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Meddelanden 
från

Kungl. Örlogsmannasällskapet

Nr 6/2020. Orientering om verksamheten våren 2020
COVID-19 pandemin pågår fortfarande i landet. Vår verksamhet har påverkats i bety-
dande omfattning. Osäkerheten är fortsatt stor hur årets resterande verksamhet kom-
mer att påverkas.

Styrelsen är dock optimistisk och planerar för att genomföra nomineringssamman-
trädet den 19 augusti i Karlskrona som ett normalt sammanträde med fysisk närvaro 
på mässen med efterföljande middag.

Skulle pandemin fortsätta att lägga hinder i vägen för ett fysiskt möte, så har styrel-
sen planerat för ett möte via digital plattform på våra och era datorer. Beslut om fysiskt 
eller digitalt möte kommer att fattas under juli månad.

Skulle digitalt möte bli resultatet, så kommer vi att i god tid skicka ut en så kallad 
länk till samtliga i god tid före mötet. Den länken ska ni ladda ner på er dator. Övriga 
instruktioner kommer senare.
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Inställda sammanträden 
Under vårterminen har vi tvingats ställa in följande ordinarie sammanträden;

Onsdagen den 18 mars 2020 i Stockholm, kl. 17.30
Ordinarie sammanträde i Stockholm på Sjöhistoriska museet. Öppet sammanträde. 
Stadgeenliga förhandlingar. Seminarium om urholkningen av försvarsanslaget pga. 
svag kronkurs, valutasäkring mm i stora projekt. Inträdesanförande av OL Anders 
Hermansson.

Onsdagen den 22 april 2020 i Stockholm, kl. 17.30 
Ordinarie sammanträde i Stockholm på Sjöhistoriska museet. Slutet sammanträde. 
Stadgeenliga förhandlingar (revisionsberättelse för 2019 och fråga om ansvarsfrihet 
för styrelsen). Beslut om årsavgifter och sammanträdesdagar för 2021. Första diskus-
sion om de föreslagna kandidaterna till inval. Inträdesanförande av OL John Timerdal.

Onsdagen den 13 maj 2020 i Göteborg, kl. 17.30
Ordinarie sammanträde i Göteborg ombord s/s Marieholm. Öppet sammanträde. Stad-
geenliga förhandlingar. Första diskussion om de föreslagna kandidaterna till inval. 
Seminarium förhöjd hotbild: Vem gör vad och när? Årsberättelse vetenskapsgren IV. 
Inträdesanförande av OL Mattias Svedin.

Dessutom tvingades vi ställa in marinkonferensen som var planerad till den 12 maj 
på Medelhavsmuseet. Tanken var att diskutera marinens angelägna materielförnyelse.

Bortgångna ledamöter
Följande ordinarie ledamöter har avlidit sedan högtidssammanträdet hösten 2019;
939 Bo Rybeck  avliden 2019-12-16
1241 Kenneth Lindmark  avliden 2019-12-18
994 Bertil Daggfeldt  avliden 2020-01-04 
985 Per Insulander  avliden 2020-01-13
1163 Bengt Forssbeck  avliden 2020-04-12
966 Walter Wicklund  avliden 2020-04-15

Vi lyser frid över deras minne.

Vänliga sommarhälsningar,

Bo Rask
Akademiens sekreterare
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Ändrad adress?
Det är viktigt att akademiens sekreterare och redaktören för Tidskrift i 

Sjöväsendet får kännedom om ändrad postadress. 
Vänligen anmäl detta snarast till antingen: 
secretary@koms.se eller editor@koms.se 
Anmälan kan också göras brevledes till: 

Redaktionen för TiS, c/o Lars Wedin, 263 Chemin de Plan Perret,
74920 Combloux, Frankrike
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kostar 250:- för prenumeranter med postadress inom Sverige och 350:- för prenume-
ranter med utrikes postadress. Avgiften betalas till bankgiro 454-8731.
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Fabian och Ewa Tamms stipendium
Fabian och Ewa Tamms stipendium på 30 000 kronor utdelas för vetenskapligt arbete 
inom sjötaktik – även innefattande utvecklingen av vapenbärare, vapen och hjälp-
medel – navigation, sjöfart och den maritima miljön. Stipendiat skall genom studier, 
resor etc. på vetenskaplig grund utveckla ett delområde inom ovan angivna områden. 
Arbetet skall redovisas för akademien skriftligt senast ett år efter utdelningen.

Kungl. Örlogsmannasällskapet, på förslag av styrelsen, beslutar om utdelning av 
stipendiet, som överlämnas vid akademiens högtidssammanträde den 15 november.

Ansökan om Fabian och Ewa Tamms stipendium skall vara Kungl. Örlogsmannasäll-
skapet tillhanda senast den 12 augusti 2020. Ansökan skall förutom namn och adress 
m.m. innehålla ämnesområde och syfte samt översiktlig disposition och arbetsplan.

Ansökan, märkt Stipendium, skickas till:
Kungl. Örlogsmannasällskapet
Teatergatan 3, 1 tr
111 48  Stockholm
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Ordföranden har ordet

Första halvåret 2020 har varit en märklig tid. Karantän, pandemi, inställda möten och 
sammankomster. Digitalt samtal istället för marinkonferens bara för att nämna något. 
Samtidigt stannar varken samhället eller KÖMS ändå, men vi måste anpassa oss till 
rådande situation.

Arbetet med en ny Försvarsproposition pågår och vi har varit engagerade under re-
sans gång. I skrivande stund har samarbetet havererat på grund av olika syn på eko-
nomi men propositionen skall till Riksdagens bord i september.

Även efter detta finns kontinuerligt möjlighet att fortsätta att påverka för att påvisa 
lågt hängande frukter för att stärka det marina försvaret och den maritima verksam-
heten.

Det finns idag ett uppvaknande avseende beredskap och beredskapslagring och be-
hovet av fungerande sjötransporter, som jag inte sett på många år.

Det finns ett uppvaknande av behovet av elproduktion till havs för att uppnå en 
förnyelsebar elförsörjning från 2040 enligt Riksdagens energiöverenskommelse, som 
kommer att etableras i svensk ekonomisk zon.

Vi har fortfarande ett ansträngt säkerhetspolitiskt läge där många aktörer beter sig 
mer och mer nationalistiskt.

Det är därför jag med stor glädje jag välkomnar Kungl. Krigsvetenskaps-
akademiens nya bok som kommer i närtid skriven av avd. II (marina frågor) Vår marin 
för ett tryggt Sverige och ett starkt Europa, där den önskade marinen mot 2030 är väl 
beskriven på ett vetenskapligt sätt. Jag rekommenderar läsning. 

Under hösten hoppas jag att vi kan återigen påbörja våra sammankomster som bruk-
ligt, men med en digital beredskap.

Anders Grenstad
Ordförande i Kungl. Örlogsmannasällskapet
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”Så länge marinen finns, och har förmåga att försvara 
oss är vi trygga”
Så uttrycker sig en av deltagarna i KÖMS extratävling: menige Hedvig Weibull, HMS 
Kullen. Tänk om också våra försvarspolitiker kunde ta till sig detta enkla budskap for-
mulerat av den, sannolikt, yngste författare TiS någonsin har publicerat.

Försvarets framtid är nu mer oklar än någonsin. Det verkar emellertid som om man 
vill satsa på kvantitet i stället för kvalitet och att striden skall tas upp på det svenska 
territoriet. I boken Vår marin för ett tryggt Sverige och ett starkt Europa (https://www.
koms.se/var-marin-for-ett-tryggt-sverige-och-ett-starkt-europa/), som nämns i ordfö-
randens ledare, försöker ordinarie ledamoten (OL) Werin och undertecknad att lansera 
en annan väg. Denna innefattar en marin strategi i fyra punkter:
1. Upprätthålla maritim säkerhet i oss omgivande farvatten och bidra till denna i mer 

avlägsna farvatten;

2. Undvika krig genom att dels skapa en för oss positiv strategisk situation och dels 
verka krigsavhållande;

3. I görligaste mån hindra att kriget förs på svenskt territorium och samtidigt verka för 
tid till mobilisering;

4. Ett uthålligt försvar som medger att Sverige med eller utan hjälp utifrån kan avslå 
ett väpnat angrepp.

Nu till föreliggande nummer av TiS. Det inleds med inträdesanförande av OL Björn 
Brenner om situationen i Mellersta Östern, ett område som han har unik kunskap om.

Sedan publicerar TiS med stolthet vinnarna i KÖMS extratävling: Löjtnant Erik Mo-
gensen och fänrik Patric Martinsson, båda HMS Malmö. De granskar de olika krav 
som ställs på marinen i olika scenarier och hur därav uppkomna problem kan lösas. TiS 
redaktör gratulerar av hela sitt hjärta. 

OL Per Edling gratulerar HMS Visby på tjugoårsdagen; det är hon väl värd men 
damen börjar dock bli sliten. Man kan här med viss förfäran konstatera att den femte 
korvetten i serien, HMS Karlstad, sjösattes 2006. Sedan dess har inget stridsfartyg 
sjösatts! Vi är på väg tillbaka till 1860-års situation då Sverige stod utan ett användbart 
sjöförsvar.

TiS kommer att successivt att publicera tävlingsbidrag. Vi börjar med två bidrag dels 
det ovan nämnda av menige Hedvig Weibull och dels av fänrik Marcus Sjöberg. Vi i 
KÖMS kan verkligen vara stolta över marinens personal! Flera tävlingsbidrag presen-
teras i kommande nummer. Ordningen mellan dessa har inget att göra med bidragens 
kvalitet, bör det påpekas. Ordvändningarna är ibland lite ovanliga men tankarna är det 
inget fel på.

Högteknologi är vår väg framåt vilket diskuteras i tre artiklar. Henrik Kriisa, VD 
Miraya AB, skriver om AI i marinen medan hedersledamoten (HL) Göran Larsbrink 

Redaktörens spalt
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avslutar sin serie om autonoma, obemannade farkoster och vad de kan tillföra marinen. 
Capitaine de corvette (örlogskapten) François-Olivier Corman, franska marinen, var-
nar dock för att låta tekniken ta över chefens roll – vi behöver fortfarande handlings-
kraftiga chefer, varnar han.

Diskussionen om marin taktik fortsätter, denna gång med inlägg av kapten Patrik 
Hulterström och örlogskapten Olof Wallentin. Ämnet torde vara outtömligt och diskus-
sionen är viktig – fortsätt!

Professor Chuck Steele vid US Air Force Academy (!) skriver om vikten av Sea Power 
och av att undvika havsblindhet; en allt för vanlig sjukdom i Sverige. Professor Martin 
Jakobsson med fler argumenterar för svensk polarforsknings framtid – ett område där 
Sverige ännu ligger långt framme. Förvaltare Mikael Hultzén Bank argumenterar för 
att snegla på US Navy vid den fortsätta utvecklingen av specialistofficerssystemet. TiS 
gratulerar honom till att ha gått ut som kursetta på US Navy Senior Enlisted Academy. 

Slutligen några högaktuella inlägg. OL Claes Berglund ger en aktuell bild av hur 
sjöfarten påverkats av Corona-epidemien. Captain Ned Lundquist US Navy (retd) be-
skriver Danmarks uppgraderade fregatter, som nu blir kapabla att delta i försvaret mot 
ballistiska robotar (ABM). Numret avslutas som vanligt med recensioner av korrespon-
derande ledamoten (KL) Peter Hore och News from the seas of China and Indo-Pacific 
region av KL Hugues Eudeline.

En slutsats kan dras av denna genomgång – marinen har verkligen duktig personal. 
Kan våra försvarspolitiker nu bara förse dem med fartyg också så är Sverige tryggt!

Nästa nummer har deadline 15/9. Redaktionen önskar TiS läsare en skön sommar!

Lars Wedin
Redaktör för Tidskrift i Sjöväsendet

Ladda ner (www.koms.se), 
läs, sprid, debattera!
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 Ledamoten
BJÖRN BRENNER

Kommendörkapten och fil.dr. Björn Brenner är militär 
rådgivare till FN:s särskilda sändebud för Syrienkonflik-
ten. Brenner leder sändebudets lägesanalysarbete och 
är föredragande i den militära delen av fredsförhand-
lingarna. Han har tidigare tjänstgjort i olika internatio-
nella sammanhang bland annat i amerikanska och frans-
ka marinen. Björn har också varit verksam som Mellan-
östernforskare vid Försvarshögskolan.

Nygammal aktör återtar marin närvaro i östra 
Medelhavet: Reflektioner kring spänningsläget 
och dess regionala implikationer
Inträdesanförande i Kungl. Örlogsmannasällskapet hållet vid sällskapets ordinarie
sammanträde i Stockholm den 25 september, 2019.1

Abstract: Russia continues to strive towards tilting the balance of power with NATO. 
One way is to disrupt NATO’s southern flank and create as much uncertainty as 
possible. By increasing its military presence in the eastern Mediterranean, notably 
at sea, Russia has been able to challenge and limit the Western powers’ room for 
manoeuvre, militarily as well as politically. Meanwhile, over the past decades, most 
NATO fleets in the Mediterranean have been decimated in size and activity. Their 
focus has also shifted from the Mediterranean to the Gulf of Aden and the Persian 
Gulf. This shift has taken place while it is well known that the Mediterranean, th-
roughout history, has played a key role for securing Europe. The empty space left by 
NATO has become a golden opportunity for Moscow to move in.

Syrienförhandlingarna är just nu inne 
i ett känsligt men fortsatt svårt skede. 
Rysslands, Turkiets och Irans presidenter 
har nyligen finaliserat en överenskom-
melse om hur arbetet ska ske kring att 
revidera Syriens konstitution.1 Det tog 
flera år att komma överens bara om sam-
mansättningen av denna arbetsgrupp och 
1. Anförandet skedde i egenskap av privatper-
son och representerar inte Förenta Nationerna i 
någon del. 

framförallt hur processen ska se ut – men 
nu börjar det arbetet.

Jag kan bara konstatera att Syrien är 
inne på det nionde året av högintensiv 
våldsanvändning, nästintill ofattbara 
övergrepp mot civila, kvinnor och barn, 
samt ett otal möjliga krigsförbrytelser - 
av flera av parterna. Nota Bene: FN och 
andra organ samlar kontinuerligt in data 
och registererar alla parters agerande. 
Ingen handling, liten eller stor, passerar 
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osedd förbi vår radar. Politiska och militä-
ra ledare, såväl de som utför handlingarna 
som på lägre nivå kommer alla att kunna 
hålla ansvariga för vad de gjort - om det 
finns tillräcklig politisk vilja internatio-
nellt för detta längre fram, det vill säga.  

Syrienkriget har nu pågått längre än 
Andra världskriget men någon slutlig 
förhandlingslösning är ännu inte nära. Vi 
ska komma ihåg att kriget i Syrien, bland 
annat genom sina vågor av flyktingar till 
Europa, har förändrat världen, inte minst 
det svenska samhället, för gott. 

När kriget om ytterligare något år 
väl kommit till sitt slut så gäller det att 
”vinna freden”, avseende återuppbyggna-
den av landet. Även om Assad-regimen i 
Damaskus lyckades vinna kriget blir fre-
den dessto tuffare. Möjliga finansiärer är 
Ryssland, Iran och Kina - men såväl USA 
som EU kräver att först få se eftergifter 
i den politiska processen innan man vill 
dela med sig av några biståndspengar.

Ryssland och dess skick-
liga diplomater
En av parterna i detta krig är det stora 
landet till öster om oss. Trots det käns-
liga läget i Syrienförhandlingarna ska jag 
nu försöka tala lite mer om Ryssland och 
dess marina komponent i denna konflikt. 
I min nuvarande tjänsteutövning har jag 
tillsammans med mina kollegor intensiv 
och daglig kontakt med flera av de ryska 
politiska ledarna och deras respektive 
sändebud och diplomater från både utri-
kes- och försvarsministeriet. Mitt sam-
lade och bestående intryck är att av alla 
olika nationaliteter av diplomater jag haft 
kontakt med under årens lopp framstår de 
ryska som bland de allra skickligaste. 

Medan diplomater från andra länder 
vanligtvis är generalister, som exempelvis 
de svenska, så är de ryska diplomaterna 

specialister och experter på sitt respekti-
ve område. De har ofta också en starkare 
ideologisk övertygelse, som ger stöd när 
de försvarar sitt lands olika handlingar. 
En rysk diplomat som arbetar med Mel-
lanöstern har oftast alltid sysslat med 
Mellanöstern, talar bra dialektal arabis-
ka, har flerårig erfarenhet från vistelser 
i arabvärlden, har ett brett kontaktnät 
nere på plats, samt kan med sina goda 
språkkunskaper följa den lokala rappor-
teringen och ryktesspridningen helt på 
egen hand. 

I ett förhandlingsrum där en sådan 
diplomat möter en generalistdiplomat av 
europeiskt eller amerikanskt snitt är ut-
gången av mötet rätt självklar. Experter 
kommer alltid att vinna över icke-exper-
ter, särskilt i denna typen av situationer 
– en självklarhet kanske – men det tål att 
påpekas. Kanske är detta något för UD 
här hemma att fundera över när de formar 
sina nya tjänstemän i diplomatprogram-
met som sedan ska sättas att försvara 
Sverige och de svenska värdena ute på 
den internationella diplomatiska arenan.

Kriget i Syrien: Ryssland 
gör entré
I början av 2015 hade kriget i Syrien på-
gått i snart fyra år och den väpnade oppo-
sitionen stod i Damaskus utkanter, endast 
några enstaka kilometer från det syriska 
presidentpalatset beläget uppe på en kulle 
mitt i stan. President Assad höll på att för-
lora greppet om landet. Det är vid denna 
tidpunkten Ryssland går in i kriget. Ryk-
tet säger att den syriska presidentfamiljen 
under dramatiska förhållanden hämtades 
av en rysk militärhelikopter och flögs ut 
till ett ryskt örlogsfartyg som låg på vänt 
ute i Medelhavet. Där fick de husrum och 
skydd under den kritiska period som se-
dan följde. 



219

Idag fyra år senare är läget ett helt annat. 
Assad-familjen är tillbaka i sitt palats i 
Damaskus och dess regering kontrollerar 
större delen av landet igen. Den helom-
vändningen hade inte kunnat ske utan 
hjälp från Ryssland. Den syriska presi-
denten står nu i såväl politisk som per-
sonlig tacksamhetsskuld till Moskva. Det 
finns många olika anledningar till Mosk-
vas beslut att gå in i Syrien. Det handlar 
inte bara om att säkra sin tidigare mili-
tära närvaro där. Ytterst är det fråga om 
mycket större och långsiktiga politiska 
och strategiska ambitioner än så. 

Det handlar till stor del om att skaffa 
sig ett ökat inflytande över framtida ske-
enden i regionen: dels om att säkra och 
öka sin egen olje- och energi-export; dels 
om att underhålla sin kommunikation 
med och vara en stark röst bland världs-
samfundets stater. Och man får säga att 
Ryssland hitintills har lyckats ganska bra 
med detta. Idag sker nästan ingenting 
i västra Mellanöstern utan att Moskva 
på något sätt har ett finger med i spelet: 
genom handlingar, förhandlingar eller 
åtminstone genom olika uttalanden äm-
nade att påverka händelseförloppet. 

Den militära dimensionen är dock cen-
tral. Det är naturligtvis viktigt för Ryss-
land att sträva mot att förändra maktför-
hållandet med NATO till sin egen fördel. 
Det gäller att störa och göra NATO:s 
södra flank så osäker som möjlig. Ett sätt 
att åstadkomma detta är försöka skapa 
olika slags samarbeten med NATO-
länder. Det bästa exemplet på det är väl 
vad Moskva lyckats få till stånd med Tur-
kiet på militärmatrielområdet, inte minst 
S-400-samarbetet2. Man har på så sätt 
kunnat slå in en kil mellan ett NATO-
land och de andra. 
2. S-400 är en rysk luftvärnsrobot med lång 
räckvidd (Reds. anm.)

Ett annat sätt är att återetablera sin mi-
litära närvaro i regionen, däribland sin 
marina närvaro i östra Medelhavet – och 
på så sätt utmana och till och med kunna 
hindra USA:s och andra NATO-länders 
förmåga att operera fritt i området.  

Ryska marinens återtåg 
in i Medelhavet
Det är just därför som Moskva nyligen 
sett till att få förnyade utfästelser från 
Damaskus och Assad om ytterligare 49 
års leasing av hamnen i syriska Tartus. I 
detta nya avtal ingår också en utökning 
av den rysk-kontrollerade delen av hamn-
området och tillträde till fler kajplatser, 
elva stycken just nu, inklusive erhållande 
av statusen full rysk territoriell suverä-
nitet i dessa stängda hamnkvarter. Till 
detta skall läggas ett liknande leasing-
arrangemang med den närbelägna flygba-
sen Hameimim. 

Tartus har börjat kallas Rysslands nya 
örlogsbas i Medelhavet – men detta är 
kanske ändå att tänja något på sanningen. 
Det handlar egentligen bara om ett antal 
kajplatser och några hus i ett annars stör-
re hamnkomplex för civil handelssjöfart. 
Dessutom har Damaskus också givit Iran 
visst tillträde till området. Faktum kvar-
står dock: det har de senaste åren skett en 
stor förändring vad gäller ryska marin-
stridskrafter i östra Medelhavet. 

Den sovjetiska medelhavsflottan un-
der kalla kriget, den s.k. Femte Eskadern, 
bestod av omkring 30 - 40 fartyg men 
avskaffades 1991 i och med Sovjetunio-
nens fall. Under det kalla kriget hade den 
sovjetiska flottan leasing-avtal med ett 
flertal hamnar i Medelhavet för bunkring 
och underhåll: utöver Syrien, bland an-
nat också med Egypten. Rykten säger att 
Ryssland nu återigen försöker sluta sam-
arbetsavtal med fler medelhavshamnar,
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t.ex. på Cypern, i Montenegro och i 
Grekland.

President Putin har öppet deklarerat att 
Ryssland nu åter ska ha en stående flotta 
av minst 15 örlogsfartyg, ytstridsfartyg 
och ubåtar i Medelhavet, en ”permanent” 
närvaro. Till största delen kommer denna 
ersättare till den ”Femte Eskadern” att 
bemannas med plattformar från Svarta-
havsflottan – som i sin tur utökats med ett 
tjugotal nya fartyg samt numera, efter an-
nekteringen av Krim, har fått full kontroll 
över örlogsbasen i Sevastopol. Vad gäl-
ler de ryska marina operationerna i östra 
Medelhavet så sitter den taktiska ledaren 
ombord i ett av fartygen på plats, medan 
nästa nivå upp fortfarande sitter i flottans 
huvudhögkvarter i St Petersburg. 

President Putin har också givit order 
om att den nya medelhavsflottan alltid 
ska innehålla plattformar, som bär vapen-
systemet och långdistanskryssningsro-
boten Kaliber ombord, alltid redo att 
försvara ryska intressen mot ”hotet” från 
NATO. Händelsevis är det så att räck-
vidden för denna Kaliber-robot når alla 
de viktiga NATO-installationerna och 
högkvarteren i regionen: allt från Allied 
Joint Force Command i Neapel, till de 
olika Combined Air Operations Centers 
och till NATO:s flygbas i turkiska Incir-
lik. Kaliber-robotar skjutna från ryska 
örlogsfartyg har redan använts frekvent i 
de pågående striderna i Syrien, bland an-
nat i Idlib-provinsen. 

Den ryska logiken bakom 
intresset för Medelhavet
Hur ska man då förstå detta nygamla rys-
ka intresse för östra Medelhavet? Några 
av de större dragen har redan givits 
ovan – och till dessa kan läggas ytterli-
gare några, både av operativ och militär-
strategisk karaktär: 

Fler örlogsfartyg 
Sedan några år levererar de ryska varven 
återigen nya örlogsfartyg. Dussintals nya 
fartyg sjösätts årligen och gamla får årsö-
versyner och halvtidmodifieringar i ökad 
utsträckning. Detta gäller såväl ubåtar 
som ytstridsfartyg. Samtidigt skulle vis-
sa kritiker säga att flottan inte alls växer. 
När man mäter den ryska flottans totala 
deplacement så minskar det faktiskt. 
Men när man istället räknar antal fartyg 
så växer den. Tendensen är att de allra 
största fartygen utrangeras, utan att er-
sättas, men att de istället ersätts med fler 
och mindre plattformar. Medan det totala 
antalet kryssare, jagare och fregatter har 
minskat till färre än 30, har antalet kor-
vetter och patrullbåtar ökat till över 150. 
Detta kan jämföras med den amerikan-
ska flottan som endast har ett 100-tal lik-
nande fartyg. Den ryska flottan genomgår 
således en omfattande transformering: 
från att ha varit en globalt rörlig flotta till 
att bli en nyare, uppgraderad och regional 
småbåtsflotta. 

Fler marinofficerare och sjömän 
För tiotalet år sedan började de ryska ma-
rinofficershögskolorna i St Petersburg, 
Kaliningrad, Vladivostok och Sevastopol 
öka sina intagningskvoter. Även förbe-
redande officersutbildningar, och utbild-
ningar för underofficerare och sjömän 
byggdes ut. Nu börjar denna ökning bära 
frukt och Marinens kader av sjötjänstgö-
rande personal växer kraftigt. Alla dessa 
behöver komma ut på fartyg någonstans 
för att få sin sjötjänst och kunna bli fär-
digutbildade sjöofficerare och sjömän.

Mer vapen och behov av övning 
Till de åter ökande fartygs- och personal-
volymerna ska också läggas en markant 
ökad produktion av olika slags ammuni-
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tion och robotar för marinrelaterade och 
fartygsbaserade vapensystem, särskilt 
kryssningsrobotar. Det finns idag åter 
en mycket större tillgång till både skarp 
och övningsammunition och robotar än 
på flera decennier. Oppositionsgrupperna 
i Syrien har redan upprepade gånger fått 
smaka på sviterna av Kaliber-robotar av-
fyrade från de ryska örlogsfartygen, som 
ligger utanför Syriens kust.     

Medelhavet som framskjuten 
bas 
Man kan ju fråga sig varför Medelhavet, 
ett vatten utan någon rysk kustremsa el-
ler ryskt territorium kan vara av så stort 
intresse för Ryssland. Frågan har delvis 
besvarats tidigare i anförandet. Men det 
finns också en enklare och mer praktisk 
förklaring. Medelhavet är den enda vä-
gen ut till endera oceanen för den ryska 
svartahavsflottan. Detta måste ses utifrån 
ett bredare perspektiv på längre sikt: Vi 
står inför en tid av konflikt om jordens 
resterande olja, vilken bland annat kom-
mer utkämpas i Arabiska havet. När det 
sker vill Ryssland ha möjlighet till marin 
närvaro även där. Ryssland vill i händelse 
av sådana ökade spänningar i regionen 
också kunna reagera snabbt. För att kun-
na försäkra sig om detta behöver man ha 
en så framskjuten position som möjligt 
redan från början. 

Utökat operations- och övnings-
område
En på nytt större flotta behöver fler isfria 
hav. Den nya större numerären av ryska 
fartyg och dess ökade aktivitet kan inte 
ligga infryst i norra ishavet halva året. 
Fartygen och dess nytillkomna personal 
behöver motioneras och övas i så realis-
tiska förhållanden som möjligt. Genom 
att rotera ner vissa av plattformarna från 

den norra flottan till Medelhavet under 
vinterhalvåret kan man på så sätt bättre 
tillgodose detta behov. Det handlar också 
om en bredare militärstrategisk tanke 
kring att man övergripande ska hålla så 
många av sina fartyg operativa året runt, 
i isfria hav. 

Export och ekonomi
Den ökade vapenexporten till olika 
medelhavsländer ska inte heller glöm-
mas bort i sammanhanget. Rysslands 
ekonomiska band till f lera av staterna 
kring östra Medelhavet sträcker sig 
långt tillbaka och dessa förbindelser in-
kluderar i f lera fall vapenhandel, både 
import och export, ingen nämnd och 
ingen glömd. Vapnen ska lastas, los-
sas och transporteras under bevakning, 
dock gärna så diskret som möjligt. Ha-
vet utgör en smidig transportväg som 
uppfyller dessa önskemål – men sådan 
verksamhet kräver också en större när-
varo av egna örlogsfartyg för att kunna 
genomföras.

Ökat politiskt inflytande i EU 
Många verkar tro att Medelhavets strate-
giska roll hör till det förgångna, att det 
idag bara är ett rekreationshav för turis-
ter och semesterkryssningar. Men fak-
tum är att Medelhavet fortsätter att spela 
ungefär samma strategiska roll som det 
alltid har gjort. Det handlar dels om han-
del och energi, dels om säkerhet. Betänk 
att 15 procent av världens handelstrafik 
fortfarande passerar genom Medelhavet. 
Samtidigt exploateras allt mer av havets 
naturgasfyndigheter, där konkurrerande 
anspråk kan ge upphov till spänningar 
mellan intressenterna, t ex som mellan 
Grekland och Turkiet. 

Medelhavets strategiska roll handlar 
också om att skydda Europa, för vilket 
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Medelhavet alltid utgjort en säkerhets-
barriär. Antikens civilisationer på de nor-
ra stränderna fick tidigt erfara att regional 
säkerhet krävde insatser på båda sidor om 
havet. Samma sak gäller idag, inte minst 
med den flyktingsituation som råder se-
dan 2015. Huvudvägen in i EU för dagens 
flyktingar, från t ex Syrien via Grekland 
och Nordafrika, fortsätter att gå via Me-
delhavet. Denna sjöväg är således nära 
förknippad med EU:s säkerhet i flera av-
seenden. Ryssland har insett just detta: att 
man med ökad kontroll över Medelhavet 
kan påverka säkerhetsläget vid EU:s söd-
ra gräns – och därigenom i Europa i stort. 

Medelhavets särskilda karaktär 
Man ska komma ihåg att Medelhavet 
inte är Atlanten eller Indiska oceanen. 
Med det menar jag att, på en ocean står 
nivån av sjöherravälde i direkt relation 
till storleken på ens flotta. Så är inte fallet 
med Medelhavet. Där är det snarare så att 
dominansen på havet snarare är närmare 
förknippad med hur mycket av kustrem-
sorna man kan kontrollera, eller hur stor 
tillgång till hamnar man kan få. Det är en 
naturlig dynamik för ett litet hav – och 
det passar den mindre aktören på havet 
(men större på land) som Ryssland är 
idag. Ryssland agerar där de har möjlig-
het till framgång. Ett tydligt exempel på 
detta har nämnts tidigare, Rysslands var-
mare relationer med Turkiet som i sin tur 
säkrar svartahavsflottans passage genom 
Bosporen. På samma sätt är Rysslands 
fotfäste på Syriens kust av avgörande be-
tydelse för dess kontroll över östra Med-
elhavet. 

Ryskt strategiskt tänkande
Sist men inte minst, den allra främsta 
anledningen är också den allra mest 
självklara ur ett internationellt politiskt 

perspektiv. Enligt de politiska naturla-
garna är det internationella systemet av 
stater ett slags anarkiskt system där ingen 
överstatlig makt styr. Dynamiken i detta 
system innebär att ett stycke territorium 
alltid kommer att kontrolleras av någon 
av dessa stater. Skapas ett vakuum, ett 
område där ingen hävdar sin auktoritet 
och suveränitet på ett tillräckligt kraft-
fullt sätt, kommer någon annan helt en-
kelt att vilja göra det istället. I ryskt mi-
litärstrategiskt tänkande betraktas sådan 
brist på kontroll och maktutövning över 
ett område eller en region som en geo-
politisk svaghet och potentiell sårbarhet 
– och utgör därmed en potentiell risk för 
en framtida konflikt. För att återskapa 
maktbalans och regional säkerhet anses 
att sådana svagheter alltid bör jämnas ut. 

Avslutande reflektion —
NATO har lämnat walk 
over 
Den nygamla ryska medelhavsflottan har 
i mångt och mycket kunnat återuppstå ef-
tersom NATO-flottorna lämnat walk over 
i detta vattenområde. Det vakuum som de 
lämnade efter sig när intresset skiftade 
till andra områden har sedan kunnat fyl-
las av någon annan. Regionens NATO-
flottor har drastiskt minskat i storlek och 
aktivitetsgrad de senaste decennierna. 
Frankrikes och Italiens flottor är skuggor 
av sina forna jag och glansdagar. Fokus 
för resterande NATO-fartyg, inklusive 
den amerikanska sjätte flottan, har skiftat 
helt till Adenviken och Persiska viken. 
Faktum är att Väst övergav och glömde 
bort Medelhavets särskilda och strate-
giska roll. Det misstaget blev en gyldene 
chans för Moskva att slå mynt av – och 
det är precis vad vi nu ser ske.    
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 Löjtnant
ERIK MOGENSEN &

 Fänrik
PATRIC MARTINSSON

Varför behöver Sverige en stark marin? 
Och vad behövs? 

