Maritimt försvar.
Den etablerade blå ekonomin sysselsätter över 4 miljoner personer – en
siffra som ökar.
Den maritima transportsektorn sysselsätter mer än 230 000 personer
och drar in mer än 11 miljarder €.
Passagerartrafik är en sektor som ökar i ekonomisk betydelse. De maritima godstransporternas direkta ekonomiska betydelse (arbetstillfällen,
bruttoförädlingsvärde) minskar däremot. De senare svarar emellertid för
50 procent av den blå ekonomins bruttoförädlingsvärde.
Blå energi liksom blå bioekonomi är sektorer som ökar starkt i ekonomisk betydelse.
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Ur marinstrategisk synvinkel innebär den ökande aktiviteten till sjöss
att mängden infrastruktur i våra kustfarvatten ökar. Vindkraftverk, plattformar för olja och gas m m innebär att ”landskapet” (sjöskapet) ändras
och därmed de marinoperativa förutsättningarna.95

Maritim säkerhet
Av ovan framgår att maritima transporter är den dominerande ekonomiska sektorn inom blå ekonomi. Andra sektorer ökar emellertid starkt.
Allmänt innebär detta att den maritima sektorns vikt ökar. Man kan säga
att de ekonomiska aktiviteterna alltmer flyttar ut till sjöss. Detta innebär
i sin tur att det blir allt viktigare att kunna skydda dessa aktiviteter och
de människor som arbetar med dem.
Människor behöver skyddas mot havets faror men havet och dess resurser behöver också skyddas mot människan. Stora ansträngningar görs
nu i det senare avseendet. Bland annat skapas Maritime Protected Areas
(MPA) där skyddet mot människans inverkan skall vara extra starkt. Vikten
av maritim övervakning och upprätthållandet av ordning och säkerhet
till sjöss ökar därför och kommer att utgöra en allt viktigare uppgift för
marina enheter.96
Maritim säkerhet berör skydd mot (överraskande) fientligt agerande, sabotage,
undergrävande verksamhet, terrorism och organiserad brottslighet. Denna (övergripande) säkerhet omfattar tre områden: personlig, fysisk och informations-säkerhet. [...] Idag omfattar maritim säkerhet en komplex uppsättning av områden,
inkluderande både allmänna och privata aktiviteter, ibland med motsatta intressen.
Den maritima arenan möter hot från nationalstater, terrorister, oreglerat fiske97,
natur- och miljökatastrofer, massmigration och organiserad brottsverksamhet
som smuggling och piratattacker.98

Det finns omfattande internationella och nationella regelverk som behöver
upprätthållas. Kort sagt: det handlar om att bevara respektive att skapa
ordning och säkerhet till sjöss.
Europeiska Unionen har dragit konsekvenserna av den ovan skisserade
utvecklingen genom att anta en Maritim Säkerhetsstrategi.
EUs Maritime Security Strategy (EUMSS) siktar till en konkret förstärkning av EUs maritima säkerhet och antogs 2014. Strategin innehåller
följande punkter:99
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1. Internationella insatser.
		 Hit hör bl a EUs insats mot piratverksamhet i Indiska Oceanen
(NAVFOR Atalanta) men också stärkande av havsrätten, förvaltning
av havet, stärkande av 3:e länders kapacitet.
2. Lägesbild, övervakning och informationsutbyte.
		 I CISE – EU Common Information Sharing System – ingår ett antal
olika informationssystem såväl civila som militära.
3. Kapacitetsutveckling.
		 Här ingår olika projekt för samarbete, pooling and sharing m m. Det
finns däremot inte något direkt uttalat mål för reell kapacitetsökning
(antal fartyg etc).
4. Riskhantering, skydd av kritisk sjöfartsinfrastruktur och krishantering.
		 Under denna rubrik återfinns bl a The Baltic Sea Maritime Incident
Response project (BSMIR) som har analyserat beredskapsnivån I
åtta östersjöländer plus Norge och Island gentemot stora olyckor
till sjöss.
5) Forskning, innovation och utbildning.
I juni 2018 tog Rådet en uppdaterad Action Plan för EUMSS. Planen understryker EUMSS (nedan ”strategin”) roll att stärka EU Global Strategy
från 2016. Rådet poängterar också vikten av att strategin bidrar till att
stärka FN:s havsrättskonvention (UNCLOS) och en ”rules-based, cooperative and cross-sectoral approach (d v s bl a militärt – civilt samarbete)
to improving ocean governance on a local, regional and global scale”.
Strategin understryker behovet av en snar implementering av det gemensamma sjöinformationssystemet CISE (Common Information Sharing
Environment) som leds av den europeiska sjösäkerhetsbyrån (European
Maritime Safety Agency (EMSA)). Vidare poängteras att strategin dels
syftar till regional maritim säkerhet – exempelvis i Östersjön – och dels
på global nivå och då särskilt i hotade områden som Guineabukten och
Karibiska sjön. En annan viktig aspekt är implementeringen av EUs plan
för kapacitetsutveckling.
EUMSS Action Plan innehåller en lång lista på åtgärder, som det skulle
föra för långt att citera i sin helhet. Några axplock:
• Maritim säkerhet bör läggas in i relevanta avtal m m med tredje land.
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• Öka medvetenheten om maritim säkerhet bl a genom seminarier.
• Stärk samarbetet med Nato inom det maritima området.
• Stärk EUs förmåga att planera och genomföra aktiviteter avseende
maritim säkerhet.
• Stärk koordineringen mellan civila och militära aktörer avseende maritim säkerhet.
• Stärk EUs förmåga avseende maritim övervakning (Maritime Surveil
lance Network (MARSUR)).
• Stärk utvecklingen av spetsteknologi i syfte att stärka den maritima
förmågan.
• Arbeta för ökad samordning av kustbevakningsfunktionen i Östersjön.
EU arbetar nu med ett nytt projekt inom området maritim säkerhet:
Coordinated Maritime Presences (CMP). Tanken är att, när så är lämpligt,
kunna samordna EUs marina aktiviteter. Syftet är bl a att:
• Öka öppenheten och synbarheten avseende EUs maritima närvaro.
• Stärka internationellt samarbete och informationsutbyte till sjöss.
• Vara ett ändamålsenligt verktyg inom ramen för EUs helhetsperspektiv
(integrerade angreppssätt).
I sammanfattningen av Försvarsberedningens rapport Värnkraft står att läsa:
EU är Sveriges viktigaste utrikes- och säkerhetspolitiska plattform. Det är ett
svenskt nationellt intresse att sammanhållningen, samarbetet, solidariteten och
integrationen inom EU värnas och stärks.100

Att Sverige bidrar till EUs maritima säkerhet förefaller mot denna bakgrund helt naturligt men nämns dock inte av beredningen.

Genomförda operationer
EU genomför två operationer på den marina arenan. Operation Atlanta,
där Sverige tidvis har deltagit, har som uppgift att skydda sjöfart mot
piratangrepp i området kring Adenviken. Formellt heter den European
Union Naval Force (Operation Atalanta) Somalia och pågår sedan 2008.
EUNAVFOR MED operation Sophia, nu nedlagd, har som uppgift att hind
ra trafficking med flyktingar över Medelhavet. I skrivande stund (februari
69

2020) diskuteras att den skall återstartas nu med uppgift att upprätthålla
vapenembargo gentemot de stridande grupperna i Libyen.
WEU, som var EUs föregångare på det försvarspolitiska området genomförde bl a Operation Sharp Guard i samband med krigen på västra
Balkan med uppgift att upprätthålla vapenembargot mot f.d. Jugoslavien.

Sammanfattning
EU är en stor och viktig aktör inom det maritima området. Unionen och
därmed dess medlemsstater är beroende av säkra sjötransporter. Men
sjötransporterna är bara en del av den blå ekonomin. Dess ekonomiska
potential är mycket omfattande varför skyddsbehovet bara blir allt starkare.
Genom samarbete inom det maritima området är EU en viktig aktör
avseende konfliktförebyggande verksamhet samt upprätthållande av lag
och ordning till sjöss. Utvecklingen inom miljö- och klimatområdena ställer också krav på maritim övervakning och förmåga att ingripa till sjöss.
EUs medlemsstater strävar uppenbarligen efter att stärka EUs verksamhet till sjöss såväl avseende ekonomiska aspekter som avseende maritim
säkerhet. Detta faller sig naturligt eftersom den marina (sjömilitära) verksamheten är en del avseende såväl försvarspolitik som maritim politik – en
koppling som saknas i den svenska maritima strategin.
EUs samarbete inom försvarsmaterielområdet är omfattande och relativt svåröverskådligt.101
Samtidigt är det tydligt att man undviker att alltför tydligt skriva medlemsstaterna på näsan hur de skall utveckla sina mariner.

Europeiskt och globalt marint försvarssamarbete
Det finns ett relativt stort antal militära europeiska samarbetsorganisationer som har en lös eller ingen direkt koppling till EU. Ett exempel
är det svensk-finska samarbetet som skildrats ovan. Ett viktigt exempel
är Lancaster House-fördraget mellan Frankrike och Storbritannien från
2010.102 Ett annat är Euromarfor (Frankrike, Italien, Portugal, Spanien).103
I Norden finns Nordefco, som av en outgrundlig anledning inte är engagerat i den marina arenan.104 Ett förslag att bilda en Nordisk Sjöstyrka
har förts fram men aldrig fått något genomslag.105 Sverige anslöt sig till
franskledda European Intervention Initiative (EI2) under 2019 – men
det är ännu oklart vad detta kommer att innebära för den marina arenan.
I juli 2019 organiserades en europeisk styrka, utanför EU och Nato, för
att skydda sjöfart i Hormuz-sundet.106
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Eftersom örlogsfartyg är autonoma representanter för suveräna stater
är det formellt relativt lätt att bilda stridsgrupper för olika uppgifter med
deltagare från olika länder. Europeiska stater använder Nato-standard och
deras örlogsfartyg är i princip interoperabla med varandra. Exempelvis har
franska hangarfartyget Charles De Gaulle en skyddsstyrka (Task Force)
där det ingår fartyg från olika länder – under 2019 deltog exempelvis
danska HMS Niels Juel i styrkan. Första halvåret 2020 ingår fartyg från
Grekland, Tyskland, Nederländerna och Portugal.107
Den svenska strategin bygger på att USA, Nato och/eller EU solidariskt
kommer till vår hjälp om så skulle behövas. Solidaritet är emellertid alltid
dubbelsidig. Inom ramen för det europeiska försvarssamarbetet – inom eller
utom EU – bör Sverige åtminstone själv svara för den maritima kontrollen
av oss omgivande farvatten; i Östersjön tillsammans med Finland inom
ramen för FISE NAVAL samt, kanske med Polen och Tyskland.
En stark marin närvaro i oss omgivande farvatten skapar förtroende hos
våra vänner och respekt hos eventuella angripare och därmed stabilitet. Det
är också rimligt att Sverige svarar för maritim säkerhet i oss omgivande
farvatten i krig, gråzon och fred. Men med tanke på Sveriges beroende
av säker sjöfart borde vi också bidra till Europas gemensamma säkerhet.
Sverige borde också kunna delta i insatser typ den i Hormuzsundet. För
en sådan insats krävs dock större fartyg än vad som nu finns i planerna;
av den typ som Danmark och Norge nu har.
Alla sjöfarande nationer intresse har intresse av säkerhet till sjöss. I
kampen mot pirater i Adenviken har exempelvis också Ryssland och Kina
deltagit. Mot denna bakgrund föreslog dåvarande amerikanske marinchefen, amiral Mullen, ”1 000 fartygs flotta” i syfte att skapa ett globalt
maritimt partnerskap. Idén har förts vidare under olika namn, nu senast
Global Maritime Coalition 2.0. Tanken är att skapa ett flexibelt maritimt
samarbete där var och en bidrar på det sätt som är möjligt och när det
behövs. Interoperabilitet är en nyckelförmåga men här har den svenska
marinen inga stora problem (se texten om Nato-samarbete ovan).108

Försvarsmaktens samarbete med näringslivet ur ett
sjöoperativt perspektiv
Statsfartyg
För några år sedan gjordes ett allvarligt försök att skapa bättre samverkan
och synergi mellan de myndigheter som genomför verksamhet till sjöss.
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Betänkandet – Maritim samverkan (SOU 2012:48)109 – ledde dock ingenstans. Idag saknas en funktion som sammanhåller statens verksamhet till
sjöss. Detta märks inte minst i ”En svensk maritim strateg”110 som utgavs
2015 av Näringsdepartementet. ”Strategin” innehåller inga aspekter avseende maritim säkerhet vare sig ur Försvarsmaktens eller Kustbevakningens
perspektiv. En ”riktig” maritim strategi, som behandlar hela området
inklusive ordning och säkerhet, behöver emellertid utarbetas.
Utöver marinen har Kustbevakningen och Sjöfartsverket resurser som
kan inordnas i en gemensam maritim strategi. Detta behöver inte betyda
att de skall ingå i Försvarsmakten; det kan i vissa lägen vara praktiskt
– mindre risk för eskalering – att använda rent civila resurser. Samtidigt
kan det i andra lägen vara lämpligt att ge dessa resurser en militär roll.
Med kustbevakningspersonal ombord kan ett örlogsfartyg utföra kustbevakningsuppgifter och tvärtom. Uppgiften kan markeras med en flagga
(kustbevakningens/Sjöfartsverkets standert respektive tretungad flagga).
Sjöpolisen har i första hand uppgifter inomskärs. De bör vara en naturlig samarbetspartner för amfibieförbanden.
Flertalet enheter ur Kustbevakningen, Sjöfartsverket och Sjöpolisen kan
förstärka marinen avseende spaning och övervakning i fred och i gråzon.
Vissa civila resurser är särskilt lämpade för marina uppgifter. En viktig
åtgärd är att förse kustbevakningsflyget med sensorer för ubåtsjakt samt en
operatör för dessa. En sådan lösning vore väsentligt billigare än att skaffa
marinspaningsflygplan (MPA – Maritime Patrol Aircraft). KBV 001-003 är
sannolikt de svenska statsfartyg som har störst uthållighet till sjöss även
i hårt väder (besättningarna skulle dock behöva ökas). Deras tyngd och
bogseringsförmåga kan vara en stor tillgång i en gråzon. Isbrytarna har
också stor uthållighet, de skulle utmärkt väl kunna fungera som lagfartyg
och mobila helikopterbaser. Sverige behöver i närtid anskaffa minst tre
nya isbrytare – de bör redan från början specificeras så att de kan fungera
i marinens organisation.111

Samverkan med näringslivet
Mycket skiljer den civile sjömannen från hans militära kollega. Civil
navigation syftar exempelvis till att förflytta fartyget från A till B på ett
ekonomiskt och miljömässigt bra sätt medan örlogssjömannens navigation
är en del av taktiken. Samtidigt är en sjöman en sjöman – sjömanskapets
grunder är desamma. Det är allmänt sett viktigt att personal i sjöfartsnäringen och marinens personal lär känna varandra. Tidigare fanns en
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särskild reservofficerslinje för sjökaptener (Resoff linje A), något som kan
vara värt att ta upp igen nu när den svenska handelsflottan skall byggas
ut i enlighet med regeringens godsstrategi (se ovan).
Marinen och det maritima näringslivet har många beröringspunkter
bortsett från de självklara som hamnar, utprickning, sjökort och annan
infrastruktur. Både marinen och näringslivet har behov av välutbildad
personal med intresse för havet; här kan finnas synergieffekter att ta tillvara. Utveckling av skrov, propellrar m m kommer såväl handels- som
örlogsflottan tillgodo.
Viktigare svenska rederier är fullt förberedda för att återengageras
som K-företag.112 Idag har Stena 9, Wallenius 9 och Gotlandsbolaget 6
svenskflaggade fartyg. Men enligt Godsstrategin bör antalet öka bl a just
av beredskapsskäl. Detta med svenskflaggad är viktigt för det är ett krav
för att ett fartyg skall kunna rekvireras för tjänst i ofred.
Den självklara uppgiften för handelsfartygen är godstrafik och militära
transporter. Men det finns också många andra tänkbara uppgifter som
exempelvis stödfartyg, lasarettsfartyg med fältsjukhus på däck, minutlägg
ning och som sensorplattformar. Reservofficerare skulle kunna spela en
viktig roll i detta sammanhang.
Det är också viktigt att marin personal får förståelse för handelsflottans
villkor och sätt att fungera. Marinen och den svenska handelsflottan har
minst lika mycket gemensamt som marinen och exempelvis armén.
En svensk maritim strategi som utgår från marinens dualitet – både en
del av Försvarsmakten och en del av de maritima näringarna – saknas
idag men behöver utvecklas.

Marinens bidrag till försvaret av Sverige
och svenska intressen
Maritim säkerhet
Marinen är en integrerad del av Försvarsmakten och en del av det maritima Sverige. Maritim verksamhet har i huvudsak ekonomiska drivkrafter.
Sjöfart, fiske, biokemi, energiutvinning genererar inkomster. Men den är
också beroende av resurser i form av infrastruktur, högteknologisk industri och utbildade människor. Marinen, den maritima verksamhetens
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militära del, är beroende av ekonomin, industrin och har också behov
av utbildade människor. Samtidigt ansvarar marinen – tillsammans med
Kustbevakningen – för säkerheten till sjöss i oss omgivande farvatten i
krig, gråzon och fred: maritim säkerhet.
Frågan om maritim säkerhet kan emellertid inte begränsas till Sverige
med omgivande farvatten. Sjöfarten är i princip global, därför får hot mot
sjöfarten globala konsekvenser. Högre transportkostnader och varubrist
skapar problem i industrin och handeln vartill kommer de mänskliga
kostnaderna.
Det mest omskrivna hotet mot sjöfarten utgörs av piratattacker. Defini
tionsmässigt är det bara brott på fritt hav som faller in under definitionen
på sjöröveri men för offret spelar det knappast någon roll om brottet sker
utanför eller innanför en territorialvattengräns.
Utvecklingen av dagens sjöröveri måste ses i en politisk kontext. Man
kan identifiera tre faser. Under den första tar en fattig kustbefolkning till
kriminalitet – rån, stöld, gisslantagning m m – gentemot civil sjöfart för
att överleva. Denna fas är ofta länkad till en försvagning av staten som
inte längre kan upprätthålla suveränitet och lagar. Exempelvis kan staten
inte skydda sina fiskevatten från främmande industriellt fiske; ofta med
katastrofala resultat. I den andra fasen, organiserar sig piraterna i allt
starkare men färre grupper och kan attackera fartyg längre ut från kusten.
I den tredje fasen organiserar sig grupperna i olagliga samhällen.113
Men sjöfart, fiske och annan maritim verksamhet hotas också av terrorism eller konsekvenser av konflikter; ett exempel är den iranska kapningen
av svenskägda Stena Impero. Vidare fraktas en stor del av de droger som
drabbar det svenska samhället via havet.
Det ligger alltså i svenskt intresse att verka för maritim säkerhet inte
bara längs våra kuster utan också inom ramen för EUs maritima säkerhetsstrategi eller inom andra samarbeten.
Beträffande den maritima säkerheten i oss omgivande farvatten kan det
vara lämpligt att dela in problemet i fyra delar:
• Sjöfart och marin infrastruktur längs svenska kusten upp t o m Luleå.
Sverige har fem s k core ports inom ramen EU Trans-European
Network: Göteborg med Western Scandinavia, Malmö, Trelleborg,
Stockholm och Luleå.
• Sjöfart från Östersjöinloppen till övriga Östersjöstater där den finska
i betydande utsträckning går utanför den svenska kusten.
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• Den regionala sjöfarten och marin infrastrukturen inom Öresunds
regionen och Western Scandinavia samt sjöfart från och till Nordsjön
till västerhavet (och som därefter går vidare till ovan nämnda områden och länder).
• Europas globala sjöförbindelser.
Sverige är givetvis ansvarigt för den första delen i krig, gråzon och fred.
Avseende den andra delen krävs i krig och gråzon ett nära samarbete
mellan Sverige och Finland inom ramen för FISE NAVAL samt med Nato.
På motsvarande sätt måste Sverige samarbete med Norge och Danmark
avseende den tredje delen. I högspänd kris och krig torde vårt samarbete
behöva ske inom ramen för vårt partnerskap med Nato eller USA. När
det gäller den fjärde delen, bör Sverige medverka i mån av resurser, vilket
i sin tur är avhängigt av hot-nivå, distans till området och de metrologiska
förhållandena i det aktuella området. Det bör dock åter understrykas att
Europas sjöfart ekonomiskt också är Sveriges.

Försvaret av Sverige
Delvis av legala skäl men också av slentrian ses försvaret av Sverige ofta
i svart eller vitt; antingen är det fred eller är det krig (så kallat Väpnat
Angrepp). Detta är en grovt förenklad bild. I dagens värld finns inte dessa
skarpa gränser; redan nu är exempelvis Sverige utsatt för propaganda och
desinformation.114
Försvaret av Sverige börjar därför i fred. Det är då förmågor – förband
med materiel och utbildad personal – skapas. Men det svenska försvarets
verksamhet i fredstid lägger också grunden för möjligheten till försvar i
gråzon och krig. Detta gäller inte minst den bild som uppträdandet skapar
hos vänner och potentiella fiender: förtroende hos de förra och respekt hos
de senare. En viktig uppgift i fred är att verka för att inte konflikter uppstår.
Detta ligger helt i linje med uppgiften att upprätthålla maritim säkerhet
i oss omgivande farvatten och bidra till denna i mer avlägsna farvatten.
Mellan fred och krig ligger gråzon. Begreppen gråzon eller hybridkrigföring används ofta som synonymer till gråzon. Övergången från fred till
gråzon kan vara abrupt eller också mer diffus; övergången mellan gråzon
och krig kännetecknas av att i krig används storskaligt våld. I det längsta måste kriget och dess konsekvenser för befolkningen hållas utanför
Sveriges gränser.
75

Om kriget ändå förs på svenskt territorium gäller det att skapa tid som
medger att Sverige överlever som nation med eller utan hjälp utifrån.
Sammanfattningsvis går det att identifiera fyra steg:
• Upprätthålla maritim säkerhet i oss omgivande farvatten och bidra till
denna i mer avlägsna farvatten.
• Undvika krig genom att dels skapa en för oss positiv strategisk situation
och dels verka krigsavhållande.
• I görligaste mån hindra att kriget förs på svenskt territorium och samtidigt verka för tid till mobilisering.
• Ett uthålligt försvar som medger att Sverige med eller utan hjälp utifrån
kan avslå ett väpnat angrepp.
I SES-projektet används fyra scenarier för att belysa de operativa kraven
på Försvarsmakten 2030. I samtliga fall är Ryssland angriparen. Dessa är:
• Påverkansoperation; Ryssland försöker genom ett antal parallella aktiviteter undergräva regeringens och allmänhetens förtroende för vår
förmåga att försvara oss. Propaganda och desinformation spelar en
viktig roll.
• Hybridoperation mot Gotland.
• Överraskande inlett anfall mot Sverige. Detta innefattar såväl landsättning av marktrupp i viktiga hamnar som luftanfall.
• Anfall över landgränsen i norr.
Dessa scenarier har analyserats var för sig. Resultatet redovisas i bilaga
1-4. Många åtgärder går emellertid igen i flera scenarier. I kommande kapitel redovisas dessa enligt de tidigare (Maritim Strategi) redovisade fem
strategiska uppgifterna.

