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Meddelanden 
från

Kungl. Örlogsmannasällskapet

Nr 1/2021. Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i Stockholm 
torsdagen den 25 november 2020.
(För TiS anpassat utdrag ur protokoll.)

Sammanträdet ägde rum torsdagen den 25 november 2020 med början klockan 17.30 
på Sjöfartshuset i Stockholm i fysisk närvaro av fem ledamöter samt 36 ledamöter via 
en särskild digital länk till sammanträdet. 

Instruktioner hur att logga in till sammanträdet och praktiska tips hade skickats ut till 
ledamöterna före sammanträdet. 

§ 1 Förklarades sammanträdet för öppnat. 

§ 2 Föredrogs sammanträdesprotokoll från föregående sammanträde (sammanträ-  
  det 2020-10-22 i Stockholm) som med godkännande lades till handlingarna. 

§ 3 Ordförande orienterade om att KÖMS tyvärr tvingades ställa in årets högtids-  
  sammanträde, men ett mindre planeringssammanträde genomfördes den 16 no-  
  vember för 250-års jubileet. Mer utförlig information kommer i de kommande   
  numren av TiS. Vi fortsätter analysen av propositionstexten inför försvarsbe-  
  slutet. Tyvärr hamnade marinen i mediaskugga vid den i Sverige nyligen   
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  genomförda samövningen med amerikanska specialförband. Vi kommer att   
  fortsätta med de digitala sammanträdena och slutligt beslut om plats för   
  nästa års första sammanträde den 18 januari (preliminärt i Karlskrona)  
  kommer att fattas efter jul.

§ 4 Höll Korresponderande Ledamoten (KL) Juhapekka Rautava inträdesanfö-  
  rande om Sjöofficerutbildningen i Finland under 240 år. Anförandet utgjorde   
  del två av två fristående delar. Juhapekka Rautava talade från Finland. Följde   
  engagerad frågestund. 

§ 5 Höll Ordinarie Ledamoten (OL) John Timerdal under rubriken Örlogsfartygs-  
  projektering med framgång – några påståenden. Följde engagerad frågestund. 

§ 6 Inga övriga frågor framfördes. 

§ 7 Orienterade sekreteraren att nästa ordinarie sammanträde preliminärt äger rum  
  som ett blandat fysiskt och websammanträde måndagen den 18 januari 2021 på  
	 	 sjöofficersmässen	Amiralitetstorget	7	i	Karlskrona,	kl.	17.30.	Öppet	samman-	 	
  träde med stadgeenliga förhandlingar. Inträdesanförande av OL Ewa    
  Skoog-Haslum. 

  Orienterade sekreteraren att förslag till nya ledamöter skall vara styrelsen till  
	 	 handa	senast	den	15	mars	2021.	Invalsblankett	i	digitalt	format	finns	hos	sekrete-	
  raren. Förslagen ska vara undertecknade av minst tre ledamöter. Förslagen sänds  
  med ordinarie post till akademiens postadress samt i en digital version till sekre- 
  teraren på adress: secretary@koms.se 

§ 8 Förklarades sammanträdet för avslutat. 

Vid protokollet;

Bo Rask 
Akademiens sekreterare

Nr 2/2021. Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i Stockholm 
måndagen den 18 januari 2021.
(För TiS anpassat utdrag ur protokoll.)

Det digitala sammanträdet ägde rum måndagen den 18 januari 2021 klockan 18.00 på 
Sjöfartshuset i Stockholm i närvaro av 92 ledamöter varav 8 i Sjöfartshuset och 84 via 
digital uppkoppling. Sammanträdet hade utöver deltagare i Sverige även deltagare på 
plats i USA, Storbritannien, Frankrike, Finland och Norge. 

§ 1 Förklarades sammanträdet för öppnat. 

§ 2 Föredrog sekreteraren sammanträdesprotokoll från föregående sammanträde   
  (sammanträdet 2020-11-25 i Stockholm) som med godkännande lades till   
  handlingarna. 
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§ 3 Ordförande orienterade om att pandemin fortsätter, men att ett vaccin nu är i   
	 	 sikte.	Det	digitala	formatet	har	kommit	för	att	stanna	även	när	vi	åter	får	träffas		
  fysiskt. Styrelsens förhoppning är att formatet ska göra ledamöterna mer aktiva  
  och engagerade för KÖMS syften.

§ 4 Höll Ordinarie Ledamoten (OL) Ewa Skoog Haslum inträdesanförande under   
  rubriken Vetenskap och omdöme - hur marinen förblir en kvalificerad förmåge- 
  bärare och trogen totalförsvarets principer. Följde lång och engagerad  
  frågestund. 

§ 5 Höll OL Anna Risfelt-Hammargren i vetenskapsgren IV en kort orientering om  
	 	 modern	pråmtrafik.	Pråmtrafik	är	självklar	i	Europa,	men	saknas	helt	i	det		 	
	 	 svenska	transportsystemet.	En	satsning	på	pråmtrafik	skulle	effektivisera		 	
  transportkedjan, skona stadsmiljön och vara till stor nytta för miljön. Infra-  
  struktursatsningen skulle dessutom vara mycket billig i jämförelse med stora   
	 	 järnvägssatsningar	samt	elektrifiering	av	vägar	för	eldrift	av	lastbilar.	

§	6	 Höll	OL	Per-Anders	Emilson,	projektledare	KÖMS	250	år,	en	kort	orientering		 	
  om planeringen för jubileumsåret.

§ 7 Inga övriga frågor framfördes. 

§ 8 Orienterade sekreteraren att nästa ordinarie sammanträde äger rum som ett   
  websammanträde onsdagen den 17 februari 2021 i Stockholm på Sjöfartshuset   
  kl. 18.00. Öppet sammanträde med stadgeenliga förhandlingar. Inträdesan-  
  förande av OL Leif Grundberg. Orientering i aktuellt ämne av    
  Vetenskapsgren III. 

  Förslag till nya ledamöter skall vara styrelsen tillhanda senast den 15 mars 2021.  
	 	 Invalsblankett	i	digitalt	format	finns	hos	sekreteraren.	Förslagen	ska	vara	under-	
  tecknade av minst tre ledamöter. Förslagen sänds med ordinarie post till  
  akademiens postadress samt i en digital version till sekreteraren på adress:   
  secretary@koms.se.

§ 9 Förklarades sammanträdet för avslutat. 

Vid protokollet;

Bo Rask 
Akademiens sekreterare
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Kungl. Örlogsmannasällskapets tävlingsskrifter
Kungl. Örlogsmannasällskapet är en kunglig akademi, som stiftades 1771, vars 
syfte är att följa och arbeta för utveckling av sjökrigsvetenskapen i synnerhet och 
sjöväsendet i allmänhet. I enlighet med det angivna syftet delar akademien ut be-
löningar för tävlingsskrifter, artiklar införda i Tidskrift i Sjöväsendet och förtjänta 
arbeten utförda under studier vid Försvarshögskolan.

Tävlingsskrift kan avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskap eller sjövä-
sende. Vägledande vid ämnesval under 2021 är nedanstående ämnesområden;

I.   Strategi, operationer och taktik 

II.		 Personal,	utbildning	och	marinmedicin

III.  Maritim teknik

IV.  Sjöfart och andra verksamhetsområden av betydelse för sällskapets  
 verksamhet

Lämplig omfattning på tävlingsskift är 2 500-3 500 ord. Tävlingsskrift för år 2021 
ska senast 31 maj 2021 vara akademien tillhanda under adress:
Sekreteraren i Kungl. Örlogsmannasällskapet
Teatergatan 3, 1 tr
111 48 STOCKHOLM
Tävlingsskrift ska sändas in anonymt och åtföljas av ett förseglat kuvert med upp-
gifter om författarens namn och postadress. För tävlingsskrift, som av akademiens 
styrelse bedöms vara förtjänstfull, kan författaren efter beslut vid ordinarie sam-
manträde tilldelas Kungl. Örlogsmannasällskapets förtjänstmedalj, hedersomnäm-
nande och/eller penningbelöning. Tilldelad belöning utdelas normalt vid Kungl. Ör-
logsmannasällskapets högtidssammanträde. Akademien förbehåller sig rätten att i 
Tidskrift i Sjöväsendet samt på sin hemsida publicera inlämnad tävlingsskrift vare 
sig den belönats eller ej.
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Ordföranden har ordet

2020 innebar inte bara ett år fullt av Corona och pandemirestriktioner; det avslutades 
också med ett våldsamt maktskifte i USA som kommer att ta lång tid att läka.

2020 läggs nu till handlingarna och vi går in i jubileumsåret 2021, 250 år sedan 
tillkomsten 1771.

Vi går in i det med ett nytt försvarsbeslut i ryggen, vaccin mot Corona på gång, och 
med ett intressant jubileumsprogram för KÖMS med nuvarande planering för fysiska 
möten	under	hösten.	Vår	projektledare	P-A	Emilson	har	jobbat	hårt	och	i	detta	nummer	
går det att läsa hur vi planerar för genomförandet.

Det är ett starkt Försvarsbeslut som till stor del speglar det råd som ÖB gav i slu-
tet av 2019. Tyvärr ligger stor del av ekonomin i slutet av perioden för marinen. För 
de som minns var 1958 också ett starkt försvarsbeslut men gynnade inte den marina 
verksamheten.

KÖMS har en stor uppgift att debattera och argumentera för den sjöoperativa verk-
samhetens vikt och vad avser förnyelse och utveckling.
Vi	 ser	 fram	emot	 amfibieförbandets	 utveckling	 på	 västkusten.	Framväxten	 av	 ett	

nytt logistiskt koncept och ökad samverkan mellan myndigheter och företag som ver-
kar på den marina och maritima arenan.

Sedan 1771 har KÖMS verkat med utbildning, studier, debatt, utveckling och argu-
mentation för den marina och maritima arenan.

Vi är alla en del av historien och framtiden. Med hjälp av kunskap om var vi kommer 
ifrån och egen erfarenhet kan vi inrikta vårt arbete klokt framöver.

Med engagemang kommer vi kunna fortsätta argumentera för våra fokusområden 
professionellt. Inledningsvis kommer våra sammankomster fortsätta digitalt till dess vi 
får klartecken för fysiska möten som vi nu saknat under lång tid.
I	detta	nummer	av	TiS	finner	ni	fortsatt	intressanta	artiklar	inom	vårt	verksamhets-

område.

Väl mött digitalt en tid framöver!

Anders Grenstad
Ordförande i Kungl. Örlogsmannasällskapet
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Försvaret av Sverige börjar till sjöss
Försvaret av Sverige börjar till sjöss därför att ett land som vill angripa Sverige måste 
komma sjövägen; på, över och/eller under havsytan. Även vid ett angrepp längst i norr 
skulle angriparens underhåll behöva komma sjövägen. Det är också en fråga om tid; 
marinen försvarar svenska intressen till sjöss redan i fred, i kris samt, förstås, i krig. I 
fred delar marinen denna uppgift med bl.a. Kustbevakningen. Sverige är också en del 
av ett Europa som är beroende av havet för sitt välstånd. 

I nr 3, 2020, argumenterade menige Hedvig Weibull för en sammanslagning av ma-
rinen och kustbevakningen. Tanken bemöttes av ledamoten Leif H Sjöström i nr 5. I 
detta	 nummer	 skriver	 biträdande	 ”generalsekreteraren	 för	 havet”	 (SG	Mer),	 flottilj-
amiral Jean-François Quérat, om hur den franska staten har organiserat försvaret och 
främjandet av landets intressen till havs. Det är fråga om en från högsta ort samordnad 
verksamhet bestående av fristående myndigheter: marinen, tullen… Organisationen 
skiljer sig fördelaktigt från det svenska systemet där de ”sjöverkande” myndigheterna 
snarast verkar i stuprör. Förhoppningsvis fortsätter debatten; ett land med stora intres-
sen till sjöss men med få resurser måste väl samordna dessa?

Detta år fyller KÖMS 250 år, något som kommer att påverka tidskriften hela året. I 
detta	nummer	informerar	projektledaren	för	jubiléet,	ledamoten	Per-Anders	Emilson,	
om programmet. 

Vi har två inträdesanföranden i detta nummer; båda handlar om sjöfartsskydd. Le-
damoten Anders Hermansson skriver om Sveriges beroende av sjötransporter och hur 
vår	handelsflotta	borde	stärkas.	Ledamoten	Fredrik	Herlitz	inträdesanförande	handlar	
om skyddet av sjöfart i skärgård och kustområden och utgör därmed ett viktigt komple-
ment	till	ledamoten	Daniel	Peterssons	artikel	om	sjöfartsskydd	till	sjöss	i	nr	5.

KÖMS vetenskapsgren I (strategi, operationer och taktik) har under sin ledning, 
ledamöterna	Per	Edling	och	Fredrik	Hesselman,	ansvar	 för	 jubileumsblocket	 i	detta	
nummer. Det är framtidsinriktat och tar avstamp i det nyligen tagna försvarsbeslutet. 
Bland annat redogör marinens förbandschefer för hur man avser att förverkliga detta 
beslut – ledordet kan sägas vara: agera! Det är nog länge sedan det fanns ett sådan 
framåtanda i marinen som artiklarna i blocket ger uttryck för! De övriga vetenskaps-
grenarna kommer med motsvarande redogörelser i kommande nummer.

Redaktörens spalt
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I detta nummer har TiS glädjen att publicera en artikel av en f.d. marinchef – heders-
ledamoten Dick Börjesson, som argumenterar för en försvarsplanering enligt ”trap-
pans princip”. Han pekar också på att summan av vårt territorialhav och vår ekono-
miska	zon	motsvarar	halva	Sveriges	yta!	
Fänrik	Patric	Martinsson	återkommer	i	detta	nummer	med	en	artikel	om	navigato-

risk krigföring; d.v.s. störning och vilseledning av navigeringsdata. Förvaltare Mikael 
Hultzén	Bank	tar	upp	specialistofficerens	roll	och	ställning	i	marinen.	Inte	alla	har	nog	
förstått	att	arbetsfördelningen	mellan	taktisk	officer	och	specialistofficer	är	annorlunda	
än motsvarande fördelning i gångna tiders befälsordningar. 

Sveriges marinstrategiska intressen, dels nationellt dels som medlem av EU, går 
långt utanför Östersjön – också ett skäl att skriva ” Försvaret av Sverige börjar till 
sjöss”.	Särskilt	viktigt	och	hotat	 är	området	kring	den	arabiska	halvön,	Persiska	vi-
ken och Röda havet. Ledamoten Henrik Landerholm beskriver denna marinstrategiska 
verklighet från sin utkikspost i Dubai, Förenade Arabemiraten. Ett annat område, allt 
mer	i	fokus,	är	havsområdena	kring	Kina	och	Indiska	Oceanen	–	IndoPac.	Ledamoten	
Eudeline ger oss som vanligt en uppdatering.

Debatten om marinens taktik fortsätter. Ledamoten Niklas Wiklund ger replik till 
kapten	Peter	Hulterströms	replik	i	nr	3	2020.	
Slutligen	återkommer	ledamoten	Peter	Hore	med	bokrecensioner;	även	redaktören	

bidrar här.
**************

Nästa nummer har deadline 15/3. 
TiS kommer att byta redaktör med utgången av 2021. KÖMS söker därför en efter-

trädare till nuvarande innehavare av ämbetet! Kontakta gärna undertecknad (editor@
koms.se) eller valberedningens Christian Allerman (allerman.christian@gmail.com).

GMY 1

Lars Wedin
Redaktör för Tidskrift i Sjöväsendet

1. Uttrycket förefaller särskilt lämpligt med tanke på pandemin. Det uttyds God Mit You eller Gott 
Mit You och användes mellan brittiska och tyska örlogsfartyg före första världskriget.
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Beslutsstöd i praktiken 

Miraya AB är sedan 2007 specialiserade inom 
avancerat beslutsstöd för 

beslutsfattare och operatörer.

www.miraya.seMiraya AB

Miraya AB

GIS
Data 

Mining

OODAData 
Fusion

ML
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Kungl. Örlogsmannasällskapets 
250-års jubileum

Abstract: The Royal Swedish Society of Naval Sciences was founded in Stockholm 
and had its inaugural meeting on November 15th, 1771, when Vice Admiral Christof-
fer Falkengréen was appointed the first Honorary President. In 2021, the academy 
will implement an anniversary jubilee program to celebrate the first 250 years of the 
academy. In the later part of the year there will be jubilee activities in Stockholm, 
Karlskrona and in Gothenburg. The activities in Stockholm will mainly be concen-
trated to one “jubilee week” in November 2021 ending with the honorary session and 
honorary banquet that will be held in Stockholm on November 15th, 2021. A jubilee 
book will be prepared and presented by Honorary Fellow Rear Admiral Thomas 
Engevall.
Kungl. Örlogsmannasällskapets första möte genomfördes den 15 november 1771 i 
Stockholm. Akademien är en av väldens äldsta militärvetenskapliga samfund.   
Det	var	unga	officerare	vid	galäreskadern	som	stiftade	Örlogsmannasällskapet	och	

dåvarande	chefen	för	galäreskadern,	viceamiral	Christoffer	Falkengréen,	utnämndes	
till	hederspreses.	Örlogsmannasällskapet	fick	kungligt	beskydd	1805.

Kungl. Örlogsmannasällskapets valspråk är ”Med förstånd och styrka”. Syftet med 
akademiens verksamhet är att följa och aktivt verka för utvecklingen av sjökrigsveten-
skapen och sjöväsendet i allmänhet. Med modernt språk talar vi idag om de maritima 
näringarna i stället för sjöväsendet. 
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Akademiens jubileer har sedan starten högtidlighållits vid jämna mellanrum. Det 
senaste jubileet, 200-årsjubileet, ägde rum i Stockholm den 15 nov 1971 och samlade 
nästan 300 deltagare.

Syfte och mål med jubileet
Syftet med 250-års jubileet är:
Att högtidlighålla minnet av Kungl. Örlogsmannasällskapets bildande 1771 och be-
skriva akademiens verksamhet över de gångna 250 åren. 
Målet med 250-års jubileet är:
•	 Att synliggöra Kungl. Örlogsmannasällskapet som den Marina akademien genom 

att sprida information om akademiens verksamhet och därmed aktivt verka för ut-
vecklingen av sjökrigsvetenskapen och de maritima näringarna i allmänhet.

•	 Att	 bidraga	 till	 att	 profilera	 akademien	 som	 en	 aktiv	 tvärvetenskaplig	 och	 intel-
lektuell mötesplats.

•	 Att sprida information och kunskap om Kungl. Örlogsmannasällskapets bibliotek, 
tidskrift och publikationer. 

•	 Att analysera det marinstrategiska dagsläget och ge en vision inför framtiden avse-
ende den strategiska kopplingen mellan sjöfart, miljö, sjöförsvar och välfärd.

Genomförande av 250-års jubileet
Sverige är just nu drabbat av en svår pandemi som har tvingat många evenemang att 
ändra, eller helt ställa in sina genomföranden.

Med anledning av det osäkra pandemiläget så har akademins ledning därför valt att 
förlägga jubileumsaktiviteterna till det senare halvåret 2021.

Styrelsen övervakar och utvärdera kontinuerligt pandemins fortskridande och kom-
mer, om så bli nödvändigt, att justera tidsplanen.
Kungl.	Örlogsmannasällskapets	250-årsfirande	är	en	viktig	händelse	och	det	är	med	

stor respekt och vördnad för våra företrädare som vi nu genomför detta jubileums-
evenemang.
Jubileumsfirandet	kommer	att	spegla	verksamheten	i	de	olika	vetenskapsgrenarna	

och aktiviteterna kommer också att vara spridda över landet med jubileumsgenom-
föranden i såväl Stockholm, Karlskrona som Göteborg.

För att få maximal genomslagskraft med våra budskap så kommer jubileumsverk-
samheten i Stockholm huvudsakligen att koncentreras till en jubileumsvecka (vecka 
145 direkt före Högtidssammanträdet den 15 november).

Akademiens ledamöter kommer att inbjudas till samtliga jubileumsaktiviteter.
Genomförandet av jubileumsprogrammet 
Den 28 augusti 2021. Flottans Musik – en Marin Kulturbärare.
Kungl. Örlogsmannasällskapet kommer att bidraga till Kungl. Musikaliska Akade-
miens föreläsningsserie med en föreläsning under rubriken Flottans musik – en marin 
Kulturbärare, med musik av Marinens Musikkår. Föreläsningen genomföres av ordi-
narie ledamoten Musikdirektör Andreas Hansson.
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Den 30 september 2021. Kungl. Örlogsmannasällskapet 250 år i Karlskrona. 
Syftet med dagen är att visa upp akademiens verksamhet nu och i en historisk kontext 
med	material	 från	 akademiens	bibliotek.	Genomförandet	 äger	 rum	 i	Sjöofficerssäll-
skapets i Karlskrona lokaler samt Kungl. Örlogsmannasällskapets bibliotek. Marinens 
Musikkår spelar under dagen.

Den 14 oktober 2021. Kungl. Örlogsmannasällskapet 250 år i Göteborg. 
Målet är att presentera och informera om Kungl. Örlogsmannasällskapets roll som 
Sveriges Marina Akademi samt analysera och belysa centrala frågor och utmaningar 
för svensk sjöfart, forskning och teknikutveckling. Jubileumsaktiviteterna organiseras 
av ledamoten Sten Göthberg och vetenskapsgren IV. 

Det blir aktiviteter vid Göteborgs Garnison, ett symposium i Wallenstamsalen Gö-
teborgs stadsmuseum och middag på The Royal Bachelors Club för inbjudna gäster. 
Marinens Musikkår kommer att framföra musikstycken under dagen. 

Program under jubileumsveckan
Den 8 november 2021. Försvaret av Sverige börjar till sjöss. 
Dagen planeras och genomförs av vetenskapsgren I och kommer att innehålla mate-
rielförevisningar och ett symposium. Syftet är att ge Kungl. Örlogsmannasällskapets 
perspektiv på dagens och framtidens utveckling av marina operationer och marin tak-
tik. Genomförandet äger rum på Berga och på Hårsfjärden. 

Den 9 november 2021. Symposium om Marinens officersutbildning. 
Planeras	och	genomförs	av	vetenskapsgren	 II	på	Karlberg.	Syftet	med	symposiet	är	
att markera Kungl. Örlogsmannasällskapets position som en betydelsefull arena för 
diskussioner om marinens utbildningsfrågor. Målet är att öka åhörarnas förståelse för 
viktiga vägval som Försvarsmakten gjort och som de står inför när det gäller utbild-
ning	till	officerare	i	marinen.

Den 10 november 2021. Framtidens marina teknik – svensk forskning och  
teknikutveckling. 
Planeras	 och	 genomförs	 av	 vetenskapsgren	 III	 i	 Kungl.	 Ingenjörsvetenskapsakade-
miens lokaler. Syftet är att presentera trender och visioner inom forskning och tek-
nikutveckling med hjälp av framstående försvarsindustriföretag. Huvudområden är:
•	 Obemannade farkoster över, på och under ytan.
•	 Ubåtssystem
•	 Vapensystem  
•	 Minerings- och minröjningssystem
•	 Moderator är ordinarie ledamoten konteramiral Odd Werin

Den 11 november 2021.  Marinkonferens – Marinen som strategisk resurs
Planeras	och	genomförs	av	sekreteraren.	Marinkonferensen	genomförs	som	ett	halv-
dagssymposium i Medelhavsmuseets lokaler.
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Syftet är att belysa och diskutera aktuella försvarspolitiska frågor och avsikten är att 
positionera Kungl. Örlogsmannasällskapet i den aktuella försvarsdebatten. Moderator 
är ordinarie ledamoten Forskningsledaren Niklas Granholm.

Den 12 november 2021. Bok release av Jubileumsskrift. 
Syftet är att sprida kunskap om akademien genom 250 år och därmed synliggöra 
Kungl. Örlogsmannasällskapet som den marina akademien. Genomförande i halvdags-
format som avslutas med mingel. Ansvarig är hedersledamoten konteramiral Thomas 
Engevall.

Den 15 november 2021 Högtidssammanträde och högtidsmiddag. 
Jubileets höjdpunkt. Det kommer att bli en unik, minnesvärd, trevlig och trivsam hög-
tidsstund under traditionella former. Genomförandet planeras att genomföras på Grand 
Hotel i Stockholm. Kompletterande information kommer att skickas ut till ledamöterna 
varefter planeringen framskrider.
Jubileumsskriften Kungl. Örlogsmannasällskapet under 250 år.
Hedersledamoten konteramiral Thomas Engevall är initiativtagare till jubileumskrif-
ten och även ansvarig för framtagande och presentation. Innehållet kommer att spegla 
Kungl. Örlogsmannasällskapets bakgrund, grundande och ge en tillbakablick på de 50 
gångna åren sedan föregående jubileum. En beskrivning om Kungl. Örlogsmannasäll-
skapet idag och en diskussion om begreppet Kunglig Akademi kommer att ingå. Vi-
dare så kommer Kungl. Örlogsmannasällskapets konst och bibliotek också att skildras. 
Jubileumsskriften kommer även att ta upp akademiens funktionärer, ledamöter och 
medaljörer samt göra en framtidsspaning.
Tidskrift i Sjöväsendet.
Samtliga	utgåvor	av	TiS	finns	sparade	och	digitaliserade	på	akademiens	hemsida.	Ur	
dessa samlingar kommer de mest intressanta artiklarna att sammanställas till en ny pu-
blicering utformad som en jubileumsutgåva av TiS. Tanken är att detta jubileumsnum-
mer	skall	tjäna	som	inspiration	till	nya	och	befintliga	artikelskrivare.	Det	skall	också	
ge ett historiskt perspektiv på den marina debatten.
Jubileumslogotyp
Kungl. Örlogsmannasällskapet har vid tidigare jubileumshögtider valt att presentera 
nya utformningar av akademiens logotyper. Inför 250 års jubileet så har en speciell 
jubileumslogotyp	 tagits	 fram	 av	 formgivaren	Victor	 Pyk	 på	 uppdrag	 av	Kungl.	Ör-
logsmannasällskapets styrelse. Den ursprungliga logotypen har varsamt restaurerats/
digitaliserats och ett tidstypiskt 250 har adderats. Jubileumslogotypen kommer under 
året att användas i akademiens trycksaker och digitala produkter.
Det	är	ett	digert	och	mycket	intressant	jubileumsfirande	som	vi	nu	har	framför	oss.	

Styrelsens förhoppning är att den pågående Covid 19 pandemin kommer att minska i 
omfattning	och	att	det	nya	vaccinet	får	avsedd	effekt.

Vi kommer att hålla akademiens ledamöter löpande informerade om den kommande 
utvecklingen och vilka justeringar i jubileumsprogrammet som vi i värsta fall blir nöd-
sakade att vidtaga.
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Direktör Per-Anders Emilson är projektledare för 
Kungl. Örlogsmannasällskapet 250-års jubileum. 
Han har tidigare varit ordförande i Kungl. Örlogs-
mannasällskapets valberedning. P-A Emilson är Ör-
logskapten i flottans reserv och tidigare ordförande 
i Svenska Flottans Reservofficersförbund. Civilt så 
är han sedan lång tid aktiv inom den svenska indu-
striella elektronikindustrin med flera företag och 
organisationer.

Ledamoten
PER-ANDERS EMILSON
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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 2021. 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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 Ledamoten
FREDRIK HERLITZ

Ledamoten Fredrik Herlitz är överstelöjtnant och 
tjänstgör vid Marinstaben och har tidigare varit chef 
andra amfibiebataljonen.

Sjöfartsskydd – de sista sjömilen. Hur kan 
Marinen skydda vår strategiska import till kajen?
Inträdesanförande i Kungl. Örlogsmannasällskapet hållet vid sällskapets ordinarie 
sammanträde i Stockholm den 22 oktober 2020.

Abstract: Protection of shipping is a key task for any navy and the ability to keep sea 
lines of communication open is vital for today’s society. For Sweden, the west coast 
and the port of Gothenburg are crucial for Swedeń s imports. An opponent can use 
a multitude of ways to disrupt or deny the flow of goods by using hybrid threats or 
direct action. The Royal Swedish Navy is currently stretched thin if war has to be 
conducted on the east and west coasts simultaneously. Even though a new political 
decision is made to enhance the armed forceś  structure and capabilities, the navy´s 
ability to conduct protection of shipping operations should be further developed by 
creating a standing naval task group consisting of naval and marine assets.  

Inledning 
Att skydda sjöfarten har genom tiderna varit en central uppgift för sjöstridskrafter. Ge-
nom historien kan vi lära oss hur sårbara samhällen är när logistikkedjor bryts. Detta 
visades både i första och andra världskriget när de tyska stridskrafterna hotade bryta 
importen till Storbritannien. 

I rådande pandemi framstår betydelsen av vår import som oerhört viktig. Den påver-
kar vårt dagliga liv, från konsumtionsvaror till livsviktiga mediciner. Sjöfarten påver-
kas även när andra länder stänger ned och det uppstår brist på till exempel containrar 
vilket även påverkar företag i olika led som inte kan leverera eller tillverka. Detta i sin 
tur föranleder företag och dess arbetskraft att permitteras och till sist riskera en kon-
kurs. Det här sker idag, i fredstid utan påverkan av andra saker än ett virus. 
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Givet detta har vår omvärld påverkats inte bara av pandemier utan även av ett försäm-
rat omvärldsläge vilket Försvarsberedningen beskriver som att läget präglas av instabili-
tet och oförutsägbarhet. Rysslands agerande i Georgien och Ukraina har ytterligare för-
ändrat situationen i närområdet och det får negativa konsekvenser för Sveriges säkerhet.1

Att vår import till huvuddel går över världshaven och inlöper på västkusten är väl-
känt i detta sammanhang och får utgöra en början även för Marinens förmåga att skyd-
da	vår	 sjöfart.	Vår	 strategiska	 import	kommer	att	 under	konflikt	bli	 ett	 föremål	 för	
hårda prioriteringar och försvarsberedningen skriver;

”Säkerställandet av en nödvändig försörjning av bl.a. livsmedel, dricksvatten, 
energi och läkemedel är avgörande för att skydda civilbefolkningen och för att 
upprätthålla förmågan inom hela totalförsvaret vid en allvarlig säkerhetspolitisk 
kris och i krig.”2

Vår förmåga att skydda gäller inte bara civil sjöfart, utan även vår förmåga att motta 
andra länders förband på ett trovärdigt sätt. Detta måste kunna ske samtidigt. För-
mågan till värdlandsstöd och möjlighet till att ge och ta emot militärt stöd kommer 
att påverka Marinens uppgifter idag och vid en eskalering. Militärstrategisk doktrin 
beskriver att ”försvarsoperationer syftar till; att tillsammans med andra vinna kriget 
alternativt enskilt undvika att förlora”3. Försvarsmakten har beskrivit detta i sin stra-
tegiska inriktning som att ”Försvarsmakten ska utveckla förutsättningar för ett fun-
gerande värdlandsstöd, både som givare av stöd och som användare av annat lands 
värdlandsstöd. I det fall Sverige utsätts för militära hot eller handlingar kan Sverige 
komma att få stöd från andra nationer. Stödet kan vara materiellt t.ex. genom komplet-
tering av ammunition och delkomponenter till våra vapensystem, men kan även inne-
fatta	sensorinformation	eller	militär	förmåga	där	flyg,	marin-	eller	arméstridskrafter	
stödjer vår strid inom svenskt territorium.”4

Detta leder till att Marinen, tillsammans med övriga delar av Försvarsmakten och 
Totalförsvaret	har	en	given	uppgift	att	hålla	flöden	in	till	våra	viktigaste	hamnar.	Väst-
kusten och dess hamnar utgör en central del i Sveriges import och omlastningspunkt 
för	fortsatt	distribution.	Trafikverket	beskriver	vikten	av	Göteborg	genom	det	strate-
giska läget, dess korta insegling samt bra förbindelser med väg och järnväg. Hamnen 
är inte bara av strategisk vikt för Sverige utan även för hela Skandinavien. Göteborgs 
hamn samarbetar även med hamnarna i Uddevalla och Varberg i syfte att hamnarna 
ska kunna specialisera sig för olika områden. Göteborgs hamn har främst rullande 
gods och containers som främsta verksamhet.5

1. https://www.regeringen.se/49f10c/globalassets/regeringen/dokument/forsvarsdepartementet/
forsvarsberedningen/slutrapport-14-maj/ds-20198-varnkraft---inriktningen-av-sakerhetspolitiken-
och-utformningen-av-det-militara-forsvaret-2021-2025.pdf hämtad 2020-10-08 kl 16.30
2. https://www.regeringen.se/4b02db/globalassets/regeringen/dokument/forsvarsdepartementet/
forsvarsberedningen/ds-2017-66-motstandskraft-inriktningen-av-totalforsvaret-och-utformningen-
av-det-civila-forsvaret-2021-20252.pdf Hämtat 2020-10-08 kl 19.49
3. Militärstrategisk doktrin MSD 16, Försvarsmakten, sid.54
4. https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/vart-uppdrag/bilaga-1-fm2025-
1597-7-fmsi-2015-a1.pdf. Hämtat 2020-10-08 kl 19.55
5.	 https://www.trafikverket.se/contentassets/971f8b2d479e4f4a82c054e6bfa4a3fc/sjofart/goteborg.
pdf hämtad 2020-10-08 kl 18.30.
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Marinens uppgifter
Marinens uppgifter dimensioneras av tre operationstyper, sjöövervakningsoperation, 
sjöfartsskyddsoperation och kustförsvarsoperation6. Inom ramen för dessa löser mari-
nens	enheter	idag	flertalet	uppgifter	för	att	skydda	vår	sjöfart	i	samtliga	operationstyper.	
Skyddet av sjöfarten genomförs dagligen i den ständigt pågående sjöövervakningso-
perationen genom att kontinuerligt ha kontroll över territorialhavet samt upprätthålla 
förmåga att ingripa om territoriet överträds. Skyddet av sjöfarten i ett område kan 
givetvis ha nytta av verksamhet som bedrivs i en operation i ett annat område. Detta 
binder motståndarens resurser men utgör då en indirekt fördel. 
Mitt	anförande	kommer	att	utgå	från	uppgiften	skydda	med	följande	definition:	för-

hindra motståndaren att ingripa mot egen verksamhet, objekt eller område så att syftet 
med egen strid eller verksamhet inte äventyras.7

Avgränsningar
Detta anförande kommer att fokusera på Marinens förmåga att skydda vår sjöfart in 
mot västkusten och leden in mot Göteborg. Behoven är dock generella och är giltiga 
oavsett var behovet uppstår. Motivet till att börja med leden in till Göteborg hämtar jag 
från Försvarsberedningens slutrapport som skriver;
”Marinen	 ska	 med	 ytstridsfartyg,	 ubåtar	 samt	 amfibie-,	 minkrigs-,	 kustrobot-,	
underhålls-	och	 sjöinformationsförband	vidmakthålla	 förmågan	 till	kvalificerad	
ytstrid,	undervattensstrid,	amfibiestrid	m.m.	Förmåga	till	sjöminering,	minröjning	
och spridning av logistikresurserna har betydelse såväl för marinstridskrafterna 
som för den civila sjöfarten. Marinen inriktas mot att kunna möta väpnat angrepp 
samtidigt som förmågan att hantera uppgifter rörande den territoriella integriteten 
stärks. Försvarsberedningen föreslår att tyngdpunkten för marinens förmåga ska 
vara att möta väpnat angrepp i Östersjön. Ålandsförträngningen ska kunna kon-
trolleras. Beredningen anser att verksamheten på Västkusten främst ska fokuseras 
på att hamnområdena skyddas. Marinen ska vidareutveckla sin förmåga att verka 
tillsammans	med	finska	marinen	i	Östersjön	och	med	andra	internationella	aktörer	
inte minst rörande verksamhet i västerhavet.”8

Härmed framstår Marinens förmågor idag och i framtiden som centrala i det operativa 
och strategiska sammanhanget.

I det fortsatta resonemanget kommer jag att utgå från att Marintaktisk chef får upp-
giften att genomföra en sjöfartskyddsoperation. Resonemanget utgår från ovanstående 
behov och tar sin utgångspunkt i Marinens förmåga att verka i ett operativt samman-
hang. Marinens förmåga att skydda från territorialgränsen och in till kaj utgör fo-
kus för anförandet. Området omfattas av lederna in till Göteborg, angränsande öar 
utan landförbindelse och området till och med kajkant men uteslutande hamnområdet. 

6. Reglemente Taktik för marina operationer TRM 2020 (REMISS utgåva) Försvarsmakten, sid. 22
7. CTF702 Staff manual version 0.2, Försvarsmakten. Sid. 39
8. https://www.regeringen.se/49f10c/globalassets/regeringen/dokument/forsvarsdepartementet/
forsvarsberedningen/slutrapport-14-maj/ds-20198-varnkraft---inriktningen-av-sakerhetspolitiken-
och-utformningen-av-det-militara-forsvaret-2021-2025.pdf, hämtad 2020-10-08 kl 16.30
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Motivet till detta är att det markterritoriella ansvaret vilar hos militärregionen och 
luftrummet	hos	flygtaktisk	chef.

Bild 1: Inloppen till Göteborg.9

Anförandet gör inte anspråk på att ge ett heltäckande förslag på alla lösningar för hela 
västkusten, utan visa på olika förmågor som krävs för att lösa uppgiften. Anförandet 
kommer inte att avhandla förmågan att eskortera fritt till havs utan hänvisar till andra 
skrivelser,	 där	Daniel	Petersson	 inträdesanförande	den	23	 september	2020	utgör	 ett	
exempel. 

Vad ska skyddas, mot vad och hur?
I samtliga planeringsmodeller inleds uppgiftsanalysen av en terränganalys.

Leden in till Göteborg beskrivs som en kort insegling men utgörs av leder och 
vändytor som i dagsläget inte är tillräckligt stora för att ta de största containerfartygen. 
Detta föranleder Sjöfartsverket och Göteborgshamn att i ett samrådsunderlag för till-
ståndsansökan att muddra lederna och skapa nya bredare och större områden.10  

9. http://www.sjofartsverket.se/sv/Snabblankar/Kontakta-oss/VTS-kontakt/ hämtat 2020-10-20 kl 
21.00
10. Samrådsunderlag för tillståndsansökan vattenverksamhet och dispensansökan för dumpning av 
muddermassor, 2019-12-18



21

Det	finns	två	huvudsakliga	leder	in	till	hamnen,	den	norra	leden	(Torshamnsleden)	
med största tillåtna djupgående 18,9 meter och den södra leden (Böttöleden) med störs-
ta tillåtna djupgående på 13 meter. Dessa leder går samman i två knutpunkter där 
trafiken	behöver	samordnas.	

Lederna är omgivna av mindre och större öar som medger uppträdande av förband 
som kan verka direkt mot lederna. 

Inseglingen till Göteborg tar i snitt cirka 90 minuter och är isfri året om.11 Salthalten 
i vattnet skiljer sig från Östersjöns bräckta vatten vilket har konsekvenser för ljudbil-
den under vattenytan och även när det gäller spårbildning i vattnet vid uppträdande 
med båt. Öarna saknar till stor del vegetation vilket innebär svårigheter att gruppera 
indirekta vapensystem utan förberedelser. Inseglingen passerar både bebodda och obe-
bodda öar.

Slutsatser som kan dras av ovanstående är att leden är kanaliserande och har be-
gränsningar i djup, vändradie samt är greppbar för olika vapensystem under, på och 
över ytan. Undervattensmiljön blir mer komplex då omfattande arbeten planeras för 
att muddra lederna. Detta ställer höga krav på närvaro om en god undervattensbild 
skall kunna erhållas. Möjligheter till att övervaka samtliga öar och områden som kan 
påverka lederna är små. 

Göteborg ligger inom porté för kryssningsrobotar avfyrade från Östersjön men även 
andra områden.

Hamnens inneboende sårbarheter avgränsas bort från analysen och kommer att vara 
en uppgift för ansvariga för hamnen då den är ett skyddsobjekt samt för Västra militär-
regionens förband.

Bild11 2: Leder in till Göteborg med knutpunkter.12

11. https://www.goteborgshamn.se/om-hamnen/omgoteborgshamn/ hämtat 2020-10-20 kl 21.00
12. http://www.sjofartsverket.se/sv/Sjofart/Lotsning/Lotsomraden/Lotsomrade-Goteborg/Sjotra-
fikinformation/Fartygstrafik/	hämtat	2020-10-20	kl	21.10
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Hotet
Gråzonen/hybridkrigföring
En motståndare kan idag välja att utnyttja konventionella vapensystem såväl som okon-
ventionella medel. Motståndaren har initiativet och har möjlighet att verka i hela kon-
fliktskalan.	Genom	att	utnyttja	hybridkrigföring	kan	motståndaren	nyttja	flera	olika	
maktmedel	för	att	störa	våra	trafikflöden.	

Störandet av sjöfarten kommer säkerligen omfatta cyberoperationer vilket ställer 
höga krav på robusta system samt förmåga att skydda information. Detta gäller inlö-
pande och utlöpande av fartyg, AIS positioner och övrig information rörande transport-
ledning. I nuläget överförs en stor del av den informationen öppet utan skydd. 

Innan kriget bryter ut kan motståndaren välja att nyttja specialförband eller illegalis-
ter som med punktinsatser försöker göra det omöjligt att ta emot fartygen. Förbanden 
kan operera med civila resurser i området och försöka sabotera eller minera nyckel-
terräng. Vidare kan motståndaren använda egna handelsfartyg med containerbaserade 
vapensystem eller förstöra andra fartyg för att blockera kanaliserande terräng, t.ex. 
kajer, vändområden eller knutpunkter. Ett exempel på blockering i nutid genomfördes 
av Ryssland i Kerch-sundet när Ryssland lade ett fartyg under en bro och därigenom 
blockerade leden. Detta skedde öppet men kan givetvis även ske dolt. Vidare kan sub-
version	utnyttjas	för	att	skapa	konflikter	som	stänger	hamnar.	Konsekvenserna	är	inte	
helt olika dem som uppstod när en strejk utbröt i Göteborgs hamn i omgångar mellan 
2016-2019.13 (utan att påstå att detta var föranlett av en annan stat)

Bild 3: Kerch-sundets blockering.14

13. https://www.svt.se/special/speletomhamnen/ hämtat 2020-10-20 kl 21.00
14.	 https://svenska.yle.fi/artikel/2018/11/25/ryssland-blockerar-kertjsundet-efter-kollision-fraktfar-
tyg-ligger-tvars-over hämtat 2020-10-20 kl 21.10
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Bild 4: Kerch-sundets blockerings påverkan på sjötrafiken.15

Hybridkrigföring/direkta stridsåtgärder
Minering utgör ett potentiellt hot och utläggning av minor kan ske med ubåtar eller 
ytfartyg (såväl örlogsfartyg men även med civila fartyg). Lederna in till Göteborg har 
områden som lämpar sig väl för minering.

Direktriktade vapensystem i form av pansarvärns- och eller sjömålsrobotar kan 
nyttjas	för	att	störa	trafiken	och	med	rätt	verkan	orsaka	svåra	skador.	Vapensystemen	
kan vara bärbara såväl som fartygsmonterade. 

Konventionella stridskrafter i närområdet kan ske främst med ubåt men kan givetvis 
också	bestå	 av	ytstridsförmågor	 som	korvetter	och	 fregatter	 kompletterat	med	flyg-
stridskrafter.

Fjärrstridsmedel såsom kryssningsrobotar och ballistiska robotar kan nå mål i områ-
det kring Göteborg med ingen eller kort förvarning.
Slutsatser motståndaren
Motståndaren	kan	verka	mot	svensk	sjöfart	genom	hela	konfliktskalan.	Medel	och	me-
toder kan varieras och påverkan på sjöfarten kan bli stor redan med en liten insats. 
Insatser kan skada förtroendet för sjöfarten att anlöpa svenska hamnar men även skada 
förtroendet för svensk förmåga att motta stöd från andra nationer. 