Vinnande artikel i Kungl. Örlogsmanna-
sällskapets extratävling 2020

Abstract: If the purpose of King Gustav Vasa’s requisition for naval ships is fulfil-
led, why does Sweden still need a navy? The need for a competent Swedish navy in 
the 21st century is first explained on a strategic level using different aspects of  the 
world. This boils down to what is needed on a tactical level in terms of fighting power 
and abilities. The wish list is long, but it is not by comparison to the current navy that 
the decision makers should decide what the future should look like. The develop-
ment is an ongoing work that must follow and predict the future state of the world.

Gustav Vasa insåg, i sin roll som 
svensk riksföreståndare, att han för 
att besegra Danmark år 1522 behövde 
egna örlogsskepp. Dessa införskaf-
fades fullt utrustade och bemanna-
de från hansestaden Lübeck. Denna 
händelse för snart 500 år sedan blev 
startskottet för den svenska flottan. 
Idag har vår konung ingen formell makt 
och Danmark hänger ihop med Sverige 
via en bro och utgör heller inget hot. Men 
örlogsskeppen finns kvar, men i en annan 
form, med en annan funktion och med 

ett annat ursprung och bemanning. Så 
varför behöver Sverige fortsatt en marin 
trots att målet och syftet med Gustav Va-
sas insatser är uppfyllda?

Även om gamla fiender nu blivit vän-
ner kvarstår behovet att skydda och värna 
det rike som vår landsfader grundade. 
Dessa behov varierar på strategisk, ope-
rativ och taktisk nivå. För att förstå beho-
ven på de operativa och taktiska nivåerna 
är det därför nödvändigt att inleda med 
att motivera behovet av en marin utifrån 
en strategisk nivå. 

Löjtnant Erik Mogensen är navigationsofficer 
på HMS Malmö. Han tjänstgjorde som flyg-
bassäksoldat på F17 innan officersprogram-
met 2014. Mogensen mönstrar ombord på 
HMS Karlstad efter sommaren.
Fänrik Patric Martinsson är navigationsbe-
fäl på HMS Malmö. Han gjorde värnplikten 
2007/08 för att därefter studera och arbeta 
civilt i några år innan officersprogrammet 
2015. Martinsson mönstrar ombord på HMS 
Nyköping efter sommaren.
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Sveriges behov av en marin idag ser 
olika ut beroende på hur man väljer att 
uppfatta världen. Nedan presenterar för-
fattarna tre olika syner på världen, två 
traditionella och en modernare som på 
olika sätt motiverar behovet av en marin, 
samt utifrån detta behov vad som behöver 
göras. Den sist presenterade synen är ett 
scenario som tillkommit efter slutet av 
kalla kriget och som till del ställer nya 
krav på marinens förmågor. Oavsett med 
vilken syn man själv uppfattar världen så 
finns det exempel som pekar på att alla 
tre synsätten återspeglas i verkligheten. 
Det vore således oklokt att ignorera något 
av synsätten då samtliga utgör en potenti-
ell framtid som marinen här och nu måste 
börja förbereda sig på.

Syn 1; Liberalism, samarbete 
och frihandel
I en värld av globalisering, frihandel och 
just-in-time logistik kan påverkan på va-
rors flöden få ödesdigra konsekvenser 
för en nations ekonomi redan i fredstid, 
något som inte minst Coronaviruset be-
lyst. Pirater, kriminella och mellanstat-
liga krig i tredje världen riskerar därför 
att, trots stora avstånd och relativt liten 
påverkan, störa den fria handel av varor 
som varje dag sker.1 Detta skedde bland 
annat när Iran inledde det så kallade tan-
ker-kriget på 80-talet, med oljekris som 
följd, men även fartygskapning, som de 
somaliska piraterna ägnade sig åt, samt 
en strid ström av kriminella människo-
smugglare är relevanta exempel. Alla 
dessa händelser får påverkan på Sveriges 
ekonomi samt stabiliteten i omvärlden 
och bör därför stävjas. På senare tid kan 

1. McCabe, Robert; Sanders, Deborah and 
Speller, Ian: Europe, small navies and maritime 
security (Abingdon, Oxon Routledge 2020), s 
15.

även nämnas Stena Impero, som visar att 
i den globala världen kan ett enskilt far-
tyg påverka politiken. 

För att möta detta hot mot den globala 
handeln behöver marinen ha förmåga att 
med polisiära metoder skapa rörelsefri-
het för alla i ett specifikt område. Dessa 
operationer pågår generellt under längre 
perioder och i samarbete med andra na-
tioner. Uthållighet, samordning och in-
teroperabilitet blir förmågorna i fokus 
och marinen måste således inneha dessa.2

Syn 2; Konventionell realism - 
Maktbalans, krigsavhållande  
och konkurrens
Världen är inte enbart frihandel och väl-
villiga avtal, även idag sker aggressioner 
mellan stater i syfte att tillförskansa sig 
naturresurser, strategiska områden eller 
påtvinga andra stater den egna statens 
politiska vilja. Det sker i Ukraina, Je-
men och Syrien. Marinen behövs för att 
skydda Sveriges intressen i omvärlden 
med hänsyn till andra aggressiva, ex-
pansiva stater som exempelvis Kina och 
Ryssland. Enligt denna världssyn använ-
der stater sig av konventionella metoder 
för krigföring och vår förmåga att motstå 
dessa är av yttersta vikt för demokratins 
överlevnad.

Marinen behöver därför ha förmåga 
att möta konventionella angrepp från den 
motståndare som kan förväntas. Företrä-
desvis behövs en förmåga som i en kon-
ventionell konflikt verkar avskräckande 
och således klarar av det slutgiltiga målet 
att staten och dess folk inte tar beslut uti-
från andra staters påtryckningar, demo-
kratin kan upprätthållas och vi får leva 
som vi själva vill.3

2. Ibid.
3. Ibid s 16.
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Syn 3; Anarkistisk realism – 
laglöshet, asymmetriska  
metoder och ”fake news” 
Under åren efter det kalla kriget har vi 
även bevittnat expansiva staters okon-
ventionella metoder, till exempel sabo-
tage mot civil infrastruktur, hamnar, 
basområden, logistikförsörjning och 
kommunikation samt nyttjande av civila 
säkerhetsbolag/fartyg i militära syften. 
Dessa metoder syftar till att destabilisera 
ett lands infrastruktur, driv- och livsmed-
elsförsörjning samt ekonomi. Metoderna 
skapar i slutändan en misstro till landets 
myndigheter och på sikt demokratin.4

För att möta dessa metoder behöver 
marinen ha förmåga att skydda civil in-
frastruktur och transporter, exempelvis 
öppna hamnar och skydd av SLOC.5 För-
måga till autonomt uppträdande under 
längre perioder måste finnas för situa-
tioner då samhällsviktiga funktioner, ex-
empelvis tillförseln av olja, är utslagna. 
Verksamheten syftar till att upprätthålla 
statens funktioner, hävda territoriell inte-
gritet och därigenom göra påtryckningar 
mot demokratin verkningslösa.

Vad behövs och varför?
I samtliga scenarion behöver Sverige en 
stark marin för att kunna hantera de hän-
delser som uppstår. I de två sistnämnda 
fallen för ren överlevnad och i det först-
nämnda av ekonomiska och stabiliseran-
de skäl. Oavsett vilket av scenariona som 
uppstår kan man likt en annan av Sveriges 
kungar konstatera att ”Näst på gud vilar 
Sveriges välfärd på dess flotta”.6 Behovet 
av en marin förefaller således tungt, men 
vad behövs? I de olika scenariona behövs 

4.  Ibid s 17.
5.  Sea lines of communication
6.  Gustav II Adolf

olika förmågor. Att investera i behoven 
för enbart ett scenario riskerar att skapa 
luckor som marinen, på grund av långa 
projekteringstider, riskerar att inte ha tid 
att fylla på när nya behov uppstår. Därför 
redogörs de olika behoven utifrån res-
pektive scenario men kommer i slutän-
dan vägas samman till en marin som är 
mångsidig och där vissa förmågor är åter-
kommande oavsett scenario.

Syn 1
Uthållighet – Fartygen behöver kunna 
kvarvara i ett geografiskt område under 
en längre tid för att exempelvis övervaka 
handelsstråk och sund. Denna förmåga 
ställer krav på fartygets förråd, förmå-
gan att lagerhålla drivmedel, bunker, 
livsmedel och reservdelar. Besättningen 
måste kunna leva drägligt ombord med 
möjlighet till god vila och återhämtning. 

Samordning & Interoperabilitet – Vid 
internationella operationer, likt den eu-
ropeiska insatsen utanför Somalia, sam-
arbetar fartyg från olika nationer. För att 
styrkechefen ska kunna kommunicera 
sin vilja ställer det krav på att fartygen 
kan dela samband, både tekniskt och 
ledningsstrukturmässigt. Fartygen kan 
komma att behöva husera en eller flera 
staber ombord med deltagare från olika 
nationer. Därför får inte det tekniska för-
svåra insatsens arbete.

Syn 2
För att marinen ska kunna försvara sig 
mot konventionella angrepp, så som vi ser 
dem idag, behöver fartygen vara rustade 
utifrån de sex grundläggande förmågor-
na verkan, rörlighet, und/info, uthållig-
het, ledning och skydd. Konventionella 
angrepp kan ske i tre olika dimensioner, 
under ytan, på ytan och från land samt 
i luften. Det betyder att några av de 
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grundläggande förmågorna såsom ver-
kan och skydd men även und/info måste 
ha möjlighet att arbeta i flera dimensioner. 
Plockar man exempelvis bort förmågan 
rörlighet hos en ytenhet blir fartyget lätt 
en ”sitting duck”. Då ökar plötsligt kravet 
på förmågorna verkan och skydd för att 
fartyget inte ska bli begränsat i sitt arbete. 

Under begreppet marinen ryms även 
styrkorna som strider där land möter hav, 
det vill säga våra amfibiestyrkor. Dessa 
enheter behöver också rustas för att han-
tera konventionella angrepp. Marinen bör 
kunna förneka sin motståndare att nyttja 
svenskt territorialhav genom tillämpning 
av innebörden i begreppet Sea Denial.7 

Ett amfibiestridssystem som sneglar på 
vårt gamla kustartilleri kan därför vara 
av vikt, där förmågor som minering av 
viktiga leder finns, förmågan att snabbt 
omgruppera tung kustrobot och erbjuda 
de enheterna det skalskydd som krävs. 
Ingen förmåga eller taktik kommer en-
skilt hindra ett konventionellt angrepp 
varför samarbete och ledning måste 
fungera mellan flottan och amfibieför-
banden men även i förlängningen mellan 
de tre försvarsgrenarna armén, flyget och 
marinen. Tillsammans kan vi utöva Sea 
Denial.

Syn 3
Skydd av civil infrastruktur – Till havs 
kan det handla om konvojering av frakt-
fartyg och svenska fiskefartyg. Närmare 
land blir skyddet en samverkansopera-
tion mellan amfibiestridskrafterna och 
flottan. Hamnar ska hållas fria från mi-
neringar och fientliga specialförband så 
att varor och livsmedel kan nå fram till 
den landbaserade infrastrukturen.

7. Till, Geoffrey: Seapower: A guide for the 
twenty-first century, 4:e upplagan (Abingdon, 
Oxon Routledge  2018),  s 193.

En marin - olika förmågor
Hur kombineras då behoven av olika för-
mågor till de enheter som marinen behö-
ver för att i framtiden kunna möta de hot 
och utmaningar som presenterats ovan? 
Svaret är variation och flexibilitet. 

I samtliga scenarion finns behovet av 
uthållighet/ logistik. Denna uthållighet är 
en förutsättning för all verksamhet och 
blir som tydligast i en gråzon där mari-
nen under längre perioder inte kan förlita 
sig på civila leveranser eller hamnar. För 
att möta denna problematik föreslås ett 
återtag av basområden med tillhörande 
rörliga logistikenheter till sjöss med möj-
lighet att livs- och drivmedelsförsörja 
enheterna. Vidare föreslås ett återtag av 
egen lagerhållning av drivmedel på tidi-
gare förbereda platser samt en lagerhåll-
ning av vissa livsmedel så marinen har 
förmåga att verka längre tid utan externt 
stöd.

För att kunna skydda sjöhandeln både 
i fred och krig kommer större fartyg med 
längre uthållighet att behövas, detta för 
att ha förmåga att verka utanför Öster-
sjön och under längre perioder eftersom 
dessa operationer bör kunna genomföras 
inte bara i krig utan i ett gråzonsscenario 
som kan dra ut på tiden varvid just uthål-
lighet är vitalt. Dessa plattformar bör ha 
god förmåga till luftförsvar och ubåtsjakt 
eftersom dessa är de troligaste hoten mot 
en konvoj; förslagsvis med möjlighet att 
bära helikoptrar för ubåtsjakt. 

Ytterligare behov i ett gråzonssce-
nario rör skyddet av hamnar och leder. 
Marinen föreslås därför ha förmåga att 
övervaka dessa med autonoma system, 
på och under ytan. Vid upptäckt kan yt-
terligare autonoma system nyttjas för röj-
ning av minor styrt från moderfarkoster 
med ubåtsjaktförmåga som komplement i 
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syfte att kunna skydda hamnar från fient-
liga ubåtar. Även på och över ytan behö-
ver leder och hamnar skyddas över tiden 
mot sabotage och begränsade attacker 
vilket kan göras med marina basförband 
alternativt amfibieförband som, för att 
kunna täcka ett antal hamnar och leder, 
behöver utökas och kompletteras med 
luftvärn. 

I det konventionella kriget, som kan 
uppstå genom en övergång från gråzon 
till konflikt eller direkt, behövs fram-
förallt förmåga att neka motståndaren 
sjökontroll. Detta kan göras dels genom 
nyttjande av tidigare nämnda förband 
som utöver förmåga att skydda hamnar 
även ska ha förmåga att minera dessa. 
Utöver minering, vilket är ett defensivt 
vapen som inte kan tillämpas överallt 
behövs en förmåga att verka på avstånd. 
Detta kan uppnås med framskjutna ubå-
tar, kustrobotar med utökad räckvidd, 
och ett antal fasta sensorer, kompletterat 
med rörliga obemannade sjö-och luftfar-
koster vars enda uppgift är ökad sensor-
täckning. 

Fördelen med en marin uppbyggd på 
detta sätt är att förmågorna kan gå in i 
varandra. De större fartygen med luft-
värn och ubåtsjaktförmåga kan genom-
föra eskortuppgifter såväl i fred, gråzon 
som krig. Ytstridsförmågan är här ned-
prioriterad då dessa uppgifter kan lösas 
på andra, mer kostnadseffektiva sätt och 
marinen riskerar inte att lägga alla ägg i 
samma korg. Vi behöver således inte ris-
kera vår ytstridsförmåga för att genom-
föra eskorter i gråzon. 

Detsamma gäller amfibieförbanden 
och minkrigsförbanden som i gråzon 
skyddar hamnar och leder kan i ett hög-
konfliktscenario användas att stänga 
tidigare nämnda hamnar och leder. 
Detta genom en kombinerad förmåga av 

ubåtsjakt, mineringar, lättare kustrobot 
och luftförsvar.

Att inte utrusta fartyg med ytstrids-
förmåga utan enbart förlita sig på ubåtar 
och rörliga landbaserade system kan för 
många verka skrämmande men det finns 
anledningar till detta. I den kustbase-
rade sjöarenan, som hela Östersjöregio-
nen med ökade räckvidder tillhör, är det 
omöjligt att skilja de land och sjöbaserade 
delarna åt. Termen ”A ship is a fool to 
fight a fort” har nog de flesta som studerat 
sjömaktsteori stött på och det är av just 
den anledningen. När räckvidder tillåter 
landbaserade system ska dessa nyttjas.8 
Dels för att verkansdelen då inte sänder 
utan enbart mottar målläge från mindre 
vitala enheter och således inte utsätts för 
risk då skjutande enheter dessutom är 
rörliga. Dels för att du för samma kostnad 
troligen kan inhandla fler robotlastbilar 
än vapenbärande fartyg till samma pris, 
samtidigt som en befälhavare inte behö-
ver oroa sig över mänskliga förluster en-
bart för att bygga ett målläge. Det är dock 
svårt att på förhand veta vilken förmåga 
motståndarens luftförsvar har till sjöss, 
därför behövs ubåtar som med sina tunga 
torpeder utgör ett mycket slagkraftigt 
element och som dessutom fungerar som 
underrättelseplattformar i ett tidigt skede 
och under fred/gråzon. Även den rörliga 
sensorkedjan kan i en gråzon nyttjas för 
att följa trafiken i närområdet, tidigt upp-
fatta förändringar och i fredstid motver-
ka smuggling och tjuvfiske. Nackdelen 
med en landbaserad ytstridsförmåga är 
att denna inte fyller någon större funk-
tion i gråzon eller fred annat än att verka 
krigsavhållande, något som visserligen är 
nog så viktigt.  
8. Hughes, Wayne P. Jr.: Fleet Tactics and na-
val operations, 3:e upplagan (Annapolis, Mary-
land: Naval Institute Press, 2018), s 161-162, 284
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En Marin- hur mycket 
behövs? 
Tidigare konstaterades att den numerär 
som behövs måste stå i paritet till den 
tänkta motståndaren för att fylla sitt syf-
te, exakt hur mycket är naturligtvis svårt 
att avgöra utan en bättre inblick i hem-
ligstämplat material om motståndarens 
förmågor vilket författarna saknar. Dock 
har det historiskt konstaterats att en liten 
fördel inför ett slag eller krig till sjöss 
ofta får stora konsekvenser för utfallet.9 
Det vore således ovisst att inte ta höjd för 
en motståndares potentiella numerära ut-
veckling. Nedan presenteras och motive-
ras detta behov utifrån tidigare argumen-
tation i dimensioner. 

Ytstrid
Utökning av tung kustrobot samt inför-
skaffande av långräckviddigt sådant. För-
slagsvis Rb 15 mk 4 som redan är beställt, 
minst lika många som det finns robotbä-
rande enheter idag, samt en utökning till 
det dubbla när nuvarande robotbärande 
enheter går för åldersstrecken.    

Anskaffning av ett antal autonoma 
sensorbärare, förslagsvis dubbla antalet 
fartyg som nu finns i operativ drift i syfte 
att kunna komplettera den fasta sensor-
kedjan när den utsätts för sabotage. 

Undervattensstrid
Anskaffning av sex stycken Visby-
korvetter modell större med kompetent 
luftvärnsförmåga. Detta för att kunna 
genomföra sjöfartsskyddsoperationer i 
både Östersjön och på Västkusten sam-
tidigt som två enheter har möjlighet till 
varvsvistelser. 

Vidmakthållande av befintliga ubåts-
jakthelikoptrar samt utveckla lednings-

9. Ibid s 149-150.

förmåga med övriga marinen samt möj-
lighet att bära torpeder. 

Utökning av antalet ubåtar till sex 
stycken i syfte att alltid kunna ha två ute 
till sjöss, två på varv och två i beredskap.   

Minkrig 
Nyanskaffning av autonoma minröj-
ningssystem som styrs från moderplatt-
formar med förmåga till minläggning. 
Förslagsvis genom en modifiering av 
befintliga minjakter samt på sikt nyan-
skaffning av moderfarkoster med ökad 
förmåga till egen minutläggning samt 
ubåtsjaktförmåga. 

Återtagande samt utökning av tidigare 
fasta undervattenssensorkedjor så att 
dessa omfattar vitala leder och hamnar 
samt marinens egna basområden. 

Amfibieförband
Nyanskaffning av korträckviddigt luft-
värn i syfte att kunna skydda basområ-
den och hamnar. Utökning av amfibieför-
banden i syfte att kunna verka på minst 
tre platser i landet samtidigt, således en 
tredubbling av nuvarande amfibieförmå-
gan.

Basförband
Utökning av marina basförband med för-
måga att verka på tre platser i landet sam-
tidigt, således en tredubbling av antalet 
basförband, med utgångspunkt Göteborg, 
Berga samt Karlskrona. Nyanskaffning 
av mindre bunkerbåtar som inomskärs 
kan genomföra bunker och proviantering. 
Återtag av samtliga basområden med till-
hörande livs/drivmedelsförråd som möj-
liggör egen uthållighet i minst tre måna-
der, baserat på hur försenade varor blivit 
under Corona-krisen finns anledning att 
tro att tillgängligheten under en gråzon 
eller krig kommer vara avsevärt låg.  
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Författarnas slutord
Att marinen ska tilldelas allt detta före-
faller även för författarna, med hänsyn 
till rådande Corona-läge, som näst intill 
omöjligt på kort sikt. Dock, finns det 
säkerligen mycket som kan uppnås med 
enklare åtgärder. En utökning av anta-
let kustrobotar, Rb15 Mk2, tillförsel av 
LV-system till Visbykorvetterna och yt-
terligare en ubåt av typ A26 skulle vara 
en snabbare väg att gå. Med det sagt är 
det utan överdrift en stor satsning på 
marinen som behövs för att kunna möta 
de hot som redan nu kommer närmre en 
verklighet. Är förslagen orimliga? Egent-
ligen inte, Sveriges marin existerar inte i 
ett vakuum utan måste anpassas till det 
rådande och kommande omvärldsläget. 

Det är med detta i åtanke som beslutsfat-
tare ska forma marinen, inte genom att 
jämföra den med den nuvarande. Det är 
även ett ständigt arbete att utveckla och 
anpassa marinens verksamhet som inte 
får pausas. Personalförsörjningen måste 
säkras när det kommer till kontinuerligt 
tjänstgörande samtidigt som reservoffice-
rare och värnpliktiga utgör en personal-
pool att använda när förstärkning krävs, 
en parallell till Försvarsmaktens behov 
av en egen korttidsförsörjning av livs- 
och drivmedel i bergrummen. Där ska 
finnas att ta av när stunden är kommen 
oavsett om det gäller personal, materiel 
eller drivmedel.
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Läs Militärhistorisk Tidskrift i ny utgåva
Militärhistorisk Tidskrift, 2019 års upplaga finns nu tillgänglig för beställning. 
Detta års upplaga innehåller ett antal mycket intressanta artiklar och tre bokrecen-
sioner. Redaktör för tidskriften är Ledamoten av Kungl Krigsvetenskapsakademien 
Björn Körlof. 
Skriften kostar 150 kr inkl frakt. 
Kombinationserbjudande: Beställ samtidigt en prenumeration på Kungl Krigs-
vetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift och få 75 kr i rabatt. Ange rabatt-
koden MTHT2020 (gäller endast inom Sverige). MHT levereras direkt. Prenumera-
tionen på KKrVAHT startar med nästkommande utgåva.
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 Ledamoten
PER EDLING

Kommendör Per Edling är chef för 3.sjöstridsflottiljen 
och TiS ansvarige utgivare.

HMS Visbys 20-årsdag 8/6 -20
Abstract: June 8 2000 – HMS Visby, the first of the futuristic Visby class corvet-
tes, was launched. This means that the technology in the newest Swedish surface 
combatant is getting old. The even older surface ships will be decommissioned in a 
couple of years. In order to be able to defend Sweden and at the same time keep the 
harbours of the Swedish west coast as well as the Sound open in the future, the next 
defence bill must include midlife upgrade for the five Visby corvettes and procure-
ment of new corvettes.
Den 8 juni 2020 var det 20 år sedan HMS 
Visby sjösattes. Vi som jobbar till sjöss 
är väldigt nöjda med de fem futuristiska 
Visbykorvetterna, men det märks att 
även flottans yngsta ytstridsfartyg bör-
jar bli gamla. Några exempel är problem 
med framdrivningsmaskinerierna och att 
reservdelarna börjar tryta. Verksamheten 
till sjöss sliter helt enkelt på materielen. 
Det är därför som flottor från jämförbara 
länder fasar ut sin materiel när kostna-
derna för reparationer och underhåll bör-
jar skjuta i höjden, vilket ledamoten Odd 
Werin förklarade i TiS 2/20. I de ameri-
kanska och norska flottorna ligger medel-
livslängden på c:a 15 år och i Danmark på 
20 år. Den finska marinen är under mo-
dernisering och kommer jämte den ryska 
ha Östersjöns modernaste fartygspark 
om några år.

Stora delar av den svenska militära 
strategin vilar på att vi ska få hjälp från 
en tredje part och själva hålla fienden 
stången tills denna hjälp anländer. De 
senaste nationella övningarna visar att 
flottan redan idag har för få fartyg för att 
klara av att hålla sjövägarna till västkus-
ten och genom Östersjöinloppen öppna 
om Sverige samtidigt ska försvaras i 
Östersjön. Möjligen kan en stödjande 
trupp flygas in till Sverige, men materiel, 
tung ammunition och drivmedel måste 
komma sjövägen. Det är upp till oss att 
skapa förutsättningar för att stödet ska 
kunna komma iland och in i Östersjön. 
Samma problem gäller handelstrafiken. 
Ungefär 90 % av vår import och export 
skeppas till eller från svenska hamnar. 
Effekterna av ett stört inflöde av va-
ror till det svenska samhället märktes 
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redan under coronakrisens inledning, 
även om det bara gällde skyddsutrust-
ning till sjukvården och vissa konsum-
tionsvaror. Även om vi kanske inte kan 
förvänta oss dagens levnadsstandard om 
det på allvar mulnar vid horisonten är det 
lätt att tänka sig vilka problem som skulle 
skapas av strypt olje-, läkemedels- och 
mattillgång. Så länge som möjligt måste 
sjövägar och hamnar hållas öppna.

Dessutom visar erfarenheterna att det 
är lätt att underskatta svårigheterna med 
att spana ut fienden och bygga ett målläge 
som är tillräckligt noggrant för att det ska 
duga för att skjuta på. Ett begränsat antal 
fartyg kan avspana ett begränsat havs-
område och medföra ett begränsat antal 
vapen. Genom att samutnyttja informa-
tion från flyg och radarstationer iland kan 
en spaningsinriktning erhållas, men man 
bör ta i beaktande hur mycket av senso-
rerna i luften och framförallt iland som 
kan återstå efter att fiendens förbekämp-
ning har genomförts. Antalet sjömålsva-
pen kan ökas genom markbaserade ro-
botramper eller genom ökad samordning 
med attackflyg, men robotramperna är 
trögrörliga och det är luftförsvar som är 
flygvapnets huvuduppgift. Bara om några 
år kommer de fyra moderniserade kor-
vetterna av Stockholms- och Göteborgs-
klasserna från 1980-talet att utrangeras. 
Återstår gör då endast fem Visbykorvet-
ter för att försvara 270 mil kust.

Särskilt kännetecknande för ytstrids-
fartygen är deras förmåga att uthålligt 
kunna lösa uppgifter över hela kon-
fliktskalan. De kan nyttjas hela vägen 
från att under fred visa statens makt till 
sjöss och vår vilja att slåss, via förstärkt 

sjöövervakning och skydd av sjöfarten i 
gråzonen och slutligen till försvar av den 
svenska kusten. Fartyg är de enda strids-
krafter som med uthållighet kan kon-
trollera ett havsområde eftersom fysisk 
närvaro krävs för att avskräcka, visitera, 
avvisa eller jaga på flykten. Dessutom 
kan de snabbt övergå från lösandet av 
en uppgift till en annan eftersom senso-
rer och vapen medförs redan i fred. En 
mindre sjöstyrka kan vidare ledas från en 
Visbykorvett. Alla dessa flexibla egen-
skaper gör att ytstridsfartygen kan använ-
das även i sammanhang utanför svenska 
farvatten. Det framgångsrika deltagandet 
i Natoövningarna Trident Juncture och 
Baltops visar att de svenska korvetterna 
kan spela en viktig roll även i en större 
sjöstyrka, vilket gör att Sverige uppfattas 
som en trovärdig partner i internationella 
sammanhang. Det svenska deltagandet i 
brittiskledda Joint Expeditionary Force – 
JEF – är ett sådant exempel.

Mot bakgrund av den rådande nega-
tiva utvecklingen i världen och i vårt 
närområde är det hög tid att moderni-
sera hela den svenska ytfartygsparken. 
På ytstridssidan bör detta ske i två steg. 
I det första steget halvtidsmoderniseras 
de fem Visbykorvetterna genom att de-
lar av framdriftsmaskineriet och vissa 
sensorer byts ut samt att luftvärnsrobot 
tillförs. I det andra sker en nyanskaffning 
för att ersätta de korvetter som fasas ut 
under 2020-talet. Framkörningstiden för 
kvalificerad materiel är lång. De investe-
ringsbeslut som krävs för att realisera de 
två stegen måste fattas i höstens försvars-
beslut. 

Artikeln publicerades på Kungl. Krigsvetenskapsakademiens blogg Försvar &  
säkerhet 8/6 -20.
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 Menig 2

HEDVIG WEIBULL

Menige Weibull är sedan två år vapentekniker ombord 
HMS Kullen.

Varför behövs en stark marin?
Artikel inom ramen för Kungl. Örlogsmannasällskapets extratävling 2020.
Abstract: In this essay I will discuss the importance of having a strong navy, especi-
ally for a country which relies heavily on merchant shipping, such as Sweden. I will 
discuss some of the abilities such a navy requires, as well as the need for a sufficient 
number of units to achieve this. I will suggest incorporation of the Swedish Coast 
Guard into the Navy, as a rapid solution to this problem.  

Sverige har en strandlinje, som i hela sin 
längd med vikar, öar och skär är 4800 mil 
lång.1 Den är en symbol för Sverige och 
en viktig del i vår nationella identitet. Det 
borde vara självklart att den ska försva-
ras. Då Sveriges försvar består av många 
delar som ska fungera såväl i djupaste 
fred, i gråzonen mellan krig och fred och 
i en öppen väpnad konflikt, upplevs det 
att marinen ofta glöms bort. Den kommer 
i skymundan bakom arméns storlek och 
flygvapnets avancerade teknik. Detta är 
under all kritik. Med vår kust och skär-
gård, borde marinen vara fokus i för-
svarsberedningar och diskussioner. 

Det kommer antagligen aldrig bli en 
invasion i traditionell mening, allt skulle 
föregås av en längre eller kortare period 
av gråzonskrigföring med cyberattacker, 

sabotage och allmän destabilisering av 
samhället.2 Som ett led i detta skulle den 
civila sjöfarten, som idag står för ca 90% 
av landets import och export säkerligen 
drabbas.3 Civila aktörer undviker oroliga 
områden, även om där inte är krig och 
därför måste vi kunna säkerställa han-
delssjöfartens trygghet på svenskt och 
internationellt vatten.4 Det är alltså av 
yttersta vikt för vårt samhälles förmåga 
att fungera, och i förlängningen för vårt 
lands uthållighet i en konflikt, att mari-
nen har enheter och förmågor nog att 
försvara handelsvägar och handelsfartyg. 
För att göra detta måste vi ha ytstrids-
fartyg med förmåga att försvara mot 
hot i alla dimensioner och avancerade 
minröjningsfartyg för att säkra hamnar 
och farleder från fientlig minering, eller 
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hot om minering. Helst ska dessa också 
ha minutläggningsförmåga så att vi kan
försvarsminera mot fientliga ubåtar. 

Skulle gråzonen övergå i en väpnad 
konflikt minskar inte behovet av kon-
vojskydd, men marinen skulle få fler 
uppgifter att lösa samtidigt. Den terri-
toriella integriteten måste upprätthållas 
längs med hela kusten och om fienden 
försöker landsätta trupper (vilka för-
modligen kommer över havet på ett el-
ler annat sätt) ska flottan agera en första 
”sköld”.5,6 Målet är att hindra en fiende 
från att någonsin nå svenskt fastland, el-
ler åtminstone göra det så kostsamt att det 
skulle påverka den fortsatta utvecklingen 
av invasionen. Detta kan göras med hjälp 
av bland annat ubåtar som skapar osäker-
het för fienden, men också med hjälp av 
ytstridsfartyg, som kan verka krigsav-
hållande om kvalitén och kvantiteten är 
sådan att det blir kostsamt att bekämpa 
dem.7 Problemet är att vi har allt för få 
enheter för att kunna göra detta på ett ef-
fektivt sätt. Om vi dessutom ska skydda 
konvojer av handelsfartyg för att förlänga 
uthålligheten för resten av samhället, är 
det inte svårt att förstå att antalet enheter 
är för få. 