Marin förmåga 2030
Veta, kunna, förutse
En grund för framgångsrika operationer är kunskap om operationsområdets karaktär: topografi, hydrografi, oceanografi, meterologi inklusive
konsekvenser avseende den elektromagnetiska arenan, infrastruktur till
sjöss etc. Detta krav blir ännu tydligare när det är fråga om operationer
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i farvatten där vi normalt inte vistas; exempelvis i Adenviken (Operation
Atalanta).
En annan grund är marin närvaro. Utan marin närvaro till sjöss finns
ingen beredskap att snabbt ingripa, det finns inte heller resurser för underrättelseinhämtning. Marin närvaro med kvalificerade, välutbildade
förband skapar förtroende hos vänner och respekt hos potentiella fiender.
Men marin närvaro sliter också på förbanden; inför ett väntat anfall
KAN det vara bättre att samla resurserna i skydd för att kunna genomföra kraftsamlad strid.
Vi kommer här in på antalets betydelse. Vi har ytfartyg och ubåt ständigt till sjöss. Följande kontinuerlig närvaro till sjöss är rimlig om vi utgår
från Natos norm om minst 100 sjödygn per år och fartyg:
• Ytfartyg: 4-5 fartyg av 14, dock maximalt 10 respektive 2-3 av 7 dock
maximalt 5.
• Ubåt: 3 fartyg av 8 dock maximalt 6 respektive 2 av 5 dock maximalt
3.
Antalet fartyg till sjöss kan givetvis ökas under en kortare tid. Med flera
besättningar till fartygen kan antalet sjödygn ökas väsentligt, men underhålls- och översynsbehov sätter en maximal gräns.
Underrättelseinhämtning är nödvändig redan i fred dels för att klargöra
vad som är på gång, dels för att lösa uppgiften att upprätthålla territoriell
integritet samt dels, slutligen, för att få underlag för att i ett eventuellt krig
kunna skapa informationsöverläge.

Territoriell Integritet
Uppgiften territoriell integritet ställer krav på kontinuerlig sjöövervakning.
Uppgiften löses genom att kontinuerligt ha övervattensfartyg, autonoma
obemannade farkoster och ubåtar till sjöss, flygspaning (samverkan med
flygvapnet), signalspaning (alla fartyg har denna möjlighet vartill kommer FRA inklusive HMS Artemis) samt fasta radarstationer iland (Ksrr).
Marinens fartygsspaning behöver kompletteras med information från
övriga ”sjöverkande”115 myndigheter, främst Kustbevakningen, FRA,
tullen och (sjö-)polisen. Självklart skall alla sjöverkande myndigheter ha
gemensamma krypterade kommunikationssystem.
Den svenska spaningen kompletteras med information från andra länder,
främst Finland, genom systemen SUCFIS och SUCBAS.116
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I en spänd situation kan vi skugga handelsfartyg som kan misstänkas
frakta militär materiel avsedd för angrepp mot oss. Detta kräver att vi
– Försvarsmakten, Kustbevakningen, FRA, tullkriminalen – har kontroll
över fartygsrörelserna på Östersjön, vilket är fullt möjligt. Fartygen kan
sedan visiteras när det löper in på svenskt territorialhav.117
År 2030 kommer analysen av spaningsresultat väsentligt att underlättas
av AI och Big Data. Redan idag finns algoritmer som gör det möjligt att
upptäcka avvikelser från normala rörelsemönster.

Skydd av sjöfart, infrastruktur och förbereda militär hjälp
Dessa två uppgifter framgår inte direkt ur scenariot men är ändå självklara frågor.
Ur synvinkeln ”veta, förutse” gäller beträffande skydd av sjöfart och
marin infrastruktur att marinen och totalförsvarsmyndigheter behöver ha
en god bild av vilken sjöfart som normalt sker och vad som kommer att
behöva prioriteras i ett krisläge. Detsamma gäller infrastrukturen. I sammanhanget erinras om att regeringens godsstrategi118 innebär att sjötrafiken
kommer att öka under de närmaste tio åren dels totalt sett och dels som
andel av det totala transportflödet.
Viktiga leder och hamnar avspanas kontinuerligt med autonoma farkoster
(min- och ubåtsspaning). Detsamma gäller havsbaserade vindkraftparker.
Det är sannolikt inte möjligt att spana mot eventuella hot mot kablar.
Samtidigt bör påpekas att havsbaserad vindkraft innebär förändringar
i den taktiska miljön – buller, påverkan på radar från propellrarna m m.
Beträffande ”förbereda militär hjälp” finns ett stort informationsbehov
– vilken typ av hjälp kan vara aktuell, hur skulle den komma Sverige till
del, var skulle den komma in i landet. Beträffande tung materiel måste den
komma sjövägen och då rimligen till hamnarna på västkusten.

Samarbete i övervakningen
Internationellt har vi kontinuerligt samarbete med partners i Östersjön: med
Finland främst genom FISE NAVAL och med Nato genom stabsofficerare
i (det kommande) Maritime Operations Centre i Rostock. Vår närvaro
vid SHAPE, Allied Maritime Command och Allied Air Command stärks.
Samarbetet med Danmark och Norge avseende läget i Västerhavet och
Öresundsregionen måste stärkas – en gemensam lägesbild (RMP) måste
skapas.
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Centralt får Sverige kontinuerligt satellitinformation från Nato. Vår
elektroniska spaning pågår ständigt med inriktning mot ryska förbands
verksamhet.
Nationellt spelar samarbetet mellan olika underrättelseorgan (MUST,
Säpo, tullkriminalen etc) en viktig roll. Härtill kommer Flygspaning plus
ASC 890, Hkp 14 i spaningsmod. Ur marin synvinkel är det särskilt viktigt
att notera avvikelser från normalbilden; AI blir här ett viktigt hjälpmedel.
Exempel på marina underrättelsefrågor rör handelsfartyg med ovanlig
last, med ovanlig kurs och fartyg med avstängd AIS.

Rysk flygverksamhet
I ett scenario genomför Ryssland frekventa anflygningar i syfte att skapa
osäkerhet i den svenska ledningen, anflygningarna avbryts nära svenskt
territorium. Men den svenska ledningen kan inte veta om så kommer att
ske varje gång (jfr den egyptiska taktiken inför Oktoberkriget 1973).
Huvudansvaret åvilar flygvapnet men våra korvetter med luftvärnsrobot kan stärka luftförsvaret i hotade riktningar. Alla kvalificerade
övervattensfartyg kan luftspana med radar och signalspaning. År 2030
förutsätts att det inte föreligger några kommunikationsproblem mellan
marinen och flygvapnet.
Denna uppgift kan lösas samtidigt som den mer traditionella spaningen
i sammanhang med upprätthållande av territoriell integritet. Marinens
deltagande i luftförsvaret är en relativt idag ny företeelse som torde kräva
nya taktiska/operativa ledningsmönster. En sådan insats utsätter också
fartygen för risker, som måste vägas mot förväntade vinster.

Rysk elektronisk krigföring och cyberkrigföring samt insatser med
EMP
I den utsträckning som ryska förband utför telekrigsinsatserna ger detta oss
möjligheter att analysera dessa och utveckla motåtgärder för ett eventuellt
kommande krig. Försiktighet bör iakttagas avseende våra motåtgärder i
syfte att inte avslöja våra (o-)förmågor.

Rysk stor övning till havs
När Ryssland genomför stora övningar till sjöss ställs avvägningen insatsberedskap – underrättelseinhämtning på sin spets. Det är här inte bara en
fråga om slitage utan också om risktagning eftersom vi inte kan veta om
övningen i fråga är ett förskede till ett anfall.
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Utnyttjandet av obemannade farkoster för underrättelseinhämtning
skulle innebära ökade möjligheter att relativt riskfritt insamla underrättelser.

Dolda mineringar i våra farleder
Kontinuerlig minspaning kan göras med de autonoma och obemannade
minspaningssystem som finns redan idag liksom med ett relativt fåtal bemannade system. Men dessa system kan rimligen bara utnyttjas i prioriterade områden – inloppen till prioriterade hamnar. Konsekvensen är att
ett begränsat antal hamnar kommer att kunna utnyttjas för att undvika
risken att fartyg blir minsprängda.

Kustfarvatten norr om Åland
Våra sjöstridskrafter uppträder relativt sällan norr Ålandsförträngningen.
Samtidigt är det viktigt att såväl S. som N. Kvarken kan övervakas. Vidare
måste fartygsbesättningarna övas i detta område så att kunskaper om dess
speciella förhållanden kan byggas upp. Utbyggnaden av Luleå hamn ställer
krav på större närvaro norr Åland.
Under det kalla kriget skedde en kontinuerlig radar- och optisk övervakning från fyren Understen. Denna är nedlagd. År 2030 är detta ett typiskt
uppdrag för obemannade, autonoma obemannade ytfarkoster (USV).

Utloppet från Kaliningrad
De ryska sjöstridskrafterna i Kaliningrad kanaliseras genom det trånga
utloppet vid Baltijsk. Här har våra ubåtar goda möjligheter att kontrollera vilka fartyg som löper ut respektive in samt, i viss utsträckning vad
handelsfartygen har för last.
Detta uppdrag måste samordnas med ubåtar från andra partners i
regionen.

Förebygga
Den strategiska uppgiften förebygga innebär att skapa en så bra strategisk
situation som möjligt genom att påverka omgivningens perceptioner utan
att använda våld. På operativ nivå finns, på tidslinjen från fred till fullt
krig, många punkter där förebygga kan skapa en bättre situation eller åtminstone hindra att situationen blir sämre. Förebygga kan också innebära
att förbereda sig i syfte att kunna klara av ett visst hot.
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Maritim säkerhet
Den nationella maritima säkerheten runt våra kuster kräver en lång rad
åtgärder av rutinkaraktär men som ändå är mycket viktiga: bra sjökort,
utprickning, lotsning, fartygsinspektioner, trafikledning i viktiga hamnar
etc. Dessa uppgifter, som inte är militära, nämns här för att visa att det
är fråga om en maritim helhet. Marinen bidrar men är också beroende.
Samarbetet med Finland, Norge och Danmark samt med övriga
Östersjöstater och Nato måste upparbetas i fred. Natos doktriner innebär emellertid inga problem för oss.
Den internationella maritima säkerheten, när vi deltar i operationer exempelvis inom ramen för EUs maritima säkerhetsstrategi, har ett mycket
brett spektrum av möjliga åtgärder inom området förebygga. Ett exempel:
hjälpa stater, exempelvis i det farliga området kring Guineabukten, att bygga upp fungerande kustbevakningar. De skulle därigenom kunna hindra
illegalt fiske, vilket skulle få stor betydelse för kustbefolkningen och minska
”frestelsen” att tillgripa sjöröveri. Droghandeln – kokainet kommer med
fartyg från Sydamerika och lastas ofta om här för landtransport över Sahel
– skulle kunna bromsas. Sammantaget skulle stabiliteten i området öka.
En annan aspekt på maritim säkerhet är att upprätthålla respekten för
internationella överenskommelser, inte minst då FNs havsrättskonvention.
Denna hotas idag av flera stater, framför allt av Kina; och Kina kommer
att komma allt närmare genom sin ökande närvaro i Arktis.
Kort sagt handlar förebyggande maritim säkerhet om att bidra till att
skapa och bevara lag och ordning till sjöss.

Förebygga konflikt
Ett modernt, starkt och välutbildat försvar som stöds och stöder ett välfungerande civilt försvar utgör en grundläggande resurs för en utrikes- och
säkerhetspolitik som syftar till stabilitet i vårt närområde. En viktig del
av ett sådant försvar är en marin närvaro till sjöss i kombination med
frekvent närvaro av flygstridskrafter.
En marin är, rätt utnyttjad, ett kraftfullt verktyg för den politiska ledningen; Oliver Cromwell myntade uttrycket ”A man-of-war is the best
ambassador”.119 Eftersom marinen uppträder fritt till sjöss kan man skapa
samarbete utan att landterritoriet berörs. Alla maritima nationer har också gemensamma intressen av säkerhet och ordning till sjöss; detta gäller
också mellan Sverige och Ryssland.120
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Det är i varje ögonblick viktigt att komma ihåg att regering och
Försvarsmakt inte vet vad Ryssland planerar eller kommer att planera.
Om Ryssland visar samarbetsvilja mot oss och denna vore seriös skulle
detta vara en god sak. Samtidigt krävs vaksamhet m.h.t. det globala läget.
En strategi ”visa samarbetsvilja och styrka” är därför lämplig och rimlig.
En sådan strategi skulle också utgöra en test av de ryska intentionerna
genom att kräva viss rysk öppenhet. Syftet är att skapa en god situation
i Östersjöområdet och samtidigt stärka vår beredskap.
En väg är att initiera östersjösamarbete inom sjösäkerhetsområdet. Dels
för att, om möjligt, skapa verkligt samarbete dels för att testa den ryska
viljan. Inte bara marinen utan också den civila Kustbevakningen skulle
spela en viktig roll här.
En sådan strategi skulle kunna bygga på ett grundläggande, förhoppningsvis gemensamt, intresse av att hindra att incidenter utvecklas till
konflikter; här skulle ett så kallat Incidents-at-sea avtal kunna vara verksamt. Ett sådant avtal innebär ett antal gemensamma regler av typ undvika potentiellt farliga manövrar. En mer framåtlutande hållning vore
att arrangera gemensamma, enkla övningar beträffande sjöräddning och
kanske miljöskyddsåtgärder. Sådana överenskommelser bör helst ske i en
regional ram – Sverige vill traditionellt inte ”sitta ensam med björnen i
buren”. Men med en stark marin får svensk säkerhetspolitik större handlingsfrihet också gentemot Ryssland.
Det är i övrigt viktigt att Sverige skapar så goda och så nära förbindelser med övriga Östersjöstater som möjligt. Vidare bör vi söka oss in i den
inre kretsen i EU. Detta kräver en samordnad strategi på regeringsnivå.
Marin diplomati (samövningar, örlogsbesök etc) har potentialen att spela
en viktig roll här. Motsvarande gäller samarbetet med Nato. Det är mycket
viktigt att Sverige inte kan ställas ensamt – eller bara tillsammans med
Finland – mot en eventuell rysk aggression.

Förebygga överraskande anfall
Den viktigaste åtgärden i detta avseende är en god underrättelsetjänst (se
ovan). En annan uppenbar fördel är en marin med hög beredskap. Vissa
åtgärder av direkt förberedande natur kan vidtagas redan i fred:
• Planering av utläggning av mineringar i viktiga områden; sannolikt
måste en stor del av den existerande minparken förnyas.
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• Kontrollerbara mineringar läggs ut i viktiga hamnar och farleder. Här
kan modern teknik betyda mycket; gamla tiders fasta mineringar bör
kunna bytas ut mot mer rörliga system med utnyttjande av drönaroch AI-teknik.
• Viktiga hamnar förbereds för spärrning.

Förebygga utnötning
Ett krisskede kan bli långt. Det kommer att kräva stora insatser av de
marina förbanden och kräva svåra avvägningar mellan kraftsamling
och effekt över tiden. En större marin har givetvis en större uthållighet.
Uthålligheten kan emellertid också ökas väsentligt genom att rekrytera
och utbilda flera besättningar.

Förebygga propaganda och desinformation
I alla konfliktscenarier men särskilt vid en s k påverkansoperation kommer
informationstjänsten att spela en mycket viktig roll.
Försvarsmakten och marinen måste skapa ett grundmurat förtroende
för sin förmåga och vilja. Marinen och dess personal måste också satsa
på positiva budskap och komma ur den negativa allt-eller-inte attityd som
ofta kännetecknar marina debattinlägg. Detta arbete bör börja NU. Det
finns strukturer och vilja till informationsspridning men mycket mer kan
göras. Medieträning av all personal, speciellt de som har med press att
göra, är extremt viktigt.
Av särskild vikt är att förbereda hanteringen av propaganda och desinformation. En enhet för mediaanalys behövs på central nivå. Utformning
av svar på propaganda och desinformation måste också hanteras på central nivå. Det bör noteras att ett demokratiskt land som Sverige inte kan
använda desinformation.

Cyber och elektronisk krigföring inklusive EMP121
Den ryska förmågan avseende elektroniska krigföringen kräver att vår
marina materiel och personal har tillräcklig kvalitet. Det är svårt att ge
några exakta bedömningar vad detta kan innebära i perspektivet 2030.
Det är emellertid helt klart att marina chefer måste kunna manövrera på
den elektromagnetiska arenan.
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Hög beredskap måste alltid hållas mot angrepp i cyberrymden. Detta
kräver en noggrann ”cyberhygien” hos all personal enligt principen ”varje soldat och sjöman är en cyberförsvarare”. Rysslands aktiviteter inom
området bör följas noggrant. Möjligheter att vilseleda Ryssland utvecklas
som beredskapsåtgärd.
All framtida materiel bör vara EMP-skyddad. Under 1970-talet drogs
beredskapen avseende kärnvapenkrig ner av föregivit strategiska skäl – i
verkligheten ekonomiska sådana. Begreppet EMP finns emellertid inte ens
nämnt i Försvarsberedningens slutrapport Värnkraft. Vi vet därmed inte
hur läget är 2030. Försvarsberedningen nämner för övrigt det ökande
kärnvapenhotet och att detta får konsekvenser men föreslår inga åtgärder:
Därför behöver synen på operationsmiljön i betydligt högre grad än tidigare ta
hänsyn till att dessa kärnvapen åter är en faktor att räkna med. Det operativa
uppträdandet behöver anpassas så att motståndarens frestelse till bekämpning
med kärnvapen minskar.122

Förebygga minsprängningar
Det kanske största hotet mot sjöfart på svenska hamnar utgörs av dolt
utlagda mineringar. Viktiga leder bör därför kontinuerligt övervakas, vilket
under 2020-talet kommer att kunna utföras av obemannade, autonoma
farkoster. Ett sätt att nu öka vår minspanings- och minröjningskapacitet i
fred och gråzon är också att använda frivillig personal.123 Vårt arbete med
bottenkartering utgör grunden för framgångsrik minspaning.124

Förebygga ubåtskränkningar
I 2030 års marin kan åtminstone en, sannolikt två, ubåtsjaktstyrkor organiseras mer eller permanent. Det är emellertid knappast realistiskt att
genomföra kontinuerlig fri ubåtsjakt utan indikationer eftersom denna
verksamhet är mycket resurskrävande.
En viktig förebyggande åtgärd vore utökade passiva, fasta spaningsanläggningar. AI borde kunna revolutionera denna verksamhet. Samtidigt är det
viktigt att notera att fasta anläggningar också kräver underhåll och tillsyn.
Samarbetet med Kustbevakningen, speciellt kustbevakningsflyget måste
förbättras och övas i fred. Som ovan påpekats bör detta förses med sensorer för ubåtsjakt.
Informationstjänsten är extremt viktig, oavsett hur det går så måste
marinen kunna skapa en positiv berättelse.
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Förebygga anfall mot sjöfart
Förebygga minsprängningar och ubåtskränkningar ingår här. En viktig för
beredande åtgärd är att redan i fred bygga upp en övad ledningsorganisa
tion för sjöfartsskydd – en NCAGS-organisation.125

Förbereda bastjänst inklusive förbereda mottagande av militär hjälp
Bastjänst, speciellt i samband med tillförda utländska militära förband är
en mycket stor uppgift – se avsnittet Bastjänst och utländsk närvaro ovan.
I diskussionen om de geostrategiska förhållandena noterades att det,
på grund av de ryska långräckviddiga robotsystemen, finns en operativ
koppling mellan Arktis-regionen och Bottenviken/-havet. Vidare finns det
en möjlighet att Ryssland skulle försöka anfalla Sverige över landgränsen i
norr. I båda dessa fall kan marina förband behöva operera norr om Åland,
vilket kräver basresurser i området.

Avskräcka
Avskräcka innebär att få en potentiell motståndare att avstå från en viss
handling därför att den riskerar att bli för kostsam i förhållande till troliga
vinster. På den strategiska nivån används termen framför allt i betydelsen
avskräcka från anfall. Men termen kan också, som här, användas på en
operativ nivå.
Allmänt bör vi agera för att framstå som en farlig motståndare och därigenom höja tröskeln för ett eventuellt senare anfall: för den potentielle
angriparen måste risken framstå som högre än värdet av det strategiska
målet.126 Detta kan vi göra genom att tidigt och oregelbundet operera med
större förband. Marinen har en styrka i och med att flottans förband är
omedelbart tillgängliga. Närvaron till sjöss för underrättelseinhämtning
har också en avskräckande förmåga.
Större marina övningar med Finland och/eller Nato visar förmåga och
nära partnerskap. Det gäller att övertyga Ryssland om att risken är hög
att ett angrepp mot oss också möts av partners (Finland, Nato, EU).
En möjlighet, som dock ligger på politisk-strategisk nivå, är informationsinsatser för att skapa förståelse i omvärlden för vår situation.
Våra påverkansoperationer (press, TV, podcasts m m) visar vilken hög
beredskap vi har (sant eller inte) samt vårt nära samarbete med partners,
speciellt Finland, i området. En möjlighet är att släppa ut (läcka) viss un85

derrättelseinformation i syfte att visa att vi har kontroll på verksamheten
i närområdet.127
Avskräckningen skulle kunna ökas genom få oss att framstå som starkare än vi är; medlet skulle vara cyberoperationer och telekrigsinsatser
bl a med hjälp av obemannade farkoster. Det finns dock risk för att sådan
verksamhet skapar en backlash om den avslöjas.
Sverige tillsammans med Finland har en trumf på hand gentemot
Ryssland: vi kan hota med att, i en kritisk situation, skära av Rysslands
sjöförbindelser inklusive de vitala militära sjöförbindelserna mellan St
Petersburg och Kaliningrad. Trovärdigheten i ett sådant hot behöver
byggas under med politiska budskap samt övningar. Diskussionen ovan
under ”Geostrategiska förhållanden” visar tydligt att detta skulle utgöra
ett allvarligt hot mot den ryska ekonomin. Denna möjlighet, att Sverige
kan slå tillbaka, är avskräckande.
Oregelbunden patrullering med ytstridsfartyg – marin närvaro – ökar
osäkerheten i den ryska planeringen, detta gäller speciellt när våra fartyg
har luftvärnsrobot med förmåga att bekämpa helikoptrar och luftlandsättningsflyg.