15. http://viableopposition.blogspot.com/2018/11/the-atlantic-council-marching-us-closer.html 
hämtad 2021-01-28 kl 22.50
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Bild 5: Höghastighetsfärja träffad av robot i Jemen.16 

Marinens förmåga att möta hotet idag
För	att	möta	ovanstående	hotbild	krävs	hela	Marinens	funktionsbredd	för	att	effektivt	
kunna möta de dimensionerande hoten. Förbanden måste kunna verka tillsammans 
med övriga förmågor i Försvarsmakten och hela Totalförsvaret. Förbanden måste dess-
utom	kunna	göra	detta	över	tiden.	Importen	är	ett	konstant	flöde	även	om	det	kan	nedgå	
i krigstid. Tillgängligheten på förbanden är avgörande för att vi ska kunna verka mot 
en motståndare som äger initiativet.
I	nuläget	har	Marinen	flera	förmågor	utgångsgrupperade	på	västkusten	med	Röjdy-

kardivisionen i Skredsvik, 17.bevakningsbåtskompaniet, sjöbevakning ur Marinbasen 
samt 132.säkerhetskompaniet sjö grupperade i Göteborg. Dessa förband produceras av 
Marinen, 132.säkkomp sjö tillhör dock 13.säkerhetsbataljonen som är underställd Ar-
métaktisk chef. Övriga marina förband utgår från Berga eller Karlskrona med en till-
transport	på	flertalet	timmar.	Marinen	har	idag	en	god	förmåga	att	skapa	behovssam-
mansatta stridsgrupper (task groups).17 Detta möjliggör en snabb styrkeuppbyggnad på 
västkusten för att tillgodose behoven vilket visades under marinens beredskapsövning 
på västkusten 2019.18 Denna insats innefattade fyra övningar som genomfördes med 
mycket kort varsel. Därmed sammanfördes minröjningsförmåga med inomskärs ubåts-
jaktförmåga.	Amfibiestridskrafter	 etablerade	 kontroll	 runt	 öarna	 i	 lederna	 och	 våra	
korvetter verkade utanför baslinjen. Förmågan att verka i området var god. Förmågan 
att samtidigt möta ett väpnat angrepp på ostkusten var dock lägre. Marinens fåtalig-
hetsproblematik belystes härmed. Detta problem kommer att bestå efter försvarsbeslu-
tet även om tillförsel av nya förmågor gör fartygen vassare. Förbanden är idag välövade 
och prövade i såväl funktionsövningar, maringemensamma övningar samt i insatser 
som återkommande uppstår. Materielen är i vissa fall gammal och behöver bytas ut då 
system närmar sig sin tekniska livslängd.

16. https://www.marinelog.com/news/video-hsv-swift-hit-by-missile-attack/ hämtad 2020-10-20
17. Marinen nyttjar engelska som kommandospråk.
18. https://sempermiles.se/forsvarsnyheter-om-mtrl/storre-marin-ovning-i-goteborgs-skargard-
och-kattegatt/ hämtat 2020-10-20 kl 21.05
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Hur skulle en framtida förmåga se ut?
Inledningsvis bör en analys göras för att optimera behovet av förband på västkusten. 
För att göra en analys använder jag mig av de gemensamma funktionerna beskrivna i 
Doktrin Gemensamma operationer från 2020.19 
En	önskvärd	åtgärd	skulle	vara	att	utveckla	en	stridsgrupp	med	flera	enheter,	speci-

fikt	för	västkustens	behov.	Utgångspunkten	för	stridsgruppen	skall	vara	att	den	grup-
peras	och	produceras	på	västkusten	i	befintliga	baser,	Skredsvik	och	Älvsborgs	Am-
fibieregemente.	Stridsgruppens	huvuduppgifter	är	att	lösa	en	sjöfartsskyddsoperation	
i	fred,	kris	och	krig.	Den	skall	kunna	verka	mot	de	identifierade	hoten	under,	på	och	
över ytan.19

Ledning utgår från en utsedd stridsgruppchef vilken verkar som direkt underställd 
chef till Marintaktisk chef. Ledningsplatser och plattformar bör omhänderta rörlig led-
ning. Förmåga att leda egna förband, samverka med militärregionen samt tillförda 
förband. Värdlandsstödet kommer att ställa krav på att stridsgruppen kan samverka 
med inkommande internationella förband varvid Nato standard utgör norm.
Underrättelser	utgår	från	de	fasta	sensorer	som	finns	i	området.	En	gemensam	sjölä-

gesbild	måste	finnas	på	alla	nivåer.	En	viktig	faktor	för	att	upprätthålla	en	normalbild	i	
detta	hårt	trafikerade	område	är	att	verka	där	över	tiden.	Inom	den	tänkta	stridsgruppen	
bör	det	finnas	förmågor	som	kompletterar	den	fasta	sensorkedjan	med	fartygsradar,	so-
narer, minsensorer och, ej att förglömma, hundar som är mycket bra för att indikera på 
öarna.	Kommande	sensorer	i	den	nya	föreslagna	amfibiebataljonen	skulle	komplettera	
den	fasta	sensorkedjan.		UAV-	förmågan	(obemannade	luftfarkoster)	är	ett	effektivt	sätt	
att övervaka områden, kustjägarkompaniets förmåga att upprätta observationsplatser 
samt övriga sensorer som planeras in mot bekämpningskompaniet kommer att kunna 
skapa en god lägesbild i området. 

Bekämpning av motståndarens enheter måste kunna ske snabbt och med hög pre-
cision.	 Förmåga	 till	 ubåtsjakt	 både	 inomskärs	 och	 utomskärs	 måste	 finnas	 för	 att	
trovärdigt kunna skydda sjöfarten. Inomskärs kan bevakningsbåtar, minsystem och 
minröjningsfartyg verka men utomskärs bör större plattformar tillföras. Verkan mot 
specialförband	och	reguljära	förband	bör	finnas	i	säkerhetskompanier	och	skyttekom-
panier.	Dessa	förmågor	finns	idag	i	andra	amfibiebataljonen	samt	vid	132.säkerhets-
kompani	sjö.	Tillförsel	av	en	amfibiebataljon	på	västkusten	förstärker	förmågan.	En	
motståndare som uppträder med ytstridsfartyg måste kunna bekämpas. I nuläget behö-
ver	den	förmågan	lösas	med	tillförda	förband	eller	förmågor.	Den	kommande	amfibie-
bataljonens system har längre räckvidd än dagens robotsystem vilket ger en ökning av 
effekt	som	tillsammans	med	landrörliga	sjömålssystem	kan	utgöra	ett	medel	att	verka	
mot	 en	motståndare.	Det	 bör	 dock	 finnas	 en	 förmåga	 att	med	 ytstridsfartyg	 kunna	
verka längre ut på öppet hav. 

Stridsgruppen bör utgöras av en stor andel kontinuerligt tjänstgörande soldater och 
sjömän i syfte att ha en hög tillgänglighet på förbanden. 

19. Doktrin Gemensamma operationer, 2020, Försvarsmakten, sid. 81 (Ledning, underrättelser, be-
kämpning, information, manöver, uthållighet, skydd och civil-militär samverkan)
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Vidare bör regementet i Göteborg utgöra en militärbas likt Karlskrona och Haninge 
garnison med produktionsansvar för ovan nämnda stridsgrupp. Militärbasen med till-
hörande logistikenhet bör dimensioneras för att försörja förbanden på västkusten i 
den normala verksamheten men även vid höjd beredskap. En rörlig förmåga som kan 
kompletteras	med	A-fartyg/fordon	bör	finnas	 för	att	Marinens	kommande	bastjänst-
bataljoner ska kunna verka rörligt inom ramen för en kustförsvarsoperation i andra 
riktningar. Förråd och drivmedelsanläggningar måste byggas upp för att säkerställa 
en uthållighet i uppgiftslösandet samt ha en spridning för att klara en förbekämpning.

Civil-militär samverkan utgör ett givet krav för att kunna verka i detta område. 
Stridsgruppschefen måste ha förmåga och mandat att leda verksamheten i området 
och synkronisera verksamheten med hamnmyndigheter, Kustbevakning, Sjöfartsver-
kets fartyg och lotsar. Samarbetet med Kustbevakningen och andra delar av statens 
myndigheter utvecklas. Detta är pågående i nuläget och kommer att få en tydligare 
koppling mot Marinen. Vidare bör samarbeten med Danmark och Norge utvecklas för 
att tillse att resurser samutnyttjas på ett sätt som skapar kontroll i Kattegatt och Skage-
rack. I förlängningen av värdlandsavtalet med Nato bör även en taktik och stridsteknik 
tas fram för att säkerställa eskortering och överlämning kan ske minst från svenskt ter-
ritorialgräns in till hamn. Försvarsmaktsövning AURORA 20 hade detta som moment 
men övningen ställdes in på grund av pandemin.

Manöver eller rörlighet är centralt för uppgiftens lösande, både vad avser egna för-
bands förmåga men även för sjöfartens förmåga att komma in och ut från kaj. Detta 
ställer krav på minröjningsförmåga och förmåga till kajsök vilket löses genom min-
röjningsfartyg och röjdykargrupper. Detta kräver en kontinuerlig närvaro i synnerhet 
när större arbeten i leden startar, annars riskerar minröjningen att ta mycket lång tid. 
Utveckling av autonoma system som kan verka i lederna är en tänkbar lösning. För att 
minska	risken	för	att	fartyg	blockerar	leder	och	kajer	bör	förmåga	att	bärga	och	flytta	
fartyg	finnas.	Detta	måste	kunna	genomföras	även	under	i	en	högre	hotmiljö.	Marinba-
sens bogserbåtar alternativt avtal med civila företag kan ombesörja detta.

Skydd av verksamheter, anläggningar och fartyg är ett strategiskt behov. Det behov 
som framstår som viktigast som inte Marinen har ansvar för är luftförsvar. Detta an-
svarsområde	ligger	på	flygtaktisk	chef.	Marinens	förmågor,	i	synnerhet	om	korvetter	
tillförs luftvärnsrobotar, måste kunna integreras i det gemensamma luftförsvaret. Vi-
dare måste tillförda internationella förband omhändertas i detta då de ofta har potenta 
luftvärnssystem med god räckvidd.

Informationsarenan är mycket viktig att vi behärskar. Vi måste skydda vår informa-
tion där stor del idag går i öppna system på internet. Avgångstider, fartygsrörelser kan 
följas i appar och hemsidor. I höjd beredskap måste detta omhändertas. Riktlinjer för 
alternativa metoder måste tas fram och här har Totalförsvaret och MSB ett mycket stort 
ansvar.

Slutsatser
Uppgiften på västkusten utgör en strategiskt viktig del för Marinen. Resurserna att 
genomföra	 detta	 i	 ett	 område	 är	 knappa.	Lägger	man	 till	 flera	 områden	måste	 hår-
da prioriteringar göras. Balans måste råda mellan operationer på ostkusten och
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västkusten.	Att	möta	en	kvalificerad	motståndare	på	Östersjön	ställer	höga	krav	vilket	
inte får underskattas. Att skydda vår import är dock så viktig att den bör ha dedike-
rade förband för uppgiften. Förbanden på västkusten bör innehålla förmågor ur både 
sjöstridskrafterna	och	ur	amfibiestridskrafterna	för	att	kunna	lösa	uppgifter	både	till	
havs såväl som inomskärs. En tänkbar utveckling vore att utveckla ett förband kring 
förmågorna ur 17.bevakningsbåtskompaniet och 132.säkerhetskompaniet som en kärna 
till ett nytt förband som kan etablera kontroll i lederna in till Göteborg eller annan 
hamn.	Förbandet	skulle	då	kunna	omhänderta	hoten	i	gråzonen	på	ett	bra	sätt.	Detta	
förband	frigör	bindandet	av	en	amfibiebataljon	till	området	och	ger	marintaktisk	chef	
handlingsfrihet med det förbandet. Säkerhetsbataljonens förmåga till att verka med 
förband i kustområden måste självklart tillgodoses vilket kan göras med utbildning av 
fler	kompanier.	Minröjningsförmåga	samt	eskorteringsförmåga	måste	utvecklas	riktat	
mot denna miljö. 

Förbandsproduktion och traditioner kan upprätthållas genom kloka och ödmjuka 
beslut.	Amfibieregementet	kan	utgöra	en	lämplig	produktionsplats	för	en	kommande	
18.stridsfartygsdivisionen där traditionen från 18.patrullbåtsdivisionen skulle kunna 
utgöra en traditionsgrund. 

Skyddet av sjöfarten bör prioriteras i Försvarsmaktens uppgifter då en blockering 
av	trafiken	in	till	Göteborg	och	eller	andra	hamnar	på	västkusten	skulle	ha	förödande	
konsekvenser för Sverige.
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Väl fungerande sjötransporter avgörande för 
Sveriges förmåga att möta kriser och konflikter 
– möjliga åtgärder för en stärkt handelsflotta
Inträdesanförande i Kungl. Örlogsmannasällskapet hållet vid sällskapets ordinarie
sammanträde i Stockholm och via webb den 23 september 2020.

Abstract: Sweden is highly dependent on a constant flow of both imports and exports 
to ensure both supply of consumer goods as well as for industrial production. Today, 
Sweden is probably more dependent on trade and transports than ever before, and 
the vast majority of these goods move via maritime transport. At the same time the 
national resources for maritime carriage are at an all-time low, with a small mer-
chant fleet under the Swedish flag. To ensure the availability of maritime transport 
the Swedish government might use a number of measures to ensure the upkeep of 
such vessels. In particular, procurement and contractual agreements are available 
options. However, to ensure efficient conditions for these market interventions and 
ensure long-term availability of carrying capacity the government needs to introdu-
ce an efficient maritime policy ensuring competitive market conditions for Swedish 
ship operators, and in particular for ships under the Swedish flag. 

Sverige, en handelsberoende nation 
Sverige är, och kommer förhoppningsvis att förbli, ett land beroende av handel med 
vår omvärld – oavsett om det rör sig om högspecialiserade verkstadsprodukter, sågade 
trävaror eller för den delen olika It-applikationer. Handeln är avgörande för vårt väl-
stånd,	men	definierar	dessutom	i	stor	utsträckning	hur	vi	förhåller	oss	till	vår	omvärld.	

Under 2019 uppgick den svenska exporten till ca 1 500 miljarder kronor och vår im-
port till nästan lika mycket. För att sätta beloppen i en kontext motsvarar värdet enbart 
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av exporten ungefär 4,5 gånger den årliga kostnaden för hela den svenska utbildnings-
sektorn (allt ifrån förskola till universitet). Bland svenska exportvaror utgör verkstads-
varor drygt 45 %, skogsprodukter och mineraler ca 10 % vardera och kemiprodukter 
(inkl.	läkemedel)	ca	15%.	På	importsidan	återfinns	återigen	verkstadsvaror	som	den	
största enskilda varugruppen med 45 %, andra viktiga importvaror är livsmedel 10 %, 
kemiprodukter 12 %, energiråvaror 10 %, samt skogsråvara och mineraler runt 10 %.1 
Majoriteten av vår handel sker, föga förvånande, med våra närmaste grannländer. Om-
kring 70 % av exporten och 80 % av importen går till och från andra EU-länder, men 
även Amerika och Asien utgör viktiga svenska exportmarknader.  

Sett i ett historiskt perspektiv blir vi i Sverige dessutom mer och mer beroende av 
handel, där exporten är helt avgörande del för vårt välstånd och importen i allt ökad 
utsträckning avgörande för vår försörjning - oavsett om vi talar om industriprodukter, 
livsmedel, konsumtionsvaror eller bränsleförsörjning (både fossila och biobaserade). 
Men, inte nog med att själva handeln ökar i betydelse, en allt större del av vår produk-
tion	är	dessutom	beroende	av	import	av	insatsvaror	och	komponenter	av	olika	slag.	På	
motsvarande sätt levererar svensk industri komponenter till kunder eller egen verk-
samhet i andra länder. Transporter har därmed, i mångt och mycket, blivit en integre-
rad del av och förutsättning för industris värdekedjor och stora delar av vår nationell 
produkten. 

Inom sjöfarten, liksom inom transportsektorn generellt, är fokus dessutom inte 
längre	på	den	enskilda	transporten,	utan	verksamheten	fokuseras	mot	flöden	och	sam-
manhängande	logistikkedjor.	Fler	och	fler	rederier	tillhandahåller	också	olika	tilläggs-
tjänster eller kopplar ihop sig med andra aktörer (även till lands). Transportsystemet 
präglas dessutom sedan många år tillbaka av ett antal tongivande trender som Just-in-
time och containerisering vilket inneburit att sjötransportsystemet har utvecklats till 
ett allt mer komplicerat och integrerat nätverk med en allt högre grad av specialisering. 
Sjötransportmarknaden kan således beskrivas som en segmenterad och specialiserad 
marknad	under	omfattande	global	konkurrens.	Att	säkerställa	flöden	för	nationell	för-
sörjning under dessa förutsättningar innebär utmaningar både för att kunna upprätt-
hålla	nödvändiga	flöden	för	olika	typer	av	varor	för	nationell	försörjning	och	nationell	
produktion. 

Sverige, en ö med ett stort behov av tillgång på   
sjötransporter 
Det svenska sjöfartsberoendet kan inte överdrivas. Transporterna till och från Sverige 
sker, oavsett om man mäter i volym eller i värde, till en övervägande del med fartyg 
mellan 80 - 90 %. Under 2019 ankom drygt 80 000 fartyg till Sverige och totalt hante-
rades drygt 160 miljarder ton gods in och ut över svenska kajer. Dessutom reste drygt 
30 miljoner människor till och från Sverige med fartyg.2 
Att	säkra	tillgången	till	transportflöden	är	kärnuppgift	för	staten.	Ett	sådant	arbete	

innefattar,	 om	det	 ska	vara	 framgångsrikt,	 flera	 komponenter.	Detta	 oavsett	 om	det	
handlar	om	ett	effektivt	sjöfartsskydd	i	civil	mening	(dvs.	ISPS-koden,	med	syfte	att	
1. ”starkare varuexport än varuimport 2019”, SCB statistiknyhet 200227
2.	 https://www.trafa.se/globalassets/statistik/sjotrafik/sjotrafik/2019/sjotrafik-2019.pdf
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skydda främst mot terrorism) eller sjöfartskydd i militär mening (dvs en förmåga för 
staten att med militära medel skydda sjöfarten i krig eller under höjd beredskap), eller 
för den delen åtgärder för att säkerställa förmågan till transporter i sig. Dessa kompo-
nenter är alla viktiga delar och en förutsättning för att nå målen för Sveriges säkerhet. 
Regeringen anger i den nationella säkerhetsstrategin vikten av att säkerställa tillgång 
till transporter och konstaterar att en ”Robust försörjning och skydd av samhällsvik-
tiga funktioner är centralt för befolkningens överlevnad och för att vårt samhälle ska 
fungera. /…/ Transporter och kommunikationsmedel är vitala funktioner. Att upprätt-
hålla en fungerande infrastruktur och flöden för försörjning, handel och ekonomi är 
också ett nationellt intresse.”3 I sammanhanget är det värt att understryka att reger-
ingen framhåller transporter både ur ett försörjningsperspektiv och för att upprätthålla 
handel och ekonomi. 

Att arbete för närvarande pågår för att säkra dessa transporter är därför betydelse-
fullt och exempelvis vidtar Försvarsmakten för närvarande åtgärder för att säkerställa 
tillgången till transporter för det militära försvarets behov. Uppgiften att säkerställa 
försörjningsberedskapen	 återfinns	 dessutom	 som	 en	 del	 inom	 ramen	 för	 det	 civila	
försvaret med syftet att möjliggöra det militära försvaret men också för att skydda 
befolkningen och garantera försörjningstryggheten. Den 1 mars 2020 konstaterade 
generaldirektören för MSB på DN debatt att det civila försvaret behöver mer resurser 
för att skapa den motståndskraft som samhället behöver ha vid krig eller krigsfara.4 

Någon vecka senare var både pandemins omfattning och de begränsningar som fanns 
i	den	svenska	beredskapen	uppenbar	för	de	allra	flesta.	Under	pandemin	har	många	
yrkesgrupper och kanske i synnerhet personal inom vård och omsorg gjort omfattande 
insatser trots brist på allt ifrån läkemedel till skyddsutrustning. Även den personal som 
arbetar inom transportsektorn har gjort viktiga insatser inte minst genom att säkerstäl-
la	fungerande	transportflöden	och	leveranser	av	de	varor	som	varit	samhällskritiska.	
Utan dessa insatser och fungerande transporterna så hade situationen utan tvekan varit 
betydligt värre. Om transporter dessutom som i säkerhetsstrategin bedöms vara vitala 
för	samhällets	säkerhet	finns	således	starka	skäl	som	talar	för	att	åtgärder	rimligen	bör	
vidtas för att garantera i alla fall en viss miniminivå. 

Möjliga åtgärder för att säkerställa tillgången till  
samhällskritiska transporter 
Även om ökade resurser förhoppningsvis kan komma att allokeras för att säkerställa 
tillgången till samhällskritiska transporter, vilka möjligheter står i realiteten till buds 
för	statsmakterna?	Hur	kan	Sverige	säkra	transportflöden	ur	en	allt	mer	specialiserad	
och segmenterad marknad under omfattande global konkurrens och dessutom under 
såväl kriser som om nödvändigt också under krig.  

Ut ifrån ett teoretiskt perspektiv kan staten använda sig av en rad olika metoder 
för att säkerställa tillgång på tonnage, så som exempelvis cabotageregler (jmf. Jones 
Act i USA) i syfte att gynna nationellt tonnage, statligt ägande för att garantera 

3. Nationell säkerhetsstrategi 2019, s.14
4. Generaldirektör Dan Eliasson, MSB, DN debatt, 1 mars 2020. 
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tillgång till vissa resurser (jmf. isbrytare eller SAR helikoptrar). I synnerhet statligt 
äganden	kan	vara	en	effektiv	metod,	men	då	främst	för	att	säkra	en	specifik	resurs	eller	
förmåga. Åtgärden är däremot knappast en rimlig lösning för att säkerställa transport-
resurser för samhällets samlade behov eller ens för centrala delar av transportbehovet. 
Andra tänkbara metoder är upphandling	 (jmf	 skärgårdstrafiken)	 eller	 genom	olika	
former av avtal eller utpekanden (jmf K-företag). I händelse av höjd beredskap eller 
krig	finns	dessutom	möjligheten	för	staten	att	beordra fartyg eller använda förfogan-
delagstiftning, även om den senare lagstiftning sannolikt behöver moderniseras. Vad 
avser	de	fyra	sist	nämnda	är	en	grundläggande	förutsättning	att	det	finnas	resurser	att	
upphandla, peka ut, beordra eller för den delen förfoga över. Svenska fartyg är således 
en förutsättning, då svenska statens möjligheter att förfoga över, beordra eller genom 
avtal	säkerställa	tillgång	till	fartyg	flaggade	i	andra	länder	är	ytterst	begränsade5. Dess-
utom torde den svenska statens folkrättsliga möjligheter att vid behov skydda eventu-
ellt inhyrda utländska fartyg utanför svenskt territorium vara tämligen begränsade.

Ovanstående åtgärder skulle samlat kunna karaktäriseras som någon form av stra-
tegiska marknadsingripanden. I likhet med mer vanligt förekommande marknadsin-
gripanden (som används där marknaden misslyckas med att leverera tillgång på, frek-
vens eller en viss typ av transporter) är det i detta fall helt enkelt ett ingripande för att 
säkerställa att en viss typ av transporter ska kunna tillhandahållas varaktigt under kris 
eller krig. 

En annan möjlighet för staten är åtgärder i syfte att stimulera tillgång på, frekvens 
eller utbud av en viss typ av transporter. Åtgärder i denna del skulle kunna benämnas 
som strategiska utbudsstimulerande åtgärder. Mot bakgrund av sjötransportmark-
naden karaktär, så torde åtgärderna kunna vara av två typer: 
1. Åtgärder av generell natur i syfte att verka för att Sverige är en attraktiv marknad 

för sjötransporter. Strategin handlar i denna del i grunden om att göra det attraktivt 
att	bedriva	 transporter	 till	 och	 från	Sverige,	varvid	det	 förhoppningsvis	finns	ett	
brett grundutbud som också upprätthålls under en kris eller krig. Möjliga åtgärder 
för att åstadkomma detta kan handla om goda förbindelser till och från hamnar, 
att främja sjötransporter genom konkurrenskraftiga avgifter eller rabatter för vissa 
verksamheter. Även åtgärder för en ökad andel inrikes sjötransporter torde utgöra 
exempel i detta avseende. I korthet handlar det således om bedrivandet av en ak-
tiv transportpolitik som stärker sjötransportsystemet. Nackdelen med åtgärder 
inom området är naturligtvis att det inte garanterar tillgången till tonnage, men kan 
vara en viktig komponent för att öka tillgången till transporter. 

2. En annan åtgärd för att stimulera utbud och tillgång till tonnage är en aktiv närings-
politik för att säkerställa förutsättningarna för en konkurrenskraftig handels-
flotta. Åtgärden syftar till att öka antalet tillgängliga fartyg. Motsvarande åtgärder 
för att attrahera strategiska kunskaper, företag eller stimulerar en viss utveckling 
är ingalunda en ny företeelse, utan har använts både historiskt (jmf privilegier så 
som tull- eller skattefrihet för olika verksamheter) och under senare år (jmf ex. 

5. ”Flaggfrågan” har bland annat belysts i TiS nr. 2 /2018 i en artikel av Sten Göthberg och Mathias 
Widlund.  
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energiskatte- eller byggsubventioner). Sjöfartens globala natur gör dessutom att 
liknande åtgärder används frekvent i andra länder, både av näringspolitiska och 
beredskapsmässiga	 skäl.	 Ett	 flertal	 europeiska	 länder,	 så	 som	Danmark,	Norge,	
Storbritannien, Nederländerna och Belgien har med framgång använt metoden och 
säkerställt konkurrenskraftiga regelverk för sjöfart och därmed lyckats hävda sig 
väl i den annars hårda internationella konkurrensen. 

Samtliga åtgärder ovan har naturligtvis begränsningar, för- respektive nackdelar. I 
stora delar hänger dessa dessutom ihop, exempelvis torde upphandlingslösningar bli 
väsentligt	dyrare	och	mer	osäkra	med	en	mindre	nationell	handelsflotta.	Vidare	torde	
det	vara	svårt	att	säkerställa	en	redundans	om	det	 inte	finns	flera	aktörer	med	vilka	
avtal kan tecknas. Staten löper dock en risk om den samlade marknaden utgörs av för 
få aktörer. Marknadsingripanden riskerar dessutom att snedvrida konkurrensen mellan 
aktörer	och	därigenom	finns	en	risk	att	situationen	försämras	ytterligare	om	aktörer	
slås	ut	från	marknaden.	För	att	långsiktigt	och	kostnadseffektivt	säkerställa	tillgången	
på samhällskritiska transporter krävs således en ”klok” kombination av måttliga åt-
gärder, som dessutom inte slår undan benen för den trots allt relativt väl fungerande 
transportmarknaden. En marknad som dessutom Sveriges konkurrenskraft i många 
delar är beroende av.   

Resurser för att hantera nationella sjötransportbehov
Mot bakgrund av vikten av nationellt tonnage, hur ser tillgången på svenskt tonnage 
ut? Även om infrastrukturministern i februari 2019 deklarerade att det återigen fanns 
över	100	fartyg	under	svensk	flagg	så	har	utvecklingen	vad	avser	antalet	svenskflag-
gade fartyg varit minst sagt skakig. I bästa fall går det att säga att den kraftiga minsk-
ningen som skett under senare år har stannat av och stabiliserats på en ny nivå och i 
sämsta fall står vi inför ytterligare en nedgång i pandemins spår. Utvecklingen har 
varit dramatisk med en minskning av antalet svenska fartyg med ca 2/3 sedan början 
av 2000-talet. Att de näringsmässiga villkoren för sjöfart i många delar är bättre i bl.a. 
våra grannländer är naturligtvis en bidragande orsak till denna utveckling, men bättre 
villkor i andra länder har även gjort att många svenska verksamheter genom åren köpts 
upp	och	flyttats	till	andra	länder	inom	EU.	En	annan	vanlig	invändning	i	dessa	sam-
manhang	är	att	svenska	rederier	flaggat	ut	och	lätt	kan	flagga	hem	igen.	Det	är	riktigt	
att	svenska	rederier	bedriver	verksamhet	i	flera	länder	och	i	vissa	fall	har	fartyg	under	
annan	flagg.	I	många	fall	är	detta	dock	en	förutsättning	för	ex.	marknadstillträde	el-
ler	för	att	man	ska	kunna	verka	effektivt	på	en	lokal	marknad.	Fartyg	behöver	då	vara	
flaggade	i	dessa	länder	eller	bemannade	med	personal	från	länder	där	verksamheten	
bedrivs. Rederier skiljer sig således i detta avseende inte från andra svenska exportfö-
retag som har verksamhet med dotterbolag och lokalt anställda. Antalet svenskkontrol-
lerade	fartyg	under	utländsk	flagg	har	dessutom	inte	ökat	i	paritet	med	den	minskning	
som	skett	under	svenska	flaggan,	utan	följer	snarare	tillväxten	generellt	i	för	världs-
handelsflottan.	Det	går	således	inte	att	hävda	att	det	skett	en	växling	mellan	svensk	och	
utländsk	flagg	med	utgångspunkt	från	statistiken.	Trenden	är	därför	att	den	svenska	
handelsflottan	minskat.	Mot	bakgrund	av	det	svenska	handelsberoendet	såväl	som	ur	
ett försörjningsperspektiv är en sådan utveckling naturligtvis oroande. 
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Möjliga åtgärder för en stärkt handelsflotta
Åtgärder för att, som regeringen anger i säkerhetsstrategin, upprätthålla fungerande 
flöden	 för	 försörjning,	handel	och	ekonomi	är	angelägna.	Detta	 särskilt	 som	antalet	
fartyg numera ligger på en nivå som innebär att den nationella kompetensförsörjningen 
inom den civila sjöfarten inte långsiktigt kommer att kunna upprätthållas; vare sig för 
handelsflottans	egna	behov	eller	för	den	delen	för	de	civila	myndigheters	behov.	Ett	
antal enkla men genomtänkta åtgärder skulle dock kunna vidtas för att relativt snabbt 
stärka förutsättningarna för sjöfart och rederier i Sverige. Detta då Sverige ännu så 
länge	 har	 viktiga	 komponenter	 på	 plats	 i	 det	 befintliga	 sjöfartsklustret,	 exempel	 på	
strategiska utbudsstimulerande åtgärder skulle kunna vara: 

Utveckling av tonnageskattesystemet6	så	att	fler	typer	av	sjöfart	kan	använda	syste-
met. Med nuvarande regler kan exempelvis inte de rederier som ägnar sig åt service och 
utbyggnad av havsbaserad förnyelsebar energi, kabelläggning eller samlar in djupdata 
ansluta sig till systemet. Nationella resurser för att säkerställa dessa funktioner i hän-
delse	av	kris	eller	konflikt	torde	vara	lika	angeläget	som	att	säkerställa	tillgången	på	
resurser för transporter. En annan begränsning som bl.a. framgått under den pågående 
pandemin	är	att	fartyg	under	svensk	flagg	som	ingår	i	tonnageskattesystemet	inte	kan	
bedriva	mer	än	50 %	av	sin	trafik	på	Sverige.	Möjligheterna	att	prioritera	trafik	för	att	
öka mängden transporter inom Sverige med dessa fartyg är således inte förenligt med 
skattessystemets	utformning,	dvs.	rederierna	kan	inte	öka	trafiken	med	svenska	fartyg	
utan att riskera att bli utkastade ur det svenska tonnageskattesystemet. 

Ett annat område som är centralt om utvecklingen ska vändas är att det inte kan vara 
väsentligt	dyrare	att	flagga	fartyg	i	Sverige	än	i	andra	jämförbara	länder.	Detta	motver-
kar	att	fartyg	flaggas	om	till	svensk	flagg.	Ska	andelen	fartyg	under	svensk	flagg	öka	
borde helt enkelt det motsatta förhållandet gälla, eller i vart fall som en lägsta nivå att 
villkoren	i	Sverige	är	jämförbara	med	de	som	gäller	inom	flertalet	länder	inom	EU.	Ett	
avskaffande	av	den	svenska	stämpelskatten	för	fartyg	skulle	i	denna	del	vara	en	första	
åtgärd för att minska dessa skillnader. 

Ovanstående utgör ett par exempel på åtgärderna som skulle behövas för att för-
bättra de näringspolitiska förutsättningarna för sjöfart i Sverige. I grunden handlar det 
dock om att det behövs en aktiv sjöfartspolitik innehållande både rätt näringspolitiska 
och transportpolitiska åtgärder. Syfte och huvudfokus bör rimligen vara en närings-
politik som säkerställer långsiktigt stabila villkor på en europeiskt konkurrenskraftig 
nivå. Inom transportområdet bör rimligen ett modernt regelverk tillförsäkras, samt att 
ansvariga myndigheter ges resurser att bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att 
näringen tillförsäkras rimliga villkor. Vad avser regelverken är det särskilt angeläget 
att få till stånd en ordning där utveckling och mindre justeringar kommer till stånd 
inom rimlig tid. Med rätt åtgärder skapas förutsättningar för att robust och långsiktigt 
6. Ett tonnageskattesystem kan enklast beskrivas som ett system för beskattning av intjäningsför-
måga baserat på fartygets storlek. För redaren ger det en jämn och förutsägbar beskattning över tid, 
samt dessutom möjlighet att köpa och sälja fartyg när det är som mest lönsamt och inte när det är 
mest lönsamt ur ett skatteperspektiv. Systemet ger därmed rederierna bättre möjligheter att hantera 
sjöfartens cykliska svängningar. För staten är det ett enkelt skattesystem där skatter betalas löpande 
enligt i förväg fastställda premisser, utan möjligheter till avdrag och periodiseringar.
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säkerställa tillgången till samhällskritiska transporter både under kris och krig. Utöver 
att säkerställa tillgång till transportresurser långsiktigt så innebär åtgärderna dessutom 
att statens kostnader för eventuella strategiska marknadsingripanden torde minska av-
sevärt. Ovanstående åtgärder torde dessutom bidra till måluppfyllnaden inom andra 
områden	så	som	exempelvis	målet	om	att	flytta	över	gods	från	land	till	sjötransporter.	
Flera	av	åtgärderna	skulle	även	ge	positiva	statsfinansiella	effekter	antingen	direkt	eller	
på ett par, tre år sikt. 

Även om Sverige sannolikt inte under de närmast åren kommer att ha alla typer 
av	 tonnage	under	egen	flagg	så	är	 tillgången	 till	olika	 typer	av	 tonnage	centralt	 för	
försörjningsberedskapen och för förmågan att säkerställa transportbehovet. Färjor är 
exempelvis avgörande för snabba transporter och för att upprätthålla varuförsörjning, 
medan Ro-Ro tonnage i många delar är avgörande för transporter till och från indu-
strin, tankfartyg för bränsleförsörjning och bulkfartyg för exempelvis spannmåls- el-
ler skogstransporter. Sammantaget behövs således en mix av olika typer av tonnage 
för att kunna säkerställa baslogistiken för samhällsviktiga transporter till och från 
Sverige, såväl till vardags som vid kris eller krig. 

Avslutande kommentar och slutsatser 
Mot bakgrund av vårt transportberoende bör arbetet för att säkerställa tillgången på 
samhällskritiska	transportresurser	intensifieras.	Tillgången	till	sjötransportresurser	är	
helt enkelt en strategiskt viktig del av vår nationella försörjning. Ett sådant arbete bör 
genomföras utifrån ett holistiskt synsätt och fokusera på ett helt batteri av åtgärder för 
att långsiktigt säkerställa tillgång till resurser för samhällets samlade behov. I detta 
sammanhang är det särskilt viktigt att beakta att samhällets transportbehov är kom-
plext och att det mindre handlar om att säkerställa import av vissa enskilda produkter, 
utan	snarare	om	åtgärder	för	att	säkerställa	kontinuerliga	transportflöden.	För	att	säker-
ställa en sådan förmåga kommer en mix av olika typer av fartyg att vara nödvändigt. 

Inom ramen för det pågående arbetet med att säkerställa tillgången till transporter 
för samhällets behov är det viktigt att staten vid genomförandet av dessa strategiska 
marknadsingripanden iakttar sedvanlig försiktighet för att inte negativt påverka mark-
naden. Vissa strategiska transportresurser eller baslogistik bör dock säkras genom 
avtal eller motsvarande lösningar. För att säkerställa förutsättningarna för sådana av-
talslösningar över tid och för att garantera mer än en enstaka transporter så är utbuds-
stimulerande åtgärder dock helt avgörande. En aktiv sjöfartspolitik är i denna del av 
väsentlig betydelse, då det annars saknas långsiktiga förutsättningar att säkerställa ens 
en delmängd av de mest kritiska transporterna för samhällets behov och den mix av 
tonnage	under	svensk	flagg	som	sannolikt	kommer	att	behövas.	I	tillägg	till	detta	är	
detta en ytterst angelägen åtgärd inte minst av kostnadsskäl för staten, då strategiska 
marknadsingripande tenderar att vara kostsamma.

Utöver ovanstående åtgärder utgör en väl fungerande daglig samverkan mellan 
civila aktörer och statliga myndigheter en viktig del för att hantera morgondagens
utmaningar. En sådan samverkan torde dessutom ha potential att leda till andra positiva 
effekter	så	som	ex.	en	större	kompetenspool	inom	det	marina	och	maritima	området.	
Flera	möjligheter	finns	dessutom	att	utveckla	 samverkan;	 inte	minst	 skulle	en	ökad	
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samverkan exempelvis inom utbildningsområdet kunna bidra både till en ökad sam-
verkan	och	samtidigt	säkerställa	både	behov	för	handelsflottan	och	för	Försvarsmakten	
behov.	Likaledes	torde	det	finnas	goda	förutsättningar	att	utveckla	samverkan	i	varda-
gen. 

Att säkerställa behovet av samhällskritiska sjötransporter är fullt möjligt och dess-
utom utan att det medför betydande kostnader för staten, men det kräver en aktiv sjö-
fartspolitik.	Med	rätt	åtgärder	finns	dock	goda	förutsättningar	för	att	åstadkomma	en	
robust försörjning och snabbt stärka vår nationella säkerhet. 

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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Nya rorsmän i vetenskapsgren I 
Sedan årsskiftet är Fredrik Hesselman (bild ovan t.h.) och jag (bild ovan t.v.) föredra-
gande i vetenskapsgren I, med mig som styrelseledamot och Fredrik som min trogne 
suppleant. Jag vill med några sidor här i jubileumsårets första TiS presentera oss och 
dra upp några riktlinjer för vetenskapsgrenens arbete. 
Jag	är	kommendör	och	sedan	hösten	2018	chef	för	Tredje	sjöstridsflottiljen.	Min	sjö-

militära	uppfostran	fick	jag	i	Ubåtsvapnet	där	jag	har	varit	fartygschef	och	stabschef.	
I Högkvarteret arbetade jag huvudsakligen med militärbyråkratiska spörsmål. Jag har 
tjänstgjort utomlands som underrättelsechef i Afghanistan och i Mali samt varit elev 
vid Ecole de Guerre i	Paris.	Mina	akademiska	meriter	är	en	fil.kand.	i	krigsvetenskap	
från	FHS	och	en	master	i	historia	från	franska	EPHE.
Fredrik	Hesselman	är	överstelöjtnant	och	sedan	våren	2018	chef	för	Amfibieavdel-

ningen på Sjöstridsskolans Utvecklingsenhet. Hans huvudsakliga uppgift är att driva 
den	materiella	och	taktiska	utvecklingen	mot	amfibiebataljon	2030.	De	första	15	åren	
gjorde	Fredrik	på	KA	1,	Kustjägarskolan	och	Amfibiebataljonen.	Därefter	följde	14	års	
tjänst på Högkvarteret bland annat på Ledningsstabens Inriktningsavdelning och på 
Rikshemvärnsstaben. Fredrik har gjort utlandstjänst i Afghanistan och som försvarsat-
taché i Addis Abeba.

Vetenskapsgren I applåderar alla ansträngningar till en öppen och fri debatt om 
marina och maritima frågor under KÖMS sammankomster och i TiS. Dessa är helt 
beroende av ledamöternas kunskaper, intellektuella spänst och engagemang. Ett bra 
exempel	är	när	hedersledamoten	Lars	G	Persson	i	TiS	4/20	frågar	sig	vad	vi	egentligen	
ska med KÖMS till. Svaret blir att sällskapets existensberättigande framför allt är att 
föra	en	debatt	som	pekar	mot	framtiden.	Han	menar	att	det	finns	hämmande	konserva-
tiva faktorer som gör att vi i många fall inte kommer loss från nuet och från gårdagen. 
Generalen	påpekar	också	att	det	finns	några	bra	sentida	exempel	i	TiS	på	att	diskus-
sionen börjar omfamna frågor om AI, autonoma farkoster och andra fenomen som var 
rena	rama	science	fiction	bara	för	några	år	sedan.	
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Det är inte ovanligt att det är teknikutvecklingen som driver taktikutvecklingen. 
Många av de framåtriktade inläggen i TiS kommer mycket riktigt från skribenter med 
huvudsakligen tekniska utgångspunkter, under det att ledamöterna i vetenskapsgren 
I ofta behandlar marinhistoriska eller dagsaktuella frågor. För akademiens samlade 
kunskap är alla marina och maritima perspektiv lika viktiga, men det är lätt att hålla 
med	Lars	G	Persson	om	att	det	är	framtiden	som	är	mest	intressant.	En	riktigt	snabb	
och rak utveckling underlättas av en växelverkan mellan taktik och teknik, snarare än 
att tekniken måste bogsera taktiken efter sig. Denna interaktion minskar också risken 
för att utvecklingen drar in på stickspår eller missar omständigheter som blir dyra och 
tidsödande att ta med i ett senare steg. 

För att skapa denna relation mellan dåtiden och framtiden samt mellan tekniken och 
taktiken uppmanas de ledamöter som är fördelade till vetenskapsgren I, och gärna även 
övriga ledamöter, att göra spaningar in i framtiden även om de ämnen som hanteras är 
av historisk eller nutida karaktär. Med risk för att bli anfallen av Uppsala universitet 
menar jag att det är större att tänka fritt än rätt, såvida det fria bygger på ett riktigt 
resonemang. Ett bra exempel i detta nummer av TiS är ledamoten Fredrik Lindéns 
framåtblickande beskrivning av sitt Ubåtsvapen.

Under 2021 fyller KÖMS som bekant 250 år. Vetenskapsgren I har tre huvudsakliga 
uppgifter under detta jubileumsår och den första av dessa ansträngningar håller läsaren 
redan i handen. I denna TiS har vetenskapsgrenen ombett marinens förbandschefer att 
resonera lite kring det nyligen fattade försvarsbeslutet och det som nu ska göras för att 
realisera de investeringar som Riksdagen har fördelat till marinen. Dessutom gör den 
nyss	avgångne	styrelseledamoten	Fredrik	Palmquist	tillsammans	med	Fredrik	Hessel-
man en spännande spaning in i den marina framtiden. Vetenskapsgrenens del av TiS 
1/21	 fortsätter	med	att	 den	marina	 taktikutvecklingen	utsätts	 för	 ledamöterna	Peter	
Thomssons och Niklas Wiklunds kritiska granskning. 

Den andra uppgiften är att i likhet med övriga vetenskapsgrenar skriva ett bokkapi-
tel om KÖMS uppfattning om den marina utvecklingen 1971-2021. Fredrik Hesselman 
och ledamoten Anders Hörnfeldt är huvudskribenter för detta kapitel. De tar gärna 
emot stöd från de ledamöter som är intresserade att hjälpa till. Det brådskar lite efter-
som en första version ska vara klar redan i april. Den tredje uppgiften är att vetenskaps-
gren I ansvarar för en seminariedag med materielförevisning i Stockholmstrakten den 
8 november. Dagen har rubriken ”Försvaret av Sverige börjar till sjöss”. När ramarna 
blir lite fastare kommer jag att återkomma med önskemål om assistans.