Att höja antalet fartyg i marinen är 
alltså av vikt, och dessa måste naturligt-
vis ha samma, eller bättre, förmågor än 
de har idag för att kunna mäta sig med 
övriga världens mariner, och framför 
allt för att ligga i framkant när det gäller 
den snabba teknikutvecklingen. Detta är 
ett arbete som bör påbörjas så fort som 
möjligt, därför att det måste få ta tid. Att 
inte leverera nya minröjningsfartyg för-
rän 2035 är en rimlig tidshorisont om 

man vill ha bra materiel, och det vill vi.8 

Men samtidigt har vi inte tid att vänta så 
länge. Därför anser jag ett enkelt sätt att 
öka numerären på vore att underställa 
kustbevakningen marinen. Detta kom-
mer redan att ske i händelse av höjd be-
redskap eller krig, men jag anser att de 
skulle införlivas i organisationen redan i 
fredstid.9 Delar av verksamheten skulle 
naturligtvis behöva underställas polis och 
tulltjänst, men de skulle fortfarande ha 
kvar stora delar av sina huvuduppgifter, 
som miljösanering och räddningstjänst 
till sjöss.10 Dessutom skulle de få ta över 
sjöövervakningen från flottan (de skulle 
alltså vara en egen del, såsom flottan och 
amfibiekåren är). Fördelen skulle vara att 
marinen fick fler enheter att försvara vår 
territoriella integritet med under freds-
tid, och kanske skulle de på sikt också 
utrustas med beväpning och minerings-
förmåga. Men framför allt skulle det öka 
marinens möjlighet att hantera oväntade 
situationer och att agera på flera platser 
i ett gråzonscenario, även om regelverk 
vid höjd beredskap inte trätt i kraft. 

Detta förslag kommer naturligtvis 
också ta tid att genomföra, men tidsho-
risonten skulle ändå bli betydligt mindre 
än för nyanskaffning av fartyg. Att Sve-
rige ska kunna försvara sig är självklart, 
och marinen är en otroligt viktig del i 
detta och för att göra det behöver vi fler 
enheter till sjöss. Hur man löser det pro-
blemet är egentligen inte så viktigt. Jag 
har gett ett förslag, men det bör finnas 
många andra. 

Så länge marinen finns, och har för-
måga att försvara oss är vi trygga. 
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MARCUS SJÖBERG

Marcus Sjöberg inledde sitt yrkesverksamma liv i mari-
nen 2012 och blev sedermera röjdykare vilket han fort-
satte med fram till 2015 då studier vid officersprogram-
met  inleddes. Han avslutade sina studier i april 2019 och 
har sedan dess varit verksam i sjögående befattningar 
vid 33.minröjningsdivisionen i Karlskrona.

En stark Marin för framtiden
Artikel inom ramen för Kungl. Örlogsmannasällskapets extratävling 2020.
A capable navy is essential in order to uphold security along Sweden’s vast shore-
line. The political environment around the Baltic Sea is more tense than it has been 
for decades. Our society is dependent on open sea lines of communication and any 
interdiction would have dire consequences. Without operational shipping the war is 
lost before it has even started. This article argues for what can be done in order to 
provide security and stability in the proximity of Swedish waters. The suggestions 
emanate from the existing organisation which makes them more viable. Among the 
presented ideas are an overall expansion of warships, an anti-submarine warfare 
ship class and small auxiliary vessels to replace existing logistical support.

Sverige är en sjöfartsnation med en 
strandlinje på totalt 4 800 mil längs sin 
kust, vilket motsvarar ett varv runt jorden 
och lite till.1 Majoriteten av all export och 
import tar vägen över havet vid något till-
fälle i logistikkedjan för att försörja vårt 
samhälle och industri med förnödenheter 
och så att statskassan får nödvändiga in-
täkter. Dessa grundförutsättningar gör 
oss sårbara för främmande makt och det 
är därför viktigt att vi har en slagkraftig 
marin som kan upprätthålla säkerhet och 

1. Sjöfartsverket, 2017. http://www.sjofarts-
verket.se/sv/Sok-i-nyhetsarkiv/2017/Kusten-ar-
klar---Sveriges-strandlinje-ar-kartlagd/ (häm-
tad 2020-05-06).

stabilitet i sjöfarten i händelse av politisk 
osäkerhet i vår omnejd. Detta argument 
har använts för marinens existensberät-
tigande sedan 1522 då flottan grundades. 
Argumentet är helt riktigt och lika ak-
tuellt nu som då. Om någon förändring 
skett är det om möjligt ännu viktigare 
idag då samhället är mer beroende av 
importerade varor än någonsin tidigare. 
Den bristande lagerhållning som gör sig 
påmind under den samhällskris vi nu ge-
nomlever understryker behovet av sjöfart.

En stark marin fungerar också som 
en avhållande kraft och ett osäkerhets-
moment för en motståndare så att främst 
armén, men även flygvapnet, får tid på 
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sig att mobilisera. Sverige har en mycket 
lång kust mot Östersjön. Denna blir tro-
ligtvis ett inferno av osäkerhet i händelse 
av kris då Ryssland och NATO, med USA 
i spetsen, rör sig allt längre från varan-
dra politiskt. Därför måste marinen ha en 
stark närvaro i detta område för att bättre 
kunna läsa och förstå situationen vi be-
finner oss i. Sådan kunskap ger försvars-
maktsledningen strategiskt beslutsunder-
lag som marinen har goda förutsättningar 
att inhämta. Om kriget sedan kommer är 
marinen redo att agera som den avhål-
lande kraft mot rikets gräns som alltid 
har varit vårt yttersta syfte. Den första 
tröskeln vår motståndare ska kliva över 
är den gentemot den svenska marinen och 
det ska göra ont, riktigt ont.

Marinen är en framskjuten sensor i en 
tid där stor del av information, och även 
desinformation för den delen, färdas 
genom luften. Påverkan på det svenska 
samhället sker och kommer i händelse 
av krig att ske bland annat på distans av 
operatörer på andra sidan Östersjön. Ma-
rinen har lång räckvidd ut från eget ter-
ritorium, har förmåga att inhämta data 
från fienden och agera dolt om så krävs. 
Marinen har gamla anor och stolta tra-
ditioner inom underrättelseinhämtning, 
vilket kommer vara direkt avgörande i en 
framtida konflikt. Detta faktum är inget 
nytt då goda underrättelser alltid visat 
sig vara avgörande. En framtida stor-
skalig konflikt mot en kvalificerad mot-
ståndare kommer dock utspela sig på en 
förändrad spelplan. Världssamfundet ser 
annorlunda ut och de tekniska svagheter 
och möjligheter samhället vilar på idag 
måste behärskas. Marinen har en viktig 
roll att axla i den nya trådlösa världen och 
det framtida kriget. När angriparen väljer 
att ta steget från fjärrstyrning till fysisk 
påverkan och sedermera fullskaligt krig 

kommer marinen sätta nivån för vad det 
kostar att utmana vår suveränitet.

När det nu är klargjort varför Sverige 
behöver en stark marin blir nästa steg att 
fastställa vad som behövs för att uppnå 
styrka. Initialt behöver man uppskatta 
vad det är för typ av hot nationen står in-
för i händelse av krig. Ett sannolikt sce-
nario är att den säkerhetspolitiska situa-
tionen eskalerar stegvis i Östersjön och 
marinen behöver därför närvara på ost-
kusten för att samla in underrättelser och 
för att möta hotet från Ryssland över tid. 
Samtidigt är en eventuell etablering av 
NATO-styrkor på västkusten att vänta. 
Svensk eskort och övervakning i anslut-
ning därtill är nödvändig för att säker-
ställa fri passage och bibehålla den goda 
viljan från anslutande styrkor. Att ett så-
dant scenario är relevant visar inte minst 
hur nutida försvarsmaktsgemensamma 
övningar har utspelat sig och sannolikt 
kommer att göra fortsättningsvis. Den 
främsta slutsatsen man kan dra av detta 
är att en sådan situation kräver stora re-
surser. Slagkraftig marin närvaro på våra 
bägge kuster samtidigt ställer stora krav 
på hela vår organisation.

Allt som oftast när marinen övar till-
sammans gör vi det på en begränsad geo-
grafisk yta. Med andra ord, vi väljer en 
kust och övar så storskaligt vi kan just 
där. Därför är det glädjande att Försvars-
makten har utökat sin övningsflora med 
AURORA, även ur ett avgränsat marint 
perspektiv. När Försvarsmakten övar 
ett strategiskt scenario blir det natur-
ligt att marinen måste splittras och öva 
på att använda sina resurser med maxi-
mal effektivitet på två (eller fler) platser 
simultant. Därför är det också med till-
försikt man mottager beskedet om att 
det finns en vilja att Amfibieregementet 
organisatoriskt ska tillföras ytterligare en 
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bataljon.2 Detta är fullkomligt nödvän-
digt för förmågan att mobilisera total 
marin slagkraft på två kuster samtidigt.

En fråga som angränsar till ovanståen-
de är den om huruvida en sjöstridsflottilj 
ska etableras permanent på västkusten. 
Det är ett ärende på strategisk nivå och 
kan besvaras först då regeringen analy-
serat sannolikheten av att en hjälpande 
hand kommer seglande över Atlanten i 
händelse av kris eller krig. Huruvida ut-
fallet av en sådan analys blir positivt el-
ler negativt kommer vara avgörande för 
en framtida upprustning av västkusten. 
Självklart behöver handelssjöfarten fort-
farande skyddas till Sveriges livsnerv, 
Göteborgs hamn, men incitamentet blir 
inte riktigt så stort som om NATO:s styr-
kor använder hamnen för lastning och 
lossning. Oavsett hur utfallet blir i denna 
fråga bör logistiska installationer vid-
makthållas och utvecklas även i denna 
del av landet för att möjliggöra uthållig-
het och snabb mobilisering.

Med en uttalat allierad part i Öster-
sjön, läs Finland, har svenska intressen 
större slagkraft på ostkusten, vilket följ-
aktligen leder till att fler av våra begrän-
sade resurser har möjlighet att avdelas till 
västkusten. Självklart kommer Sverige 
fortfarande behöva visa stor närvaro i 
Östersjön för att upprätthålla vårt avtal 
med Finland. Att delar av svenska mari-
nen avdelas till västkusten ligger också i 
Finlands intresse då den svenska västkus-
ten är så nära en sjöfartsförbindelse mot 
Atlanten Finland kommer i händelse av 
krig. Även Finland bör vara intresserat av 
eventuella förstärkningar från NATO om 
situationen skulle kräva det. 

2. Ds 2019:8. Värnkraft - Inriktningen av sä-
kerhetspolitiken och utformningen av det mili-
tära försvaret 2021-2025, 195-196.

En stark svensk marin gör oss till en 
mer pålitlig och robust partner till Fin-
land, vilket innebär att vårt samarbete 
ges förutsättningar att fördjupas ytter-
ligare och resultera i större uteffekt. Re-
lationen med NATO i vår roll som värd-
landspartner kommer också ges bättre 
förutsättningar med en stark marin. Sve-
rige kommer att uppfattas som en mer 
attraktiv part att avdela resurser till och 
inkludera än mer i informationsflödet för 
att tillsammans försvara gemensamma 
intressen. För att åstadkomma sådan ro-
busthet och tillförlitlighet behöver mari-
nen fler fartyg med tillhörande personal. 
Detta är nödvändigt för att kunna bedriva 
kvalificerat sjökrig i flera områden sam-
tidigt längs Sveriges vidsträckta kust. 
Marinens krigsorganisation bör också 
återspegla sådana ambitioner genom att 
möjliggöra mobilisering av flera strids-
grupper med förmågan att tillsammans 
utföra alla aspekter av sjökriget.

Den svenska modellen har länge varit 
att materielanskaffningar sker med höga 
och omfattande tekniska ambitioner. Om 
marinen ska växa med större kvantitativa 
volymer som resultat får man troligtvis 
göra avkall på tekniken. Trots att det nu-
mera blåser försvarspolitisk medvind på 
finansdepartementet går det långsamt och 
de ökningar som tillförts försvarets bud-
get är inte alltid i marinens favör. Istället 
kan vägen framåt vara att sänka ambitio-
nerna för vad marinens framtida fartyg 
ska kunna lösa för uppgifter. Plattformar 
som är utformade för att lösa många olika 
varierande uppgifter är dyra och används 
i regel inte till sin fulla potential. Detta 
beror på att en och samma besättning 
inte har förmågan att bli bäst och såle-
des farlig för fienden inom alla delar av 
sjökriget. Även om tekniken ryms inom 
samma skrov är människan begränsad 
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till att hantera en viss mängd uppgifter. 
Med detta sagt kan vägen framåt vara att 
framtidens fartygsklasser ska vara inrik-
tade mot att lösa en avgränsad delmängd 
av de uppgifter som i sin helhet gör oss 
farliga för fienden. På detta sätt kan varje 
individuell plattform byggas till en lägre 
kostnad och fler plattformar blir byggda 
som resultat. Våra sensorer och vapenbä-
rare kan spridas ut på en större yta. Följ-
aktligen rör vi oss från idén om att lägga 
alla ägg i en korg vilket resulterar i att 
vi blir ett mer komplext hot för fienden 
att hantera. Dessutom blir varje utslagen 
enhet en mindre procentuell förlust av 
den totala styrkans sensortäckning och 
vapenarsenal, där främst förmågan att 
insätta sjömålsrobot är intressant. Fler 
fartyg innebär emellertid mer personal 
bunden till fartygsburen tjänst, vilket 
betyder att den nuvarande personella ex-
pansionen måste fortgå och till och med 
utökas.

Sedan Operation Örnen3 har ubåtsjakt, 
på förekommen anledning, åter blivit en 
prioriterad förmåga. I stort löses denna 
uppgift idag av korvetter utomskärs och 
minröjningsfartyg inomskärs. Detta övas 
storskaligt årligen under ubåtsjaktöv-
ningen då majoriteten av marinens far-
tyg med undervattenssensorer jagar ubåt 
samtidigt. Men ubåtsjakt i krig kommer 
att konkurrera med andra former och 
dimensioner av överhängande hot. Det 
kommer troligtvis finnas ett behov av att 
respektive enhet löser sin huvudtjänst. 
Minröjningsfartygen tillser att vitala 
sjöfartsleder är farbara och korvetter in-
nästlar sig i skärgården i väntan på va-
peninsats. Vem ska då samtidigt bedriva 
ubåtsjakt? Därför menar jag att det finns 
3. Namnet på den marina underrättelseopera-
tion som bedrevs i Stockholms skärgård i okto-
ber 2014.

ett behov av specialiserade ubåtsjakten-
heter som är avsedda att i första hand 
lösa sådana uppgifter i alla stadier av en 
konflikt. En sådan plattform går också i 
linje med visionen om fartygsklasser med 
smalare expertisområden.

Något annat som är i ropet just nu är 
återetableringen av Totalförsvaret och på 
vilket sätt samhället ska mobilisera i hän-
delse av krig. I detta ingår också hur an-
dra sjöoperativa myndigheter kan stödja 
Försvarsmakten och i synnerhet marinen 
i händelse av krig. Främst gäller detta 
Kustbevakningen som deltagit vid öv-
ningar i närtid, vilket är glädjande. Detta 
samarbete bör fortsätta och utvecklas. På 
sikt vore en tydlig uppgiftsställning till 
myndigheten i händelse av krig välkom-
men. Då de inte är rustade att ta rollen 
som kombattanter får det avgränsas till 
mindre kvalificerade uppgifter som inte 
inbegriper vapenmakt. Sådana uppgifter 
kan vara att till exempel agera minlots el-
ler bedriva minspaning, vilket de är fullt 
kapabla att göra. Dessa uppgifter innefat-
tar att leda civil sjöfart genom minröjda 
leder och att tillse att minröjda områden 
inte blir minerade på nytt av fienden.4 
Enkla uppgifter, men likafullt viktigt 
att de utförs. Minröjningsförbanden är 
ålagda att göra dessa uppgifter, men den 
resursen är dyrbar och bör användas till 
annat. 

En plan för mineringar bör upprättas 
inför projektering av nästa generations 
fartygsklasser. Idag är ytstridsfartygen 
flottans ofrivilliga minörer, vilket är 
olyckligt då de i händelse av krig som 
tidigare nämnts, vill hålla sig dolda. Mi-
nering är en viktig förmåga och riskfylld 
då den ofta kräver att man exponerar sig. 
Med tanke på det stora operativa värdet 
4. Försvarsmakten. Interimsutgåva Reglemente 
sjöminkrig. 2018, 01-8.



241

av våra få korvetter bör de inte försättas i 
sådan risk om hotet är överhängande. De-
fensiva mineringar är effektiva och vi bör 
nyttja detta trumfkort särskilt med tanke 
på det stora antalet skärgårdar och kana-
liserande avsnitt vi har längs vår långa 
kust. Därför är det viktigt att uppgiften 
faktiskt utförs, men av enheter som är an-
passade för att ta en sådan risk.

Flottan kommer inom de närmsta åren 
att gå in i en ny epok av logistikförsörj-
ning till sjöss då både HMS Carlskrona 
och HMS Trossö tas ur tjänst. Några lik-
nande fartyg kan vi inte räkna med som 
ersättare. Det är troligt att det landburna 
logistikkonceptet istället kommer utökas 
för att fylla det tomrum som de bägge 
trotjänarna lämnar efter sig. Som komple-
ment till ett förändrat logistikkoncept kan 
små snabba trossbåtar komma väl till pass. 
Sådana enheter kan lasta från en fram-
skjuten landenhet i en svårtillkomlig del 
av skärgården för att sedan snabbt ta sig 
till örlogsfartyget som etablerat sig i nära 
anslutning. Som omnämndes i föregående 
stycke finns ett behov av minläggande en-
heter. Dessa mindre fartyg är optimerade 
att axla rollen som flottans minörer och 
blir således en resurs som har förmågan 
att lösa två viktiga uppgifter. Enheterna 
bör vara förhållandevis små för att bibe-
hålla snabbhet och manövrerbarhet även 
där det är grunt och trång. Det medför att 
de kommer ha en begränsad lastningska-
pacitet av både förnödenheter och minor. 
För att frångå denna begränsning krävs 
att många enheter av denna typ tillförs 
marinen. På så sätt kan logistikförsörj-
ning och minläggning genomföras simul-
tant på flera platser. Som i många andra 
fall kommer de kvantitativa aspekterna 
vara avgörande. Eftersom dessa enhe-
ter är små, förhållandevis okvalificerade 
och finns i ett stort antal blir de inte ett 

robotvärdigt mål för motståndaren och de 
kan utföra sina uppgifter ostört.

Mekanisk minsvepning är en förmåga 
som bör återtas. Ryssland har en avan-
cerad minpark, men troligtvis har man 
också sparat på äldre modeller av minor 
då de kan komma väl till pass i framtiden. 
Det är lätt att fokusera på den nya och far-
liga spetstekniken och låta den gamla be-
prövade tekniken falla i glömska. Det är 
inte osannolikt att man vid fällning väljer 
att blanda minlinjer med olika typer av 
minor för att göra röjningen mer komplex 
och tidskrävande. Vi har metoder för att 
hantera sådana komplexa hot idag, främst 
med röjdykare. I stor skala blir dykför-
mågan snabbt mättad och därför behövs 
återtagande av gamla beprövade metoder 
för att kunna hantera ett sådant hot på ett 
strukturerat och förberett sätt.

Marinstaben har nyligen flyttat till 
Muskö, vilket är ett välkommet led i att 
göra den marina ledningen mer mot-
ståndskraftig mot yttre hot. En sådan flytt 
medför emellertid ytterligare avstånd 
mellan operativ chef och taktisk chef, 
vilket i förlängningen innebär en risk för 
förlängda ledtider från beslut till operativ 
effekt. Men med rätt utrustning, metodik 
och ledningsförhållanden kommer Mus-
kö inte bli en ledningsteknisk friktion. 
Med detta sagt kan svensk lednings- och 
sambandsmetodik behöva överses för att 
uppnå kortare ledtider optimerade för 
svensk organisation och dess storlek.

Även andra aspekter av marin led-
ning bör beaktas på lägre nivå. Det kan 
ses som en självklarhet att alla ingående 
aktörer i den marina striden har förmåga 
att samverka med varandra på ett effek-
tivt sätt. Så är inte fallet idag. Samtliga 
enheter behöver kunna skicka datatrafik 
för att på ett effektivt och naturligt sätt 
bidra till den marina lägesbilden. Det 
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är inte bara de tekniska aspekterna av 
samverkan som kan vara ett problem. 
Då marinens land- respektive sjögående 
förband använder olika metoder och for-
mat för att leda uppstår inte sällan förvir-
ring med fördröjningar som resultat och 
den slagkraftiga synergieffekt vi kunnat 
skapa tillsammans uteblir till del. För att 
sådan problematik ska uppdagas och åt-
gärdas är det helt avgörande att vi övar 
tillsammans. Därför är det glädjande att 
övningsverksamhet som innefattar hela 
marinen har en uppåtgående trend.

Denna artikel har dels berört varför 
Sverige behöver en stark marin, men 
också vad som behövs för att göra oss just 
starka. Värdeordet stark kan innebära 
många saker, men för vår del innebär det 
att vi vill att vår motståndare ska uppfatta 
oss som kraftfulla för att uppnå en avhål-
lande effekt. Dessutom kommer det bidra 
till en ökad intern moral om vi själva upp-
fattar oss som starka och slagkraftiga. En 
officer eller sjöman som verkligen tror 
att vi kan uppnå de taktiska, operativa 
och strategiska mål som är satta kom-
mer göra ett bättre jobb än den som inte 
tror på organisationens samlade förmåga. 
Stort fokus har lagts på vad som behöver 
göras och mindre på varför marinen är 
viktig. Huvudsakligen beror det på att en 
stark marin har en självskriven plats i ett 
svenskt försvarskoncept. Med våra geo-
grafiska förutsättningar som en poten-
tiellt värdefull mobiliseringsplats intill 
östs frontlinje begripliggör Försvarsmak-
tens roll även för den störste agnostikern. 
Lägger man därtill hur Sverige är format 
med sin imponerande kuststräcka och av-
görande sjöförbindelser blir också mari-
nens betydelse självklar. Det är hur och 
inte varför som är den stora frågan i strä-
van mot en stark marin. Denna artikel har 
därför fokuserat på denna fråga. 

Läsare kan möjligen uppfatta denna ar-
tikel som pessimistisk och klagande. Att 
det vi har inte är gott nog och det vi gör 
inte är tillräckligt bra. Det är inte avsik-
ten. Många delar av marinens verksam-
het har utelämnats då min uppfattning är 
att de är fullt fungerande eller i mindre 
behov av reform. Ett sådant exempel är 
ubåtsvapnet vars centrala roll uppmärk-
sammas från politiskt håll, vilka således 
ges tillfredställande medel för att lösa sin 
uppgift. Det finns fler exempel på väl-
smorda maskinerier inom marinen, men 
då frågan är vad som behövs och inte 
vad vi redan har, berördes inga sådana 
exempel. Dessutom har väldokumente-
rade utvecklingsbehov, som till exempel 
fartygsburet luftvärn, inte berörts. An-
ledningen till detta är att sådana frågor är 
vedertagna inom akademien vid det här 
laget och därför har fokus varit inriktat 
på att belysa andra perspektiv. 

Det är viktigt att vi alla som individer 
och tillsammans som organisation förstår 
att den yttersta uppgiften är att göra det 
bästa vi kan med de förutsättningar vi blir 
tilldelade. Få yrkeskårer är väl så bra på 
att göra just detta som vår egen. Trots vår 
stora lojalitet mot uppdragsgivaren måste 
vi ändå blicka framåt och ständigt sträva 
efter utveckling. Det är uppenbart att 
marinen är underdimensionerad i förhål-
lande till vilka uppgifter vi är ålagda att 
utföra i händelse av krig. Vår plikt, som 
yrkesmän och de yttersta kompetensbä-
rarna inom sjöstrid, är att informera be-
slutsfattare om vilka konsekvenser deras 
beslut kommer att få. Det finns en stor 
fara i att fastna i tankesätt som hjälpligt 
fungerat i en svunnen tid. De utmaningar 
vi står inför kommer kräva att vi gör vårt 
yttersta för att säkerställa en stark Marin 
för framtiden.
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Möjligheter med AI i den marina miljön - Nu 
och i den nära framtiden
Abstract: There are many situations where AI and decision support systems can 
support commanders to find good solutions within the navy context. To further im-
plement AI for the Navy I propose that the Navy should work on two approaches 
simultaneously, one short term approach that delivers and improves the decision 
support systems for the current units, and one longer term approach that should 
be integrated with the new platform projects that the Navy currently are planning 
for. The main benefit for this proposal is that new AI and decision support systems 
can quite easily be implemented for the current platforms, while still using the same 
sensors and weapon systems as of today. Currently the Navy has a limitation on the 
number of platforms for solving tasks in crisis or war time, and this problem will 
still exist in the next ten years or so, based on the current defence planning. One 
way to minimize the effect of this platform limitation is by adding more autonomous 
vehicles with AI systems to be able to have external sensors and weapon systems 
covering a larger area. 

Inledning
Efter att ha läst KÖMS-ledamoten och 
SAAB-anställde Evelina Hedskogs ar-
tikel Betydelsen av artificiell intelligens 
för framtidens marina ledningssystem1 
vill även jag komplettera med min syn på 
hur olika delar av AI kan utvecklas för att 
ge en väsentlig marin förmågehöjning. I 
Miraya, som jag idag är VD för, ser vi 
också stora möjligheter med ny teknik 
1. TiS 1, 2020, s. 33-39 (Reds. anm)

inom beslutsstöd och AI. Detta baserat på 
den erfarenhet vi har byggt upp genom 
att arbeta tillsammans med marinen och 
FMV avseende utvärderingar av övning-
ar och validering av nya system.

OODA-loopen
I Hedskogs artikel beskrivs hur AI kan 
understödja, snabba upp/förbättra, i res-
pektive del av OODA-loopen (Observe, 
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Orient, Decide, Act)2. Jag delar beskriv-
ningen som görs i artikeln, men väljer 
ändå att här med egna ord utveckla hur 
AI och beslutstöd kan förbättra förutsätt-
ningarna för att nå innanför en motstån-
dares OODA-loop, dvs. att bli snabbare än 
motståndaren och på så sätt vinna duellen.

Observe
Första steget i OODA-loopen är Observe. 
Med begreppet observe menas att inhäm-
ta (relevant) information i syfte att skapa 
bästa möjliga situationsförståelse (engel-
ska: situational awareness, SA). Med de 
avstånd som den marina striden utförs på 
innebär detta att plattformarna behöver 
samla in och bearbeta stora mängder in-
formation. Som exempel på en storleks-
ordning kan nämnas att i ett ändå så av-
gränsat område som Hanöbukten kan det 
vid ett enskilt tillfälle röra sig ett 50-tal 
fartyg.

Ovanpå detta måste ett fartyg även ha 
en situationsuppfattning i såväl luft- som 
undervattensvolymen. I de fall fartyget 
är kustnära måste det också vara berett 
att möta eller verka mot hot från land-
arenan.

Ett fartyg behöver således på egen 
hand, och/eller med stöd av andra, han-
tera en stor mängd data inom alla fyra 
dimensioner (yt, luft, undervatten, mark).

Orient
Orient som det ursprungligen definie-
rades i OODA-loopen var att göra en 
bedömning (“orientera sig”) av läget. I 
denna artikel tar jag mig dock friheten 
att utöka begreppet orient så som att 
också inkludera informationsspridning 
internt och externt om det bedömda läget.

2. OODA-loopen definierades ursprungligen 
av den amerikanske flygvapenöversten John 
Boyd efter Koreakriget under 1950-talet.

Situationsförståelsen som uppnåtts base-
rat på gjorda observationer måste spridas 
inom fartyget för att rätt åtgärder ska 
kunna vidtas ombord. Orientering måste 
också ske externt till övriga samverkande 
enheter och förband. Även här känne-
tecknas dagens marina strid av en hög 
grad av komplexitet då det är många ty-
per av förband som behöver samverka för 
att kunna uppnå optimera önskad effekt.

I typiska marina operationer, t ex kust-
försvarsoperationer och vid eskortering 
av vital sjöfart, är behovet av samverkan 
och gemensam situationsförståelse vitalt 
för att uppnå framgång. Under sådana 
operationer samverkar ofta flertal korvet-
ter, minröjningsfartyg, ubåtar, spanings-
flyg, sjöoperativa helikoptrar och attack-
flyg.

Decide
Trots den stora mängd plattformar och 
sensorer som krävs för att kunna vinna 
den marina striden, måste beslutsfattarna 
på förbanden ändå kunna fatta snabba 
beslut. Detta gäller även när enbart en 
begränsad situationsuppfattning har upp-
nåtts och även om viss information dess-
utom eventuellt pekar åt olika håll.

Att utifrån en osäker situationsupp-
fattning kunna fatta snabba och kloka 
beslut är svårt, även för den mest erfarne 
beslutsfattaren. Samtidigt är den marina 
striden nyckfull och beslut om skarpa 
vapeninsatser har, historiskt sett, fattats 
mycket sällan. Detta innebär att majori-
teten av de chefer som behöver fatta de 
viktiga besluten inte kan räkna med att 
de har egen personlig erfarenhet från lik-
nande situationer tidigare i karriären.

Act
När väl beslut om insats i någon form är 
fattat gäller det att effektuera besluten på 
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bästa möjliga sätt. I luftförsvarssituatio-
nen kan det handla om att optimera farty-
gets kurs och fart i förhållande till det an-
flygande hotet, samt parallellt verkställa 
både telekrigs- och pjäs (eller luftvärn)-
insatser på ett sådant sätt att respek-
tive delsystems effektivitet maximeras 
utan att systemen motverkar varandra. 
I många situationer måste hänsyn dess-
utom tas till flera hot än ett. I slutändan 
måste således alla delsystemens insatser 
vara balanserade sins emellan för att på 
så maximera fartygets överlevnadschan-
ser.

I undervattensdimensionen finns be-
greppet att tillfället kommer som en sni-
gel men försvinner som en blixt. Det vill 
säga, efter en längre spaningsfas gäller 
det att, då tillfälle uppstår, mycket snabbt 
kunna gå över till lokaliseringsfas och 
anfall. Här ställs stora krav på beslutsfat-
tarna, både i hur deltagande plattformar 
ska grupperas för att möjliggöra upp-
täckt, klassificera hotet och sedan att med 
blixtens hastighet kunna växla över och 
få till en snabb och effektiv vapeninsats. 
Detta under det samtidiga hotet om att 
en ubåt naturligtvis gör allt i sin makt att 
undgå anfall, inbegripet även genom ett 
motanfall.

Hur fungerar då dagens 
beslutsstöd?
Flertalet av dagens plattformar med dess 
sensorer och verkanssystem, men också 
till viss del även ledningssystem, utveck-
lades ursprungligen på 80- och 90-talet. 
Den datorkapacitet och de algoritmer för 
AI/beslutsstöd som då fanns tillgänglig 
var bara en bråkdel av vad som den enk-
laste mobiltelefon klarar idag.

Systemen och plattformarna har na-
turligtvis uppgraderats och utvecklats 
sedan de först blev operativa. Det går 

dock inte att komma ifrån att grundtek-
niken, främst i form av själva sensor- och 
verkansdelarna som de svenska plattfor-
marna idag nyttjar ofta är 20-30 år gamla.

Utmaningen vid ett utökat införande 
av AI och liknande tekniker på våra ma-
rina plattformar är således att till del byg-
ga tekniken så att den kan hantera även 
äldre typer av sensordata samt också vara 
anpassad för att stödja verkan med äldre 
typer av verkanssystem.

Genom det arbete vi gör idag kan vi se 
att det finns en stor potential i att utveckla 
modernt beslutsstöd till även existerande 
sensorer och verkanssystem. Vi ser att det 
finns åtgärder som, trots att de är relativt 
enkla att tillföra på de existerande syste-
men, ändå skulle öka förmågan avsevärt.

Samtidigt är det naturligtvis så att det 
vid införande av AI också gäller att höja 
blicken och våga pröva helt nya typer av 
system för den marina striden. Sådana 
system kan t ex utgöras av såväl senso-
rer som verkanssystem vilka är fysiskt 
frikopplade från huvudplattformen, men 
som med olika länksystem förmedlar och 
tar emot den komplexa marina lägesbil-
den.