Skydda
På den strategiska nivån har marinen som huvuduppgift att skydda våra
intressen till sjöss samt bidra till skyddet av det svenska land- och luftterritoriet. På den operativa nivån finns en mängd skydda-uppgifter.

Maritim säkerhet
Maritim säkerhet handlar till stor del om att skydda: skydda legal verksamhet mot diverse hot, skydda miljön och särskilt så kallade MPAs:
Maritime Protected Areas samt allmänt skydda havet och dess resurser
mot människan samt skydda människan mot havet.
Skydda sjöfart128 ingår i maritim säkerhet och är normalt en huvuduppgift
för en marin. Statsministern har understrukit vikten av samarbete inom EU:
Medlemskapet i den Europeiska unionen är ett fundament för Sverige, sade statsminister Stefan Löfven som lade fram fem prioriterade områden för regeringen;

Ett av dessa områden är för övrigt Det fördjupade försvarssamarbetet
Pesco (det Permanenta strukturerade samarbetet ).129 I linje med detta är det
naturligt att Sverige deltar i skyddet av EUs vitala sjöförbindelser. Dagens
marin, liksom Marin 2030, är emellertid avsedd för vårt närområde. Man
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bör därför överväga att, i likhet med Danmark och Norge, anskaffa fartyg
lämpade för insats på de stora haven.
2019 års Försvarsberedning har skrivit:
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.
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.130

I denna skrift har tydligt påpekats vikten av samarbete just avseende
sjöförbindelserna västerut men också med Finland. I verkligheten är det
sannolikt så att de båda uppgifterna inte behöver lösas ”samtidigt och över
tid”. Med Marin 2030 som denna bok behandlar, och som svarar mot den
utökning som Försvarsberedningen här efterlyser, finns möjlighet att hantera ”samtidigt och över tid” även om en prioritering alltid är nödvändig.
Redan i en gråzon, innan våldshandlingar brutit ut bör för totalförsvaret och folkförsörjningen viktiga transporter till sjöss eskorteras framför
allt för att göra det svårt att störa dessa mer eller mindre anonymt (hybridkrigföring). Man kan tänka sig en mängd scenarier där handelsfartyg
annars prejas och tvingas till visitation under föregivande av misstankar
om brottslingar eller förbjudna varor ombord. Om läget förvärras eller
övergår till krig kommer det att krävas stora prioriteringar. Malmtransporter
från Luleå kan, exempelvis, knappast skyddas i krig med hänsyn till de
stora avstånden.
Minhotet, tillsammans med hotet från specialförband längs våra viktigaste leder, utgör sannolikt det största hotet mot sjöfart speciellt i gråzonen.
Behovet av kontinuerlig minspaning har redan berörts ovan. Minröjning
genomförs när behov bedöms föreligga; antalet leder som kan röjas är
emellertid litet. Prioriteringar blir därför nödvändiga även om obemannade,
autonoma farkoster kommer att kunna förstärka minröjningsförmågan.
I ett scenario där Ryssland anfaller Sverige längs landgränsen i norr blir
det nödvändigt att skydda nödvändiga transporter längs norrlandskusten.
En fiende slår sannolikt ut broarna över älvarna vilket gör det nödvändigt
använda ”allt som flyter” för förbandstransporter norrut samt transporter
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med sårade söderut. Uppgiften kräver nära samverkan sjöstridsförband
– amfibieförband. Men även om Sverige är i krig i Norrland måste resten
av Sverige försörjas vilket kräver sjötransporter, som måste skyddas.
Gotland är ett specialfall eftersom landskapet kräver försörjningstrans
porter i princip varje dag. Behovet blir inte mindre efter en förstärkning
av dess försvar i en hotsituation.

Luftförsvara
Ryssland satsar på att bekämpa landmål på stora avstånd bl a genom kryssningsroboten Kaliber som finns ombord korvetter i bl a Östersjöflottan.
Det svenska luftförsvaret blir mycket viktigt. Genom att våra korvetter,
de nu existerande liksom de som tillförs under 2020-talet, får kvalificerad luftvärnsrobot kan marinen bli en viktig del av detta och komplettera
flygförbanden och de fåtaliga Patriotbatterierna.131 Korvetterna har en
fördel gentemot flygförbanden genom förmåga att vara i lämpliga områden under lång tid respektive gentemot Patriotbatterierna genom att vara
rörligare och sannolikt flera. I sammanhanget kan särskilt påverkas vikten
av att kunna bekämpa fientliga helikoptrar och luftlandsättningsflygplan.
Sjöstridskrafterna kan också, genom ett offensivt uppträdande, störa ryska
fartyg med kryssningsrobotar och tvinga dessa att skjuta dessa från stora
avstånd; därigenom får vårt luftförsvar större förvarningstid.
Praktiskt innebär detta att korvetterna integreras i luftförsvaret avseende
samband, lägesinformation och bekämpning. Olika former av ”drönare”
(obemannade, autonoma farkoster) kan här komma att spela en stor avseende spaning och elektronisk krigföring.
Här bör också påpekas att de kommande finska korvetterna också får
l medelräckviddig luftvärnsrobot. Tillsammans kan då den finska och
svenska marinen luftförsvara ett relativt stort område.
En korvett som deltager i luftförsvaret kan naturligtvis samtidigt eller
nära samtidigt sättas in för andra uppgifter som skydd av sjöfart och
anfallsföretag. Men det kan också bli en konflikt mellan olika uppgifters
taktiska krav på uppträdande och lägen.
Vid ett angrepp mot Gotland kan korvetter i luftförsvarsuppgift bli
mycket viktiga eftersom ett sådant angrepp sannolikt skulle behöva utnyttja stor mängd luftburen trupp.
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Gard
Vid ett angrepp över landgränsen i norr skulle marinen spela en mycket
viktig roll. Det finns två alternativa uppgifter, som inte är varandra uteslutande utan kan kombineras på olika sätt:
• Tillsammans med finska sjöstridskrafter avreglera S. och/eller N. Kvarken
för att hindra att angriparen kan anfalla i ryggen på våra markstridskrafter i norr. Därigenom hindras också fiendens underhållstransporter.
• Beredskap mot angrepp i Sverige syd Ålandsförträngningen i syfte att
frigöra markstridskrafter (och flygstridskrafter?) för försvaret av
Norrland.

Förstärkning av Gotland
I en gråzon skulle försvaret av Gotland behöva förstärkas speciellt om
detta innehåller en större mängd värnpliktiga som måste mobiliseras och
fraktas till ön. En sådan operation, under det kalla kriget benämnd Guten,
skulle kräva en omfattande insats av alla försvarsgrenar.

Hamnar och annan marin infrastruktur
Marin infrastruktur utgör sannolika mål redan i en gråzon. Skydd av
hamnar och inloppsleder är en uppgift för amfibieförbanden i samverkan
med markstridskrafter och polis.
Det är inte bara tillfarterna till hamnar som måste skyddas utan också
hamnarna i sig liksom transportlederna från dessa. De första två uppgifterna blir en huvuduppgift för våra förstärkta amfibieförband; den tredje
torde bli en uppgift för markstridskrafterna. En hamn har en komplicerad
infrastruktur och är idag, speciellt avseende containertrafik, starkt beroende
av IT; i stort alla moment avseende lastning och lossning av ett modernt
containerfartyg är styrt av avancerade datasystem. Fartyg för regional
sjöfart har emellertid ofta egna kranar och är därmed mindre beroende
av hamnens infrastruktur. Roro-fartyg kan urlasta även i skadade hamnar.
Hamnar och andra transportnoder kan antas vara primära mål för en
fiende och kommer därför att kräva starka markstridsförband för sitt försvar. Vår försörjning såväl av Försvarsmakten som av civilbefolkningen
kräver transporter.
Skydd av infrastruktur till sjöss innebär en ny uppgift vars krav kräver
analys. Med stor sannolikhet går det inte att skydda undervattenskablar;
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här får man vara beredd på avbrott. Skyddet får då i stället avse fartyg
som genomför reparationer. I krig är det knappast möjligt att skydda
havsbaserad vindkraft – ett problem vars konsekvenser måste analyseras
av ansvarig myndighet.

Baser
Den förstärkta marin som denna skrift utgår från kräver en motsvarande
förstärkning vad gäller marin bastjänst. Konceptet för marin bastjänst
behöver därför utvecklas mot något avsevärt större och mer anpassat
mot morgondagens och framtidens hotbild. För att reducera hotet från
avståndsbekämpning och samtidigt minimera risken för påverkan vid
bekämpning föreslås att såväl ökat skydd som egen handlingsfrihet skapas genom en kombination av fast och rörlig bastjänst inom större basområden. I dessa basområden skapas skydd för förband och plattformar
genom fortifikatoriskt skyddad infrastruktur, närvaro av skyddsförband
samt egen möjlighet till rörlighet.

Anfalla, ingripa
Anfalla, i fred och gråzon ingripa,132 är en offensiv uppgift där vi själva
väljer mål, medel och tidpunkt. Det är viktigt att notera att operativ/
taktisk offensiv är nödvändigt även inom ramen för en strategisk defensiv.

I fred och gråzon
Ett första konstaterande är att maritim säkerhet också innehåller offensiva
element. Inom ramen för en operation syftande till att, exempelvis, skydda sjöfart mot angrepp från pirater kan raider mot piraternas baser ingå.
Inom ramen för ordning och säkerhet till sjöss finns en rad uppgifter
som idag huvudsakligen utförs av Polisen och Kustbevakningen.
En av Försvarsmaktens viktigaste uppgifter i fred är att ingripa enligt
IKFN133 i syfte att värna vår territoriella integritet. Sådana ingripanden
kan innefatta ingripanden med vapenmakt. Praktiskt innebär detta att
ytfartyg och ubåtar till sjöss är beredda att ingripa, i extrema fall med
vapenmakt mot fartyg ”som intränger på svenskt vatten i fientlig avsikt”.
Ett av de svåraste fallen är i gråzonen just innan ett krigsutbrott. Det
är då fortfarande fred och Sveriges ledning kan inte veta när och om läget
kommer att övergå till väpnat angrepp; d v s krig. Vi har ovan pekat på
följande scenario:
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I en spänd situation kan vi skugga handelsfartyg som kan misstänkas frakta militär materiel avsedd för angrepp mot oss. Detta kräver att vi – Försvarsmakten,
Kustbevakningen, tullkriminalen – har kontroll över fartygsrörelserna på Östersjön,
vilket är fullt möjligt. Fartygen kan sedan visiteras när det löper in på svenskt
territorialhav.134

I detta läge är det sannolikt Kustbevakningen som har att ingripa. Men
denna är i princip obeväpnad och behöver stöd av sjöstridskrafter.

I krig
I krig finns ett antal uppgifter som kan, beroende på marinens storlek,
lösas mer eller mindre i kombination med varandra.
Vi har redan diskuterat de två operationerna deltaga i luftförsvaret
respektive skydda sjöfart.
Den ryska marinen har bara två basområden i Östersjön, St Petersburg
respektive Kaliningrad. I det förra fallet har finska och svenska sjöstridskrafter, inklusive med minor, goda möjligheter att hindra enheter från
Östersjömarinen att löpa ut genom Finska Viken. I det senare kan svenska
ubåtar ligga utanför det trånga utloppet från Baltijsk och därifrån genomföra
anfallsföretag mot utlöpande – och inlöpande – fartyg. En sådan uppgift
kräver någon form av samordning med Nato eftersom polska och tyska
ubåtar sannolikt också uppträder i området.
Inför ett väntat krigsutbrott har emellertid sannolikt ryska förband
redan löpt till sjöss. De kan ha till uppgift att bekämpa Sverige med
långräckviddiga robotsystem och landsätta mindre truppstyrkor typ specialförband. Sådana förband kan bekämpas av våra ytstridskrafter och,
framför allt, ubåtar.
Om Ryssland skulle lyckas att sätta iland större truppstyrkor – som ett
resultat av lyckad överraskning och/eller svensk senfärdighet – blir dessa
beroende av underhållstransporter. Dessa kan anfallas under den långa
vägen mellan svensk kust och Baltijsk med i första hand ubåtar. Ryska
fartyg som urlastar i svensk hamn kan sänkas på plats vilket skulle göra
hamnen obrukbar för lång tid.
Vid ett anfall över landgränsen i norr finns flera anfallsmål för våra
sjöstridskrafter, som dock måste avvägas mot skydda uppgifterna som
diskuterades i det förra avsnittet. Ytstridskrafterna kan exempelvis understödja våra markstridskrafter med Robot 15 MK IV som sätts in mot
särskilt viktiga mål. En annan möjlighet är att anfalla de transporter via
91

Bottenhavet och -viken, som torde krävas för att underhålla de ryska mekaniserade stridskrafterna.
En intressant möjlighet är att vidga konflikten genom horisontell eska
lering – anfall mot rysk sjöfart i Östersjön. Sammantaget utgör finska
och svenska sjöstridskrafter ett större strategiskt hot mot ryska intressen
i egentliga Östersjön än norr Ålandsförträngningen.
Vid ett överraskande angrepp mot Gotland och då vi inte hinner föra
över förstärkningar kan våra sjöstridskrafter försöka isolera ön genom
anfall mot flyg och sjötransporter. Eftersom redan den bofasta befolkningen
kräver frekvent tilltransport av förnödenheter kommer även landsatta ryska
förband att behöva detta (även om dessa naturligtvis tar vad som finns på
ön). Rb 15 MK IV kan sättas in mot större mål som luftvärnsrobotinstallationer. Våra ubåtar kan dolt sätta in svenska specialförband (SOSG) med
uppgift att utföra sabotage och försöka organisera en motståndsrörelse.
Det kommer att vara psykologiskt mycket viktigt att visa befolkningen,
särskilt den på Gotland, att Sverige inte överger sina innevånare.
Havsbaserad vindkraft kommer att utgöra en utökning av den övergångszon som finns mellan hav och land. Stora vindkraftparker till sjöss
kommer att utgöra en ny taktisk miljö med såväl möjligheter som faror.135

Sammanfattning
Ovanstående genomgång har beskrivit de bidrag som sjöstridskrafterna
kan ge till svensk och finsk säkerhet samt till regionens stabilitet. Alla
uppgifter kan inte lösas på en gång dels beroende på vår begränsade kapacitet men också för att uppgifterna inte är aktuella vid samma tillfälle.
En mycket viktig slutsats är att, redan i fred och gråzon, antalet fartyg
och antalet besättningar är av avgörande betydelse. Ju färre fartyg och
besättningar desto svårare blir avvägningen mellan kraftsamling inför ett
väntat angrepp och uthållighet.
En annan slutsats, som delvis hänger samman med ovanstående, är vikten
av marin närvaro till sjöss. Denna är grunden för möjligheterna att ingripa och insamla underrättelser. En närvaro med en stark, välutbildad och
modern marin inklusive kustbevakning skapar förtroende hos vänner och
respekt hos eventuella motståndare och är därigenom stabilitetsskapande.
En tredje slutsats är att den maritima säkerheten, och då speciellt skydd
av sjöfart i krig, gråzon och krig är en vital uppgift som kräver ett utvecklat
samarbete med våra grannländer.
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Underrättelsetjänst och kunskap om operationsområdet och tänkbara
angripare är en grundläggande uppgift för vår förmåga på lång, medel
lång och kort sikt.
Marin diplomati spelar en viktig roll i att förebygga konflikt samt för
att säkerhetsställa att vi inte blir lämnade ensamma. Den kan också bidra
till att avskräcka från anfall. Huvudmålet måste vara att verka för att det
inte blir krig i vårt närområde – givetvis utan att göra avkall på viktiga
nationella intressen.
Det finns vidare en stor uppsättning åtgärder att vidta i fred i syfte att
förbereda ett verksamt försvar.
Cyberarenan och den elektromagnetiska arenan måste ägnas stor uppmärksamhet. En noggrann cyberhygien är en vital uppgift för var och en.
I krig kan sjöstrids- och amfibiestridskrafterna utföra ett stort antal
uppgifter. I många fall kan dessa uppgifter kombineras medan det i andra kommer att krävas svåra strategiska och operativa avväganden. Dessa
avvägningar blir enklare ju större mängd förband vi har.
Vid en eventuell konfrontation med Ryssland är gråzonen mellan fred
och krig av särskilt stor betydelse. I denna försöker ”angriparen” att vinna
politiska och militära fördelar genom en blandning av hot, styrkedemonstrationer, propaganda, desinformation, cyberattacker m m. Det gäller att
påverka den svenska politiken utan att hotet uppfattas så stort att regeringen beordrar beredskapshöjningar eller andra motåtgärder. Detta beror
på flera omständigheter. Ryssland har knappast intresse av att starta ett
storkrig med Nato/USA varför ”deniability” alltid är viktigt i samband
med illegala aktioner. Ryssland torde inte heller vara omedvetet om den
svenska krishanteringsdoktrinens svagheter eller vårt sätt att formalistiskt
dra en skarp skiljelinje mellan fred och krig – förhoppningsvis har doktrinen reformerats när vi kommer fram till 2030. När det gäller bekämpning
prioriterar den ryska doktrinen bekämpning på avstånd.136
Propaganda och desinformation spelar traditionellt en mycket stor
roll i rysk doktrin.137 Sveriges förmåga att motstå propaganda och desinformation kommer därför att sättas på hårda prov vid en konflikt med
Ryssland – sådana aktiviteter förekommer redan idag.138
Marinen måste redan nu utforma ett positivt budskap typ ”Marinen
kan!” samtidigt som marinens ledning är tydlig med konsekvenserna av
de brister som en svag ekonomi skulle innebära. All personal i ansvarig
ställning måste ha medieträning. Avsaknaden av en egen informationsavdelning måste kompenseras – kanske genom KÖMS.
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Slutligen; svensk försvarsdoktrin bygger på att våra partners i Nato och
medlemsländerna i EU är solidariska med oss vid en eventuell konflikt.
Att vi skulle behöva vara solidariska med dem nämns inte så ofta. Denna
nationella egoism kan komma att stå oss dyrt.

Marin strategi 2030
I detta avslutande kapitel sammanfattar vi ovanstående analys genom att
presentera ett utkast till marin strategi för marinen 2030. En strategi behöver innehålla tre komponenter: mål (vad?), riktlinjer för genomförande
(hur?) samt medel (med vad?). När det gäller medel bör vi räkna in övriga
sjöverkande myndigheter (Kustbevakningen, Tullen m fl) eftersom dessa
har en given plats i en marin strategi.
Inledningsvis kan konstateras att en sådan strategi möter formella,
teoretiska problem. En marin strategi bör stå med ena benet i en maritim
strategi och det andra i en försvarsstrategi. Men dessa två strategier finns
inte. Det finns, som påpekats ovan, en svensk maritim strategi men denna
uppfyller inte kraven på en strategi – främst genom att undvika frågor
knutna till ordning och säkerhet till sjöss. Den är snarast en uppräkning
av godheter.
Den här föreslagna marina strategin utgår från de fyra strategiska uppgifter som vi tidigare definierat:
• Upprätthålla maritim säkerhet i oss omgivande farvatten och bidra till
denna i mer avlägsna farvatten.
• Undvika krig genom att dels skapa en för oss positiv strategisk situation
och dels verka krigsavhållande.
• I görligaste mån hindra att kriget förs på svenskt territorium och samtidigt verka för tid till mobilisering.
• Ett uthålligt försvar som medger att Sverige med eller utan hjälp utifrån
kan avslå ett väpnat angrepp.
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Marin Strategi
2030

Maritim Säkerhet

Undvika Krig

Hålla Kriget utanför
vårt territorium

Uthålligt Försvar

Upprätthålla maritim säkerhet i oss omgivande
farvatten och bidra till denna i mer avlägsna
farvatten
Vi påminner om den definition vi använt ovan:
Maritim säkerhet berör skydd mot (överraskande) fientligt agerande, sabotage,
undergrävande verksamhet, terrorism och organiserad brottslighet. Denna (övergripande) säkerhet omfattar tre områden: personlig, fysisk och informationssäkerhet. Idag omfattar maritim säkerhet en komplex uppsättning av områden,
inkluderande både allmänna och privata aktiviteter, ibland med motsatta intressen.
Den maritima arenan möter hot från nationalstater, terrorister, oreglerat fiske,
natur- och miljökatastrofer, massmigration och organiserad brottsverksamhet
som smuggling och piratattacker.139
Marin Strategi
2030

Längs svenska
kusten

Från Östersjö
inloppen till övriga
Östersjöstater

I Västerhavet

Europas globala
sjöförbindelser

Uppgiften att upprätthålla maritim säkerhet kan, som tidigare visats, delas
upp i fyra deluppgifter
• Sjöfart och marin infrastruktur längs svenska kusten upp t o m Luleå.
• Sjöfart från Östersjöinloppen till övriga Östersjöstater där den finska
i betydande utsträckning går utanför den svenska kusten.
• Den regionala sjöfarten och marin infrastrukturen inom Öresunds
regionen och Western Scandinavia samt sjöfart från Nordsjön till
västerhavet (och som därefter går vidare till ovan nämnda områden
och länder).
95

• Europas globala sjöförbindelser.

Maritim säkerhet längs svenska kusten
Marin Strategi
2030

Längs svenska
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Östersjöstater

I Västerhavet

Europas globala
sjöförbindelser

Marin 2030, i samverkan med övriga sjöverkande myndigheter, ger Sverige
förmåga att upprätthålla maritim säkerhet längs hela svenska kusten i
fred, gråzon och krig. Det sistnämnda fallet kommer att kräva hårda
prioriteringar.
I fred är det i första Kustbevakningen, polisen och Sjöfartsverket som
är ansvarig för upprätthållande av lag och ordning till sjöss samt skyddet
av marin infrastruktur. Försvarsmakten stödjer denna verksamhet.
I en gråzon då vi utsätts för hybridattacker får Försvarsmakten allt
viktigare uppgifter beroende på läget. Marin 2030 kan skydda prioriterad sjöfart och marin infrastruktur till lands (hamnar), farleder och, i
viss utsträckning, till sjöss (havsbaserad vindkraft m m). Trafiken till och
från de s k core ports140 prioriteras. Undervattenskablar kan inte skyddas.
I krig kommer endast högt prioriterad sjöfart och transporter att kunna
skyddas. Hamnar och inloppsleder försvaras av amfibie- och markförband.
Försvaret gäller dels våra möjligheter att utnyttja hamnar och dels hindra
att de utnyttjas av en angripare. Marin infrastruktur till sjöss skyddas i
begränsad utsträckning. Sjötrafiken från Luleå kan, i förekommande fall,
inte skyddas.