Vi står inför en spännande marin framtid. Den kräver, som ledamoten Lars Wedin 
påpekade i TiS 4/89, ”en accepterad grundidé om vad marinen skall kunna åstadkomma 
i kombination med en kreativ debatt om olika tänkbara nya koncept”. Här har KÖMS 
och vetenskapsgren I en viktig roll. ”Il faut cultiver notre jardin”, som Candide sa.

Per Edling  

 



40

Försvarsbeslutet 2020 och dess innebörd för 
marinens förband 
Abstract: Through the Swedish defence bill 2020 substantial sums will be invested 
in the Navy. The political expectations are high. There are many challenges for the 
Navy, the industry and the materiel administration. In this article the commanding 
officers of the Navy’s units discuss what their staff, flotilla, regiment, base or school 
must do and learn in order to prepare to develop their capabilities. There are a lot 
of things to do. It seems necessary to cultivate demands, deliveries and tempo to a 
larger extent than before, when annual cutbacks were the rule. The article conclu-
des with a quote from the industrial leader Carl-Henric Svanberg: “Culture beats 
strategy – every time”. 

Prolog - Ordförande i 
vetenskapsgren I, leda-
moten Per Edling
Genom det nyligen fattade försvars-
beslutet har riksdagen investerat sub-
stantiella medel i Försvarsmakten och 
i	 marinen.	 Det	 finns	 många	 uppfatt-
ningar huruvida de tillförda medlen 
kan anses räcka eller inte. Det blir inte 
alla de nya ytstridsfartyg som KÖMS 
föreslog i En marin för Sverige men 
det blir två + två, även om det är lite 
oklart	varför	man	inte	säger	fyra,	och	lejonparten	av	ytflottan	helrenoveras.	Dessutom	
blir det luftvärnsrobot. Det blir inte tillräckligt många kölar för att det ska vara rimligt 
att	utgångsbasera	en	sjöstridsflottilj	på	västkusten,	men	det	blir	ett	nytt	amfibierege-
mente i Göteborg. Det blir inte samma tekniknivå på alla Gotlandsbåtarna, men det 
blir	fem	ubåtar.	Det	blir	inte	alla	de	satsningar	som	föreslogs	i	Perspektivstudien	2018,	
men ganska många delar kom ändå på plats och några kanske kommer så småningom. 
Listan kan göras längre.
Några	saker	är	dock	helt	säkra:	det	finns	stora	förväntningar	från	politiskt	håll	på	

leverans och det kommer att krävas stora ansträngningar för att realisera detta för-
svarsbeslut. Det är mer 20 år sedan ett ytstridsfartyg projekterades i Sverige och 15 år 
sedan den sista av de fem Visbykorvetterna sjösattes. Har försvarsindustrin tillgång 
till alla de nödvändiga kompetenser och komponenter som kommer att behövas? Finns 
sakkunskapen för att beställa avancerade system i det bantade materielverket? För-
svarsmakten har blivit mästare på att skära ner, men nu handlar det om att växa. Vissa 
operativa frågor har tidigare inte kommit runt ekonomiska resonemang, men nu utgår 
argumentationen från ett på allvar försämrat säkerhetsläge. Koll på pengarna ska vi 
ha även framgent. Förändring har tidigare menat försämring, men nu betyder ordet 
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förbättring.	Många	officerare	har	skolats	i	att	bära	både	hängslen	och	livrem,	men	om	
vi fortsätter på samma vis kommer det bli mycket svårt att ta emot den förmågehöj-
ning som väntar. Det går inte att vänta, utan istället gäller det att spotta i nävarna. Vi 
måste snarast förbereda oss på nya logistikupplägg, nya luftförsvars-, sjömåls- och 
markmålsförmågor,	obemannade	farkoster,	fler	anställda	och	värnpliktiga	i	marinen,	
en	marin	etablering	på	västkusten	och	på	att	utbilda	fler	besättningar.	

Vetenskapsgren I vill gärna gå i bräschen för marin debatt. Vi har, vänligen men 
bestämt, bett om de marina förbandschefernas tankar kring det som deras förband 
måste göra och lära sig på några års sikt för att förbereda den förmågehöjning som 
det kommande försvarsbeslutet innebär. Förbandscheferna avhandlar främst mora-
liska och konceptuella frågor som organisation, ledarskap, uppdragstaktik, taktikut-
veckling, utbildning, övningsseriens utveckling, leverans här och nu samtidigt som 
förmågetillväxt ska ske etc. Viss vingelmån har erbjudits cheferna beroende på känd 
växelverkan	mellan	taktik	och	teknik.	Att	det	finns	några	dubbelskrivningar	och	att	
förbandscheferna i några avseenden är oense är, i alla fall ur vetenskapsgrenens syn-
vinkel, bara intressant.

Marinstaben – ledamoten kom-
mendör Fredrik Palmquist
Inledning
Vid årsskiftet återuppstod Marinstaben som krigs-
förband efter att under de senaste 25 åren varit en 
del av förbandet Högkvarteret. Hanteringen av den 
marina ledningen är ett belysande exempel på den 
utveckling Försvarsmakten genomförde efter 1994, 
när de förvaltningsmässiga kraven tog överhanden 
över den centrala ledningen via en centralisering 
av beslutsmandat som ett verktyg för myndighets-
ledning. Fram till 2019 var ledningen av Marinen delad under chefen för produktions-
ledningen,	C	PROD,	och	chefen	för	 insatsledningen,	C	INS.	På	den	strategiska	nivån	
ansvarade chefen för ledningsstaben, C LEDS, för utvecklingen av de marina förmå-
gorna.	Marinchefen	med	en	stabsdel	sorterade	under	C	PROD	och	under	C	INS	leddes	de	
marina operationerna av den marintaktiska chefen med hjälp av sin stab. Svagheten med 
detta upplägg är uppenbar då den röda tråden inom de olika dimensionerna förlorades 
genom de olika chefernas ansvarsområden, likt förmågeskapande och förmågenyttjande, 
och resultatet blev att förekomsten av suboptimering inte var försumbar.
2019	återupprättades	därför	försvarsgrenarna	igen	och	Marinchefen	fick	ansvar	för	

både framtagandet av resurser och användandet av dem i operationer. Den marina de-
len	ur	PROD	slogs	ihop	med	motsvarande	del	ur	INS	och	Marinstaben	återuppstod	som	
organisationsenhet med uppgiften att stödja marinchefen i dennes ledning av Marinen. 
Samtidigt	startade	den	så	kallade	losskastningen,	som	innebar	att	mandat	förflyttades	
från den centrala ledningen till försvarsgrenscheferna och denna process fortsätter än 
idag och lär fortsätta under de kommande tre åren.
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Ledningsmässigt har Högkvarteret sedan 90-talet vilat på en processmässig syn på 
begreppet	 ledning,	där	otaliga	manår	har	 lagts	ned	på	att	 definiera	huvud-	och	del-
processer. Att från ett sådant läge bildligt talat kasta upp alla kort i luften innebär 
naturligtvis avsevärda utmaningar och inslaget av förändringsledning har sedan 2019 
varit betydande. Stora organisationer skapar en särskild dynamik, där även en liten 
förändring i beslutsmandat kan leda till stora förändringar och detta blev särskilt tyd-
ligt under 2019 när väl reformen sjösattes. Aldrig förr har dokument likt arbetsord-
ningar varit mer centrala då dessa skapade själva skelettet till organisationen i termer 
av vem beslutar om vad och vid vilken nivå upphör mandatet för försvarsgrenschefen 
att	kunna	fatta	beslut.	Mitt	i	detta	återfinns	individer	och	människor	som	är	olika	bra	
på att hantera förändringar i en värld då mycket plötsligt skall göras annorlunda. Utö-
ver förändringarnas innebörd internt inom Försvarsmakten skedde även en verksam-
hetsövergång från Försvarets Materielverk till försvarsgrensstaberna och mandat för-
flyttades	samma	väg.	Detta	gjorde	att	även	externa	beroendeförhållanden	fick	ändras	
inom en verksamhet som är väldigt operativ, likt fartygsunderhåll.   

Bild 1, Marinstabens tillfälliga gruppering på Muskö, fotograf Maja Hansson.

Sammanfattningsvis har de senaste åren varit en resa där det har krävts en snabb in-
lärningskurva för alla inblandade och likt alla större förändringar har det funnits frik-
tioner av olika grad längs vägen. Då allt inte är klart ned i alla detaljer och genom att 
mandatförskjutningen kommer att fortsätta ser jag att vi även fortsättningsvis kommer 
leva i en utmanande miljö under de kommande åren. Det är dock värt att betona att 
längs	denna	förändringsresa	finns	det	många	exempel	på	kreativt	 tänkande	som	har	
gjort att vi står bättre rustade idag än vid motsvarande tid under 2020.
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Dagens marinstab
Marinstaben är idag en försvarsgrensstab om 130 personer som hanterar hela det ma-
rina området från övningsplanering till materielunderhåll via minutoperativ ledning 
av de marina förbanden och levererar stöd till utvecklingen av den marina förmågan 
via Ledningsstaben. I händelse av en beredskapshöjning har staben möjlighet att växa 
numerärt	 i	 syfte	 att	 kunna	 hantera	H24-verksamhet	 inom	 fler	 delar	 än	 den	 direkta	
taktiska ledningen.

Staben är indelad i fyra avdelningar: stabsavdelningen, planeringsavdelningen, 
stödavdelningen och den operativa avdelningen. Stabs- och planeringsavdelningarna 
är grupperade på Muskö, den operativa avdelningen har bibehållit sin gruppering på 
Lidingövägen 24 och stödavdelningen har en delad gruppering mellan Muskö och 
Karlskrona. Inom ramen för grupperingen på Muskö verkar förbandet under C Amf 1 
som garnisonschef även om delar av garnisonsuppgifterna är delegerade till Marinsta-
ben genom en överenskommelse men därutöver är Marinstaben även anläggningsan-
svarig för hela bergsanläggningen på ön.

Eftersom förbandet Marinstaben är en organisationsenhet krävs det en stabsfunk-
tion innehållande HR, arbetsmiljö, ekonomi etc. men denna stabsdel innehåller även 
sådana	funktioner	som	gör	att	stabens	inre	liv	fungerar.	Planavdelningen	hanterar	såväl	
materiel- som verksamhetsplanering och är de marina förbandens ingång avseende 
uppgifter och ekonomi både på kort och på lång sikt. I denna avdelning sorterar även 
de funktioner som stödjer LEDS inom ramen för perspektivstudier och FM strategiska 
inriktning samt de delar som upprätthåller kontakter med alla våra internationella part-
ners. Stödavdelningen hanterar hela området som berör materielunderhåll för fartyg 
och utrustning men därutöver även de mandat som faller på marinchefen i hennes roll 
som Försvarsmaktens redare. Avslutningsvis ansvarar den operativa avdelningen för 
den taktiska ledningen av de marina förbanden. H24-verksamheten bedrivs ständigt 
från Lidingövägen men därutöver sker stöd till C INS inom ramen för den operativa 
planeringen samt hantering av alla de tillståndsärenden som Marinen har att bereda.
Under	 2022	 kommer	 hela	 den	 operativa	 avdelningen	 att	 flytta	 från	Stockholm	ut	

till	 en	ny	 skyddad	 ledningsplats	 inne	 i	Musköanläggningen.	Då	nås	den	 effekt	 som	
låg	bakom	utflyttningen	av	försvarsgrensstaberna,	dvs.	att	en	större	redundans	uppnås	
genom att sprida ledningsresurserna inom Försvarsmakten. Flygvapnet är etablerat i 

Bild 2, Marinstabens organisation.
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Uppsala, Armén är under gruppering i Enköping och från och med 2022 kommer Ma-
rinen att kunna bedriva taktisk ledning från en skyddad ledningsplats. Efter 2022 kom-
mer fortsatt byggnation ske inne i bergsanläggningen med målet att hela Marinstaben 
skall kunna gruppera i en skyddad lednings- och stabsarbetsplats från och med 2024.

När jag som chef kommer fram till att lösningen på ett problem är att genomföra en 
omorganisering brukar jag ta ett djupt andetag och leta efter brister i analysen eftersom 
det inte är, med få undantag, något problem i min karriär som har lösts av att rita om 
organisationsrutor. När de två olika stabsdelarna skulle slås ihop under 2019 gjorde 
min företrädare få nya stabsdelar. För att undvika friktioner lyftes hela stabsklossar 
in i den nya strukturen. Det gör att dagens operativa avdelning i stort är den samma 
som tidigare sorterade under C INS och dagens planeringsavdelning är påtagligt lik 
den	stabsdel	som	lydde	under	C	PROD.	Detta	har	tjänat	oss	väl	även	om	staben	kanske	
inte	har	kunnat	dra	full	nytta	av	de	nya	mandat,	som	idag	finns,	men	å	andra	sidan	har	
organisationen bildat en fast punkt varifrån det nya arbetssättet har kunnat byggas. 
Inför	operationsavdelningens	flytt	 till	Muskö	finns	det	en	möjlighet	att	 skapa	bättre	
förutsättningar för den marina ledningen. Min tanke är att vi skall röra oss från en 
situation där staben är organiserad på basis av vilket anslag som skall hanteras till en 
organisation där dels personalens kompetens bäst kan nyttjas, dels skapa förutsätt-
ningar för planeringsmässig bredd. Denna analys är påbörjad och kommer att fortsätta 
under 2021 tillsammans med sakföreträdare och arbetstagarorganisationer med målet 
att	när	operationsavdelningen	flyttar	ut	innan	sommaren	2022	skall	de	flytta	in	i	en	ny	
organisation.

Kommande förbandsutveckling
Begreppet betjäningsförband är för en 
sjöofficer	ett	främmande	ord	men	när	man	
granskar vår taktiska stab kan man möj-
ligen komma till slutsatsen att det idag 
finns	förbandsdelar	som	genom	de	gångna	
årens olika reformer har hamnat på fel 
plats i den marina organisationen. Ett ex-
empel på detta kan vara Sjöinformations-
kompaniet som i någon mening har som 
främsta uppgift att leverera produkter till 
Marinstabens operationsavdelning inom 
ramen för övervakningen av det svenska 
territorialhavet och genom det skulle man 
kunna hävda att detta är urtypen av ett 
betjäningsförband och därför bör tillhöra 
Marinstaben.	Det	finns	säkert	skäl	för	en	
sådan reform, men innan den görs vill jag 
att en grundlig analys görs i syfte att und-
vika	ett	klåfingrigt	klotsflyttande	även	om	
den	bästa	ambitionen	finns.	Jag	ser	framför	Foto: Försvarsmakten.
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mig att under de kommande två åren kommer det att ske en särskild analys inom ma-
rinen kopplad till behovet av betjäningsförband i vid mening och att detta i ett senare 
skede kan ligga till grund för en regelrätt krigsförbandsutveckling.

Försvarsbeslutet ger vid handen att under de kommande fyra åren kommer det att 
krävas omfattande förberedelser för den materiella marina förnyelsen och detta är pro-
cesser där Marinstaben kommer att vara djupt involverad. Under de senaste tjugo åren 
har	vi	med	undantag	av	A26	endast	vidmakthållit	de	kvalificerade	materielsystemen,	
men	nu	skall	nya	fartyg	projekteras	där	det	bland	annat	finns	krav	på	leverans	av	två	
nya	korvetter	innan	2030	och	en	total	reformering	av	både	amfibiebåtsparken	samt	den	
stödfartygsflotta	som	skall	återfinnas	inom	ramen	för	de	två	nya	marina	basbataljoner-
na. Detta kommer att kräva att ett omfattande arbete sker inom ramen för Marinstaben 
men också att arbetssättet tillsammans med FMV utvecklas. Begreppet tid kommer 
att vara helt avgörande då planen för den materiella förnyelsen fram till 2030 är fylld 
med leveranser och varje försening kommer menligt att påverka den marina förmågan 
som i grunden är alltför svag. Detta gör att arbetssättet kommer att behöva förändras 
då det inte kommer att vara acceptabelt med årsvisa förseningar och då kommer det 
att behövas ett brett anslag för att förändra sättet hur vi utvecklar nya förmågor och 
omsätter idag existerande förmågor. Beslutscykler på alla nivåer behöver kortas, mer 
inslag av parallellplanering behöver införas och beslutsmandat måste ges till den nivån 
där den bästa lägesuppfattningen kan has. Det låter möjligen som ett önsketänkande 
men	det	finns	rörelser	inom	den	centrala	ledningen	i	denna	riktning	och	det	tydligaste	
exemplet är delar av de slutsatser som redan nu kan läsas i Ledningsutredning 20, där 
precis dessa områden adresseras. 

Tillförseln av ombordbaserat robotluftvärn är kanske det tydligaste exemplet på 
förmågeförnyelse inom ramen för de marina delarna av försvarsbeslutet. Denna nya 
förmåga har naturligtvis en materiell dimension som inledningsvis hanteras i den halv-
tidsmodifiering	som	korvetterna	av	Visbyklassen	genomgår	framöver	men	den	kanske	
mest tydliga konsekvensen av denna tillförsel är behovet av förändring på stridstek-
nisk, taktisk och operativ nivå. Möjligheten att framgruppera ett luftskydd kommer 
att ha stor inverkan på den gemensamma striden och därför kommer det att behöva 
genomföras en doktrinrevision följt av anpassningar av det stridstekniska och taktiska 
regelverket. Därutöver ser jag att vårt utbildningssystem till del kommer att behöva 
förändras i syfte att kunna ta om hand alla de fördelar som denna nya förmåga ger 
marinen.

Marinen kommer under de kommande åren dels att utveckla helt nya krigsförband, 
dels	att	kraftigt	utveckla	idag	befintliga	krigsförband.	Hela	det	marina	logistikkoncep-
tet skall förändras från dagens läge där stödfartygen utgör grunden till en situation där 
två regionala logistikbataljoner ges ett utökat ansvar avseende logistikförsörjning av 
de	marina	 förbanden.	Parallellt	med	detta	genomförs	en	dramatisk	krigsförbandsut-
veckling	av	amfibiebataljonen,	där	striden	från	egen	köl	blir	än	mer	tydlig	såväl	som	
fokuserandet på sjömålsstriden. Bägge dessa utvecklingsarbeten kommer att kräva ett 
mer koordinerat arbetssätt inom ramen för Marinstabens ansvar och jag ser det som 
helt nödvändigt att förändra arbetssättet både inom staben och mellan marinen och den 
centrala ledningen om den beställda utvecklingen skall kunna levereras i tid.
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Sättet att leda marin verksamhet på stridsteknisk och taktisk nivå har förändrats 
under de senaste tjugo åren men jag ser att vi under de kommande åren kommer att 
behöva revidera vårt sätt att tänka avseende ledning. Balans mellan närhet till verk-
samheten och behovet av lägesbild är de två laster som är placerade på gungbrädan 
men	 därutöver	 finns	 bland	 annat	 begrepp	 som	utrymme	 ombord,	 fåtalighetsproble-
matik och interoperabilitetsutmaningar, där alla dessa faktorer påverkar önskat led-
ningskoncept. Jag ser framför mig en bred diskussion inom vår försvarsgren under de 
kommande åren rörande ledningsprinciper och därefter reformåtgärder syftandes till 
att utveckla förmågan till marin ledning.

Eftersom Marinstaben nu är ett krigsförband kommer det under de närmsta åren 
ske en krigsförbandsutveckling innehållande kravställning, organisation, bemanning 
och	materieltillförsel.	I	dagsläget	finns	det	en	krigsförbandsansvarig	befattning	inom	
staben som under min ledning kommer att skapa förutsättningar för förbandets ut-
vecklade	förmåga.	Avseende	personal	finns	det	en	analys	gjord	baserad	på	ett	scenario	
där staben genomför H24 verksamhet under en längre tid. Analysen ger vid handen 
att	det	kommer	att	finnas	behov	av	såväl	tillfälligt	anställd	personal	som	pliktpersonal	
om	önskad	beredskap	skall	kunna	innehållas.	Behovet	av	reservofficerare	blev	under	
analysen	särskilt	tydligt.	Eftersom	den	marina	reservofficersutbildningen	är	tämligen	
anorektisk är detta ett område som kommer att behöva förändras. Begreppet krigs-
förbandsövning, KFÖ, är en term från svunna tider men jag ser det som naturligt att 
Marinstaben framöver kommer att påbörja en serie av olika typer av övningar där hela 
eller delar av krigsförbandet genomför regelrätta stabsövningar.
Avslutning
Marinstaben är ett nytt förband med en mängd utmaningar framöver kopplade till den 
tillväxt som är beställd via försvarsbeslutet. Tillväxten i sig gör att arbetssättet kom-
mer att behöva förändras i syfte att uppnå en större hastighet i stabsarbetet så att tiden 
mellan analys och faktisk leverans kan kortas avsevärt. Detta kommer att kräva ett för-
djupat	samarbete	med	sidoordnade	myndigheter,	som	FMV	och	Fortifikationsverket,	
där sättet hur vi tillsammans angriper de utmaningar vi gemensamt har framöver kan 
hanteras. Mandatförskjutningen inom Försvarsmakten bedöms fortsätta under hela 
försvarsbeslutsperioden, vilket innebär att Marinstaben fortsatt behöver skapa förut-
sättningar för att kunna ta emot mer ansvar. Därutöver kommer förbandet att under de 
närmaste åren utveckla krigsförbandet avseende metoder, materiel och personal. Inom 
ramen	för	denna	utveckling	kommer	nya	förmågor	att	identifieras	kopplat	till	den	ut-
veckling av marin ledning som kommer att krävas under de kommande åren.

Marinchefen har efter ledningsreformen 2019 getts ett helhetsansvar för sin för-
svarsgren	och	till	stöd	för	henne	finns	Marinstaben.	Jag	och	min	personal	står	redo	att	
axla alla de uppgifter som ligger inom ramen för detta och vi ser fram emot en dyna-
misk period framöver.
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Första ubåtsflottiljen – leda- 
moten kommendör Fredrik  
Lindén 
Introduktion
Överbefälhavaren är tydlig med att vi ska börja 
med att ”gräva där vi står” och öka vår operativa 
effekt	med	tillgänglig	materiel.	Ubåtsvapnet	kom-
mer i slutet av 2020-talet ha operativ tillgänglig-
het med fem ubåtar. I rent kvantitativa termer en 
relativt liten ökning, men ur ett tillgänglighets-
perspektiv ett betydande tillskott som nu omsätts 
till ett faktiskt och relevant operativt bidrag – inte 
bara här och nu utan en bra bit in på 2030-talet. I kölvattnet av den nyligen antagna 
försvarspropositionen pågår det en initierad debatt om relationen mellan ökad kvanti-
tet	och	kvalitativ	ökning	av	operativ	effekt.	Det	är	lätt	att	förledas	tro	att	den	tidigare,	
kvantiteten, är en konstant och den senare, kvaliteten en variabel. Här avses med kon-
stant ett förhållande som kommer av relativt en trögrörlig förändring visavi numerär 
medan med variabel avses en funktion av doktrin, operativt/taktiskt uppträdande, per-
sonal och utbildning. Vid första anblick ter det sig som en högst rimlig slutsats men det 
finns	underliggande	effekter	av	både	konstanten	och	variablerna	som	behövs	visualise-
ras och diskuteras. Det är kring dessa två parametrar, och dess beståndsdelar, avgrän-
sat till förbandets verkansdel det fortsatta resonerandet tar sitt avstamp avseende hur 
Försvarsmakten i allmänhet och Marinen i synnerhet gemensamt ska öka samt skapa 
en likvärdig operativ relevans väl in i 2030-talet. Här behöver Ubåtsvapnet genomföra 
ett	fortsatt	prestigelöst	utvecklingsarbete	beträffande	var	och	hur	vi	bäst	kan	bidra.	Ett	
arbete där gamla sanningar ska omprövas och ovetenskapliga dogmer punkteras. Det 
arbetet ska göras med vetenskap, beprövad erfarenhet, ny teknik, ny personal och det 
ska	göras	mot	bakgrund	av	en	ny	karaktär	på	hela	konfliktspektrumet.	Det	är	här	och	
med detta som Ubåtsvapnet ska omformulera och etablera sitt unika operativa bidrag 
och relevans. 

Just ubåtsstriden är fundamentet för ubåtssystemets roll i den marina krigföringen 
idag och att systemet är särdeles slagkraftigt med tillhörande moderna och versatila 
vapenarsenal råder det inga tvivel om. Men, det moderna ubåtssystemet behöver be-
traktas	som	en	mer	flexibel	plattform	i	ett	större	sammanhang	än	vad	vi	tidigare	till-
låtit oss att göra. I detta måste vi framförallt omformulera och etablera ubåtssystemets 
operativa relevans fram till just ubåtsstriden – den kan inte och får inte vara det solitärt 
normerande bidraget för Ubåtsvapnets existens. En existens som vilat på ett tidigt au-
tonomt uppträdande som framskjuten sensor och verkansdel, i bästa fall med bidrag 
till den gemensamma sjömålsstriden i rum, men sällan eller aldrig synkroniserat i tid. 

För att möjliggöra ubåtssystemets operativa relevans bortom 2035 behöver vi frångå 
principen	om	att	anskaffning	av	nya	vapensystem	enbart	ska	vara	dimensionerad	av	
motståndarens motsvarighet. I det fallet riskerar vi att skapa en spegelförmåga och kan 
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aldrig	fullt	ut	ge	oss	möjlighet	till	att	skapa	den	nödvändiga	operativa	effekt	vi	behö-
ver då vi som litet land sannolikt alltid kommer vara i kvantitativt underläge. Istället 
behöver	vi	resonera	utifrån	de	svenska	förutsättningarna	avseende	anskaffningar	och	
taktisk/operativ utveckling parallellt med en vedertagen uppfattning om hur den fram-
tida	konflikten	kommer	att	gestalta	sig.	Konfliktens	natur	är	i	allt	väsentligt	statisk	i	
det att den är en förlängning av politiken eller, för den som så önskar, där politiken och 
orden	tar	slut.	Konfliktens	karaktär	är	föränderlig	och	evolutionär	och	det	är	i	just	detta	
som utmaningen består – Hur att förbereda sig för något som är i konstant förändring?
Att	skapa	en	bild	av	hur	den	framtida	konflikten	kommer	gestalta	sig	är	långtifrån	en	

exakt vetenskap och den kommer i allt väsentligt, under överskådlig framtid, vara en 
av	människan	logiskt	styrd	kedja	av	händelser.	Vi	vet	idag	att	begreppet	konflikt	vida	
frångår	 bilden	 av	 ett	 solitärt	 reciprokt	 kinetiskt	 utbyte.	 Skalan,	 konfliktspektrumet,	
som används för att beskriva det faktiska fenomenet är betydligt mer omfattande och 
utsträckt, så väl i tid och innebörd som i förståelse. Det är i hela detta spektrum som 
vi	behöver	etablera	den	operativa	relevansen	med	ett	ekvivalent	bidrag.	Det	finns	inget	
som tyder på att enbart ökad kvantitet kommer leda till framgång, samtidigt som det 
inte	finns	något	som	tyder	på	att	enbart	kvalitet	kommer	göra	det	detsamma	i	det	långa	
perspektivet. Det mest sannolika receptet till framgång är en kombination av de båda, 
där den part som lyckas samla tillräcklig kvantitet med relevant kvalitet i tid och rum 
kommer nå framgång. Oaktat var i så väl krig som fred agerandet äger rum. 
Det	finns	en	uppsjö	av	olika	analyser	att	 tillgå	relativt	omvärldsutvecklingen,	sär-

skilt avseende utvecklingen av nutidens och framtidens operativa miljö. En del av 
dessa	beskriver	parallellt	med	omvärldsutvecklingen	också	konfliktens	karaktär	här	
och nu och dristar sig samtidigt även till en utblick i hur den förändras över tiden. Be-
skrivningarna som presenteras är breda och görs ofta i mer konceptuella termer men 
kan samlas i ett samlat begrepp, nämligen 4C – Confined, Confused, Congested and 
Contested. Termerna omvandlas i sin inbördes förståelse med relativ enkelhet, oaktat 
arena, till den operativa miljö som vi möter dagligen i Marinen, oavsett om det är i 
Östersjön eller Västerhavet. 

Kvantitet
Numerär diskuteras inte sällan som en konstant och ställs ofta i förhållande till en 
dimensionerande motståndare alternativt omfattningen av tilldelad uppgift samt stor-
leken	och	utseendet	på	området	inom	vilken	den	ska	utföras.	Det	finns	naturligtvis	för-
tjänster med dylikt resonemang, samtidigt som vi gör oss själva en otjänst att begränsa 
våran	förståelse	av	numerär,	då	förblir	kvantitet	bara	en	konstant.	Naturligtvis	finns	
det	en	kvalitet	i	kvantitet,	även	i	en	liten	sådan,	och	varje	ökning	av	den	ger	signifikant	
påverkan på helheten. 
Ubåtsvapnet	har	nyligen	fått	två	halvtidsmodifierade	ubåtar	av	Gotlands-klass	leve-

rerade till sig. Den nyligen beslutade försvarspropositionen innehöll även ett vidmakt-
hållande av den tredje systern i klassen. Tillsammans med leveransen av två ubåtar av 
Blekinge-klassen kommer numerären bli totalt fem ubåtar under 2020-talet. En ökning 
med en ubåt från dagens nivå, kanske en tillsynes marginell ökning, men procentuellt 
närmare bestämt 20 %. Betraktar vi det inte som en fråga om numerär utan ser det i 
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termer av operativ tillgänglighet erhåller vi en helt annan förståelse för vad tillskottet 
av en ubåt de facto	medför.	Dagens	underhållscykler	får	som	effekt	att	vi	över	tiden	kan	
räkna med att minst ett skrov ligger still för översyn. Tar vi detta i beaktande när vi 
går	från	fyra	till	fem	ubåtar	får	vi	som	effekt	att	den	operativa	tillgängligheten	kommer	
öka med 30 % över tiden, momentant är ökningen upptill 50 %. Det är på detta sätt vi 
behöver	förstå	påverkan	av	en	ökad	numerär	från	låga	nivåer.	Det	finns	naturligtvis	en	
brytpunkt, rent matematiskt och ekonomiskt, där ökningen av varje numerärt tillskott 
inte	kommer	ge	samma	effekt	på	den	operativa	tillgängligheten.	
Att	i	hela	konfliktspektrumet	kunna	erbjuda	handlingsfrihet	med	minst	fyra	ubåtar	

medger	en	avsevärd	ökning	av	den	operativa	effekten	och	skapar	förutsättningar	för	ett	
relevant operativt bidrag över tiden. Den operativa relevansen vilar dock på ytterligare 
en	faktor,	nämligen	kvalitet	(variabeln)	som	enbart	kan	skapas	relativt	en	rätt	identifie-
rad	operativ	miljö	visavi	var	på	konfliktspektrumet	som	vi	befinner	oss.	

Kvalitet
Kvalitet är förgängligt i det att dess relevans och värde endast kan mätas mot leverans 
i en bestämd operativ miljö mot en given motståndare. Då denna miljö är föränderlig 
och således svår att förutse behöver teknik, vapensystem och förmågor anpassas till 
att passa ett bredare utfallsrum beroende på hur den operativa miljön karaktäriseras. I 
dag	ger	förbandsspecifikationen	vid	handen	att	förbandet	ska	kunna	utföra	fem	olika	
uppdragstyper. Detta räcker inte för att kunna möta det framtida behovet oaktat hur 
den operativa miljön kommer forma sig framgent. Dessa uppdragstyper, tillsammans 
med en handfull nya, prövades medelst operationsanalys under en studie levererad 
2016.	Denna	visade	på	att	vissa	av	dessa,	angivna	i	krigsförbandsspecifikationen,	fort-
farande	var	relevanta	och	vissa	mindre	så.	Systemeffekten	för	ubåtssystemet	behöver	
generellt vidare ses över och fortsatt operationsanalys genomföras i syfte att pröva nya 
uppdragstyper i syfte att hitta vägar framåt, både för att vidmakthålla nuvarande upp-
dragstyper men också med målsättning att förmågeutveckla ubåtssystemet för ökad 
operativ relevans. Det är högst sannolikt att sådan utveckling kommer medföra behov 
av	kompletterande	materielanskaffning	för	att	kunna	möta	de	framtida	behoven.	
Vid	 leveransen	 av	 de	 två	 halvtidsmodifierade	 ubåtarna	 av	Gotlands-klass	 kan	 vi	

konstatera att vi kraftigt undervärderat det tekniksprång projektet inneburit. Det kom-
mer medföra att vi har en taktisk-teknisk resa framför oss som kommer ge oss en ny 
palett av förmågor. För att till fullo nyttja de möjligheter som erbjuds behöver vi visa 
mod till förändring och anta ett till del helt nytt taktiskt tänkande. Det kommer krävas 
tid till sjöss, inte bara för att förstå vad systemet kan prestera utan även för att vi ska 
kunna	implementera	ökad	kvalitet	i	våra	leveranser	av	operativ	effekt	över	tiden.	Det	
faktum	att	fler	än	30	system	ombord	är	samma	som	kommer	monteras	på	A26	gör	att	
övergången dit kommer bli något smidigare och tiden från leverans till full operativ 
effekt	på	Blekinge-klassen	bli	avsevärt	kortare.	Därutöver	kommer	Blekinge-klassen	
tillföra Ubåtsvapnet ytterligare nya förmågor. 

I det sammanhanget kommer övningar att spela stor roll som ett sätt att väsentligt 
öka kunskapen om de nya plattformarna och dess förmågor. Övningsverksamheten 
behöver i likhet med idag vara av stegrande grad för att möta respektive ubåts förmåga, 
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men också motsvara besättningens utbildningsnivå. Det är viktigt att ubåtssystemet får 
öva under komplext och sammansatt ubåtsjakttryck över längre tidsperiod. Relevanta 
övningsförutsättningar erhålls till del inom ramen för den nuvarande övningsserien 
som	finns	att	tillgå	i	Östersjön	men	kommer	också	kräva	deltagande	i	större	samman-
hang typ den årliga ubåtsjaktövningen Dynamic Mongoose. Kunskapen om uppträ-
dande i sådan miljö skapar inte enbart färdighet i den väpnade striden utan även hur att 
uppträda	oupptäckt	oaktat	var	på	konfliktskalan	vi	befinner	oss.	I	linje	med	samma	re-
sonemang behöver vi hitta övningstillfällen där vi ökar vår kunskap för att kunna ope-
rera i miljöer där vi kan möta obemannade farkoster och bottenliggande sensorsystem. 
Undervattensmiljön som operationsområde har utvecklats till att vara mer än en plats 
att gömma sig för att spana och genomföra anfall – det är ett stridsfält i sig själv på ett 
helt annat sätt än vi tidigare sett. Bottenliggande infrastruktur för energi och informa-
tion medför ett ökat värde av att kunna ha förmågan till att skydda och exploatera detta, 
vilket i sin tur skapar behov av nya förmågor och uppdragstyper. Sammantaget kom-
mer det att medföra nytt taktiskt uppträdande där förståelsen för den egna signaturen 
och nya sensorsystem samt obemannad teknik spelar en allt mer aktuell och vital roll.

Förmågan till det autonoma uppträdandet kommer naturligtvis fortsatt vara centralt 
i förmågeregistret, men behovet av att vara en del av den gemensamma sjömålsstriden 
i	övre	delen	av	konfliktspektrumet	kommer	bli	allt	tydligare.	Metoder,	procedurer	och	
taktik kommer behöva genereras i syfte att ubåtssystemet bättre ska kunna bidra till 
gemensam operativ verkan med målsättningen att skapa en bättre operativ synergief-
fekt. Vi behöver skapa och pröva nya ledningsprinciper i vilka bidraget till striden sker 
så nära realtid som det är möjligt med bibehållet skydd. Delegerade mandat till, på ytan, 
ombordplacerade så kallade ”Sub-cells” ger inte bara en större möjlighet till tempo i 
striden men också en robusthet och redundans till ubåtsledning som helhet. I detta har 
Marinen som helhet ett jobb att göra.

Ubåtsvapnet är idag ett stående förband och att det ska förbli så är en förutsättning 
för kvalitet även i framtiden. Kunskapsnivåerna och professionaliteten inom respektive 
tjänstegren är idag på nivåer som vi inte tidigare sett och det kan bara bli ännu bättre. 
Behovet och den styrande logiken till att Ubåtsvapnet fortsatt ska vara ett stående för-
band	står	att	finna	i	ställda	beredskapskrav	men	också	i	yrkets	särart,	närmare	bestämt	
i	den	tekniskt	tunga	och	komplexa	miljön	ombord	parallellt	med	den	flerdimensionella	
undervattensmiljön och de utmaningar som denna innebär. Det krävs både tid ombord 
i	systemet	och	till	sjöss	för	att	bli	en	skicklig	och	erfaren	ubåtsman.	Här	finns	det	olika	
synsätt	på	hur	dessa	ubåtsmän	ska	skapas	med	flertalet	styrningar	från	central	stab	om	
t.ex. hur länge man ska gå i respektive grad och befattning samt hur en nominell of-
ficerskarriär	ser	ut.	Oaktat	dessa	önskade	karriärsmålsättningar	krävs	det	mellan	12–15	
år att utbilda en tjänstegrenschef ombord och med införandet av OR-systemet kommer 
vi nu att kunna behålla denna kunskap längre ombord. Detta är något som behöver få 
ta	tid	och	det	kommer	framgent	också	ta	den	tid	det	behöver.	Det	finns	inga	genvägar	
under ytan.
I	linje	med	resonemanget	ovan	ser	vi	nu	positiva	tillflöden	av	personal	sedan	återak-

tiveringen av den allmänna värnplikten. Det kommer dröja innan vi är tillbaka på de 
önskade	nivåerna	och	för	att	nå	de	identifierade	nyckeltalen	som	behövs	för	att	skapa	
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personell tillväxt i den takt som tillförseln av materiel sker behöver ytterligare rader av 
GSS/K tillföras, inte bara för Ubåtsvapnet utan för Marinen som helhet. Vidare är det 
en fantastisk möjlighet som nu medges när förbanden återigen får ta ansvar/påverka 
utformningen för delar av utbildningen av sin egna framtida personal. 
Sammanfattning
Den 2:a maj 1982 sänkte HMS Conqueror den argentinska kryssaren ARA General 
Belgrano varvid 323 sjömän miste livet. Kommendörkapten Wreford-Brown avfyrade 
tre stycken, ej trådstyrda, torpeder i en ”solfjäder” från samma era som den argentin-
ska	kryssaren	var	byggd	–	två	torpeder	gick	till	träff	med	avsevärd	vapeneffekt.	I	allt	
väsentligt ett skolboksexempel med det anmärkningsvärda att taktik, vapen och mål 
kom från tidigare krig trots att vapenarsenalen ombord ubåten medgav alternativa, mer 
moderna anfallsalternativ. 
Kommendörkapten	Wreford-Brown	 levererade	operativ	effekt	oaktat	vad	vi	 anser	

om det valda tillvägagångsättet. Han hade den möjligheten då beväpningen medgav ett 
val baserat på gammal taktik. Det intressanta var att han valde, ett för honom tryggt 
tillvägagångsätt i en given miljö och känd taktisk situation. Förutsägbart? Absolut! Vi 
kan inte likt Wreford-Brown förlita oss på att gårdagens taktiska uppträdande kommer 
att förläna oss framgång, utan vi måste nyttja de möjligheter som utvecklingen gett oss 
för	att	skapa	flexibelt	uppträdande	med	nya	förmågor.	

Ett ökat och ekvivalent operativt bidrag behöver inte och ska sannolikt inte vara 
förutsägbart. Doktrinär, operativ, taktisk och teknisk överraskning måste vara fun-
damentet	 i	vårt	uppträdande	oaktat	var	 i	konfliksskalan	vi	 levererar	effekt.	Vi	kom-
mer	aldrig	ha	samma	numerär	som	motståndaren,	men	definitivt	kvaliteten	och	med	
klokt	arbete	framgent	även	flexibiliteten.	Vi	kommer	inte	heller	med	exakthet	kunna	
förutse	hur	den	framtida	konflikten	kommer	gestalta	sig.	Konstanten	–	numerären	är	i	
överskådlig framtid bestämd. Variabeln – kvaliteten äger vi själva. Båda faktorerna är 
bidragande fundament men det är främst med kvalitet som vi kan skapa förutsättningar 
till	att	själva	forma	den	operativa	miljön	oaktat	hur	den	framtida	konfliktens	karaktär	
förändras över tiden. 

Tredje sjöstridsflottiljen 
– ledamoten kommen-
dör Per Edling
Beslutet och dess innebörd 
För	 Tredje	 sjöstridsflottiljens	 del	
innebär det nyligen fattade försvars-
beslutet att minröjningsfartygen av 
Kosterklass livstidsförlängs, att Vis-
bykorvetterna och HMS Sturkö halv-
tidsmoderniseras, att robotenheten 
ersätts, att nya ytstridsfartyg är att 
vänta i början av 2030-talet och att 
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förbandets underhållsdivision ska uppgå i de nya marina basbataljonerna. De förmå-
gor som tillförs är obemannade minröjningsfarkoster, luftvärnsrobot, ny sjömålsrobot 
som även har markmålsförmåga samt förbättrad ledningsförmåga. Dessutom återin-
förs ubåtsjakttorpeder och datalänkar till de sjöoperativa helikoptrarna. Vissa av dessa 
investeringar	var	beställda	redan	tidigare,	men	har	nu	slagits	fast	och	dessutom	finan-
sierats. 

Redan när Visbykorvetterna projekterades var det tänkt att de skulle bära luftvärns-
robot,	men	av	ekonomiska	skäl	fick	den	delen	av	beväpningen	vänta.	Installeringen	av	
ombordbaserad luftvärnsrobot innebär förmodligen den största taktiska förändringen 
för ytstridskrafterna sedan sjömålsrobotarnas införande för ungefär 40 år sedan. För-
utom att korvetterna ges förbättrad förmåga till egenskydd kommer de på allvar nu 
också att kunna skydda såväl andra fartyg och kustnära infrastruktur samt bli en del 
av det nationella luftförsvaret på ett liknande sätt som arméns luftvärn. Sensorer och 
vapen	kan	flyttas	 långt	ut	och	dessutom	bli	noder	 i	flygvapnets	 luftförsvarsledning.	
Genom adekvata metoder samt sambands- och länksystem kan korvetterna till och 
med	användas	som	ledningsplattformar	om	flygvapnets	stridsledningscentraler	slås	ut.	
Denna	förmågeförändring	kommer	att	kunna	ge	den	flygtaktiske	chefen	möjlighet	att	
förändra taktiken i luftförsvaret, men innebär även en möjlighet att utveckla yt- och 
undervattenstridsförmågan. 

Det pågår en huvudsakligen industridriven diskussion om att använda obemannade 
eller till och med autonoma farkoster i sjöstriden, och genom försvarsbeslutet ska da-
gens fartygsbaserade minröjningssystem kompletteras med obemannade delar. Det är 
helt logiskt att minröjarna går före i denna utveckling eftersom självgående akustiska 
magnetiska minsvep utvecklades redan under 1980-talet. 