Det gäller att både kunna titta på vilka 
möjligheter autonomitet och AI i framti-
den har, men också samtidigt fokusera på 
de problem besättningar och beslutsfat-
tare möter idag.

Konkreta marina besluts-
stödsproblem idag
Jag ser en större mängd olika frågeställ-
ningar där beslutsfattarna ombord idag 
skulle kunna bli hjälpta av en implemen-
tering av en mer utvecklad AI redan i 
närtid. Nedan följer några få exempel:
1.  Att reda ut mållägesbilden i en grå-

zon där en större mängd handelstra-
fik också befinner sig till sjöss.
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Jämför exemplet med att skapa och han-
tera en god lägesbild bara över det 50-ta-
let antalet fartyg som kan röra sig i Ha-
nöbukten en normal dag. Här krävs god 
förmåga till fusion av data från många 
olika sensorer och effektiva algoritmer 
som hittar avvikelser från normalbilden. 
Andra svårigheter är att viss grunddata, 
t ex AIS-data från handelssjöfarten, re-
lativt enkelt kan manipuleras av en mot-
ståndare.
2. Att försvåra för, eller ännu bättre hin-

dra, en fientlig ubåt från att ta sig till 
skottläge mot ett viktigt skyddsobjekt 
inbegriper bl.a. följande utmaningar: 

• Skiktbildning i vattnet på grund 
av skiftande temperaturer och 
salthalt;

• Begränsade passiva och aktiva 
sonarräckvidder mot tysta ubå-
tar med liten målekostyrka;

• Stora delar av Östersjöns bot-
tenförhållanden skapar också 
en situation där en fientlig ubåt 
har stora möjligheter att nyttja 
undervattenstopografin till sin 
egen fördel.

Datoriserat beslutsstöd kan här handla 
om att åskådliggöra för beslutsfattarna 
vilket område som är avsökt med aktiva 
och passiva sensorer med hänsyn taget 
till de faktiska räckviddsförhållandena 
och bottentyp. Det kan också handla om 
att få hjälp att reda ut vilka sonarekon 
som är ekon från botten och vilka som 
faktiskt orsakas av en stillaliggande eller 
långsamtgående fientlig ubåt.
3. Att lyckas avslå ett fientligt anfall 

mot ankommande sjömålsrobotar 
eller torpeder handlar om att kunna 
agera snabbt, resolut och korrekt 
trots att tidsförhållandena är under 

en minut från första möjliga upptäckt 
tills dess att hotet riskerar träffa den 
egna enheten. Detta samtidigt som 
varje dygn har 24*60 minuter där 
beredskapen ofta kan behöva vara på 
topp hela tiden (jämför erfarenheter 
från exempelvis Falklandskriget). 

Flera av de ledningssystem som används 
idag har redan idag olika former av be-
slutsstöd för att hantera självförsvar inom 
t ex luftdimensionen (exempelvis ADC på 
korvetterna). Jag ser dock möjligheter att 
ytterligare utveckla dagens beslutstöds-
applikationer, baserat på ett fortsatt nytt-
jande av sensordata, med hjälp av olika 
former av datoriserat beslutsstöd inklu-
derande AI. Målsättningen är att kunna 
ge ett reellt beslutsstöd anpassat för att 
både stödja en lång uthållighet med hög 
beredskap och samtidigt ge snabb ”heads 
up” varning mot hastigt uppdykande hot.

Lösningar både på kort 
och lång sikt
Sammanfattningsvis skulle en mer och 
utvecklad AI-funktionalitet i marinen ge 
en stor potential att höja vår marina för-
måga. 

I det korta perspektivet gäller det att 
skörda några lågt hängande frukter, t.ex. 
utveckling av ännu mer intelligenta mål-
följare, fusion av data från många olika 
datakällor, etc. vilket beskrivits ovan.

På lite längre sikt, men ändå inom 
omedelbart räckhåll, finns också möjlig-
heten att tillföra våra plattformar mer el-
ler mindre autonoma farkoster som stöd 
för byggande av en god situationsupp-
fattning med hjälp av externa sensorer. 
Även inom verkansområdet finns flera 
potentiella möjligheter att få högre ef-
fekt genom användande av verkansdelar 
som kan verka fysiskt separerade från
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fartyget, t.ex. med hjälp av externa tele-
krigssystem för självskydd.

En mycket viktig parameter till denna 
ekvation, som starkt talar för ökad AI i 
syfte att höja varje plattforms förmåga, 
är att huvudplattformarna (läs; korvet-
ter, ubåtar, minröjningsfartyg, attackflyg, 
spaningsflyg, marina helikoptrar etc.) har 
blivit så dyra att den numerär som egent-
ligen krävs för många marina operations-
typer, och för att kunna verka över större 
områden och/eller på flera platser samti-
digt, idag inte räcker till.

Således gäller det att kunna införa AI 
och liknande tekniker parallellt med den 
nyanskaffning av plattformar som nu pla-
neras. Detta utan att priset för respektive 
system blir för högt.

Arbeta med flera samti-
diga spår
Marinen lider brist på numerär, inget tal 
om det. Samtidigt gäller det att kunna 
hålla flera spår igång samtidigt. Min be-
dömning är att mesta möjliga effekt upp-
nås om man:
• Får igång en ännu mer iterativ ut-

vecklingsprocess för införande av 
moderna beslutsstödsystem för da-
gens plattformar; det vill säga att 
anskaffa, testa och vidareutveckla 

med  betydligt kortare cykler än vad 
som sker med traditionell materiel. 
En cykel för prov, uppgradering och 
nyttjande av beslutsstödsystemen bör 
vara totalt några månader lång istäl-
let för som ofta idag flera eller många 
år per uppgradering.

• Utöver det ordinarie utvecklingsar-
betet av nya plattformar till marinen, 
också ser till att i separat spår anskaf-
fa externa sensorer och verkanssys-
tem som inte är direkt kopplade till 
de nya plattformarna i sig. Med fler 
externa och i viss mån autonoma sen-
sorer och verkanssystem kan det att i 
viss mån kompensera för den fåtaliga 
numerär som dagens marin består av. 

Lite hårddraget; jag ser hellre billigare 
och därmed fler system tidigare, än dyra 
och därmed avsevärt färre system som 
dessutom levereras långt senare.

Sedan gäller det att testa, utvärdera och 
taktikanpassa systemen i direkt anslut-
ning till den förbandsnära verksamheten. 
Detta bör göras tidigt i processerna och 
där också våga göra fel och ompröva tidi-
gare inriktningar. Genom att vara snabb-
fotade ökar möjligheterna dramatiskt för 
att marinen förblir relevant, både i närtid 
men också på längre sikt.
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Obemannade och autonoma system, ett 
marint paradigmskifte – del 2
Denna artikel är den andra i en serie av två1 och avhandlar HUR-perspektivet avse-
ende autonom teknik, teknisk utveckling, hotbild att hantera och exempel på hur att 
implementera rubricerade system med ett marint fokus. Avslutningsvis ges exempel på 
hur ett nationellt helhetsperspektiv kan utformas.
Abstract: This article is the second in a series of two and address maritime autonomy 
from a technical perspective, how to achieve it, technical development, threats to 
handle and examples of how to implement it. The technical development for the next 
decade involves a number of subtechnologies, vital for autonomous systems. Ex-
amples of such technologies and capabilities are: communications- and networks, 
bandwidth, sensors, navigation/positioning, anti-collision, sensor fusion, resilience, 
the vehicle itself and artificial intelligence/AI. Basic principles for this development 
include also functional development in combination with the OODA-loop, where 
time demands are vital. The technology can be used in creating asymmetric threats, 
as well as coping with similar threats. Some examples are given of system solutions 
in order to achieve “persistent survelliance”, thereby creating Maritime Domain 
Awareness, necessary for a small navy with low numbers and a large operational 
area of interest. Another example is the importance of, and means to achieve, natio-
nal control of such systems from a life cycle point of view.

1. Artikelns del 1 är publicerad i Tidskrift i Sjöväsendet/TiS N:r 2-2020.
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Teknisk utveckling från 
idag till 2030
Den grund- och delteknologi som krävs 
för en autonom farkost är i stora drag 
följande:
• Regulatorer och aktuatorer för far-

kostens manövrering, t.ex. kurs, fart, 
höjd/djup. 

• Nätverk - inom själva farkosten, mel-
lan samverkande farkoster i exempel-
vis en svärm och mellan farkost(-er) 
och ledningsplats. Ofta förekommer 
meshnätverk.2

• Extern kommunikation mellan far-
koster och ledningsplats motsv. Typ 
av kommunikation beror på räck-
viddskrav och vald lösning, Många 
alternativ finns: t.ex. VHF/UHF,  
mobilnät och satellitkommunikation. 
Även kombinationslösningar kan 
tänkas, exempelvis skulle en UAV 
med reläfunktion kunna förmedla 
kommunikation mellan en USV och 
en ledningsplats.

• Tillgänglig bandbredd, vilket är av-
hängigt val av kommunikation och 
nätverk. Skall exempelvis sensorin-
formation skickas i realtid krävs stor 
bandbredd.

• C2-system med krav beroende på 
graden av autonomitet.

• Sensorteknologi, exempelvis kame-
ror av olika slag - dagsljus och låg-
ljus/mörker, IR-system,3 radarsystem, 

2. Meshnät är en telekommunikativ nätstruk-
tur där alla noder har kontakt med minst två 
andra noder inom samma nät, vilket ger en hög 
grad av redundans.
3. LIDAR: Light Detection and Ranging, la-
serradar. Utvecklingen inom bilindustrin har 
möjliggjort anskaffning av kostnadseffektiva-
LIDAR-system med räckvidder ca 50-200 m för 
information om närzonen.

lasersystem som LIDAR3 och laser-
avståndsmätare.

• Positionering och navigering där sys-
tem som GPS, AIS, tröghetsnavige-
ring/död räkning (INS), kompass och 
logg används relativt digitala sjökort.

• Algoritmer för säkerhet, exempelvis 
SCAS och COLREG.4

• Sensorfusion vid mer komplexa sys-
tem.

• Artificiell Intelligens för de högsta 
autonomitetsnivåerna.

Som exempel på systemkonfiguration vi-
sas på bild 1 en USV av Pirayatyp som 
används för utveckling av grund- och 
delteknologier vid Saab Kockums.

Sätten att utveckla autonom teknik kan 
variera. Den metod som används av Saab 
Kockums baseras på två grundprinciper, 
dels funktionsutveckling, dels OODA-
loopen5. Kombinationen med att utveckla 
och använda funktioner i kombination 
med OODA-loopens krav på snabbare 
agerande än motståndaren är synnerligen 
viktig, därav behovet av allt mer automa-
tik och autonomitet, människan hinner 
inte längre med i kritiska situationer.

Själva funktionsutvecklingen hanterar 
fyra grundfunktioner, se bild 2: 
• Farkosten: ”Internal monitoring”.
• Säkerhet: ”Collision avoidance”, 

innefattande såväl en reaktiv funk-
tion (SCAS) som en proaktiv funk-
tion (COLREG).

4. SCAS: Sea Collision Avoidance System, 
COLREGs: Convention on the International Re-
gulations for Preventing Collisions at Sea, i Sve-
rige förtecknat i främst Sjötrafikföreskrifter.
5. OODA-loopen: ”Observe, Orient, Decide 
and Act”, är ett koncept för analys av militär 
ledning och beslutsfattande I form av en besluts-
cykel där fokus ligger på att utföra cykelns olika 
delar snabbare än motståndaren (därav behovet 
av autonomitet).
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• Navigation, positionering: ”Naviga-
tion”.

• Uppdrag: ”Journey and Mission”.

Dessa fyra grundfunktioner hanteras 
ständigt relativt varandra, inklusive han-
tering av oförutsedda situationer, allt för 
att kunna genomföra uppgiften på opti-
malt sätt.

Vad gäller OODA-loopen, se bild 3 på 
nästkommande sida, så är tidsfaktorn den 
viktigaste parametern och där ”Observe” 

ställer krav på kontinuerlig sensoranalys 
av mycket stora datamängder. Motsva-
rande gäller för den funktionella utveck-
lingen. Ständigt ökande informations-
mängder i kombination med allt hårdare 
tidskrav är det som driver AI-utveckling-
en. 

I föregående artikel presenterades de 
fem olika autonomitetsnivåerna. Dessa 
nivåer skall ses som dynamiskt förän-
derliga över tiden beroende på givna eller 
föränderliga förutsättningar. Exempel på 

 Bild 1: USV av Piraya-typ. Foton: Saab Kockums.

Bild 2: Funktionell utveckling. Illustration: Saab Kockums.
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sådana är uppgiftens tidskrav, mänskligt 
kontrollbehov, förändringar i yttre miljö 
(t.ex. ej längre kommunikation), behov 
av snabbast möjliga reaktion (t.ex. anti-
collision eller vapenhot). Det innebär att 
under ett uppdrag kan autonomitetsnivå-
erna växla över tiden (mellan nivå 2-5), 
beroende på vad systemet tillåtits att 
göra. Att observera är att ett mänskligt 
kontrollbehov innebär tidsfördröjning-
ar vilka måste tas med i beräkningen, 
medan snabbast möjliga reaktion är den 
som systemet självständigt kan hantera 
(nivå 4-5). 

Förutom själva farkostens teknologi 
finns ett stort antal intressanta och ut-
manande delteknologier och förmågor 
att följa och utveckla över tiden. Några 
exempel är:
Kommunikation och nätverk: Autono-
ma farkoster är i regel relativt små, inne-
bärande att räckvidderna är avhängigt 
typ av kommunikation och antennhöjd. 
För att nå bortom horisonten fritt till sjöss 
krävs därför satellitkommunikation, 
kortvågssystem eller luftburen reläfunk-
tion. Idag finns satcomsystem som läm-
par sig för även små farkoster och blir allt 
mindre. HF-system är mer ovanliga och 
reläfunktion har nämnts tidigare i texten. 
Vad gäller nätverk så påtalas vikten av att 
även ha undervattensnätverk som kan in-
teragera med ”ovan ytan-nätverk”.

Positionering och navigering: Da-
gens system är starkt beroende av GPS,
vilket morgondagens system inte bedöms 
vara. Exempelvis kan bildigenkänning av 
omgivning eller INS utnyttjas och där ut-
vecklingen för sistnämnda kan beskrivas 
som att ersätta dagens dyra ringlasergy-
ron med ett stort antal endollarsgyron, 
kompletterat med ett antal accelero-
metrar, vilka när de integreras ihop ger 
minst lika bra precision i alla tre dimen-
sionerna x, y, z. Detta innebär att minsta 
lilla farkost alltid vet var den befinner sig. 
Sensorer och sensoranalys: Utveckling-
en går mot förmåga att analysera allt stör-
re datamängder på ett allt smartare sätt 
genom nya algoritmer, vilka normalt är 
”open source”. Det blir därför allt vikti-
gare att hitta, validera och använda öppen 
källkod istället för att ”uppfinna hjulet” 
genom egen programmering, likaså att 
minska bandbreddsbehovet genom att ex-
trahera väsentlig information ur bruset, 
t.ex. genom differentiell detektion (vad 
avviker från normalbilden).
Signaturer: I och med att allt fler sen-
sorer och övervakningssystem kan an-
vändas av en motståndare blir låga egen-
signaturer allt mer viktiga – ”bli inte 
upptäckt eller senarelägg upptäckten för 
att få taktiska fördelar”. Därutöver bör 
egen spaning främst ske med passiva sen-
sorer, beredd övergå till aktiva sensorer. 

Bild 3: OODA-loopen. Illustration: Saab Kockums.
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Satellitkommunikation bör utnyttjas när 
så är möjligt då den är svår att upptäcka.
Resiliens: Systemets förmåga att åter-
hämta sig eller motstå störningar. En 
konsekvens av detta är ett behov av re-
dundanta systemlösningar och reservme-
toder, kom ihåg: - ”Mother Nature is a 
bitch, Mr Murphy is always present and 
it never becomes as you planned”. Den 
mest anpassningsbara systemlösningen 
vinner i enlighet med evolutionsteorin – 
”Survival of the fittest”.
Energi: Alternativa energisystem är 
alltid av intresse för att erhålla ökad ut-
hållighet, tillförlitlighet och minskat 
klimat- och signaturavtryck. Pågående 
utveckling rörande exempelvis batterier, 
bränsleceller, solceller och metallför-
bränning kommer att leda fram till nya 
lösningar, inklusive hybridlösningar. 
Produktion: Utvecklingen medger idag 
och imorgon ett helt nytt sätt att tänka 
och agera. Digitaliserad design, kon-
struktion, produktion och livscykelåt-
gärder, i kombination med robotiserad 
tillverkning kompletterad med additiv 
tillverkning/3D-printing, ger snabbare 

tidsförlopp, lägre kostnader och högre 
kvalitet.
University of Southhampton i Storbritan-
nien hör till de främsta i världen gällande 
autonomi. I bild 4 framgår en syntes av 
deras bedömning rörande utveckling av 
nyckelteknologier. Sammantaget kan ut-
vecklingen beskrivas som ledande till ett 
”Internet of Things” (IoT).

Hotbildsutveckling
Som tidigare nämnts, så finns det två si-
dor på det autonoma myntet. Likaväl som 
att autonomitet kan ge ökade eller nya 
förmågor, riskreducering, fler operativa 
och taktiska möjligheter och en assy-
metrisk påverkan på en motståndare, så 
kan autonomitet även  vändas mot oss om 
motståndaren har motsvarande möjlighe-
ter. Att det kommer att sättas in autonoma 
system mot oss i en konflikt torde redan 
idag kunna garanteras.

För att ge ett konkret exempel, ” food 
for thoughts”, se nedanstående beskriv-
ning över ett koncept och hur man kan 
resonera. Betänk våra möjligheter, men 
även hur vi skulle bemöta ett motsva-
rande hot?

Bild 4: Autonomitetsutveckling till 2030. Illustration: Saab Kockums.
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Moderfarkost: - USV längd ca 25 m, alternativt hybridfarkost USV/UUV
Nyttolast:  - 20-fots container L6,0/B2,5/H2,6 m, area 12 m2

  - 48 vertikala celler à 0,25m2 lastade med quadrocopters
Quadrocopter: - Fart 150 km/tim
  - Aktionstid >30 min
  - Räckvidd >75 km (enkelresa…)
  - ”Footprint” ca 0,25m2

  - Kostnad 20 000 kr/st (kan även 3D-printas till lägre kostnad)
  - 6 Quadrocopter/cell
Mission package: - 288 Quadrocoptrar med vardera 1 kg HE
  - Kostnad ca 6 Mkr (avsevärt mindre än vad en sjörobot kostar)
  - Högupplösande kameror/IR-system dager/mörker  
  - Enskild quad ges order/målanvisning då den lämnar cellen
  - Uppträdande i svärm eller individuellt, alt. kombination 
  - Kommunikation – nätverk, alt. oemottagliga för   
     komm/störning

sionen om ”enveckasförsvaret”. Begrepp 
som: ”vi ska inte ägna oss åt utveckling, 
det som duger för andra duger för oss, allt 
ska köpas på hyllan i internationell kon-
kurrensupphandling”, får inte vara vägle-
dande inför framtiden. 

Exempel på marin inrikt-
ning av autonoma farkoster
Vad är det då för autonoma farkoster 
som Marinen behöver? Det enkla sva-
ret är att det finns behov och möjlighe-
ter inom i stort sett alla områden inom 
“TURVLUS”-begreppet (Tillgänglighet, 
Underrättelser, Rörlighet, Verkan, Led-
ning, Uthållighet, Skydd). 

I slutänden blir det som vanligt en frå-
ga om prioriteringar och kostnader. Helt 
klart kommer det att handla om farkoster 
som uppträder i alla domäner och i olika 
kombinationer, UUV, USV, UAV, i vissa 
fall även UGV för exempelvis basförsvar. 
Det kan även förekomma hybridlösning-
ar där exempelvis USV medför UAV eller 

De hot som kan förväntas är farkoster 
som är små, billiga, svårupptäckta och 
kan uppträda i svärm, innebärande mätt-
nadsproblem. Idag diskuteras exempelvis 
motåtgärder av typen störning av nätverk 
och kommunikation, it-kapning, tele-
krigsinsats, ”hardkill” med snabbskju-
tande och automatiserade pjäser/kulspru-
tor, men kvarstående fråga är: - hur hinna 
bekämpa alla mål? Ett sätt att göra det är 
genom att ”svärm möter svärm” vilket 
är dagens trend. Samtidigt går det inte 
att undvika associationer till början av 
1900-talet när små, billiga, svårupptäck-
ta torpedbåtar började hota pansar- och 
slagskepp och där motmedlet blev jagare, 
osv. Här kanske vi kan lära av eller få in-
spiration från historien.

För att ett litet alliansfritt land med be-
gränsade resurser inom försvarsområdet 
ska kunna möta morgondagens hot krävs 
att utvecklingen inriktas mot att vinna 
de enskilda duellerna, allt annat kommer 
att leda till snabb förlust, jämför diskus-
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en USV som även kan uppträda som en 
UUV. I ovanstående bild 5 ges några ex-
empel på tänkbara möjligheter:  

För att navigera rätt i kartan av möj-
ligheter är operationsanalys komplette-
rat med systemeffektberäkningar (t.ex. 
PKILL och PSURVIVE) som syftar till 
att öka duellförmågan avseende verkan 
respektive skydd/överlevnad till stor 
hjälp. Men, det arbetet beskrivs inte här, 
istället redovisas nedan några exempel på 
idékoncept som bedöms vara fullt reali-
serbara och svarar upp på uthållighets-
problematik och behovet av ökad över-
vakningsförmåga, det vill säga att skapa 
”Persistant Surveillance”, innebärande 
”Maritime Domain Awareness”.

Några kommentarer till exemplen: 
Autonoma farkoster kommer att ha god 
uthållighet med förmåga att lösa av i ett 
rullande schema, innebärande avsevärt 
utökad förmåga 24/7.

Beskriven UAV i bild 7 är i storlek ca 
0.8 x 0,8 m med nyttolast ca 15 kg (t.ex. 
kameror, IR). UAV med navelsträng är 
fullt realiserbar och kommer att ha sam-
ma uthållighet som USV. Även friflygan-
de USV med uthållighet i luften 0,5-4 tim 
m.h.t. vald energilösning, bedöms vara 

realiserbar och där landning och ladd-
ning sker på USV landningsplatta. 

Nationellt behov 
Den autonoma utvecklingen påver-
kar hela vårt samhälle och Sverige som 
industrination och litet land behöver 
kraftsamla sina resurser. Därav vikten 
av att tunga aktörer från universitet och 
högskolor, industrin och myndigheter 
samverkar i alla led genom forskning, 
utveckling, anskaffning och samverkan, 
ofta benämnt ”Triple Helix”. På myndig-
hetssidan är behovet uttalat när vi talar 
om totalförsvarets alla delar. Inom För-
svarsmakten gäller i sin tur motsvarande 
över försvarsgrensgränserna.

Detta innebär att det är helt oaccepta-
belt att var och en ”köper prylar” efter 
eget huvud enligt traditionell konkur-
rensupphandling där lägsta pris i prak-
tiken blir avgörande. Istället behöver 
upphandlingen fokusera på livscykel-
kostnader, nationella och internationella 
samordningsvinster, ”security of supply” 
i alla konfliktnivåer och nationell kon-
troll av alla led i utvecklings- och nytt-
jandeprocessen mot bakgrund av faktorer 
som beredskap, resiliens och tillväxt-

Bild 5: Exempel på autonoma UMS-tillämpningar. Illustration: Saab Kockums.
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möjligheter. Däremot kan delsystem bli 
föremål för konkurrensupphandling. Be-
tydelsen av ovanstående understryks av 
de ”nygamla” insikter i denna fråga som 
uppdagats mot bakgrund av rådande Co-
rona/Covid-19 pandemi.

Som tidigare nämnts medger morgon-
dagen ett helt nytt sätt att tänka och agera 

avseende produktionsmöjligheter. Varför 
är då detta viktigt för försvarsområdet? 
Den amerikanska synen på frågan kan 
beskrivas så här: – ”den med bäst förmå-
ga till snabb tillväxt av autonoma system 
vid uppdykande hot, liksom att produk-
tionsmässigt ersätta förlorade farkoster 
i en konflikt, kommer att överleva och 

Koncept 2: Ökad sjöövervakningsförmåga med USV och UAV

Bild 7: Koncept 2 hybridlösning för sjöövervakning. Foton och ill.: Saab Kockums.

Koncept 1:  Ökad sjöövervakningsförmåga med korvett och   
  tillförda autonoma resurser.

Bild 6: Koncept 1 för sjöövervakning. Foton och illustration: Saab Kockums
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vinna. För det behöver man ha kontroll 
över alla resurser och led i produktions- 
och omsättningsprocessen”, det vill säga: 
- en autonom helhetslösning erfordras. 
Ett exempel på principerna för en sådan 
enligt nedan:

Digitaliserad helhet ur ett livs-
cykelperspektiv:
• Ett gemensamt datasystem som han-

terar helheten, exempelvis: Design-
Konstruktion-Produktion-Kontinuer-
lig utveckling-Livscykel.

• Robotiserad produktionsprocess med 
förmåga till hantering av farkoster 
upp till 25 m.

• 3 D-printing för komponenttillverk-
ning, eller av mindre farkoster som 
t.ex. UAV.

• Lagerhållning av strategisk nyckel-
materiel, t.ex. plåtar, kompositskivor, 
3D-pulver, modulariserade energi-
system baserade på exempelvis sam-
ma materiel som stridsbåtarna.  

Beredskap, tillväxtförmåga, 
kompetens, utveckling, kost-
nadseffektivitet genom:
• FM industribeställning av ”kompe-

tens- och förmågeskiva” på xx Mkr/
år.

• Produktion av två prototyper vartan-
nat år, förmåga väljs ”case-by-case”. 
Produktionsanläggningar tar liten 
plats och bör placeras på skyddade 
platser.

• FM utprovar, erfarenheter och för-
slag till förändringar till databas som 
uppdateras.

• FM beställer x antal av serieversion 
med förmåga x då behov finns.

• FM har kontinuerlig kompetensut-
veckling och är på teknikens fram-
kant.

• FM får förmåga att såväl använda 
som att skydda sig mot obemannade 
system.

• FM bedriver verksamhet i fred med 
låg volym/kostnad med beredskap 
till snabb tillväxt då behov uppkom-
mer.

• Vid ökad hotnivå: kompletterande 
produktion av färdiga farkoster med 
önskad   förmåga som finns i databa-
sen kan ske snabbt med mycket låg 
projektrisk (vecka/månad relativt år 
med dagens anskaffningsprocess).

Sammanfattande slutsatser
Autonoma system krävs för att klara kra-
vet på områdesövervakning och uthål-
lighet (“Persistant Surveillance”, vilket 
medger “Maritime Domain Awareness”.

Autonoma system krävs som kom-
plement till de bemannade systemen, 
av såväl effekt- som egenskyddsskäl. 
Utvecklingen behöver i tillämpliga fall 
inriktas mot att vinna de enskilda duel-
lerna, främst avseende verkan respektive 
skydd/överlevnad.

Den autonoma systemutvecklingen är 
i snabb utveckling och innefattar ett stort 
antal delteknologier där Sverige behöver 
agera för att öka den totala systemeffek-
ten.

Autonoma system är kostnadseffek-
tiva.

Behov och möjligheter finns inom i 
stort sett alla förmågeområden, liksom 
behovet av att kunna bemöta motsva-
rande hot.

Behov av nationell kontroll av hela 
den autonoma systemkedjan ur ett bered-
skaps- och livscykelperspektiv. 
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Lieutenant Commander François-Olivier Corman is a 
graduate of the French Naval Academy and the French 
War College, he has commanded two warships - a light 
frigate, ”Commandant Ducuing”,  and a training vessel, 
”Guépard” - and served in most of the operations con-
ducted by the French Navy in recent years as anti-air 
warfare officer.

Att vara chef i informationsåldern. Hur dra 
fördel av det teknologiska miraklet (eller   
av hägringen)1 
Abstract: Digitalization has transformed the handling of information by sa-
turating networks to the detriment of the ability to analyse and discriminate.  
Technology is necessary to respond to information overload, but it is far from suf-
ficient to guarantee decision-making superiority, as it provides incentives for 
control when the right way is subsidiarity: only freedom of action may guaran-
tee speed of decision, lightness and mobility of command structures, resilience 
to attacks, independence from strategies of influence and the ability to surprise.  
The fundamental challenge is therefore to train autonomous and responsible mili-
tary leaders with sufficient vision to understand the flood of data, perceive complexi-
ty, take advantage of chaos, and create favourable situations to act with uncertainty 
and velocity. This requires a broad vision, a synthetic mind, and a multifaceted intel-
ligence, but above all courage and will in order to comply with orders, certainly, but 
above all to obey orders that have not been already formulated.

Att behärska det enorma flödet av information utgör idag en utmaning för organisa-
tioner och deras beslutsfattare. Mättade av en syndaflod av information, som lägger 
beslag på det som återstår av deras uppmärksamhet, riskerar beslutsfattarna att förlora 
all överblick för att i stället dränka sig i det ytliga, det onyttiga eller det kortsiktiga. 

Den väldiga mängden information kan leda till att man tror att kvantitet kan ersätta 
kvalitet; sanningen ligger bara ett klick borta. Därmed förefaller ett problems lösning 
snarare vara ett resultat av forskning än av tänkande något som fått Henry Kissinger 

1. Artikel översatt av redaktören från Revue de défense nationale mars 2020 med benäget tillstånd 
 av dess redaktör, general Jérôme Pellestrandi. Redaktören är ensam ansvarig för eventuella 
 feltolkningar. Originalet berikades av ett stort antal citat i fotnoter; dessa har av utrymmesskäl
  inte tagits med här men kan erhållas från editor@koms.se
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att skriva att ”Information at one’s fingertip encourages the mindset of a researcher but 
may diminish the mindset of a leader.”2 

Den militäre chefen har inte sluppit undan denna tendens: han måste ta beslut trots 
att han är översvämmad av bilder, mättad av nyheter och oroad av fake news, desin-
formation och inflytandestrategier. Hans hjärna måste lära sig att handskas med den 
hektiska rytmen av diffus information, som hela tiden försåtligt lockar honom till att 
prioritera reaktionssnabbhet före tänkande och dellösningar före samordning och hel-
hetssyn.  

Strategens utmaning är inte längre i första hand att kunna ta beslut i en osäker si-
tuation utan att vilja besluta trots mångfalden av uppfattningar; resultatet av en strid 
ström av information vars partiskhet, relevans och nytta är mer tveksam än någonsin.  
Hur kan den militäre chefen med förtroende stödja sig på teknologin för att besluta i 
strid? Hur skall han kunna förvandla informationsöverlägsenhet till beslutsöverlägsen-
het även om informationen är relevant? 

Det är nödvändigt att undersöka de fällor som informationsteknologin lockar strate-
gen med. Därefter kan man diskutera vilka medel som kan möjliggöra effektiv ledning 
i en värld präglad av omedelbarhet, sammankoppling och ömsesidigt beroende. 

***
Låt oss först inse att det inte finns några framsteg som inte också har en olägenhet 
och att varje teknologisk fördel oundvikligen har en nackdel.3 Informations- och kom-
munikationssystemen utgör inget undantag från denna gamla regel, lika gammal som 
språket hos Aisopos4: fördelarna med satellitförbindelsernas höga datahastigheten, de 
taktiska datanäten och Big Data bör inte göra oss blinda för att de oundvikligen inne-
bär olägenheter och förvanskningar eller nya behov som måste identifieras så att man 
kan gå runt dem eller utnyttja dem. Vilka är riskerna?

När kontroll väger tyngre än befäl: risken för stor  
försiktighet
Genom att öka förmågan att informera och kontrollera riskerar teknologin att avskaffa 
chefens handlingsfrihet trots att denna är en av de viktigaste faktorerna för framgång. 

De ökade lednings- och kontrollmöjligheterna skapar en koncentration till staberna 
och ett informationstryck som leder till flaskhalsar och övermättnad. Samtidigt gör 
det känslostyrda politisk-mediala trycket att sensationer skattas högre än stringens. 
Beslutsfattaren slits mellan å ena sidan kravet på reaktivitet och omedelbarhet och å 
andra sidan omöjligheten att undvika att domineras av information. Resultatet är att 
han frestas att lägga sig i underliggande nivåer för att hindra problem med media.