Från Östersjöinloppen till övriga Östersjöstater
Marin Strategi
2030

Längs svenska
kusten
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Från Östersjö
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Östersjöstater

I Västerhavet

Europas globala
sjöförbindelser

Här prioriteras Finlands sjöfart. Uppgiften är aktuell i gråzon och krig.
Det är i svenskt intresse att Finland får tillräcklig försörjning. Samtidigt
är det viktigt att finska sjöstridskrafter kan hota ryska sådana i Finska
viken när risk för krig föreligger. En avvägning måste göras. Samtidigt
kan, när den finska sjöfarten hotas, denna dras längs svenska kusten
upp till Ålandsförträngningen och därmed innefattas i uppgiften ”längs
svenska kusten”.
Marin 2030 kan här också ha en offensiv uppgift – att hota eller i krig
anfalla rysk sjöfart.

I Västerhavet
Marin Strategi
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I Västerhavet kan tre uppgifter inom ramen för maritim säkerhet identifieras:
• Sjöfart från Nordsjön till Västerhavet och vice versa.
• Regional sjöfart och marin infrastruktur inom Western Scandinavia
och Öresundsregionen.
• Militära transporter inom ramen för stöd till svenskt försvar.
I alla tre fallen måste samverkan ske med Danmark och Norge samt,
speciellt i krig och högspänd kris, med Nato. En gemensam konsoliderad
sjölägesinformation (RMP) måste skapas och ledningsförhållandena redas
ut. I fall tre torde operationerna ledas av Nato (eller USA). I de två andra
behöver en gemensam svensk-dansk-norsk ledningsorganisation skapas.
Marin 2030 har förmåga att uppträda samtidigt i Västerhavet och i
Östersjön. Men vid ett akut angreppshot från Ryssland är det naturligt att
den svenska marinen kraftsamlas i öster medan den norska marinen sannolikt kraftsamlas till Norska havet. En strategisk avvägning i samverkan
mellan Sverige, Norge och Danmark samt Nato är nödvändig.
I fall tre torde alla stridskrafter i området ledas av Nato (eller av USA).
Sverige måste dock ansvara för säkerheten kustnära, i inloppsleder och
hamnar till dess Nato (USA) har konsoliderat sin närvaro.
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Europas globala sjöförbindelser
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Huruvida en maritim säkerhetsoperation sker i EUs eller annan europeisk
regi beror på den politiska situation och deltagarna. Skall Storbritannien
delta, vilket givetvis är önskvärt, kan operationen genomföras i regi av
exempelvis European Intervention Initiative (EI2). Om inte, kan operationen ledas av EUs egen ledningsorganisation.
Utgångspunkten är att EUs ekonomi blir alltmer beroende av havet, inte
bara avseende transporter utan också beträffande resurser.
Det strategiska målet är, allmänt, att trygga Europas ekonomi från
angrepp. Angriparen kan vara en stat men mer troligt är brottssyndikat,
terrorister, parter i ett inbördeskrig – som alla naturligtvis kan agera på
uppdrag av en stat (exempelvis Hizbollah som styrs, mer eller mindre, av
Iran). Detta innebär inte att hotet kan negligeras; exempelvis så genomförde Huthirebellerna i Jemen flera angrepp med kustrobot mot fartyg i
Röda havet.141
Ett exempel på en utveckling som kan komma att kräva att EU agerar
till sjöss är Turkiets försök att hindra Cypern att utvinna naturgas på sin
ekonomiska zon.
För Sverige är ett engagemang i en sådan operation också ett sätt att
”investera i solidaritet”. Om vi skall kunna hoppas på militär hjälp i ett
krisläge måste vi också vara beredda att bidra till skyddet av EUs, eller
Europas, gemensamma intressen. Vare sig dagens marin eller Marin 2030
har emellertid fartyg lämpade för uppgifter i alla väder på de stora haven.
Maritim säkerhet är emellertid en mycket bredare uppgift än direkt
skydd mot pirater eller terrorister. Här finns också viktiga förebyggande
uppgifter med syfte att skapa stabilitet i hotade kustområden samt skydd
av miljö och havets resurser, speciellt fiske. Allmänt handlar det om att
skapa och bevara lag och ordning till sjöss.
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Undvika krig
Marin Strategi
2030

Maritim Säkerhet

Undvika Krig

Hålla Kriget utanför
vårt territorium

Uthålligt Försvar

Detta strategiska mål kan brytas ned till fyra delmål:
• Kunskap om vårt primära operationsområde (Östersjön, Västerhavet),
aktuella aktörer och utvecklingen på kort, medellång och lång sikt.
• Upprätthålla vår territoriella integritet.
• Skapa en stabil strategisk situation präglad av samarbete.
• Avskräcka från aggression mot oss.

Undvika Krig

Kunskap

Territoriell
Integritet

Stabil
Strategisk
Situation

Inom EU och
Nato intresseområde

Avskräcka

De olika delmålen har naturligtvis beröringspunkter. Kunskap om operationsområdet är en förutsättning för alla uppgifter. Kan vi inte upprätthålla vår territoriella integritet försvagas stabiliteten i området eftersom
det skapar oro över vår vilja och förmåga vilket kan göra det frestande
att utnyttja vår svaghet.
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Kunskap

Undvika Krig

Kunskap

Territoriell
Integritet

Stabil
Strategisk
Situation

Inom EU och
Nato intresseområde

Avskräcka

Lång sikt: kunskap om topografi, hydrografi, oceanografi, meterologi inklusive konsekvenser avseende den elektromagnetiska arenan, infrastruktur
till sjöss etc. Målet uppnås genom långsiktig kunskapsuppbyggnad genom
forskning, studier och utbildning samt erfarenheter från verksamhet till
sjöss och i skärgårdar. Detta kräver i sin tur anpassade strukturer och
skolor samt utbildad personal. En viktig aspekt är att öka den marina
miljökunskapen i marinofficerarnas utbildning.
Medellång sikt: Kunskap om maritim och marin utveckling i relevanta
havsområden, kapacitetsutveckling, doktriner, förändringar av tänkbara
operationsområden (exempelvis genom byggandet av oljeplattformar).
Genomförande och behövliga medel är desamma som ovan, det är perspektivet som skiljer.
Kort sikt: Kunskap om vem som är var och gör vad till sjöss. Skapandet
av normalbild och RMP142. Målet uppnås genom daglig underrättelseinhämtning i samarbete: internationellt inom ramen för SUCFIS143 och SUCBAS144
samt nationellt med övriga Försvarsmakten, FRA, Kustbevakningen, tullen
och (sjö-)polisen. Marinen har ständigt fartyg till sjöss och närvaro i viktiga skärgårdsområden. Graden av närvaro beror på antalet tillgängliga
förband, deras uthållighet samt den aktuella hotbilden. Uthålligheten
stärks genom ökat antal fartyg och besättningar. Autonoma obemannade
system förstärker den bemannade spaningen dels till sjöss och dels i viktiga
farleder. Analysen underlättas av AI och Big Data.
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Upprätthålla territoriell integritet
Undvika Krig

Kunskap

Territoriell
Integritet

Stabil
Strategisk
Situation

Inom EU och
Nato intresseområde

Avskräcka

Målet innebär att tillse att svenska och internationella lagar, avtal och
förordningar följs på svenskt territorium, svensk ekonomisk zon samt
tilläggszon. I fred är detta, bortsett från tillträdesförordningen, i första
hand en uppgift för Polisen och Kustbevakningen men marinen deltager
och stöder. Beträffande tillträdesförordningen är detta däremot i första
hand en uppgift för Försvarsmakten (marinen). Uppgiften löses genom
ständig övervakning samt genom att ingripa mot överträdelser, vilket kräver
enheter i beredskap. Upprätthållande av territoriell integritet under vattenytan utförs ständigt av fasta och mobila autonoma sensorer (UUV145).
Vid indikation genomförs ubåtsjakt med ubåtsjaktstyrka. Med den förbandsmassa som utgör utgångspunkten för denna analys så kan en (1)
fullständig ubåtsjaktstyrka organiseras medan Sverige egentligen behöver
åtminstone två – en på vardera väst- respektive ostkusten. Ytterligare en
för sydkusten vore önskvärt.

Skapa en stabil strategisk situation präglad av samarbete
Undvika Krig

Kunskap

Territoriell
Integritet

Stabil
Strategisk
Situation

Inom EU och
Nato intresseområde

Avskräcka

Det gäller att skapa stabil strategisk situation präglad av samarbete avseende säkerhet till sjöss mellan regionens stridskrafter – inklusive (eller framförallt med) Ryssland. Utnyttja att alla regionens stater har intresse av att
det råder ordning och säkerhet till sjöss. Förtroendeskapande åtgärder
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skapar förutsägbarhet avseende större militära övningar. Högre marina
chefer känner varandra och kan kommunicera informellt när så behövs.
Det är viktigt att förtroendeskapande åtgärder är ömsesidiga. Ett sådant
system är knappast komplicerat utom beträffande Ryssland. Samtidigt
kräver en stabil situation att Ryssland på något sätt engageras; Rysslands
hållning till sådana förslag ger också en indikation om landets avsikter.
Målet nås genom att utnyttja att marina förband kan samarbeta till sjöss
utan att utnyttja varandras landterritorier. Ett antal åtgärder är tänkbara
beroende på det säkerhetspolitiska läget, exempelvis:
• Marin diplomati (örlogsbesök, gemensamma övningar med Ryssland
i första hand avseende SAR, studietjänstgöringar m m).
• Incident-at-sea avtal förhandlas fram mellan regionens mariner samt
med deltagande av europeiska stormakter och USA.
• Seminarier (exempelvis om marin miljö).
• Regionala säkerhets- och förtroendeskapande åtgärder inspirerade av
Wiendokumentet men anpassade till den marina miljön.
Beträffande medel kan det vara lämpligt att börja med regionens kustbevakningar eftersom dessa har en lägre säkerhetspolitisk profil än marina
stridskrafter. Därvid bör man bygga på det samarbete som redan finns.
I övrigt bör alla typer av marina stridskrafter engageras utom ubåtar.
Anledningen till detta är att ubåtens förnämsta egenskap är att den uppträder dolt; all ubåtsverksamhet är därför hemlig.

Inom EU och Nato intresseområde
Undvika Krig

Kunskap

Territoriell
Integritet

Stabil
Strategisk
Situation

Inom EU och
Nato intresseområde

Avskräcka

Det svenska försvaret bygger på att vi får hjälp utifrån. Det är därför
viktigt att skapa en strategisk situation där EU och Nato ser det nordiska området som en naturlig del av sitt intresseområde. Målet nås genom
marin diplomati (se ovan) samt att svenska marinen så långt möjligt, givet
vår alliansfrihet, integreras i Natos marina stridskrafter. I EU är Sverige
pådrivande på det marina området och deltager i skyddet av EUs maritima
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ekonomi. Medlet är välutbildade, moderna sjö- och amfibiestridskrafter.
För deltagande EUs (eller andra europeiskt ledda) maritima skyddsoperationer anskaffas på sikt två fregatter.

Avskräcka
Undvika Krig

Kunskap

Territoriell
Integritet

Stabil
Strategisk
Situation

Inom EU och
Nato intresseområde

Avskräcka

Uppgiften avskräcka syftar till att Ryssland (eller annan aktör) skall bedöma att ett anfall mot Sverige inte ger vinster i förhållande till insatsen.
Vi påminner om formeln Fa= Va/Ra =Ea x P1/Ca x P2 (se sid 23) där Ea= värdet för
aktören a (Ryssland)av målet E i konflikten med b (Sverige). P1= sannolikheten
att målet E kan förvärvas eller behållas gentemot aktören b (Sverige). Ca= kostnaden för aktören a (Ryssland) att förvärva eller behålla E. P2= sannolikheten
att denna kostnad faktiskt uppstår.

Rysslands uppfattning av värdet med en attack mot Sverige (Va) kan inte påverkas av oss med mindre än att vi gör avkall på våra värderingar/
intressen i enlighet med ryska önskemål så att marginalnyttan för Ryssland
att angripa blir liten. Däremot kan vi påverka den kostnad vi kan tillfoga
Ryssland samt sannolikheten att vi lyckas göra detta (Ca respektive P2).
En grundbult är vår av Ryssland uppskattade trovärdighet; om Ryssland
inte tror att vi kommer att försvara oss så är avskräckning inte möjlig.
Ryssland kan påverka vår förmåga att åstadkomma ryska förluster
(Ca) genom desinformation och propaganda. Vi å andra sidan bör stärka
marinens trovärdighet gentemot såväl den svenska allmänheten som den
ryske potentielle angriparen. I båda fallen genom att systematiskt bygga
upp en positiv bild av marinen (som givetvis skall vara sann!).
Målet kan brytas ned på operativ nivå; Ryssland skall inte:
• Störa svensk, finsk eller annan internationell sjöfart i Östersjön.
• Angripa svenskt territorium över havet eller genom luften.
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• Angripa svenska marinstridskrafter.
• Kunna isolera Sverige från Nato respektive EU.
Ryssland skall inte störa svensk, finsk eller annan internationell sjöfart
i Östersjön. Detta mål nås genom marin närvaro längs viktiga sjövägar
och genom att i ett krisläge eskortera viktiga transporter. Det senare kräver eskort av kvalificerade sjöstridskrafter. Vi måste också ha trovärdig
förmåga försvara hamnar och viktiga leder i skärgårdar. Organisation av
NCAGS146 måste vara förberedd eller, i gråzon, genomförd.
Ryssland skall inte angripa svenskt territorium över havet eller genom
luften. Målet nås genom erkänt god förmåga i sjöstrid (över, på och under
vattenytan) parad med hög beredskap. Förmågan demonstreras genom deltagande i internationella övningar och operationer. Allmänt har Sverige ett
väl fungerade beredskapssystem och försvarsförberedelser som exempelvis
förberedda mineringar i hamnar. För en avskräckande effekt måste också
vår höga beredskap kommuniceras till svenska folket och till Ryssland.
Cyber- och telekrigföring kan användas för att öka vår uppfattade förmåga. Förmågan kan också demonstreras genom att på lämpligt sätt visa
att vår underrättelsetjänst har en god förmåga att följa rysk verksamhet.
En förutsättning är emellertid att de svenska stridskrafterna HAR god
kvalitet – potemkinkulisser kommer att avslöjas.
Vi bör också visa vår förmåga och vilja att, om så blir nödvändigt, attackera vitala ryska sjöförbindelser dels mellan Östersjön och Atlanten
och dels mellan St Petersburg och Kaliningrad. Detta kan göras genom
lämpligt upplagda övningar.
Ryssland skall inte angripa svenska marinstridskrafter. Målet nås på
samma sätt som ovan men är mer direkt knutet till marinstridskrafterna.
Ett sätt att påverka sannolikheten att vi lyckas skapa ryska förluster (P2)
är oregelbunden och frekvent patrullering med ytstridsfartyg, vilket ökar
osäkerheten i den ryska planeringen, detta gäller speciellt när våra fartyg
har luftvärnsrobot med förmåga att bekämpa helikoptrar och luftlandsättningsflyg.
Ryssland skall inte kunna isolera Sverige från Nato eller EU. Målet
kräver åtgärder på politisk nivå stödd på en informationsstrategi som kan
motverka försök att ”neutralisera” Sverige. För marinen gäller marin diplomati enligt ovan och deltagande i Nato- respektive EU-ledda övningar
och operationer.
I görligaste mån hindra att kriget förs på svenskt territorium och samtidigt verka för tid till mobilisering.
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Marin Strategi
2030

Maritim Säkerhet

Undvika Krig

Hålla Kriget utanför
vårt territorium

Uthålligt Försvar

Detta strategiska mål blir aktuellt när vi misslyckats med att förebygga
kriget och också har misslyckats att avskräcka från ett anfall.
Det strategiska målet kan brytas ned till flera delmål beroende på läget:
• Tillsammans med övriga svenska och internationella (främst finska)
stridskrafter skapa och bevara havskontroll, inklusive kontroll av
luftrummet, i aktuella farvatten. I ett sådant läge kan angriparen
förvisso genomföra anfall mot oss – havskontroll är alltid temporärt
och lokalt – men inte med stora styrkor typ överskeppning av tyngre
markstridskrafter.
• Bestrida en angripares havskontroll, inklusive kontroll av luftrummet.
Detta är aktuellt om uppgift nr 1 inte kan genomföras. I ett sådant
läge kan vi (svenska och internationella stridskrafter) bestrida hans
havskontroll och störa hans förberedelser för en överskeppning av
markstridskrafter; en sådan överskeppning är inte omöjlig men förenad med stora risker.
• Skydda viktiga hamnar och inlopp samt anfalla angriparens stridskrafter
och transporter.
Hindra att ett krig
förs på svenskt
territorium

Skapa och bevara
havskontroll

Bestrida angriparens
havskontroll

Skydda viktiga hamnar
och inlopp

Den första ambitionsnivån – marinstrategisk offensiv – bedöms möjlig med
den här ansatta svenska marina förmågan i kombination med internationella (Finland, Tyskland, Polen, Nato m fl) stridskrafter givet den utveckling av den ryska marina förmågan som ansatts i FOI studie Rysk militär
förmåga i ett tioårsperspektiv.147 Viktigt är att vi har fördel av geografin
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som kanaliserar ryska sjöstridskrafter genom farvattensförträngningar i
Finska viken och Baltijsk. Detta kräver dock att vi agerar tidigt innan de
aktuella ryska sjöstridskrafterna löpt ut.
En viktig del i denna strategi är att korvetterna med luftvärnsrobot
kan förstärka det svenska luftförsvaret och bl a göra luftlandsättningar
mycket riskabla.
Den andra ambitionsnivån – marinstrategisk defensiv med starka
offensiva inslag – blir särskilt aktuell i ett läge då vi inte kunnat hindra
Ryssland från att upprätta havskontroll. Om de redan gjort det blir det en
bedömningsfråga om vi skall tvinga de ryska sjöstridskrafterna till strid om
kontrollen över havet eller om vi skall tillämpa en mer defensiv strategi.
Förmågan att ha dessa alternativ utgör en väsentlig del av avskräckningen.
Den svenska strategin – i kombination med finska, tyska m fl stridskrafter – bör vara att genom taktisk offensiv tvinga angriparen till försvar
och därmed i alla fall försvåra den kraftsamling som är nödvändig för en
framgångsrik överskeppning. Ett alternativ är att korvetterna i första hand
sätts in i luftförsvaret medan ubåtarna står för offensiven.
Det finns emellertid tänkbara lägen då vi är i efterhand p g a dålig underrättelsetjänst och/eller en tvekande svensk ledning. I detta fall tvingas
vi till att försöka begränsa hans styrketillväxt genom att, exempelvis, förstöra hamnar. Detta behandlas vidare i nästa avsnitt.
I alla tre alternativen är det viktigt att ha förberett försvaret av viktiga
hamnar och leder genom övervakning och mineringar. Som tidigare påpekats
har ryska flottan, i varje fall idag, en svag minröjningsförmåga, vilket gör
vår mineringsförmåga än viktigare. Amfibieförband håller viktiga hamnar
öppna för oss och stängda för angriparen. Erfarenheterna visar tydligt att
även när en sida har kontroll över havet så går det alltid för den svagare
parten att genomföra angrepp med minor, specialförband etc. Havskontroll
är, som sagt, alltid lokal och temporär – speciellt i undervattensdomänen.
Ett exempel på det senare är scenariot med handelsfartyg som överraskande styr in mot den svenska kusten med militära förband ombord som
har ilastats dolt. Med en fungerande underrättelsetjänst och havsövervakning bör detta scenario inte kunna inträffa. Det omfattande flödet av
handelsfartyg i Östersjön är väl känd och följs kontinuerligt. Att frakta
militärer med utrustning innebär att andra befraktare har fått stå tillbaka. Detta bör vara känt av oss (och andra Östersjöstater). Dessutom kan
knappast ilastningen döljas för satellitspaning. Fartygen kan prejas och
visiteras när de kommer in på svenskt territorialhav.
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Den svenska marina förmågan kommer att stärkas inte bara genom
tillförsel av nya fartyg under 2020-talet (enligt här givna förutsättningar)
utan också genom utnyttjande av autonoma, obemannade farkoster över,
på och under ytan. Vi förutsätter också att marinen starkt utvecklar förmågan i cyberarenan och den elektromagnetiska arenan. Vi har tillgång
till rymdarenan genom vårt samarbete med Nato och i EU. Artificiell
Intelligens har förmåga att kraftig höja vår ledningsförmåga inte minst i
störda lägen.

Ett uthålligt försvar som medger att Sverige med
eller utan hjälp utifrån kan avslå ett väpnat
angrepp
Marin Strategi
2030

Maritim Säkerhet

Undvika Krig

Hålla Kriget utanför
vårt territorium

Uthålligt Försvar

Denna strategi är aktuell om vi av någon anledning misslyckats uppnå de
tidigare diskuterade målen. Huvudmålet här är att vinna tid. Vilka mål
som bedöms som realistiska beror på läget bl a på hur stora förluster vi
har lidit.
1. Försvåra angriparens styrketillväxt.
2. Stödja våra markstridsförband.
3. Säkra möjligheterna till militär hjälp utifrån.
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Försvåra angriparens styrketillväxt.