Det råder ingen tvekan om att det behövs en stark marin logistikorganisation som 
kan verka i fred, under en lång- eller kortvarig kris och i krig. De underhållsresurser 
som tillhörde örlogsbaserna, t.ex. marinkommandounderhållsbataljonerna, utsattes för 
hårda reduceringar i samband med försvarsbesluten 2000 och 2004. Stora delar av re-
surserna centraliserades till Försvarsmaktens logistik och kvar i den nya Marinbasen 
fanns endast en liten basbataljon. För att möta dessa nedskärningar kompletterades sjö-
stridsflottiljernas	korvett-	och	minröjningsdivisioner	med	underhållsdivisioner	i	sam-
band	med	flottiljernas	inrättande	2005.	Genom	det	nu	fattade	försvarsbeslutet	kommer	
balansen mellan stridande och stödjande förband att bli jämnare genom att de marina 
underhållsbataljonerna återuppstår. I det arbete som pågår för att ta fram bataljonernas 
indelning,	gruppering	och	uppgifter	bör	det	också	beaktas	att	sjöstridsflottiljerna	även	
framgent kommer att ha behov av ett eget stöd med teknisk tjänst och försörjning, för 
omedelbar tillgång till reservdelar och personalredundans. I praktiken innebär detta att 
den	assistans	som	resp.	stridsfartygsdivision	fick	från	sitt	divisionslag	innan	2005	bör	
stanna	kvar	i	flottiljernas	hägn,	men	att	den	bakre	underhållsnivån	återskapas	genom	
inrättandet av de marina basbataljonerna. 

Utmaningar
Projekteringen	 av	 de	 nya	 ytstridsfartygen	 ska	 nu	 påbörjas	 på	 allvar.	De	 goda	 erfa-
renheterna	 från	 Visbykorvetterna	 gör	 att	 marinen	 har	 föreslagit	 anskaffning	 av
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”Visby G2” som är större, har kraftigare beväpning, större utrymmen och bättre drifts-
ekonomi.	Många	 val	 återstår	 att	 göra.	 Projektets	 första	 utvecklingssteg	 kommer	 att	
behöva ta omfattande hänsyn till de svenska varvens produktionskapacitet, internatio-
nella samarbeten och tekniska framsteg, men det ligger ett mycket stort symbolvärde i 
att	det	byggs	nya	skepp	till	örlogsflottan.	Det	faktum	att	det	var	mer	än	20	år	sedan	ett	
stridsfartyg togs fram i Sverige gör att färska erfarenheter från dagens sjökrigföring 
kommer	att	vara	hett	eftertraktade	i	det	kommande	arbetet.	Dessa	kunskaper	finns	hu-
vudsakligen hos den personal som tjänstgör ombord, eller som just gått iland. 

Ersättningen av robotenheten och tillförseln av nya ytstridsfartyg, även om det är 
några år dit, gör att förbandets infrastrukturbehov redan nu behöver ses över och pre-
ciseras.	Ofta	gnäller	vi	på	att	fortifikatoriska	lösningar	tar	lång	tid	att	ta	fram	och	att	
många av dem blir mycket kostsamma, men nyttjarna av infrastrukturen är ofta med-
skyldiga genom att vi inte följer de avsedda processerna och dessutom ändrar vi oss 
efter hand. Så snart som projekteringen av de nya ytstridsfartygen börjar ta form är det 
dags att skicka in förbandets behovsanmälan för kajplatser i ÖHK. En rimlig lösning 
är att förlänga Kolkajen med en pir och att muddra området innanför vågbrytaren, men 
det	kanske	finns	andra	utvägar	vilka	i	så	fall	kommer	att	generas	av	ett	tydligt	delta-
gande i infrastrukturprocessen. 

Många materiella frågor återstår att lösa. Är det dags att rangera ut stödfartyget 
HMS Carlskrona och istället ersätta henne med de mindre trängfartyg som har kallats 
havets	lastbilar?	Eller	är	det	ett	offshorefartyg,	som	kanske	kan	anskaffas	för	en	spott-
styver från den krisande oljeindustrin, som är lösningen? Kan de nya statsisbrytarna 
eller Kustbevakningens större kombinationsfartyg förses med utrymmen och utrust-
ning för att kunna logistikförsörja en sjöstyrka? Fast hur gör man då för att ersätta de 
utmärkta utbildningsfaciliteterna ombord i HMS Carlskrona? 

En annan olöst materielfråga är framtiden för patrullfartygen HMS Malmö och HMS 
Stockholm, vilka redan idag är de verkliga slitvargarna i den ständigt pågående sjö-
övervakningsoperationen.	 Patrullfartygen	 ska	 vidmakthållas	 enligt	 försvarsbeslutet,	
och de kommer att behövas mer än någonsin under de år som både minröjningsfartyg 
och	korvetter	ska	helrenoveras.	Problemet	är	de	materielproblem	och	reservdelsbrister	
som helt naturligt uppstår hos närmare 40 år gamla fartyg. Rejält med materielunder-
hållsmedel behöver skakas fram för att patrullfartygen ska kunna leva vidare. 
Det	finns	även	kulturella	utmaningar	både	när	det	gäller	personal	och	materiel.	Vi	

är alldeles för försiktiga när det gäller personalens utvecklingstakt och vill gärna vara 
säkra på att en medarbetare verkligen kan sitt jobb innan det är dags att ta nästa steg. 
Inom materielområdet accepterar chefer på alla nivåer alldeles för lättvindigt att pro-
jekten försenas eller inte håller rätt kvalitet. Vi måste förändra vårt sätt att tänka om vi 
ska kunna möta den utmaning vi står inför.

Att göra
Dessa	materiella	satsningar	innebär	att	vi	om	fem-tio	år	kommer	att	ha	en	flotta	som	
numerärt påminner om dagens, men med bättre kvalitet och högre tillgänglighet. Vä-
gen dit innehåller några intressanta förhållanden. En är att omvärldsläget gör att vi 
inte kan sänka garden trots att färre kölar kommer att vara tillgängliga. Dessutom 
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måste kompetent stabskraft från förbandet samtidigt bidra till materielutvecklingen. 
Behovet av instruktörer vid Sjöstridsskolan kommer att öka när rekryt- och elevkul-
larna	blir	större.	De	nygamla	underhållsbataljonerna	behöver	bemannas.	Det	finns	fler	
liknande	spänningar,	men	de	flesta	kokar	ner	till	att	marinens	och	förbandets	personal	
måste användas mycket klokt. Några åtgärder måste vidtas hos högre chef, och några 
på förbandet. Marinen behöver ta ett samlat grepp om sin personal, för att hårdare 
kunna styra var någonstans vakanserna ska tas. För att kunna skapa denna marina koll 
på personalen måste Marinstaben kompletteras med en personalavdelning. Den kan 
prioritera behoven mellan marinens alla förband inkl. Marinstaben, de marina delarna 
av FMV och för marinen viktiga befattningar i Högkvarteret. 

Det är vidare dags att gå in i trebefälssystemet, och då avser jag inte primärt omga-
loneringsdiskussionen. Med denna åtgärd menar jag istället att vi måste anamma att de 
flesta	officerare	ska	göra	en	relativt	kort	karriär	vid	sina	förband	för	att	sedan	bemanna	
chefs-	och	handläggarbefattningar	i	högre	staber,	under	det	att	det	är	specialistofficers-
kåren	som	står	för	den	djupa	kunskapen	ombord.	Allt	sedan	flottans	grundande	år	1522	
har	officersbefattningar	till	sjöss	haft	mycket	hög	status	och	många	är	de	fartygschefer	
som försökt hålla sig kvar i sin befattning ett extra år eller två, men det är ett relativt 
nytt fenomen att en fartygschef på ett stridsfartyg är 45 år gammal. Själv var jag 35 när 
jag	lät	hala	ner	mitt	befälstecken.	Åren	med	små	officerskullar	och	enstaka	skolplatser	
per	förband	har	skapat	en	situation	där	trycket	underifrån	är	litet,	men	det	finns	andra	
inbyggda bromsklossar. De chefer som gav mina kurskamrater och mig svårare och 
svårare befattningar i rask takt var alla sprungna ur den s.k. äldre befälsordningen, 
där	en	officer	på	ett	mycket	påtagligt	sätt	fostrades	till	navigatör,	chef	och	beslutsfat-
tare.	Idag	är	det	istället	vi	NBO-officerare	som	är	satta	att	lotsa	fram	morgondagens	
högre	officerare.	En	av	de	stora	nackdelarna	med	den	s.k.	nya	befälsordningen,	som	de	
flesta	av	dagens	chefer	är	sprungna	ur,	är	att	officeren	skulle	vara	en	kombination	av	
fackman,	chef	och	ledare.	I	denna	tripod	finns	en	väl	försiktig	och	begränsande	kraft,	
vilken	ibland	märks	i	diskussioner	vid	förbandet.	Vi	är	i	tanken	kvar	vid	att	en	officer	
måste passera väldigt många befattningar ombord och om hon eller han inte är en till-
räckligt duktig fackman anses individen ibland inte vara spantad för högre befattning-
ar.	Det	finns	löjtnanter,	kaptener	och	kanske	till	och	med	en	och	annan	örlogskapten	
som menar att de lider av att inte ha tillräckligt god kunskap i hantering av sonarsystem 
och artillerieldledningar, när dessa är uppgifter som de aldrig ens borde ha närmat sig. 
Vi	måste	på	nytt	lära	oss	att	officerare	ska	fostras	till	beslutsfattare	och	samordnare,	
men inte till superoperatörer. Ett utvecklingsarbete pågår, men ett bra sätt att lyckas 
med	denna	förändring	är	att	tidigare	ge	större	ansvar	till	de	yngre	officerarna.
Om	bara	några	år	kommer	antalet	officerare	som	kommer	ut	från	officersprogram	

och	högre	officersprogram	vara	avsevärt	större	än	bara	för	fem	år	sedan,	vilket	innebär	
att situationen kan bli en annan. Till dess gäller det att vi har lyckats skapa specialistof-
ficers-	och	gruppbefälskårer	som	är	tillräckligt	starka	och	kunniga	för	att	medge	att	
officerarna	klättrar	snabbt	genom	besättningslistan.	Under	sina	första	sju-tio	karriärsår	
kan	inte	officeren	bara	tjänstgöra	ombord,	utan	behöver	även	vara	lärare	och	stabsoffi-
cer. Så småningom är det dags att bli prövad som fartygschef i ungefär två. Därefter be-
hövs	officerarnas	förvärvade	kunskaper	och	färdigheter	på	andra	håll	i	organisationen.	



55

Både halvtidsmodernisering och livstidsförlängning av örlogsfartyg innebär långa 
varvsvistelser. Under dessa perioder behöver inte de aktuella fartygen ha fulla besätt-
ningar, utan det kommer att räcka med några nyckelpersoner ombord. Övriga i besätt-
ningen kan avdelas för att förstärka marinens och förbandets andra enheter och staber. 
En annan lösning, som ur många perspektiv är bättre, är att hålla ihop besättningarna 
och	fördela	ut	dem	på	de	rustade	kölarna.	På	så	sätt	får	några	fartyg	två	besättningar,	
vilket innebär att den ökade gångtiden kan kompensera nedgången i antalet plattfor-
mar. En tvåbesättningslösning innebär också många utmaningar. Några exempel är att 
besättningen som inte är till sjöss behöver i större utsträckning ha tillgång till utrym-
men iland och att materielunderhållsbudgeten behöver öka i samma takt som gångtids-
uttaget ökar. De renoverade fartygen måste ha klara och välövade besättningar när de 
kommer tillbaka från varvet.
Som	officer,	men	även	som	specialistofficer,	i	flottan	kan	man	inte	bara	tjänstgöra	

ombord och en svårighet i sammanhanget är att Karlskrona ligger 500 km från Stock-
holm,	där	de	centrala	ledningarna	är	grupperade.	Ofta	är	de	officerare	som	gör	de	snab-
baste	karriärerna	mer	benägna	att	både	pendla	och	att	flytta	norrut	än	dem	som	kanske	
tar det lite lugnare, men stabstjänst utanför förbandet måste bli mer vanligen förekom-
mande för alla anställda. Även om ansvaret för sin karriär- och familjeplanering i stor 
utsträckning	vilar	hos	den	enskilde	yrkesofficeren,	behöver	Försvarsmakten	bli	bättre	
på att erbjuda möjlighet till distansarbete. Den pågående coronapandemin har lärt oss 
att det ofta går riktigt bra att arbeta med byråkratiska och administrativa frågor långt 
borta från den huvudsakliga arbetsplatsen, något som vi inte trodde var möjligt bara 
för ett år sedan. I dagens IT-infrastruktur saknas det i mångt och mycket säkra nätverk. 
Antalet	godkända	VTC-anläggningar	är	dessutom	för	litet,	men	det	lär	finnas	lösningar	
på	gång.	Dessutom	behövs	utrymmen	för	att	arbeta	med	hemliga	uppgifter.	Placeringar	
i Stockholm i ett eller två år och sedan en tydlig plan tillbaka till Karlskrona bedöms 
också vara av godo.
Det	finns	även	viss	tveksamhet	till	att	jobba	på	något	annat	förband	inom	garniso-

nen.	Det	märkliga	 i	denna	diskussion	är	att	de	allra	flesta	 trivs	även	utanför	Tredje,	
när de lärt känna sin nya arbetsplats. Erfarenhet från kärnverksamheten behövs även 
utanför vårt eget förband och för att marinen ska klara av de utmaningar som vi står 
inför krävs att vi bemannar befattningar vid garnisonens övriga förband. Ett bra exem-
pel är uppbyggnaden av de marina basbataljonerna, vilken kommer att vara beroende 
av våra perspektiv och vår förståelse av de logistikbehov som förbandet har. Erfarna 
officerare	och	specialistofficerare	från	Tredje	kommer	att	bemanna	befattningar	på	alla	
nivåer i dessa bataljoner. Ett annat är det ökande instruktörsbehov som de större re-
krytkullarna ger upphov till. Genom att planera in växling mellan tjänster till sjöss och 
iland, t.ex. genom att återinrätta någon form av instruktörskurs innan befordran till 
löjtnant	eller	översergeant	får	både	officerare	och	specialistofficerare	upp	ögonen	för	
att livet i marinen är mycket mer omfattande och varierat än ombord i stridsfartygen. 
Det	krävs	ett	rotationssystem	där	både	officerare	och	specialistofficerare	växlar	mellan	
stridande och stödjande förband under huvuddelen av respektive karriär. För att få fart 
på	dessa	rörelser	måste	inflödet	av	personal	maximeras	genom	större	rekryt-	och	elev-
volymer	samt	fler	befattningsrader	vid	förbandet.
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En	helt	intern	fråga	som	Tredje	sjöstridsflottiljen	ska	se	över	är	arbetsfördelningen	
mellan	 flottilj-	 och	 divisionsstaberna,	 i	 syfte	 att	 undvika	 dubbelarbete	 och	 därmed	
frigöra stabskraft. En tänkbar lösning skulle kunna vara att helt sonika stryka bort 
divisionsnivån genom att lägga samtliga fartyg och enheter som direkt underställda 
till	flottiljchefen.	Fördelen	med	den	 lösningen	är	att	divisionscheferna	med	sina	sta-
ber	 skulle	 utgöra	 ett	mycket	 gott	 personaltillskott	 till	 flottiljen	 i	 övrigt	 och	 till	 res-
ten	av	marinen.	Nackdelarna	är	dock	många.	Antalet	DUC	till	flottiljchefen	skulle	bli	
onödigt	stort	och	flottiljstaben	riskerar	att	tappa	sitt	framtidsfokus	när	den	inte	längre	
har en underställd ledningsnivå som hanterar många och knepiga ärenden i vardagen. 
Dessutom skulle förbandet mista de värdefulla möjligheter till chefsträning som divi-
sionschefsbefattningarna innebär och upplägget skulle behöva manglas som ett föränd-
ringsförslag genom den segdragna avvägningsprocessen. En mer balanserad lösning 
kan	vara	att	flottiljnivån	med	stöd	av	resp.	divisionschef	genomför	all	planering	och	
uppföljning, under det att divisionscheferna fokuserar på att följa upp genomförandet. 
Detta upplägg kräver mindre divisionsstaber.

De nya vapen- och sensorsystemen kommer att driva en fortsatt taktikutveckling, 
främst i luftförsvaret men även på och under ytan och mot land. Luftvärnsroboten 
innebär en stor nationell förmågehöjning. Tillförseln av både torped och datalänk till 
helikoptrarna ger marinen tillbaka efterlängtade förmågor i yt- och undervattensstri-
den. Att kunna uppträda i minfälten med obemannade farkoster kommer att öka min-
röjningsdivisionernas förmåga högst avsevärt. En annan spännande uppgift som vi står 
inför	är	att	i	realtid	kunna	samordna	sjömålseld	från	attackflyg,	korvetter,	landbaserade	
robotenheter och från ubåtar. De senaste åren har arbetet med den samordnade robot-
striden drivits långt, vilket den styrkedemonstration som genomfördes våren 2020 är 
ett	bra	kvitto	på,	men	nu	är	det	dags	att	ta	ett	steg	till.	Snacka	om	tröskeleffekt.	
Avslutning
Det nyligen fattade försvarsbeslutet innebär en bra möjlighet för marinen och Tredje 
sjöstridsflottiljen,	men	även	många	utmaningar.	Det	stora	problemet	blir	att	få	persona-
len att räcka till för att hålla garden uppe samtidigt som vi förbereder oss för att segra 
mot en högteknologisk motståndare, när vi dessutom måste delta i framtagandet av de 
nya	materielsystemen	och	utbilda	fler	elever.	Detta	problem	kan	endast	 lösas	genom	
tydliga prioriteringar som alla ställer sig bakom och en klok, långsiktig och maring-
emensam personalplanering. Dessutom kan vi inte längre acceptera att det tar längre 
och längre tid att producera kompetent personal och användbar materiel. Det blir att 
kavla upp ärmarna.  
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Fjärde sjöstridsflottiljen 
– ledamoten kommendör  
Jon Wikingsson
Ett försvarsbeslut för perioden fram 
till 2025 och med en inriktning mot 
2030 med en tydlig vilja att förstärka 
försvarsmakten, en militärstrategisk 
doktrin (2016), en doktrin gemensam-
ma operationer (2020) och, inom en 
snar framtid, ett nytt taktikreglemente 
för marinen (TRM 2021). Gemensamt 
skapar dessa en helhet där sjöstrids-
flottiljens	 förmågor	är	närvarande	och	
betydande	för	Försvarsmakten	mot	framtiden.	Sjöstridsflottiljen	är	en	framtidsfabrik!

Det är mycket som kommer att förändras, i både stort och smått. Jag kommer att 
begränsa mig till att beskriva ett antal områden som, enligt min mening, är avgörande 
för	sjöstridsflottiljens	förmåga	att	möta	de	målsättningar	och	den	vilja	som	anges	i	de	
tidigare nämnda dokumenten.

Vår verksamhet
Försvarsmakten ska agera förebyggande genom att vara ett aktivt försvar i syfte att 
motverka en aktörs påverkan och förberedelser för angrepp på svenska intressen och 
vårt	territorium.	Den	verksamhet	sjöstridsflottiljen	bedriver,	enskilt	eller	tillsammans	
med andra, till sjöss och på land med våra förbandsenheter, oavsett syfte, är en del av 
det aktiva försvaret.

Enklast att tänka sig in i detta är att se all verksamhet med förbandsenheterna som 
en del i en operation och inom ramen för denna operation tränar vi våra förmågor 
genom övningar. I marinen är detta enkelt då den stående sjöövervakningen ger förut-
sättningarna	för	förhållningssättet.	4.sjöstridsflottiljen	ska	således	inte	kasta	loss	för	
en övning, vi ska kasta loss för att förstärka sjöövervakningsoperationen och inom 
ramen för detta genomför vi övningar i syfte att träna och vidmakthålla våra förmågor.

Detta förhållningssätt kräver en synkroniserad verksamhetsplan, innehållande verk-
samheten vid alla marinens förband, men även vid andra delar av totalförsvaret och 
hos internationella partners. Verksamhetsplanen ska vara synkroniserad i tid och rum 
så att rätt förbandsenheter är till sjöss och på land för att möta sjöövervakningens be-
hov men även för att samtidigt kunna träna förbanden på rätt sätt.
4.sjöstridsflottiljens	bidrag	i	detta	avseende	är	att	föra	fram	förhållningssättet	i	ma-

rinen och vara delaktiga i planeringsarbetet, samt att stödja personalförsörjningen av 
Marinstaben då synkroniseringen måste genomföras på denna ledningsnivå.

Kommer inte jag som förbandschef att bli hämmad av detta, minskar inte min hand-
lingsfrihet att träna mitt förband? – Nej, inte alls. Genom en synkroniserad maringe-
mensam verksamhetsplan med förmågor ur totalförsvaret och hos internationella part-
ners skapas förutsättningar för förbandet att träna rätt. Både till sjöss och till lands, 
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men även avseende ledning och stabstjänst. Genom en maringemensam synkroniserad 
verksamhetsplan gör ledningsnivåerna rätt saker. Marinstaben synkroniserar marinens 
förmågor och samordnar dessa med andra förmågor i totalförsvaret och internationella 
partners i tid och rum. Ledningsnivån under marinstaben, den ledningsnivå förbands-
chefen företräder, koordinerar och samordnar verksamheten i ett tilldelat område, un-
der anvisad tid och med tilldelade resurser. Om förbandet i vardagen ringer och bestäl-
ler	 attackflyg	 för	en	övning	men	 i	krig	blir	 tilldelad	attackflyg	efter	 en	 samordning	
mellan	marinstab	och	flygstab	så	tränar	vi	inte	som	vi	krigar	–	4.sjöstridsflottiljen	ska	
bidra i arbetet och utveckla detta.

Den ovan beskrivna målsättningen möter kraven för ett aktivt försvar. Förhållnings-
sättet möter även kraven för att möta ett angrepp före eller efter en beredskapshöjning 
eftersom ledningsstrukturen och vårt arbetssätt inte behöver ändras vid en förändring 
av säkerhetsläget. Vi kommer leda och verka med våra resurser på samma sätt, med 
skillnaden att mängden personal i staberna och mängden resurser till sjöss och i fält 
skiljer	sig	beroende	på	var	i	konfliktskalan	vi	befinner	oss.	Förutsättningar	skapas	för	
att vara omedelbart tillgängliga och med förtänksamhet möta uppkomna hot.
Taktikutveckling
Sjöstridsflottiljerna	förstärks	i	försvarsbeslutet	genom	anskaffning	av	luftvärnsrobot,	
sjömålsrobot med markmålsförmåga, obemannade sonarsystem för minröjning och att 
fortsatt ha lastbilsburen sjömålsrobot. Dessutom framgår ett tydligare fokus på marin 
EOD1 och att marinen ska stärka logistikförsörjningssystemet samt att sjöoperativ he-
likopter ska tillföras torped och datalänk. Utvecklingen av totalförsvaret och samar-
betet med internationella partners kommer att fortsätta och öka, visas i den politiska 
inriktningen och den militära viljan.
Tillförsel	av	nya	förmågor	och	teknisk	utveckling	av	befintliga	förmågor	skapar	för-

utsättningar för en taktikutveckling. Införandet av t.ex. luftvärnsrobot påverkar alla 
stridsdimensioner (yt-, undervattensstrid och luftförsvar) på såväl taktisk som stridstek-
nisk nivå, vilket också är fallet avseende det förändrade logistikförsörjningssystemet.

Gemensamt skapar detta förutsättningar för nya stridsgruppsindelningar, andra 
stridsfrekvenslinjaler och nya taktiska och stridstekniska metoder i striden. Klassiska 
och erkända metoder måste sannolikt väljas bort för att den väpnade striden ska kunna 
föras tillsammans med andra, inom marinen samt med andra enheter ur totalförsvaret 
och med internationella partners, i framtiden.
4.sjöstridsflottiljen	ska	bidra	i	utvecklingsarbetet	med	personal,	kompetens	och	en-

gagemang. Det gör vi genom att tidigt ta med de nya förmågorna i tanke och idé innan 
materielsystemen	levereras,	i	våra	övningar	som	fingerade	förmågor	och	genom	strids-
spel. Syfte är att öka vår kunskap eller åtminstone få kännedom om vår okunskap så 
vi kan utveckla vår utbildning och träning. Vi behöver bemanna Sjöstridsskolan, såväl 
lärarkåren som utvecklingsavdelningen, och rotera vår personal på ett klokt sätt så att 
det totala utvecklingsarbetet kan fortgå. Vi behöver revidera och utveckla våra taktiska 
publikationer så de stödjer tidigare nämnda doktriner och reglemente för att därefter 
drilla vår förmåga i enlighet med anvisningarna i publikationerna.

1. Explosive ordnance disposal (Reds. anm.)
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Idag	kan	vi	stödja	flygtaktisk	chef	med	övervakning	av	luftrummet	men	i	framti-
den har korvetterna även en verkansförmåga. Korvetterna kommer att kunna förstärka 
luftvärnsskyddet av kustnära eller marin infrastruktur och bidra till skyddet av sjö- 
och lufttransporter samt visa närvaro av luftvärn över hav under längre perioder.

Mark- och sjöluftvärn kommer tillsammans kunna skapa förutsättningar för svens-
ka	flygstridskrafter	att	operera	över	hav	och	därmed	kan	motståndaren	mötas	tidigare	
både i luften och till sjöss – det operativa djupet ökar och därmed Försvarsmaktens 
handlingsfrihet. Motståndaren kommer försöka möta detta på motsvarande sätt men 
på ett längre avstånd från sina hemmabaser. Motståndarens sjöluftvärn bör bekämpas 
med svensk ubåt och inte med sjömålsrobot – varför möta ett luftvärn med robotar när 
det kan göras med torped?

Korvetternas förbättrade förmåga till luftvärn är användbar i samtliga marina ty-
poperationer och i fred, kris och krig. Men det kräver koordinering och samordning i 
planeringen och genomförandet av striden såväl inom marinen som tillsammans med 
luftstridskrafterna på alla ledningsnivåer. Med en maringemensam synkroniserad 
verksamhetsplan kommer korvetternas luftvärnsförmåga att nyttjas i den stående sjö-
övervakningsoperationen och vi kommer kunna träna vår roll i luftförsvaret vid varje 
losskastning.	4.sjöstridsflottiljen	som	stridsområdesansvariga	för	undervattensstriden	
måste analysera, revidera och utveckla taktik och metoder i undervattensstriden base-
rat	på	den	effekt	kommande	förmåga	i	luftvärn	ger.

Minröjningsfartygen och EOD-grupperna kommer bättre kunna bidra med att ska-
pa undervattenskartor vilka sedan ligger som grund för att snabbare kunna söka av 
ett	område	på	botten	–	minröjarna	behöver	endast	identifiera	avvikelserna	på	botten.	
Detta kommer påverka marinens handlingsfrihet då minröjningsenheter i ett angivet 
område snabbare kommer kunna skapa rörelsefrihet med färre antal enheter än idag. 
4.sjöstridsflottiljen	ska	bidra	i	arbetet	med	att	revidera	våra	omfallsplaner,	så	att	rörel-
sefrihet säkerställs i våra basområden och i leder inom ramen för sjöfartsskydd avse-
ende min- och EOD hot med tillförd materiel.
Mer	 flexibla	 stridsgrupper	med	 fartyg	 (korvetter,	minröjningsfartyg,	 spaningsbå-

tar och bevakningsbåtar) och sjöoperativ helikopter med datalänk och torped kommer 
kunna sättas samman för att möta ett ubåtshot. Likaså kommer sjöoperativ helikopter 
bättre	kunna	stödja	i	ytövervakningen	med	datalänk.	4.sjöstridsflottiljens	stridsområ-
desansvar i ubåtsjakt kräver vårt engagemang för att taktikutveckla ubåtsjakten med 
denna förändring.

Lastbilsburen sjömålsrobot förstärker sjömålsstriden i en kustförsvars- och sjöfarts-
skyddsoperation	men	ersätter	inte	fartygen	till	sjöss.	Förmågan	möjliggör	ett	flexibelt	
nyttjande av framför allt korvetter. Under en sjöfartsskyddsoperation, som pågår sam-
tidigt med en kustförsvarsoperation, kan lastbilsburen sjömålsrobot vara den sjömåls-
bekämpande komponenten som kvarstannar i området för sjöfartsskyddsoperationen 
om korvetterna måste lämna för att förstärka kustförsvarsoperationen. Minröjnings-
fartyg,	sjöoperativ	helikopter,	kustbevakning,	sjöcentraler,	spaningsflyg	tillsammans	
med lastbilsburen sjömålsrobot kan då utgöra en tillräcklig tillfällig förmåga att verka 
mot sjömål i området och förmågan leds från minröjningsfartyg eller sjöoperativ he-
likopter.
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Marinens logistikförsörjningssystem ska förändras. Nya underhållsfartyg ska in-
förskaffas	och	logistikförsörjningssystemet	ska	förändras,	bland	annat	genom	att	nu-
varande	underhållsdivision	vid	flottiljen	ska	tillföras	systemet.	Jag	tror	på	att	förstärka	
den marina logistiken. Jag menar att detta görs genom att skapa militärbaser i Stock-
holm, Karlskrona och Göteborg vars uppgift är att stödja de stridande förbanden i fred, 
kris och krig. Militärbaserna är kontaktytan mot den bakre logistiken (FMLOG) och 
ansvarar för den främre logistiken genom att logistikförsörja de stridande förbanden.
För	att	säkerställa	att	sjöstridsflottiljerna	fortsatt	kan	taktisera	med	logistiken	krävs	

logistikresurser inom förbandet. Alltså logistikresurser som är underställda förban-
det.	Var	 de	 är	 grundorganiserade	 är	 av	mindre	 vikt,	 det	 viktiga	 är	 att	 när	 flottiljen	
ges taktiska uppgifter tillförs logistikresurser som underställs chefen för det stridande 
förbandet.	För	en	sjöstridsflottilj	handlar	det	främst	om	logistikresurser	för	stridsre-
parationer och bunkerförsörjning. Däremot kan huvuddelen av marinens förmåga till 
teknisk tjänst, förnödenhetsförsörjning, transportledning och sjukvård hanteras inom 
ramen	för	militärbaserna.	4.sjöstridsflottiljen	ska	bidra	aktivt	med	att	finna	kloka	lös-
ningar som förstärker marinens förmåga i logistik utan avkall på att förbandet fortsatt 
ska kunna taktisera med logistiken i den väpnade striden. Målsättningen är en förbätt-
rad uthållighet i marinen över tid och momentant i förbandet under stridens förande.
Personalförsörjning
Värnpliktens	 återinförande	 och	 genomförande	 av	 sjökurs	 för	 värnpliktiga	 i	 flottan	
kommer sannolikt förbättra vår rekrytering. Dessutom kommer sjökursen möjliggöra 
att träna anställd personal så att stridsdugligheten på fartygen blir högre och jämnare 
under året – det i sig är rekryteringsgrundande och utvecklingsgrundande för alla per-
sonalkategorier.
Störst	utvecklingsbehov	finns	kopplat	till	den	taktiske	officeren.	Utbildningen	måste	

förändras	 för	 officerare	 vid	 sjöstridsflottiljerna	 så	 att	 större	 tyngd	 läggs	 vid	 taktisk	
utbildning	tidigt	i	karriären	–	ett	arbete	som	pågår	mellan	4.sjöstridsflj,	3.sjöstridsflj	
och SSS2.	Dessutom	måste	officeren	tidigt	komma	i	kontakt	med	stabstjänsten	i	syfte	
att	 erhålla	 den	 breda	 taktiska	 förståelse	 och	 kunskap	 som	efterfrågas	 av	 en	 officer.	
4.sjöstridsflottiljen	kommer	förändra	bemanningsplaneringen	så	att	officeren	tidigt	och	
över tid roterar mellan fartygs- och stabstjänst. Målsättningen är att den snabbaste 
vägen	till	den	högre	officersutbildningen	föregåtts	av	stabstjänst	på	högre	nivå	än	flot-
tiljnivån, tjänstgöring som fartygschef och dessutom att individen kan befordras till 
kommendörkapten senast vid 35 – 40 års ålder.
Specialistofficerskåren	 fungerar	 bra	 upp	 till	 flottiljnivå.	 Däremot	 måste	 beman-

ningsplaneringen nu även ta höjd för att de äldre fanjunkarna och våra förvaltare ges 
en	stabskarriär	på	högre	nivåer	än	flottiljnivån.	Vissa	kommer	att	tjänstgöra	på	strids-
förband när de passerat 45-års åldern men många andra kommer att tjänstgöra på högre 
stab	 eftersom	 specialistofficerens	 kompetens	 krävs	 även	 där.	 En	 trögrörlig	 speciali-
stofficerskår	på	stridsförbanden	medför	att	det	inte	går	att	rekrytera	nya	specialistof-
ficerare.	Specialistofficerskåren	behöver	 likt	officerskåren	rotera	mellan	fartygs-	och	
stabstjänst	men	med	en	lägre	frekvens	än	officerskåren.

2. Sjöstridsskolan (Reds. anm.)
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4.sjöstridsflottiljen	ska	vara	tydliga	mot	sjömän	och	värnpliktiga	att	inte	vänta	med	
sin	ansökan	till	officer	och	specialistofficer.	Är	man	intresserad	av	att	bli	officer	eller	
specialistofficer	bör	man	inte	tjänstgöra	längre	än	1	–	2	år	som	sjöman,	alternativt	söka	
direkt efter sin värnplikt. Naturligtvis behöver vi duktiga sjömän som tjänstgör under 
flera	år,	men	det	får	inte	ske	på	bekostnad	av	försörjningen	av	officerare	och	speciali-
stofficerare	–	finns	inte	dessa	två	personalkategorier	så	behöver	vi	inga	sjömän!
Ledarskap
Jag ser framför mig att rekryteringen kommer att öka och med den följer en högre 
genomströmning av personal vid förbandet. Därför krävs ett fortsatt och outtröttligt 
arbete	med	vår	värdegrund	och	uppförandekod.	4.sjöstridsflottiljen	är	ett	av	de	förband	
som alla personalkategorier möter direkt efter sin utbildning. Vårt förband sätter grun-
den för ledarskapet i praktiken – vi ska vara föredömen. Inget i vår värdegrund eller 
vår uppförandekod hindrar eller försvårar för oss att utföra väpnad strid i fred, kris och 
krig, tvärtom förstärker den vår förmåga.
Uppdragstaktiken	är	grunden	för	vår	ledningsfilosofi.	Men	vad	betyder	det?	Upp-

dragstaktikens fyra fundament är:
•	 Ömsesidigt förtroende mellan chef och underordnad
•	 Vilja att ta initiativ och utnyttja möjligheter som uppstår
•	 Chef ska ge ett uppdrag med ett syfte, vara tydlig med vad som ska uppnås och 

överlämna hur det ska genomföras till underlydande. Det ger handlingsfrihet och 
robusthet i föränderliga situationer

•	 En gemensam bas – samma värderingar, hög utbildningsnivå och gemensam dok-
trin

Det går att lägga in väldigt mycket i respektive punkt för att komma fram till hur dessa 
uppnås,	då	filosofin	är	tillämplig	mellan	alla	ledningsnivåer	och	relationer.	Det	gäller	
att bryta ned respektive punkt till den nivå eller roll man själv representerar och ställa 
sig	frågan	hur	filosofin	uppnås	där	jag	befinner	mig.
Till	vår	hjälp	finns	vår	värdegrund,	vår	uppförandekod,	våra	reglementen	och	pu-

blikationer,	våra	SOP:ar3 och checklistor. Allt det är teori. Utmaningen är att få det att 
fungera i praktiken, att faktiskt tillämpa det som står samt att vara en föregångsperson 
och ett föredöme i den roll man bestrider. Gör alla sitt bästa för att uppnå detta kommer 
vi långt – för uppdragstaktik är en lagsport!
Nu	kör	vi	så	det	ryker,	i	den	stolta	framtidsfabriken	4.sjöstridsflottiljen!

3.	 Standard	Operating	Procedures	(Reds.	anm.)
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Amfibieregementet – ledamo-
ten överste Patrik Gardesten
Inledning
Äntligen! – det togs ett nytt försvarsbeslut i de-
cember förra året som påvisar att behovet av 
moderna	väl	utbildade	och	utrustade	amfibie-
förband är viktiga komponenter i försvaret av 
Sverige.
I	min	roll	som	chef	för	Amfibieregementet	är	

jag, under marinchefen, ansvarig för stridsom-
råde	Amfibie	 vilket	 jag	 vill	 beskriva	 som	det	
kustnära område där vatten och land möts och 
där strid kan och måste kunna föras i de fyra 
dimensionerna: på marken, i luften samt på och under ytan. Det är förmågan att strida 
i detta område, i alla de miljöer som präglar detta stridsområde där vatten och land 
möts,	 som	ska	 stärkas	de	kommande	 fem	åren.	Amfibiesystemet	 ska	öka	vad	gäller	
såväl antal förband som i reell förmåga till verkan mot framtidens dimensionerande 
motståndare.
Under	de	gångna	två	decennierna	har	amfibieförbandens	förmågor,	sett	i	perspek-

tivet nationellt försvar, vidmakthållits med mycket stora ansträngningar. Såväl strids-
teknisk, taktisk, materiell som organisatorisk utveckling har främst fokuserats mot att 
kunna lösa vardagens uppgifter i en internationell insatsmiljö långt borta från försvaret 
av	det	svenska	territoriet.	Det	finns	dock	förmågor	som	är	undantagna	denna	utveck-
ling,	där	de	nyligen	modifierade	bevakningsbåtarna	med	moderna	och	effektiva	system	
för ubåtsjakt inomskärs utgör ett bra exempel.

Att som enda förband av sitt slag kunna säkerställa personell tillgänglighet för att 
samtidigt	kunna	utbilda	värnpliktiga	mot	krigsplacering,	rekrytera	till	officersutbild-
ningar, kompetensutveckla egen personal, bemanna ledningar, staber, skolor och cent-
ra och genomföra nationella operationer och internationella insatser är en ekvation som 
inte går ihop. Vardagens utmaningar för så kallade ”singelförband” är endast möjliga 
att hantera genom stora risktagningar som är accepterade genom politiska beslut och 
omsatta via prioriteringar på högre ledningsnivåer och som bataljons-, kompani- och 
plutonchefer behöver hantera med och i sitt dagliga ledarskap. 

Cheferna är många som under denna tid har gått till jobbet halvt sjuka eller behövt 
be sina mor- och farföräldrar att vara barnvakt för att systemet inte har ”råd” med indi-
videns frånvaro. Nu är äntligen den tid över då en kommendering, sjukskrivning eller 
VAB	av	en	befattningshavare	begränsade	förmågan	hos	den	enda	amfibiebataljon	Sve-
rige, Försvarsmakten och Marinen förfogar över. Äntligen är vi på väg att åtminstone 
få fördubblad redundans och uthållighet!

Tillväxt och förmågeutveckling
Under	perioden	fram	till	2025	ska	Amfibieregementet	(Amf	1)	lyckas	med	bedriften	
att	genom	egen	omorganisation	utveckla	ytterligare	ett	Amfibieregemente,	Älvsborgs	
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Amfibieregemente	 (Amf	 4)	 i	Göteborg	 på	Käringberget.	Amf	 4	 ska	 därmed	 överta	
produktionsuppdraget över 17.bevakningsbåtskompaniet och 132.säkerhetskompani 
sjö	samtidigt	som	regementet	också	ska	producera	ytterliga	en	amfibiebataljon,	5.amfi-
biebataljonen. Detta innebär för Amf 1 att denna uppgift ska genomföras parallellt med 
vardagens ordinarie uppgifter så som värnpliktsutbildning, vakt och beredskap liksom 
nationella och internationella insatser och operationer där Mali 16 under 2022 utgör en 
mycket påverkande uppgift. 
Under	samma	tidsperiod	ska	de	båda	amfibiebataljonerna	utvecklas	med	tyngdpunkt	

mot nationellt försvar, där kustförsvarsoperation med sjömålsstrid som dimensione-
rande strid står i fokus. Framtidens bataljoner kommer härvid att gradvis distansera 
sig	från	dagens	amfibiebataljon	både	vad	avser	numerär,	organisation	och	dimensione-
rande	system.	Detta	innebär	också	att	den	taktik	och	stridsteknik	som	dagens	amfibie-
officerare	utvecklat	och	är	så	duktiga	på	att	utöva	kommer	att	förändras,	och	att	om	fem	
till tio år kommer helt nya kunskaper och färdigheter att krävas.

Eftersom fokus i en senare utgåva av TiS kommer vara materiell utveckling, kom-
mer jag i denna artikel diskutera några exempel på olika ”måsten” för att lyckas med 
morgondagens	amfibieförband.	Min	utgångspunkt	kommer	vara	att	ta	utgångspunkt	i	
två av krigföringens grundprinciper där jag valt moraliska och konceptuella faktorer.

Moraliska faktorer
I	 ett	 framtida	högteknologiskt	 amfibieförband	med	mycket	komplexa	 system,	 som	 i	
inbördes samverkan ska fungera i en ytterst krävande miljö, kommer behovet av att 
rekrytera de allra mest lämpliga att bli avgörande för förbandets krigsduglighet. Här 
duger inte bara muskler och uthållighet som främsta urvalsfaktorer utan intelligens, 
social förmåga, att vara en lagspelare samt acceptans och förståelse för att olikheter 
kompletterar kommer spela en allt mer avgörande roll i rekryteringen av framtidens 
medarbetare.

För att lyckas med ovanstående måste kraft och aggression kompletteras med intel-
ligens och modern teknik. För att attrahera de bästa och mest lämpade medarbetarna 
krävs att olika moraliska faktorer som, exempelvis, ett gott och inkluderande ledar-
skap,	en	implementerad	ledningsfilosofi,	som	bygger	på	uppdragstaktik	med	målstyr-
ning, och en utpräglad ansvarskultur uppfylls. Vidare behöver ytterligare åtgärder vid-
tas för att skapa en än mer jämlik och jämställd arbetsmiljö.

Anfallsstriden där motståndarens stridsvilja med mod, kraft och spänst ska nedkäm-
pas kommer ersättas med förmågan att angripa honom innan han når sin fulla potential 
och	när	han	är	som	svagast.	Den	för	amfibieförbanden	så	kända	viljan	och	förbandsan-
dan ska utvecklas och stärkas mot en tydligare och en förändrad prioritering. Motstån-
daren ska inte medges fotfäste på svenskt territorium, han ska bekämpas till sjöss och/
eller	i	luften.	På	land	ska	motståndaren	främst	bekämpas	med	indirekt	eld.	Markstrider	
man mot man, pluton mot pluton och kompani mot kompani ska undvikas. 
Konkurrensen	på	arbetsmarknaden	kommer	att	kräva	att	 amfibieförbanden	måste	

upplevas som en attraktiv arbetsplats där vardagen präglas av gemenskap, samhörighet 
och kamratskap. Detta bygger förbandsanda. Genom värnpliktsutbildningen kommer 
möjligheterna	att	sprida	bilden	av	framtidens	amfibieförband	till	en	bredare	målgrupp	
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och på så sätt också öka och bredda rekryteringsbasen. Här gäller det att sträva mot 
målet	 ”att	 ge	 de	 värnpliktiga	 på	 amfibieförbanden	 världens	 bästa	 soldatutbildning”.	
Det som blir avgörande för resultatet är ett ledarskap som ger de värnpliktiga en känsla 
av samhörighet och en vilja och beslutsamhet att, på olika sätt, ta ett fortsatt engage-
mang	vid	något	av	amfibieförbanden.	Även	här	är	ett	gott	 ledarskap	en	viktig	fram-
gångsfaktor.
Konceptuella faktorer
Konceptuella	faktorer	för	amfibieförbanden	så	som	operativ	kontext,	stridsteknik	och	
taktik, hur utbildningen bedrivs vid förband och skolor, i vilken kontext förbanden 
övas och tränas står inför omfattande och möjligen omvälvande förändringar. Som 
en konsekvens av ett försämrat omvärldsläge med en svårbedömd säkerhetspolitisk 
utveckling har det nationella försvaret åter hamnat i fokus. Detta har medfört att den 
operationella kontexten, åtminstone vardagsupplevelsen av vilket sammanhang för-
banden	verkar	i,	har	förändrats.	En	tydlig	målbild	för	framtidens	amfibiekrigare	där	
försvaret av Sverige, dess befolkning och intressen samt det svenska territoriet har 
högsta prioritet. Med denna tydlighet skapas en tidigare saknad och efterlängtad mål-
bild för krigsförbanden att enas kring och att sträva efter att uppnå.
Slagfältet	för	morgondagens	amfibieförband	ska	flyttas	från	landstigningsstranden	

eller i dess omedelbara närhet, eller varför inte från Afghanistans eller Malis öken, ut 
till det yttersta kustbandet. Motståndaren ska bekämpas tidigt och på avsevärt längre 
avstånd än idag. Detta kräver andra vapensystem och sensorer, andra sambandsme-
del och andra ledningsmetoder. Denna miljö kräver en annan logistisk funktionalitet 
liksom förmåga till samverkan med sidoordnade och understödjande/understödda för-
band och enheter.