Paradoxalt nog kan digitaliseringen också fördröja beslutsfattningen: chefen kan 
lockas att invänta den senaste informationen i syfte att minska risktagandet. Detta är 
att försöka byta risk mot information och samtidigt glömma att risktagning idag blivit 
alltför ovanligt och värdefullt för en sådan byteshandel. 
2. Henry Kissinger: World Order: Reflections on the Character of Nations and the Course of   
 History, Penguin 2015.
3. Se Charles de Gaulle: Vers l’armée de métier, Berger-Levraut, 1934. 
4. Grekisk fabeldiktare 620 – 560 f.kr (Reds. anm.).
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Flera faktorer talar, för att parafrasera Clemenceau [president 1917-20], för att kri-
get har blivit för svårt för att anförtros åt en officer i operationsområdet på grund av 
de allt mer dominerande juridiska aspekterna, den koalitionsstyrda krigföringen samt 
utnyttjandet av långräckviddiga vapen.5 I slutändan kan detta leda till att lednings-
systemet blir allt mer stelt och att kontroll går före befäl, feghet före djärvhet, tröghet 
före initiativ.  

Handlingsfrihet och risktagning ligger till grund för initiativ och initiativ är grun-
den för seger; Xenophon, Sun Tzu, Foch och Beaufre har alla visat att beslutsautonomi 
är en av de faktorer som leder till seger. Amiral Daveluy utbrast: ”Hur många förluster 
hade kunnat undvikas eller åtminstone mildrats om befälhavaren hade tagit det minsta 
initiativ?”6 Framgångarna för l’armée des Alpes [alparmén eller den 4.e armén] i juni 
1940 blev möjliga genom att general Olrys hade handlingsfrihet tack vare det geogra-
fiska avståndet mellan honom och huvudfronten liksom till högkvarteret. 

I stället för att använda teknologin för att samla ledningen i händerna på en enda 
person är det viktiga att smida alla viljor till en och ge dem en gemensam riktning. Gu-
derian lyckades genomföra genombrottet vid Sedan (1940), inte utan avsteg från givna 
order, tack vare att han var trogen andan i von Mansteins plan. 

När taktiken väger tyngre än strategin: risken för  
tankens förflackning
Den andra risken med en överdriven tilltro till den tekniska faktorn är att välja den 
bekväma vägen via algoritmer eller procedurer när omständigheterna tvärtom gör det 
nödvändigt att reagera instinktivt eller först efter ett strategiskt noga övervägt beslut.

Eftersom ”elden dödar manövern”7 har den tekniska utvecklingen ökat taktikens 
inflytande över striden och därvid skapat en risk för att ledningsnivåerna omkastas och 
strategin underordnas taktiken.8 Redan Guibert [1743 – 90] skrev att uppfinningen av 
krutet hade hämmat manövern genom att skapa nya möjligheter till förstörelse.

Liksom en kolonn stridsvagnar ibland stoppas av ett enkelt eldöverfall i väntan på 
understöd från helikoptrar riskerar tänkandet att hindras av planeringsprocedurer. 
Bristen på tid, doktrinernas konformism och de informationsbaserade simulerings-
verktygen leder lätt till mer Taylorism9 än intelligens, anpassning och originalitet.

Strategen måste försöka hålla ”huvudet över vattenytan” för att inte dras med i de 
avhumaniserade processer som ersätter logiska resonemang eller fantasins bilder. Det 
är bara då som han kan föredra djup före det yta. När var och en söker att bli ledande 
på informationens motorväg blir utmaningen att prioritera vägen mot höjderna där man 
ser längre och luften är renare.
5. Obemannade farkoster och kryssningsrobotar men också informationskrigföring och rymd-  
 vapen. 
6. René Daveluy: L’esprit de la guerre navale, T.II, la Tactique, Berger-Levraut, 1909. Boken upp- 
 skattades mycket i Sverige, se E. Peyron, ”Årsberättelse i sjökrigshistoria och sjökrigskonst för  
 år 1910”, Tidskrift i sjöväsendet, 1911, s 257 – 259, del III översattes till svenska av Erik Öberg  
 1912 (Reds. anm).
7. Michel Tripier: Le Royaume d’Archimède, Économica, 1993. 
8. Castex, op.cit, del I.  
9. Teori om arbetsorganisationer med fokus på specialisering och centralisering.
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När utopin väger tyngre än verkligheten: risken för 
falska förhoppningar
Teknologins framsteg har inte förändrat krigets verkliga natur som alltid kommer att 
vara en kamp mellan viljor. Det koncept som kallas ”informationsöverlägsenhet” är 
försåtligt eftersom det trots allt är underordnat den eviga dialektiken mellan svärdet 
och skölden.

I strid har varje teknologi inget annat värde än den effekt den ger gentemot motstån-
daren: den bästa är därför inte den som ger ”överlägsenhet” utan den som neutraliserar 
fienden och utnyttjar dennes svagheter. På samma sätt kan varje materiell innovations 
effekt försvagas eller neutraliseras genom motståndarens taktik. Dessutom, när över-
raskningens ögonblick har passerats, kommer motståndaren att anpassa sig för att där-
efter kopiera sin fiendes innovation eller göra den bättre. 

Alla försök att skingra ”krigets dimmor” är således förgäves. Varje schackspelare 
vet att man kan överraskas av en taktisk kombination trots att ”slagfältet” är helt trans-
parent. Även om det, tack vare tekniskt allt mer avancerad underrättelsetjänst, inte 
längre existerar någon osäkerhet om fiendens förband så finns fortfarande den osäker-
het som skapas av överraskning, uppfinningsrikedom och begåvning. 

Tack vare artificiell intelligens ökar hastigheten för dataöverföring och databehand-
ling oavbrutet. Samma utveckling sker hos motståndaren. Mängden data ökar stän-
digt.10 Teknologins ökande framsteg har inte resulterat i någon minskning av den tid 
som behövs för att fatta beslut: den är densamma idag som under antiken.11 

Att bygga beslutsöverlägsenhet enbart på informationsöverlägsenhet vore menings-
löst eftersom det skulle leda till att de materiella faktorerna blev ett resultat av strategin 
medan de i verkligheten bara är ett av strategins medel. Eftersom ”kriget är en kamp 
mellan viljor”12 så kan ett bra beslut inte bara vare beroende av en teknisk process. Det 
är alltid chefens ansvar att utnyttja befintlig information liksom sina egna resurser för 
att hantera krigets dimma och friktion för att ta beslut snabbare och bättre än sin mot-
ståndare. Trots att de hade radio ledde Rommel och [general] Leclerc alltid på slagfältet 
nära fronten.13 

Vi har nu identifierat tre stora risker som påverkar chefen i informationsåldern. De 
kan sammanfattas till ett dilemma mellan befäl och kontroll, mellan strategi och teknik 
samt mellan klarsynthet och förblindning. Det vill säga mellan sinne och materia. Hur 
skall man då undvika riskerna för att kunna leda framgångsrikt?

***
De nya teknologierna som exempelvis artificiell intelligens och collaborative combat 
kommer att utgöra ett viktigt stöd för att lätta den intellektuella bördan hos chefen när 
denne måste möta hot som är allt svårare att utvärdera på ett slagfält vars konturer är 
allt mer osäkra. Men det räcker inte. 

10. Cedric Villani: ”Donner un sens à l’intelligence artificielle : pour une stratégie nationale et   
 européenne”, rapport till franska regeringen, mars 2018.
11. Joseph Henrotin: Les fondements de la stratégie navale au XXIe siècle, Économica, 2011.
12. Clausewitz, Om kriget. 
13. Général Véziner: Le général Leclerc, France Empire, 1998. 



263

Bevara handlingsfriheten
Paradoxalt nog är det nu, då behovet att bemästra beslutsautonomin är som störst, som 
den kan utgöra lösningen på problemet.

Teknologins ökande inflytande på information och ledning utgör en tydlig signal 
att ta initiativ. Eftersom allt går fortare, eftersom strategen utsätts för allt större press 
och eftersom operationerna är mer komplexa än någonsin är det nödvändigt att återgå 
till det enkla, till instinkten och decentraliseringen. Det vill säga till närhetsprincipen. 

Redan general de Gaulle hade förstått att ”även om maskinernas fulländning kom-
mer att öka krigets tekniska aspekter så kommer, paradoxalt nog, behoven av snabbhet 
och mod i utövandet av ledningen att prägla chefens personlighet.” Han förutsåg att 
”det omedelbara och personliga (kommer att) höjas till princip på alla befälsnivåer” 
och att ”initiativet, prioriterat i doktrinen men motarbetat i föreskrifterna, åter kommer 
att härska”.14

 Man måste ge honom rätt: närhetsprincipen är strategens bästa hjälp mot störda 
kommunikationer eftersom närhet gör denne mindre beroende av kommunikationerna. 
Genom att gynna överraskning och mod ger den det bästa övertaget mot en auktoritär 
motståndare som i allmänhet håller sina militärer i strama tyglar. Genom att minska 
möjligheterna att störa och förvanska är den det bästa botemedlet mot inflytandestrate-
gier. Eftersom den bygger på enkla principer är den en garant för klarhet och tydlighet 
i en organisation som lätt präglas av toppstyrning. Slutligen, är den motiverande och 
stimulerande och förbättrar därigenom chefskapets attraktion vilket leder till en kvali-
tetsökning hos potentiella chefer. 

Eftersom ”den mänskliga intelligensen är en bättre sändare än en elektrisk ledning”15 
så bör den teknologiska ansträngningen riktas mot rapporter i stället för order, på upp-
följning stället för kontroll, på närhet i ställer för nätverk. Man bör underlätta mänsklig 
ledning i stället för att anförtro den åt datorer. 

Vilka chefer?
Utmaningen är nu att utbilda chefer som har förmåga att förstå sina chefers avsikter 
innan de tar egna beslut mitt i striden och som kan agera likadant gentemot sina egna 
underordnade. På så vis blir chefen den som har behov av andra.

Vi har alltså behov av chefer som utvecklar sin egen kapacitet liksom kapaciteten 
hos sina underlydande. Denna förmåga var viktig igår och är obligatorisk idag: nu när 
en datasändning kan avledas, störas, ”hackas”, måste den underlydande i varje ögon-
blick kunna förstå vad hans chef skulle gjort i samma läge. Nelson vann slaget vid 
Trafalgar medan han dog i skrovet ombord Victory. 

Vi behöver chefer som kan och har förmåga att se helheten för att kunna urskilja det 
viktiga bland det oviktiga som vår miljö är full av. Digitaliseringen leder ofta till att 
informationen fragmentiseras enligt de olika ”specialisternas” behov, vilket komplice-
rar varje försök att kombinera och samordna i syfte att nå det eftersträvade målet. Den 
strategiska andan är mer än någonsin en anda av syntes – det enda sättet att handla i en 
värld vars komplexitet bara ökar. 
14. De Gaulle, op.cit.  
15. Daveluy, op.cit, del II.
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Sådana chefer kan inte begränsa sig till att vara experter på teknologisk krigföring, 
vilket skulle skymma deras förståelse av helheten. I stället bör de söka de generella 
idéer som är de enda som kan stimulera agerandet. Detta öppna sinnelag hindrar att de 
förvisas till samhällets utkanter som gladiatorerna eller, värre, bödlarna. I det sterila 
universum där officerare bara fokuserar på kärnan i sitt yrke, där ”hittar man inte nå-
gon Napoleon eller de Gaulle men det är också dörren till Foch, Lyautey, Leclerc eller 
de Lattre som man stänger.”16

Vi behöver chefer som kan hantera det heterogena, det otydliga, det rörliga eftersom 
kriget är mångskiftande och multidimensionellt. De behöver en mångsidig intelligens, 
en kombination av andlig rörlighet och anpassningsförmåga. General Mattis samman-
fattade sin långa och briljanta karriär i ett ord: improvisera17 – en operation som Mach-
ine Learning knappast kan åstadkomma. Mer än någonsin måste chefen kunna anpassa 
sig och improvisera för att med omdöme kunna klargöra det komplexa.  

Ju mer världen är virtuell, uppkopplad och ytlig, ju mer är det nödvändigt att vara 
konkret, förankrad och klartänkt för att lyckas. Modernitetens paradox utgörs av 
behovet av djup för framgång i en ytlig värld. I skolorna i Silicon Valley begränsas 
användningen surfplattor och visionära chefer har i allmänhet historisk bildning. På 
samma sätt skapas innovation inte så mycket ur det nya som ur det gamla, som ofta är 
bortglömt.

Än mer än chefer som kan besluta behöver vi chefer som vill besluta vilket kräver 
karaktär och mod. De skall kunna föreslå, avgöra och låta sina underlydande agera och 
ta ansvar för konsekvenserna härav i ett samhälle som inte tål misslyckanden. De är 
chefer som har förmåga att skapa, överraska och vinna. 

***
I denna era av nya informations- och kommunikationsteknologier är inte problemet att 
välja mellan att oöverlagt anamma ”allt teknologiskt” eller att bortse från teknologins 
betydelse för framgång i strid. Teknologin är absolut nödvändig för att klara den infor-
mativa överbelastningen men den är inte tillräcklig för att garantera beslutsöverlägsen-
het därför att den lockar till kontroll när det bara är närhetsprincipen som kan skapa 
övertag gentemot morgondagens fiende. 

I själva verket är det bara handlingsfrihet som garanterar snabba beslut, klara be-
fälslinjer, uthållighet gentemot attacker, oberoende gentemot inflytandestrategier och 
förmåga att överraska. I vår värld präglad av sönderfall kan bara en autonom och an-
svarskännande chef bevara den enkelhet och måttlighet som garanterar förnuft och 
överblick. 

Den grundläggande utmaningen är att utbilda militära chefer som är tillräckligt klar-
synta för att kunna skingra komplexiteten, kringgå styrka och skapa fördelaktiga situa-
tioner som möjliggör oförutsägbart och kraftfullt agerande. Detta kräver vidsyn, för-
måga att sammanfatta och en bred intelligens men speciellt frimodighet och vilja. Efter 
”kunna besluta” kommer ”vilja besluta” som måste gå före ”låt maskinerna besluta”.

16. General Bentégeat : ”Metier des armes, une porte se ferme ”, Le Figaro, 2013.
17. General Mattis, USMC, februari 2009. 
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I informationsåldern och i mötet med hybridstrategier som kan utvecklas till krig 
kan inte strategin bara bygga på teknologi; det krävs ansvarskännande chefer som är 
modiga och fria att agera autonomt i syfte att följa order, självklart, men framför allt 
för att följa order som ännu inte formulerats. General de Gaulle svarade exempelvis en 
amerikansk officer som anklagade general Leclerc för olydnad att ”han lytt alla mina 
order; också de som jag inte givit”.



266



267

 Kapten
PATRIK HULTERSTRÖM

”Svensk marintaktik – existerar det någon så-
dan?” Tänkvärt men missvisande – ett genmäle
Abstract: This text is a rebuttal to Niklas Wiklunds remarks on Swedish research 
and training in naval tactics, presented in his article ”Svensk marintaktik – existe-
rar det någon sådan?” in Tidskrift i Sjöväsendet – Kungl. Örlogsmannasällskapet, 
nr 6 2019. It claims that although Wiklund’s remarks are thought-provoking and 
may serve as a basis for discussion, they are also misguided. Wiklund’s mistake is 
an inadequate analysis of tactics and a misconception regarding scholarly research. 
This text posits that an analysis of tactics must include an analysis of tactical know-
ledge and what it means to know tactics. Furthermore, it urges that the Swedish
Armed Forces and the Swedish Defence University coordinate their efforts to deve-
lop tactical knowledge.

Kapten Patrik Hulterström är sedan 2018 doktorand vid 
Försvarshögskolan. Han genomför sina doktorandstudier 
via Åbo Akademi i Finland. Hulterströms huvudämne är 
filosofi med en inriktning mot krigsvetenskap. I sin avhand-
ling undersöker Hulterström om och hur krigsspel kan 
fungera som kunskapskälla. Hulterström har sin militära 
bakgrund i amfibieregementet, kustjägarkompaniet och at-
tackdykarna.

Taktik och vad det är att 
kunna taktik 
I sin artikel ”Svensk marintaktik – existe-
rar det någon sådan?” i Tidskrift i Sjövä-
sendet – Kungl. Örlogsmannasällskapet, 
nr 6 2019, framför Niklas Wiklund syn-
punkter på forskningen och utbildningen 
i marintaktik.1 Wiklunds synpunkter är 
tänkvärda och fungerar som diskussions-
underlag, vilket blir tydligt i Tidskrift 

1. Niklas Wiklund, ”Svensk marintaktik – 
existerar det någon sådan?”, Tidskrift i Sjövä-
sendet – Kungl. Örlogsmannasällskapet, nr 6 
(2019), 463-469. 

i Sjöväsendet – Kungl. Örlogsmanna-
sällskapet, nr 1, 2020, där Christer Hägg 
och Göran Wallén skriver varsitt inlägg 
som svar på Wiklunds artikel, inlägg som 
Wiklund även kommenterar i samma 
nummer.2 Den här texten är liksom Hägg 
2. Christer Hägg, ”Sjuttio år och tre taktikreg-
lementen senare”, Tidskrift i Sjöväsendet – 
Kungl. Örlogsmannasällskapet, nr 1 (2020), 71–
76. Göran Wallén ”Några synpunkter rörande 
marin taktik”, Tidskrift i Sjöväsendet – Kungl. 
Örlogsmannasällskapet, nr 1 (2020), 77–80. 
Niklas Wiklund ”Kommentar till artiklarna av 
ledamöterna Hägg och Wallén” Tidskrift i Sjö-
väsendet – Kungl. Örlogsmannasällskapet, nr 1 
(2020), 81–82.
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och Walléns inlägg ett svar på Wiklunds 
första artikel, men där Hägg och Wal-
lén i argumentationen huvudsakligen 
utgår ifrån deras långa förbandserfaren-
het, utgår den här texten ifrån ett utbild-
nings- och forskningsperspektiv. Fokus 
i texten ligger på analysen av taktik och 
vad den betyder för forskning och ut-
bildning inom taktik. Den huvudsakliga 
invändningen mot Wiklunds ståndpunkt 
är att den blir missvisande vid en när-
mare analys av taktik och genomgång av 
forskningsläget. Syftet med texten är att 
visa på några av de problemställningarna 
som Wiklund missar i sin analys. Emel-
lertid finns det varken tid eller utrymme 
att bottna i frågorna här, så gensagorna 
som framförs bör snarare betraktas som 
klargörande bidrag till debatten, utifrån 
ett utbildnings och forskningsperspektiv, 
än som fullständiga svar. 

Wiklund framhåller att det råder en 
mångtydighet kring begreppet taktik 
– han påstår att nuvarande taktikregle-
mente inte avhandlar taktik och att tak-
tikutbildningen har brister. Han föreslår 
att begreppet taktik granskas och att en 
tydlig definition tas fram samt att nuva-
rande taktikreglemente omarbetas och 
att forskningen och utbildningen inom 
taktik förändras. Wiklund utgår i sin dis-
kussion ifrån den definition av taktik som 
återfinns i Taktikreglemente för flottan 
(TRFL).3 Det är en tydlig utgångspunkt, 
men med tanke på att hans resonemang 
är helt beroende av hans föreställning av 
taktik är det underligt att han inte gör en 
mer genomgripande analys av begreppet. 

Som Wiklund påpekar finns det många 
uppfattningar om vad taktik är. Det är 
emellertid inte bara taktik det råder en-
mångtydighet kring. Strängt taget hela 
3. Marinen, TRFL – Taktikreglemente för flot-
tan (Stockholm: Chefen för Marinen, 1987), 1.

det övergripande ämnesområdet krig-
föring lider av en begreppslig oreda. En 
analys av taktik bör därför börja i en ana-
lys av krigföring. Krigföring framställs 
vanligtvis som flera sammanhängande 
aktiviteter. En vanlig indelning av dessa 
aktiviteter är strategi, operationskonst 
och taktik.4 Begreppen ”strategi” och 
”taktik” kommer från antikens Grek-
land. Strategi härstammar från termen 
”Stratego” som i antikens Grekland re-
fererade till befälhavaren som ansvarade 
för de militära styrkorna, medan termen 
strategi senare har kommit att syfta på 
en befälhavares förmåga att föra krig. 
Taktik i antikens Grekland betecknade 
aktiviteten att organisera och manövrera 
militära styrkor på slagfältet.5 Genom 
historien har emellertid definitionerna 
och användningen av termerna strategi 
och taktik växlat, vilket gör deras etymo-
logi (språkhistoriska förklaring) rörig.6 I 
samtida litteratur verkar det dock finnas 
en enighet kring uppfattningen att stra-
tegi och taktik är besläktade aktiviteter 
som är beroende av varandra genom hän-
delserna på slagfältet. Skillnaden är att 
när taktik endast handlar om det som sker 

4. Det är dock inte den enda indelningen som 
finns, exempel på andra kategorier som också 
förekommer är: storstrategi och militärstrategi. 
Se till exempel: Colin S. Gray, The Strategy 
Bridge: Theory for Practice (Oxford: Oxford 
University Press, 2010).
5. Se: Lawrence Freedman, Strategy: A His-
tory (New York: Oxford University Press, 
2013), 30; Hew Strachan, The Direction of War: 
Contemporary Strategy in Historical Perspec-
tive (Cambridge: Cambridge University Press, 
2013), 28–29.
6. Se till exempel diskussionen om den skif-
tande användningen av termerna strategi och 
taktik i: Beatrice Heuser, The Evolution of Stra-
tegy: Thinking War from Antiquity to the Pre-
sent (New York: Cambridge University Press, 
2010), 3–9.
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på slagfältet, så behandlar strategi även 
det som händer utanför slagfältet och 
bortom striden. ”Operationskonst” är ett 
senare men också ifrågasatt begrepp som 
hänvisar till planeringen och genomför-
andet av en serie taktiska åtgärder sam-
ordnade kring ett gemensamt mål eller 
kopplingen mellan strategi och taktik.7 
Även om det i den samtida litteraturen 
tycks finnas en viss enighet kring vad 
begreppen syftar på råder det fortfarande 
oenighet och förvirring kring begreppen 
ur ett epistemologiskt (kunskapsteore-
tiskt) perspektiv. Ta till exempel forska-
ren Colin S. Gray som betraktar strategi 
som den intellektuella ansträngningen i 
krigföring och endast refererar till tak-
tik som militärt beteende.8 Grays fokus 
på strategi tycks härstamma från en fö-
reställning om att en allmängiltig teori 
om krigföring endast kan formuleras på 
en övergripande aggregerad nivå.9 Ett så-
dant synsätt medför att taktik endast är 
ett resultat av doktrinära idéer formade 
av strategi och operationskonst och något 
som taktikern i stort sett inte kan påverka 
förutom genom sin förmåga att hantera 
vapen och utrustning. Andra forskare 
som Stephen Biddle och Edward Luttwak 
betraktar taktik som en intellektuell fär-
dighet eller list, det vill säga som något 
mer än en förmåga att hantera vapen och 

7. Se till exempel: Justin Kelly and Mike 
Brennan, Alien: How Operational Art Devoured 
Strategy (Carlisle, PA: Strategic Studies Insti-
tute, 2009); John Andreas Olsen and Martin 
Van Creveld, eds., The Evolution of Operatio-
nal Art: From Napoleon to the Present (Oxford: 
Oxford University Press, 2010). För en historisk 
översikt av användandet av termen se Strachan, 
The Direction of War: Contemporary Strategy 
in Historical Perspective.
8. Gray, The Strategy Bridge: Theory for 
Practice, 18.
9. Gray, 139–43.

utrustning.10 Oavsett synsätt kan man 
konstatera att uppfattningen om vad tak-
tik är hänger samman med vad man anser 
sig kunna veta om taktik och hur man kan 
nå den kunskapen. En analys av begrep-
pet taktik måste därför även ta hänsyn till 
vad det innebär att ha kunskap i taktik. 

Wiklund gör ingen noggrannare analys 
av taktik eller vad det är att ha kunskap i 
taktik. Han utgår som sagt från TRFL:s 
definition av taktik och följer man hans 
resonemang är kunskap i taktik detsam-
ma som kunskap om medel och metoder. 
Vid ett närmare granskande av Wiklunds 
uppfattning kan det noteras att de under-
liggande begreppen medel och metoder 
är vida begrepp som i sammanhanget 
inrymmer allt från fakta beträffande pre-
standa på vapen och plattformar till sak-
förhållanden angående hur olika enheter 
är organiserade och grupperade till vilka 
procedurer enheter och individer har för 
att göra olika saker. Betydelsen av dessa 
sakförhållanden är dessutom beroende av 
motsvarande sakförhållanden hos mot-
ståndaren. Medel och metoder är såldes 
samlingsbegrepp för en rad föränderliga 
fakta och omständigheter, och även om 
det sannolikt är viktigt att ha kunskap om 
dessa för att kunna fatta lämpliga beslut 
i stridssituationer så tycks taktiskt kun-
nande inbegripa något mer än bara kun-
skap om dessa flyktiga sakförhållanden. 
Ett exempel på detta är de problem och 
utmaningar som uppstår på slagfältet när 
man försöker överlista och utmanövrera 
en motståndare som försöker göra samma 
sak mot en själv. På det sättet förefaller det 
som om taktiskt kunnande eller taktisk 

10. Edward N Luttwak, Strategy: The Logic of 
War and Peace, Rev. ed. (Cambridge: The Bel-
knap Press of Harvard University Press, 2001), 
104–9; Stephen Biddle, Military Power (Prince-
ton: Princeton University Press, 2004), 49.
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skicklighet omfattar två sorters kunskap: 
en sorts kunskap om fakta och sakförhål-
landen gällande stridssituationen och en 
annan sorts kunskap rörande slagfältets 
problem och utmaningar. Uppdelningen 
av kunskap i dessa två typer är vanligt 
i epistemologiska debatter och viktig. 
En fastslagen definition av taktik, som 
Wiklund föreslår, riskerar att exkludera 
centrala kunskapsområden. Det går att 
fördjupa sig ytterligare i debatten om oli-
ka typer av kunskap, men för ändamålet 
med den här texten är det tillräckligt att 
notera att det finns skillnader och att de 
har betydelse för taktik som kunskaps-
område. Hur som helst, efter att ha gran-
skat begreppet taktik verkar det inte som 
att det är avsaknaden av en ”bättre” defi-
nition av taktik som är problemet, vilket 
Wiklund påstår. Problemet tycks snarare 
handla om att det saknas en förståelse för 
vad vi kan veta angående taktik och vad 
det innebär att kunna taktik, vilket tar oss 
till forskning och utbildning i taktik. 

Forskning och utbildning 
i taktik 
Givet resonemanget ovan så bör taktiskt 
kunnande delas upp i två sorters kunskap: 
en sorts kunskap om fakta och sakförhål-
landen gällande stridssituationen och en 
annan sorts kunskap rörande slagfältets 
problem och utmaningar. Den första sor-
tens kunskap bygger på insamlade och 
sammanställda data om till exempel egna 
och motståndarens resurser, positioner, 
tekniska möjligheter och begränsningar, 
procedurer och rutiner. Denna typ av data 
har Försvarsmakten själv både den bästa 
kompetensen och förutsättningarna att 
samla in, sammanställa och hålla uppda-
terad. Den kräver ingen forskningskom-
petens då problemen som ligger till grund 

för insamlandet och sammanställningen 
inte är vetenskapliga problem.11 Det är 
även Försvarsmakten som har behov av 
att göra informationen tillgänglig i sin or-
ganisation och det är Försvarsmakten som 
kan avgöra vem som behöver vilken infor-
mation utifrån krav på sekretess. Behovet 
av sekretess utgör också en viktig skill-
nad mellan verksamheterna som bedrivs i 
Försvarsmakten och vid Försvarshögsko-
lan. Sekretess och akademisk forskning 
är svåra, om inte omöjliga, att förena då 
de syftar till och värdesätter olika saker. 
Sekretess bygger på restriktioner och 
syftar till att hemlighålla kunskap. Aka-
demisk forskning å andra sidan bygger på 
öppenhet och syftar till att upptäcka och 
förmedla ny kunskap. Verksamhet som 
involverar sekretess är därför olämplig 
att blanda med akademisk verksamhet – i 
synnerhet forskning. 

Forskningskompetens krävs däremot 
i sökandet efter förklaringsmodeller för 
slagfältets problem och utmaningar. Att 
hitta och värdera dessa förklaringsmo-
deller är ett vetenskapligt problem som 
kräver kunskaper om vetenskapsteori och 
forskningsmetoder. Således krävs det att 
man genomgått en forskarutbildning – 
disputerat – för att kunna göra detta. Det 
behöver inte nödvändigtvis vara militär 
personal som forskar om slagfältets pro-
blem och utmaningar även om erfarenhet 
från det militära kan vara till nytta. Lika-
fullt räcker det inte med att ha personal 
som kan forska utan det måste även finnas 
en idé om hur forskningen ska läggas upp. 

11. Självklart finnas det vetenskapliga aspek-
ter som måste tas i beaktande vid insamlandet, 
bearbetandet och analyserandet av denna typ av 
information. Operational research är viktigt 
och en stor del i de amerikanska försvarsgre-
narna i Sverige bedrivs den främst av Totalför-
svarets forskningsinstitut (FOI). 
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Med andra ord är problemet inte att of-
ficerare ska forska på taktik som Wiklund 
gör gällande. Problemet är betydligt mer 
komplext än så. På Försvarshögskolan, 
som är Wiklunds fokus, är utmaningen 
inte bara att det råder en brist på forskare 
i allmänhet, och en brist på forskare i tak-
tik i synnerhet. Framförallt så saknas en 
ordentlig idé om hur forskning rörande 
slagfältets problem och utmaningar ska 
gå till. Ett första steg för att komma till 
rätta med denna brist skulle till exempel 
kunna vara att göra en systematisk forsk-
ningsöversikt avseende taktik för att på 
så sätt få en överblick över vilken forsk-
ning som finns och vilka forskningsluck-
orna är. När forskningsfronten och forsk-
ningsluckorna väl är identifierade skulle 
det vara på sin plats att publicera en an-
tologi med den senaste forskningen inom 
taktik för att sedan ta fram en lärobok i 
taktik. Den tror jag Wiklund skulle vilja 
ha, snarare än en ny definition av taktik 
och ett nytt reglemente! 

Beroende på hur många forskare man 
har, skulle den typen av ansträngning 
ta cirka två till sex år att genomföra. I 
väntan på detta kommer vår kunskap om 
taktik att vara begränsad. Nu betyder inte 
det att utbildningen i taktik behöver vänta 
men man ska vara medveten om att kun-
skapen som förmedlas har luckor. Med 
tanke på att kunskaperna om taktik till-
sammans med förutsättningarna och be-
hoven för kunskapsinhämtning ser olika 
ut i Försvarsmakten respektive Försvars-
högskolan kommer utbildningen i taktik 
också att till del se olika ut. Samtidigt är 
målet det samma – taktiskt skickliga of-
ficerare. Det finns också delar av utbild-
ningarna som överlappar varandra men 
här krävs också ett bättre samarbete. 

Försvarsmakten, med tillgång till sam-
manställd information om fakta och sak-

förhållanden gällande stridssituationer 
samt tillgång till förband och materiel, 
bör i sin taktikutbildning ha ett fokus på 
att förmedla denna information och öva 
på de procedurer och rutiner som måste 
fungera för att kunna organisera och 
manövrera förband på slagfältet – för att 
kunna tillämpa taktik. Försvarshögskolan 
– som forskar på slagfältets problem och 
utmaningar – bör i sin taktikutbildning 
fokusera på att förmedla förklaringsmo-
deller för dessa problem och utmaningar 
samt hur man kan utvärdera och förfina 
dessa modeller. Försvarsmakten och För-
svarshögskolan måste samarbeta kring 
och tillgodose att personal och studeran-
de kontinuerligt får öva taktik i förhållan-
de till en motståndare. Antagonismen är 
svår att träna eftersom återkopplingsme-
kanismen är strid – vilket är livsfarligt, 
otrevligt och ovanligt. Det enda verktyg 
vi egentligen har att öva det med är krigs-
spel. Krigsspel är ett återkommande mo-
ment i marintaktiska utbildningarna på 
Försvarshögskolan samt på Sjöstridssko-
lan. Problemet är dock att även om krigs-
spel har använts i över tvåhundra år för 
att utbilda officerare så finns det inga full-
goda förklaringsmodeller som förklarar 
hur krigsspel fungerar som källa till kun-
skap. Dessa problem kommer vi inte lösa 
här och nu om ens någonsin, men bara att 
reflektera över dem kan göra oss klokare 
genom att det tvingar oss precisera vad vi 
vet och vad vi inte vet. 