Uthålligt försvar

Försvåra angriparens
styrketillväxt

Stödja våra
markstridskrafter

Säkra militär hjälp utifrån

Denna är beroende av att hamnar och avfartsvägar är användbara, att leder till hamnar är någorlunda säkra och att transporttonnaget kan färdas
mellan i- och urlastningshamnar.
Hamnarna kan förstöras och/eller spärras så att urlastning försvåras; ett
sätt är att sänka angriparens fartyg i aktuella hamnar; en bärgningsoperation tar tid och är resurskrävande. Urlastad materiel måste lagras, vilket
kräver stora ytor, i avvaktan på avtransport. Allt detta kan angripas av
våra amfibieförband eller andra markstridskrafter samt av våra specialförband som kan landsättas dolt via ubåt.
Med Rb 15 Mk IV kan våra korvetter attackera landmål. Det är då
fråga om viktiga punktmål – antalet robotar för landmål kommer att vara
relativt litet. Den viktigaste effekten är sannolikt att marinen på detta sätt
kan skapa en ny hotriktning mot fientliga mål på vårt territorium: sjöflanken. Detta hot tvingar fienden till kraftsplittrande motåtgärder.
Leder kan mineras – tidigt med minor som väcks när så behövs eller
sent av amfibieförband och specialförband. De flesta leder till hamnar har
trånga passager där transportfartygen har svårt att manövrera och blir
ett lätt mål för amfibieförbandens vapen. Ett sänkt transportfartyg – eller
annat större fartyg, i en trång led gör leden oanvändbar.
Våra sjöstridskrafter, speciellt ubåtar, kan sänka transportfartyg antingen
lastade på väg till urlastningshamnar men också tomma under återvägen.
Det förra är givetvis att föredra men även det senare är effektivt eftersom
antalet transportfartyg är begränsat. Detta hot ställer krav på att angriparen kan avdela kvalificerade eskortfartyg. Det faktum att angriparen är
kanaliserad genom Finska viken och vid utloppet från Baltijsk underlättar
våra anfallsföretag. I Finska viken kan han också angripas av finska sjöoch amfibieförband.
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Stödja våra markstridsförband.
Uthålligt försvar

Försvåra angriparens
styrketillväxt

Stödja våra
markstridskrafter

Säkra militär hjälp utifrån

Våra sjöstridskrafter har möjlighet att i viss utsträckning direkt stödja
våra förband i markstriden:
1. Vid ett angrepp i Norrland kan våra och finska stridskrafter hindra
angriparens underhållstransporter i Bottenhavet och -viken. De kan
också avlasta övriga svenska stridskrafter genom att hålla gard söder
om Ålandsförträngningen.
2. Korvetterna kan delta i luftförsvaret av sjöflanken exempelvis vid ett
angrepp i Norrland, de kan också insätta Rb 15 Mk IV mot särskilt
viktiga landmål.
3. Våra ubåtar kan sätta iland specialförband i fiendens rygg.
4. Särskilt viktiga försörjningstransporter, exempelvis till Gotland eller
isolerade markstridsförband i Norrland, kan skyddas av våra sjö- och
amfibiestridskrafter. Detta kommer i så fall inte att vara en kontinuerlig verksamhet, som i kristid, utan kommer att kräva kraftsamlade
operationer.
Våra amfibieförband kan direkt delta i markstriden; då främst genom att
hålla sjöflanken och hindra angriparens försök att genomföra taktiska
landstigningar i ryggen på svenska förband.148
Säkra möjligheterna till militär hjälp utifrån.
Uthålligt försvar

Försvåra angriparens
styrketillväxt

Stödja våra
markstridskrafter

Säkra militär hjälp utifrån

109

Ett substantiellt militärt stöd från USA/Nato och/eller EU kräver tillgång
till hamnar på västkusten och sannolikt skydd av försörjningstransporter
längs svenska kusten. Tillförda förband kan säkert skyddas till sjöss av
egna styrkor men skyddet kustnära och inomskärs – mot minor, mini
ubåtar, fientliga specialförband – kan bara skötas av svenska förband. I
övrigt gäller resonemanget enligt mål 1 ovan men så att säga från andra
hållet. Inte minst måste cyberhotet mot svenska hamnar uppmärksammas
redan nu i fred.
Givet militärgeografin med Öresund kommer det att vara nödvändigt
att relativt tidigt bestämma vilka stridskrafter som skall agera på västrespektive ostkusten. Det är inte säkert att det går att flytta förband från
ena kusten till den andra i en efterhandssituation.

Sammanfattning
Låt oss återgå till de fyra delarna av Marin strategi 2030.
Marin Strategi
2030

Maritim Säkerhet

Undvika Krig

Hålla Kriget utanför
vårt territorium

Uthålligt Försvar

Maritim säkerhet är en utomordentligt viktig uppgift i krig men framför
allt i gråzon och fred. Det ökade varuutbytet, den ökande hamnkapaciteten
och utbyggnaden av infrastruktur till havs gör att uppgiften ökar i vikt. Vi
vill här särskilt peka på utvecklingen på västkusten (Western Scandinavia
och Öresundsregionen) samt den planerat ökade vikten av malmtransporter från Luleå. I det förra avseendet krävs ett utökat maritimt samarbete
med Danmark, Norge och Nato. Vidare krävs studier avseende skyddet av
marin infrastruktur till sjöss: behovet av och taktiska konsekvenser; inte
minst kan vårt beroende av undervattenskablar visa sig vara en Akilleshäl.
I förhållande till Marin 2030 kommer dagens marin att kräva svåra
avvägningar mellan behoven i Östersjön respektive i Västerhavet speciellt
i ett gråzonsläge med latent angreppshot. Det bör understrykas att inga
norska hamnar kan ersätta de svenska västkusthamnarna.
Om vi jämför Marin 2030 med dagens marin kan vi konstatera att
dagens marin knappast kan bidra till EUs maritima säkerhet annat i un110

dantagsfall. Stridskrafterna är för få för att kunna avdelas till operationer
långt bort, speciellt i en spänd situation ”på hemmaplan”. Dagens marin
kan inte heller svara för vår egen maritima säkerhet eftersom den, enligt
Försvarsberedningen, skall koncentreras att möta Väpnat Angrepp på
Ostkusten.
Även dagens marin kan verka förtroendeskapande. Dess förmåga att
avskräcka från angrepp är dock knappast imponerande. Vad värre är; en
prolongering av dagens marin skulle tydligt visa att Sverige inte uppfattar
sina omgivande havsområden som särskilt strategiskt viktiga.
När det gäller de två övriga uppgifterna – hålla kriget utanför vårt territorium respektive uthålligt försvar – är det i grunden en fråga om kontroll
av oss omgivande farvatten och då speciellt Östersjön.
Om vi har eller inte har kontroll över havet, så kan vi eller kan vi inte:
• i en offensiv strategi, hindra fiendes kommunikationer och attackera
hans territorium från havet,
• i en defensiv strategi, garantera egna kommunikationer och hindra
fienden från att attackera eget territorium från havet.149
Dagens marin kan knappast skapa och bevara havskontroll; den kan
bara, i begränsad omfattning, bestrida angriparens havskontroll. Marin
2030 däremot kan skapa och bevara havskontroll, åtminstone lokalt
och temporärt och därmed förvägra angriparen denna fördel. En attack
över havet kräver mer än lokal och temporär havskontroll. Marin 2030
kan därför garantera de viktigaste av de egna kommunikationerna och
hindra angriparen från att attackera vårt territorium. En offensiv svensk
strategi är knappast aktuell men Marin 2030 kan försvåra angriparens
kommunikationer.
Med Marin 2030 skulle vi kunna säga som the First Lord of the
Admiralty Lord St. Vincent sade till överhuset angående Napoleons möjligheter att invadera Storbritannien 1803:
I do not say the French cannot come, I only say they cannot come by sea.150

Avslutning
Vi har ovan försökt visa vad en relativt stark marin skulle kunna åstadkomma som bidrag till den svenska säkerhets- och försvarspolitiken. Vi har
koncentrerat oss på de rent marinmilitära frågorna. Det finns naturligtvis
ett stort antal andra strategiska aspekter på den starka marin som behövs
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för ett tryggt Sverige och ett starkt Europa. Sverige behöver en maritim
resursstrategi. I denna ingår en utbildningspolitik som skapar kvalificerad
personal till marinen och de maritima näringarna i övrigt. Det behövs en
forsknings- och industripolitik för att få fram den materiel som behövs för
marin verksamhet i våra omgivande farvatten. Vidare behövs en utrikesoch försvarspolitik som förstår att använda det redskap en stark marin
utgör. Vi behöver också en maritim politik som kan skapa synergi mellan
de civila och militära resurserna.
Försvaret av Sverige börjar till havs i krig, gråzon och fred.
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Bilaga 1

Scenario 1. Påverkansoperation
Scenario151
Bakgrund och målsättning
Det har uppstått en allvarlig kris i Baltikum, initierad av olika destabiliseringsåtgärder från rysk sida. Nato deklarerar att man avser att fram
basera stridskrafter till regionen för att tydligt visa att man tänker försvara
Baltikum. Ryssland antar att Nato kommer att begära att få disponera
svenskt territorium för basering av främst marin- och flygstridskrafter. Målet
för de ryska åtgärderna mot Sverige är att påverka svenska beslutsfattare
så att de inte tillåter Nato att disponera svenskt territorium. Åtgärderna
ska även syfta till att försvåra Natos operationer om krisen skulle övergå
i en öppen konflikt.

Bedömande
Svenska beslutsfattare och vissa opinionsbildare bedöms vara mottagliga
för desinformation och måttligt riskbenägna. Operationen bör därför
innehålla tre komponenter: att skapa ett intryck av att Natos eventuella
önskemål om att utnyttja svenskt territorium hotar svensk säkerhet; att
visa på Sveriges otillräckliga militära förmåga att skydda sitt territorium
i det fall krisen skulle övergå till en konflikt; samt att förbereda eventuella ryska militära operationer mot Natos (och svenska) styrkor i och i
anslutning till Sverige.
Påverkansoperationen är en svår balansgång mellan att inte råka skapa
en opinion hos befolkningen att stödja Nato och samtidigt skrämma beslutsfattarna. I det här fallet bör därför informationsoperationen inriktas
mot allmänheten och de militära åtgärderna mot beslutsfattarna.

Genomförande
Informationsoperationen ska riktas främst mot Nato-negativa opinionsbildare och därmed i förlängningen påverka den allmänna opinionen. Genom
att via olika kanaler sprida underlag som sannolikt plockas upp av svenska
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opinionsbildare ska man förmedla en bild av att en närmande till Nato
utgör en fara för Sverige. Teman som ska lyftas fram är: samarbete med
Nato innebär kärnvapen på svenskt territorium, Nato behöver inte lyda
svensk lag och det innebär därmed en fara för svenska medborgare, det
skulle kosta oerhörda summor att stationera Natoförband i Sverige ”hur
många dagis ska vi offra för att få kärnvapen i Sverige” etc. Samtidigt ska
en bild målas upp att olika Natomedlemmar hyser onda avsikter avseende
ryssar och Ryssland, något som Sverige som alliansfri stat skulle kunna
bidra till att eliminera.
Begränsade cyberattacker som kan antas komma från Ryssland ska
genomföras mot vissa myndigheter, och där de allvarligt stör deras verksamhet, men inte beröra allmänheten i någon större utsträckning. Sådana
mål skulle kunna vara Riksbankens betalningssystem och UD:s mailsystem.
Syftet är där att visa för svenska beslutsfattare de möjligheter som Ryssland
har att allvarligt störa, eventuellt lamslå, viktiga samhällsfunktioner.
De militära åtgärder som syftar till att påverka svenska beslutsfattare
ska utformas så att de så lite som möjligt når allmänheten (som då kan
kräva ett närmande till Nato) men skrämmer beslutsfattarna. De ska ges en
bild av att ett svenskt bidrag till Natos möjligheter att försvara Baltikum
innebär så stora risker att ”neutralitet” till varje pris är att föredra framför ett krig mot Ryssland ”vi kan ju ändå inte försvara oss, bättre då att
hoppas på att Ryssland inte gör något mot oss”.
Sådana militära åtgärder kan vara:
• Systematiska anflygningar mot svenskt territorium under längre tid, för
att nöta ned den svenska incidentberedskapen, i grunden hela flygvapnet och delar av marinen, genom att Sverige då tvingas hålla hög
beredskap och att även materielen efterhand blir nedsliten. Viktigt
är att svenskt territorium inte kränks då det kan leda till reaktioner
hos allmänheten.
• Kvalificerade elektroniska störinsatser mot svenska flygplan i luften och
mot fartyg till sjöss för att minska personalens och beslutsfattares
förtroende för systemens funktionalitet.
• Sofistikerade sabotage mot vissa militära sensorsystem, aktionerna genomförs med t ex med syntetiskt genererad EMP-effekt (Elektromagne
tisk Puls som slår ut elektronik), inte sprängladdningar eller liknande
medel som kan väcka allmän uppmärksamhet.
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• En extremt överraskande inledd stor kombinerad övning i öster om
Gotland (attackflyg, ubåtsjakt, skjutning med sjömålsrobotar, landstigningstonnage m m) som skulle kunna tolkas som anfallsförberedelser
mot Sverige, något som kunde leda skapa tvekan i Sverige om förmågan att kunna möta ett sådant angrepp.
• En undervattensoperation som genomförs på stor bredd i ett flertal
skärgårdsområden, där det ska säkerställas att aktiviteterna noteras
av den svenska marinen eller kustbevakningen. Risker ska undvikas
då målet endast är att skapa ett intryck av att Sverige saknar resurser
för att möta undervattensoperationer.
• En dold mineringsoperation genomförs av en ubåt i några mindre
trafikerade leder på västkusten för att visa på möjligheterna att avbryta svensk sjöfart, denna operation kommuniceras diskret till den
svenska regeringen och bör inte vara av större omfattning än att den
kan hanteras tämligen enkelt av Sverige ensamt, det får inte leda till
att Sverige känner sig tvunget att ta hjälp av Nato för att hantera
problemet.

Våra bedömningar och åtgärder
Diskussion av scenariot
Ett uppenbart problem med scenariot är att vi (som analyserar scenariot)
vet vad ryssarna tänker göra men ingenting om hur Sveriges ledning –
Regering, MSB, FM – (politisk-strategisk nivå152) ser på det hela. I grunden
är svaret på en påverkansoperation inte en militär utan en politisk fråga.
Vi måste dock kunna anta att den politisk-strategiska nivån är medveten om krisen i Baltikum. Vi vet inte om Nato har tagit kontakt med oss
men förhoppningsvis förbereder man sig åtminstone mentalt för en sådan
förfrågan. Konsultationer inom RK och kanske med de politiska partierna
behöver genomföras eller åtminstone förberedas. Vid en ”allvarlig kris”
av denna typ kommer frågan att diskuteras i pressen vare sig regeringen
vill det eller inte. Det finns många aktivister med olika inriktning.
En viktig fråga är om Regeringen konsulterar med Finland och övriga
nordiska länder, inom EU och/eller med Nato. Svaret beror sannolikt på
hur man uppfattar krisen i Baltikum – rysk aggression eller förorsakad
av agerande från Natos och/eller från de baltiska staternas sida. Vissa
grupper kommer att trycka hårt på det senare alternativet oavsett vad
som hänt – vilket utgör en ingång för rysk påverkan eller en följd därav.
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Regeringen har tre huvudsakliga alternativ:
• Grundinställningen till en förfrågan från Nato är negativ. Det gäller
att undvika en säkerhetspolitisk kris. Man kommer då sannolikt att
under hand antyda till Nato och Ryssland att en förfrågan inte kommer att accepteras. För att undvika att ”provocera” Ryssland så ges
restriktioner till M och FV avseende uppträdandet över Östersjön.
Inga stora beredskapshöjningar genomförs av samma skäl (variant:
ÖB får order att diskret förbereda beredskapshöjningar);
• Avvakta och hoppas att det hela reder ut sig.
– Underrättelseinhämtningen intensifieras. ÖB får direktiv om selek
tiva beredskapshöjningar men man undviker att vidta större åtgärder bl a för att undvika att oroa befolkningen och provocera
Ryssland.
– Beredskapen höjs och underrättelseinhämtningen intensifieras.
– Man gör ingenting;
• Grundinställningen till en förfrågan från Nato är positiv – mer eller
mindre motvilligt. I detta fall är det rimligt att beredskapen höjs och
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att underrättelseinhämtningen intensifieras. Vidare måste förberedelser vidtas för att kunna ta emot förstärkningar från Nato till sjöss, i
luften och – eventuellt på marken.
Alternativen 1, 2 a och 2 c prövar inte vår operativa förmåga i detta läge. Alternativ 2 b torde ur vår synvinkel vara lika med undantag av förberedelser för att ta emot Nato. Alternativet 3 ligger till grund för våra
fortsatta överväganden.

Marinens huvuduppgifter
Marinens huvuduppgifter (inom ramen för FM huvuduppgifter men vi
hoppar över det ledet här):
• Visa förmåga i syfte att stärka regeringens tilltro till FM – Marinen;
• Upprätthåll territoriell integritet;
• Underrättelseinhämtning;
• Visa förmåga i syfte att avskräcka ett eventuellt ryskt angrepp;
• Beredskap försvara mot ryskt angrepp;
• Beredskap skydda sjöfart längs kusten;
• Beredskap ta emot Nato stridskrafter.
• Samordning sker med Finland enligt FISE NAVAL.

Våra åtgärder
Inledning
Scenariot leder till flera svåra avvägningar som bara kan lösas på politisk-strategisk nivå.
Den politisk-strategisk nivån kan, när de ryska påverkansoperationerna påbörjas, inte veta om det ”bara” är fråga om påverkansoperationer
eller om det handlar om förberedelser till anfall. Operativt leder detta till
den eviga frågan om avvägning mellan kraftsamling och förmåga över tid.
Denna avvägning underlättas väsentligt i en större marin men även då
kommer det att krävas avvägningar. Detta gäller särskilt eftersom scenariot
innehåller en stor mängd samtidiga ryska insatser. Inte i någon tänkbar
marin finns möjligheter att samtidigt täcka alla ryska insatser.
En annan avvägning berör vårt intresse av att samla in information
relativt vårt intresse att vara beredd att kraftsamlat möta ett anfall.
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En tredje avvägning berör telekrigsområdet (den elektromagnetiska
arenan och cyberarenan). Även här är det fråga om avvägning mellan
aktiva åtgärder, som avslöjar vår (o-)förmåga, och passiv inhämtning av
information om angriparens telekrigsåtgärder.

Veta, förutse
Underrättelseinhämtning är prioriterad dels för att klargöra vad som är
på gång, dels för att lösa uppgiften att upprätthålla territoriell integritet
samt dels, slutligen, för att få underlag för att i ett eventuellt krig kunna
skapa informationsöverläge.

Territoriell Integritet
Uppgiften territoriell integritet ställer krav på kontinuerlig sjöövervakning.
Uppgiften löses genom att kontinuerligt ha övervattensfartyg och ubåtar
till sjöss, flygspaning (samverkan med flygvapnet), signalspaning (alla
fartyg har denna möjlighet vartill kommer FRA inklusive HMS Artemis)
samt fasta radarstationer iland (Ksrr).
Marinens fartygsspaning behöver kompletteras med information från
övriga ”sjöverkande”153 myndigheter, främst Kustbevakningen, tullen
och (sjö-)polisen. En viktig åtgärd är att förse kustbevakningsflyget med
sensorer för ubåtsjakt samt en operatör för dessa. En sådan lösning vore
väsentligt billigare än att skaffa marinspaningsflygplan (MPA – Maritime
Patrol Aircraft). Självklart skall alla sjöverkande myndigheter ha gemensamma krypterade kommunikationssystem.
Den svenska spaningen kompletteras med information från andra länder,
främst Finland genom systemet SUCFIS och SUCBAS.154
År 2030 kommer analysen av spaningsresultat väsentligt att underlättas
av AI och Big Data. Redan idag finns algoritmer som gör det möjligt att
upptäcka avvikelser från normala rörelsemönster.
En aktiv underrättelseinhämtning sliter på fartygs- och flygförband och
reducerar därmed insatsberedskapen med tiden.

Ryska anflygningar
Enligt scenariot genomför Ryssland frekventa anflygningar i syfte att skapa
osäkerhet i den svenska ledningen, anflygningarna avbryts nära svenskt
territorium. Men den svenska ledningen kan inte veta om så kommer att
ske varje gång (jfr den egyptiska taktiken inför Oktoberkriget 1973).
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Huvudansvaret åvilar flygvapnet men våra korvetter med luftvärnsrobot
kan stärka luftförsvaret i hotade riktningar. Alla kvalificerade övervattensfartyg kan luftspana med radar och signalspaning. År 2030 kan man
förutsätta att det inte föreligger några kommunikationsproblem mellan
marinen och flygvapnet.
Denna uppgift kan lösas samtidigt som den mer traditionella spaningen i sammanhang med upprätthållande av territoriell integritet. Detta
är en relativt idag ny företeelse som torde kräva nya taktiska/operativa
ledningsmönster. En sådan insats utsätter också fartygen för risker, som
måste vägas mot förväntade vinster.

Rysk elektronisk krigföring och cyberkrigföring samt
insatser med EMP
De ryska insatserna avseende telekrig görs för att visa på svensk oförmåga
och därigenom minska Regeringens och det svenska folkets förtroende
för försvaret. Denna aspekt är ett informationsproblem för den högsta
ledningen och diskuteras inte vidare här.
De marina förbanden bör utnyttja telekrigsinsatserna i avsikt att samla
in information för att öka våra möjligheter i en telestörd miljö i ett eventuellt kommande krig. Försiktighet bör iakttagas avseende våra motåtgärder
i syfte att inte avslöja våra (o-)förmågor.

Rysk stor övning till havs
Denna scenariodel ställer avvägningen insatsberedskap – underrättelseinhämtning på sin spets. Det är här inte bara en fråga om slitage utan också
om risktagning eftersom vi inte kan veta om övningen är ett förskede till
ett anfall.
Utnyttjandet av obemannade farkoster för underrättelseinhämtning
skulle innebära ökade möjligheter att relativt riskfritt insamla underrättelser.

Dolda mineringar på västkusten
Kontinuerlig minspaning kan göras med de autonoma och obemannade
minspaningssystem som finns redan idag liksom med ett relativt fåtal
bemannade system. Men dessa system kan rimligen bara utnyttjas i prioriterade områden – inloppen till prioriterade hamnar. Konsekvensen av
detta scenario är att fartyg kommer att bli minsprängda.
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Ubåtskränkningar
Ur synvinkeln ”veta, förutse” faller detta scenario in under Territoriell
Integritet ovan.

Skydd av sjöfart och förbereda militär hjälp
Dessa två uppgifter framgår inte direkt ur scenariot men är ändå självklara frågor.
Ur synvinkeln ”veta, förutse” gäller beträffande skydd av sjöfart att
marinen och totalförsvarsmyndigheter behöver ha en god bild av vilken
sjöfart som normalt sker och vad som kommer att behöva prioriteras i ett
krisläge. I sammanhanget påpekas att Regeringens godsstrategi155 innebär
att sjötrafiken kommer att öka under de närmaste tio åren dels totalt sett
och dels som andel av det totala transportflödet.
Beträffande ”förbereda militär hjälp” finns ett stort informationsbehov
– vilken typ av hjälp kan vara aktuell, hur skulle den komma Sverige till
del, var skulle den komma in i landet. Beträffande tung materiel måste den
komma sjövägen och då rimligen till hamnarna på västkusten.

Förebygga
Ett starkt och aktivt svenskt försvar i nära samarbete med främst Finland
och Nato men också med Ryssland (SAR, INCSEA etc)156 skulle öka stabiliteten i Östersjöområdet och därmed minska risken för att scenariot
skulle uppstå. Ett svenskt Nato-medlemskap skulle också öka stabiliteten
genom att minska osäkerheten om Sveriges politik i ett krisläge.