Dagens styrande dokument som doktrin, reglementen och handböcker kommer be-
höva skrivas om. Likaså behöver såväl det teoretiska innehållet som det praktiska ge-
nomförandet på skolor och förband förändras. Det blir allt viktigare med övningar för 
amfibieförbanden	i	en	”mörkblå”	marin	kontext	än	på	markarenan	tillsammans	med	
arméns manöverförband. Utbildningen behöver återigen innehålla motståndarkunskap 
om olika fartygstyper, deras relativa svagheter och hur deras skydd och motmedel är 
utformande.
För	amfibiebataljonen	är	inte	en	våldsam	landstigning	följt	av	snabbgruppering	av	

robot, granatkastare och/eller utläggning av minor framtidens mest optimala ”show of 
force”.	Det	krävs	en	betydligt	mer	sofistikerad	förevisning	som	tar	sin	utgångspunkt	i	
förmågan att först och främst kunna, på relativt långa avstånd, bekämpa motståndaren 
till sjöss, på och under ytan. Därefter kommer förmågan till att bekämpa en motstån-
dare på marken eller i luften.
Vad behöver då göras
Det	saknas	dock	inte	utmaningar	när	denna	kursändring	av	dagens	amfibiska	förband	
ska genomföras. Jag ska nedan adressera några av de utmaningar som redan börjat ge 
sig till känna och som måste hanteras i omedelbar närtid.

Inledningsvis vill jag understryka betydelsen av att bilden och kunskapen om 
framtidens	 amfibieförband	 blir	 korrekt	 förstådd	 av	 omgivningen.	 Idag	 finns	 det	
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problematiska förväntansbilder, från såväl oss som är aktiva, som från de ”gamla am-
fibianerna”	som	vi	har	att	både	leva	upp	till	likväl	som	att	kunna	distansera	oss	ifrån.	
I	mötet	med	tidigare	värnpliktiga,	officerare	som	slutat	eller	som	arbetar	på	andra	stäl-
len i Försvarsmakten eller varför inte på FMV eller på FHS, beslutsfattare på såväl 
politisk nivå som i Försvarsmaktsledningen eller med internationella samarbetspartner 
kan man konstatera att vi har en lång väg att gå innan kunskapen och förståelsen om 
profilen	för	framtidens	amfibieförband	är	rätt	förstådd	och	accepterad.

Ett sätt att nå ovanstående målbild är att bemanna skolor och högre ledningsnivåer 
med personal som har praktisk erfarenhet och insikt i framtidens förband, dess huvud-
uppgifter, personalförsörjning, dimensionerande materielsystem och taktik. Samma 
målbild gäller även för de organisationer som arbetar med att rekrytera och utveckla 
framtidens förband. Då blir både materiell och taktisk utveckling, ledning, personal-
försörjning och utbildning rätt. 

Vi behöver bryta de senaste årens förhärskande utveckling mot en ökad markrörlig-
het och förmåga till strid på markarenan, främst avsedd för att kunna lösa internatio-
nella insatser i exempelvis Afghanistan eller som under de senaste åren i Mali. Detta 
innebär	exempelvis	att	jag	anser	att	amfibieförbanden	inte	bör	åläggas	större	interna-
tionella markinsatser efter den kommande insatsen i Mali 2022.

Det ligger ett stort arbete framför oss när det gäller kompetensutveckling av be-
fintlig	personal	 för	att	kunna	betjäna	framtidens	förband,	system	och	 taktik.	Denna	
kompetensutveckling kommer behöva genomföras samtidigt som förbanden utvecklas 
och parallellt med vardagens göromål på krigsförbanden, utbildningsbataljonerna eller 
i någon av de stödjande enheterna kring dessa förband. Metoden för denna kompetens-
utveckling kommer bli i form av ”on the job training”.
Amfibieförbanden	behöver	profileras	och	presenteras	mot	den	nu	fastställda	inrikt-

ningen för att framtidens medarbetare ska kunna rekryteras rätt. Det är också genom 
dessa aktiviteter bilden av framtidens förband ska bli publik. Det ligger ett stort ansvar 
på den personal som nu är aktiv och som behöver genomföra en välplanerad och mål-
inriktad kommunikationstjänst.

För att framtidens målbild ska kunna säkras måste ovanstående och mycket mer där-
till göras. Detta ska göras parallellt med skydd och bevakning av garnisoner, insatser 
och operationer, värnpliktsutbildning och vidareutbildning för anställda soldater samt 
personalförsörjning av kringliggande förband, ledningar, centra och skolor. 
Det	är	tur	att	det	är	Amfibieförbanden	som	fått	uppgiften!



66

Marinbasen – ledamoten kommen-
dör Håkan Nilsson med sin ställ-
företrädare kommendör   
Fredrik Edwardson
Marinbasen är sannolikt det förband i marinen som kom-
mer att påverkas mest av försvarsbeslutet. Under punk-
ten etablera sjörörlig logistik med två marina basbataljo-
ner döljer sig en omfattande tillväxt och ett för svenska 
förhållanden optimerat sätt att se på marin logistik. Vi-
dare ska militärbaskonceptet utvecklas och iståndsättas 
och Marinbasen kommer att utgöra stommen i denna nya 
krigsorganisation. Utvecklingen av dessa funktioner el-
ler förband är tvådelad och i vardagen uppdelad under 
två kommendörer. Marinbaschefen hanterar militärbasen 
(garnisonsförbandet) medan ställföreträdaren hanterar 
basbataljonerna.

Militärbasen
För något år sedan inleddes ett arbete med att tydliggöra 
de delar av Försvarsmakten som inte är att betrakta som 
rena krigsförband, detta gjordes under samlingsbegrep-
pet ”depåer”. Ett mycket olyckligt begrepp då det lätt för 
tankarna till det som blir över. Efter att målsättningsar-
betet genomförts och tydlighet därigenom skapats börjar 
en uthållig kompetensorganisation kliva fram. Förutom 
att	 hantera	det	 regionala	marinspecifika	bakre	 logistikstödet	 ska	de	marina	militär-
baserna bland annat samordna bevakning, mobilisering, kompletteringsutbildning, 
skydd	av	i	garnisonen	befintliga	förband	och	verksamheter	samt	koordinera	verksam-
het	på	markarenan	inom	sitt	geografiska	ansvarsområde.	I	ett	normalläge	görs	detta	
med garnisonsförbandens (Marinbasen, Amf 1 och Amf4) ordinarie fredsbemanning, 
men vid höjd beredskap och efter mobilisering kommer samtlig personal som inte till-
hör ett annat krigsförband inom garnisonen att vara ianspråktagna. Kraven från upp-
dragsgivaren är tydliga.

För de marina garnisonscheferna är detta en omfattande uppgift och en utmaning. 
Givet	kravbilden	ska	det	skapas	ett	krigsförband	som	ska	lösa	kvalificerade	uppgifter,	
inkluderande ledning av tillförda bevakningsförband samt förbandsdelar ur de natio-
nella skyddsstyrkorna, då det kommer att vara som svårast efter en beredskapshöjning. 
Militärbaserna utgör även grundplattan till avtalat värdlandsstöd. Uppgifterna ska lö-
sas av militär personal såväl som civil, förbandet ska vara samövat och kunna utrustas. 
Varje enskild måste dels ha en grundläggande utbildningsnivå kopplat till militära 
färdigheter med vapen och försvarsstridens förande på markarenan, dels fungera i 
sammansatt stab över en längre tid.
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Om vi förhåller oss till Militärbas Karlskrona så ingår då, förutom marinbasstab, 
bland annat logistikenhet (LogE), bevakningskompani, försvarshälsa, övnings- och 
skjutfältsdetalj,	marinverkstad,	och	driftstyrningskontor	även	delar	ur	flottiljledning-
arna	(3.sjöstridsflj	och	1.ubflj),	Sjöstridsskolan	(SSS),	Försvarsmaktens	telekommunika-
tions- och informationssystemförband (FMTIS), Försvarsmaktens HR-centrum (HRC), 
med	flera.	Av	dessa	enhetsdelar	ska	ett	förband	sammansättas	och	övas	mot	nya	huvud-
uppgifter. Samtliga måste ha en färdighet att använda vapen motsvarande grundläg-
gande	soldatutbildning	(GSU)	och	flertalet	måste	behärska	grunderna	i	stabstjänst.

I det korta perspektivet krävs det en medvetenhet om att krigsplacering kommer att 
ske vid en militärbas för all personal som inte tillhör ett så kallat nummersatt förband 
i krigsorganisationen. Det kommer även att krävas en öppenhet för att omfamna nya 
uppgifter hos den enskilde. Vidare krävs ett antal årliga övningar på lokal och regional 
nivå samt periodvis återkommande försvarsmaktsövningar (AURORA) där helheten 
kan övas.

Tentativt kan en övningsserie bestå av deltagande med fullbemannad stab under den 
årligen återkommande marina övningen SWENEX. Stabsfunktion kompletterat med 
bevakningsdelar övas regionalt då internationella större övningar nyttjar Sverige som 
bas,	exempelvis	BALTOPS,	NOCO	med	flera.	På	så	sätt	kommer	värdlandsstödet	att	
kunna övas i en realistisk kontext. Slutligen övas hela organisationen vart tredje år i 
samband med AURORA.

Utmaningarna är många och ska inte underskattas, uppgifterna är många och va-
rierande,	kompetenserna	finns	men	är	 inte	övade.	Till	att	börja	med	kommer	det	att	
krävas ett nytt tankesätt kopplat till vad som måste ses som en del av huvuduppgiften 
väpnad strid. En fungerande militärbas är en förutsättning för att kunna hantera en 
beredskapshöjning med efterföljande mobilisering samt skapa förutsättningar för ut-
hållighet genom att värna vår nödvändiga marina infrastruktur. Vidare, att öva detta 
kommer att ställa krav på att annan verksamhet anpassas direkt innan, under samt efter 
övningsperioderna. Det kommer att leda till att det blir någon form av produktions-
bortfall när det gäller våra vardagliga förvaltningsuppgifter. Om viljan saknas kommer 
vi inte att lyckas. Slutligen måste varje i Försvarsmakten tjänstgörande individ inse att 
en kommande krigsplacering inte är ”fritt valt arbete”.

Hur kommer vi då framåt? Vi måste tänka nytt (eller gammalt) och tänja på utfalls-
rummet. Ett sätt är att i närtid genomföra en omfattande samordning inom de marina 
garnisonerna. Om militärbasen är krigsförbandet borde vi organisera oss i en mili-
tärbas	redan	i	fredstid.	Att	det	vid	varje	förband	i	en	garnison	exempelvis	finns	eko-
nomi-, miljö-, elsäkerhets-, personal- och verksamhetssäkerhetsfunktioner känns nå-
got	redundant	och	dessa	är	bara	några	exempel.	Personal	tillhörande	dessa	funktioner	
borde	krigsplaceras	i	militärbasen.	Det	finns	utrymme	att	gå	ännu	längre	och	låta	en	
sammanhållen funktion hantera allt produktionsstöd till de i garnisonen utgångsgrup-
perade	krigsförbanden.	Förutsättningar	för	detta	finns	idag	i	och	med	inrättandet	av	en	
marinstab som både ska produktionsleda dagens organisationsenheter (OrgE) och leda 
sammansatta krigsförband under strid. Det bör även övervägas att ge garnisonschefen 
(militärbaschefen) ett utökat regionalt samordningsansvar med övriga myndigheter, 
oaktat inrättandet av dagens tämligen nya militärregioner. Om kriget kommer krävs 
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det central styrning och lokal samordning för att få verksamheten att fungera, det är 
åtminstone jag övertygad om.

Oavsett vilket vägval som görs är det av yttersta vikt att en gemensam målbild tas 
fram,	det	jag	beskriver	ovan	är	en	handlingsväg	av	flera,	en	sådan	bild	krävs	för	att	lång-
siktigt bygga upp och återta förlorad förmåga. En förmåga som raserats med rasande 
tempo de senaste 20 åren. Med det skrivet lämnar jag över pennan till ställföreträdande 
chefen för Marinbasen, kmd Fredrik Edwardson, krigsförbandschef för marinbasens 
”verkansdelar” och ansvarig för framtagandet av de nya sjörörliga basbataljonerna.

Basbataljonerna
I	vår	ständiga	strävan	till	utveckling	glömmer	vi	ibland	att	stanna	upp	och	reflektera	
över varför vi står där vi är och vart vi är på väg på lång sikt. Vi står nu mitt i en omfat-
tande förändring inom logistiken. Återbildandet av försvarsgrenarna och deras ökade 
ansvar inom logistik är redan sjösatt. Det sjörörliga logistikkonceptet med två nya ma-
rina basbataljoner är i uppstartsfasen. I grunden handlar det om att skapa bättre förut-
sättningar	för	sjöstrids-	och	amfibieförbanden	att	lösa	sina	uppgifter.	Detta	ska	ske	ge-
nom	att	centralisera	och	samordna	de	marina	logistikresurserna	på	ett	effektivare	sätt.	

Marina basbataljoner är inget nytt begrepp, utan har funnits förr och så sent som 
2016 avvecklades den sista basbataljonen och inordnades i krigsförbandet Marinbasen. 
I takt med att basbataljonerna blev färre och mindre har underhållsdivisionerna/grupp 
på sjöförbanden utvecklats. Den ständiga förändringsbenägenheten de senaste 20 åren 
gällande logistik har, enligt mig, delvis berott på Försvarsmaktens/marinens identi-
tetskris. Avsaknaden av nationellt fokus och ständiga nerdragningar har inneburit att 
logistiken blivit fredsskadad. I stället för att dimensionera verksamheten efter den väp-
nade striden har fredsrationella lösningar tagits fram. Dessa har i och för sig varit kloka 
utifrån då gällande förutsättningar, men saknar trovärdighet mot den väpnade striden.
”Inträffar	något	varom	man	ville	säga;	se	detta	är	nytt,	så	har	detsamma	ändå	skett	

redan	förut,	i	gamla	tider,	som	voro	före	oss.”	(Predikaren	1:10).	Innebär	detta	att	vi	
bara ska rota i arkiven och plocka fram gamla styrdokument för basbataljoner under 
kalla kriget eller är detta något nytt?	Det	enkla	svaret	är	både	och.	Självklart	finns	det	
många kloka erfarenheter som måste tas i beaktning, men det viktigaste, enligt mig, 
är att vi vågar se framåt. Likväl som att våra behov förändras med tiden, förändras 
även vår motståndares. Hur ser den dimensionerade motståndaren ut imorgon och hur 
uppträder denne? Hur ser våra framtida stridsfrekvenslinjaler ut och hur påverkar det 
logistiken?	Går	det	att	jämföra	Visby	G2	med	en	robotbåt	eller	amfbat	2030	med	amfi-
biebataljon 95 och KA-bataljon?
Det	typförbandsförslag	som	nu	finns,	grundar	sig	i	de	ramar	som	förändringsförslag	

sjörörligt logistikkoncept bygger på. Två likvärdiga basbataljoner som utgångsgrup-
perar på Berga/Muskö samt Karlskrona. Respektive bataljon består av 589 individer. 
Tillförsel	 av	 personal	 kommer	 initialt	 från	Marinbasen,	 Sjöstridsflottiljernas	 under-
hållsdivisioner	samt	Ubåtsflottiljens	underhållsgrupp.	Plikttjänstgörande	på	respektive	
bataljon kommer att uppgå till 181 stycken. Detta innebär i praktiken att respektive 
bataljon behöver tillväxa ytterligare med 100 K-anställda, vilket kommer att medföra 
en rejäl personell tillväxt.
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Marin basbataljon (589)
Det förslag på organisation som nu ligger utgår ifrån en bataljonstruktur med en stab, 
ett stab/trosskompani samt tre verkanskompanier. Hela bataljonen ska kunna verka 
autonomt, med egna lednings-, reparations-, sjukvårds-, bevaknings- samt trossresur-
ser. Dessa funktioner inryms under stab/trosskompaniet. 

Baskompani sjö innehåller kanske den största förändringen till tidigare koncept. 
I takt med att nuvarande stödfartyg, HMS Carlskrona och HMS Trossö försvinner, 
ersätts dessa med mindre trängfartyg samt bunkerfartyg som placeras i basbataljo-
nerna. Trängfartygen bör vara minst fem till antalet per bataljon. De ska kunna hantera 
samtliga	ammunitionstyper	(från	finkalibrigt	till	tunga	system	såsom	minor,	robot	och	
torped), ett lastdäck som kan ta 1-2 containrar och tankar som kan leverera bunker 
i begränsad mängd. Fartygen bör även ha fartresurser uppemot 18 knop, besättning 
på max 10 individer och ett adekvat (automatiserat) självskydd. Liknande fartyg med 
dessa	egenskaper	finns	redan	på	marknaden,	exempelvis	i	offshore-industrin,	och	an-
skaffningen	av	dessa	bör	snegla	på	redan	befintliga	koncept.	Dessa	fartyg,	tillsammans	
med de renodlade bunkerfartygen (en per bataljon), ska säkerställa att sjöstyrke- och 
amfibiecheferna	ges	fler	handlingsalternativ.	Försörjningen	kan	ske	uppsökande	på	fle-
ra platser samtidigt. Utöver omsättningen av HMS Carlskrona och HMS Trossö kom-
mer även torpedbärgningsfartyget HMS Pelikanen, HMS Furusund med huvuduppgift 
undervattensarbete och hamnbogserarna (bastransportbåt typ 700) omsättas och tillfö-
ras basbataljonen. I kompaniet kommer även två stycken sjörörliga basskyddsplutoner 
ingå. 

Baskompani mark innehåller marktransportresurser för samtliga marina behov 
inklusive drivmedelsförsörjning. Tillsammans med de dedikerade eskortresurserna 
säkerställer kompaniet att försörjningskedjan från förråd till ”kajkant” blir obruten. 
Genom att tillföra tillräckligt många resurser skapas bra förutsättningar för ett robust, 
flexibelt	och	oförutsett	uppträdande.	Inom	kompaniet	finns	även	en	teknikpluton	be-
stående av system-, vapen-, skepps-, skrovtekniker samt en reservdelsmaterielgrupp, 
vilka har till uppgift att stödja krigsförbanden. Beroende på var stödet behövs kan delar 
av plutonen tillfälligt gruppera ombord på fartygen i baskomp sjö. 
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Bassäkerhetskompaniet består av två bassäkerhetsplutoner och en spaningspluton, 
och har bland annat biologiska sensorer (hundar) och UAV. Enheterna är både sjö- och 
markrörliga, vilket innebär att de kan användas i den terrängen som för tillfället är 
prioriterad. 

Begreppet ”sjörörligt logistikkoncept” är kanske något missvisande då de nya mari-
na basbataljonernas förmåga dimensioneras för att både lösa uppgifter till sjöss som på 
land. Rörligheten blir en viktig pusselbit i egenskyddet samtidigt som vi skapar större 
handlingsfrihet för krigsförbandscheferna att erhålla stöd. Vi blir inte lika begränsade 
till enskilt terminalområde utan kan på ett enklare sätt anpassa stödet efter behoven, 
oavsett om det är till sjöss eller från kaj. Logistiken är en viktig del i den taktiska pla-
nen och då måste krigsförbandscheferna kunna lita på att adekvat stöd erhålls på rätt 
plats i rätt tid. När logistiken centraliseras innebär det en ledarskapsutmaning. Att inte 
”äga” sina egna resurser, kan skapa osäkerhet. Det är därför av yttersta vikt att sprida 
förståelse om konceptet. Teknikgruppen som primärt kommer att bestå av individer 
från underhållsdivisionerna kommer fortsättningsvis arbeta väldigt nära fartygen och 
stödja med teknisk tjänst. Likväl som en helikopter 15 kan avdelas till en sjöstyrke-
chef inom en viss uppgift och tidsram, kan även ett bunkerfartyg avdelas. Det marina 
ledningskonceptet	ska	fortsättningsvis	vara	modulärt	och	flexibelt	i	syfte	att	optimera	
resurserna för uppgiftens lösande. 

Uppsättandet av förbanden kommer att påbörjas 2023 och beräknas vara fullt upp-
fyllt med personal och materiel 2030. Under resans gång måste nogsamma priorite-
ringar ske. Förbandet löser idag skarp verksamhet 365/24 åt både marintaktisk chef och 
chef militärregion. Så kommer det även förbli framöver. Det går alltså inte att pausa 
insatsverksamheten och bara fokusera på tillväxt, utan detta måste balanseras på ett 
rimligt sätt och båda uppgifterna måste lösas parallellt. Insatsverksamheten här och 
nu, pliktutbildning samt utveckling och tillväxt av ett nytt typförband är de viktigaste 
områdena att balansera. 

Bara för att ett nytt system är levererat innebär det inte att systemet är operativt i 
förbandet. Vi måste ha tålamod och arbeta målmedvetet. Ny materiel kommer att infö-
ras efter hand, vilket kommer att förändra vissa metoder. Teknikutvecklingen kommer 
absolut att påverka och i framtiden ser jag inte bara UAV för spaningen utan även som 
en transportresurs för exempelvis reservdelar. Basbataljonerna bör även på sikt tillfö-
ras resurser att säkra kajområden under vattenytan.

Vi bygger nu en förmåga som ska dimensioneras för den väpnade striden, men vi får 
inte glömma vardagen och dess utmaningar. Det här kommer att bli bra, riktigt bra, om 
vi	väljer	att	tror	på	det.	Självklart	finns	det	många	olika	synpunkter	och	det	måste	det	
få lov att göra. Att centralisera logistiken kan ibland uppfattas som att det hämnar upp-
dragstaktik. Tankarna är många och relevanta, tillsammans skapar vi morgondagens 
marina bastjänstförmåga!

Slutligen vill jag understryka betydelsen av att vi lyfter blicken för att inse att de ma-
rina basbataljonerna inte enskilt löser marinens logistik, men att de är oerhört viktiga 
komponenter i det framtida marina logistikkonceptet. 
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Sjöstridsskolan – kommendör Jonas 
Källestedt

Sjöstridsskolans uppgifter är att utveckla kompetens och 
förmågor hos marinens personal, utveckla förbandens 
förmåga till marin strid och stödja utvecklingen av mari-
nens materiel. Fokus för skolans verksamhet är de marina 
förbandens förmåga till väpnad strid, vilket utgör dimen-
sionerande krav för all utbildning, träning, övning och ut-
veckling som sker vid förbandet. Det är i dagsläget unge-
fär 750 personer, innefattande personal och studerande, i 
Karlskrona och på Berga, som bär en namnbricka som det 
står Sjöstridsskolan (SSS) på. 

Riksdagens beslut om inriktning för Försvarsmakten som nyligen fattats var histo-
riskt och viktigt. Ett ökat försvarsanslag är helt nödvändigt för att återta och vidmakt-
hålla	befintligt	 försvar,	 samt	skapa	 förutsättningar	 för	 tillväxt	av	 framtida	 försvars-
förmåga. Beslutet berör huvudsakligen åren 2021 – 2025 men inriktar även perioden 
bortom det. Ur ett marint perspektiv var försvarsbeslutet kanske inte omfattande, men 
några nya inriktningar var särskilt välkomna. Sedan tidigare fastställda planer bekräf-
tades också i beslutet, vilket förstås är positivt.

Vad innebär försvarsbeslutet för SSS utbildningsverksamhet? 
Till år 2025 ska Försvarsmakten ha uppnått en årlig utbildningsvolym om 8 000 värn-
pliktiga.	 För	marinens	 förband	 som	genomför	 grundutbildning,	 SSS	 och	Amfibiere-
gementet,	har	resan	dit	redan	påbörjats.	På	SSS	genomförs	utbildning	av	värnpliktiga	
avsedda	 för	 krigsplacering	 och	 eventuell	 vidare	 anställning	 vid	 Ubåtsflottiljen,	 sjö-
stridsflottiljerna	eller	Marinbasen.	Idag	utbildas	under	nio	månaders	tid	en	omgång	om	
ca 250 värnpliktiga vid skolan. Från år 2023 är målet att vid SSS utbilda totalt 400 
värnpliktiga årligen i två omgångar, vilket bland annat inneburit att vi i Karlskrona 
garnison behövt återöppna Kungsholms fort för förläggning och utbildning. Efter reno-
vering av kasernerna i Karlskrona, bataljon af Trolle, kommer vi att ha infrastrukturella 
förutsättningar för att möta framtidens volymer av värnpliktiga. Skolan behöver också 
organisera ytterligare ett kompani för att ha rätt personella resurser för uppdraget. 

Värnpliktiga utgör vår rekryteringsbas och är vägen in för att bli heltidsanställd 
sjöman och soldat i marinen. Av förra utbildningsomgången, som muckade juni -20, 
lyckades förbanden rekrytera hela 80 % till yrket. Ett välbehövligt och välkommet till-
skott till marinen! Utifrån våra värnpliktiga samt anställda sjömän och soldater rekry-
terar	vi	 till	officersyrket.	Målbilder	om	ökat	antal	 studerande	vid	officersutbildning-
arna de kommande åren ser ut att kunna besannas. Det senaste intaget till marinens 
specialistofficersutbildning	var	på	över	100	 studerande,	 vilket	 egentligen	var	vad	vi	
hoppades kunna uppnå om några år. Antalet studerande vid de marina inriktningarna 
på	Försvarshögskolans	officersprogram	ökar	också,	dock	i	makligare	takt.	Återväxten	
i marinen är utifrån förutsättningarna relativt god! 
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Effekterna	av	den	goda	återväxten	syns	dock	inte	i	marinen	än	på	ett	par	år.	De	per-
sonella resurserna i marinen är i dagsläget ansträngda och alla förband gör sitt bästa 
för att bemanna SSS med rätt militär kompetens. Marinchefen och de marina förbands-
cheferna rangordnar utbildningsverksamheten och den personella tillväxten högt då 
en ökad förmåga till väpnad strid börjar där. Dock kan man förstås inte blunda för 
behovet av hög beredskap att möta uppkomna hot och att de marina förbandens närvaro 
till sjöss är en garant för att kunna hävda territoriell integritet och nationella intressen. 
SSS	söker	därför	aktivt	vägar	för	att	effektivisera	utbildningsverksamheten.	Få	måste	
göra mer, annars riskeras ytterst bemanningen av krigsförbanden i vardagen. 

Sedan några år har skolan haft ett särskilt fokus på pedagogisk utveckling och lär-
miljöer med syftet att hitta verktyg för en rationaliserad utbildningsverksamhet. Kraft 
läggs på metoder för att öka studerandemedverkan och aktivt lärande vilket peda-
gogisk forskning visar vara gynnsamt i grunden. Tillsammans med utbildningsstöd, 
hjälpmedel och teknologi tar utbildningen steg framåt och når längre. Lärarrollen för-
ändras	och	i	många	fall	kan	mer	och	bättre	utbildning	genomföras	för	fler	studerande.	
Arbetet har rönt både nationellt och internationellt intresse. 

Vidare kan viss utbildning, exempelvis delar av befattnings- eller yrkesutbildningar, 
med fördel göras ”av förband, på förband”. För att det ska kunna göras i än större 
omfattning behöver dock grunder och hjälpmedel utvecklas vidare och utbildningen 
fortsatt	kvalitetssäkras.	 I	vissa	 fall	kan	dock	 inte	utbildningen	effektiviseras	väldigt	
mycket mer. Yrket är grundat i färdigheter och mycket måste man öva sig i och mängd-
träna. Simulatorer, övningsfält, båtar och fartyg tar bara ett visst antal studerande åt 
gången. Viss utbildning omfattas också av sekretess vilket begränsar möjligheterna i 
själva genomförandet. Vi kommer således i viss mån alltjämt behöva väga kravbilder 
och större elevkullar mot begränsningar i produktionskapaciteten. 
Vad	som	inte	kan	effektiviseras	mer	är	ledarrollen.	Vi	har	ett	ansvar	att	fostra	nya	

sjömän och soldater, liksom framtidens befäl. I verksamheten där vi jobbar nära våra 
yngre medarbetare får vi inte minska personalkadern, utan måste istället stärka den. Vi 
får inte kompromissa med ledarskapet i grundutbildningen av värnpliktiga, ej heller i 
kadettutbildningen. Ett närvarande och nära ledarskap, ett coachande förhållningssätt 
syftande till att utveckla individer, kräver att vi bemannar just dessa befattningar med 
rätt personal och i rätt omfattning. 

En bra och viktig utveckling är att i större mån dra nytta av civil kompetens i vår 
verksamhet.	Specifika	kompetenser,	exempelvis	inom	personaltjänst,	ekonomi	och	ad-
ministration, bidrar till att vår organisation blir än mer professionell. Vidare, i många 
befattningar	finns	inte	ett	direkt	krav	på	militär	bakgrund.	Anställning	av	civila	med-
arbetare kan således i viss mån också frigöra militär kompetens för andra uppgifter. 
Det senaste året har Sjöstridsskolan fått möjlighet att utöka organisationen och anställa 
30 civila medarbetare, vilket är väldigt positivt och förstärker förbandet.    

Vad innebär försvarsbeslutet och framtida behov för SSS   
utvecklingsverksamhet?  
Som beskrivs i Försvarsmaktens perspektivstudie bedöms inte morgondagens even-
tuella	 väpnade	 konflikt,	med	 huvudarena	 norra	 Europa,	 ha	 samma	 drivkrafter	 som
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gårdagens. Ryssland bedöms inte ha samma strategiska och operativa målsättningar 
som	Sovjetunionen	tidigare	hade,	militärgeografin	är	idag	kraftigt	förändrad,	rysk	ka-
pacitet relativt omvärlden är annorlunda än under det Kalla Kriget och teknikutveck-
lingen har i stort förändrat krigets karaktär. Vad som är klart är att svenskt territorium 
är	av	strategisk	vikt	vid	en	väpnad	konflikt	mellan	Ryssland	och	Nato	där	Baltikum	
och/eller Nordkalotten står i centrum. Nato bedöms behöva svenskt värdlandsstöd och 
kontroll över kommunikationslinjer, baser, samt sjö- och luftterritorium. Ryssland vill 
förneka	Nato	detta.	Sannolikheten	för	en	storkonflikt	i	vår	del	av	världen	är	låg,	men	
tyvärr inte otänkbar. Sverige kommer oundgängligen påverkas och dras in i en eventu-
ell	konflikt	och	scenariot	dimensionerar	huvudsakligen	försvarets	förmåga.	

Vilka slutsatser kan vi dra av detta ur ett marint perspektiv? Självklart är förstås 
att vår marin behöver stärkas. Men med vad och när? Ska våra framtida krigsförband 
se	annorlunda	ut	och	kunna	lösa	andra	typsituationer	än	förr,	eller	är	våra	befintliga	
förmågor och uppgifter i grunden alldeles rätt? Vilken ny teknik behöver vi implemen-
tera och hur ska den konceptuellt användas? Vad är motståndarens kapacitet idag och 
imorgon? 

Arbetet i studier är i detta sammanhang centralt. Vi i marinen behöver hitta sätt att 
arbeta mer strukturerat och i nära samverkan med aktuell kunskap. Mycket gott arbete 
och god kunskapsuppbyggnad görs exempelvis inom myndigheter såsom Totalförsva-
rets forskningsinstitut (FOI), Försvarets materielverk (FMV) och Försvarshögskolan 
(FHS), men också vid andra enheter inom Försvarsmakten. En metod att använda inom 
ramen för studier är s.k. krigsspel, vilket enligt min mening görs för sällan. Krigsspel 
kan ha olika perspektiv och vara grundat i resonemang eller modeller och simule-
ringar, beroende på det enskilda spelets syfte. Vad som står klart är att de måste bygga 
på djup kunskap om motståndaren och andras bedömda förmågor och viljor. För SSS, 
som under marinchefen ska leda taktik- och förmågeutvecklingen i marinen, är en 
mer nära samverkan med organisationer där kunskapsuppbyggnaden sker viktig inte 
bara inom ramen för studieverksamheten, utan också i förlängningen för att utveckla 
utbildningsverksamheten. 

Den forskning och teknikutveckling som sker är viktig för att försvaret i framti-
den ska ha relevanta förmågor. De medel Försvarsmakten investerar i detta hänseende 
kommer likt övriga anslagsposter att öka de kommande åren. Ett marint perspektiv på 
insatserna inom alla forskningsområden kan säkert utvecklas för att forskningsfron-
ten	till	sjöss	ska	bli	tydligare	och	inte	diffus.	Vad	som	definitivt	skulle	vara	önskvärt	
är också en ökad avtappning av uppbyggd kunskap, forskningstransfer, för att kunna 
utvärdera	möjlig	ny	teknik	eller	implementera	mogen	teknik	i	befintliga	system.	Det	
finns	några	mycket	 goda	 exempel	 på	där	man	under	 genomförandet	 av	grundforsk-
ning	har	identifierat	nya	tekniska	möjligheter	och	sedan	i	samverkansprojekt	mellan	
FOI, FMV och Försvarsmakten lyckats ge snabb avkastning och uppgraderad förmåga 
på marina enheter. Som tyvärr konstateras i Försvarsmaktens perspektivstudie och i 
Försvarsberedningens rapport Värnkraft så sker svensk förmågeuppbyggnad långsam-
mare än rysk. Innovativa sätt att arbeta och tätare samverkan mellan industri och myn-
digheter,	för	att	snarast	möjligt	få	fram	ny	teknologi	och	nya	sätt	att	effektivare	slåss,	
är önskvärt. Sjöstridsskolans deltagande i en sådan innovativ process för nya marina 
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förmågor är självklar. Frågan är dock om resursmässiga förutsättningar, ekonomiska 
såväl	som	personella,	finns.	Ambitionen	att	skapa	förutsättningar	för	innovation	och	
snabbt framtagande och implementerande av ny teknik är trots allt inte fel. 
Framgent	måste	 i	 första	hand	finnas	ett	 fokus	på	omsättning	av	befintliga	 förmå-

gor. Det stöd till materielproduktionen som Sjöstridsskolan levererar omfattas huvud-
sakligen	av	verksamheten	vid	förbandets	provturskommando	och	vår	amfibieutveck-
lingsavdelning. Det är mycket som sker och kommer att ske de närmsta åren, men 
några	nedslag	bör	göras.	Omsättningen	av	amfibiebataljonen,	med	uppgraderad	sjö-
rörlig förmåga, ny ledningskapacitet och utvecklad bekämpningsförmåga, är inledd 
och förbandsinförandet av levererade system har påbörjats. Korvetter av Gävleklass 
livstidsförlängs bland annat med nya ledningssystem. Halvtidsmoderniserade ubåtar 
av Gotlandsklass levereras och i närtid står nyproduktionen av Blekingeklassen för 
dörren. Vidare ska Visbyklassen moderniseras, bland annat med robotluftvärn, och 
nyproduktion av nästa generations ytstridsfartyg inleds innan år 2030.
Stöd	till	marinens	utveckling	fordrar	att	personal	med	rätt	kompetenser	finns	på	rätt	

plats vid rätt tid. Detta gäller såväl inom ramen för materiel- som metodutveckling. 
Ska det i slutändan produceras nya förmågor måste det i hela processen, från ritbor-
det till leverans och beslut om användning, säkerställas att förståelse för militär nytta 
finns	 närvarande.	 Industrin,	 Försvarets	materielverk	 och	Försvarsmakten	 har,	 i	 viss	
och olika mån, behov av militär kompetens. Var militär kompetens gör bäst nytta, vilka 
uppgifter som vem ska bistå med, och i vilken fas av projekten, måste nogsamt vägas.

Sjöstridsskolan, tillsammans med de andra marina förbanden, ska ta fram koncept 
för hur striden ska föras med nya förmågor och utveckla vår utbildning i takt med att 
nya och uppgraderade system levereras. Exempel på vad som i dagsläget fokuseras på 
i detta hänseende är vad ny ledningsförmåga och nya sensorer innebär för framtidens 
amfibiebataljon,	 samt	hur	 införandet	av	 taktisk	datalänk	och	 robotluftvärn	påverkar	
ytstridsfartygens roll. Särskilda arbeten är här initierade. 

Framförallt ytstridsfartygens roll kommer i ett taktiskt och operativt perspektiv att 
förändras med anledning av införandet av taktisk datalänk och robotluftvärn. Egen-
skyddet stärks och fartygen får förmåga att luftförsvara områden. De kommer att ha 
bättre förmåga att stödja vår egen luftoperativa kontroll och situationsuppfattning och 
därmed bli viktiga länkar i vårt nationella luftförsvar. Fartygen kommer att utgöra ett 
reellt hot för motståndarens luftoperativa kontroll vilket påverkar dennes förmåga att 
verka	och	skydda	större	operationer.	Vår	krigsavhållande	effekt	stärks	i	och	med	den	
nya förmågan. 

SSS leder planering och uppföljning av maringemensamma övningar och har under 
genomförande ansvaret för övningsledning. En del i detta är att integrerat driva ett 
systematiskt	erfarenhetsarbete.	Viktiga	erfarenheter	har	identifierats	under	marina	öv-
ningar, på olika nivåer, och det är centralt att vi lär oss av dessa. Framgent ska SSS fort-
sätta att tillsammans med förbanden, och andra stödjande organisationer, systematiskt 
genomföra djupare analyser av viktiga erfarenheter samt förbättra vår utbildning och 
träning. Lärdomar i marin strid måste än bättre etableras som allmän kunskap och vi 
måste snabbt kunna anpassa oss till förändringar, exempelvis föranledda av ny teknik.

Försvarsmaktens Dykeri och Navalmedicinska Centrum (FM DNC) är organiserat 
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på SSS. FM DNC bedriver forskning, deltar i haveriutredningar samt prov och försök 
med ny materiel för dyktjänst. FM DNC genomför bland annat grundläggande dykut-
bildning av all dykande personal inom myndigheten och är en viktig kunskapsbärare 
för säker dyktjänst och ubåtsräddning. FM DNC är en unik kompetens och är också 
till del en nationell resurs då även andra myndigheter drar nytta av kunskapsbärandet. 
I detta sammanhang bör exempelvis samarbetet med Kustbevakningen nämnas där ett 
antal	möjliga	synergier	inom	dyktjänsten	redan	identifierats,	både	avseende	materiell	
utveckling och ren operativ nytta. Samarbeten, såväl nationella som internationella, 
kommer att utvecklas de närmaste åren.

Försvarsmakten har sedan ett antal år eftersträvat att på ett bättre sätt institutionali-
sera akademiseringen av den militära professionen. Ett steg i detta är att skapa bättre 
förutsättningar för disputerade medarbetare att bidra i utvecklingen av vår förmåga. 
Ett centralt styrt arbete har precis påbörjats i detta hänseende som ytterst syftar till att 
skapa en helhetssyn och en myndighetsövergripande bemanningsstruktur. Sjöstrids-
skolan, likt övriga stridsskolor, är naturligt en del av ett sådant system för disputerade. 
På	Sjöstridsskolan	finns	goda	förutsättningar	för	forskning	inom	ramen	för	dykeri	och	
navalmedicin,	förstås,	men	det	finns	också	en	grund	att	bygga	på	inom	ramen	för	le-
darskap och pedagogik. Man kan exempelvis tänka sig en framtida ordning där dis-
puterade medarbetare på Sjöstridsskolan del av tid forskar och handleder doktorander, 
del av tid bidrar i utbildningen eller direkta utvecklingsarbeten. För att kunna möta en 
sådan målbild krävs nära samarbete med andra lärosäten och myndigheter, vilket i viss 
mån	redan	finns	idag.	Detta	är	en	spännande	utveckling	av	verksamheten	som	kommer	
att bidra till att skolan blir än mer professionell i framtiden.

Avslutningsvis, bredden av uppgifter som Sjöstridsskolan har gör att det engelska 
namnet på skolan, Naval Warfare Centre, kanske bättre speglar vår verksamhet. De 
kommande årens utveckling ställer många och höga krav på förbandet, liksom på öv-
riga marinen och Försvarsmakten. Försvarsbeslutet är en historisk satsning. Vi ska 
leverera och det kommer vi tillsammans att göra. Det är väldigt inspirerande att få vara 
med och bygga marin förmåga och vi går till jobbet i medvind. Det blåser inte motvind 
i Karlskrona.

**********************************

Epilog
För	vetenskapsgren	I	är	det	spännande	att	ur	ett	metodologiskt	och	filosofiskt	perspek-
tiv kunna konstatera att de sju marina förbandscheferna har löst sin uppgift på relativt 
olika sätt, trots att de är en ganska homogen grupp. Några fokuserar främst på de or-
ganisatoriska frågorna, andra på de möjligheter som den nya tekniken ger vid handen 
och en tredje schattering på förbandens inre liv. Det faktum att materielomsättningen 
i ubåtssystemet redan har kommit igång, under det att den nu ska inledas i de övriga 
delarna	av	marinen,	märks	i	ubåtsflottiljchefens	framsynta	diskussion.	

Om många frågor verkar det råda en bred samsyn. Cheferna talar om att försvarsbe-
slutet är positivt för möjligheterna att leverera de önskade resultaten samtidigt som alla 
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understryker att det handlar om rejäla utmaningar. Det gäller att sätta fart direkt och i 
många avseenden behöver vi tänka nytt om tempot ska kunna öka. De personella resur-
serna som kommer att vara ansträngda under de närmaste åren, något som dessvärre 
inte är någon nyhet i marinen, men det är rimligt att tro att personalfrågan snart blir 
än mer accentuerad. Det behövs personal med färska erfarenheter från verksamheten 
till sjöss som stödjer produktionen av den nya materielen, vilket kommer att generera 
vakanser	i	besättningarna.	På	samma	sätt	kommer	de	ökade	elevvolymerna	kräva	fler	
instruktörer och lärare. Bemanningen av basbataljonerna kommer att dra personal från 
flottiljerna	och	från	amfibieregementet.	Ur	ett	amfibieregemente	ska	det	uppstå	två.	Det	
kommer förmodligen att krävas hårda prioriteringar om var vakanserna ska tas.
Eftersom	det	lär	vara	amatörer	som	talar	taktik	under	det	att	proffsen	som	talar	lo-

gistik, är det mycket sunt att de stödjande delarna av marinen är en het fråga. Cheferna 
verkar dock inte vara riktigt överens om hur logistikorganisationen ska se ut. Man kan 
ana en dragkamp om den personal som å ena sidan förväntas bli kärnan i basbataljo-
nernas teknikplutoner, men å den andra anses behövas i de olika underhållslag som blir 
kvar	i	flottiljerna.	Det	pågående	organisationsarbetet	behöver	nog	omfatta	båda	dessa	
perspektiv. 
Det	verkar	också	finnas	en	del	att	göra	när	det	gäller	de	marina	lednings-	och	lyd-

nadsförhållandena i och med inrättandet av militärbaserna. Marinstabschefen, de sjö-
gående förbandscheferna och skolchefen är redan idag underställda sina garnisonsche-
fer	i	ett	antal	områden,	men	det	kanske	finns	fler	frågor	än	bevakning,	infrastruktur	
och ceremonier som kan samordnas inom garnisonerna. 