Konklusion 
Med sin artikel sätter Wiklund diskus-
sionen om forskning och utbildning i 
marintaktik på kartan, men på grund av 
en begränsad analys av taktik och en av-
saknad av en genomgång av forsknings-
läget blir hans synpunkter missvisande. 
I mitt svaromål har jag försökt visa att
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problematiken i mångt och mycket lig-
ger i att det saknas en förståelse för vad 
vi kan veta angående taktik och vad det 
innebär att kunna taktik. Jag visar även 
att det finns goda anledningar att anta 
att taktiskt kunnande innehåller två 
olika sorters kunskap: en sorts kunskap 
om fakta och sakförhållanden gällande 
stridssituationen och en annan sorts 
kunskap rörande slagfältets problem och 

utmaningar. Att bara fastslå en defini-
tion kommer att exkludera mycket av det 
komplexa kunskapsområdet som är krig-
föring och taktik. Krigföring och taktik 
är svårt att undersöka och frågorna är 
många. Endast genom att Försvarsmak-
ten och Försvarshögskolan arbetar till-
sammans kan vi hoppas skapa taktiskt 
skickliga officerare. 
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 Örlogskapten
OLOF WALLENTIN

På jakt efter den marina taktiken
Abstract: This article explores what tactical instructions could and should include. 
An understanding of the tactician’s problem as a form of problem solving is sug-
gested, problem solving that occurs at all command levels. As the commander’s 
dilemma is always changing, the tactical solution likewise must change. Tactical 
instructions should assist the commander in understanding the problem on each 
level, rather than to prescribe solutions. In order to achieve a level of basic order 
within the forces, such instructions need to be complimented with organisational 
and procedural instructions, the level of detail of which is a trade-off between flexi-
bility and order.

Örlogskapten Olof Wallentin studerar vid Försvarshög-
skolans högre officersprogram. Förutom patrullbåtar och 
korvetter har han seglat skrivbord, bland annat som vakt-
chef vid FHQ i EUNAVFOR Atalanta, som taktiklärare vid 
Försvarshögskolan samt vid genomförandesektionen på 
Marinstabens Operationsavdelning.

I de senaste utgåvorna av Tidskrift i Sjö-
väsendet pågår en diskussion om vad 
den svenska marina taktiken (i bestämd 
form) egentligen består av. Rådande tak-
tikreglemente för marinen (TRM 1(A)) 
påstås inte ge de svar som efterfrågas. 
Bland annat hemställer Niklas Wiklund i 
TiS 6/2019 om tydligare instruktioner för 
”hur vi i Sverige ska genomföra marina 
operationer”1. Wiklund har fått instäm-
manden från ledamöterna Christer Hägg 
och Göran Wallén, vilka bägge vill se en 
bok med ”eviga sanningar”, kompletterat 
med instruktioner för de olika stridsom-
rådena.2

Denna artikel syftar till att undersöka 
rimligheten i att stadfästa sådana in-
struktioner, generellt och i den specifika 
svenska kontexten.

Hur ska vi förstå taktik?
Det är pikant att det i TRM inte finns 
någon stipulerad definition av just tak-
tik.3 Carl von Clausewitz definierar 
taktik som ”läran om stridskrafternas 
användning i strid”4. Med denna defini-
tion uppstår frågan när ”striden” egentli-
gen uppstår. Wiklund lånar från TR FL 
1987, som definierar taktik som ”en sam-
manfattande benämning på varierande 
medel och metoder som används för att 
i varje situation på bästa sätt nå ett be-
stämt syfte med striden och övrig verk-
samhet som hänger samman med den”5. 
För bättre förståelse av taktikbegreppet 
lånar jag från Anders Palmgren, som i ett 
opublicerat arbete diskuterar essensen i 
begreppet taktik, ”som ett sätt att tänka 
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och handla ändamålsenligt [, egentligen] 
en form av problemlösning […] vilket 
är överförbart på krigföring som helhet, 
dvs. även på strategi och politik”.6 Än-
damålsenligt är ett nyckelord, vilket ska 
förstås så att de effekter som åstadkoms 
bidrar till att uppfylla den kedja av syften 
som på storstrategisk nivå utgörs av den 
politiska viljan. 

En vida spridd modell postulerar att 
strategi handlar om att kombinera mål, 
medel och metoder.7 Detta är dock en 
ofullständig definition, eftersom det sna-
rare är ”huret”, hur vi vill åstadkomma 
en viss förändring (eller icke-förändring) 
av systemet – alltså förändringsteorin 
”a theory of success”, som är relevant.8 
Detta kan vi konstatera vara giltigt för 
alla ledningsnivåer, eftersom varje hie-
rarkisk nivå har att uppfylla uppdrag med 
syften som formulerats av överordnade. 
Därmed är en konceptuell uppdelning av 
begreppen ”strategi”, ”operationskonst” 
och ”taktik” svår att åstadkomma annat 
än med hjälp av de organisatoriska hie-
rarkierna.9 Svenska försvarsmakten har, 
tycks det mig, (i gott sällskap) felaktigt 
tolkat Luttwaks ”levels of strategy”10 som 
en organisatorisk snarare än konceptuell 
hierarki. Därmed kan vi fastna i fruktlösa 
diskussioner om huruvida något är ”tak-
tik eller stridsteknik”11, när det egentligen 
handlar om samma typ av problemlös-
ning, låt vara att beslutsproblemen ser en 
aning olika ut, och därmed vilka medel 
och metoder som är applicerbara. Tak-
tik utövas inte endast på en nivå. Taktik 
(borde) utövas på alla hierarkiska nivåer.

Wiklund konstaterar i sin artikel att 
”vi har en väl fungerande och utveck-
lad taktik för ytstrid, ubåtsjakt och 
minröjning”.12 Men om mål och medel 
(om vi nu anammar den definitionen) 
liksom kontext kan ändras, måste även 

förändringsteorin (metoderna) som ska 
åstadkomma önskat systemtillstånd juste-
ras. Således kan det heller inte finnas en 
taktik för varje stridsområde; taktik va-
rierar beroende på omständigheterna. Den 
som endast har en taktik, blir förutsägbar, 
vilket – försiktigt uttryckt – är dåligt för 
att uppnå framgång. Därmed kan (eller 
bör) det inte finnas en svensk operativ tak-
tik, och ej heller en svensk marintaktik. 
Taktik är unik för varje situation.

Det finns dock i en organisation ett be-
hov av en grundläggande ordning för att 
det ska kunna gå att använda denna till 
de kreativa taktiska lösningar som chefen 
tänker ut för att uppnå syftet med uppdra-
get.13 Detta kräver en viss grad av stan-
dardisering av indelning och metoder. Att 
”börja från noll”, utan någon gemensam 
ram att utgå från, varje gång ett uppdrag 
ska lösas är inte direkt optimalt. Detta 
innebär således att det uppstår en (svår 
men viktig) avvägning under ”produk-
tion” av krigsförband mellan standardise-
ring och flexibilitet. Här kan vi lära oss av 
Meir Finkels teorier om hur en krigsmakt 
skapar flexibilitet genom (bland annat) 
urval och övningsupplägg.14

Av en instruktion15 i taktik bör vi alltså 
förvänta oss en diskussion om typen av 
beslutsdilemman för varje hierarkisk 
nivå, snarare än vad Palmgren kallar 
”applikation av traditionstunga föreskrif-
ter om strid”16. Tyngdpunktsbedömning,17 
hur risk ska hanteras,18 samt avvägningen 
mellan offensiv och defensiv inriktning 
liksom mellan direkt och indirekt metod19 

är (en ej uttömmande lista på) exempel av 
inslag. Denna typ av avvägningar sker på 
alla nivåer, även om utrymmet för vissa 
val beror på nivå och vad chefen där har 
att besluta om. Våra bästa förklaringsmo-
deller för vinst och förlust (vilket Patrik 
Hulterström diskuterar på annan plats 
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i detta nummer) bör ingå. Möjligen ska 
instruktionen även innehålla vissa eta-
blerade lösningar (som till exempel de 
sju metoder att föra sjökrig vilka Corbett 
serverar oss). 

Vidare behövs alltså, utöver instruk-
tionen i taktik, för att åstadkomma ”ord-
ning”, föreskrifter för varje hierarkisk 
nivå om hur vissa grundläggande saker 
ska utföras – nomenklatur, samband och 
ledningsprinciper är tre saker som nog 
skulle omfattas. Det är endast med denna 
typ av instruktioner som det går att strida 
som en enhet. Hur detaljerade dessa fö-
reskrifter ska vara är beslut som behöver 
fattas för varje nivå.

Den marina krigföringen...
För förståelsen av sjökriget har jag i det 
följande lånat av den maritima skolan och 
Corbett, som har lärt oss att nyckeln till 
framgång i sjökriget är själv uppnå eller 
att förneka fienden sjökontroll (varförut-
an det inte går att använda havet för sina 
syften, i det fortsatta kallar jag i likhet 
med FOI och FM förnekande av sjökon-
troll för ”avregling”).20 Corbett är tydlig 
med att kontroll inte är ett syfte i sig utan 
något man använder för att kunna åstad-
komma något annat,21 nämligen stödja 
eller hindra diplomati, handel och/eller 
militär verksamhet.22 Här rör sig Corbett 
som synes på vad Luttwak kallar storstra-
tegisk nivå. I det Corbett kallar ”Conduct 
of Naval Operations” beskriver han inal-
les sju sätt att antingen säkra, bestrida el-
ler exploatera sjökontroll.23 Här anser jag 
att Corbett blandar analysnivåer, då me-
toderna att säkra och bestrida sjökontroll 
är av operativ art, medan ”metoderna” 
att exploatera kontrollen snarare är må-
let med den operativa verksamheten, och 
bättre beskrivs som metoder på militär-
strategisk nivå. 

Sjökontroll bör inte förstås som att den 
enes död är den andres bröd, och kontroll 
förstås bättre om det inte ses som ”allt el-
ler inget” – graden av kontroll beror helt 
enkelt på relativa förmågor samt på vad 
aktörerna vill ha havet till. Efter Corbett 
har skillnaden mellan kontroll och avreg-
ling elaborerats.24 Med detta har begrep-
pet ”A2/AD”25 haussats runt Kinas ökan-
de förmåga att hindra USA att uppträda i 
västra Stilla havet och hur denna situation 
ska mötas – så kallad ”counter-A2/AD”.26 
A2/AD har även (en aning överdrivet 
enligt Robert Dalsjö) använts för att be-
skriva resultatet av de ryska vapensystem 
som försvarar Kaliningrad-exklaven.27 

En viktig insikt är att uppfattningen 
om kontroll är subjektiv. Det är när en ak-
tör tror sig ha tillräcklig överhöghet över 
ett havsområde för att där med accepta-
bel nivå av risk kunna använda det till det 
hon vill, som uppfattningen av att ha sjö-
kontroll uppstår. Men det är inte förrän 
sjökontrollen testas genom att försöka 
använda havet till sina syften, som vi vet 
om den objektivt ”finns”. Därmed blir 
kontroll även ett flyktigt begrepp – det är 
inte förrän motståndaren (eventuellt) age-
rar som man verkligen vet huruvida man 
har den kontroll man trodde man hade. 

Detta gäller på motsvarande sätt även 
avregling. Den bästa sortens avregling 
är den som aldrig behöver prövas, för att 
motståndaren upplever sig inte kunna fö-
reta sig det denna vill. Sådan avregling 
har mycket stora likheter med avskräck-
ning. Det objektiva svaret huruvida av-
reglingen är reell kommer först då den 
presumtivt avreglade ändå försöker be-
driva operationer i det avreglade områ-
det.

Sjökontroll och avregling kanske bäst 
kan betraktas som ”avgörande förhål-
landen”28 i en operationsdesign, och
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därmed som en viktig del i den plan som 
ska åstadkomma operativa målsättningar 
i den marina arenan.29 Att i en uppdrags-
ställning ”uppnå sjökontroll” är dock som 
vi sett ovan ett ofullständigt syfte: utan 
ett överordnat syfte är det omöjligt att be-
döma vilka typer av effekter som behöver 
åstadkommas för att uppnå kontroll. Och 
detsamma gäller för avregling.

…för svenska marinen
De svenska marina stridskrafterna ska 
åstadkomma effekter som bidrar till upp-
fyllande av säkerhetsmålsättningarna 
enligt den nationella säkerhetsstrategin: 
Befolkningens liv & hälsa, samhällets 
funktionalitet samt förmågan att upprätt-
hålla grundläggande värden.30 Det är tyd-
ligt i den strategin att det yttersta målet 
är att Sverige ska få vara i fred, bildligt 
och bokstavligt.31 Sverige är en småstat, 
med de konsekvenser detta har. Det finns 
inga ambitioner att inleda en väpnad kon-
flikt för att åstadkomma politiska mål. 
Och som Jacob Børrensen konstaterar 
ligger det i (den lilla) kuststatens natur 
att hålla sig med en defensiv krigsmakt, 
som främst ska avskräcka andra (större) 
aktörer att ge sig på dem,32 genom att 
göra nyttokostnadsanalysen så oattraktiv 
som möjligt för dessa. Marinstridskraf-
terna gör sitt jobb som allra bäst om vi 
aldrig behöver användas i krig. Vi ska, i 
Överbefälhavarens ord, ”verka krigsav-
hållande”.33 

Jörgen Axelsson, Karl Sörenson och 
Jan Ångström har konstaterat att av-
skräckning kräver förmåga och trovär-
dighet: trovärdigheten ligger i (anfal-
larens uppfattning om) försvararens 
preferensordning (då anfallaren måste 
tro att försvararen föredrar krig framför 
underkastelse), och (anfallarens uppfatt-
ning om den relativa) förmågan ligger i

anfallarens preferensordning (då anfal-
laren på grund av förmågeförhållanden 
måste föredra status quo framför krig).34 
Om denna avskräckning misslyckas och 
kriget bryter ut handlar det för försvara-
ren istället att göra trovärdigt att denna 
kommer fortsätta motståndet, och har 
förmåga att tillfoga anfallaren sådana 
förluster att ”det inte är värt det” och an-
greppet därmed avbryts.35

Det finns under överskådlig tid en-
dast en geopolitisk aktör som vi tänker 
oss agerar militärt mot Sverige, och som 
därmed är ett problem att hantera för 
Försvarsmakten. Beroende på den hori-
sontella utbredningen av konflikten, kan 
vi tvingas hantera den ensamma, med 
Finland, eller med NATO. Även om en 
allians med Finland skulle innebära en 
avsevärd styrkeförändring, är det vid en 
allians med NATO-länderna som det sto-
ra skiftet sker för Sverige. Från att (som 
idag är normalläget) vara en småstat, och 
då i en konflikt ska ”undvika att förlo-
ra”36, hamnar vi i ett läge där vi är del av 
en stormakt och ”tillsammans med andra 
[ska] vinna kriget”37. 

Konsekvensen av detta är att svenska 
marinen kan får strida inte bara som små-
stat, utan som den starkare parten. Till 
exempel vid amfibieoperationer både som 
försvararen (Ryssland mot Sverige, eller 
mot Finland), och därmed avregla fien-
den så att denna inte kan invadera – och 
som anfallare (NATO till de baltiska län-
derna), och då vara del av operation som 
ska bestrida avregling (counter-A2/AD) 
för att möjliggöra tilltransport av tyngre 
markförband till Baltikum. Detta är två 
helt olika situationer, och dynamiken 
mellan defensivt och offensivt agerande 
(på samtliga nivåer) är helt annorlunda. 
Enskilt handlar det således om att bibe-
hålla avskräckning över tid, vilket kräver 
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huvudsakligen defensiv inriktning på 
alla nivåer för att inte kulminera. Över-
gång till offensiv sker egentligen blott på 
stridskrafts- och förbandsnivå, och då 
endast med ”kalkylerad risk”38. Som (åt-
minstone de facto) del av NATO kan med 
en ökad förmåga att säkra sjökontroll 
mer offensiv inriktning anammas, även 
på högre nivåer. Vi behöver alltså kunna 
hantera bägge krigsfallen, vilket får kon-
sekvenser på alla hierarkiska nivåer, och 
även behöver avspeglas i de taktiska in-
struktionerna. 

Genom att säkerställa att vi har kapa-
citet och trovärdig vilja att använda våra 
stridskrafter i dessa bägge krigsfall, kan 
vi i den bästa av världar avskräcka den 
presumtive fienden från att ta till våld, 
och slipper förlora freden. 

Slutsats
Taktik förstår vi bäst som ett sätt att lösa 
problem, och det går därmed inte att fö-
reskriva färdiga lösningar att tillgripa 
oavsett situation. Taktik är att i varje 
situation finna det bästa sättet att uppnå 
en målsättning. Taktiska instruktioner 
är relevanta för alla hierarkiska nivåer, 
och dessa instruktioner snarare än att 
föreskriva viss handling ska diskutera 
beslutsproblemet för varje nivå. Dessa 
instruktioner behöver hantera skillna-
den mellan de två situationerna ”Sverige 
ensamt”, samt ”Sverige som del av en al-
lians”. De taktiska instruktionerna behö-
ver kompletteras med föreskrifter av viss 
detaljeringsgrad, vilka säkerställer en 
grundläggande nivå av ordning. 
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Sea Power: The Missing Dimension1 
Perhaps the most oft-quoted refrain from Carl von Clausewitz’s On War is that 
“war is merely the continuation of policy by other means.”2 In essence, wars are 
political problems, and it follows that the history of warfare is a history of using 
violence to solve particularly vexing policy problems. Unfortunately, progressing 
from Clausewitz’s aphorism to an honest appraisal of the constantly evolving means 
of solving runaway political problems is far from simple. One crucial obstacle to a 
more thorough understanding of war is man’s obsession with his terrestrial domain. 
Indeed, many students of war’s history are sea blind, and mostly unwilling to con-
sider the place of ruling the waves as an often-essential component of Clausewitz’s 
“other means.” 

Dr. Chuck Steele is an Associate Professor of History at 
the United States Air Force Academy. He has written on 
naval affairs for Britain’s Naval Review, the Journal of the 
Australian Naval Institute, and the USNI’s Naval History 
Magazine.

While maritime affairs receive slight 
regard in many studies of regional and 
world histories, the matter is even worse 
when it comes to discussing the role of 
the oceans in the history of warfare. In 
general, the presentation of the history of 
armed conflict is an exceedingly terra-
centric enterprise. Despite modern war 
being waged not only on land but also 
on and beneath the seas, as well as in the 
skies above the seas, most modern texts 
on the history of warfare unreasonably 
focus on conflict in only one dimen-
sion. Regrettably, the history of warfare 
is commonly treated as little more than 
the history of armies and the battles they 
have fought.

Michael Howard,1 one of the finest mi-
litary historians of the modern era, pro-
vided a famous set of instructions in his 
essay2 “The Use and Abuse of Military 

1. Disclaimer: The views expressed in this pa-
per are those of its author and do not represent 
the official policy or position of the United Sta-
tes Air Force Academy, the Air Force, the De-
partment of Defense, or the U.S. Government. 
The author has used all of the texts mentioned 
in this essay for various iterations of core level 
military history courses and was never dissatis-
fied with their usefulness in preparing cadets for 
discussions concerning land warfare. Clearance 
number: #1 (PA#: USAFA-DF-2020-214).
2. Carl von Clausewitz, On War, trans. Mi-
chael Howard and Peter Paret, (Princeton: Prin-
ceton University Press, 1989), 87.
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History,” admonishing readers to study 
the subject in width, depth, and context.3 
However, the admonition most often goes 
unheeded, even in the small community 
of scholars dedicated to the study of the 
history of war. In particular, by down-
playing the role of sea power in the grea-
ter scheme of armed conflict, historians 
fail to make honest examinations of war 
in keeping with Howard’s prescription. 
Unfortunately, man’s obsession with his 
minority stake on this planet leads to 
inadequate consideration of war’s naval 
dimensions, and thus the forsaking of 
obligations to present comprehensive and 
accurate portrayals of the past. 

To illustrate the bias for land war-
fare, and its potential for distorting the 
views of future generations of leaders 
within the profession of arms, one need 
only consider some of the most popular 
studies of military history used in their 
education. Despite these texts capacity to 
inform opinions on the conduct of war on 
land, their weaknesses in addressing sea 
power limits their effectiveness as studies 
of war in the broadest sense. For instance, 
Howard’s trinity is poorly served in the 
manner in which most general studies of 
the history of war treat the apex of the 
Age of Limited War and the Great War. 
Specifically, students of conflict have 
been deprived of discourse on the relative 
significance of navies in determining the 
parameters for success in both conflicts. 
In these two instances (included here be-
cause their omissions are the most egre-
gious offenses against the demands of 
width, depth, and context), the importan-
ce of sea power is widely unreported, or 
under appreciated. 
3. Michael Howard, “The Use and Abuse of 
Military History,” The RUSI Journal, 107, no. 
625 (1962)

Silesia or the World
For years the two volumes of Warfare in 
the Western World served as the standard 
texts for the core military history courses 
at both the United States Military Acade-
my and the United States Air Force Aca-
demy (subsequently referred to as USMA 
and USAFA).4 When it came to providing 
a thorough analysis of the Seven Year’s 
War it did so only regarding land warfare. 
Cadets who read volume one learned that 
Prussian and British use of cadence made 
the movement of soldiers more efficient 
and that the locking of ranks made their 
fire more effective. Most of all, they lear-
ned of the genius of Frederick the Great. 
They read about his operational excel-
lence during the 1757 Rossbach-Leuthen 
Campaign, and about his tactical suc-
cess in that campaign’s climactic battle. 
Warfare in the Western World illumi-
nated what was necessary for Frederick 
II to seize and retain Silesia—what was 
missing was a similar treatment of Ge-
orge Anson and the role Britain’s Royal 
Navy played in concurrently creating the 
world’s greatest empire. 

In a chapter with approximately 37 
pages of text, the discussion of the Royal 
Navy’s contributions to victory during the 
Seven Year’s War was confined to a por-
tion of one paragraph and a reproduction 
of a painting of the Battle of Quiberon 
Bay. Anson, one of the most successful 
admirals in history, and the architect of 
the successful blockade of France during 
the war was not mentioned in the chapter 

4. West Point’s Robert Doughty and Rice 
University’s Ira Gruber edited the two volumes. 
The set was published in 1996 and remained in 
use at USMA and USAFA for over a decade. 
Robert Doughty and Ira Gruber ed., Warfare in 
the Western World, (Lexington: D.C. Heath and 
Company, 1996)
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by name or position, and despite 
the illustration, no mention was 
made of Edward Hawke, the vic-
tor at Quiberon Bay.5 

Similarly, readers of The Art 
of War in the Western World, 
written by Archer Jones, were 
denied a fair accounting of the 
exploits of Anson and the Royal 
Navy. In his 52-page chapter on 
warfare in the eighteenth cen-
tury, “The Primacy of the Line 
of Bayoneted Muskets 1700-
1791,” Jones offered scarcely 
more than a single page on wa-
ging war at sea. He provided a 
mere four paragraphs to cover 
the whole of naval affairs in the 
course of 91 years. The only na-
val engagement mentioned by 
name was the Battle of the Saints 
in 1782, and the only naval lead-
ers garnering mentions were the 
commanders of the rival fleets, 
Britain’s Admiral George Rod-
ney and his adversary, France’s 
Comte DeGrasse.6

Readers of the most recent core mili-
tary history text at USMA and USAFA 
fare no better than their counterparts a 
generation ago, when it comes to lear-
ning about the rise of the one enduring 
power during the Seven Year’s War.7 The 
West Point History of Warfare also men-
tions the Battle of Quiberon Bay, but once 

5. Doughty and Gruber, Warfare in the Wes-
tern World, 99.  
6  Archer Jones, The Art of War in the Western 
World, (Oxford: Oxford University Press, 1987), 
318-319.
7. Clifford J. Rogers and Ty Seidule, The West 
Point History of Warfare, (New York: Rowan 
Technology, 2014). This text is an electronic re-
source that includes a treasure trove of special 
interactive features.

again Anson and Hawke are nowhere to 
be found. Despite the immense invest-
ment and difficulty attendant on building 
a dominant naval force, no attempt is 
made to afford Britain’s Royal Navy any 
semblance of the attention given to Fre-
derick and his Prussian soldiers. Warfare 
in the Western World, The Art of War in 
the Western World, and The West Point 
History of Warfare all fail to extend 
the demands of width, depth, and con-
text to the whole of the Age of Limited 
War. Despite Britain emerging from the 
Seven Year’s War as the greatest power 
the world would know for the next two 
hundred years, the means by which that 

Baron George Anson; National Portrait Gallery, 
London.
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position was achieved is relegated to 
insignificance. For the authors of these 
books, the fascination with armies and 
their leaders obscured the accomplish-
ments of the most effective state in using 
war to solve the political problems of the 
mid-eighteenth century. 

If the purpose of these works was to 
examine the history of warfare genuinely, 
then more attention needed to be paid to 
sea power and its masters. While Frede-
rick II was a remarkable soldier and king, 
his accomplishments did not long outlive 
him. Indeed, in little more than twenty 
years after his passing the Prussian Army 
would be humiliated at the twin battles 
of Jena and Auerstadt—at Auerstadt, a 
single numerically inferior French corps 
commanded by Marshal Louis-Nicolas 
Davout routed the largest of the Prussian 
forces on either battlefield. The defeats 
were so devastating that Prussia would 
abandon what Frederick held dear and 
following the advice of Gerhard Scharn-
horst, a native Hanoverian, it would em-
bark upon a series of reforms that mi-
micked the French state of the military 
art. Meanwhile, Britain’s Royal Navy had 
eliminated France as a global threat at the 
Battle of Trafalgar in the year preceding 
Prussia’s calamitous day of reckoning. 
Britain, safe from the war making limi-
tations of a one-dimensional foe, was the 
one constant in every coalition arrayed 
against France and Napoleon. 

However, Britain’s ability to outlast 
Napoleon’s France was not merely the re-
sult of one naval genius, Horatio Nelson, 
doing a good day’s work. In fact, Nelson 
was mortally wounded early in the Battle 
of Trafalgar and exercised little, if any, 
control over his fleet during the fighting. 
To understand the sources of success in 
that battle and their impact on Britain’s 

subsequent role in the Napoleonic Wars, 
one must know the story of the matura-
tion of sea power under Anson. While 
remarkable even before the Seven Year’s 
War, the Royal Navy became more than a 
seafaring analog to Frederick’s Prussian 
Army. During the time of Anson the Roy-
al Navy separated itself from its peers, 
becoming the world’s most decisive figh-
ting force, and the main vehicle for ma-
king Britain the world’s greatest power.

As N.A.M Rodger noted, the Seven 
Year’s War was a pivotal moment in his-
tory. “For the first time, the British had 
concluded a war with extensive gains of 
territory overseas. A new sort of empire 
was now growing to rival the invisible 
empire of trade which they had long been 
building up.” While William Pitt is often 
credited with influencing events at both 
the strategic and operational levels of 
war, Rodger was clear to point out the de-
lineation of duties between the statesman 
and the sailor. “It is at this level, of stra-
tegic vision and political conviction, that 
Pitt truly changed the course of British 
history. It is not true, as an older genera-
tion of historians believed, that he was a 
talented leader of war in practical matters 
of planning and administration. He left 
those to others, of whom Anson was the 
most important.”8 

While his circumnavigation of the 
globe and capture of Spain’s Pacific trea-
sure galleon (1740-1744), were enough to 
make him a national hero, and the sub-
ject of Patrick O’Brien’s first work of 
naval fiction, Anson was far more than 
a sailor and commander of great abili-
ty.9 He enjoyed success at every level of 

8. N.A.M. Rodger, The Command of the Oce-
an, (New York: W.W. Norton, 2004), 290.
9. Patrick O’Brien, The Golden Ocean, (New 
York: W.W. Norton, 1994) The book was origi-
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war, but most importantly he proved to 
be the astute administrator necessary for 
putting the Royal Navy in a position to 
command the seas for two centuries. He 
concerned himself with matters that in-
cluded the creation of the Royal Marines, 
the adoption of standard uniforms for 
officers, the building of new warships—
including Nelson’s flagship at Trafalgar 
HMS Victory, the implementation of 
new regulations—including that which 
brought about the execution of Admiral 
John Byng for “not doing his utmost” in 
seeking battle, and the maintenance of 
fleets that were able to keep their French 
counterparts literally at bay, or doomed 
to destruction upon venturing to sea.10 
In short, Anson was at the heart of crea-
ting the most significant armed force of 
the modern era, and he did not manage a 
single mention in any of these texts on the 
history of warfare. 

1916
Shifting the emphasis in the history of 
warfare to conflict in the last century 
has not eliminated the generations old 
penchant for reveling in stories of armies 
and land battles. Whereas most people 
concerned with war at sea understand the 
importance of the British Grand Fleet, 
its relevance is lost on many military 
historians. Astoundingly, the strategic 
importance of that force and the most 
important battle that it fought received 
as little attention in the three histories of 
war/warfare as the Royal Navy did in the 
nally published in 1956 and follows two young 
comrades through the years-long voyage of 
Anson’s fleet and its reduction to but a single 
fortunate ship HMS Centurion.
10. For a concise accounting of Anson’s contri-
butions to the Royal Navy see Andrew Lambert, 
Admirals, (London: Faber and Faber, 2008), 121-
156. 

previously mentioned accounts of the Se-
ven Year’s War.

By far, Jones in his The Art of War 
in the Western World provided the most 
comprehensive of the thoroughly poor 
treatments of the Great War at sea found 
in the popular texts. In a chapter of 54 
pages, he deemed naval affairs worthy 
of a mere six. Those six pages were in-
clusive of submarine warfare, the battles 
of Coronel, the Falklands, and Jutland.11 
Warfare in the Western World did not in-
clude any mention of the Battle of Jutland 
in its chapter on the battles of 1916 but 
did mention it in a brief paragraph in the 
succeeding chapter’s two and a half page 
treatment of unrestricted submarine war-
fare.12 The West Point History of Warfare 
offers a picture of the Battle of Jutland 
with an explanatory caption, but there is 
no separate text concerning the war at sea 
in the chapter describing the fighting of 
1916.13 

The omission of the British Grand 
Fleet and German High Seas Fleet from 
any discussion of 1916 borders on being 
unconscionable. Not only were the na-
vies of Britain and Germany at the cen-
ter of prewar tensions between the two 
nations, but they were critical to setting 
the strategic parameters for what was 
most likely the pivotal year of the war.14 

11. Jones, 443-449.
12. Doughty and Gruber, Warfare in the Wes-
tern World, 586-587.
13  Rogers and Seidule, The West Point History 
of Warfare, as the text is electronic, there are no 
standard page numbers. The image and caption 
are figure 8.22 in the chapter dealing with 1916.
14. The “irrationality” of German naval plan-
ning and the tension that it created with Britain 
is addressed well by N.A. M. Rodger in a recent-
ly published collection of essays on the Battle 
of Jutland compiled by a group of German sc-
holars. N. A. M. Rodger, “Anglo-German Naval 
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Furthermore, when considering the 
war’s devolving into an attritional strugg-
le, the Battle of Jutland may well have 
been the single most important battle of 
1916. Certainly, the casualties produced 
at Jutland were minuscule in comparison 
to those suffered at Verdun, the Somme, 
and in the Brusilov offensive, but it was 
Germany’s inability to wage war effecti-
vely at sea that would have the direst of 
consequences. 