Propaganda och desinformation
Informationstjänsten är av största betydelse. Försvarsmakten och marinen
måste skapa ett grundmurat förtroende för sin förmåga och vilja. För marinen är det särskilt viktigt att komma ur traumat kring ubåtskränkningarna. Marinen och dess personal måste också satsa på positiva budskap
och komma ur den negativa allt-eller-inte attityd som ofta kännetecknar
marina debattinlägg. Detta arbete bör börja NU. Det finns strukturer och
vilja till informationsspridning men mycket mer kan göras. Mediaträning
av all personal, speciellt de som har med press att göra, är extremt viktigt.
Av särskild vikt är att förbereda hanteringen av propaganda och desinformation. En enhet för mediaanalys behövs på central nivå. Utformning
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av svar på propaganda och desinformation måste också hanteras på central nivå.

Ryska anflygningar
Sambandet marinen – flygvapnet samt Sverige – Finland – Nato skulle
spela en viktig roll för förvarning avseende anflygningar.

Rysk elektronisk krigföring och cyberkrigföring samt
insatser med EMP
Den ryska elektroniska krigföringen kräver att aktuell personal har tillräcklig utbildning inom detta ofta undervärderade område.
Beträffande cyberangrepp så riktas dessa inte mot de marina förbanden.
Beredskapen måste dock alltid hållas hög mot sådana angrepp. Detta kräver en noggrann ”cyberhygien” hos all personal enligt principen ”varje
soldat och sjöman är en cyberförsvarare”.
Beträffande EMP så måste all framtida materiel vara EMP-skyddad.
Under 1970-talet drogs beredskapen avseende kärnvapenkrig ner av föregivit strategiska skäl – i verkligheten ekonomiska sådana. Begreppet EMP
finns emellertid inte ens nämnt i Försvarsberedningens slutrapport Värn
kraft. Vi vet därmed inte hur läget är 2030. Försvarsberedningen nämner
för övrigt det ökande kärnvapenhotet och att detta får konsekvenser men
föreslår inga åtgärder:
Därför behöver synen på operationsmiljön i betydligt högre grad än tidigare ta
hänsyn till att dessa kärnvapen åter är en faktor att räkna med. Det operativa
uppträdandet behöver anpassas så att motståndarens frestelse till bekämpning
med kärnvapen minskar.

Rysk stor övning till havs
Denna kan knappast förebyggas.
En viktig åtgärd som vi bör ha vidtagit är att ha minst dubbla besättningar för större uthållighet.

Dolda mineringar på västkusten
Vårt arbete med bottenkartering utgör grunden för framgångsrik minspaning.157
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Ubåtskränkningar
En viktig förebyggande åtgärd vore utökade passiva, fasta spaningsanläggningar. AI borde kunna revolutionera denna verksamhet.
Samarbetet med Kustbevakningen, speciellt kustbevakningsflyg måste
förbättras och övas i fred. Som ovan påpekats bör kustbevakningsflyget
förses med sensorer för ubåtsjakt.
Informationstjänsten är extremt viktig, oavsett hur det går så måste
marinen kunna skapa en positiv berättelse.

Skydd av sjöfart
Bygga upp en NCAGS-organisation med utbildad personal.158

Förbereda mottagande av militär hjälp
Rekognosering av aktuella hamnar och inlopp bör göras, helst i samverkan med representanter för aktuella förband; denna uppgift åvilar dock
främst Delprojektet Mark.
Viktigt att vi deltar i relevanta Nato-övningar.

Slutsats
De åtgärder som listats ovan är inte specifika för detta scenario. Men det
sätter fingret på ett antal förmågor och andra förberedelser som skulle
vara mycket viktiga om ett liknande scenario inträffar men också i stort
sett alla andra tänkbara scenarier.

Avskräcka
Allmänt måste våra insatser göras så att vi framstår som en farlig motståndare och därigenom höjer tröskeln för ett eventuellt senare anfall. För
den potentielle angriparen måste risken framstå som högre än värdet av
det strategiska målet.159
En annan möjlighet, som dock ligger på politisk-strategisk nivå, är informationsinsatser för att skapa förståelse i omvärlden för vår situation.
Avskräckningen skulle kunna ökas genom få oss att framstå som starkare än vi är; medlet skulle vara cyberoperationer och telekrigsinsatser
bl a med hjälp av obemannade farkoster. Det finns dock risk för att sådan
verksamhet skapar en backlash om den avslöjas.
122

Skydda
I fred och kris, innan väpnat våld har använts mot oss är att skydda uppgiften mindre aktuell. Marinens möjligheter att delta i luftförsvaret av
Sverige har redan berörts.
För totalförsvaret viktiga transporter till sjöss bör eskorteras framför
allt för att göra det svårt att störa dessa anonymt (hybridkrigföring).
Minröjning genomförs när behov bedöms föreligga; antalet leder som kan
röjas är emellertid litet, varför prioritering är nödvändigt.
Beredskapen att skydda baser, hamnar och viktiga leder skall vara så
hög som möjligt.
Mineringsberedskapen bör vara hög – över huvud taget är mineringar
ett vapen som underskattats sedan det kalla krigets dagar. Tekniken bör
göra det möjligt att lägga ut kontrollerbara mineringar utan gårdagens
kablar m m.

Ingripa
Det är fred vilket gör att våra ingripanden endast kan ske i enlighet med
IKFN.

Sammanfattning
Ett antal av ovanstående åtgärder är sådana som bör genomföras oavsett läget och redan i fredstid. Informationssatsningarna bör exempelvis
påbörjas nu. Statsledningens förtroende för marinen måste byggas upp
långsiktigt. I ett scenario av denna typ där propaganda och desinformation
kombineras med militära påverkansoperationer ställs höga krav på vår
informationshantering i syfte att statsledningen inte tappar förtroendet
för marinens förmåga vid ett eventuellt angrepp.
Andra åtgärder är av typen underlätta för ett försvar vid ett eventuellt
angrepp samt höja tröskeln för ett väpnat angrepp mot oss.
Det svåra med det aktuella scenariot är det stora antalet samtidiga
operationer (stora övningar, anflygningar, minfällning m m) som snabbt
riskerar att slita ut förbanden och som i värsta fall leder till förödande
kraftsplittring.
Behovet av att kunna agera med allsidiga marina stridskrafter såväl på
Västkusten som i Östersjön accentueras av scenariot. Även med en mycket
större marin kommer prioriteringar att vara nödvändiga; dessa kommer
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att sätta vår politiskt – strategiska beslutsfattning på svåra prov speciellt
mot bakgrund av propaganda och desinformation. En viktig åtgärd skulle
vara att ha flera besättningar till våra fartyg för att skapa högre uthållighet.
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Bilaga 2

Scenario 2. Hybridkrig mot Gotland
Scenario160
Bakgrund och målsättning
Det övergripande ryska målet är att försätta Nato i en situation där det
är uppenbart att Baltikum inte kan försvaras. Det ska ske utan att man
angriper ett Natoland. Genom att gruppera långräckviddiga luftvärns- och
sjömålsbekämpningssystem på Gotland, vilket skulle göra det mycket svårt
för Nato att ingripa till Baltikums försvar, skulle man försvaga alliansens
trovärdighet. Det skulle skapa förutsättningar för politiska och militära
påtryckningar på de baltiska staterna.

Bedömande
Den svenska försvarsmaktens begränsade förmåga på och i anslutning till
Gotland ger goda möjligheter att utan större stridshandlingar besätta ön.
Därmed skulle Sverige (och Nato) ställas inför ett fait accompli, där det
finns möjligheter att undvika en mer omfattande väpnad konflikt. Inga
stridshandlingar bör därför genomföras mot det svenska fastlandet.
En förutsättning är att angreppet kan genomföras överraskande. Det
i sin tur innebär att synliga förberedelser måste minimeras, något som
begränsar styrkeinsatsen. Redan existerande rysk verksamhet på ön, som
t ex arbetet med underhåll av gasledningen Nord Stream, ger möjligheter
till vissa dolda förberedelser och att inledningsvis skapa förvirring i den
svenska beslutsprocessen. En stor fördel vore också om svensk liksom
Natos uppmärksamhet kan avledas i någon annan riktning innan operationen påbörjas.

Genomförande
En informationsoperation i syfte att avleda svensk och Nato uppmärksamhet inleds ca sex månader före angreppet mot Gotland. Genom att
först höja spänningsnivån med att iscensätta en militär incident till havs
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och arrestera en svensk aktivist i Ryssland ska man skapa förutsättningar
för en ”de-eskalering”. Samtidigt ska övningsverksamheten i Ishavet ökas
med motivet att Nato uppträder aggressivt i den regionen. I nästa steg ska
mycket påtagliga åtgärder vidtas för att sänka spänningen i Östersjön:
ursäkter till Sverige avseende incidenten, frigivande av aktivisten och önskemål att Sverige ska ”medla” mellan Nato och Ryssland för att minska
spänningen i det Nordskandinaviska området.
Kopplat till genomförandet av den militära operationen sker riktade
cyberangrepp mot mobil- och datanäten på Gotland för att skapa ett informationsvacuum på ön. Samtidigt ska det skapas ett informationsbrus
på fastlandet genom massutskick av falska SMS och mail som pekar på
förestående terrorangrepp i Stockholms- och Göteborgsområdena.

Militär operationsplan
Dag 1
Under kvällen anländer ett civilt arbetsfartyg till Slite under sken av att man
under den kommande veckan ska genomföra underhållsarbeten på gasledningen. Fartyget medför dolt ett sextiotal spetsnazsoldater och utrustning
för störning av optiska sensorer och för telekrigföring. I däckslasten finns
också några containrar i vilka det finns dolt ett luftvärnssystem med ca
20 km räckvidd. Under natten besätter spetsnazstyrkan, som uppträder i
civila kläder, infarterna till Slite och skyddar hamnområdet. Personal ur
det ryska civila bevakningsföretag som under flera år bevakat de ryska
anläggningarna i Slite deltar också i operationen.

Dag 2
Mycket tidigt på morgonen landsätts från en ubåt en mindre spetsnazstyrka,
också i civila kläder, i Kappelshamn och säkrar hamnen. Två ubåtar intar
utgångslägen mellan Gotland och fastlandet för att förhindra eventuella
svenska förstärkningstransporter till ön.
Ungefär klockan 06:00 avviker två civila roro-fartyg från farlederna väster
respektive öster Gotland och sätter kurs mot Slite respektive Kappelshamn.
Samtidigt startar ett femtontal transportflygplan och lika många jaktflygplan
från Kaliningrad. Jaktflygstyrkan genomför inledningsvis ett skenföretag
som kan tolkas som inledningen till ett eventuellt angrepp mot Blekinge.
Det för att skapa en oklar lägesbild hos svensk luftstridsledning och för
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att svensk incidentberedskap ska engageras i fel riktning. Jaktflygstyrkan
övergår därefter till att skydda operationen på Gotland.
Vid samma tidpunkt, kl 0600, överlämnas av den ryske ambassadören
i Stockholm en not till svenska regeringen. Där framhålls:
Ryssland inte har för avsikt att ockupera Gotland för längre tid, utan bara tills
det baltiska problemet är löst. Regeringen uppmanas att beordra de militära
förbanden på Gotland att inte göra något motstånd. Övriga myndigheter kan
fortsätta med sin vanliga verksamhet som inte på något sätt kommer att störas
av Ryssland. Färje- och flygtrafiken till fastlandet kommer att kunna fortsätta
som tidigare, dock kommer den kontrolleras av ryska representanter. Regeringen
uppmanas också att på inga villkor försöka störa operationen. Något sådant
kommer att mötas med vapenmakt.

Klockan 07:00 når transportflygplan Gotland och fäller en luftlandsättningsbataljon, ca 500 man med ett trettiotal stridsfordon, på södra delen
av ön. Jaktflygplanen flyger spärrbanor mellan Gotland och fastlandet.
Roro-fartygen har klockan 09:00, sammanlagt i Slite och Kappelshamn,
urlastat två bataljoner, ca 2 000 man, 20 stridsvagnar och ett 70-tal
pansarskyttefordon m m. De har också medfört en luftvärnsbataljon
med långräckviddigt, ca 400 km, luftvärn och en kustrobotbataljon för
sjömålsbekämpning. Ett attackhelikopterkompani med ca 15 helikoptrar
har också flugit över från Kaliningrad.

Våra bedömningar och åtgärder
Bakgrund och målsättning161
Ryssland vill ta Gotland för att skapa en A2/AD-zon i syfte att hindra Nato
att ingripa i Baltikum och därmed också försvaga förtroendet för Alliansen.
Scenariot utgår från de långa räckvidder som man tidigare ansett att
S-400 Trumf och K-300 Bastion-P har. I Bursting the Bubble har ledamoten Dalsjö m fl visat att de praktiska räckvidderna är mindre än vad man
tidigare ansett.162 Detta p g a att Ryssland saknar förmåga till Cooperative
Engagement Capability (CEC), d v s träffa rörliga mål med hjälp av externa mållägesdata. Vi bör dock antaga att denna svaghet är avhjälpt 2030.
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Bedömande och genomförande
Scenariot bygger på att Sverige inte genomfört nämnvärda förstärkningar
av vår militära närvaro på ön.
Hur kommer Sverige att reagera på den ryska planen att först öka
spänningen och sedan synbarligen de-eskalera? Sannolikt kommer man
att dra en lättnande suck. Det är också högst troligt att marinen får order
att uppträda försiktigt i Östersjön för att inte ”provocera” Ryssland och
därmed åter höja spänningen. Den ökande övningsfrekvensen i Ishavet
kommer inte att påverka den svenska beslutsfattningen.
”Erbjudandet” om att medla kommer säkert att avvisas men kommer
att stödjas av ”Rysslands vänner” i Sverige.
Cyberangreppen på Gotland och de falska SMS-en om terrorverksamhet
i Stockholm och Göteborg skulle kunna fungera som en väckarklocka. Det
är dock svårt att se att dessa leder till beredskapshöjningar på operativ/
taktisk nivå.
128

Utan förstärkningar från fastlandet finns en mekaniserad bataljonsstridsgrupp med ett stridsvagnskompani, tre pansarskyttekompani, ett
haubitskompani med Archer, ett luftvärnkompani robot 70/90 m m. Den
har kapacitet att slå mot luftlandsättningar av kompanistorlek. Vidare
finns en hemvärnsbataljon för skydd och bevakning. Beredskap är omöjlig att svara på.163
Finns det amfibieförband på Gotland? Med kontraktsanställda?
Slutsats. Dag 0 (noll) har Sverige grundberedskap. Marinen har ordet
att agera försiktigt; d v s vi har snarare färre än fler fartyg till sjöss än
normalt. Bataljonsstridsgruppens beredskap torde bestämmas av andelen
kontraktsanställda soldater (GSS) i förhållande till värnpliktiga under
grundutbildning.

Våra åtgärder
Dag 1
Den ryska verksamheten upptäcks knappast före dag 2 på morgonen.

Dag 2
En svensk beredskapshöjning kommer först när Spetnazstyrkan besätter
hamnen i Slite alternativt när den ryska ambassadören sin note.
C MTK beordrar spridning och återkallar personal. Delar av ytstridskrafterna bör bli gångklar under förmiddagen. Vi har ubåtar till sjöss (om
totalt 8 ub har vi 3 till sjöss, om totalt 5 ub är 2 till sjöss).
En prioriterad åtgärd är att klara ut läget på Gotland.
Vi kommer knappast att hinna att stoppa roro-fartygen från att urlasta
i Slite respektive Kappellshamn eller att hindra luftlandsättningen. Detta
innebär att Ryssland efter dagen har 3 bataljoner på ön, d v s man är
överlägsen de svenska markstridskrafterna.

Dag 3 och följande
Vi utgår från att Regeringen inte böjer sig för de ryska kraven.
Vi vet inte vad Nato gör – beslutsfattningen kommer dock sannolikt
att ta sådan tid att någon aktivitet från Natos sida knappast kommer att
påverka händelseförloppet de närmaste dagarna.
Ryssland måste rimligen också ha flyg- och sjöstridskrafter på Gotland
om man vill skapa en A2/AD-zon väst Baltikum (samt helst ta också Åland
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och kanske Bornholm). Härmed skulle också de ryska sjöstridskrafterna
komma ur den potentiellt farliga baslåsningen i Kaliningrad.
Det fortsatta händelseförloppet styrs till stor del av om markstridskrafterna på Gotland lyckas hålla ut eller ej. Detta är i sin tur avhängigt av
deras beredskap; med en stor andel GSS bör detta vara möjligt, annars
inte. För det fortsatta händelseförloppet finns därför två alternativ:

Alternativ 1. Markstridskrafterna håller ut.
Om markstridsförbanden på Gotland har lyckats samla sig till ett effek
tivt motstånd så är det rimligt att försöka stödja dem.
Vi kan:
1. Försöka stoppa ytterligare tillförsel av tunga förband, som måste
sjötransporteras.
2. Sätta in Rb 15 mark mot de ryska luftförsvarsförbanden i syfte att
stödja svenskt flyg eller mot större mål typ staber.
3. Med lv-robotförsedda korvetter störa ryskt jaktflyg och därmed också
underlätta för svenskt flyg att angripa ryska förband på ön.
4. Ilandsätta specialförband med ubåt (A26).
5. Minera Kappellshamn och/eller Slite.
6. Förstärka med amfibiebataljon som transporteras med egna båtar,
fallskärmsjägare och kanske med trupp transporterad med Hkp 16.

Alternativ 2. Ryssland tar Gotland dag 3 eller straxt därefter
Det vi kan göra är att isolera Gotland. Vi vet att Gotland behöver försörj
ningstransporter i princip varje dag. Alltså behöver också de ryska förbanden det. Men en sådan åtgärd kommer att få svåra konsekvenser för
civilbefolkningen. Över huvud taget innebär strid på svenskt territorium
att civilbefolkningen drabbas svårt – vi vet från Syrien vad ryska förband
är i stånd till.
Vi kan också sätta iland SSG från ubåt med uppgift att utföra sabotage
och starta en motståndsrörelse.

Veta förutse
Resonemangen i scenario 3 är också tillämpliga här.
Med 8 ubåtar, d v s 3 till sjöss har vi goda möjligheter att kontinuerligt
ha kontroll på läget till sjöss.
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Det blir mycket viktigt att tidigt få klarhet i läget på Gotland. En avgörande fråga kommer att vara om det är någon idé att förstärka försvaret
av Gotland eller ej.
Insatser mot ryska förband med Rb 15 och flyg kräver mållägen. Hur
få dem?

Förebygga
En av de viktigaste åtgärderna är att markstridskrafterna på Gotland har
sådan beredskap att strid kan tas upp direkt vid larm.
En god cyberhygien minskar risken för cyberangrepp. Man måste uppmärksamma att malware kan injiceras tidigt redan i fred för att senare
aktiveras.
Förberedelser för minering av viktiga hamnar är väsentligt.

Avskräcka
Oregelbunden patrullering med ytstridsfartyg – marin närvaro – ökar riskerna för den ryska planen, detta gäller speciellt när dessa har luftvärnsrobot (bekämpa helikoptrar och luftlandsättningsflyg).

Skydda
En operation syftande till att förstärka försvaret av Gotland kommer att
kräva en kraftsamlad insats med sjö- och flygstridskrafter.
Luftvärnsrobotförsedda korvetter kan underlätta för vårt flyg.

Ingripa
Vi hinner inte ingripa mot de roro-fartyg som sätter iland trupp dag 2.
Rb 15 markmål kan sättas in mot större mål som luftvärnsrobotinstallationer och staber.
SSG kan sättas iland med ubåt för att utföra sabotage och starta motståndsrörelse.
Ryska försörjningstransporter bekämpas, helst redan vid utloppet från
Kaliningrad.
Allmänt viktigt att befolkningen och våra förband på Gotland känner
att vi stödjer dem.
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Bilaga 3

Scenario 3. Överraskande inlett anfall
mot Sverige
Scenario164
Bakgrund och målsättning
Det säkerhetspolitiska läget i Ostasien har försämrats. Det föreligger en
överhängande risk för krig mellan Kina och flera av dess grannländer. USA
har omfördelat stora militära resurser till Stillahavsområdet. Ryssland ser
detta som ett läge där man skulle kunna införliva ”heligt ryskt territorium”
med Ryssland, främst då delar av Ukraina. Dessutom finns möjligheten att
genom begränsade militära operationer diskreditera Nato och USA som
trovärdiga säkerhetsgarantier. Medlet för att uppnå detta skulle vara en
överraskande genomförd militär operation för att ta hela eller delar av
Baltikum.

Bedömande
Avgörande för en operation mot Baltikum är att den kan genomföras så
snabbt att Nato tidigt inser att det inte föreligger några reella möjligheter
att rädda Baltikum. Därmed skulle Nato ställas inför alternativet att antingen starta ett storkrig i Europa för att återerövra Baltikum, för vilket
Nato saknar resurser, speciellt i detta läge när USA är hårt bundet i Asien,
eller acceptera ett radikalt nytt politiskt och militärt läge.
Den sannolikt enskilt viktigaste faktorn för att Nato inte ska kunna
operera effektivt i Östersjöområdet är att alliansen inte kan utnyttja
svenskt territorium och luftrum. Viktigt är därför att säkerställa att ryska långräckviddiga luftvärns- och sjömålsbekämpningssystem tidigt kan
grupperas på svenskt territorium.
Kombineras de två operationerna, Ukraina och Baltikum, ökar möjligheterna till framgång i Baltikum avsevärt. I det fall Ukrainaoperationen
igångsätts en kort tid innan operationen mot Baltikum påbörjas kommer
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sannolikt världens uppmärksamhet i riktas mot Ukraina och operationsförberedelserna i Östersjöområdet kan döljas i ”bruset”.

Genomförande
Informationsoperationen avseende Baltikum-Sverigeoperationen inriktas
mot att ge sken av att huvuddelen av Rysslands kvalificerade resurser är
bundna i Ukraina och att endast förband av sekunda kvalitet finns kvar i
Östersjöområdet. All militär verksamhet som i Sverige kan uppfattas som
hotande inställs. Det ska också skapas en bild av att Ryssland är mycket
angeläget om långsiktigt goda förbindelser med Sverige, bl ska förhandlingar inledas om för Sverige gynnsamma affärer med Ryssland.
Ukraina angrips ca två veckor före Baltikum-Sverige-operationen, (redovisas ej här).
Förutsättningen för planeringen ska vara att mer omfattande svenska
beredskapsåtgärder beordras först 24 timmar innan anfallet påbörjas.
Anfallet mot Sverige påbörjas 12 timmar före angreppet mot Baltikum och
riktas mot Nynäshamn, Gotland och Blekinge. Blekinge ska vara kraftsamlingsriktningen varför de mest kvalificerade resurserna ska avdelas för den
delen av operationen. Nynäshamnsriktningen syftar främst till att binda
svenska stridskrafter till försvar av Stockholm. Ytterst en skenoperation
för att låsa svenska stridskrafter i en sekundär riktning.
Den mot Sverige riktade cyberoperationen har i detta fall inga begränsningar när väl angreppet inleds. Den ska i största möjliga utsträckning
bidra till att bryta befolkningens motståndsvilja och försvåra den svenska
försvarsmaktens verksamhet. Operationen ska därför riktas mot så stora
delar som möjligt av elförsörjningen och olika informationssystem.