I förbandschefernas diskussioner framgår att mycket bra och intressant taktikut-
veckling pågår i alla delar av marinen. Möjligheterna att kombinera sensorernas infor-
mation och samordna vapeninsatserna kommer snart att bli ännu bättre med införandet 
av länkar i de sjöoperativa helikoptrarna. En spännande diskussion om samordning 
förs	mellan	sjöstridsflottiljerna	och	ubåtsflottiljen,	men	det	är	viktigt	att	även	integrera	
de	nya	amfibiebataljonerna	i	den	gemensamma	sjömålsbekämpningen.	Dessutom	kom-
mer det att vara viktigt att reglera vilka mandat och uppgifter som respektive lednings-
nivå ska bära. 

De linjer som här har dragits ut ur förbandschefernas resonemang pekar på några 
försiktiga förslag från vetenskapsgren I. För det första bör marinen göra vad den kan 
för att återinföra en egen personalavdelning, genom vilken väl underbyggda beslut kan 
fattas om vilka delar av organisationen som ska prioriteras när det gäller bemanning, 
tillväxttakt	och	personalflöden.	För	det	andra	bör	det	pågående	utvecklingsarbetet	med	
den marina logistikorganisationen på ett tydligare sätt omfatta såväl de nya basbatal-
jonerna och det eventuella behovet av underhållslag vid divisionerna. I samma arbete 
bör ingå frågan om regionala lednings- och lydnadsförhållanden samt en utökad gar-
nisonssamordning.	För	det	tredje	finns	det	stora	förväntningar	på	den	fortsatta	marina	
taktikutvecklingen och framför allt när det gäller samordningen av de olika sensorerna 
och vapensystemen. Arbetet bör utgå från de roller och ansvar som vilar hos de olika 
marina ledningsnivåerna som kommer att regleras i det kommande marina taktikreg-
lementet. Det gäller nog att chefer på alla nivåer i marinen underkastar sig de mandat 
och uppgifter som just dennes ledningsnivå ska uppbära. För att så ska vara möjligt 
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krävs att reglementet implementeras och att det skapas en gemensam förståelse för hur 
ledningen ska verkställas. 

Slutligen, det går inte att sitta still och vänta på den perfekta planen. Istället måste 
alla inblandade krafter och parter redan nu dra åt samma håll för att öka både takten 
och kvaliteten i personal- och materielutvecklingen. En väg dit är att skapa en kultur 
som är präglad av tydliga krav, leveranser och tempo samtidigt som vi hanterar osä-
kerheterna efter hand och accepterar att alla inte kommer att göra på exakt samma sätt. 
”Culture beats strategy – every time”, som Carl-Henric Svanberg sa när han tog över 
ett krisande Ericsson. 

KÖMS roll i detta arbete kan exempelvis vara att bidra med erfarenheter från Flot-
tan/Pers	och	marinkommandounderhållsbataljonerna	samt	att	stimulera	taktikutveck-
lingen och en kulturell förändring genom en fortsatt öppenhjärtig debatt.
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En titt bortom horisonten avseende den 
svenska marina försvarsförmågan 
Abstract: The Swedish Armed Forces are about to start a period of growth both 
in numbers and in capacity. For the Swedish Navy the coming years will in many 
aspects be a phase of preparation for the period after 2025. To develop naval capa-
bilities time is vital – it takes years to put together methods, sensors, effectors and 
training of personnel. The decisions the Navy makes during the coming years will 
flourish in full effect first after 2030. In this article the authors have tried to identify 
current trends which will lead to needs for naval capabilities after 2035. Many of the 
conclusions are connected to the effect of digitalization in a broad sense. AI, machi-
ne-learning and unmanned systems will be a natural part of any navy post-2035 and 
it is vital that Sweden gets up to speed with development of these capabilities already 
in the short term in order to be able to have new doctrines, methods and systems in 
place by 2035.

Inledning
I den följande texten kommer författarna ta ett avstamp i det nyss fattade försvarsbe-
slutet	för	att	göra	ett	tidsmässigt	hopp	i	tiden	bortom	2030	i	syfte	att	försöka	identifiera	
eventuella behov av förmågeutveckling redan i närtid. Syftet är att försöka undvika 
att återigen låta Försvarsmakten hamna i ett efterhandsläge, där alltför mycket utveck-
lingsverksamhet måste genomföras under en alltför kort tidsperiod. Fokus kommer att 
ligga	på	den	maritima	dimensionen	men	eftersom	försvarsförmåga	per	definition	är	att	
betrakta	som	system	av	system	kommer	andra	försvarsgrenar	att	återfinnas.
Författarna	har	inte	som	föresats	att	definiera	vad	som	skall	göras	och	när	detta	i	

så	fall	när	behöver	göras.	Ansatsen	är	istället	att	försöka	identifiera	trender	som	bör	
stämma till eftertanke för försvarsplaneringen med anledning av de långa ledtider som 
råder när försvarsförmåga ska utvecklas.
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2020 års försvarsbeslut
2020 års försvarsbeslut är unikt i många aspekter. Den tydligaste skillnaden från de 
senaste årens ställningstagande inom försvarsområdet är att det nu fastslås en vilja 
att tillföra avsevärda resurser både till det militära och civila försvaret under de kom-
mande åren. Detta är fjärran från den period där totalförsvarets myndigheter tillfördes 
ytterligare uppgifter och ansvar utan att parallellt med detta tillföras resurser. Borta 
är också den långsamma neddragningen av försvarsanslaget genom märkliga indexbe-
räkningar som årligen urholkade de tilldelade medlen.

Är då allt frid och fröjd för den kommande utvecklingen av försvarsförmågan el-
ler	finns	det	 fortfarande	orosmoln	avseende	återtagandet	av	Sveriges	möjligheter	att	
försvara	sina	intressen	oavsett	konfliktnivå?	Innan	den	frågan	kan	besvaras	så	är	det	
väl	värt	att	försöka	identifiera	var	vi	står	idag.	Efter	en	lång	rad	av	olika	typer	av	för-
svarsbeslut har visserligen förmågebredden bibehållits men detta har skett genom en 
kraftig minskning av förmågedjupet i generella termer. Nödvändiga behov har ideli-
gen förskjutits under en lång följd av år och när väl medel tillfördes under 2017 gick 
dessa omedelbart till helt nödvändiga livsuppehållande åtgärder på föråldrade system. 
Detta skiljer sig inte mellan de olika försvarsgrenarna utan den allmänna trenden har 
varit densamma med undantag av några få nysatsningar likt långräckviddigt luftvärn, 
stridsflygsystem	och	ubåtar.

Hur ser den svenska marina förmågan ut 2035?
För att kunna beskriva hur den marina förmågan ser ut 2035 behöver man extrapolera 
inte bara ett utan två försvarsbeslut och det kräver någon form av antagande rörande 
den svenska politiska viljan förande utvecklingen av Försvarsmakten. I syfte att inte 
tvingas in i en omfattande detaljbeskrivning där dessa tio år beskrivs väljer vi att anta 
att	den	positiva	trend	som	återfinns	idag	rörande	ekonomiska	satsningar	på	försvars-
förmåga fortsätter under de kommande femton åren.

De tre marina operationstyperna är alltjämt kustförsvar, värnandet av den territo-
riella integriteten och sjöfartsskydd. Närområdet i form av Östersjön och västerhavet 
är de prioriterade operationsområdena. Det internationella samarbetet har utvecklats, 
vilket gör att Försvarsmakten även framledes har en beredskap att deltaga i internatio-
nella operationer.
År	2035	återfinns	alltjämt	marina	förband	på	västkusten,	i	Karlskrona	och	i	Stock-

holmsområdet. Tre marina militärbaser är etablerade på de tre ställena. I varje basom-
råde	finns	en	basbataljon	för	det	marina	underhållet.	Dessa	basbataljoner	kan	stödja	
marina operationer i tre riktningar men med begränsningar avseende rörligheten. 
Ledning sker via dagens system på strategisk, operativ, taktisk och stridsteknisk nivå 
och	en	större	redundans	har	utvecklats	på	alla	fyra	nivåerna.	Två	amfibiebataljoner	är	
operativa och övergången till det båtburna uppträdandet är nu helt genomfört och ver-
kan	mot	sjömål	kan	nu	helt	projiceras	från	olika	typer	av	kölar.	Ubåtsflottiljen	består	
fortsatt av fem ubåtar men har utvecklat sin förmåga till basering runt Sveriges kust. 
Sjöstridsflottiljerna	återfinns	likt	idag	på	Berga	och	i	Karlskrona	och	tillsammans	för-
fogar de över fem Visbykorvetter samt fyra större nya korvetter, där alla nio korvetter 
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är	utrustat	med	såväl	kvalificerade	sjö-	och	
luftmålsrobotar. Minröjningsfartygen är i 
slutet av sin levnad och tillförsel av nya 
plattformar är planerad innan 2040. Auto-
noma farkoster för minröjning har utveck-
lats sedan 2025 och är nu operativa även 
för de svåraste vattenvolymerna. Flottil-
jerna förfogar fortsatt över spaningsbåtar 
med	undervattensspaningsuppgift.	HKP15	
är sedan länge avvecklad men ett begrän-
sat	 antal	 HKP14	 med	 ubåtsjaktuppgift	 är	

fortsatt operativa. Luftburen spaning mot sjö- och luftmål kan ske via efterträdaren till 
ASC 8901, där både sensorkvalité och uthållighet har förbättrats avsevärt i jämförelse 
med dagens system.
Numerären	på	de	marina	förbanden	är	fortsatt	på	en	sådan	nivå	att	det	varken	finns	

möjlighet	att	utgångsgruppera	sjöstridskrafter	på	västkusten	eller	amfibiestridskrafter	
i södra Sverige redan i fredstid. Detta förhållande påverkar de marina stridskrafternas 
möjlighet	att	 leverera	effekt	 i	hela	operationsområdet	och	ett	val	kommer	att	krävas	
avseende uppträdande Västerhavet eller ett uppträdande i Östersjön.

Att svepande prolongera ett försvarsbeslut till en situation 15 år senare är i sig en 
vandring på en intellektuell slak lina, men att därutöver försöka fördjupa dessa för-
utsägelser i ett antal delområden är närmast suicidalt. Trots detta görs ett försök att 
detaljgranska några centrala områden för att ge en tydligare bild över hur den marina 
situationen kan se ut 2035.

Eld
Marinen har en kombination av sjömålsbekämpande system som leds av marintaktisk 
chef. Huvuddelen av Marinens verkanssystem är fartygs- och båtburna. Systemen till 
sjöss	är	i	första	hand	burna	av	de	nio	korvetterna	och	de	fem	ubåtarna.	Här	finns	Ma-
rinens	 offensiva	 och	 strategiska	 förmåga	 till	 bekämpning	 av	 sjömål.	Orsaken	 är	 att	
2035	är	de	svenska	korvetterna	och	ubåtarna	alltjämt	multifunktionella	för	offensiva	
och defensiva uppgifter där målinmätning, beslut och leverans av eld görs från en och 
samma farkost. 
Andra	delar	av	Marinens	eldkraft	finns	hos	amfibiebataljonerna	vilka	strider	kust-

nära och i skärgård. Utvecklingen under 2020-talet har givit ett bataljonsförband som 
har	den	unika	förmågan	att	kunna	bekämpa	fienden	i	fyra	dimensioner.	Samtliga	tunga	
vapensystem är båtmonterade och systemens olika komponenter för målinmätning, 
beslut och leverans av eld görs från olika farkoster.
En	liten	del	av	Marinens	sjömålbekämpande	förmåga	finns	på	land	och	motivet	till	

detta	är	tudelat.	Dels	ska	fienden	kunna	bekämpas	från	flera	olika	geografiska	riktningar	
och	dels	ökar	lastbilsburen	sjömålsrobot	Marinens	effekt	vid	högintensiv	krigföring	i	det	
svenska absoluta närområdet. Det har skett en relativt stor satsning på indirekta verkans-
system mot markmål inom armén men förmågan att verka mot sjömål är inte utvecklad.

1.	 Flygande	radarstation	baserad	på	SAAB	340	och	radarn	Erieye	PS-890	(Reds.	anm.)

Fotograf: Fredrik Palmquist
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Det har skett en mindre omsättning av minparken men åldersläget på den svenska 
minparken är att betrakta som föråldrat medan problemet avseende numerären av far-
tyg för minutläggning kvarstår.

Skydd
Marinens förband får vid högintensiv krigföring skydd främst genom rörelse, eldkraft 
och signaturanpassning. I fred eller i lågintensiva kriser får Marinens förband skydd 
genom god beredskap för spridning, skalskydd i form av säkra fredsbaser och ett annat 
skydd i form av informationssäkerhet och skydd av ledningssystem. 

Rörelse
Den operativa och taktiska rörligheten längs den svenska kusten och i Östersjön syftar 
till att lösa de tre marina operationstyperna. Strategisk rörlighet är i första hand anpas-
sad för operationer i norra Europa. Rörlighet i kombination med eldkraft är alltjämt de 
marina	förbandens	främsta	grundförmågor	för	offensivt	agerande.	

Marinens rörlighet har till syfte att kompensera för förbandens relativa fåtalighet 
jämfört med den dimensionerande motståndaren. Rörligheten används för att kunna 
avge eld vid rätt tillfälle på rätt plats och att undandra sig bekämpning. Fartygsför-
banden	och	amfibiebataljonerna	är	utrustade,	organiserade	och	övade	för	en	autonomt	
rörlig taktik. Därför har de marina förbanden en god och stark inneboende uthållighet. 
Som	stöd	för	rörligheten	finns	ett	antal	marina	basområden	och	terminalområden	längs	
kusten.

Trenden mot en ökad rörlighet fortsätter inom den svenska Marinen och de tydli-
gaste	exemplen	är	amfibiebataljonernas	förändrade	sammansättning	där	den	båtburna	
striden är i fokus. En majoritet av sensorer och vapensystem monteras ombord på ba-
taljonens båtar samtidigt som logistiksystemet till sin helhet är kölburet. Ett annat ex-
empel är de basbataljoner som 2035 har fått full krigsduglighet – även inom dessa helt 
avgörande logistikförband är huvuddelen av resurserna baserade på större eller mindre 
fartyg	och	båtar.	Paras	dessa	exempel	med	sjöstridskrafternas	inbyggda	rörlighet	kan	
det	konstateras	att	det	finns	förutsättningar	för	att	uppnå	en	stor	förmåga	till	rörlighet	
för de marina förbanden.

Det som kan hämma möjligheten till ett eget rörligt uppträdande är motståndarens 
sensorutveckling. Hoten från kombinationen av sensor- och verkansystem som anting-
en är rymdbaserade eller framskjutna i de andra dimensionerna riskerar att hämma 
möjligheten till rörlighet i hela operationsområdet.

Underrättelser
Den fasta sensorkedjan runt kusterna har omsatts men är fortfarande att betrakta som 
relativt störkänslig. Utbyggnaden av undervattensspaningskedjan har fortsatt om än i 
begränsad	omfattning.	Samverkan	med	luftburna	sensorer	likt	flygburen	radar	i	form	
av	flygplan	och	helikopter	har	utvecklats	såväl	avseende	sensorkvalité	som	transmis-
sionssystem.

Inslagen av obemannade plattformar är dock ringa i alla dimensioner. En mindre 
autonom förmåga är utvecklad för undervattensdimensionen men i de övriga dimen-
sionerna saknas förmågan utöver de mindre stridstekniska systemen.
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Förmågan att utbyta underrättelsedata mellan statliga myndigheter och internatio-
nella partners har utvecklats via ledningssystemsutvecklingen. 

Logistik
Den	marina	logistiken	är	fördelad	enligt	två	huvudspår.	Dels	har	de	offensiva	förban-
den	såsom	sjöstridsflottiljerna	och	amfibiebataljonerna	en	inneboende	logistik	syftan-
de till en uthållig och autonom taktik. Dels är de marina militärbaserna fullt utbyggda 
och	samövade	med	basbataljonerna,	sjöstridsflottiljerna	och	amfibiebataljonerna.	Det-
ta innebär att med prioritet till det svenska närområdet så är den marina logistiken både 
är	redundant	och	flexibel.

De marina basförbanden har utvecklat sin förmåga till en nivå där de med hjälp av en 
trängfartygsflotta	kan	stödja	det	marina	uppträdandet	i	två	riktningar.	Ubåtsräddning	
sker via en ubåtsräddningsfarkost baserat på ett av de större trängfartygen. De marina 
militärbaserna har utvecklats till en sådan nivå att de kan betraktas som fasta repli-
punkter	för	olika	typer	av	underhåll	i	Stockholm,	Karlskrona	och	i	Göteborg.	Parallellt	
med	trängfartygsflottan	återfinns	en	betydande	lastbilspark	i	förbanden	som	har	möj-
lighet att dels fördela förnödenheter längs kusten och från operativa underhållsförband 
inne i landet. Förbanden har betydande inslag av pliktpersonal, vilket gör att de inte 
kan	utveckla	full	effekt	innan	en	beredskapshöjning.	Detta	är	särskilt	tydligt	avseende	
skyddsförmågan	av	basområden	och	terminalplatser,	där	en	rudimentär	förmåga	finns	
men	för	att	full	effekt	skall	nås	krävs	en	beredskapshöjning.	I	detta	sammanhang	krävs	
god samverkan mellan Marintaktisk chef och Militärregionscheferna med deras hem-
värnsförband, som kommer att vara centrala aktörer avseende skydd av den marina 
logistiken.

Korvetten Sundsvall. Foto: Martin Nilsson.
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Utfasningen av fossilbaserade drivmedel börjar 2035 medföra utmaningar eftersom 
den minskade användningen av dessa produkter i det civila samhället har fått priset 
att	 öka	 dramatiskt.	 Parallellt	 börjar	 nu	 den	 civila	 infrastrukturen	 för	 fossilbaserade	
drivmedel att reduceras eftersom efterfrågan minskar. Nya tillförda system baseras 
på elektricitet men då det marina uppträdandet är rörligt innebär detta försörjnings-
svårigheter för basförbanden.

Ledning
Det svenska militära ledningssystemet har uppnått ett större mått av skyddsförmåga 
via skyddade och spridda ledningsplatser. Förmågan att kommunicera krypterat såväl 
nationellt som internationellt har ökat på alla nivåer. För den marina dimensionen har 
en regional ledningsfunktion inrättats i Östersjön inom ramen för NATOs lednings-
struktur och den svenska marinen är organiskt representerad i denna stab med status 
som	partnerland.	Samarbetet	med	den	finska	marinen	har	fördjupats	än	mer	både	avse-
ende sjöövervakning och förberedelser för regelrätta operationer.

Samarbetet med Kustbevakningen och Sjöfartsverket har utvecklats relativt dagens 
situation och resurser från dessa myndigheter deltager periodiskt i militära övningar 
som	 organiska	 delar	 i	Marinen.	 Ledningsmässigt	 finns	metoder	 och	 procedurer	 ut-
vecklade för samverkan i fred men också för den verksamhet som sker efter en bered-
skapshöjning.

Hotbild 2035
Försvarsmaktens uppgifter kommer att vara de samma som i dagsläget och för Ma-
rinen kommer därför huvuduppgifterna kustförsvar, territoriell integritet och skydd 

Foto: Försvarsmakten
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av sjöfart vara den treenighet som förmågan skall dimensioneras emot. En tentativ 
motståndare	bedöms	även	2035	vilja	påverka	svenska	intressen	oavsett	konfliktnivå.	
Fartygstrafiken	 har	 ökat	 i	 vårt	 närområde	men	 den	 stora	 skillnaden	 relativt	 dagens	
situation är att den marina infrastrukturen har byggts ut avsevärt med anledning av 
att	energisystemet	i	Europa	har	blivit	alltmer	sammanflätat.	Dessutom	har	den	havs-
baserade vindkraften nu börjat etablera sig som en viktig komponent i energisystemet.

Att måla upp en hotbild för Sverige och svenska intressen rörande förhållandena 
15 år fram i tiden är inte lätt. Tidigare försök till sådana förutsägelser har visat på hur 
svårt detta är och istället för att mer i detalj beskriva verkligheten 2035 är det lämpli-
gare	att	identifiera	trender	inom	ett	antal	områden,	där	det	med	stor	sannolikhet	kom-
mer att ha skett avsevärda förändringar relativt dagens situation. Baksidan på en sådan 
modell	är	uppenbar	–	det	finns	tydliga	risker	att	man	förbiser	helt	avgörande	sakförhål-
landen	baserat	på	de	trender	som	idag	kan	identifieras.	Till	modellens	försvar	kan	dock	
hävdas	att	motsvarande	risker	finns	även	vid	ett	alternativt	angreppssätt.

Digitalisering i ett brett perspektiv har påverkat det moderna samhället i grunden un-
der	de	senaste	åren	och	utvecklingstakten	är	att	betrakta	som	exponentiell.	Det	finns	inga	
som helst tecken på att detta skall avta utan snarare skapar samhällets krav på klimats-
marthet och produktionsrationalitet en allt högre nivå av digitalisering. Kopplingen till 
den	elektrifiering	av	samhället,	som	idag	är	i	någon	form	av	linda,	är	tydliga	och	kommer	
att ha en stor inverkan på hela samhället. Motsvarande förändringstrend bör inrymmas 
i den militära hotbild som skall beskrivas då drivkrafterna är desamma – krav på högre 
hastighet	i	beslutsfattandet,	hantering	av	stora	informationsvolymer	och	effektivare	me-
toder att lösa de strikt militära uppgifterna kopplade till olika former av verkan.

Även i framtiden kommer en motståndare i det längsta att undvika en öppen mili-
tär	konflikt.	Det	kommer	även	framledes	att	finnas	en	vilja	att	i	det	längsta	undvika	
en svensk mobilisering. En motståndare har redan idag en välfylld verktygslåda med 
aktiviteter som stödjer dennes agenda och denna kommer via användandet av digita-
liseringens hela förmågepalett att fyllas än mer. Detta gör att det som idag benämns 
som	gråzonsproblematik	inte	är	en	övergående	trend	utan	det	är	en	utmaning	som	det	
svenska totalförsvaret även i framtiden behöver hantera.

Artificiell intelligens, AI
AI	har	under	de	senaste	åren	sköljt	över	världen	och	system	finns	idag	för	att	hantera	
stora informationsmängder och fungerar som en förutsättning för att föda avancerade 
logaritmer inom underrättelsevärlden. Denna trend kommer att fortsätta och kommer 
att vara helt nödvändig då sensorsystemen samlar in mer och mer information, vilket 
gör att bearbetning inte kommer att vara möjlig utan AI. I någon mån kan man hävda 
att utvecklingen av moderna sensorer är beroende av ett användande av AI då nyttan 
är begränsad av ett sensorsystem om inte någon form av slutsats kan dras eller om sen-
sorsystemen inte kan samverka inom ramen för begreppet Big Data.

En motståndare kommer att utnyttja sensorfusion och via AI ges möjlighet att ma-
növrera innanför vår egen beslutsloop och detta är en verklig utmaning eftersom den 
svenska ledningsmetoden doktrinärt är beroende av att skapa handlingsfrihet med de 
begränsade resurser som Sverige förfogar över. 



85

Operationer på cyberarenan
Den fortsatta digitaliseringen av samhället kommer tydliggöra att cyberarenan verk-
ligen är en egen arena i försvarstermer. Om femton år kommer en försvarlig del av 
konflikterna	att	utspela	sig	inom	ramen	för	cybervärlden,	där	en	motståndare	med	kraft	
kommer genomföra verkansoperationer mot en kontrahents samlade resurser. Detta 
ses redan idag och dessa metoder kommer bara att bli mer avancerade kopplat både till 
den digitaliseringstrend som idag kan ses i det svenska samhället men också kopplat 
till utvecklingen inom AI.

Autonomi
Att kunna använda en obemannad farkost 
med lång uthållighet som både har senso-
rer och verkansystem men samtidigt ett 
begränsat behov av logistik låter som ljuv 
musik i en försvarsplanerares öron oavsett 
om hen tillhör de förmågeskapande eller 
de förmågeutnyttjande. Dessa obeman-
nade bärare kan om femton år genomföra 
många av de militära uppdrag som idag 
genomförs av bemannade farkoster. Dessa 
system kan i någon mån göras svårupptäckta och även innebära ett visst mått av för-
nekbarhet – styckkostnaden är dessutom lägre än för motsvarande bemannade system 
när väl tekniken är införd på bredd. Autonoma system kommer att kunna verka på, 
under och över havsytan och de kommer att ha lång uthållighet.

Förmågan till omvärldsuppfattning
Grunden för all ledning är att ha en korrekt omvärldsuppfattning och detta är ett för-
hållande	som	kommer	att	fortsätta	men	genom	teknikutvecklingen	kommer	det	att	fin-
nas	möjligheter	för	aktörer	att	via	flera	dimensioner	skaffa	sig	en	bättre	uppfattning	
om en motståndares verksamhet. Rymdbaserade sensorsystem som idag är förbehållna 
ett	fåtal	nationer	kommer	att	vara	tillgängliga	för	fler	aktörer	och	därutöver	kommer	
utvecklingen inom signalbehandlingen möjliggöra bättre förutsättningar för sensorer 
att	detektera	och	identifiera	mål	och	verksamhet.	Kvalificerade	luftburna	sensorsystem	
är idag relativt vanliga bland statliga aktörer men på sikt kommer denna teknologi dels 
vara spridd på bredd kopplat till lägre priser, dels ha större förmåga att insamla data. 

Verkanssystem
Motståndaren förfogar över obemannade plattformar i alla dimensioner med en in-
byggd	verkansförmåga,	men	fortfarande	finns	det	ett	betydande	antal	bemannade	far-
tyg med verkansystem. 

Inslaget av överljudsrobotar designade även för mindre måltyper börjar nu kunna 
observeras inom de större nationerna men de kommer även 2035 att vara exklusiva 
resurser.	 Dessa	 robotar	 gör	 att	 det	 krävs	 mycket	 kvalificerade	 försvarssystem	 för	
skydd. En annan trend som kommer att vara vardag är svärmuppträdande av mindre 
kvalificerade	verkanssystem,	där	den	enskilda	plattformen	är	okvalificerad	men	via

Bild: Saab.
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uppträdande i svärm med många system i samverkan skapar det en mycket utmanande 
situation för ett försvarssystem.

En motståndare kommer att ha förmåga att använda verkanssystem med mycket lång 
räckvidd men till skillnad från idag kommer detta att kompletteras med bättre läges-
uppfattning även långt ifrån eget territorium och/eller gruppering. 

Alternativ till rena kinetiska verkansystem, där verkan inte bygger på ett fysiskt 
anslag utan mer på olika typer av elektromagnetisk påverkan, är 2035 en realitet,. 

Sammanfattning av trenderna inom ramen för 2035 års verklighet
Verkligheten för de marina stridskrafterna år 2035 kan ha avsevärda skillnader mot 
dagens situation främst beroende på digitaliseringen i dess vidaste mening. Sensorer 
kommer	att	vara	mer	effektiva	än	idag	och	de	stora	datamängder	som	dessa	system	
genererar kan analyseras på bråkdelen av en sekund. Dessa data kan omsättas till 
slutsatser via maskininlärning med resultatet att en motståndare har större möjlig-
heter att tvinga sig innanför vår beslutscykel på alla nivåer. Kombinationen av digi-
talisering och miniatyrisering gör att inslaget av obemannade plattformar i de olika 
dimensionerna snarare kommer att vara en regel än ett undantag. En motståndares 
ökade möjligheter till påverka svenska förband med verkanssystem grupperade på 
stora avstånd ökar kopplat till hans ökade möjligheter till underrättelser i realtid. 
Verkanssystem som använder annan verkansdel än anslagsenergi samt sådana sys-
tem	 som	 använder	mycket	 höga	 förflyttningshastigheter	 innan	 anslag	 kommer	 att	
vara en realitet bortom 2030. 

Förmågebrister 
Luftförsvar
De	svenska	kvalificerade	sjöstridskrafterna	kommer	att	ha	en	god	luftförsvarsförmåga	
men	 amfibiebataljonerna	kommer	 att	 ha	 en	begränsad	 förmåga	 att	 försvara	 sig	mot	
lufthot. Syftet med att gruppera huvuddelen av bataljonen på köl är att uppnå ett större 
mått av rörlighet för att öka förmågan att verka mot sjömål, men den operativa och tak-
tiska	effekten	hämmas	om	inte	ett	effektivt	luftförsvar	tillförs	amfibieförbanden	Tyvärr	
kommer även basbataljonerna att sakna ett organiskt skydd mot lufthot.

Det går naturligtvis att anföra att dessa förbandsdelar skall skyddas av antingen de 
kvalificerade	sjöstridskrafterna	eller	andra	delar	inom	Försvarsmakten	men	det	är	inte	
realistiskt	av	flera	anledningar.	Inledningsvis	kommer	dessa	marina	förband	att	börja	
lösa	uppgift	långt	innan	någon	beredskapshöjning	är	aktuell.	I	gråzonen	kommer	dessa	
förband lösa sina huvuduppgifter men även i fredstid är de en förutsättning för den ter-
ritoriella integriteten. För samtliga marina förband kommer logistikbataljonerna vara 
helt	avgörande	om	någon	effekt	skall	kunna	levereras.	Vidare	kommer	det	att	finnas	en	
numerärproblematik på den operativa nivån när uppgifterna för det nationella luftför-
svaret	skall	prioriteras	då	det	kommer	att	finnas	många	behov	inom	hela	totalförsva-
ret. Hotet som sådant är också av den karaktären att det inte endast är motståndarens 
verkandelar som skall bekämpas utan hotet kan mycket väl bestå av en obemannad 
flygande	sensor,	vilket	gör	att	avdelandet	av	en	stridsflygdivision	eller	en	luftvärnsba-
taljon inte är rimligt. Avslutningsvis går det inte att bygga luftförsvaret av den marina 
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logistiken	och	amfibiebataljonerna	på	att	sjöstridskrafternas	områdesluftvärn	eftersom	
vi	i	så	fall	binder	kvalificerade	resurser.

Förmåga att verka på djupet.
En motståndare kan i framtiden ha gott underrättelseläge i hela operationsområdet via 
framskjutna	sensorer	och	därtill	finns	verkanssystem	som	på	mer	eller	mindre	realtids-
data kan genomföra en långräckviddig bekämpning.

Den svenska förmågan att göra något motsvarande är ytterst begränsad vilket gör att 
en motståndare mer eller mindre ostört kan reducera den svenska försvarsförmågan. 
Långräckviddig	 informationsinhämtning	 och	 verkan	 i	 högre	 konfliktnivåer	 har	 inte	
satt några större avtryck i den svenska planeringen utöver de markmålsrobotar som 
bedöms	ha	 tillfört	 stridsflygdivisionerna	 samt	underrättelseförmågan	 som	utvecklas	
via det svenska ubåtssystemet.

Förmåga till omvärldsuppfattning även i en störd miljö
Den svenska förmågan att övervaka eget operationsområde kommer att vara begrän-
sad. De fasta resurserna för de olika dimensionerna kommer att vara alltför få och 
sakna både fysiskt skydd mot bekämpning men också utrustade med ett alltför rudi-
mentärt störskydd. De rörliga resurserna kommer att vara begränsade i form av antal 
fartyg,	bataljoner,	helikoptrar	och	flygplan.	Därtill	begränsas	förmågan	till	framskju-
ten	underrättelseinhämtning	i	högre	konfliktnivåer	till	de	ubåtar	som	är	tillgängliga.

Numerärproblematiken kopplat till Östersjön och Västerhavet
Även om de marina förbandens rörlighet är avsevärd är numerären så låg även i ett 
längre	tidsperspektiv	att	det	varken	finns	möjlighet	att	utgångsgruppera	sjöstridskraf-
ter	på	västkusten	eller	amfibiestridskrafter	i	södra	Sverige.	Detta	förhållande	påverkar	
de	marina	stridskrafternas	möjlighet	att	leverera	effekt	i	hela	operationsområdet	och	
ett val kommer att krävas avseende uppträdande Västerhavet eller ett uppträdande i 
Östersjön.

Utmaningar avseende beredskap
En motståndare väljer tid och plats för sin påverkan mot sin kontrahent och en för-
svarsmakt som helt baseras på plikt får då avsevärda problem med utvecklandet av 
försvarsförmågan. I syfte att undvika att en motståndare höjer sin försvarsförmåga 
genom	mobilisering	finns	det	ett	egenvärde	i	att	så	länge	som	möjligt	agera	på	ett	så-
dant sätt att det inte resulterar i en mobilisering hos kontrahenten. Redan idag ser vi ett 
sådant beteende runt om i världen och framöver kommer inte detta tillvägagångssätt 
att	bli	mindre	vanligt.	Under	de	senare	åren	har	termen	gråzon	använts	för	att	beskriva	
den perioden som motståndaren agerar i innan aktiviteterna är av sådan art att de fram-
tvingar	 en	mobilisering	 hos	 kontrahenten.	De	 verktyg	 som	används	 inom	gråzonen	
är mångfacetterade men de har en sak gemensamt och det är att påtvinga den andra 
aktören sin vilja. Detta kan ske med hela paletten av åtgärder en stat förfogar över men 
det är också viktigt att dessa aktiviteter också kan bestå av rena våldshandlingar om än 
i mindre grad än ett regelrätt krig.
Dessa	 förhållanden	 skapar	 ett	behov	av	att	ha	ett	flexibelt	beredskapssystem,	där	

en avsevärd militär försvarsförmåga kan utvecklas innan ett beslut om mobilisering. 
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Utvecklingen av den svenska försvarsmakten resulterar i en situation där huvuddelen 
av förbanden är mobiliserande. För de marina förbanden är situationen annorlunda då 
huvuddelen	består	av	stående	förband	med	anställd	personal	men	två	undantag	finns	
från	denna	huvudregel	och	det	är	bas-	och	amfibiebataljonerna,	där	det	återfinns	en	
avsevärd mängd pliktpersonal. 

Skydd av egen elektronik
På	det	 framtida	 slagfältet	 kommer	 telemiljön	 vara	 än	mer	 komplicerad	 än	 idag	 och	
därtill	kommer	det	att	finnas	verkanssystem	som	inte	endast	 syftar	 till	 att	begränsa	
sensorer utan vars syfte är att slå ut sensorer eller möjligen hela plattformar. De svens-
ka stridskrafterna – och här innefattas hela den svenska försvarsmakten – saknar en 
tillräckligt stor motståndskraft emot televapen och en tillräckligt god förmåga att upp-
träda i framtidens telemiljö.

Slutsatser
I grunden skapar det nyss fattade försvarsbeslutet en bra grund för vidare utveckling, 
men	det	finns	områden	som	riskerar	att	 förbises	 i	närtid	och	som	kan	komma	att	få	
allvarliga	konsekvenser	för	nästa	generations	sjömän	och	amfibiesoldater.	

Autonoma sensor- och verkanssystem
Försvarsmakten i allmänhet och Marinen i synnerhet bör lägga en större vikt vid ut-
vecklandet av autonoma sensor- och verkanssystem för att via dessa plattformar dels 
kunna	verka	både	uthålligt	och	framskjutet	under	alla	konfliktnivåer.	Därutöver	kan	
dessa typer av system kompensera för fåtalighetproblematiken avseende sjögående 
plattformar.

Inom ramen för undervattensdimensionen bör utveckling ske av en sensor med lång 
räckvidd och lång uthållighet för att på så sätt skapa förutsättningar att över tid in-
hämta underrättelser om fartygsrörelser och marin verksamhet i hela Östersjön och i 
Västerhavet. Den stora fördelen med att använda undervattensdimensionen är att in-
hämtandet kan ske dolt och mycket framskjutet om så skulle krävas.

Ytgående autonoma system bör utvecklas som komplement till sjöstridskrafterna, 
men också som stöd för basbataljonernas skydd av basområden och terminalplatser 
samt	för	amfibieförbandens	förmåga	att	övervaka	skärgårdsavsnitt.	För	sjöstridskraf-
ternas del skulle dessa autonoma system vara ett sätt att hantera fåtalighetsproblema-
tiken	men	också	skapa	en	multiplicerande	effekt	i	det	fall	en	verkansdel	utvecklas	pa-
rallellt	med	sensorfunktionaliteten.	För	bas-	och	amfibiebataljonerna	skulle	ett	sådant	
system medge en betydligt bättre omlägesuppfattning och möjligheter att dels skapa 
skydd för egen gruppering, dels kunna vara en naturlig del i verkan mot sjömål.
Flygande	autonoma	system	finns	redan	idag	i	relativt	stor	mängd	runtom	i	världen	

och utvecklingen av både sensorer och plattformarna i sig är dramatisk både på den 
militära	 och	 civila	 arenan.	De	flygande	 systemen	 har	många	 fördelar	 då	 de	 via	 sin	
sensorhöjd snabbt når en lång räckvidd och samtidigt är de tämligen svårdetekterbara. 
Dessa system bör tillföras samtliga förbandstyper i en sensorversion och därutöver bör 
det	finnas	mer	kvalificerade	varianter	utrustade	för	verkan.
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Avslutningsvis kan det konstateras att andra nationer redan idag opererar större obe-
mannade	flygande	sensorsystem	i	Östersjön.	Med	hjälp	av	sådana	landbaserade	system	
kommer Marinen ha betydligt bättre förmåga att uthålligt övervaka operationsområdet 
men också kommer det ges utökade möjligheter att koncentrera underrättelseinhämt-
ningen i områden av särskild vikt.

Förstärkt förmåga till omvärldsuppfattning
Basen för alla militära operationer är att ha en korrekt omlägesuppfattning och detta 
uppnås primärt via olika typer av sensor längs vår kust. Grunden är en fast sensorkedja 
och denna kompletteras med rörliga sensorer antingen i områden av särskilt intresse 
eller i områden utanför den fasta sensorkedjans räckvidd. Sensorernas störresistens är 
av central betydelse för att det skall vara möjligt att ha en korrekt omlägesuppfattning 
i	alla	konfliktnivåer.

I syfte att uppnå ett större mått av omlägesuppfattning bör utveckling ske av den 
fasta sensorkedjan längs vår kust, där radarstationerna är något av ryggraden men där 
olika typer av undervattensspaningssystem bör vara ett självklart komplement.

Vindkraftverk placerade fritt till sjöss kan vara en möjlighet som Försvarsmakten 
skall	exploatera	i	de	fall	installationerna	är	placerade	i	den	svenska	ekonomiska	zonen.	
Dessa vindkraftverk har en egen infrastruktur rörande kraftförsörjning och dataöver-
föring, vilket gör de till ideala platser att utrusta med sensorer av olika slag. Resultatet 
av en sådan åtgärd skulle ge bättre förutsättningar att över tid bevaka hela operations-
området i alla tre dimensioner.

Utökat antal sjörörliga plattformar
Trots	 tillskottet	 av	 fyra	nya	korvetter	 efter	2030	kommer	 summan	av	korvettflottan	
att	vara	nio	enheter	och	det	gör	att	det	inte	kommer	att	finnas	förutsättningar	för	en	
permanent	gruppering	av	kvalificerade	örlogsfartyg	på	västkusten.	Kopplat	till	denna	
regions geostrategiska betydelse för svensk försörjning är detta inte acceptabelt och av 
den	anledningen	bör	anskaffning	av	minst	tre	ytterligare	korvettliknande	fartyg	ske.
Det	är	inte	givet	att	dessa	fartyg	är	en	fortsättning	på	befintliga	korvetter	men	de	bör	

dimensioneras	efter	den	terräng	som	återfinns	i	västerhavet	och	ges	förmåga	att	verka	
i tre dimensioner momentant.

Balansen mellan fast anställd personal och pliktpersonal
En tentativ motståndare bedöms även framledes att eftersträva att i det längsta skapa 
en situation där Sverige avvaktar med att mobilisera utan kommer att på stor bredd 
försöka	nå	sina	egna	mål	i	gråzonen.	Ett	agerande	med	marina	förband	innan	en	be-
redskapshöjning kräver en relativt stor andel fast anställd personal och detta har varit 
en dimensioneringsgrund sedan 2009 för huvuddelen av de marina krigsförbanden. 
Amfibie-	och	basbataljonerna	bedöms	även	2035	bestå	av	ett	relativt	stort	antal	plikt-
personal, varvid det kan komma att uppstå begränsningar i den marina förmågan både 
rörande de aktuella förbanden men också för de övriga marina krigsförbanden. Detta 
är	 särskilt	 tydligt	 kopplat	 till	 den	marina	 logistiken,	 där	 det	 under	 ett	 gråzonskede	
kommer	 att	 krävas	 en	 närmast	 full	 effekt	 för	 basbataljonerna	 om	de	 övriga	marina	
förbanden skall kunna verka som planerat.
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Ett system bör utvecklas som överbryggar den skarpa konstrasten mellan fast an-
ställd personal och pliktpersonal och dagens system med tillfälligt anställd personal 
kan	övervägas.	Om	Försvarsmakten	kan	finna	 ett	 rationellt	 sätt	 att	 kunna	bemanna	
centrala funktioner redan innan en formell beredskapshöjning skulle detta ge betydligt 
bättre	förutsättningar	att	kunna	leverera	militär	effekt	redan	tidigt	i	ett	gråzonskede.
Marin förmåga att verka på djupet
Att kunna påverka en motståndare på djupet ger många fördelar, bl.a. tvingas en mot-
ståndare att sprida egna skyddsresurser över en stor yta men det ger också svenska 
enheter möjligheter att påverka motståndarens långräckviddiga verkanssystem.

Ur ett marint perspektiv kan detta göras via långräckviddig kinetisk bekämpning 
där man utöver fartyg kan överväga att använda ubåtar som plattformar för sådana 
robotsystem. Detta område bör ligga högt uppe på listan över prioriterade objekt inom 
ramen för forskning och teknikutveckling.

Utvecklingen av autonoma plattformar i undervattensdimensionen bör i detta stycke 
särskilt övervägas då dessa har förutsättningar att med en liten risktagning samtidigt 
nå	en	hög	träffsannolikhet	kopplat	till	den	begränsade	gångtiden	ett	frambaserat	sys-
tem kan ha.

Avslutning
Att	sia	om	framtiden	är	per	definition	något	av	det	omöjligas	konst	och	historien	är	full	
av exempel på hur svårt detta är. En väg att teckna framtiden kan göras genom kon-
stanter och variabler. Den svenska marina taktiken består av ett antal tidlösa konstanter 
vilka till viss del särskiljer dagens och framtidens marin från övriga stridskrafter.

Den förbandsbundna logistiken i kombination med fasta och rörliga logistikförband 
ger	Marinen	en	inneboende	uthållighet	vilket	i	sin	tur	ger	sjöstridsflottiljerna	och	amfi-
biebataljonerna en autonom taktik. Framtidens logistiklösningar är marintaktisk chefs 
främsta verktyg för verklig uppdragstaktik.
Oavsett	om	Marinen	löser	offensiva	eller	defensiva	uppgifter	så	är	eldkraft	och	rör-

lighet	marintaktikens	 signum.	Sjöstridsflottiljer	 och	 amfibiebataljoner	 är	 visserligen	
vitt skilda förbandstyper men har det gemensamma att kustnära marin taktik i det 
svenska närområdet kräver en kreativ kombination av eldkraft och rörlighet. 

Marintaktikens tidlösa variabler är den tekniska utvecklingen i alla stridskrafter. 
Särskilt i det lilla innanhavet påverkas marintaktiken av hur land- och luftstridskrafter 
i framtiden kommer bli ännu mer domänöverskridande än idag. Dessa variabler hante-
ras dels via taktikutveckling, dels via forskning kopplat till materielsystemen.

Under de kommande åren bör en fördjupad analys göras i syfte att kunna prioritera 
den forskning som är nödvändig inför perioden bortom 2030, då det endast genom 
forskning med därtill anpassade avvägningar som vi genom vetenskap kan skapa bätt-
re förutsättningar för den framtida Marinen.
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Taktik i praktiken
Abstract: Employing a unit level perspective, the authors argue for refining the pro-
cesses for developing and implementing applied tactics. Recognising the importance 
of academic studies in war science and tactics, the chosen perspective is deliberately 
practical. The authors find that while the wise tactician will build a steady founda-
tion from thorough studies of theory and history, practice should also be studied and 
understood in its own right. Current Swedish doctrine emphasises mutual under-
standing and trust for the benefit of mission command, flexibility, manoeuvre and 
unity of effort. Therefore, it is argued that the processes for collecting, assessing 
and communicating lesser and greater tactical developments should be refined. The 
purpose is to ensure that successful tactics can be implemented without undue delay. 
The recently promulgated publications on doctrine and tactics form a valuable and 
indispensable basis and offer a wide range of tactical options. The authors argue 
that these should receive classified supplements on applied tactics.