For Germany, British participation 
in the Great War was unexpected and 
extraordinarily vexing. The first and 
arguably most significant contribution 
Britain made to the war was to send its 
most powerful expression of sea power, 
the Grand Fleet, to its wartime stations 
in the North Sea to impose an effective 
distant blockade. Despite Germany ha-
ving the second largest navy in the world, 
the Grand Fleet remained much stronger 
in all ship types and was not an inviting 
target. Considering the expense and dif-
ficulty associated with the construction 
of the High Seas Fleet, Germany was not 
willing to risk a general engagement, un-
less favorable conditions could be crea-
ted. Whether German Chief of the Gene-
ral Staff Erich von Falkenhayn believed 
his argument or not, he appealed to Kai-
ser Wilhelm II’s frustration with Britain 
as his ultimate objective in pursuing a 
disastrous campaign of attrition against 
the French at Verdun. Noting “for Eng-
land the campaign on the continent of Eu-
rope with her own troops is at bottom a 
side-show. Her real weapons here are the 
French, Russian, and Italian armies.”15 

Rivalry 1860-1914.” In Jutland: World War I’s 
Greatest Naval Battle, edited by Michael Ep-
kenhans, Jörg Hillman, and Frank Nägler, (Lex-
ington: University of Kentucky Press, 2015), 19.
15. Erich von Falkenhayn, General Head-

When the High Seas Fleet did en-
gage the Grand Fleet on the last day of 
May 1916, the results were predictable. 
The Germans gave a good accounting 
of themselves, but the British retained 
command of the seas. Admiral Reinhard 
Sheer’s fleet performed well, Admiral 
Franz Hipper’s battlecruisers particularly 
so while engaging British Admiral Da-
vid Beatty’s battlecruisers, but when 
Sheer ran into the might of Admiral John 
Jellicoe’s dreadnaughts, retreat was the 
only sensible option. The significance 
of the British victory at Jutland was im-
mense. As Colin Gray put it, “the coali-
tion of Britain, France, Russia, Italy, and 
eventually the United States could not 
win the First World War at sea, but they 
could lose it there—and in the course of 
a single afternoon.”16 The war of attrition 
quarters 1914-1916 and its Critical Decisions 
(London: Hutchinson, 1919), 214.

Admiral John Jellicoe, Wikipedia.
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continued, and Germany added despera-
tion to its frustration.16

The German failures of 1916 demon-
strated the inability of German military 
power to deal a significant blow to British 
sea power, and that resulted in other ca-
lamitous decisions. Primarily, failure to 
break the blockade by conventional me-
ans led to Germany turning to submari-
nes to inflict harm in kind on Britain. Alt-
hough submarine warfare was addressed 
in all the general treatments of the history 
of warfare examined here, without a de-
tailed examination of naval affairs it was 
not done so within its proper context. The 
submarine campaigns of 1915, 1916, and 
1917 remain significant to military histo-
rians fixated on land warfare only becau-
se they brought America into the war, and 
despite the importance of the British and 
American navies in defeating the subma-
rine menace, the actions of armies gar-
nered the lion’s share of attention in each 
of the studies of the history of warfare. 
In general, the actions of navies were ta-
ken for granted and oceans appeared to 
be mere conduits for the transportation of 
ground forces—not significant theaters 
in their own right. 

16. Colin Gray, The Leverage of Sea Power, 
(New York: Free Press, 1992), 177.

SO WHAT?
Why does this matter? It matters be-
cause history is the best means of un-
derstanding the complexities of war. It 
matters because to avoid addressing na-
val affairs in these instances and others 
is to interpret the past in a manner that 
perpetuates parochialism. The failure to 
abide by the requirements of examining 
war in width, depth, and context creates 
the illusion that the study of war can be 
reduced to a single arena—this has not 
been true in practice and should not be 
accepted as true in theory. By omitting 
sea power from broader considerations 
of the history of war, historians have 
unwittingly crossed the line separating 
education from indoctrination. Without 
devoting time and space in the general 
studies of conflict to the preparation for 
and conduct of war at sea, military histo-
rians are promoting a simplistic view of 
the past that is exceedingly self-indulgent 
and detrimental to informing opinions on 
the future of war. As long as humans in-
habit an ocean planet, and as long as they 
remain prone to solving their intractable 
political problems through war, naval 
history deserves a place in the education 
of those charged with solving those pro-
blems. 
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Isbrytaren Oden har gett svensk polarforsk-
ning en internationellt mycket framstående 
särställning: Hur säkerställer vi en fortsättning?
Abstract: With the icebreaker Oden as platform, Swedish ship-based Arctic research 
has gradually over nearly three decades achieved an internationally recognized 
leading role. Since the first expedition to the central Arctic Ocean in 1991, Swe-
dish researchers has made major breakthroughs and established leadership in areas 
such as atmospheric science, biology, geology and geophysics, meteorology and che-
mical and physical oceanography. An extensive group of established researchers, 
ranging from senior to future leaders, have built up their scientific knowledge and 
operational skills during the 26 expeditions Oden have completed so far (Figure 1, 
Tables 1-2). Swedish polar research has a strong legacy. In less than 10 years, Oden 
will no longer meet the requirements for operating in the central Arctic. Without a 
new research icebreaker, Sweden will not be able to contribute to the understanding 
of, for example, climate and environmental change in the Arctic and its consequen-
ces, an issue highlighted in IPCC’s (Intergovernmental Panel on Climate Change) 
latest 2019 report ”The Oceans and Cryosphere in a Changing Climate”.
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Sammanfattning
Med isbrytaren Oden som bas har svensk fartygsbaserad Arktisforskning under nära 
tre decennier successivt erövrat en internationellt tydlig och ledande roll. Från att den 
första expeditionen gick till de centrala delarna av Arktiska oceanen 1991 har svensk 
forskning gjort stora genombrott och utvecklats till att bli ledande inom områden som 
atmosfärsvetenskap, biologi, geologi och geofysik, meteorologi samt kemisk och fy-
sisk oceanografi. En omfattande grupp av ansedda forskare, allt från seniora till framti-
dens ledare, har byggt upp sin kunskap och verksamhet under de 26 expeditioner Oden 
genomfört fram till nu (Figur 1, tabeller 1-2). Svensk polarforskning har ett starkt arv 
att förvalta. Om mindre än 10 år uppfyller Oden knappast längre de krav som ställs 
för att operera i högarktis. Utan en ny forskningsisbrytare kommer Sverige inte att 
på samma framstående sätt kunna bidra till förståelsen av t.ex. klimatförändringen 
i Arktis och dess konsekvenser; en fråga som lyfts fram i IPCCs (Intergovernmental 
Panel on Climate Change) senaste rapport The Oceans and Cryosphere in a Changing 
Climate från 2019. 

Inledning
“The greatest historical achievement in Swedish polar exploration is no doubt the 
voyage along the North-East passage by the ship Vega in 1878-1879. The triumphant 
completion of this expedition of A.E. Nordenskiöld also involved a circumnavigation 
of the entire continent of Eurasia. On April 24, 1880, the long voyage of the Vega ended 
in Stockholm.” 

Gösta H. Liljequist, 1993. High Latitudes, A History of Swedish Polar Travels 
and Research.

Kungliga Örlogsmannasällskapet föreslog 1976 att hedra hundraårsminnet av Vega-
expeditionen genom att skicka en svensk statsisbrytare genom nordostpassagen, så att 
säga i Vegas kölvatten. En grupp visionärer insåg den vetenskapliga potentialen i för-
slaget, som några år senare kom att leda till en expedition med statsisbrytaren Ymer: 
Ymer-80 expeditionen, till Barents hav, Framsundet, och Nansenbassängen i egentliga 
Arktiska oceanen. Svensk polarforskning i Arktis fick därigenom en nystart, hundra år 
efter den framgångsrika expeditionen med Vega. 

Den framgångsrika och tvärvetenskapligt upplagda expeditionen med Ymer inspire-
rade etablerandet av en Polarforskningskommitté vid Kungliga Vetenskapsakademien 
(kva.se), med syfte att bl.a. förbereda ett förslag till en ny marin expedition till Arktis, 
med den svenska polarklassade statsisbrytaren Oden, som sjösattes 1988. Den tvärve-
tenskapligt och internationellt präglade första forskningsexpeditionen med Oden gjor-
des 1991. Den 7 september 1991 blev Oden ytfartyg nummer fem som lyckades bryta 
sig fram i packisen ända till 90° N, det första med konventionell framdrivning. Fyra 
sovjetiska atomisbrytare hade tidigare besökt polpunkten, den första 1977.

Expeditionen med Oden 1991 organiserades av Polarforskningssekretariatet, den 
myndighet som bildats 1984 med uppdrag att samordna och stödja svensk polarforsk-
ning. Polarforskningssekretariatet har i takt med svenska polarforskningsframgångar 
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successivt utökat expeditionsverksamheten från enstaka expeditioner till nära nog år-
liga expeditioner till Arktis och under en kortare tidsperiod även till Antarktis. Med 
start i 1991 års Oden-expedition fick svenska polarforskare tillgång till en världsunik 
forskningsplattform med kapacitet att operera även i svårtillgängliga istäckta områ-
den i Arktiska oceanen. Svensk isbrytarbaserad polarforskning tog därigenom ett kliv 
till den absoluta internationella forskningsfronten inom ett flertal naturvetenskapliga 
discipliner. Oden har fortlöpande med hjälp av forskningsstöd via Polarforsknings-
sekretariatet och direkta forskningspengar via främst Vetenskapsrådet (vr.se) och Knut 
och Alice Wallenbergs stiftelse (kaw.wallenberg.org) uppgraderats till att kunna utföra 
avancerad provtagning av luft, vatten och havsbotten, akustisk kartering av havsbotten 
och vattenpelaren, samt observation av liv i både hav och atmosfär. Oden är nu en av 
världens bäst utrustade isbrytare för forskning i polarområdena. 

Odens roll för internationellt vetenskapligt samarbete
Vår tillgång till en forskningsutrustad isbrytare har lett till att Sverige och svenska 
forskare är internationellt attraktiva samarbetspartners för polarforskning. Varje ge-
nomförd expedition består av forskare från många nationer och i flera fall har expe-
ditionerna med Oden varit delvis eller helt finansierade avseende fartygskostnaden 
genom avtal med andra nationer. Sverige slöt ett samarbetsavtal med USA:s National 
Science Foundation (nsf.gov) 2015, som fram till nu lett till tre gemensamma expedi-
tioner med Oden som forskningsplattform. Danmark och Kanada har helt eller delvis 
finansierat expeditioner i avsaknad av egna likvärdiga resurser för att nå områden i 
centrala Arktiska oceanen, vilket genom samarbete i god internationell anda varit till 
stort gagn för svenska forskare. Detta har även resulterat i att svenska forskare har 
bjudits med på andra länders expeditioner och därmed fått tillgång till ytterligare vär-
defulla resurser vad gäller datainsamling, data och instrumentkompetens. Vidare ger 
expeditioner där forskare från olika nationaliteter och med olika erfarenhet ypperliga 
tillfällen till utbildning och nödvändigt nätverkande för nästa generation forskare.

Det är inte enbart de fysiska resurserna med själva fartyget och alla forskningsin-
strument ombord på Oden som är unika. Både svenska och internationella kollegor 
beskriver ofta med påtaglig entusiasm och beundran arbetsmiljön ombord. De talar 
med värme i rösten om det stöd de får från besättningen och hur kunnig den är, och hur 
enkel, avslappnad och obyråkratisk men effektiv miljön är ombord.

Svenska forskargrupper inom olika discipliner har intagit internationellt framståen-
de positioner, i vissa fall världsledande, tack vare tillgången till forskningsplattformen 
Oden. Detta gäller t. ex. inom den breda geovetenskapliga forskningen med fokus på 
klimat och miljö, där forskargrupper med fokus på Arktis till stor del byggt sin verk-
samhet kring tillgången till Oden. Sådana grupper finns på de flesta svenska universitet 
samt några institut. 

Ett tydligt tecken på svensk framgångsrik Oden-baserad Arktisforskning är att två 
av de första fyra medaljer som International Arctic Science Committee delade ut till-
fallit svenska marina forskare (https://iasc.info/medal) som”recognition of exceptional 
and sustained contributions to the understanding of the Arctic”.
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Några expeditioner
Sverige hade en avgörande central roll i den första och hittills enda vetenskapliga djup-
havsborrningen i centrala Arktiska oceanen som genomfördes 2004 ca 145 sjömil från 
Nordpolen. Oden skyddade då tillsammans med en rysk atomisbrytare borrfartyget 
från den drivande packisen (Figur 2). Denna expedition (Arctic Coring Expedition, 
ACEX) drevs i regi av Integrated Ocean Drilling Program (IODP) (https://www.ecord.
org/expedition302/). Med nära 9 000 citeringar (januari 2020) har de publicerade re-
sultaten från ACEX blivit den överlägset mest välciterade av alla IODPs djuphavsborr-
ningsexpeditioner.1 Hundratals artiklar i internationell dagspress behandlade ACEX, 
som även fick omslag och innehåll i tidskrifter som National Geographic och Nature. 
Svenska forskares tillgång till Oden och ackumulerad erfarenhet av operationer i cen-
trala Arktis var en grundförutsättning för den vetenskapligt lyckade ACEX-expedi-
tionen. 

Ett annat exempel är expeditionen SWERUS-C3 (Swedish – Russian – US Arctic 
Ocean Investigation of Climate-Cryosphere-Carbon Interactions), som genomfördes 
med Oden 2014 i samarbete med ryska och amerikanska forskare. Sveriges neutrala 
roll i det redan då känsliga arktiska geopolitiska läget hade tveklöst en stor betydelse 
för Rysslands beslut att ge Oden tillstånd till att samla in data inom den ryska ekono-
miska zonen, data som bidragit till flera stora framsteg inom främst klimatforskningen. 
Sedan dess har ingen annan nation bjudits in för att samla data inom den ryska ekono-
miska zonen.  

Under expeditionerna till norra Grönland (Petermann 2015, Ryder 2019) nådde Oden 
dit inget fartyg tagit sig tidigare (Figur 3-4). Unika basdata samlades in, som bl. a. 
kommer att ligga till grund för att förbättra prognoser över hur mycket den globala 
havsnivån kommer att stiga när klimatet blir varmare. Sverige och svenska forskare 
har med hjälp av Oden direkt bidragit till att minska de enorma osäkerheter vi står 
inför vad gäller utvecklingen av Arktis isar, hav och ekosystem i ett varmare klimat. 
Den kunskapen är nödvändig för att vi skall kunna hantera effekterna av pågående kli-
matförändringar, som tydligt påpekas i IPCCs senaste rapport The Oceans and Cryo-
sphere in a Changing Climate från 2019 (https://www.ipcc.ch/srocc/).

Klimatet ändrar sig snabbare i Arktis än någon annanstans på jorden och för att 
förstå varför är observationer av det kopplade klimatsystemet på plats oundgängliga. 
Det enda sättet att detaljerat observera processer i atmosfären i Arktis är med hjälp av 
isbrytarbaserade instrument, och Oden har varit banbrytande även här. Ingen annan 
har konsekvent genomfört så avancerade och kompletta observationer av den central-
Arktiska atmosfärens sammansättning, struktur och processer i denna som under en 
rad Oden-expeditioner, till exempel Arctic Summer Cloud-Ocean Study (2008) och 
Arctic Ocean 2018. Med stöd av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse byggs nu ett 
Oden-observatorium upp som skall möjliggöra sådana observationer på varje expedi-
tion.  

1. http://iodp.tamu.edu/publications/bibliographic_information/citation_counts/Citations_  
 January2020.pdf
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Framtiden
Isbrytaren Oden har närmat sig en ålder där behovet av uppgradering blir så stort att 
det måste ställas mot kostnaden av ny isbrytare. Sverige bär ett arv att framgent fort-
sätta vara en framstående nation inom Arktisforskning genom tillgång till en modernt 
forskningsutrustad isbrytare. Polarforskning handlar om globala miljöfrågor, om hur 
inlandsisar smälter och påverkar havens tillstånd och cirkulation, hur vattenmassor, 
havsis och permafrost reagerar på ökande globala temperaturer, hur växthusgaser 
transporteras, miljögifter lagras och om hur polarhaven och polarområdenas klimat 
utvecklats över geologisk tid. Med andra ord, om Arktis väsentliga roll i den pågå-
ende dynamiska globala miljö- och klimatutvecklingen. Frågor som är aktuella och än 
mer kommer vara det för kommande generationer. En ny polarklassad isbrytare och 
forskningsplattform efter Oden skulle bli ett värdigt bidrag från Sverige till nödvändig 
internationell kunskapsuppbyggnad för att kunna hantera frågor om tillstånd och va-
riationer i särskilt Arktiska oceanens klimat- och miljöutveckling. 

Figur 1. Expeditioner i Arktiska oceanen med isbrytaren Oden 1991-2019. Rutter för de 
expeditioner som nämns i texten visas med vita linjer och övriga med svarta. Platsen 
på Lomonosovryggen ca 145 sjömil från Nordpolen där borrning utfördes under expe-
ditionen ACEX 2004 är markerat med en stjärna.
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Figur 2. Under Arctic Coring Expedition (ACEX) 2004 bröt Oden tillsammans med 
den ryska atomisbrytaren Sovetskiy Soyuz den drivande packisen i tillräckligt små 
bitar för att fartyget Vidar Viking skulle kunna hålla position och borra på drygt 1200 
meters vattendjup. Övre: Vidar Viking närmast, Oden i mitten och Sovetskiy Soyuz 
längst bort. Foto: Martin Jakobsson. Nedre: Bilden är tagen på 3 km höjd från helikop-
ter. A, Vidar Viking; B, Oden; C, Sovetskiy Soyuz. Foto: Per Frejvall.
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Figur 3. Under Ryder 2019 expeditionen blev Oden det första fartyget som tog sig in 
Sherard Osborn Fjord på norra Grönland. Fjordens botten kartlades med det skrov-
installerade multistråliga ekolodet och ett omfattande provtagningsprogram genom-
fördes med huvudsyftet att samla data för att undersöka om Ryderglaciären, som myn-
nar i fjorden, har påverkats av varmare havsvatten likt många andra glaciärer på 
Grönland. 39 forskare från fyra nationer deltog i expedition, som utsetts till Explorers 
Club Flag Expedition #51. Övre: Foto: Lars Lehnert. Nedre: Foto: Martin Jakobsson.
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Figur 4. Oden i Petermannfjorden på norra Grönland där Petermannglaciären myn-
nar ut. Petermannfjorden är närmare 2 landmil bred och ligger väster om Sherard 
Osborn Fjord på norra Grönland. Foto: Martin Jakobsson

Tabell 1 (nedan). Av Polarforskningssekretariatet (PFS) genomförda forskningsex-
peditioner i Arktiska oceanen med isbrytaren Oden 1991-2019. AWI: Alfred Wegner 
institut; IODP: Integrated Ocean Drilling Program; GEUS: De Nationale Geologiske 
Undersøgelser for Danmark og Grønland; NTNU: Norges teknisk-naturvetenskapliga 
universitet; KAW: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse; VR: Vetenskapsrådet; NSF: 
National Science Foundation; URI, University Rhode Island; WHOI: Woods Hole 
Oceanographic Institution.
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Tabell 2 (nedan). Forskningsexpeditioner i Antarktiska oceanen med isbrytaren Oden 
2006-2011. Dessa expedition var alla utförda i samarbete med amerikanska National 
Science Foundation (NSF).
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 Förvaltare
MIKAEL HULTZÉN BANK

Mikael Hultzén Bank är förvaltare och tjänstgör för närvarande som biträdande Militärrepresentant 
mot Allied Command Operations vid SHAPE i Mons, Belgien. Hultzén Bank tillhör ursprungligen 
3.Sjöstridsflottiljen där han har ett förflutet som vapentekniker, navigatör och senast som logistiker 
och ställföreträdande chef för 34.Underhållsenheten. 2019 studerade Hultzén Bank vid U.S. Navy Se-
nior Enlisted Academy vid U.S. Naval War College där han som första utländska elev valdes till Dis-
tinguished Honor Graduate och i samband med examen tilldelades U.S. Surface Navy Association’s 
prestigefyllda Peter Tomich Award för sina insatser under utbildningen. De tankar vilka ges uttryck 
för i artikeln är helt författarens egna.

Specialistofficerssystemet – Fortsatt utveckling 
med utländska influenser
Abstract: Should the Swedish Navy look at the U.S. Navy Chiefs Mess for guidance 
regarding its NCO community?  The Swedish Navy could have a lot to learn from the 
U.S. Navy Chiefs Mess on how senior leaders can become the backbone of the navy 
as it tries to reinstate the OR system. In this article the author, Distinguished Honor 
Graduate from the U.S. Navy Senior Enlisted Academy (SEA) class 226, gives a 
short resume of the education, sums up some of his personal experiences and finally 
elaborates on what the U.S. Navy Chiefs Mess has done to succeed, and what in that 
might be translated into progressing the development of the Swedish OR system. 

Bör den svenska marinen snegla på U.S. 
Navy och deras Chiefs Mess när vi fortsät-
ter utvecklingen av vårt OR-system? Jag 
menar att marinen kan dra många lärdo-
mar av att titta på hur U.S. Navy utbildar 
och använder sina Chiefs (OR 7-9) när vi 
själva jobbar för att få våra Specialistoffi-
cerare att bli ryggraden i den svenska ma-
rinen. Jag kommer här kort berätta om ut-
bildningen vid U.S. Navy Senior Enlisted 

Academy, vilka erfarenheter jag tar med 
mig därifrån och slutligen ge mina tan-
kar om hur utvecklingen av OR-systemet 
kan dra nytta av att snegla på U.S. Navy 
Chief’s Mess.

Utbildningen vid Senior 
Enlisted Academy
Under hösten 2019 hade jag nöjet att 
få studera vid U.S. Navy Senior Enlis-



298

ted Academy (SEA) vid U.S. Naval War 
College i Newport, Rhode Island, USA. 
SEA är en utbildning som riktar sig till 
blivande Master Chiefs (OR-9). Utbild-
ningen skall förbereda deltagarna för 
att tjänstgöra på högre taktisk/operativ 
nivå eller för att tjänstgöra som tjänste-
grenschefer på större förbandsenheter. 
Examen från SEA är dessutom ett krav 
för att kunna befordras till Master Chief 
i U.S. Navy. 

Utbildningen genomförs i två delar där 
det första, längre, skedet genomförs som 
distansutbildning. Under denna inledande 
del av utbildningen får deltagarna bryta i 
strategiska dokument och diskutera såväl 
militära som politiska frågeställningar 
kopplade till amerikansk säkerhetspoli-
tik. Under distansutbildningen skall stu-
denterna, utöver de uppgifter som lämnas 
in på respektive veckas tema, lämna in en 
essä på ett givet ämne var annan vecka. 
Allting som skrivs skall följa en metod 
som kallas Three Part Communications 
(3PC), vilket är ett sätt att stycka upp och 
leverera sitt budskap samtidigt som givna 
skrivregler åtföljs. Att under stor del av 
utbildningen arbeta självständigt på dis-
tans är annorlunda mot vad vi är vana 
vid, men det fungerar, enligt min uppfatt-
ning, väldigt bra. 

Den andra delen av utbildningen ge-
nomförs på plats vid SEA i Newport. 
Under denna del fokuseras mycket på 
ledarskap, föregångsmannaskap och för-
mågan att kommunicera i tal. De essäer 
som skrevs under första skedet skall här 
omvandlas till föreläsningar som hålls 
inför den egna basgruppen eller klassen 
som helhet. Fortfarande gäller strikta 
krav på att följa 3PC. Den som någon 
gång hör ett tal eller läser något skrivet 
av en amerikansk Master Chief, eller 
för den delen en svensk förvaltare med

examen från SEA, kommer märka att de 
alla följer i princip samma mönster. 

Jag kände igen stora delar av ledar-
skapsutbildningen, vilket jag inte hade 
förväntat mig. Vi använder andra utbild-
ningsmodeller i svensk utbildning, men 
sakinnehållet är i stort sett detsamma. 
Tyngdpunkten i utbildningen ligger på 
förmågan att kommunicera, såväl i tal 
som skrift. Anledningen till detta är en-
kel; som Master Chief är du den alla sjö-
män, specialistofficerare och även yngre 
officerare vänder sig till. Som högre spe-
cialistofficer måste du kunna uttrycka dig 
tydligt och sakligt; det är nämligen du 
som skall kommunicera chefens vilja och 
avsikt för dina yngre kollegor. 

Med den korta beskrivningen av ut-
bildningen tänkte jag belysa några av de 
erfarenheter jag tar med mig hem från 
Senior Enlisted Academy och som jag tror 
kan vara till gagn för marinen.

Erfarenheter från SEA
Sverige har i skrivande stund skickat två 
elever till utbildningen vid SEA och en 
tredje är antagen för att påbörja utbild-
ningen till sommaren. Jag var den andra 
eleven att genomföra utbildningen och 
den förste som tidigare genomfört Hög-
re Specialistofficersutbildning (HSOU). 
Innehållet i utbildningen vid SEA påmin-
ner till viss del om HSOU. Tempot och 
prestationskraven, såväl som den aka-
demiska nivån, ligger däremot generellt 
på en högre nivå än vid HSOU. SEA kan 
för en svensk deltagare därför ses som 
en fortsättning på HSOU. Som svensk 
förvaltare med examen från HSOU kan 
jag dock konstatera att vi har en mycket 
hög utbildningsståndpunkt och står oss 
klart väl i jämförelse med våra ame-
rikanska specialistofficerskollegor på 
samma nivå. De utmaningar som finns 
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är främst kopplat till språk, kulturförstå-
else och bakgrundskunskaper om ame-
rikansk säkerhetspolitik. SEA riktar sig 
som sagt, bland annat, till dem som skall 
jobba inom försvargrensgemensamma 
eller multinationella staber. Mer än halva 
HSOU genomförs försvarsgrensgemen-
samt och studenten får under utbildning-
en genomföra planering på såväl taktisk 
som operativ nivå. Många av dem som 
kommer till skolan från U.S. Navy har 
däremot ingen eller liten erfarenhet av 
att jobba utanför eget förband, eller till 
och med utanför eget fartyg. De saknar 
därmed erfarenhet om övriga delar av 
sin egen försvarsmakt. Amerikanen har 
därmed ett betydligt smalare perspektiv; 
även om många varit stationerade över 
hela världen. Vår modell med en stor 
del försvarsgemensam utbildning ger en 
breddkunskap som många andra länders 
motsvarigheter saknar. Detta bör vi fort-
sätta med, utan att för den sakens skull 
tappa den marinspecifika utbildningen. 
Jag uppfattade att såväl mina studentkol-
legor som lärare vid SEA ser med viss av-
und på den breddkunskap vi som högre 
specialistofficerare i Sverige besitter.

Att en stor del av utbildningen vid SEA 
genomförs på distans är ingen slump. 
Inom U.S. Navy anser man sig inte kunna 
avvara ryggraden i marinen, det vill säga 
sina specialistofficerare, under så lång tid 
som 12 veckor. Chiefs är de som planerar, 
genomför och utvärderar en mycket stor 
del av verksamheten vid förbanden och 
ombord på fartygen och de behövs vid 
det egna förbandet. Utbildningen är ut-
formad så att du skall klara av den under 
tiden du utför, om än med viss begräns-
ning, din ordinarie tjänst. Har du blivit 
utvald att gå SEA förväntas du helt enkelt 
lägga ner den tid det kräver, på din fritid 
eller din frivakt. Denna modell kan vara 

svår att helt implementera i svenska ma-
rinen med hänsyn till svensk arbetsrätt. 
Det vittnar däremot om en inställning där 
man som utvald gör vad som krävs för att 
nå målet, även om det är på bekostnad av 
egen bekvämlighet. Vi skulle dock i vårt 
utbildningssystem kunna dra stor nytta 
av att genomföra betydligt fler av våra 
utbildningar på distans, antingen som 
helhet eller till del. Vinsterna är många: 
minskat antal resor, insparade kostnader 
på boende och traktamenten och frigjord 
tid för lärarna på skolan. Inte minst skulle 
det ge en ökad operativ effekt. En specia-
listofficer eller sjöman som kan genom-
föra 50 % av sin utbildning på distans 
kan fortfarande till del lösa uppgift på det 
egna förbandet och fartyget kan bibehålla 
sin operativa förmåga till sjöss. Att skapa 
förutsättningar för distansutbildning är 
att skapa förutsättningar för verkan till 
sjöss.

Under utbildningen vid SEA ställs över 
tiden specifika krav på deltagarna avse-
ende studieresultat, delaktighet och fy-
sisk förmåga. ”Three strikes and you’re 
out” gäller, det vill säga: missar du att 
lämna in en uppgift i tid, får underkänt 
på en uppgift eller IG på ett delprov så 
åker du ut när det händer tredje gången. 
Du kommer längs vägen självklart få 
hjälp för att klara dig, men har du inte 
det som krävs så får du lämna. Detta 
ger ett kvitto på att de som kommer ut 
med en examen faktiskt lever upp till en 
tydlig standard. Kraven gäller som sagt 
inte bara de akademiska prestationerna 
utan också de fysiska. Dag ett på plats 
i Newport innebär invägning och mät-
ning. Uppfyller studenten inte kraven blir 
denne omedelbart avskild. Min utbild-
ningsomgång, Class 226, bestod dag ett 
av 144 elever, 130 tog examen. Nära tio 
procent av studenterna avskildes alltså 
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av olika skäl. Vi kan i vårt skolväsende, 
och även vid förbanden, bli bättre på att 
ställa krav och kanske framför allt att ef-
terleva dem. Det finns exempelvis tydliga 
krav för oss i Försvarsmakten avseende 
fysisk standard, men det finns väldigt få 
konsekvenser om den enskilde inte lever 
upp till dem. 

Att ställa tydliga krav på studenter vid 
såväl SOU som HSOU är att ge en kvali-
tetsstämpel på specialistofficeren och en 
styrka i den ryggrad som specialistoffice-
ren förväntas vara.

Med de erfarenheter jag tar med av-
seende utbildningen vid Senior Enlisted 
Academy tänkte jag peka på några punk-
ter där jag tror att vi i svenska marinen 
kan lära av våra utländska kollegor.

Vad kan vi lära av U.S. 
Navy Chiefs Mess?
I Vår Militära Profession (FM-2015-
1597:7) står det under kapitlet speciali-
stofficerare att ”Försvarsmaktens spe-
cialistofficerare är de som ytterst svarar 
för att de praktiska militära kärnkunska-
perna vidmakthålls och utvecklas, samti-
digt som chefskap på lägre förbandsnivå 
kan utövas” (sid. 30). Man anger alltså 
tydligt att det är främst specialistoffice-
ren som skall stå för kunskapstradering 
när det gäller praktiskt militärt kunnande 
och samtidigt utöva ledarskap. Dessa två 
färdigheter, yrkeskunskap och ledarskap, 
kan sägas vara specialistofficerens es-
sens; det är dessa två egenskaper som gör 
specialistofficeren till ryggraden i för-
svarsvarsmakten. I boken ”The Nonco-
missioned Officer and the Petty Officer” 
(Dempsey och Battaglia, 2014) beskriver 
författaren just hur Petty Officers (OR 
6-9) utgör ryggraden i marinen och hur 
man i amerikanska försvarsmakten ser på 
deras förmåga till ledarskap, kunskaps-

överföring och föregångsmannaskap. En 
specialistofficers roll är enligt författaren 
att komplettera den taktiske officeren och 
samtidigt möjliggöra manskapets förmå-
ga (min övers: ”complement the officer, 
enable the force”, sid. 2). U.S. Navy ger 
specialistofficeren ett tydligt mandat att 
vara den som förmedlar och verkställer 
chefens vilja, vidarebefordrar yrkeskun-
skap och utövar ledarskap. Detta för att 
föra vidare; inte bara kunskap utan också 
arv, seder och traditioner. Detta tydliga 
mandat förutsätter dock att det samtidigt 
ges ett ägarskap. Våra specialistofficerare 
måste få tydliga mandat och ett ägarskap. 
Det är de inom marinen som skall stå för 
kunskapsöverföring och ledarskap; både 
gentemot sjömän och yngre specialistof-
ficerare, men också som mentorer åt de 
yngre officerare som gör sina första år 
ombord. 

För att stärka specialistofficerens roll 
som kunskapsbärare och ledare behövs 
det en tydlighet i vad som är officerens 
respektive specialistofficerens uppgifter 
och ansvar. Det krävs att det finns en tyd-
lig gräns mellan vem som gör vad. Idag 
ges exempelvis uppgifter som, enligt våra 
egna styrdokument, borde ligga på spe-
cialistofficeren istället åt yngre officerare. 
Man vill att de yngre officerarna skall 
lära sig yrket och veta vad det handlar 
om. Detta är naturligtvis i all välmening 
men det är också kontraproduktivt. Det är 
en kvarleva av det gamla NBO-systemet, 
som vi ju valt att lämna, att en ung officer 
måste kunna vara instruktör. Det måste 
officeren inte alls. Inte längre! Det finns 
specialistofficerare som skall sköta det. 
När den yngre officeren ges den uppgift 
som borde vara specialistofficerens sud-
dar man ut linjen mellan officerens och 
specialistofficerens ansvar och uppgif-
ter och berövar den senare just det man 
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sagt skall vara specialistofficerens kärna, 
nämligen kunskapsöverföring, ledarskap 
och föregångsmannaskap. 