Dag 1
Tidigt på natten lägger ubåtar ut minor i leder som svenska marinen förmodas använda och spetsnazförband innästlar i Stockholms och Blekinge
skärgårdar.
Klockan 06:00 påbörjas en omfattande förbekämpning mot svenska
flyg- och marinbaser samt mot mobiliseringsförråd och andra anläggningar. Insatsen omfattar 40 ballistiska robotar och 48 kryssningsrobotar.
Samtidigt påbörjas omfattande cyberattacker mot elförsörjningen och
olika teletjänster. Vid samma tidpunkt avviker fyra civila roro-fartyg ur
ordinarie farleder och styr mot Karlshamn (2), Slite (1) och Kappelshamn
(1). Varje fartyg medför ca 1 500 man, 10 stridsvagnar, 50 pansarskytte133

fordon samt luftvärns- och sjömålsbekämpningsförband. Ett föranmält
containerfartyg anlöper Nynäshamn dolt medförande ca 2 000 man och
100 lätta hjulgående pansarfordon samt stora mängder förnödenheter.
Alla fartygen har som däckslast containermonterade (ser ut som civila
containrar) luftvärns- och störsystem. De senare framförallt avsedda att
blända och störa sensorer på drönare och målsökande robotar.
Under förmiddagen bildas två grupper om vardera fyra roro-fartyg
som redan är till sjöss och går mot Nynäshamn respektive Karlshamn. De
eskorteras av örlogsfartyg som löpte ut i gryningen och skyddas också av
omfattande jaktflyginsatser. Attackhelikoptrar flyger in mot Blekinge och
Gotland, 15 på vardera platsen. Luftlandsättningar sker på Gotland och i
Blekinge med 500 man och 40 stridsfordon på varje plats.
Under dagen sker fortsatt förbekämpning med i storleksordningen 100
kryssningsrobotar mot främst flygvapnets krigsflygfält, grundad på resultatutvärdering av agenter på marken, och spaningsunderlag från drönare
och satelliter.
Under eftermiddagen urlastas 6 000 man, 60 stridsvagnar och 200 pansarskyttefordon m m i Karlshamn och nästan lika mycket i Nynäshamn.
Förbanden i Karlshamn är till delar av allra modernaste snitt, medan de i
Nynäshamn har materiel från 2000-talet. Starka ryska flyg- och marinstridskrafter är mycket aktiva i såväl Nynäshamns- som Blekingeriktningen. Det
sker också en ytterligare luftlandsättning på Gotland vilken omfattar 500
man och 40 stridsfordon.
Klockan 18:00 inleds angreppet mot Baltikum. Ryska luftvärns- och
sjömålssystemen grupperade i Sverige är beredda att från kvällen dag 1
hindra Natoinsatser i riktning Baltikum. Nato som beordrade högsta
krigsberedskap (vilket tar några dygn att inta) ca ett dygn innan Sverige
angreps har i detta läge tämligen begränsade resurser för att ingripa. Främst
är det polska och tyska flyg- och marinstridskrafter är gripbara samt vissa amerikanska fartygsbaserade bekämpningssystem, kryssningsrobotar.
Dock finns där stora prioriteringsproblem hur de begränsade resurserna
ska användas – möta angreppet mot Baltikum eller bekämpa företag riktade mot Sverige.

Dag 2
Marininfanteri ca 2 000 man, 20 stridsvagnar och 60 pansarskyttefordon
landstiger på morgonen i östra Blekinge.
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Planerat ryskt läge dag 2 framgår nedan. Efterhand ska tagna områden i
Sverige konsolideras. Fortsatt tilltransport av lägre prioriterade förband,
bl a för ordningshållning och säkerhetsuppgifter samt tillförsel av ytterligare förnödenheter planeras ske under Dag 3 och 4.

Scenario 3 – Fortsättning, utdraget krig
Syfte och bakgrund
Denna utveckling av scenario 3 har till syfte att beskriva en mera utdragen konflikt och med det som grund analysera vad en sådan skulle kunna
innebära för Försvarsmakten och det svenska samhället. Här beskrivs i
huvudsak ett förlopp, inte en plan, och där den ryska planen till delar
misslyckas – det snabba avgörandet uteblir.

Händelseutveckling
De två huvudsakliga skälen varför den ryska planen bara lyckas till delar
är att markoperationerna i Baltikum blev mer tids- och resurskrävande än
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beräknat och att USA ingriper i Sverige tidigare än vad den ryska planen
förutsatte, redan innan något Natoland angreps. Striderna mot svenska
stridskrafter går för rysk del ungefär som förväntat.
Ungefär 24 timmar före angreppet anbefallde ÖB höjd beredskap inom
Försvarsmakten, d v s kontrakterad personal inkallas, och viss spridning
av materiel m m (åtgärder som dock får fullt utfall först efter ca 72 timmar). Den ryska förbekämpningen ledde därför till att ca en tredjedel
av de svenska flygplanen och arméns förrådsställda materiel slogs ut: 15
JAS-plan (av 50), 30 stridsvagnar (av 110), 110 stridsfordon 90 (av 450)
åtta artilleripjäser (av 22) etc.
Möjligheterna att generera flygföretag och genomföra arméns mobilisering påverkades kraftigt. Att siffrorna ovan (inom parentes) är lägre än
det fredsmässiga tabellvärdet beror på att viss materiel alltid genomgår
olika typer av tämligen långvarig översyn och därför inte var operationsduglig vid krigsutbrottet. Flottans fartyg hade i de flesta fall lämnat sina
fredsförtöjningsplatser och påverkades därför bara lite av den inledande
förbekämpningen. En korvett (av fem) slogs dock ut av spetsnazförband
vid passage i en skärgårdsled och en ubåt (av fyra tillgängliga) minsprängdes när den löpte ut.
Utan att vänta på beslutsprocessen i Nato, och efter att ha orienterat
den svenska regeringen, påbörjar USA redan dag 1 angrepp med fartygsbaserade kryssningsrobotar mot hamnområdet i Karlshamn och mot
förmodade robotgrupperingsplatser i Blekinge. Den ryska styrka som
urlastar under eftermiddagen dag 1 får tämligen stora förluster. Cirka 30
procent av den personal och materiel som urlastar på eftermiddagen slås
ut. Huvuddelen av de luftvärnssystem och sjömålsrobotar som ska grupperas i Blekinge, som i huvudsak var lastade på de fartyg som anlände på
morgonen, kommer dock fram oskadd och börjar framgångsrikt verka
från kvällen samma dag.
På svensk sida är motåtgärderna i Blekingeriktningen inledningsvis
ytterst begränsade. Efterhand som hemvärnsbataljonen i Blekinge mobiliserar börjar de ryska förbanden möta en viss motverkan, framförallt när
de ska ta flygplatsen i Ronneby. Det fördröjer den tilltransport som var
planerad att genomföras med flygplan som landar inom ca ett dygn. En
stående svensk mekaniserad bataljon som var grupperad i Skåne anländer
under eftermiddagen dag 1 till västra Blekinge och påbörjar under kvällen ett anfall i riktning mot Karlshamn i syfte att återta hamnen. Anfallet
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misslyckas bl a på grund av bristande artilleriunderstöd. Bataljonen får
ca 20 procent förluster. Ytterligare en mekaniserad bataljon, dock inte
fulltalig, anländer under dag 2 från Skövde och får uppgiften att försöka
begränsa fiendens utbredning.
Övriga svenska markstridsstyrkor, ca sex bataljoner, två artilleribataljoner,
luftvärn m m, kraftsamlas efterhand som de blir gripbara (dag 1-5) till att
skydda Stockholmsområdet mot det hot som landstigningen i Nynäshamn
innebär. Svenska marin- och flygstridskrafter kraftsamlas också till att
försvåra ryska förstärkningar i Stockholmsriktningen. Insatserna har dock
mycket begränsad verkan under dag 1 på grund av förbekämpningen och
att en stor del av bl a baspersonalen ännu ej är tillgänglig. Efterhand ökar
dock effekten av insatserna. Mot slutet av dag 3 har i praktiken all rysk
styrketillförsel i Nynäshamnsriktningen upphört.
Redan dag 2 på eftermiddagen görs en överenskommelse mellan Sverige
och Nato att alliansen övertar ansvaret för striden mot brohuvudet i Blekinge
och luftrummet över södra Sverige. Tyska och polska marinstridskrafter
kraftsamlas till att bekämpa ryska sjötransporter till Blekinge.
Dag 2 inleder Ryssland en oinskränkt flyg- och sjökrigföring med syfte
att hindra Nato att tillföra förstärkningar till det Skandinavisk-Baltiska
området.
En tysk general med stabsresurser anländer till Blekinge dag 4 och påbörjar med stöd av Militärregion Syd att överta befälet över alla förband
i området. Samtidigt anländer ett tyskt attackhelikopterkompani och två
tyska luftburna bataljoner (helikopterburna) med uppgift att bädda för
senare anfall mot brohuvudet. Under dag 7 och 8 anländer en tysk-holländsk mekaniserad brigad via Danmark. Den anfaller dag 9 med mål att
slå de ryska förbanden i Blekinge. Anfallet lyckas inte. De ryska styrkorna
var antalsmässigt överlägsna och hade dessutom haft åtskilliga dygn på
sig att vidta försvarsförberedelser i området.
Omkring dag 12 är läget i stort följande: i Baltikum pågår fortfarande strider där det dock bara är en tidsfråga innan organiserat motstånd
upphör, i Sverige är läget låst.
Ryska förband håller delar av Blekinge, och hela Gotland, och påverkar
därifrån Nato flyg- och sjöoperationer i Östersjön.
Ryssland har, trots vissa svårigheter, nått det övergripande målet med
operationen mot Sverige – att hindra Nato att försvara sina alliansmedlemmar i Baltikum.
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Läget vid Försvarsmakten och i samhället i övrigt omkring
dag 12
Läget vid de svenska stridskrafterna i sin helhet är följande: markstridsförbanden har lidit ca 30 procent personalförluster i sårade och stupade
(ca 4 000 av drygt 12 000), till detta ska läggas ca 1 500 vid marinens och
flygvapnets basförband, hemvärn m m. Av viktig materiel återstår ca 30
(110) stridsvagnar, ca 100 stridsfordon (450), sju artilleripjäser (22), två
ubåtar (4), två korvetter (5) och 11 stridsflygplan (50). Siffrorna inom parentes anger vad som var gripbart vid krigsutbrottet, före förbekämpning
och efterföljande strider. Alla typer av förnödenheter som ammunition,
robotar, reservdelar etc är förbrukade. Tillförsel av vissa ammunitionstyper
från USA har påbörjats med flyg men mängderna är hittills begränsade.
Det ryska angreppet drabbar självfallet också samhället i övrigt. Här
redovisas några av de konsekvenser som bedöms uppstå.
Orter som drabbats av omfattande strider eller där delar av orten utsatts av tidig rysk bekämpning av militära mål är: Karlshamn, Kallinge,
Nynäshamn, Slite, Ösmo samt i viss omfattning sådana orter där det finns
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större militära etablissemang av typen flygflottilj, armégarnison, eller en
marin bas. De civila förlusterna rör sig omkring 2 000–3 000 personer
(skadade och döda). Till detta ska läggas ca 1 000 sårade eller stupade
ryska soldater som hamnat i av svenska förband hållen terräng i samband
med striderna i Blekinge och kring Nynäshamn.
Cyberattackerna mot kraftförsörjning och betalningssystemen har gjort
att det uppstått stora försörjningsproblem i delar av Sverige, främst i storstäderna, där vitala funktioner som vatten- och elförsörjning bara fungerar
i begränsad omfattning. Det är brist på matvaror i alla butiker på grund
av störningar i transportsystemet och att bl a den elberoende ”kylkedjan”
för färskvaror och frysta produkter inte fungerar. Även Försvarsmakten
har stora problem med att få tillräckligt med mat.
Elektroniska betalningar går inte att genomföra vilket medfört att
människor inte kan betala för de fåtaliga produkter som finns att få.
Allvarliga oroligheter, med bland annat omfattande plundring av butiker,
har utbrutit i flera större städer. Polisen klarar inte längre av att upprätthålla ordningen på flera platser. Samtidigt krävs det stora polisresurser
för att hantera panikartad, spontan, utrymning av orter i anslutning till
de områden där det pågår strider. Här sker en spontan samverkan med
hemvärnet där det dock uppstår svåra avvägningsproblem mellan hemvärnets uppgifter att skydda vitala militära installationer och möjligheterna
att avdela resurser för att stödja polisen. Svensk industri står i praktiken
stilla på grund av brist på insatsvaror från utlandet. All civil sjötrafik har
upphört i Nordsjön sedan dag 3. I Östersjön upphörde den redan dag 1.
All civil luftfart till och från Skandinavien upphörde dag 1.

Våra bedömningar och åtgärder
Scenariot, sammanfattande beskrivning
Grundförutsättning
Året är 2030.
Det råder akut kris mellan USA och Kina med fokus på en konfrontation i Ostasien. Ryssland avser utnyttja tillfället för ett återtagande av
Baltikum. I syfte att säkra en sådan operation skall USA/Nato hindras
utnyttja svenskt territorium i syfte att motverka den ryska operationen.
139

Ryssland inleder därför en propaganda- och desinformationskampanj mot
Sverige i syfte att minska risken för svenska beredskapshöjningar.

D – 1, 0600
Sverige intar hög beredskap

D, efter midnatt
Ubåtar lägger ut minor i viktiga farleder samt sätter iland specialförband.

D, 0600165
Civila rorofartyg anlöper Karlshamn, Furusund och Slite lastade med 1 200
soldater samt ett varierat utbud av pansarfordon och andra vapensystem,
Ett civilt containerfartyg anlöper Nynäshamn (Norvik) med 2 000 soldater,
ett stort antal pansarfordon, luftvärnsrobotar och system för luftförsvar.
Bekämpning av svensk infrastruktur med flyg, attackhelikoptrar och
kryssningsrobotarTvå marina stridsgrupper är till sjöss i området kring Gotland med fyra
rorofartyg skyddade av örlogsfartyg.

Scenariot, kommentarer
Det förutsätts att inga säkerhetspolitiska rupturer inträffat mellan nu och
2030. Detta är relativt osannolikt men förutsättning för resonemanget. En
verkligt seriös granskning borde genomföra alternativresonemang på det
säkerhetspolitiska planet.
Både USA och Kina håller (tills vidare?) konflikten under kärnvapentröskeln
År 2030 har Kina antingen misslyckats i sina globala strävanden, varvid konflikten kan koncentreras till Ostasien. I annat fall är det troligt att
konfrontationen blir global.
I båda fallen påverkas EU. Vilka åtgärder EU vidtar ingår inte i beskrivningen. Man kan dock anta att EU vidtar kraftfulla åtgärder för att
skydda sina intressen till sjöss, i första hand – men inte bara – avseende
sjöförbindelserna mellan Asien och Europa. Det är troligt att Sverige har
ombetts bidra. En del svenska marinstridskrafter kan alltså vara insatta
relativt långt från Sverige. Från detta bortses i scenariot (motsvarande
kan säkert sägas om våra mark- och flygstridskrafter). I vilket fall innebär
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scenariot att europeiska stridskrafter till stor del är uppbundna kring de
viktiga europeiska sjövägarna till Asien.
Det framgår inte hur Försvarsmakten (FM) reagerar på detta scenario.
Eftersom sannolikheten för västlig hjälp drastiskt minskar genom USAs
engagemang i Asien är det troligt att FM, MUST, FRA, SÄPO etc intensifierar uppföljningen av utvecklingen i vårt närområde. Rysk propaganda
och desinformation kommer säkert att inriktas på att få den svenska regeringen att tvärtom sänka beredskapen.
Det framgår inte heller varför FM höjer beredskapen D – 1 och inte
heller vilka bedömanden och order som utges.
De aktuella civila rorofartygen bedöms vara relativt stora.
Det är ytterst tveksamt om ett civilt containerfartyg kan ta 2 000 man.
Fordonen kan antas vara lastade i containers men dessa kräver speciell
utrustning för att lossas. Sådan kommer att finnas i Norvik liksom stora
uppställningsplatser. Det går dock bara en väg från hamnen.

Hamnen i Norvik.166

Det omfattande flödet av handelsfartyg i Östersjön är väl känt och följs kontinuerligt. Att frakta militärer med utrustning innebär att andra befraktare
har fått stå tillbaka. Detta bör vara känt av oss (och andra Östersjöstater).
Dessutom kan knappast ilastningen döljas för satellitspaning.
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Det aktuella containerfartyget måste sannolikt byggas om för att genomföra scenariot. Detta bör vara väl känt för vår underrättelsetjänst.

Våra åtgärder
Inledning
Vi väljer att granska scenariot utifrån den modell som presenterats i teori
kapitlet. Denna omfattar fem strategiska uppgifter:
1. Veta, förutse
2. Förebygga
3. Avskräcka
4. Intervenera, anfalla
Uppgift 1 är alltid relevant även om kraven och möjligheterna skiftar.
Vi börjar med att diskutera hur den ryska planen kan omöjliggöras
genom förebyggande och avskräckande åtgärder.
Därefter diskuteras vad marinen gör under de 24 timmar som föregår
anfallet D 0600. Detta blir framför allt en skydda-uppgift.
Slutligen diskuteras vad marinen gör givet att anfallet sker som beskrivet under natten och morgonen dagen D. Detta blir framför allt en
anfallsuppgift eftersom skyddauppgiften nu är överspelad.
Man kan också använda en äldre terminologi: i stället för skydda: möta,
hejda, slå respektive: uthållig strid.

Hindra att situationen uppstår
Det är viktigt att komma ihåg att regering och Försvarsmakt inte vet vad
Ryssland planerar. Om Rysslands samarbetsvilja med oss vore seriös skulle
detta vara en god sak. Samtidigt krävs vaksamhet mht det globala läget.
En strategi ”visa samarbetsvilja och styrka” vore lämplig och rimlig. En
sådan strategi skulle också utgöra en test av de ryska intentionerna genom
att kräva rysk öppenhet.

Veta, förutse
Syftet med verksamheten är att kontinuerligt ha en så god bild av verksamheten i närområdet att vi inte kan överraskas.
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Vi har redan kontinuerligt samarbete med partners i Östersjön: med
Finland främst genom den svensk-finska marina stridsgruppen och med
Nato genom stabsofficerare i (det kommande) Maritime Operations Centre
i Rostock. Vår närvaro vid SHAPE, Allied Maritime Command och Allied
Air Command stärks.
En särskilt viktig uppgift är att samordna övervakning med ubåt av
utloppen från Kaliningrad och St Petersburg.
En företagsplan som balanserar uthållighet och handlingsfrihet skapas.
FM begär ökade resurser (gångtid, reservpersonal) hos regeringen.
Centralt får Sverige kontinuerligt satellitinformation från Nato. Vår
elektroniska spaning pågår ständigt med inriktning mot ryska förbands
verksamhet.
Underrättelsetjänsten (MUST, Säpo, tullkriminalen etc) bör uppmärksamma att ett antal rorofartygs normala befraktare får stå tillbaka för
ryska militära intressen. Detta kan läckas till pressen.
Vi har ytfartyg och ubåt ständigt till sjöss. Här krävs dock en avvägning mellan uthållighet och möjlighet till kraftsamling; antalet fartyg är
avgörande:
• Ytfartyg: 4-5 fartyg av 14 respektive 2-3 av 7.
• Ubåt: 3 fartyg av 8 respektive 2 av 5.
Viktiga leder och hamnar avspanas kontinuerligt med autonoma farkoster
(min- och ubåtsspaning).

Härtill kommer:
• Flygspaning + ASC 890.
• Hkp 14 i spaningsmod (fri ubåtsjakt utan indikation bedöms ej vara
ett kostnadseffektivt alternativ).
• Fasta sensorkedjan.
• Kustbevakningen.
• Tullkriminalen.
Alla avvikelser från normalbilden i Östersjön noteras (AI stödd analys).

Slutsatser:
• Antalets betydelse.
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• Behovet av autonoma farkoster för spaning i syfte att få fler plattformar
under längre tid utan att tära på fartygsförbandens uthållighet.
• Avvägningen uthållighet över tiden  handlingsfrihet kraftsamla.
• Tvärsektoriellt samarbete. Givet att alla aktörer (MUST, FM, Kbev,
FRA, Tullkriminalen, SÄPO m fl) kan kopplas ihop är möjligheten
att dolt frakta militära förband på roro-fartyg och containerfartyg
låg.

Förebygga
Syftet är att skapa en god situation i Östersjöområdet och samtidigt stärka
vår beredskap.
Allmänt är det viktigt att Sverige skapar så goda och så nära förbindelser med övriga Östersjöstater som möjligt. Vidare bör vi söka oss in i
den inre kretsen i EU. Detta kräver en samordnad strategi på regeringsnivå. Marin diplomati (samövningar, örlogsbesök m m) har potentialen
att spela en viktig roll här.
Initiera östersjösamarbete inom sjösäkerhetsområdet. Dels för att, om
möjligt, skapa verkligt samarbete dels för att testa allvaret i den ryska
charmoffensiven. Den civila Kustbevakningen skulle spela en viktig roll
här. Härutöver utnyttjande av CSBMs inom ramen för OSSE.
Cyberförsvaret ges kontinuerligt hög prioritet: ”varje sjöman/amfibie
soldat är en cyberkrigare”. RF aktiviteter följs noggrant. Möjligheter att
vilseleda RF utvecklas som beredskapsåtgärd. Observera möjligheten verifiera radarspaningsresultat med hydroakustisk spaning.
Ryska påverkansoperationer följs noggrant och motverkas. Detta är
ej marinspecifika uppgifter men marinens medverkan i vår propaganda
viktig. Vidare är den interna informationstjänsten av stor betydelse för
förhindrandet av rykten och desinformation bland våra förband.
Marinen behöver förmedla en positiv bild av sig själv såväl utåt som
inåt. Svårt med den samordnade informationstjänsten i FM; KÖMS kan
bidra här.
Förmågan till utläggning av mineringar ses över. Kontrollerbara mineringar läggs ut i viktiga hamnar och farleder.
Möjligheten att spärra hamnar ses över (i första hand en uppgift för
territorialförsvaret); inte minst uppmärksammas tillfartsvägar (jfr ovan
om Norvik). Möjligheten att kontrollera lossning i containerhamnar ses
över – hela driften är baserad på IT, denna kan därigenom hindras i ett
krisläge OM vi har förberett oss.
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Om så inte tidigare upprättas en NCAGS (Naval Co-operation and
Guidance for Shipping); planering för sjöfartsskydd intensifieras.