Bakgrund
Artikeln ”Svensk marintaktik – existerar det någon sådan?”1 och dess genmälen påvi-
sar viljan att utveckla sjökrigsvetenskapen. Att debattera och utveckla sjötaktiken är 
troligen även det grundarna hade i åtanke vid instiftandet av akademien. 

1. Niklas Wiklund, ”Svensk marintaktik – existerar det någon sådan?”, Tidskrift i sjöväsendet, nr 6 
(2019).

Peter Thomsson (t.v.) är kommendörkapten och stabschef vid Fjärde sjöstridsflottiljen på Berga. 
Thomsson har tidigare erfarenhet från Ledningsstaben, Marintaktisk stab och från internationella 
marina insatser.
Niklas Wiklund (t.h.) är kommendörkapten och chef för Tredje helikopterskvadronen i Ronneby. Wik-
lund har tidigare erfarenhet från ytattackförbanden med tjänstgöring på robotbåtar och korvetter 
samt stabsbefattningar på flottilj- och divisionsnivå.



92

Det är tydligt att taktik är ett centralt ämne för KÖMS som sjökrigsvetenskaplig aka-
demi. Lika tydligt är att vad som läses in i det erkänt mångfacetterade begreppet taktik 
är förknippat med respektive författares utgångspunkt. För forskaren kan taktik vara 
ett	studieobjekt,	för	officeren	är	det	en	del	av	yrkesutövningens	innersta	kärna.2 Som 
tidigare	påpekats	har	det	för	taktik	som	begrepp	inte	etablerats	en	entydig	definition.	
Lika lite som för strategi och relationen dem emellan.3	Avsaknaden	av	dessa	definitio-
ner har dock troligen större akademisk än praktisk betydelse. För vårt vidkommande 
är	definitionen	ur	TRFL	”de	varierande	medel	och	metoder	som	används	för	att	i	varje	
situation på bästa sätt nå ett bestämt syfte med striden” fortfarande tillräcklig för vårt 
ändamål.4 Även om denna artikel avhandlar praktikerns perspektiv följer vi givetvis 
med intresse den akademiska forskningen. Den kan gynna utbildningen av militära 
chefer och därmed i förlängningen verksamheten till sjöss och i fält. Studier av historia 
och teori lägger en utmärkt grund men ska inte begränsa tanken hos den chef som i 
händelsernas centrum under tidspress måste fatta väl avvägda beslut.5 

Vårt perspektiv utgår från förbanden och de krav som säkerhetsläget ställer på att 
utveckla, implementera och öva det dagens chefer bedömer kan vara en stridsvinnande 
taktik	vid	en	potentiell	konflikt.	Denna	process	är	mindre	formell	och	tidskrävande	än	
den akademiska. Den gör å andra sidan inte anspråk på samma vetenskapliga egenska-
per utan enbart på att vinna striden. Marinens fokus bör av naturliga skäl i huvudsak 
vara det praktiska, för att ligga på framkant i utvecklingen och bli farligare för mot-
ståndaren. Den akademiska debatten får därför stå tillbaka i denna artikel. 

Utgångsläget
Med denna artikel vill vi fortsätta argumentationen för att se över formerna för tak-
tikutvecklingen inom marinen. Vi har idag genom det gällande Taktikreglemente för 
marinstridskrafterna (TRM)6 en god bas för den formella taktiken, som omfattar ge-
nerella regler och former. Remissutgåvan till det nya taktikreglementet bygger vidare 
på	detta	och	skapar	en	bättre	bas.	Därmed	finns	en	verktygslåda	av	taktiska	element	att	
nytta för den tillämpade taktiken, d.v.s. den som chefen utifrån den aktuella situationen 
bedömer tillämplig för att vinna striden. 
På	högre	nivå	finns	Militärstrategisk	doktrin	och	Doktrin	för	gemensamma	opera-

tioner (DGO) som på i övergripande termer beskriver hur striden ska föras samt utgör 
en vägledning för hur personalen ska tänka och agera.7 Vårt nuvarande taktikregle-

2. Jerker Widén, ”Forskningsseminariet Marin taktik vid det kalla krigets slut - en slutrapport” 
(Stockholm: Försvarshögskolan, 2010), s 6.
3. Jan Ångström och Jerker J. Widén, Contemporary Military Theory: The Dynamics of War (Oxon: 
Routledge, 2015), s 168–174.
4. Marinen, TRFL - Taktikreglemente för flottan (Stockholm: Chefen för Marinen, 1987), s 1.
5. Alfred Thayer Mahan, The Influence of Sea Power Upon History: 1660-1783 (Boston: Little, 
Brown,	and	Company,	1890),	 s	88–89;	Carl	von	Clausewitz,	On War, övers. Michael Howard och 
Peter	Paret	(Princeton:	Princeton	University	Press,	1976),	s	141;	Hughes	Hughes	Wayne	P.	och	Robert	
P.	Girrier,	Fleet Tactics and Naval Operations,	Third	edition	(Annapolis:	Naval	Institute	Press,	2018),	
s xxxiii.
6. Försvarsmakten, TRM 1(A) Taktikreglemente för marinstridskrafterna (Stockholm, 2010).
7. Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin – MSD 16 (Stockholm, 2016); Försvarsmakten,  
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mente beskriver marina operationstyper med mera, men saknar - eftersom det är en 
öppen handling - styrningar avseende principer, prioriteringar och vägledning för den 
taktiska chefens såväl som för underställda chefers agerande inom ramen för dessa 
operationstyper.

De möjligheter och ramar som den formella taktiken genom TRM tillhandahåller är 
nödvändiga för exempelvis utbildning och orderskrivande. Dock anser vi att det inte 
ger tillräckligt stöd när striden skall vinnas. Dessutom måste tillämpningen av den 
utvecklade taktiken vara tillräckligt känd mellan chefer. Detta för att möjliggöra upp-
dragstaktik	och	för	att	fungera	i	ett	större	sammanhang,	med	många	enheter	och	flera	
försvarsgrenar, eller för att reducera skadan av ledningsbortfall. Svensk operations-
konst	ska	enligt	DGO	bygga	på	flexibilitet,	manövertänkande	och	uppdragstaktik	inom	
ett integrationstänkande. Ömsesidigt förtroende och ett gemensamt tänkesätt chefer 
emellan betonas i doktrinen.

Som ledamöterna Wallén och Hägg antyder är förbandstaktik intimt förenat med 
förbandens kärnverksamhet.8 Hur denna utvecklats och förmedlats har dock varierat 
under de senaste decennierna. Delgivningen av tidigare Taktiska Föreskrifter var up-
penbart allt för rigid, vilket innebar att den tillämpade taktiken inte var tillräckligt 
känd ombord. Samtidigt bör man hålla i åtanke att ledningen av striden då såg an-
norlunda ut och var mer centrerade kring FC än den vi känner idag i stridslednings-
centralerna	på	våra	fartyg.	På	förbandsnivå	upplevs	det	idag	finnas	ett	behov	av	att	i	
större utsträckning diskutera tillämpad taktik för nationellt försvar, något som fått stå 
tillbaka sedan 90-talets prioriteringar av annat.

Idag sker en snabb utveckling av medel och metoder. Utvecklingen sker genom ökad 
samverkan inom marinen eller med andra försvarsgrenar och ibland även tillsammans 
med andra nationer. Som exempel kan nämnas den samordnade robotinsatsen från 
fartyg,	kustrobotbatteri	och	flygplan	mot	övningsmål	till	sjöss,	en	världsunik	presta-
tion. Dessutom sker samövningar i ubåtsjakt med korvetter, minröjningsfartyg och 
spaningsbåtar	liksom	tillsammans	med	finska	fartyg	och	amerikanska	ubåtsjaktflyg-
plan. Ett annat exempel är den samövning mellan sjöoperativ helikopter och landbase-
rat kustrobotbatteri som genomfördes under hösten 2020, vilket tillför ytterligare en 
kompletterande dimension till sjömålsbekämpningen som en motståndare tvingas ta 
hänsyn till.

En förädlad taktikutvecklingsprocess
Den ökade aktivitet som nu uppvisas sker mot bakgrund av den försämrade säkerhets-
situationen,	vilket	ställer	krav	på	att	snabbt	finna	effektiva	former	att	strida,	enskilt	el-
ler gemensamt. Följaktligen sker omfattande verksamhet parallellt inom olika delar av 
marinen. Fokus bör således ligga på att omhänderta den erfarenhet och kunskap som 
finns	hos	fartygsbesättningar	och	taktiska	chefer	här	och	nu	i	en	förädling	av	taktikut-
vecklingsprocessen. Idag sker detta som tidigare beskrivits främst genom den marina 
erfarenhetsprocessen i Sjöstridsskolans regi efter övningar och insatser. En process 
Doktrin för gemensamma operationer - DGO 20 (Stockholm, 2020).
8. Christer Hägg, ”Sjuttio år och tre taktikreglementen senare”, Tidskrift i sjöväsendet, nr 1 (2020); 
Göran R. Wallén, ”Några synpunkter rörande marin taktik”, Tidskrift i sjöväsendet, nr 1 (2020).
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som fungerar väl när det kommer till insamling och sammanställning, men som kan 
förbättras i avseendet analys, värdering, återkoppling och framförallt implementering.
Vi	menar	därför	att	det	behöver	tillkomma	fler	processer	för	taktikutveckling	för	att	

på ett mer systematiskt sätt tillvarata kompetensen i organisationen och för att lägga 
respektive	process	på	rätt	nivå.	Procedurer	och	taktik	för	enskilda	fartygstyper	sker	
bäst inom och mellan divisionerna, där erfarenheter kan dras och nya metoder kan prö-
vas i snabb iterativ process. Goda exempel på detta är förbandens egna utvärderingar 
samt de divisionsvisa seminarieserier som genomförts inom stridsområdet ytstrid, 
med krigsspel baserade på tidigare övningar för att testa alternativa taktiska val. 
Ovanför	denna	nivå	återfinns	utvecklingen	som	sker	efter	funktionsövningar,	ofta	

mellan	sjöstridsflottiljerna,	sjöoperativa	helikopterförbandet	och	i	förekommande	fall	
även	 med	 stridsflygdivisionerna.	 Som	 tidigare	 anförts	 skulle	 erfarenheter	 härifrån	
kunna lyftas till taktikutvecklingsenheter för respektive funktion; ubåtsjakt, ytstrid, 
minröjning etc. Dessa blir i sig beroende av och gynnas av det högre tempot inom un-
derliggande enheters taktikutveckling.

Nästa nivå är den maringemensamma, där de underliggande taktiska procedurerna 
tillsammans med hela den taktiska verktygslådan prövas och utvecklas i gemensamma 
övningar med andra försvarsgrenar och partners. Detta bidrar både till utvecklingen av 
den marina tillämpade taktiken och som underlag för fortsatt utveckling av alternativ 
för gemensamma operationer.

Med detta menas inte att skapa rigida och inadekvata handlingsregler utan att för-
enkla	beslutsfattandet	hos	respektive	chef	och	samtidigt	möjliggöra	eftersträvad	flexi-
bilitet och uppdragstaktik. TRM erbjuder en bred palett av alternativ, av vilka troligen 
endast	en	del	kommer	att	vara	aktuella	i	en	högintensiv	konflikt	för	nationellt	försvar.	
Utifrån	kända	förutsättningar	som	bland	annat	geografi,	egna	och	andras	stridskraf-
ter, kan taktiska handlingsalternativ utarbetas som utan att bli förutsägbara ändå ger 
möjlighet att fatta bättre beslut och på kortare tid, för att vinna striden. Mer kärnfullt 
”The	difference	between	a	good	officer	and	a	poor	one	is	about	ten	seconds”	i	Arleigh	
Burkes ord.9

Ökad motståndarkunskap
Runt	detta	finns	även	ett	stort	behov	av	utbildning	i	motståndarkunskap	på	alla	nivåer.	
För att kunna anpassa sitt taktiska uppträdande och välja rätt stridsteknik krävs en god 
kunskap om motståndaren avseende vad man förväntas möta i olika scenarion i form 
av organisation, uppträdande, plattformarnas kapacitet samt vapenprestanda. Detta 
kan inte ske isolerat från taktikutvecklingen utan måste vara integrerat. 
Ökningen	av	underrättelsepersonal	på	flottiljnivå	och	växeltjänstgöring	vid	marin-

staben	medför	stora	möjligheter	att	förbättra	underlag	som	kan	delges	flottiljer,	divi-
sioner och fartyg. Det gör även förbanden bättre som användare av underrättelser och 
leverantörer av data och information. Det är avgörande att detta kan ske i en dialog 
där förbanden ges tillfälle att ge och ta emot återkoppling för att ytterligare kunna 
utvecklas.

9. Hughes och Girrier, Fleet Tactics and Naval Operations, s 6.
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Sammanfattning 
Den utveckling som skett inom marinen och de doktriner och reglementen som tagits 
fram	under	senare	år	har	skapat	en	god	bas.	Vi	anser	att	det	finns	ett	stort	behov	av	att	
ta fram ett mer användbart taktikreglemente som kan utgöra ett stöd för marina chefer 
för att vinna striden snarare än att vara en översättning av ett begränsat tillämpbart 
Nato-reglemente. För att få taktikreglementet användbart även för de marina krigs-
förbanden	samt	stödjande	förband,	så	som	helikopterförband,	behöver	befintlig	TRM	
kompletteras med en hemlig del avsedd för sådant som ej kan avhandlas i en öppen del. 

Vi behöver även vässa vår taktikutbildning och tillse att den innehåller just taktik, 
och därmed skapa bättre förutsättningar för vår personal att bidra med taktisk klok-
skap	och	i	förlängningen	till	taktikutvecklingen.	Det	finns	som	vi	påvisar	många	goda	
exempel	på	att	 taktikutveckling	sker	vid	våra	marina	förband	över	tid	på	flera	olika	
nivåer. Men dessa erfarenheter måste omhändertas på ett mer systematiserat sätt även 
på lägre nivåer. Om inte så riskerar vunna erfarenheter och viktig kunskap försvinna 
när individer på nyckelbefattningar byts ut. Det har vi inte råd med i en tid med ett allt 
mer osäkert läge i vårt omedelbara närområde.   



96



97

 Rear Admiral
JEAN-FRANÇOIS QUÉRAT

with the valuable assistance 
of B. Hauserman

The French model of the Coast Guard Function1

For	five	centuries,	France	has	built	up	a	coast	guard	function,	based	on	its	history	and	
state organisation. Nowadays, the development of maritime activity implies an increa-
singly	strong	presence	of	state	services	at	sea	to	control	these	activities.	Offshore	wind	
farms	are	developing	in	all	four	corners	of	the	sea,	while	at	the	same	time	the	question	
of the exploration and exploitation of the seabed is being raised. Maritime trade may 
see new routes opening in the next few decades, as the need to protect the marine en-
vironment becomes more and more pressing. The need for a state regulatory presence 
at sea is therefore of strategic importance today. A coast guard function is responsible 
for the peacetime action of a state at sea. It is responsible for the application of the laws 
of	the	state	in	the	maritime	zones	under	its	jurisdiction	(territorial	waters	and	EEZ),	as	
well as international regulations on all the seas and oceans of the globe.

The need to control the arrival of goods and to secure the coasts has led to the deve-
lopment of administrations in France such as the Customs or National Gendarmerie. 
The missions of the coast guard function are listed in a decree2	defining	state	action	at	
sea in France: sovereignty and protection of national interests, policing at sea, safety of 
human life, maritime security, environment protection, etc.

1. Artikeln är ett led i diskussionen om den svenska kustbevakningen, se Hedwig Weibull i TiS 3, 
2020, och Leif H Sjöström i TiS 5, 2020. (Reds. anm.)
2. Decree no. 78-272 of 9 March 1978 repealed and replaced by no. 2004-112 of 6 February 2004 : 
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000611843 

Rear-Admiral Jean-François Quérat has been the deputy to the Secretary General for the Sea 
(SGMer) since 2019. This position leads him to play a role in defining the government’s maritime 
policy. He also is in charge of the coordination of state action at sea, a core activity of the SGMer, 
and responsible for maritime perspectives on innovation and the development of maritime economy. 
From 2016 to 2019, he was assigned to the military cabinet of the Prime Minister as maritime advisor, 
and responsible as such for maritime crisis issues and the fight against illegal activities at sea. His 
career at sea notably includes command of the frigate Enseigne de Vaisseau Jacoubet (2004/2006) 
and the amphibious assault helicopter carrier Tonnerre, (2011/13). 
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Our system of state action at sea, in place since 1978 in the maritime prefectures 
(under	the	responsibility	of	the	Maritime	Prefect3, an admiral of the French Navy, the 
official	representative	of	the	state	at	sea)	and	in	our	overseas	departments	and	territo-
ries	(under	the	responsibility	of	the	Prefect	or	the	High	Commissioner),	ensures	coor-
dination between the competent administrations with the means to intervene at sea and 
on the coast. The sea is an inherently unstable and dangerous area. Beyond its duties as 
a police force at sea, the state must ensure the safety of human life and the security of 
all.	This	requirement	is	one	of	the	main	thrusts	of	the	state’s	action	at	sea	in	France	and	
takes precedence over other missions. 

Yet major events marked the emergence of new domains where the state needed to 
be involved. The sinking of the oil tanker Amoco Cadiz in 1978, near the coast of Brit-
tany,	raised	new	awareness	of	pollution	at	sea.	This	fight	against	marine	pollution	has,	
since then, become one of the main missions of the administrations of the coast guard 
function	in	France.	The	scale	of	this	accident	shows	the	need	to	develop	specific	skills	
within	its	services	and	to	finance	substantial	resources.
Some	time	ago,	a	reflection	on	the	needs	of	adaptation	to	new	technical	and	politi-

cal circumstances was conducted jointly by the French Navy, National Gendarmerie, 
Maritime	Affairs	Directorate	and	Customs.	The	study	was	carried	out	under	the	aegis	
of	 the	Secretariat	General	 for	 the	Sea	(SGMer).	 It	was	 in	 the	wake	of	 this	 reflection	
that	the	President	of	the	Republic,	Nicolas	Sarkozy,	made	official	a	project	for	a	“coast	
guard function” during his speech in Le Havre on 16 July 20094. He wanted to take 
“a new step to strengthen the State’s action at sea, by creating a coast guard function 
to organise the pooling of human and material resources of all State administrations 
intervening on the sea and the coastline, around clearly identified priorities, under the 
authority of the Maritime Prefects in mainland France and the Overseas Defence Zone 
Prefects”. The Coast Guard Function was created. 

The framework of the reform
As	the	President	clearly	indicated	in	his	speech	in	Le	Havre,	reinforced	by	the	conclu-
sions of the Blue Book5,	the	“coast	guard	function”	constitutes	an	important	reform,	
which,	however,	does	not	replace	the	State’s	action	at	sea,	a	national	organisation	who-
se regional structure perfectly matches the characteristics of our maritime areas. Also, 
it does not in any way constitute a commitment towards a merger of the administrations 
concerned,	each	of	which	retains	its	specificity	and	know-how.	

The Coast Guard Function organises the pooling of the human and material resour-
ces, both naval and airborne, of its maritime administrations. There are 8 entities wor-
king together in this coast guard function: the French Navy and its Maritime Gendar-
merie	branch,	French	Customs,	National	Gendarmerie,	Maritime	Affairs	Directorate,	

3.	 En	“prefect”	motsvarar	en	svensk	landshövding;	en	maritim	prefect	är	alltså	”landshövding	till	
sjöss.	Denne	är	normalt	vice-amiral	(vice-amiral	d’escadre);	han	fungerar	också	som	motsvarande	
marinkommandochef. (Reds. anm)
4.	 https://www.vie-publique.fr/discours/declaration-de-m-nicolas-sarkozy-president-de-la-republi-
que	
5. French Blue Book on the national strategy for the seas and oceans (8 December 2009).
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Border	Police,	Civil	Security	Administration,	General	Directorate	for	Overseas,	Eco-
logy Directorate and Fisheries Administration. It should enable the French administra-
tion	 to	better	 integrate	 itself	 into	 the	European	Union’s	 integrated	maritime	policy6. 
It	makes	the	fight	against	pollution	its	absolute	priority	and	gives	itself,	among	other	
things,	 another	 priority:	 the	 active	fight	 against	 illegal	 fishing.	Based	 on	 criteria	 of	
efficiency	and	economy	of	 resources,	 this	 adaptation	 should	 facilitate	more	efficient	
steering	for	an	organisation	that	has	proven	itself	in	the	field.	The	priorities	of	the	Coast	
Guard Function are determined at a governmental political level through interministe-
rial	work	under	the	direct	authority	of	the	Prime	Minister.	
The	SGMer,	a	service	of	the	French	Prime	Minister,	chairs	the	steering	committee	

of	the	function,	a	tool	for	coordinating	and	defining	the	policies	carried	out	in	relation	
to the coast guard function. A French voluntary organisation, the National Lifeboat In-
stitution, is also involved. The operational centre of the coast guard function (CoFGC), 
under the responsibility of the SGMer, monitors and analyses the maritime situation, 
shares this information between the political and administrative authorities, triggers 
alerts and monitors crises. The CoFGC makes it possible to monitor maritime events 7 
days a week, 24 hours a day. Located within the French MoD, this centre facilitates the 
exchange of information and enables closer links to be established with the Defence 
Joint Operations Centre, which is involved  in operations at sea as the French Navy is 
part of the coastguard function.

The steering committee of the Coast Guard Function, provided for in the Blue Book, 
met	for	the	first	time	in	February	2010.	Chaired	by	the	Secretary	General	for	the	Sea,	
it brings together the directors of the main administrations working at sea and is the 
body responsible for coordinating and arbitrating the function. Its missions are set out 
in	the	“Blue	Book”:	to	draw	up	a	master	plan	to	assess	needs	realistically	and	establish	
a	“target	format”,	defined	in	terms	of	generic	resources,	operational	availability,	and	
geographical distribution, but also to improve procedures between the administrations 
concerned, as well as information and communication networks. This steering com-
mittee encourages pooling of relevant resources to improve the maintenance of the na-
val	and	air	resources	of	these	administrations	and	to	help	pool	staff	training	to	prepare	
them to work together and in a coordinated manner within common frameworks.

This organisation of the coast guard function serves the state action at sea, and is 
based	on	the	specific	features	of	each	administration.	This	coordination	has	already	
proved	its	resilience	and	effectiveness	in	the	past.	Both	these	resilience	and	flexibility	
are consolidated by the provision of specialised and shared training courses so that 
administrations	can	 rely	on	certain	ones	when	 the	 resources	 required	are	 too	great.	
Collaborative work enriches every administration. Better organised, they can adapt 
to the needs in a more precise manner, knowing the constraints of the partner entities. 
For	an	effective	dialogue	between	all	the	stakeholders	of	the	coast	guard	function,	cor-
respondents are made available within other administrations, such as at the CoFGC or 
at	the	SGMer.	Their	role	is	that	of	liaison	officers,	and	they	bring	their	own	expertise	
to their training. 
6.	 Regulation	(EU)	No	508/2014	of	the	European	Parliament	and	of	the	Council	of	15	May	2014	on	
the	European	Fund	for	Maritime	Affairs	and	Fisheries.	
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This also allows the State to maintain a possibility of increasing its capacity during 
events	whose	power	and	consequences	are	sometimes	difficult	to	imagine.	

This organisation, based on versatility and synergy, responds to the maritime issues 
that	France	faces	and	is	able,	due	to	its	flexibility	and	pragmatic	character,	to	take	a	
completely European view of enhanced coordination (surveillance of external borders, 
cross-border	criminality,	maritime	safety,	control	of	fishing,	etc.)

Thus, France is part of the European Coast Guard Functions Forum (ECGFF) and 
chaired it in 2020/21. The aim of this forum is to contribute to better understanding 
maritime issues, related to the coast guard function across borders in Europe and to 
reinforce synergy between the European countries at sea. 

Beyond the European level, France is one of the 24 members of the Mediterranean 
Coast Guard Functions Forum (MCGFF) established to enhance cooperation among 
Mediterranean	 littoral	 states’	coast	guard	agencies	 in	2009.	This	 space	of	exchange	
and collaboration also welcomes European agencies such as FRONTEX or EMSA. 
They	are	inspired	by	the	French	organization	to	build	their	coast	guard	function.	Thus,	
FRONTEX relies on the nautical and air resources of the states in its management of 
migration at the maritime borders of the European Union.

It is in this sense that the creation of the coast guard function in 2009 falls within 
the	framework	of	the	European	Union’s	Integrated	Maritime	Policy,	highlighting	the	
coordination of policies concerning the seas and oceans. The French model of the coast 
guard	 function	 is	 particularly	well	 suited	 to	 the	 constraints	 and	 organization	 of	 an	
entity such as the European Union, where each State participates in the resources and 
means pooled.
Finally,	the	French	coast	guard	function	is	an	original	model,	specific	to	the	vision	

of state action at sea in France. Heir to a particular history, shaped by the major mari-
time events it has had to face, the French coast guard function combines resilience and 
flexibility	within	interministerial	coordination.	

This organisation enables it to carry out its missions at sea both in mainland France 
and in the French overseas departments. 

In a world where maritime activities are becoming increasingly strategic, the poo-
ling	of	French-style	resources	makes	it	possible	to	provide	an	efficient	response	to	a	
wide	range	of	maritime	issues,	from	the	fight	against	illegal	fishing	to	policing	at	sea	
and the management of marine environments. It enables France, a maritime nation, to 
adapt	to	the	changes	and	new	challenges	of	tomorrow’s	maritime	world.
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 Ledamoten
DICK BÖRJESSON

Erfarenheter och äldre idéer behöver inte vara fel
En f.d. marinchef skrev en julhälsning till alla avgångna marinchefer. Han skrev bl.a. 
”Tyvärr har jag brist på idéer - utöver de som redovisats av KÖMS och  KKrVA - om 
hur	vår	marin	skall	få	gehör	för	att	det	är	bättre	att	utmana	en	eventuell	fiende	utanför	
vår gräns i stället för innanför.”1

Sverige har bara landgräns mot Norge och Finland och en kust som är c:a 2 700 km 
lång (det motsvarar ungefär sträckan från Danmark till Spanien) med många hamnar 
och vidsträckta skärgårdsområden. Huvuddelen av det svenska folket bor längs kusten. 
Marinchefer har därför alltid pläderat för en stark marin men knappast fått gehör för 
sina åsikter. Budskapet har varit rätt tycker jag men har sällan delats av mottagarna. 
Det räcker långt att bara slå på sin TV för att se hur befolkningen i krigshärjade länder 
lider fruktansvärt. Något sådant får aldrig drabba Sverige.

De som bor och verkar i landet vill helst inte se att något ont kan drabba dem. Det 
gäller inte bara det som händer på land. Territorialvattnet (1/4 av landytan) och den 
ekonomiska	zonen	(halva	Sverige)	kräver	också	resurser	liksom	det	som	händer	före	ett	
regelrätt krigsutbrott. Detta illustrerade jag med bilden överst på nästa sida.

Under min CM-tid hade vi hot om en minskning av försvarsekonomin och en Över-
befälhavare ur armén som ansåg att försvaret skulle byggas nerifrån och uppåt från ett 
integritetsförsvar (I), över ett tröskelförsvar (T) till det som då gällde ett uthålligt för-
svar (U) i två riktningar. Detta illustrerades med den s.k. trappan (se den undre bilden 
på nästa sida). Att observera att de marina uppgifterna ligger längst ner och att marinen 
kan bidra också i det som på bilden betecknas med T och U.

Om budskapet inte är fel kanske avsändaren är det? Om en Överbefälhavare pläde-
rade för en uppbyggnad av försvaret nerifrån och upp i början på 90-talet så var det 

1. KkrVA står för Kungl. Krigsvetenskapakademien, som ger ut Gula tidskriften och KÖMS står 
för Kungl. Örlogsmannasällskapet, som ger ut Tidskrift i Sjöväsendet, TiS. Båda är kungliga akade-
mier av sammanlagt 10 st.

Hedersledamoten, viceamiral Dick Börjesson 
var Chef för Marinen 1990 - 1994.
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inte fel på avsändaren av budskapet; åtminstone inte då. Vad har nu ändrats? Möjligen 
att Sverige har beslutat om en upprustning, att det internationella samarbetet har ut-
vecklats, att cyberkrig och drönare med vapen har tillkommit, men principen att bygga 
försvaret nerifrån och upp torde alltjämt gälla. Det är väl ingen svensk som vill ha 
stridshandlingar på svenskt landterritorium med de svåra lidanden, som detta skulle 
medföra för Sveriges folk.

Sedan början på 90-talet har totalförsvaret minskats avsevärt. Sverige står nu in-
för en återuppbyggnad. Vi genomlider nu också en pandemi som tydligt har visat att
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Sverige var illa rustat för att möta den. Hur är det med en utrikes kris och hot om mili-
tära	konflikter?	Sverige	är	såväl	i	en	pandemi	som	i	en	utrikes	kris	bl.a.	beroende	av	sin	
elförsörjning, sjukvård, sina transporter och sin handel med utlandet. Många tror att 
det bara är att beställa så kommer leveranserna till Sverige och att andra skall skydda 
Sveriges infrastruktur och dess sjöfart. 

Över 90 procent av Sveriges handel går sjövägen. Skyddet av sjöfarten är en viktig 
förutsättning för att Sverige inte blir isolerat. Många har bl.a. i TiS påpekat detta, 
men vem tror att dagens och morgondagens marin kan skydda sjöfarten och samtidigt 
kunna lösa sina andra uppgifter?  

Mottagarna av fackmännens synpunkter på försvarets återuppbyggnad är bl.a. Sve-
riges folk med sina folkvalda politiker.  Kan det vara fel på mottagarna av budskapet? 
Knappast, men åsikter som framförs i Gula tidskriften och TiS löper risk att uppfattas 
som fackmän med påstådda särintressen. Merparten av det svenska folket har svårt 
att föreställa sig en allvarlig utrikespolitisk kris eller vad ett krig på svenskt land-
territorium skulle innebära. TiS må vara en tidskrift för en marin akademi men även 
en sådan kan ha rätt.

Vi skall säkert inte tillbaka till ett Sverige från förr men lärdomarna från corona-
pandemin och den utrikespolitiska krisen med kriget inpå knutarna under det andra 
världskriget med omfattande örlogseskort av handelsfartyg och skydd av hamnar och 
skärgårdar borde vi ta med oss.

Efter det sexåriga världskrigets slut hade Sverige en stark försvarsmakt. Det tar 
alltså lång tid att bygga ett försvar och särskilt en stark marin. En återuppbyggnad 
nu av marinen är således viktig. Att skjuta på beslut till framtiden, som i det senaste 
försvarsbeslutet, är mycket riskfyllt.

Erfarenheterna från den pågående pandemin visar att inget beslut är hugget i sten 
och	om	viljan	finns	att	åtgärda	uppenbara	brister	så	finns	pengar.	I	de	kommande	bud-
getpropositionerna kan man om man vill rätta till skevheter i försvarsbeslutet. Det 
gäller inte bara att återuppbygga totalförsvaret utan att också göra det fredsbevarande 
och krigsavhållande redan på kort sikt. Ingen vet om eller när en utrikespolitisk kris 
kan drabba oss.
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PATRIC MARTINSSON

Navigatorisk krigföring – en översikt
Abstract: More and more civilian and military units use satellite navigation as their 
primary method for positioning. The signals from satellites are relatively weak and 
therefore easy for an adversary to jam. How well known is this subject to the Swe-
dish Armed Forces in general and for the Swedish navy in particular? This article 
presents a very limited overview of navigation warfare and aims to highlight the 
existence or absence of the subject in the naval arena. Some conclusions are made, 
that technical knowledge against jamming and spoofing is modern but that the dis-
cussion about navigation warfare as a fighting dimension is missing.

Kommendör Jerry Kyd utsågs till den första sjögående fartygschefen för britternas 
hangarfartyg HMS Queen Elizabeth (R08), som överlämnades till Royal Navy 2017. 
När HMS Queen Elizabeth	kastade	loss	för	att	 ta	emot	sitt	första	flygplan	fick	BBC	
möjlighet	att	följa	med	och	filma	en	dokumentärserie	om	livet	ombord.	Under	ett	av-
snitt	i	serien	kallar	fartygschefen	Kyd	upp	en	grupp	yngre	officerare	till	bryggan	för	
att förevisa hur en sextant fungerar. Kyd försvarar då sextantens överlevnad genom 
att prata om Navigational warfare som ett begrepp likt ytstrid eller luftförsvar.1 Detta 
fick	mig	att	fundera	över	hur	Sveriges	försvarsmakt	i	allmänhet	och	Sveriges	marin	i	
synnerhet behandlar ämnet. 

Men vad är då Navigational warfare	 och	 vad	 betyder	 det?	NATO:s	 definition	 av	
begreppet	 (STANAG	 4621):	 ”NAVWAR	 is	 defined	 as	 preventing	 the	 hostile	 use	 of	
Positioning,	Navigation	and	Timing	information	while	protecting	the	unimpeded	use	
of the information by NATO forces and preserving peaceful use of this information 
outside the area of operations.”2 Så för svenskt bruk kan det sammanfattas med att 

1. Britains biggest warship. TV-serie. BBC Two. Säsong 2 avsnitt 3, 2017. 
2. Försvarets Forskningsinstitut. https://carefully_removed_external_link_due_to_policy (Häm-
tad 2020-11-28)
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maximera den egna användningen av GNSS3	samtidigt	som	den	fientliga	användningen	
minimeras och helst helt förhindras utan att påverka den civila användaren utanför 
operationsområdet.	Praktiskt	utgör	positionerings-	och	navigeringssystem	viktiga	del-
system för alla svenska militära plattformar idag varför begreppet inte går att förkasta. 
Ämnet som sådant är stort men denna artikel syftar till att belysa förekomsten eller 
frånvaron av begreppet inom den marina arenan och förhoppningsvis väcka en debatt 
över vår egen förmåga att hantera och försvara oss mot störning ( jamming) och vilse-
ledning (spoofing). 

Reglemente Sjösäkerhet Nautik från 2017 (R Sjösäk Nautik) kan ses som navigatö-
rens	bibel.	Publikation	är	innehållsrik	och	tar	bland	annat	upp	två	olika	navigerings-
metoder, analog och digital. Vikten av att hela tiden övervaka systempositionen un-
derstryks tydligt och att det ska ses som en del i den dynamiska metodcirkeln för 
positionering där systemposition, optisk, radar och död räkning är lika viktade.4 Men 
begreppet navigatorisk krigföring	går	inte	att	finna.

Söker man på navigatorisk krigföring hos Kungliga Krigsvetenskapsakademin
(kkrva.se) är det enda resultatet en artikel av Nils-Ove Jansson och Nils Engström 
som behandlar främmande undervattensverksamhet i Gävle hamn 2017. Artikeln i sig 
berör inte ämnet som jag behandlar här men jag noterar ändå att författarna skriver att 
bottenpositionerna hämtas från en exakt GPS.5,6 För att citera min lärare i nautiska in-
strument på SSS, Joakim Svensson, ”Allt som är konstruerat av människan är behäftat 
med	fel”	och	vi	som	använder	GNSS	i	det	dagliga	arbetet	vet	att	någon	exakt	GPS	inte	
finns	utan	positionsnoggrannheten	är	en	konstant	varierande	storhet	att	ta	hänsyn	till.	

Samma begreppssökning hos Kungliga Örlogsmannasällskapet (koms.se) ger inget 
resultat.

Gör man däremot en sökning på Totalförsvarets Forskningsinstituts hemsida får 
man	lite	fler	resultat.	I	december	2019	publicerades	en	slutrapport	på	ämnet,	Tekniker 
för navigering i urbana och störda GNSS- miljöer av Jouni Rantakokko, Erik Ax-
ell, Jonas Nygårds, Joakim Rydell och Niklas Stenberg. För någon som är novis inom 
skrået så kan rapporten te sig tekniktung men den lyfter ett viktigt ämne med tanke på 
hur	fler	och	fler	enheter	har	någon	form	av	GNSS-mottagare	i	sig.	En	av	slutsatserna	
de kommer fram till är att GNSS-signalerna kommer att utsättas för avancerade stör- 
och	vilseledningsattacker	 i	 framtida	konfliktsituationer	 samt	att	 liknande	 incidenter	
kan komma att nyttjas för att störa Försvarsmaktens övningsverksamhet i fredstid.7 
En ytterligare slutsats är den om samverkande navigering mellan plattformar. Mindre 
plattformar som har mer begränsade sensorsystem kan få stöttning av större plattfor-
mar	med	mer	avancerade	PNT-system.8

3. Global Navigation Satellite System – ett samlingsnamn för satellitbaserade navigations- och 
positionsbestämningssystem
4. Reglemente Sjösäkerhet Nautik, Försvarsmakten, 2017, bild 3.1. s28.
5. Kungliga Krigsvetenskapsakademien. https://carefully_removed_external_link_due_to_policy 
(Hämtad 2020-11-28)
6.	 Global	Positioning	System	–	Amerikanskt	system	för	satellitbaserad	positionering
7. Jouni Rantakokko, Erik Axell, Jonas Nygårds, Joakim Rydell, Niklas Stenberg. Tekniker för navi-
gering i urbana och störda GNSS- miljöer. Försvarets Forskningsinstitut. FOI-R—4907-SE. 2019. s49.
8. Ibid, s50.
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Sveriges marin är huvudsakligen designad för att operera i Östersjön med intillig-
gande havsområden, även benämnt green water-navy. Finns det då ett behov av att ha 
god beredskap mot störning och vilseledning när närmaste kust inte är många distans-
minuter bort, sett ur ett rent navigatoriskt perspektiv? Enligt metodcirkeln i R Sjösäk 
Nautik så lämnar det oss med tre andra metoder för navigering, som stöd för säker na-
vigering till närmaste hamn om vårt GNSS-system är utsatt för en attack. Men så sent 
som	ifjol	(2019)	undersöktes	möjligheterna	att	skicka	svenska	korvetter	till	Hormuz-
sundet för att delta i operationen kring det svenskägda oljefartyget som ockuperades.9 
Det innebär att en besättning som är tränad i Östersjön helt plötsligt måste lämna de 
trygga hemmavattnen för okända breddgrader och med det nya och okända hot. 

I Svarta havet år 2017 upptäcktes en hel rad med fall av störning och vilseledning 
av GNSS ombord på fartyg, exempelvis rapporterade ett fartyg till den amerikanska 
kustbevakningen	att	deras	GPS	hade	svårigheter	att	ta	emot	signal	men	att	den	senare	
visade	att	de	hade	ett	HDOP10-värde på 0,8 inom 100 meter, vilket kan anses normalt. 
Problemet	var	bara	att	positionen	som	visades	i	systemet	låg	25	distansminuter	fel	i	för-
hållande till verklig position.11 För att då svara på min egen fråga så tycker jag att den 
svenska marinen ska ha god beredskap mot störning och vilseledning, inte minst på 
grund av oförutsägbarheten över var i världen våra enheter kommer att bedriva insats.

Denna korta och begränsade forskningsöversikt, om man nu kan kalla den det, har 
gett mig två insikter. Den första att kunskap om hur vi rent tekniskt ska försvara oss 
mot	störning	och	vilseledning	finns	inom	riket,	den	andra	att	det	saknas	en	debatt	om	
huruvida det är ett ämne och begrepp att lägga vikt vid. Jag hoppas att framtiden kom-
mer ge oss lika mycket debatt om svenska enheters förmåga till självskydd mot stör-
ning	och	vilseledning	samt	förmågan	att	själva	utföra	den	samma	mot	en	fiende	som	
det skrivs om huruvida Visbykorvetterna ska ha luftvärnsförmåga eller inte. 

Behovet av noggrann satellitpositionering kommer inte minska när vi går in i en 
tidsålder	med	fler	och	fler	obemannade	farkoster,	i	luften	samt	på	och	under	ytan.	Där-
för kan det vara aktuellt att hantera störning och vilseledning inom en stridsdimension 
benämnd navigatorisk krigföring och inte enbart hantera systembortfall inom den rent 
navigatoriska	utbildningen	för	taktiska	officerare.

9. Sveriges Television. https://carefully_removed_external_link_due_to_policy (Hämtad 2020-11-
28)
10.	 Horizontal	Dilution	of	Position	–	Osäkerheten	i	beräkning	av	den	horisontella	positionen
11.	 	 GPS	World.	 https://carefully_removed_external_link_due_to_policy	 (Hämtad	 2020-11-
29)
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Från Hormuz till Bab el Mandeb
Något om UAE:a maritima strategi
Abstract: The United Arab Emirates (UAE) is the seventh-largest global oil produ-
cer, which is on par with the Russian Federation. The UAE also has the seventh-lar-
gest proven oil reserves, and while other countries such as Iraq, Kuwait, Venezuela, 
Saudi Arabia and Iran might have more significant resources, the UAE is by far the
country that has made the most out of its oil wealth in relative terms. The vast re-
sources from fossil fuel exports have contributed to developing a modern welfare 
state while increasing the population twentyfold over the last 50 years. The UAE has
also developed ports, airlines, tourist attractions and a viable finance sector, making
it the preferred option for regional headquarters of international businesses in the
Middle East and Africa and young professionals from around the globe. The ability 
to project sea-power on different levels is a necessary component of the UAE military 
inventory. This is due to the extraction of oil offshore and the heavy dependence on 
free trade in general and well-protected sea lines of communication’ (SLOCs) in 
particular (including ports in the Persian Gulf and the Bay of Oman). The Hormuz 
and the Bab el Mandeb straits are crucial in this respect; hence the UAE has created 
a ”band of pearls” consisting of commercial ports, naval bases and ”access points” 
in the extended region. Today the Dubai based company DP World runs over 80 deep 
seaports and marine terminals globally. While the UAE has been dubbed ”Little 
Sparta” due to its well-equipped military andits willingness to apply force, medieval 
Venice is perhaps a better comparison as UAE’s commercial and military activity 
stretches from West Africa to China. As forecasts predict a changing world order 
and China’s rising position, the Western Indian Ocean’s importance is unlikely to 
decrease. Therefore, the Emirati maritime interests and endeavours will continue, 
and the UAE as a sea-power will most likely remain a constant for decades to come.



110

Jag	har	blivit	ombedd	att	reflektera	något	över	Förenade	Arabemiratens	marinstrate-
giska	läge.	Den	aktuella	litteraturen	är	lika	omfattande	som	officiell	emiratisk	doku-
mentation är tunnsådd. UAE håller strängt på sekretessen i alla säkerhetsrelaterade 
frågor oavsett om det gäller försvarsekonomi, strategi eller organisation, personal och 
utrustning.	Likväl	finns	en	hel	del	att	hämta	i	öppna	källor	och	av	konkreta	händelser	
och konkret handlande kan även en del tentativa slutsatser dras.
Området	runt	den	arabiska	halvön	södra	del,	Persiska	viken,	Omanbukten,	Arabiska	

sjön,	Adenviken	och	Röda	Havet	hör	utan	tvekan	till	världspolitikens	hetaste.	Persiska	
viken, ”Östersjön i Mellanöstern”, konstitueras av att den ena regionala stormakten, 
Iran, behärskar den norra sidan under det att den södra sidans strandägare är – inifrån 
och	ut	–	Iraq,	Kuwait,	Saudiarabien,	Bahrain,	Qatar,	UAE	och	Oman.	I	området	runt	
Persiska	viken	återfinns	över	hälften	av	världens	kända	oljereserver	och	ca	40 %	av	
de	återstående	gasreserverna.	Genom	Hormuzsundet,	som	i	praktiken	kontrolleras	av	
Iran, passerar drygt 20 % av världens oljeproduktion. För den alltmer betydelsefulla 
naturgasen i vätskeform (LNG) är andelen ännu högre, ca en tredjedel. 