Slutligen behöver vi tillse att det som 
kallas ledarskapstriaden införs på samtli-
ga nivåer, från enskild enhet ända upp till 
Försvarsmaktsledningen. Triaden innebär 
att det i varje chefsgrupp finns en chef, en 
ställföreträdare och en högste OR. I chefs-
gruppen behöver det finnas någon som ut-
talat är där för att företräda de frågor som 
rör sjömän, gruppbefäl och specialistoffi-
cerare samt ge efterfrågat stöd åt chefer. 
På samtliga flottiljer finns det idag en flot-
tiljförvaltare som gör det jobbet på stabs-
nivå, likaså finns det en försvarsgrensför-
valtare på varje taktiskt stab, men på de 
lägre nivåerna saknas denna funktion.  

Om vi skall nå målet att våra speciali-
stofficerare skall utgöra ryggraden i mari-
nen behöver vi ge förutsättningar för det. 
Vi behöver skapa en tydlig rollfördelning 
mellan OF och OR, vi behöver ge våra 
specialistofficerare tydliga mandat och 
ägarskap över de uppgifter som tillhör 
dem och vi behöver se till att OR finns 
representerade i ledningen på samtliga 
nivåer. Detta har man genomfört i U.S. 
Navy och man har gjort det bra. Lyckas 
vi också med detta har vi kommit en bra 
bit på vägen.

Denna artikel har i korthet beskrivit 
Senior Enlisted Academy, de erfarenheter 
undertecknad tog med sig därifrån samt 
beskrivit vad vi i svenska marinen kan 
lära av våra kollegor i U.S. Navy för att 

Författaren utsågs till bäste elev och mottager här U.S. Surface Navy Associatioń s 
”Peter Tomich Award” för sina insatser under Senior Enlisted Academy.
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vi skall lyckas med utvecklingen av vårt 
OR-system. I U.S. Navy infördes graden 
Chief Petty Officer den 1 april 1893. De 
har således haft några år på sig, men de 
har också lyckats att ge sina Chiefs en 
hög status som kompetensbärare, le-
dare och föregångsmän i marinen. Det 
finns många erfarenheter och lärdomar 
att dra från andra nationer som haft ett 

OR-system betydligt längre än svenska 
marinen. Genom att fortsätta skicka spe-
cialistofficerare till skolor utomlands, så-
väl som elever som lärare, tar vi med oss 
de erfarenheterna hem. Om vi skall lyckas 
med att få våra specialistofficerare att bli 
ryggraden i marinen finns det all anled-
ning att dra lärdom av de som gått före, 
som exempelvis U.S. Navy Chiefs Mess. 

Referenser:
Dempsey, M. E, & Battaglia, B.B. The noncommissioned officer and petty officer: Backbone of the 
armed forces. Washington DC: National Defense University Press 2014.
Högkvarteret. FMSI 2015, Underbilaga 1.1 Vår Militära profession med Vår Värdegrund (FM-2015-
1597:7). Hämtad från https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/vart-uppdrag/
underbilaga-1-1-fm2025-1597-7-fmsi-2015a1-var-militara-profession-med-var-vardegrund.pdf
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Corona - så påverkas Sjöfarten
Abstract: The Corona pandemic has influenced the shipping industry in different 
ways. In the global container businesses sudden changes in demands for container 
freight have caused problems. The drop in passenger business has resulted in laid-
up cruise ships and ferry routes struggling with low or zero margins. Change of 
crews has been more or less impossible during the spring and most seafarers has 
spent much more time onboard than planned. The tanker industry has benefitted 
from increased demand thanks to drop in oil price.

Sjöfarten har på intet sätt undkommit 
effekter av Corona-pandemin 2020. De 
olika segmenten har dock påverkats lite 
olika och även om det mesta varit nega-
tivt så finns det vissa ljuspunkter. Efter-
som krisen ännu pågår i skrivande stund 
så blir detta en beskrivning av det som 
skett fram till sommaren 2020 med ett 
försök att blicka något framåt. 

Obalans i globala flöden
Sjöfarten transporterar enorma mängder 
gods i logistiksystem som byggts upp 
under lång tid. Dessa system med far-
tyg, hamnar och anslutande transporter 
tar hänsyn till, och är optimerade för en 
förväntad volym, obalanser i flöden, sä-
songer med mera. Över många decennier 
har handeln optimerats och kontinuerligt 

anpassat sig för säsongsvariationer men 
även mindre variationer i efterfrågan 
pga. konjunkturcykler och annat. När 
Corona-pandemin slog till blev det som 
att kasta in en skiftnyckel i detta välol-
jade system. Plötsligt fanns det inget 
gods från Kina och sedan blev det tvärt 
om. De stora containerfartygen som 
troget vaggar fram på sina regelbundna 
trader från Asien till Europa fick se om 
sina tidtabeller. Fartyg och containers 
hamnade på fel ställen och det var svårt 
att planera eftersom efterfrågan försvann 
så plötsligt och kom tillbaka lika fort 
men inte samtidigt på alla marknader. 
I skrivande stund finns tillexempel ett 
ovanligt överskott på containers i Finland 
och underskott i Shanghai. Sakta rättas 
obalanserna till men det kommer att ta 
lång tid innan systemet är optimerat igen. 
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Tvärstopp för viss trafik
Så fort nyheterna visade bilder på kryss-
ningsfartyg som hade drabbats av pande-
min började avbokningarna komma in 
till kryssningsrederierna och nya bok-
ningar upphörde i princip helt. Värdet på 
marknadsledande Carnival Corporation 
minskade som mest med 85 % när hela 
branschens långsiktiga framtid ifrågasat-
tes. Färjenäringen drabbades nästan lika 
snabbt och alla resande försvann på en 
vecka. I princip alla kryssningsfartyg är 
för tillfället upplagda och flertalet fär-
jor ligger också till kaj. Eftersom många 
färjor kombinerar last och passagerare så 
fortsätter dock trafiken på många ställen 
men med en lönsamhet långt under den 
normala.

Besättningarna kommer 
varken till eller från  
fartygen
När länderna stänger och flygbolagen 
låter sina plan vara kvar på marken så 
drabbas alla de besättningar som skall 
hem eller ut på tjänstgöring. Näringen är 
helt beroende av att flygtrafiken är igång 
och att besättningarna som ofta kommer 
från Filipinerna eller Indien kan resa 
fritt. I de konventioner, som sjöfarten 
har att anpassa sig efter, finns bestäm-
melser över hur länge man får tjänstgöra 
ombord och i nuläget utverkas dispenser 
för att på olika sätt lösa situationen. En 
del rederier har chartrat egna plan och 
tvingats ta stora omvägar för att komma 
till ett land där byte kan ske utan karan-
tänsförfarande. För mer stationär verk-
samhet som tex oljeriggar så etablerar 
man rutiner för karantän till stora kost-
nader. Man bör heller inte glömma alla 
de sjömän som sitter hemma, ofta utan 
inkomst, och väntar på att komma ut. 

Låg efterfrågan på olja ger 
överskott och bra tank-
rater
Normalt produceras ca 100 miljoner fat 
olja per dag som sedan raffineras till 
olika bränslen och andra produkter. När 
flyget står på marken och bilarna inte 
rullar i samma utsträckning så minskade 
efterfrågan med upp till 20 %. Så snabbt 
kunde inte näringen ställa om och priser-
na på råolja föll som en sten och var till 
och med negativt. Detta gav den globala 
tankmarknaden glada dagar med priser 
långt över det normala när efterfrågan på 
transporter och lagring ökade. Speciellt 
det största segmentet så kallade VLCC 
fartyg togs i anspråk för lagring av spe-
kulanter som köpte billigt för att sedan 
sälja när priserna återvänder till normala 
nivåer.

Avslutningsvis
Liksom samhället i stort så påverkas sjö-
farten mycket av den pågående pande-
min. Intresset från olika regeringar att 
säkerställa sjötransporter och därmed 
försörjningen av samhället har varit stort 
och i vissa fall har man gått in och gett 
stöd. Näringen och inte minst alla besätt-
ningar har ställt upp och fortsatt leverera 
produkter i hamnar över hela världen. 
Kanske har vi lärt oss att “just-in-time” 
nog är resurseffektivt men också innebär 
en sårbarhet. För de rederier som har pas-
sagerare inför man nu en mängd åtgärder 
för att skapa ett tryggt resande med mi-
nimal risk för smitta. Förhoppningsvis 
kommer gästerna tillbaka. I takt med att 
länderna öppnas så kan fler och fler be-
sättningar komma hem och efterfrågan 
på olja verkar redan vara på väg upp igen.  
Sjöfarten fortsätter att förse oss med nöd-
vändiga transporter tryggt och säkert.
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Royal Danish Navy becoming a missile 
defense force by design
(Courtesy of Seapower magazine, published by the Navy League of the United States.)

Denmark has made a strategic decision to become an integrated air and missile 
defense (IAMD) navy.  The process started for the Royal Danish Navy at the 2010 
Lisbon summit when NATO expanded its theater ballistic missile defense plans from 
theater ballistic missile defense to territorial ballistic missile defense of European 
nations and populations. Denmark made the commitment to assume a growing role 
in IAMD to protect its fleet, the nation, and its NATO partners.  

According to the ”Agreement for Danish 
Defence 2018 – 2023,” the ”frigates will 
be prepared and equipped with missiles 
with the capability to defend and protect 
a naval force and coastal areas against 
enemy aircraft and certain types of mis-
siles.” Area air defence is central to cre-
dible deterrence and collective defence. 
The frigates would also be able to deploy 
to international missions in a littoral area 
air defence role.

”As part of preparing the Navy frigates 
for carrying missiles, a number of SM-2 
missiles will be acquired, and initial pre-
paratory work will be commenced with 
a view to acquiring SM-6 missiles with 
a longer range,” according to a statement 

from the Danish Defence Ministry.  ”This 
provides Denmark with a more complete 
frigate capacity that meets NATO’s force 
goals on maritime area air defence.”

For the Royal Danish Navy, this will 
require new systems and weapons to 
upgrade its fleet of three Iver Huitfeldt 
frigates, which entered service between 
2014 and 2015.  But, according to Captain 
Claus Andersen, deputy chief of staff, 
capabilities, for Navy Command Den-
mark, the ships were built to be flexible, 
and were designed to be able to upgrade 
their missile defense capabilities from the 
beginning.

The threat is growing.  According to 
the U.S. Department of Defense 2019 
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Missile Defense Review, more than 20 
states possess offensive missile techno-
logy, and many are expanding and mo-
dernizing their capabilities. Future ad-
versary offensive missile threats will be 
”diverse and dynamic,” the review said.

Threats such as supersonic aircraft, 
anti-ship missiles and ballistic missi-
les call for surface combatants with an 
IAMD capability that can pace the threat, 
and be prepared to deal with new wea-
pons such as hypersonic guided weapons 
in the not too distant future.

For Denmark, Andersen said there are 
different perspectives. ”One of those is 
the capability perspective, and another is 
also the more strategic perspective about 
who are our closest allies, and who we 
cooperate the most with. That’s very im-
portant to take into account because one 
of the most important elements of inte-
grated air and missile defense is intero-
perability. There’s a tendency to focus 
on sensors and effectors, but it’s just as 
important to focus on the interoperability 
part, and to be able to communicate, co-
ordinate and forward tracks to get a com-
mon picture. Being able to acquire and 
track targets with sensors, use the combat 
management system to determine a fire 
control solution, and engage targets with 
weapons is important, but our focus is 
very much on the interoperability part.”

Andersen said the Danish Navy is wor-
king on the TEWA—the Threat Evalua-
tion Weapon Allocation system—capa-
bility. Acquiring a target and creating a 
track and a weapon solution on a one-ship 
basis is doable. But doing it in a force is 
actually quite complicated. A ship that 
detects a target coming assigns a track 
number to it. The next ship picks it up, 
but it must have the same track number.  
”All of the participating ships need to be 

in the link system and the tracks need to 
be coordinated real-time,” Andersen said.  
”That’s the enabler.”

Most navies have some kind of natio-
nal equipment on board their ships from 
their own national industries. Denmark is 
no exception. While the simplest way to 
attain interoperability is to have everyone 
use the same systems, that is not always 
practical. ”So instead of using common 
equipment, we need interoperability, pro-
cesses and standards,” Andersen said.  
“Going back to the effector and the sensor 
part of IAMD, when we built these friga-
tes, we chose the Lockheed Martin MK 
41 vertical launch system, and in so doing 
we basically chose the Standard missile 
family. That means we now need the sen-
sors and combat management systems 
that can support using those missiles.” 

And today, Denmark has 50 SM-2 mis-
siles on order, as called for in the 2018 
Defense Agreement. This will give the 
Danish Navy an area-defense capability, 
but the RDN is also looking forward, and 
has begun a study about implementation 
of the SM-6 missile in the architecture 
onboard the frigates. ”This will give us 
a much longer effector range, and the 
ability to engage more advanced targets, 
Andersen said. ”We will also examine the 
feasibility of a possible future strike ca-
pability.”  

Working with the U.S. as its main 
partner, Andersen said the Navy also 
has to keep Danish industry involved. 
”Terma is our supplier for the combat 
management systems (CMS) and the IT 
infrastructure on our ships. We have the 
Terma C-Flex CMS on both the flexible 
support ships and frigates, as well as our 
patrol frigates and Arctic Offshore Patrol 
Vessels. And we also need to be able to 
cooperate with our European partners, as 
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well. We’re taking incremental steps. We 
are implementing the SM-2 missile area 
air defense capability, using our current 
Terma C-Flex combat management sys-
tem and sensor suite, the Thales APAR 
and Smart-L radars.”  

The frigates are equipped with both the 
MK 56 VLS launcher for the Evolved Sea 
Sparrow Missile (ESSM) and the MK 41 
VLS launcher amidships for SM-2 once 
those missiles were procured.

“We’re doing the SM-2 integration 
now, and we will then have the certifi-
cation, which is a significant process,” 
said Andersen. ”We plan to get the SM-
2s in 2023. As a member of the NATO 
Sea Sparrow Consortium, the Denmark 
already has the ESSM, and will also be 
receiving new ESSM Block II missiles 
shortly after the SM-2s arrive.”

Andersen said the Danish Navy cur-
rently uses the APAR radar for ESSM, 

as do the Dutch and the German navies.  
The new SM-2 missiles will need to be 
compatible with the current sensors, alt-
hough new sensors will be needed for 
BMD. Looking ahead, Andersen said the 
SM-6 study will evaluate the best sensor 
suite options for supporting a missile sys-
tem like that.

Interoperability
Bart Van der Graff, a former Lt. Col. In 
the RNLAF and an expert of missile de-
fense with Thales, said a radar must be 
powerful enough to see far beyond and 
into space to detect and track ballistic 
missile targets.

”The apogee of an intercontinental bal-
listic missile is way above the internatio-
nal space station. We can look up to 2,000 
kilometers, which is the range you must 
have to provide credible and timely early 
warning. Each kilometer equals time, and 

170218-N-YL257-048 MEDITERRANEAN SEA (Feb. 18, 2017) A U.S. Navy MH-60S 
Sea Hawk helicopter cargo from the fast combat support ship USNS Supply (T-AOE 
6) during a replenishment-at-sea as the Danish navy frigate HDMS Peter Willemoes 
(F362) pulls alongside. (U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class 
Christopher Gaines)
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time is what you need desperately against 
ballistic missiles--time to prepare a re-
sponse, and warn your local population.

Van der Graaff said NATO BMD part-
ners must be interoperable, not only from 
a technical perspective, but also from the 
human perspective, including language, 
terminology, protocols and procedures.  
NATO BMD relies on a very complex 
architecture involving sensors, combat 
management systems, effectors and com-
munications. Nations can use their own 
unique systems, but they must be able to 
exchange data, and reconcile tracks using 
the same message standard.

”Since the IAMD mission was already 
considered in the design phase of the Iver 
Huiltfeldt class frigates and several smart 
decisions were made with respect to 
which systems and sub-systems were de-
ployed and integrated, the Danish mariti-
me ballistic missile defense contribution 
to NATO will prove to be an affordable 
solution with low risk”, said Simon Pe-
tersen, Director Integrated Air and Mis-
sile Defense Mission Solutions at Terma.  
“While it does require a replacement of 
the current sensor suite on the frigates, it 
is important to consider that this upgrade 
would be required during the frigates’ 
midlife upgrade anyway, due to obsoles-
cence issues.”

When upgrading the sensor suite on 
the Iver Huitfeldt frigates, Petersen said 
Denmark has an option to select among 
several capable radar systems. ”This 
could allow Denmark to select a common 
radar architecture that can be leveraged, 
not only on the Iver Huitfeldt class, but 
also on other ship classes, such as the 
future replacement for the Thetis class 
Arctic patrol vessels, which would offer 
economy of scale and a common mainte-
nance and spare parts concept.” 

For Denmark, it’s not a matter of chan-
ging what they have, it’s really about ad-
ding to it, said Geoffrey Moss, Director, 
International Business Development, In-
tegrated Warfare Systems & Sensors with 
Lockheed Martin Rotary and Mission 
Systems. ”Countries that have their own 
combat management system don’t want 
to abandon that entirely for something 
new, like Aegis. For IAMD, what they 
need from AEGIS is the unique part--and 
it’s the really hard part--which is the fire 
control loop for the Standard missiles. 
Thanks to open architecture and a very 
clean interface design specification, we 
created the International Aegis Fire Con-
trol Loop (IAFCL).”

The IAFCL allows allies and partners 
to be able to utilize the Aegis Weapon 
System’s proven intercept capability in 
combination with their national combat 
management system. They can have ac-
cess to the Aegis Common Source Libra-
ry while maintaining their sovereignty 
over their national CMS.

”Denmark already has the launchers, 
and IAFCL will integrate with a C2 sys-
tem like the Terma C-Flex on the Da-
nish ships. They need the appropriate 
air search radar—a phased array S-band 
radar; the missile link to communicate 
with the Standard Missiles; and the Aegis 
algorithms,” Moss said. 

”The key is to being able to do those 
missions simultaneously is balancing 
your resources,” Moss said. ”If you are 
looking for BMD threats - looking up, 
and very far away, and you want to be 
able to do an air surveillance at the same 
time, then you have to balance your radar 
resources to do both. It used to be that you 
were a BMD ship or an AAW ship—one 
or the other. Today you have to do both 
simultaneously.”
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SM-2 has been integrated with both 
Aegis and non-Aegis combat weapon 
systems, 

It is currently in service with inter-
national customers including Australia, 
Canada, Germany, Japan, Korea, the 
Netherlands, Spain and Taiwan. SM-6 
has been approved for sale to several fo-
reign navies.

140619-N-ZZ999-167 PACIFIC OCEAN (June 19, 2014) The Arleigh-Burke class gui-
ded-missile destroyer USS John Paul Jones (DDG 53) launches a Standard Missile-6 
(SM-6) during a live-fire test of the ship’s aegis weapons system. Over the course of 
three days, the crew of John Paul Jones successfully engaged six targets, firing a total 
of five missiles that included four SM-6 models and one Standard Missile-2 (SM-2) 
model. (U.S. Navy photo)

”By upgrading the Iver Huitfelt-class 
frigates with SM-6 missiles and an 
IAMD capability, the Danish navy will 
get some of the most capable IAMD fri-
gates in the world, capable of defending 
against the advanced cruise and ballistic 
missile threat that is being developed and 
fielded by our adversaries,” said Terma’s 
Petersen.
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Book Reviews
Italian Vittorio Veneto-class Battleships by Andrzei Perepeczko 
(Kagero, paperback, £22.50) is another very useful reference from 
Kagero for ship modellers, containing drawings and photographs, in-
cluding details of the camouflage, with historical notes about the de-
velopment, building and the operations of these good-looking ships. 
Perepeczko reminds the reader that the four ships of this class were 
the most modern of their type anywhere in the world at the beginning 
of the Second World War, and the brief histories record the successes, 
as well as the failures, of the Italian Navy in the war in the Mediter-
ranean 1940-43.
British Town Class Cruisers:  Design, Development and Per-
formance: Southampton and Belfast Classes by Conrad Wa-
ters (Seaforth, hardback, £40.00). Ten ships of these handsome 
classes entered service in the Royal Navy between 1937 and 
1939.   They were the most modern cruisers in the Royal Navy 
when the Second World War began. They were built in answer to 
the 6-inch gun cruisers of the USA and Japanese navies, to po-
lice the world’s sea routes and to defend the British Empire. They 
gave sterling service throughout the war, playing their parts in 
victories at the Battles of the Barents Sea and of the North Cape, although all were 
damaged (some twice) and four were lost. Here Waters addresses their origins, de-
sign, building, the wartime improvements, their operations and performance, and their 
postwar histories. All with a well-researched and well-chosen suite of photos mostly 
in black and white but some in colour, and line drawings. There are also annexes on ca-
mouflage schemes , the Walrus amphibian, and battle honours. This is a beautiful and 
comprehensive book from a first-class writer which stands out as a definitive reference 
work on of the Royal Navy’s most important and successful warship designs.

 Ledamoten
PETER HORE

Peter Hore retired from the British navy in 2000 after a full 
career and is now a fulltime author and journalist specialising 
in naval history, strategy and biography.
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The Battlecruiser Repulse Detailed in the Original Builder’s 
Plans by John Roberts (Seaforth, hardback £30.00). These 
two sets of drawings show how Repulse looked first as built 
in 1916 (with some immediate postwar changes), and how she 
looked in 1936. She was built at a battlecruiser to be heavily 
armed but fast, at the expense of armour. The drawing show 
how this essentially World War One ship was up-armoured for 
the Second World War, and why perhaps she was not really sui-
table to meet the technological advances which took place over 
the quarter of a century of her life. These plans and profiles, which were a reference for 
the Admiralty and its naval architects, were drawn with exquisite skill in multi-colour-
ed inks and washes that represent the acme of the draughtsman’s art, and are now kept 
in the Brass Foundry, part of the National Maritime Museum at Greenwich, Roberts 
has used the latest scanning technology to make digital copies of the highest quality, 
and he uses comprehensive captions to guide the reader, to make a superb book.
USS Arizona: The Enduring Legacy of a Battleship by 
Ingo Bauerfeind (Bauerfiend Press, hardback, £21.95)   
Bauernfeind’s expertise as naval historian and visual commu-
nications expert shows in this exceptional book produced in 
association with the USS Arizona Memorial. There are superb 
archive photos of Arizona, showing her life from build to that 
day of infamy at Pearl Habor in 1941, and there are unusually 
and valuably, three QR codes which give the reader/listener ac-
cess to video footage and veterans’ memories and access to film 
of the wreck today.    
The Brandenburg-class Battleships 1890-1918 by Tassos Katsikas 
(Kagero, paperback, £26.99) contains scale drawings in great detail, 
ideal for the model maker, of this class of battleships which were the 
first blue water, pre-Dreadnought ships of the Kaiser’s imperial navy. 
The impeccable 3D colour graphics are stunning and are accompanied 
by large plane profiles. A fitting additional to this wonderful series of 
publications.
French Armoured Cruisers 1887-1932 by John Jordan and 
Philippe Caresse (Seaforth, hardback, £40.00). If the Italians 
designed some of the best-looking warships of tehri age, the prize 
for the ugliest ships must go to the French armoured cruisers of 
before the First World War, and which nevertheless survived in 
service until the early 1930s. The class were low, squat, many-
funnelled, and began with the revolutionary, Dupuy-de-Lôme, 
and her prominent ram. She was hailed as the first ‘modern’ ar-
moured cruiser, but quickly out-classed and out-built across the Channel. The ships 
saw worldwide service as policeman of the French empire, but few saw battle at sea. 
Through Jordan and Caresse, Seaforth have produced another excellent reference work.
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News from the seas of China and Indo-Pacific 
region
8 February 2020
The U.S. State Department approved a Foreign Military Sale to Australia of two hund-
red AGM-158C, Long Range Anti-Ship Missiles (LRASMs) and related equipment for 
an estimated cost of $990 million. This is Australia’s first purchase of the missiles. 
Australia intends to use the missiles on its F-18 aircraft. 

9–10 February 2020
Chinese H-6 bombers and escort aircraft flew south of Taiwan into the Western Pacific, 
briefly crossing the Taiwan Strait median line, prompting Taiwan’s military to scram-
ble fighters to intercept and warn away the Chinese aircraft. 

14 February 2020
HMAS Sydney, the third and last Hobart-class Air Warfare Destroyer (AWD), was 
provisionally accepted by Australia. Sydney is based on the Navantia designed F100 
frigate. 

The Aegis Combat System incorporating the state-of-the-art phased array radar, 
AN/SPY 1D(V), in combination with the SM-2 missile.

Sydney will carry a MH-60R helicopter. The surface warfare function will include 
long-range anti-ship missiles and a naval gun capable of firing extended range muni-
tions in support of land forces.
Hobart-class characteristics:
• Displacement: 7,000 tons full load
• Length: 147.2 m
• Beam: 18.6 m

 Ledamoten
HUGUES EUDELINE

Kommendör och Fil.Dr. Hugues Eudeline är pensionerad 
fransk sjöofficer. Han tjänstgöring skedde huvudsakligen inom 
ubåtsvapnet. Han är idag en oberoende konsult inom området 
marin säkerhet och säkerhetspolitik och har specialiserat sig 
på maritim terrorism och Kina som maritim stormakt.
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• Draft: 5.17 m
• Speed> 28 knots
• Range: 5,000 NM at 18 knots
• Complement: 186 + 16 aircrew

17 February 2020
The Chinese warship Hohhot, a Type 052D Luyang III-class guided-missile destroyer 
targeted a U.S. naval patrol aircraft with a laser in international airspace.

The Navy P-8A Poseidon was conducting routine operations about 380 miles west 
of Guam in the Philippine Sea when the incident occurred. No aircrew members were 
injured and the plane landed safely at Kadena Air Force Base in Okinawa, Japan.

21 February 2020
To enable precise and timely strike capability in contested environments the U.S. Navy 
intends to deploy its conventional prompt strike (CPS) hypersonic weapon on Virginia-
class nuclear-powered attack submarines. The missile will be fielded on the SSN with 
Virginia Payload Module [VPM].” A booster and glider in October 2017 flew over 
2,000 nautical miles. 

21 February 2020
China has grown their battle fleet to about 335 surface ships, within the last 10 years 
and it is expected to balloon to as many as 420 vessels by 2035. 

The growth of the Chinese fleet over the past decade has prompted the U.S. Navy to 
plan a full-on buying spree of ship-killing missiles over the next five years.

While U.S. Shipbuilding might have faltered in 2020, the Navy’s budget for weapons 
procurement of all kinds rose $1.7 billion over the 2016 request just five years ago.

The Navy wants to procure 850 Long Range Anti-Ship Missile, Maritime Strike 
Tomahawks and Naval Strike Missiles. It also wants 775 of Raytheon’s SM-6 missile 
which is primarily an anti-air missile but has a surface mode.

That brings the total buy of missiles with ship-killing potential to 1,625 between 
2020 and 2025.

22 February 2020
A fresh stand-off over energy exploration in the disputed South China Sea that involves 
Malaysia, China and Vietnam has been brewing for weeks out of the public eye.

This follows the highly publicized stand-off between Indonesian and Chinese ves-
sels near the Southeast Asian country’s Natuna islands in December. The dangerous, 
ongoing game of chicken involving navy vessels, coast guard boats, militia vessels, a 
drill ship called the West Capella—contracted by the Malaysian state energy firm Pet-
ronas—, as well as offshore supply ships stretches back to October last year. 

Malaysia’s Foreign Minister Saifuddin Abdullah this week said Kuala Lumpur was 
seeking an agreement with Vietnam to stop “encroachment” of deep-sea fishermen 
from the Indochinese country into Malaysia’s territorial waters off its east coast.
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The two countries in 2009 made a joint submission for a part of their continental 
shelf in the southern part of the oil- and gas-rich waters, and Kuala Lumpur made a 
further claim for the northern section of the sea late last year. That latest move drew 
condemnation from China, which has long maintained that it has “historical rights” to 
the waters.

26 February 2020
Japan is planning to upgrade a next-generation missile to give it the ability to target 
an aircraft carrier. The military wants to improve the anti-shipping capabilities of the 
hyper velocity gliding projectile (HVGP), which is currently being developed and is 
due to be put into operational service as early as 2026.

The weapon is designed to be launched from a rocket in the upper atmosphere and 
glide towards its target at a very high speed. 

Designed to be used against an island occupied by an enemy force, HVGPs could 
be fit with an alternative payload specifically devised to attack aircraft carriers. The 
upgraded version would also have a better range and maximum speed, as well as more 
advanced trajectory capabilities. It is clearly aiming at countering Chinese aircraft car-
riers.

February 2020
The Indian Navy conducted a joint patrol with the French Navy last month from the 
Reunion Island.  The patrol was conducted by a P-8I aircraft with French Navy person-
nel onboard signaling New Delhi’s intent to engage with friendly foreign partners in 
expanding its footprint in the Indian Ocean, focusing on the stretch between the East 
African coastline and the Malacca straits.

10 March 2020
The U.S.S. Theodore Roosevelt Carrier Strike Group and the U.S.S. America Expedi-
tionary Strike Group joined forces to conduct Expeditionary Strike Force operations 
in the Pacific.

Expeditionary Strike Force operations combine the kinetic combat and 5th gene-
ration capabilities (F-35Bs) of the America Expeditionary Strike Group with the air 
power of the Theodore Roosevelt Carrier Strike Group.

16 March 2020
The U.S. Marine Corps might get an anti-ship missile system a year earlier than plan-
ned and in numbers to do some serious re-balancing against the Chinese military in 
the Pacific.

A Naval Strike Missile and a remotely operated Joint Light Tactical Vehicle are the 
main parts of the new weapon.

Marines expect to be able to field 36 systems by 2022 instead of the original 2023 
timeline.
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20 March 2020
The Japan Maritime Self-Defense Force (JMSDF) has commissioned its first Maya-
class Aegis Destroyer, JS Maya (DDG-179), which features ballistic missile defense 
capabilities.

JS Maya can counter short to intermediate-range threats with the Standard Missile-3 
(SM-3) Block IIA interceptor. The vessel is fitted with the Aegis Baseline J7 combat 
system and the AN/SPQ-9B radar system from Northrop Grumman.

20 March 2020
Chinese Academy of Sciences launched two research stations on Fiery Cross and Subi 
Reefs in Spratly Islands to help scientists expand their research into deep sea ecology, 
geology, environment, material sciences and marine energy.

The new stations would serve as research units meant to support Beijing’s all-en-
compassing development programs in South China Sea

25 March 2020
The guided-missile destroyer USS McCampbell conducted “a routine Taiwan Strait 
transit” in line with international law. 

US Seventh Fleet spokesman said, “The ship’s transit through the Taiwan Strait de-
monstrates the US’ commitment to a free and open Indo-Pacific. The U.S. Navy will 
continue to fly, sail and operate anywhere international law allows.” 
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Bli medlem i Sjöhistoriska Samfundet!
Sjöhistoriska Samfundet grundades 1939 för att bidra till utforskandet av sjöhisto-
rien, i första hand den svenska. Samfundet ger varje år ut tidskriften Forum navale 
och ett varierande antal böcker i Forum navales skriftserie.
Som medlem i Sjöhistoriska Samfundet får du Forum navale och böckerna i skrift-
serien. Du kallas också till Samfundets två årliga möten med föredrag i sjöhisto-
riska ämnen. Talare vid höstmötet är oftast vinnaren av Samfundets forskningspris 
till Jan Gletes minne.
Ansök om medlemskap till Samfundets sekreterare:
Sjöhistoriska Samfundet
c/o Jenny Rosenius
Kornhamnstorg 2
111 27 Stockholm
E-post: info@sjohistoriskasamfundet.se
Medlemskap beslutas av Samfundets styrelse. Årsavgift är 300 kr för privatperso-
ner och 600 kr för institutioner och insätts på Sjöhistoriska Samfundets plusgiro: 
15 65 19-1.
Besök gärna Sjöhistoriska Samfundets hemsida för mer information om Samfun-
dets verksamhet och för att ta del av förteckning över tidigare utgivna skrifter och 
verk: 
https://sjohistoriskasamfundet.se/
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