Avskräcka
Syftet är att ge en bild av hög svensk beredskap och förmåga.
Våra påverkansoperationer (press, TV, podcasts m m) visar vilken hög
beredskap vi har (sant eller inte) samt vårt nära samarbete med partners,
speciellt Finland, i området. En möjlighet är att släppa viss underrättelse
information i syfte att visa att vi har kontroll på verksamheten i närområdet.
Tidigt och oregelbundet operera med större förband. Styrka att ha
tillgängliga förband. Närvaron till sjöss för underrättelseinhämtning har
också en avskräckande förmåga.
Större marin övning med Finland och/eller Nato.
När vi får indikationer om att vissa civila lastfartyg har rysk militär
ombord skall dessa skuggas; vi skall visa att vi vet. Obs att det är helt
tillåtet att transportera militär materiel på Östersjön. Våra ubåtar (eller
Natos) kan följa utlöpandet från St Petersburg resp Kaliningrad.

Åtgärder efter beredskapshöjning
Ingenting sägs om vilka indikationer som har triggat beredskapshöjningen
och inte heller vilka order som ges.
I detta läge handlar det i första hand om en skydda-operation: skydda
Sverige från anfall över havet.
Åtgärder (utöver redan vidtagna):
• Spridning.
• Truppspaning i viktiga skärgårdsområden.
• Lägga ut mineringar.
• Markstridskrafter och Hemvärn bevakar infallsportar m m.
De ryska fartygen identifieras och följs fritt till sjöss samt möts i angränsande zon av Kbev som genomför sjöfartskontroll (det går alltid att hitta
en förevändning). I detta läge är sjöfarten på Östersjön fortfarande normal
– det finns alltså ständigt omkring 250 fartyg (>500 ton) till sjöss.
Ytfartyg och ubåtar kraftsamlas till sjöss beredda stödja Kbev enl ovan
samt beredd anfalla fartyg ”som intränger på svenskt vatten i fientlig avsikt” (Obs det är inte krig förrän RF faktiskt sätter in vapenmakt mot oss).
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Alternativt används korvetterna i första hand för att delta i luftförsvaret
mot förbekämpning. Detta kräver i så fall nära samordning med FV.
Även nu står uthållighetsfrågan i förgrunden. När beredskapen höjs vet
vi inte om och när ett anfall sätts in. Om möjligt dubbleras besättningarna –
men det är tveksamt om vi kommer att ha tillräckligt med personal; antalet
officerare kommer inte att öka förrän mot 2028. Tänkbar insatsfrekvens:
• Ytfartyg: 4-5 fartyg av 14 kraftsamlat 10 respektive 2 av 7;
kraftsamlat 5.
• Ubåt: 3 fartyg av 8 kraftsamlat 6 respektive 2 av 5; kraftsamlat 3.
Obemannade system skulle här vara en ”force multiplier”. Varje korvett
bör utrustas med två UAV; en för långräckviddig spaning, en för närspaning
och telekrig så att fartygen inte behöver använda egna sensorer.
Hur hantera sjöfarten längs svensk kust?

Efterhandssitutation
Inledning
Ingenting i scenariot förklarar varför ingenting tycks ha gjorts innan de
civila chartrade fartygen är i svenska hamnar.
Sverige är nu i krig, Nato sätter artikel 5 i kraft (med vilken fördröjning?). Samarbetet Sverige – Nato blir då mycket viktigt. Sveriges roll i
en koalition? Noterar att våra örlogsfartyg är interoperabla med Natos.

Veta, förutse
Sannolikt stora svårigheter att skaffa en klar lägesbild. Angriparen kommer att göra allt för att störa och vilseleda oss inklusive cyberangrepp.
För oss blir det nödvändigt att ”täppa till hålen” i de fasta sensorerna
med hjälp av hkp-spaning och spaning med UAV; hydroakustisk spaning
kommer spela en viktig roll.

Förebygga, avskräcka
Knappast relevant i detta läge.

Skydda, anfalla
Våra ubåtar kraftsamlas mot de rorofartyg som ligger fritt till sjöss.
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Rorofartygen i Karlshamn med fler hamnar samt containerfartyget i
Norvik sänks; dessa hamnar blir därigenom oanvändbara för lång tid
framöver.
Avseende ytstridsfartygen finns tre handlingsalternativ:
• Anfallsföretag mot fi stridskrafter till sjöss (möta, hejda, slå operation)
• Anfallsföretag mot fi underhållstransporter (uthållig strid)
• Delta i luftförsvaret av Sverige (skydda operation)
Alternativ 1 är riskabelt, bättre kraftsamla ubåtarna mot detta mål.
Alternativ 2 kan vänta något eller några dygn.
Alternativ 3 väljes eftersom akut.
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Bilaga 4

Scenario 4. Begränsat angrepp mot
norra Sverige
Scenariot
Ryssland anfaller in i Sverige över Finland.

Våra bedömningar och åtgärder
Scenariot sätter det svensk-finska samarbetet i fokus och då särskilt samverkansavtalet. Målet är att nå synergi med finska stridskrafter. Samtidigt
kan man knappast undgå dra in Norge och därmed Nato.
Upplägget är ett överraskande angrepp enbart riktat mot N Sverige och
Finland. Angreppet är av typen ”bolt from the blue”. Scenariots författare
har uppenbarligen inte tänkt på att det finns en marin dimension även i
detta fall. I ÖB 90 fanns en uppgift som hette ”gard i andra riktningar”,
vilket främst avsåg just marinens roll i ett norrlandsscenario.
Bakgrundsbeskrivningen är mager; avsnittet ”Bedömande” synes vara
en syntes av det ryska bedömandet medan inget sägs om vår beredskap
m m. Relevansen i detta kan diskuteras. Men om man postulerar ett internationellt spänt läge som engagerar EU/Nato exvis i Röda havet eller
Indiska oceanen så kan vi ha marinstridskrafter insatta i området.
Vårt bedömande grundar sig på att FM är fredsgrupperat med normal
beredskap; ingen förbekämpning har skett av marina stridskrafter. Marinens
läge framgår av PM ”Marinstridskrafterna 2030.
Noteras bör att Sverige inte har marina basresurser norr om norra
Stockholms skärgård. Svenska sjöstridskrafter kan emellertid utnyttja
finska norr därom.

Veta, förutse
Vi kan utgå från slutsatserna från scenario 3 med den förändringen att
inga speciella åtgärder vidtagits – ”speciella åtgärder ” måste därför rensas
bort från vårt upplägg i scenario 3. Bl a så råder knappast något problem
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avseende avvägning uthållighet  kraftsamling. Ligger vi med ubåt utanför Kaliningrad i fredstid?
Däremot sätter scenariot fingret på våra fredstida möjligheter att övervaka N respektive S Kvarken. I båda fallen skulle USV med fördel kunna
användas i denna roll år 2030. Vilka möjligheter har vi att snabbt öka
övervakningen?

Virtuella operationer
Här kan, enligt scenariot, endast medtagas den verksamhet som vi utför
i fred utan särskild indikation på behov av beredskapshöjning. Scenariot
medger därför att visa hur viktig marinens höga beredskap är (kontrakts
anställda sjömän).

Förebygga
Eftersom det inte finns någon förvarning kan de generella bitarna behållas.
De tre sista styckena (mineringar, spärra hamnar och NCAGS) är kanske
inte tillämpliga.
Scenariot sätter däremot fingret på vikten av att våra fartygsbesättningar
kan hela svenska kusten och att det finns nödvändig infrastruktur längs
denna – även i Norrland.

Avskräcka
Som scenario 3. Finsk – Svensk samverkan kan bli avskräckande genom
sammanlagd förmåga att skära av Rysslands sjöförbindelser (balansen
import/export är till Europas fördel).

Reella operationer
Tre olika strategiska alternativ:
• Stödja markstridskrafter i Norrland.
• Gard.
• Skydda sjöförbindelser längs kusten syd Ålandsförträngningen.
• Aktivt påverka ryska sjöstridskrafter och sjötransporter (inkl Nord
Stream).
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Alternativen är inte varandra uteslutande givet tillräcklig mängd stridskrafter. En tyngdpunkt bör dock bestämmas. Det viktiga för oss är att
visa vad marinen kan erbjuda!

Stödja markstridskrafter i Norrland
• Skydda nödvändiga transporter längs norrlandskusten. Eftersom fienden slår ut broarna blir det nödvändigt använda ”allt som flyter” för
förbandstransporter norrut samt transporter med sårade söderut. Det
fanns en sådan planering under kalla kriget om jag inte missminner
mig. Uppgiften kräver nära samverkan flottan – (ffa) amfibieförband.
Ett allternativ är samverkan med Norge och att köra transporter
längs norska kusten från Göteborg.
• Deltaga i luftförsvaret av operationsområdet (”skydda”): obs att de
finska korvetterna har långräckviddig luftvärnsrobot.
• Understöd (”intervenera”) markstridskrafternas strid med Robot 15
MK IV. (från Örnsköldsvik och norrut).
• Hindra fiendens underhållstransporter vilka sannolikt är nödvändiga
för att försörja de insatta mekaniserade stridskrafterna.

Gard
Två uppgifter som kan kombineras på olika sätt.
• Operativt: Tillsammans med finska sjöstridskrafter avreglera S. (och
N.?) Kvarken så att fienden inte kan anfalla i ryggen på markstridskrafterna. Därigenom hindras också fiendens underhållstransporter.
• Strategiskt: Beredskap mot angrepp i Sverige syd Ålandsförträngningen
i syfte att frigöra markstridskrafter (och flygstridskrafter?) i området.

Skydda sjöförbindelser längs kusten syd Ålandsförträngningen
Även om Sverige är i krig i Norrland måste resten av Sverige, inklusive
Gotland, försörjas vilket kräver sjötransporter som måste skyddas. Om
vägen utefter norska kusten används så krävs också skydd av sjöförbindelser här i varje fall i början?
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Aktivt påverka ryska sjöstridskrafter och sjötransporter (inkl Nord
Stream).
Vi kan vidga konflikten genom horisontell eskalering. Detta bör vara
till fördel för oss men är givetvis en politisk fråga. Finland kan minera
Finska viken. Sammantaget utgör finska och svenska sjöstridskrafter ett
större strategiskt hot mot ryska intressen i egentliga Östersjön än norr
Ålandsförträngningen.
Att uppträda norr Åland bör ge en viktig signaleffekt.

Sammanfattning
Den strategiska frågan är hur avväga är mellan uppträdande norr resp
söder Åland. Detta måste beslutas i samråd med Finland
Ju fler fartyg Sverige och Finland disponerar, ju fler av ovanstående
uppgifter kan lösas. Men en prioritering måste göras.
Scenariot visar att ryssarna inte kan lämna svenska stridskrafter, speciellt
sjö- och luftstridskrafter opåverkade i syd. Detta medför begränsningar
i rysk resursanvändning i norr och/eller kräver större ryska förberedelser,
vilket bör ge oss förvarning att höja beredskapen.
Jämförelser med Ukraina är inte relevanta av geografiska skäl.
En avgörande fråga är om alternativet begränsat väpnade angrepp mot
Sverige är realistiskt? Eskalerar inte ett sådant angrepp alltid till åtminstone den regionala nivån (hela Norden – Östersjöområdet)?
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Bilaga 5

Materialval i stridsfartygsdesign
Av Jan Ericsson. Kommendör (mariningenjör), ledamot av Kungl.
Örlogsmannasällskapet.
För ett stridsfartyg har materialval i skrov och överbyggnad en stor påverkan på prestanda och önskade förmågor. Ofta är det motstridiga krav
som måste vägas mot varandra, till exempel krav på vikt, volym och placering av de i fartyget olika ingående system samt krav på nivån av avgivna
signaturer. En viktig designparameter är fartygets metacenterhöjd som
påverkas av viktfördelningen i fartyget och lägger grunden för fartygets
stabilitet samt sjöegenskaper. Vikten påverkar också fartygets djupgående
och släpkurva (motstånd i vattnet vid olika hastigheter) och därmed vilken
framdrivningseffekt som behövs för att göra en viss fart genom vattnet.
För moderna ytstridsfartyg finns idag i huvudsak tre olika materialval,
olika typer av stål, aluminium och komposit. För större stridsfartyg med
en längd över 70 meter så är det i huvudsak bara stål eller kolfiberkomposit (svenska Visbykorvetterna) eller en kombination av stål och kolfiber som förekommer. För att kunna diskutera val av byggmaterial för ett
ytstridsfartyg och begränsa utfallsrummet väljs här en fartygsstorlek med
en längd på 70-90 meter, vilket kan utgöra ett troligt spann för framtida
svenska ytstridsfartyg. En annan faktor som blivit mer och mer aktuell är
olika miljökrav som kommer att påverka de flesta framtida fartygsprojekt
även för försvarsmakterna (tema på NATO Ship Design Capability Group
SDCG 2019–2 industri symposium, Delft Holland).

Stål eller kolfiberkomposit
Påverkan från regelverk
Idag är klassningssällskapens regelverk för hur en fartygskonstruktion
ska vara utformad mest utvecklade för stål. Klassregler och riktlinjer är
normalt semiemperiska till sin karaktär det vill säga att de baseras på både
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teoretisk analys och data från lång erfarenhet av konventionella deplacerande stålfartyg. Detta gör att många väljer stål som materialval eftersom
man då säkrare vet egenskaper samt hur man uppfyller olika regelkrav.
För framtiden så börjar klassningssällskapen mer och mer gå över till
en form av målstyrning, innebärande att det mer beskrivs vad man vill
uppnå med ett krav än att beskriva hur man i detalj ska uppnå det. Detta
kommer troligen innebära en öppning för fler innovativa konstruktionslösningar samt andra materialval.

Producerbarhet
När det gäller produktion av stridsfartyg i storleksklassen 70-90 meter i
kolfiberkomposit så är det i stort sätt bara Saab Kockums i Karlskrona
som har någon erfarenhet av detta. Hybrider med stålskrov och komposit
överbyggnad finns det fler exempel på bland annat kan nämnas USA:s
”stealth”, jagare av Zumwalt-klass som är 183 meter lång. Här valdes
en överbyggnad i kolfiber från början av viktsskäl för att klara fartygets
stabilitet.
Sedan produktionen av Visbykorvetterna så har utvecklingen gått vidare
med försök med olika byggmetoder bland annat för att få ett mer tryckdämpande ”explosionssäkra” egenskaper i kompositskott (internationellt
samarbete på FMV, Compare 2) samt nya metoder för sammanfogning
av kompositpaneler. Från att stål från början var 10 gånger bättre har
man nu i stort sätt uppnått samma resultat som för stål (uttalande från
holländska forskningsinstitutet TNO, november 2019).
Att bygga och producera fartyg i stål är i jämförelse med kolfiberkomposit
en sedan länge mycket mer sprid och välkänd kunskap. Ytstridsfartyg som
opererar på kallare breddgrader med vågspektrum med korta våglängder
ger krav på annan hållfasthet än för kommersiella fartyg i oceanfart och
kan då kräva ett mer specialiserat stål. Detta medför andra svetsmetoder
med krav på både för- och eftervärmning. När det kommer till svetsning
i specialstål så är kompetens och resurser mer begränsade. Detta har erfarits i det norska fregattprojektet (Fridtjof Nansen klass) med tillverkning i
Spanien och även inför den finska kommande produktionen av deras nya
korvetter (SQ 2020) på Raumavarvet i Finland.
Att kunna bygga och producera stridsfartyg i standardstål är och kommer för lång tid framöver att vara en mycket mer spridd kunskap med fler
möjliga leverantörer. Detta ökar möjligheten för att kunna konkurrensutsätta och pressa pris samt möjlighet att få leverans enligt önskad tidsplan.
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Eftersom regelverken till stor del är utformade för stål och egenskaperna
är väl kända minskar även projektriskerna om stål välj som konstruktionsmaterial.

Materialegenskaper
Valet av konstruktionsmaterial beror mycket på vilka egenskaper man
önskar hos konstruktionen. Till exempel, vill man att materialet ska plasticera innan brottgränsen uppnås eller att konstruktionen är intakt fram
till brott? Normala stålkvalitéer för fartygskonstruktion har i stort sett
alltid ett visst plasticeringsområde medan kolfiber i princip saknar detta.
Ett material som plasticeras kommer också att under livstiden att utsättas
för materialutmattning. Även om stålets egenskaper är mer välkända så
erbjuder komposit en större designfrihet med möjlighet till viktsoptimerade
lösningar med önskade egenskaper genom val av komposit, fiberriktningar
samt matrismaterial, men det kräver då stor kunskap inom kompositområdet hos konstruktören.
Ett exempel inom ytstridsfartygskonstruktion är fartygsskrov i stål
som kan få bucklingar på grund av svetsspänningar eller plasticeringar
mellan spanten så kallad ”starving horse pattern” vilket inte är bra ur ett
signaturhänseende då det ökar radarmålytan. Ett skrov i kolfiber får inte
dessa bucklingar då materialet inte plasticerar.
Andra egenskaper för materialet som påverkar valet är förmågan att,
leda eller isolera värme, buller, elektrisk ström och radarvågor m m. Viktiga
egenskaper för nivån av emitterade signaturer.
Hur åldras materialen det vill säga hur förändras egenskaperna med
åldern? För kompositer finns erfarenhet från början av 1960-talet medan
stålet har en längre och mer välkänd historik. Hur påverkar andvändningsmiljön materialet med till exempel saltvatten, gång i is och solljus?
Blir det sprött, nött eller korroderar?
Kostnaden för ett skrov i kolfiber-sandwich är ca 18 gånger högre än
motsvarande i stål.
Men erfarenhetsmässigt kan sägas att ett kompositskrov har över livstiden minst 30 procent lägre underhållskostnad jämfört med ett stålskrov
(uppgift från danska marinen och Saab Kockums).
När det kommer till motståndskraft mot brand så har komposit en
större nackdel än stål då kompositstrukturer börjar förlora sin strukturella
integritet redan vid 100–200 grader Celsius, beroende på material. Detta
medför att större omsorg måste läggas på brandskydd.
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I en jämförelse mellan stål och kolfiberkomposits egenskaper vid kompletteringsarbeten eller reparationer av skador så skiljer sig metoderna
mycket åt. Stål svetsas eller sammanfogas mekaniskt med olika former av
styrkeförband medan komposit oftast skärs ut och lamineras. Vad som
är en fördel före det ena eller andra beror nog mest på vilket material
man är utbildad på och typ av skada. Här finns ingen avgörande skillnad
materialen emellan.

Miljöpåverkan
Miljöbelastning och hållbarhetskrav beroende på utvinning och produktionsmetoder av konstruktionsmaterialen, stål eller kolfiber, samt möjlighet till återvinning efter avveckling bedöms inte ha någon avgörande
skillnad mellan materialen. Att utreda hur olika materialval påverkar vår
miljö kan dras hur långt som helst. Här nöjer jag mig med att utgå från
ett färdigproducerat fartyg. Ett fartyg med samma förmågor och nyttolast samt övrig prestanda som fart, aktionsradie m m blir ca 30 procent
lättare i kolfiber-sandwich än ett i stål. Ska fartygen ha samma prestanda
kommer kolfiberfartyget behöva en lägre framdrivningseffekt och därmed
konsumera mycket mindre bränsle under sin livstid och därmed minska
de kopplade miljöbelastningarna.

Sammanfattning
Valet mellan ett fartyg i stål eller kolfiber-sandwich beror till största delen
på fartygets målsättning det vill säga på önskade förmågor. Vissa förmågor
går inte att uppnå eller är svåra att uppnå beroende på val av material. Ett
fartyg med Visby korvettens förmågor och låga signatursspektrum skulle
vara svårt för att inte säga omöjligt att uppnå med ett skrov i stål. Om
man vill minska förmågan med låga signaturer för till exempel förmåga
till gång i is (isklass) och en lägre initial anskaffningskostnad så är stål
att föredra. Man kan även välja att väga låga signaturer mot att i stället
ha mer aktiva skydd med vapensystem och så vidare. Beroenden som
försörjningstrygghet, förmåga och kompetens inom riket måste också
vägas in i valet av material samt kostnad under hela livstiden (Life Cycle
Cost LCC, Total Cost of Ownership TCO). Ett fartyg i kolfiber-sandwich
ger en indikativ TCO som är lägre än för ett stålfartyg. Beroende på hur
jämförelsen görs kan skillnaden i TCO bli så stor som upp till 50 procent
till kolfiber-sandwichens fördel.
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Den svenska marinen är för liten för vår långa kust. Vi har inte haft så få användbara
stridsfartyg sedan 1800-talet. Detta faktum skulle medföra svåra avvägningsproblem
för regeringen och Överbefälhavaren i kris eller krig.
I Vår marin för ett tryggt Sverige och ett starkt Europa granskas de strategiska och
operativa fördelar som en rimligt förstärkt marin skulle tillföra Sveriges försvar och
Europas maritima säkerhet fram emot 2030. Denna marin är ungefär dubbelt så stor
som dagens, har mer personal och utnyttjar högteknologi för att bli ekonomisk och
slagkraftig: obemannade, autonoma fartyg, artificiell intelligens, cyberförmåga m m.
Boken utgör den marina delprojektgruppens (Dp Sjö) rapport inom ramen för Kungl
Krigsvetenskapsakademiens projekt Säkerhet i morgondagens Europa (SES). Ett antal
marina experter har bidragit med text inom sina specialområden.

Boken avslutas med ett förslag till en MARIN STRATEGI 2030. Denna är grundad
på fyra strategiska uppgifter:
• Upprätthålla maritim säkerhet i oss omgivande farvatten och bidra
till denna i mer avlägsna farvatten;
• Undvika krig genom att dels skapa en för oss positiv strategisk
situation samt dels verka krigsavhållande;
• I görligaste mån hindra att kriget förs på svenskt territorium och
samtidigt verka för tid till mobilisering;
• Ett uthålligt försvar som medger att Sverige med eller utan hjälp utifrån
kan avslå ett väpnat angrepp.
Förordet har författats av Sveriges marinchef, konteramiral Ewa Skoog Haslum.
Konteramiral Odd Werin har varit projektledare och redaktör för Vår marin för ett tryggt
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för Tidskrift i Sjöväsendet. Hans senaste bok From Sun Tzu to Hyperwar. A Strategic
Encyclopaedia (The Royal Swedish Academy of War Sciences, Stockholm 2019)
har lovordats av svensk och internationell fackpress.
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