Bab-el Mandeb, vid infarten till Röda havet, är ytterligare ett nålsöga i sjöfartshän-
seende,	liksom	Suezkanalen	i	sig.	Sundet	är	drygt	11	mil	långt.	En	fjärdedel	av	den	olja	
och	gas	som	passerar	Hormuzsundet	går	vidare	genom	denna	”Tårarnas	port”	belägen	i	
ett av världens mest instabila områden med Eritrea, Djibouti och Somalia (Somaliland) 
på den afrikanska sidan och Jemen på den arabiska. 2018 var volymen oljeprodukter 
som passerade Bab-el Mandeb dubbelt så stor som 15 år tidigare och som jämförelse – 
dubbelt så stor som passerade Öresund samma år.

Såväl Saudiarabien som UAE har länge försökt minska den sårbarhet som följer 
av	att	 så	stora	volymer	av	exporten	passerar	Hormuzsundet.	Saudiarabien	har	 länge	
försökt anlägga en oljeledning genom Jemen under det att UAE 2012 öppnade en för-
bindelse från fälten i Abu Dhabi till Khor Fakkan vid Omanviken för att lättare kunna 
hantera en iransk blockering av sundet. Säkra farleder runt den arabiska halvön är 
således ett centralt strategiskt intresse för alla oljeproducenter i gulfområdet. Detta 
intresse vägleder också UAE:s agerande. 

Från bakvatten till krutdurk 
Motsättningarna i gulfområdet är äldre än islam. Araber och perser har i årtusenden 
slagits om herraväldet över Mellanöstern. Uppdelningen i sunni- och shiaislam har 
skapat	ytterligare	en	facett	åt	en	gammal	motsättning	och	förvärrat	konflikten.

Från den sena 1800-talet och fram till modern tid var det brittiska imperiet den vik-
tigaste sjömakten i området. Kuwait blev självständigt 1962, Oman 1970 och de övriga 
små emiraten tog delvis mot sin vilja steget mot full självständighet under hösten 1971. 
De	nio	emiraten	var	då	alls	ingen	definierad	civilisation,	utan	hörde	tvärtom	till	ett	av	
världens fattigaste och minst utvecklade områden. Bara de mycket stora olje-och gas-
fyndigheterna i har säkerställt nationell överlevnad och utveckling. 

De små emiraten hade också militärt varit en munsbit för de omgivande stormak-
terna Saudiarabien och Iran utan i första hand oljeinkomsterna och i andra det faktum 
att man valde att förena sig i ett land, UAE. Detta skedde den 2 december 1971. Få 
trodde då på den unga statsbildningens hållfasthet. Länderna var mest kända för sin 
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omfattande utgivning av stora och färggranna frimärken. Bahrain och Qatar skulle ur-
sprungligen ha ingått i UAE, men valde till slut att ställa sig utanför, delvis påhejade av 
britter och saudier enligt den gamla devisen härska och söndra. Samma dag som brit-
ternas förpliktelser mot emiraten, de s.k. fördragsstaterna (Trucial States), upphörde 
ockuperade shahens Iran tre emiratiska öar – Stora och Lilla Tumb samt Abu Musa. 
Detta påminde emiraten om sin dödlighet och påskyndade det sjunde, Ras al-Khaimah 
att ansluta sig till federationen. Saudiarabien erkände inte UAE:s självständighet förrän 
UAE gjort strategiska landavträdelser till den stora grannen i syd. Detta skedde 1974 
och innebar också att UAE förlorade sin direkta landgräns med Qatar.

USA gjorde sin entré i Mellanöstern då president Franklin D. Roosevelt slöt avtal 
med	Saudarabiens	grundare	kung	Abdulaziz	Al	Saud	1944.	Sedan	dess	är	USA	en	av	
Mellanösterns	stormakter	med	ett	avgörande	politiskt	och	militärt	inflytande.	Storbri-
tannien och USA har tillsammans försökt påverka utvecklingen i Iran (genom kuppen 
mot	Mossadeq	1953),	men	har	också	haft	skilda	intressen	som	t.ex.	under	Suezkrisen	
då USA i praktiken ställde sig på Egyptens (och Sovjets) sida mot en koalition av Stor-
britannien, Frankrike och Israel. 

Det kalla krigets maktkamp mellan blocken och USA:s dåvarande oljeberoende var 
de starkaste motiven för ett allt starkare amerikanskt engagemang. Sovjets bundsför-
vanter, Egypten, Syrien, Irak, Libyen, Algeriet och Sydjemen stöddes av Moskva, men 
kunde inte i förlängningen hålla Israel stången. De arabiska förlusterna i anfallskrigen 
1948, 1956 och 1967 var förödande. 1973 års krig gav egyptierna tillbaka något av 
nationell stolthet och skapade på så sätt förutsättningar för ett egyptiskt sidbyte. USA 
kunde	därmed	i	och	med	Camp	David-avtalet	1978	flytta	fram	positionerna	och	Israel	
blev av med sin dittills politiskt och militärt starkaste motståndare till priset av Sinai-
halvön.

Iran sedan 1979 - en konfliktdrivare
1979	blev	en	vattendelare	i	Mellanöstern	i	allmänhet	och	kring	Persiska	viken	i	synner-
het. Den västvänliga shahregimen ersattes av ayatollornas teokrati och den islamiska 
revolutionens ideal påverkade hela regionen oavsett religiös tillhörighet. Islamismen, 
med krav på religiös överhöghet, ersatte successivt den i grunden sekulära, ofta socia-
listiska, pan-arabismen som ideologisk kraft. 

Motsättningarna mellan gulfmonarkierna längs den södra kusten och Iran skärptes 
och den än idag än mer markerade skiljelinjen mellan shia-sunni, perser-araber, poli-
tisk islamism och ett mer (åtminstone på ytan) moderat förhållningssätt grundlades. 
För	arabiska	länder	är	Irans	ökade	inflytande	en	vagel	i	ögat	oavsett	om	det	handlar	om	
Libanon	(genom	Hezbollah),	i	Syrien	(genom	stödet	till	Assadregimen),	i	Irak	(genom	
shiitiska religiösa och politiska ledare och miliser) och Jemen (genom houthierna). Iran 
ses därför ofta som ett existentiellt hot mot den sunniarabiska världen. 

Samma år, 1979, invaderade Sovjetunionen Afghanistan och fastnade i ett tioårigt 
förödande krig. Under nästan samma period pågick kriget mellan Iran och Irak som 
i sin tur följdes av Iraks invasion av Kuwait som ledde till det första Gulfkriget 1990 
– 91. USA:s invasion av Irak 2003 inledde det andra Gulfkriget som formellt inte av-
slutades förrän 2011. 
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Under och efter den arabiska våren 2011 kom motsättningarna att skärpas ytterli-
gare och de nya skiljelinjerna cementeras. Saudiarabien och UAE inledde därvid en 
mer	aktivistisk	utrikespolitik	för	att	motverka	inte	bara	iranskt	inflytande,	utan	även	
politisk islam i övrigt. UAE engagerade sig militärt, politiskt och ekonomiskt också i 
Libyen, Egypten och Jemen. Motståndet mot det Muslimska Brödraskapet och dess 
krav på ensning mellan stat och religion upplevdes som ett hot mot stabiliteten i re-
gionen och mot gulfmonarkiernas grepp över sina egna befolkningar och ytterst den 
politiska makten. 
Samtidigt	som	fiendskapen	mellan	Iran	å	ena	sidan	och	USA/Israel	å	den	andra	er-

satt	konflikten	mellan	Israel	och	Palestina	som	den	som	definierar	skiljelinjerna	i	Mel-
lanöstern så har USA:s strategiska beroende av områdets olja minskat till nära nog 
noll. Istället är det nu de asiatiska stormakterna Kina och Indien som numera (2019) 
är mest beroende av fossila bränslen från gulfen, Kina till 45 % och Indien till 60 %. 
Det amerikanska engagemanget är således inte bara i avtagande, utan har också andra 
bevekelsegrunder än förr. 

Iran som fridstörare och utmanare, inte minst nukleärt, kampen mot terrorismen 
och, inte minst områdets centrala betydelse för global handel och sjöfart är de starkaste 
skälen för dagens engagemang. Samtidigt innebär Kinas och Indiens ökade beroende 
av olja från Gulfen att dessa länders intresse för säker sjöfart ökat kraftigt. Dessa båda 
länder tillhör därtill UAE:s viktigaste handelpartners, i båda riktningar och är båda 
också	i	avtal	definierade	strategiska	partners	till	UAE.	

Persiska viken – ett känsligt innanhav
Den	närmare	100	mil	långa	Persiska	Viken	är	grund	och	svårnavigerad.	Medeldjupet	
är	50	meter	och	djupast	(60	–	100	m)	är	det	i	det	20	mil	långa	Hormuzsundet.	Sundet,	
som i sin tur är mellan 38 och 97 km brett, är den väsentligaste och kanske känsligaste 
flaskhalsen	 för	 världens	oljeförsörjning.	Samtliga	 strandstater	 är	 starkt	 beroende	 av	
detta och en tyst överenskommelse att i det längsta hålla sundet öppet existerar mellan 
inblandade länder. Detta inte minst som följd av erfarenheten av de mineringar och 
strider som var som intensivast under Iran-Irakkriget. Området har en hög koncentra-
tion av kritisk infrastruktur, i huvudsak kopplad till utvinningen av olja och gas. Det 
gäller såväl utvinning till lands och sjöss som oljeledningar och inte minst de många 
hamnarna. 
Gulfländerna	är	därtill	starkt	beroende	av	stora	avsaltningsanläggningar	som	i	sin	

tur slukar stora delar av t.ex. Saudiarabiens och Emiratens gasproduktion. Därför sker 
nu	också	en	diversifiering	i	syfte	att	minska	beroendet	av	fossila	bränslen.	UAE	bygger	
f.n. två av världens största solenergianläggningar och har därtill under 2020 öppnat 
arabvärldens första kärnkraftverk. Det skapar nya sårbarheter. Utöver kritisk infra-
struktur är också handeln i sig ett tänkbart mål. UAE är till 90 % beroende av import 
för	sin	livsmedelsförsörjning.	Pandemin	har	ökat	ansträngningarna	att	åtminstone	till	
del bli självförsörjande på livsmedel. 

Upprepade attacker från Iran har sedan 2019 höjt spänningen i området. Den dåva-
rande amerikanske säkerhetsrådgivaren, John Bolton, aviserade i början av maj samma 
år att hangarfartygsgruppen USS Abraham Lincoln	m.fl.	fartyg	och	fyra	B-52	skulle	
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skickas till Mellanöstern. Syftet var entydigt – att skicka ett tydligt budskap till Iran, 
som enligt israeliska underrättelsekällor var i förd med att angripa amerikanska mål 
i Mellanöstern. Detta utlöste en kedja av händelser som inleddes den 12 maj med att 
fyra	handelsfartyg	utanför	UAE:s	yttre	kust	mot	Omanviken	attackerades	och	fick	sitt	
slut i samband med att befälhavaren för IRGC:s1 AL Quds-styrka Qassim Sulemani 
dödades i början av januari 2020. Under denna period bordades också det svenskägda 
Stena Impero och togs som gisslan av IRGC som hämnd för ett brittisk motsvarande 
agerande utanför Gibraltar.

Den heta sommaren 2019 resulterade i två nya militära insatser för att skydda sjö-
farten	i	Persiska	viken.	Den	ursprungligen	amerikanskt	ledda	Operation	Sentinel	som	
numera ingår i International Maritime Security Construct lanserades i november och 
består idag av enheter från Australien, Bahrain, Storbritannien, Qatar, Saudiarabien, 
USA, Albanien och Litauen. Den franskledda EMASoH2, baserad i Abu Dhabi, består 
av fartyg från Belgien, Danmark, Frankrike, Tyskland, Grekland, Italien, Nederlän-
derna	och	Portugal	och	lanserades	i	januari	2020.	Utöver	detta	har	Japan	och	Sydkorea	
sänt	fartyg	för	regionen	för	att	bistå	de	egna	handelsflottorna.	Det	förtjänar	att	nämnas	
att varken Kina eller Indien har bidragit trots det mycket stora beroendet av olja från 
länderna	runt	Persiska	viken.

Förenade arabemiraten – från småstat till stormakt? 
UAE är historiskt en sjömakt. Det namn som området Trucial States hade före för-
draget	med	britterna	var	Piratkusten.	Längs	med	kusten	bedrevs	under	flera	hundra	år	
ett	intensivt	men	helt	manuellt	pärlfiske.	Odlade	japanska	pärlor	fick	denna	närings-
gren att kollapsa redan på 1930-talet vilket innebar att decennierna fram till oljeutvin-
ningens början var ekonomiskt mycket kärva. Sjövägen till Indien (juvelen i imperiets 
krona)	var	inte	bara	av	intresse	för	britterna,	utan	innefattade	också	en	flerhundraårig	
handelsväg mellan främst gulfaraberna och Malabarkusten i södra Indien (dagens Ke-
rala). Dagens mycket goda förhållande mellan Indien och UAE är inte bara ett uttryck 
för det ömsesidiga beroende som grundas i kombinationen export av arbetskraft (s.k. 
migrantarbetare)	 till	 gulfländerna	 och	 oljeexport	 i	 andra	 riktningen.	Relationen	 har	
också historisk grund.

Över tid har UAE utvecklats till ett land som har långt större makt och större preten-
tioner	än	vad	den	materiella	verkligheten	i	form	av	geografi,	storlek	och	invånarantal	i	
sig kan tyckas motivera. Landet ser sig självt som en middle power som med en skicklig 
användning	av	främst	s.k.	mjuk	makt	kunnat	bredda	och	fördjupa	sitt	inflytande.	I	kraft	
av sin ekonomiska styrka (Abu Dhabi kontrollerar 1.4 triljoner dollar i tillgångar som 
likt de norska oljefonderna ackumulerats över åren) i kraft av ett åtminstone i regionen 
överlägset	attraktivt	samhällsbygge	utövar	man	varierande	grader	av	inflytande	i	den	
utvidgade	Mellanöstern	från	Mauretanien	till	Pakistan	i	väst	–	östlig	utsträckning	och	
från Cypern till Somalia i nord – sydlig. 

Verktygen utgörs av en bred palett av investeringar, bistånd, politisk påverkan och 
direkta ekonomiska incitament. Den emiratiska militära förmågan, som numera är 
1. Islamic Revolutionary Guard Corps (Reds.anm.)
2.	 Mission	européenne	de	surveillance	maritime	dans	le	détroit	d’Ormuz	(Reds.	anm.)
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avsevärd, projicerades inledningsvis enbart till stöd för amerikanska interventioner. 
Detta skedde bl.a. Bosnien, Kosovo, Afghanistan och Libyen men har senare kom-
mit att utsträckas också till Jemen där man var hårt militärt engagerat i den arabiska 
koalitionen	2015	–	2019.	Motiven	bakom	det	på	flera	plan	(ekonomiskt	såväl	som	inri-
kes-	och	utrikespolitiskt)	kostsamma	engagemanget	i	Jemen	har	sannolikt	flera	bottnar.	
Relationen till Saudiarabien, ett land som Gulfmonarkierna traditionellt sett som ett 
potentiellt hot i nivå med Iran, är utan tvekan det främsta. Att stödja Saudiarabien och 
den då nytillträdde kronprins Mohammed bin Salman i synnerhet gav UAE tillfälle 
att visa solidaritet och lojalitet, men öppnade också möjligheter som sannolikt inte var 
förutsedda.

UAE är utan tvekan en sjömakt, men har hittills gjort sina största satsningar inom 
ramen för den kommersiella sjöfarten i allmänhet och hamnar i synnerhet. 1979 öppna-
des djuphamnen Jebel Ali i Dubai. Den är världens största containerhamn utanför Öst-
asien sett till godsvolym och räknas ibland som världens största konstruerade hamn. 
Kapaciteten är 22,4 miljoner TEU3. Jebel Ali är inte bara Mellanösterns största hamn 
utan därtill också oersättlig för handeln i och mellan Mellanöstern, Östafrika och den 
indiska kontinenten.4

Satsningen på Jebel Ali handlade nog inte inledningsvis om att bygga det nätverk 
av	hamnar	och	logistikterminaler	som	idag	drivs	av	moderföretaget	DP	World.	Den	
mer	blygsamma	målsättningen	var	snarare	om	att	diversifiera	och	utveckla	Dubai	som	
under de senaste 30 åren har blivit till ett regionalt centrum för inte bara sjötransporter 
och	logistik	utan	även	för	finansiella	tjänster,	besöksnäring	(inkl.	mässor	och	masstu-
rism)	och	inte	minst	för	flygsektorn.	Dubais	flygplats	(DXB)	var	2019	världens	fjärde	
största	med	 86	miljoner	 passagerare	 årligen	 och	 det	 statsägda	 flygbolaget	 Emirates	
är också det ett av världens största. Nästa steg i logistikutvecklingen är Dubai World 
Central,	 en	kombinerad	hub	 för	flyg-,	 sjö	och	 landstransporter	med	världens	 största	
flygplats	i	centrum.	Detta	gigantiska	projekt	sköts	emellertid	på	framtiden	redan	före	
Coronakrisen.
Statsägda	Dubai	Ports	World	-	DP	World	-	driver	f.n.	ett	80-tal	hamnar	och	hamn-

terminaler i 40 länder. Företaget är det kanske enskilt viktigaste instrumentet i UAE:s 
maritima	strategi.	Företaget	bidrar	till	inflytande	och	utveckling	genom	investeringar,	
men skapar också ett moment 22 i det att det vidsträckta nätverket av hamnar och 
hamnterminaler också behöver skyddas. 

Jemen och särskilt södra Jemen har efterhand kommit att bli en integrerad del av 
UAE:s maritima de-facto strategi i form av ökad kontroll och påverkan i hela området 
från	de	emiratiska	farvattnen	i	Persiska	viken	till	Röda	havets	mynning.	I	Jemen	kon-
trollerar UAE enligt uppgift (eller har intressen) i hamnar i Mukallah, Aden och Mokha 
och har eller har haft närvaro också på de jemenitiska öarna Socotra mitt i Adenviken 
och	Permin	i	Hormuzsundet.	
De	 jemenitiska	 stödjepunkterna	 utgör	 tillsammans	 med	 DP	 Worlds	 hamnar	 i

Sokhna, (Egypten) Jeddah (Saudiarabien) Berbera (Somalia-Somaliland) och Bosaso 
3.	 Twenty-foot	equivalent	units
4.	 Ziadah,	R.	(2018)	‘Transport	infrastructure	and	logistics	in	the	making	of	Dubai	Inc.	Internatio-
nal Journal of Urban and Regional Research, 42(2): 182–197.
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(Somalia-Puntland)	och	den	emiratiska	basen	i	Assab	(Eritrea)	utgör	de	ett	pärlband	
av	möjligheter	till	 inflytande	och	ibland	även	maktprojektion.	Uppgifter	i	media	gör	
därutöver	 gällande	 att	DP	World	 även	 skrivit	 avtal	 om	drift	 av	 hamnen	 i	Massawa	
(Eritrea). Hamnen i Berbera delägs av Etiopien (19 %) och är en av de livlinor lan-
det behöver sedan det förlorade hela sin kust i samband med Eritreas självständighet. 
Saudiarabien uppges planera en militärbas i Djibouti som redan härbärgerar baser för 
Italien,	Japan,	Kina,	Frankrike	och	USA.	DP	World	skrev	2006	ett	30-årigt	avtal	med	
Djibouti för driften av Doraleh Container Terminal som efter motsättningar kring ut-
vecklingen av terminalen nationaliserades 2018.

UAE har mycket goda och nära förbindelser med inte bara Egypten utan också med 
Sudan,	Etiopien,	Eritrea	och	de	båda	semiautonoma	provinserna	Somaliland	och	Punt-
land i Somalia. Med Djibouti och Somalia är relationerna av helt olika skäl mer kompli-
cerade. Etiopien och Sudan hör till de relativt nyfunna vännerna och är länder där UAE 
positionerat sig väl i samband med övergångarna till mer civilt styre under 2018 – 19. 
UAE (och Saudiarabien) var därtill instrumentella i fredsöverenskommelsen mellan 
Etiopien	och	Eritrea	2018.	Men	gulfländernas	engagemang	på	Hornet	är	inte	enbart	av	
godo. Det politiska och ekonomiska engagemanget leder ibland till konkurrens, sär-
skilt med Qatar och Turkiet. I denna konkurrens råkade t.ex. Somalia i en lojalitets-
konflikt	när	kvartetten	Bahrain-Egypten-Saudiarabien-UAE	bröt	förbindelserna	med	
Qatar mellan juli 2017 och januari 2021.
I	det	utvidgade	närområdet	driver	DP	World	därutöver	hamnverksamhet	i	Pakistan	

(1), Indien (5) samt i Medelhavet på Cypern och enligt ett kontrakt slutet under hösten, 
även i Haifa, Israel. Utöver det långvariga emiratiska engagemanget i Libyen, under 
senare år på Khalifa Hiftars sida och den nära relationen med president Al Sisis Egyp-
ten	anstränger	sig	UAE	nu	också	att	motverka	turkiskt	inflytande	i	Östra	Medelhavet.	

Försvarsöverenskommelser med Cypern och Grekland under hösten 2020 är ett ut-
tryck för detta, men likväl framstår normaliseringen mellan UAE och Israel i augusti 
samma år som den största förändringen av den strategiska spelplanen. Denna försätter 
UAE i ett bättre läge mot såväl Iran som Turkiet vilka båda av UAE uppfattas som inte 
bara den sunniarabiska civilisationens geopolitiska rivaler utan också den politiska 
islamismens gudfäder. Islamismen ses som en tvåhövdad hydra, dels i form av ayatol-
lornas teori vilayat-i faqih om prästerskapets rätt att styra allt samhällsliv dels i form av 
muslimska brödraskapets grundsats om en återförening av politisk och religiös makt i 
ett återuppstått kalifat där sharia tillämpas fullt ut och västlig dekadens och imperia-
lism utplånas.

För att ge en något bredare bild av sjöfartsintressena i Indiska Oceanens västra del 
bör också det kinesiska Belt and Road Initiative (BRI) nämnas. Syftet med det gigan-
tiska infrastrukturprojektet är att förena sjö- och landtransporter I Asien, Afrika och 
Europa under kinesisk ledning. UAE är ett av de länder som anslutit sig till initiativet 
och inte känner någon tvekan över nära samarbete med den asiatiska jätten. De ham-
nar i området som är av särskild betydelse för de sjökorridorer som projektet omfattar 
är	den	nya	 storhamnen	Gwadar	 (Pakistan)	 samt	 tidigare	nämnda	Massawa	 (Eritrea)	
och Mogadishu (Somalia) samt Mombasa (Kenya) längs Afrikas kust. Frågan är dock 
om	inte	den	nya	hamnen	Duqm	(Oman)	på	sikt	har	mer	att	vinna	på	initiativet	än	de
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hamnar	 (inkl	 Jebel	 Ali)	 som	 ligger	 innanför	 Hormuzsundet.	 Även	 utvecklingen	 av	
hamnen	Chabahar	(Iran),	understödd	och	finansierad	av	Indien	som	söker	alternativ	
till	Kinas	BRI	bör	nämnas.	Också	denna	kan,	liksom	Duqm,	med	tiden	utvecklas	bli	en	
lättare tillgänglig hub mellan öst och väst än dagens Dubai. 

UAE:s viktigaste strategiska intressen är stabiliteten på den arabiska halvön och 
öppna sjövägar för sin ännu helt centrala export av olja. Allt emiratiskt agerande skall 
ses i ljuset av dessa båda faktorer. Därutöver prioriteras regional stabilitet som i sin tur 
är en förutsättning för att fortsätta utvecklingen av UAE och enkannerligen Dubai som 
en	knutpunkt	för	sjö-	och	flygtransporter,	en	finansiell	 fristad	och	ett	attraktivt	mål	
för turism, etableringar och investeringar. Militära hot från Iran eller Jemen såväl som 
terrordåd är sålunda potentiella grundskott mot den på många områden framgångsrika 
emiratiska samhällsmodellen. Irans inblandning i ett antal arabländers ”inre angelä-
genheter” och det konkreta missilhotet (inte minst kryssningsrobotar) ses, tillsammans 
med det successivt minskade amerikanska intresset för att garantera regionens säker-
het, som de allt överskuggande problemen. 

Sedan sin första försvarsöverenskommelse med USA 1994 (senast förnyad 2017 och 
gällande fr o m maj 2019) har UAE hittills lutat sig mot informella amerikanska sä-
kerhetsgarantier. Detta trots att man till skillnad från bl.a. Egypten, Bahrain, Israel, 
Jordanien, och Kuwait, men i likhet med Saudiarabien inte har status som major non-
NATO ally (MNNA). I verkligheten är det svårt att se något annat land i Mellanöstern, 
utöver Israel, som USA har en så nära militär relation och så stor tillit till som UAE. 
Detta vidimeras i ett uttalande från Vita Huset så sent som den 15 januari 2021 då UAE 
och Bahrain båda vederfors äran att utropas till ”Major Strategic Partner”. I uttalandet 
hänvisades också till ländernas mod, beslutsamhet och ledarskap i anledning av nor-
maliseringen med Israel. Även det faktum att länderna deltagit i USA-ledda koalitioner 
under de senaste 30 åren anfördes som motiv. Om denna hittills okända status är högre 
än MNNA är ännu oklart. Den är i vilket fall ovanligare.

Emiratisk militär förmåga
Förenade arabemiraten har en relativt liten med naggande god försvarsmakt stadd i 
snabb	och	i	flera	avseenden	imponerande	utveckling.	Den	militära	styrkan	är	en	inte	
oväsentlig anledning till att landet av US News & World Report rankats som världens 
11:e mäktigaste land. Försvarsutgifterna uppskattades till 14,4 miljarder dollar 2014, 
det	 senaste	 året	 då	UAE	offentliggjort	 siffrorna.	 För	 senare	 år	 finns	 uppskattningar	
kring och en t.o.m. en bit över 20 miljarder dollar d.v.s. försvarsanslag på närmare 170 
miljarder kronor, vilket inte ter sig orimligt i ljuset av de stora kostnaderna för kriget 
i Jemen (2015 - 19). Resan från 1971 års minimala polisstyrkor och dagens ”Little 
Sparta” (för att citera förre amerikanske försvarsministern Jim Mattis) har varit snabb. 

För ett land av Lettlands storlek och med bara en dryg miljon egna medborgare är 
resurserna imponerande; närmare 400 stridsvagnar, varav 338 franska Leclerc och 
närmare 2500 stridsfordon i övrigt, varav 465 vitryska (!) pansarbilar av Caiman-typ  
och	 närmare	 600	 artilleripjäser.	 Det	 emiratiska	 flygvapnet	 har	 också	 det	 utvecklats	
snabbt	och	är	f.n.	utrustat	med	137	stridsflygplan,	varav	78	F-16	och	59	Mirage	2000.	
Luftvärnet	har	 såväl	Hawk	som	Patriot	 som	arabvärldens	enda	THAAD.	Som	synes	
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är UAE fortfarande i hög grad beroende av amerikansk materiel, framför allt på den
prioriterade	flygsidan.	Den	amerikanska	kongressen	godkände	 i	december	2020	med	
knapp	majoritet	emiratisk	anskaffning	av	upp	till	50	F-35	(JSF)	samt	beväpnade	drönare	
och robotar och ammunition till ett ordervärde på drygt 23 miljarder dollar, en försälj-
ning som knappast varit möjlig utan de nyupprättade förbindelserna med Israel.5 Under 
perioden	2013	–	17	rankades	UAE	f.ö.	av	SIPRI	som	världens	tredje	största	importör	av	
vapen, hälften så stor som Saudiarabien men marginellt mindre än trean Egypten.
Utöver	den	stora	amerikanska	militära	närvaron	(ca	4 000	man,	främst	på	flygbasen	

Al-Dhafra) står UAE värd också för en fransk militärbas och har under senare år an-
strängt	sig	för	att	diversifiera	inte	bara	sin	ekonomi	utan	också	sina	militära	samarbe-
ten inklusive Kina, Indien och Japan. I Jemen och på Afrikas Horn har kapacitetsupp-
byggnad och träning blivit allt viktigare del av det militära emiratiska engagemanget.6

Sjömilitär förmåga i regionen
Persiska	 viken	 är	 kraftigt	 militariserad	 jämfört	 med	 t.ex.	 Östersjön.	 Den	 starkaste	
regionala	makten,	 Iran,	 har	mellan	 flottan	 och	Revolutionsgardet	 (IRGC)	 splittrade	
sjöstridskrafter, som innefattar bl.a. 3 brittiska fregatter byggda 1971 – 72, 3 mindre 
fregatter byggda mellan 2010 och 2018, 3 äldre korvetter, 14 robotbåtar och 6 ameri-
kanska patrullbåtar byggda på 50- och 60 talet. Iran har också fyra ubåtar, varav tre av 
den välbekanta Kilo-klassen. Senast tillkommen är IRIS Fatah från 2019 som uppges 
vara den första i en serie om tre ubåtstyper. Iran är även utrustad med 24 miniubåtar av 
Ghadir-klassen. De är byggda i Iran, men av nordkoreansk konstruktion. Revolutions-
gardet är enligt IISS Military Balance 2020 utrustat med en stor mängd mindre fartyg 
och båtar; 126 patrullbåtar, 3 landstigningsfartyg och 2 landstigningsbåtar samt (enligt 
mer osäkra källor) mellan 3 000 och 5 000 snabba motorbåtar tänkta att i stort antal likt 
en svärm omringa större fartyg.

USA är fortfarande den militärt starkaste makten i regionen, trots president Trumps 
ambitioner	att	dra	ned	volymen	på	amerikanska	förband	utomlands.	Femte	flottan	är	
baserad i Bahrain och tillsammans med bl.a. de sjögående amerikanska förband som 
regelmässigt	 rör	 sig	 i	 västra	 indiska	oceanen	och	Persiska	viken	 framstår	USA	sjö-
strategiska	engagemang	som	fortsatt	starkt.	Stora	amerikanska	mark-	och	flygförband	
finns	därtill	baserade	i	Saudiarabien,	Kuwait,	Irak,	Qatar	och	i	UAE.	Tillsammans	med	
amerikanska förband i Turkiet, Afghanistan, Oman torde ca 50 000 man kontinuerligt 
finnas	i	området	och	därtill,	intressant	nog,	grupperade	i	nästan	alla	Irans	grannlän-
der.7	USA	är	således	kanske	inte	längre	fullt	ut	en	europeisk	makt,	men	alldeles	defini-
tivt ännu en ”gulfmakt”.
UAE:s	flotta	 är	 en	viktig,	men	 till	 synes	 ännu	 inte	 fullt	 ut	 prioriterad	del	 av	den	

emiratiska	försvarsmakten	där	markstridskrafter	och	flyg	traditionellt	gått	före	liksom	
även	bland	övriga	gulfländer.	Någon	egentlig	blue-water navy	är	den	emiratiska	flottan	

5. https://www.defensenews.com/global/mideast-africa/2021/01/08/uae-f-35-contracts-expected-
to-be-signed-before-end-of-trump-admin/
6. The Military Balance 2020, Chapter Seven Middle East and North Africa (IISS, London)
7. https://www.heritage.org/2021-index-us-military-strength/assessing-the-global-operating-envi-
ronment/middle-east
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inte, men det under senare år utökade operationsområdet ställer givetvis nya krav på 
fartygsbeståndet. F.n. är den italienska (Fincantieri) lätta fregatten Abu Dhabi, utrus-
tad	med	bl.a.	Exocet,	det	största	örlogsfartyget	i	den	emiratiska	flottan	som	omfattar	
ca	2 500	sjömän	och	officerare.	Hon	levererades	2013.	Därutöver	har	UAE	42	mindre	
örlogsfartyg, inkl. patrull- och robotbåtar och 10 kustkorvetter. 6 är av Baynunah-
klass, varav det första konstruerades och byggdes av CMN i Cherbourg och de övriga 
fem av Abu Dhabi Ship Building (ADSB). Ytterligare fyra korvetter är tyska Muray-
Jib från Lurssen och av något äldre datum. Flottan har också två tyska minfartyg av 
Frankenthal-klass och sammanlagt 19 landstigningsfartyg och landstigningsbåtar. Det 
gör också UAE till det land i GCC som har de största resurserna också för landstig-
ningsoperationer.8

Den	saudiska	flottan	är	större	än	den	emiratiska	och	har	fler	större	fartyg,	bl.a.	tre	
jagare av Riyadh-klass och fyra fregatter av Madina-klass, samtliga av fransk tillverk-
ning. Därutöver opererar man 4 kustkorvetter och 28 patrull- och robotbåtar. Korvet-
terna av Badr-klassen lär numera användas enbart för kustförsvar. Landstigningston-
naget är avsevärt mindre än det emiratiska och räknar fem fartyg om än med vardera 
högre	kapacitet	än	de	emiratiska.	Flottan	räknar	13	500	anställda	sjömän	och	office-
rare. Hela det saudiska beståndet av örlogsfartyg, utöver de fyra fregatterna från 2002 
– 04, är dock tillverkat på 80-talet och tidigt 90-tal. 
För	att	förstärka	uthållighet	och	räckvidd	har	flera	GCC-länder	under	senare	år	be-

ställt nya och större fartyg. UAE lade i juni 2019 en order hos franska Naval Group 
på två helt nya fregatter av Gowind-klassen.	För	UAE	är	flottans	storlek	den	största	
begränsningen och svårigheterna att bemanna nya fartyg med emiratisk personal skall 
inte underskattas.9  
Såväl	UAE	som	Qatar	uppges	vidare	ha	visat	intresse	av	en	anskaffning	av	ubåtar,	

men	 har	 ännu	 inga	 sådana	 till	 skillnad	 från	 såväl	 Iran	 som	Egypten	 (som	fick	 den	
tredje av sammanlagt 4 tyska Typ 209 ubåtar levererade av HDW 2019). Saudarabien 
beställde 2018 fyra nya fregatter (MMSC) av Freedom-klass av Lockheed Martin. För-
utom Iran, som fortsätter sina satsningar på ett stort antal mindre fartyg och båtar och 
därtill litar till beväpnade drönare och missiler för sitt försvar, är trenden mot större 
och sjövärdigare örlogsfartyg med längre räckvidd tydlig. UAE och Saudiarabien vill, 
delvis understödda av Egypten, spela en större roll i sina egna farvatten i ett läge där 
man befarar att USA kommer att trappa ned sitt engagemang i regionen.

UAE:s strategi – en skiss
Emiratisk sjöstrategi var inledningsvis begränsad till skyddet av den egna oljeutvin-
ningen off shore. Landet har fortfarande en omfattande och väl utrustad kustbevakning 
(CICPA)	utrustad	bl.a.	med	patrullbåtar	och	vad	i	svensk	vokabulär	bäst	skulle	beskri-
vas som stridsbåtar, bl.a. från svenska Swedeship. Hotet från Iran upplevdes sannolikt 
inte som potentiellt existentiellt förrän under det senaste decenniet. Tvärtom har t.ex. 
Dubai	levt	och	växt	också	i	egenskap	av	andningshål	och	ekonomisk	frizon	för	iranska	

8.	 https://www.iiss.org/blogs/military-balance/2018/10/qatar-saudi-arabia-uae-naval-horizons
9. Ibid.
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affärsmän.	Som	mest	lär	antalet	iranier	i	UAE	ha	uppgått	till	en	halv	miljon	och	här	
finns	fortfarande	iranska	banker	och	skolor,	trots	att	handeln	i	sanktionernas	spår	har	
nedgått mycket kraftigt under sedan 2017.

De nu över 20 år gamla emiratiska ambitionerna att genom expeditionär krigföring 
stödja amerikanska ansträngningar i regionen har aldrig tagit sig sjömilitära uttryck. 
Inte	heller	DP	Worlds	kraftiga	expansion	sedan	2000	har	motsvarats	av	en	utsträckning	
av UAE:s maritima intressesfär i militärt hänseende.

Det är snarare den arabiska vårens utmaningar mot Gulfmonarkierna och i dess för-
längning det krig i Jemen som är en följd av de folkliga protesterna i arabvärlden mel-
lan 2010 och 2012 som fått ambitionerna att växa. Om den emiratiska uppbyggnaden 
av vad som beskrivits som något av ett mindre sjöimperium i sitt eget närområde var 
ett uttryck för emiratisk grand strategy torde såväl modus som materielbeställningar 
sett annorlunda ut och detta långt tidigare. Under perioden mellan det emiratiska delta-
gande	i	flyginsatsen	mot	Libyen	2011	(tillsammans	med	bl.a.	Sverige)	och	fram	till	det	
militära tillbakadragandet från Jemen 2019 har UAE använt sina militära resurser mer 
aktivt än tidigare och, till skillnad från tidigare nämnda internationella insatser, mer 
direkt kopplade till egna primära säkerhetsintressen.

Förenade arabemiratens utmaningar består givetvis främst i att kunna säkra sin pro-
duktion och distribution av oljeprodukter. Något annat hot mot detta än Iran är svår att 
se och sedan tillkomsten 1971 så har den emiratiska strategin gentemot Iran varierat 
mellan tre huvudlinjer10

• Soft balancing, som innefattar att deltagande i multilaterala organisationer och fo-
rum samt att utveckla relationer med andra större makter för att motverka eller 
undergräva iransk politik och hindra iransk hegemoni i regionen. Detta förhåll-
ningssätt präglade 1970- och 80-talen. 

• Engagement, som avser direkta försök att engagera Iran på politisk, ekonomisk 
och social nivå inkl. kontakter med iranska ledare för att uppmuntra till följsamhet 
mot internationella regler och normer och att övertyga Teheran att bete sig som en 
normal stat. Till och från har detta förhållningssätt präglat UAE under de iranska 
presidenterna Rafsanjani, Khatami och till del Rouhani.

• Hard balancing, som innefattar stärkandet UAE:s militära förmåga i syfte att av-
skräcka Iransk aggression och skapa allianser med större makter, framför allt USA 
och	Saudiarabien,	 att	 fungera	 som	motvikt	mot	 iranskt	 regionalt	 inflytande	och/
eller inlemma Iran en andel i en stabil regional säkerhetsordning. Grundandet av 
GCC 1981 är ett uttryck för detta, men också den militarisering som skett under 
de senaste 10 åren. Att uppmuntra USA att lämna JCPOA och tillämpa maximum 
pressure var emiratisk politik fram till sommaren 2019 då Iran åter började aktivt 
hota grannländerna till synes utan amerikanska motreaktioner. Sedan sommaren 
2019 har UAE återkommande manat till lugn och de-eskalering.

10.	 El-Dessouki,	Ayman	&	Mansour,	Ola	Rafik, Small states and strategic hedging: the United Arab 
Emirates’ policy towards Iran, Review of Economics and Political Science, ISSN: 2631-3561, 14 Fe-
bruary 2020
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När oljeintäkterna upphör, vilket beräknas ske kring 2050, måste UAE ha utvecklat 
en	diversifierad	ekonomi	som	hållbart	och	därmed	också	långsiktigt	kan	säkra	landets	
överlevnad. Skräckvisionen är att världsstäderna Dubai och Abu Dhabi som under de 
senaste 50 år växt upp ur intet, återigen skall sjunka tillbaka i det tillstånd som landet 
och dess då minimala befolkning levde i. Att öknen åtminstone bildligt åter sluter 
sig	 kring	 den	 idag	 imponerande	 civilisationen	 längs	 den	 forna	Piratkusten	 kan	 inte	
uteslutas även om mycket talar emot, inte minst det massiva ekonomiska tillgångar 
som fortsätter att ackumuleras för att emiratierna skall kunna leva bekymmersfritt i 
århundranden framöver.

Om fossila bränslen för dagen konstituerar UAE:s strategiska intressen så är mor-
gondagens avsevärt bredare. I dagens situation räcker ett någorlunda lugn och ordning 
i närområdet för att producera och skeppa ut oljeprodukterna. De maritima resurser 
som skapats räcker i huvudsak för denna mer begränsade uppgift även om utomstående 
bedömare	uppmuntrar	anskaffning	såväl	ubåtar	och	framförallt	fler	kvalificerade	sys-
tem för ytstrid i syfte att även fortsättningsvis avskräcka Iran från militär äventyrlighet 
i Mellanösterns sunniarabiska hjärtland. 

Men för UAE är som tidigare nämnts inte bara de direkta hoten som ses som exis-
tentiella hot. Enligt emiratisk föreställning kräver stabilitet i regionen att länder och 
folk avsvär sig från våldsam extremism som verktyg för politisk förändring. Stabilitet i 
emiratisk tappning förutsätter vad kronprins Mohammed bin Salman i november 2017 
uttryckte som en ”återgång till moderat islam” som motkraft till den politiska islamism 
man ser som roten till det mesta onda i regionen. Att politisk islam i Muslimska Brö-
draskapets (MB) tappning dessutom upplevs som den kanske enda attraktiva politiska 
motkraften till det egna politiska systemet bör nog också tilläggas och därav de hårda 
metoder som använts mot brödraskapets proselyter under det senaste decenniet. Därtill 
har UAE engagerat sig politiskt, ekonomiskt och militärt i ett antal länder där man velat 
motverka	brödraskapets	 idéer	och	 inflytande.	Det	gäller	Libyen	och	alldeles	särskilt	
Egypten, men också Tunisien och Sudan – Jemenkriget inte att förglömma där Al Islah 
och Al Qaida snarare än houthierna utgör UAE:s huvudmotståndare. I UAE förbjöds 
brödraskapet i och med den terrorlistning av gruppen som skedde 2014.

I sjöstrategiskt hänseende kan de framtida utmaningarna bli stora beroende på vilka 
egna ambitioner UAE har för framtiden. Att upprätthålla det jag beskrivit som det 
“lilla”	sjöimperium	jag	försökt	beskriva	ovan	kommer	att	kräva	större	resurser	och/
eller samarbete med andra länder. Samtidigt har landet en livskraftig egen försvarsin-
dustri, också på varvssidan och kan, främst i samarbete med andra länder utveckla och 
tillverka en god del av den materiel man behöver samtidigt som det egna näringslivet 
fortsätter	diversifieras	bort	från	beroendet	av	olja	och	gas.

***
UAE har genom en blandning av skickligt eget agerande och en oväntad utveckling i 
Mellanöstern som försvagat de traditionellt starkare arabländerna Egypten och Irak, 
men också i någon mån Saudiarabien, klivit fram som något av en regional stormakt.
Landets	ekonomiska,	politiska	och	militära	inflytande	skall	inte	underskattas	och	till	

skillnad från nästan alla andra länder i regionen kännetecknas landet av en hög grad av 



121

pragmatism	och	flexibilitet.	Det	maktvakuum	som	andra	lämnat	efter	sig	har	utnyttjats	
om	 än	med	blandad	 framgång.	UAE	har	 likväl	 idag	 ett	 avsevärt	 större	 inflytande	 i	
regionen än för bara tio år sedan även om man självt ofta och gärna pekar på Saudiara-
bien och Egypten som den sunnirabiska världens ledare.

Likväl har UAE andra intressen och andra maktmedel till sitt förfogande. Kombina-
tionen av att kunna projicera hård såväl som mjuk makt ur en omfattande verktygslåda 
skiljer sig från övriga länder i regionen. Och som det uttrycks i en vetenskaplig rapport 
från 2019: 

”Det är den nyskapande synergin mellan sjömilitär förmåga och handel skiljer 
UAE	från	sina	konkurrenter.	Grundade	 i	ambitionerna	och	de	finansiella	 resur-
serna hos Abu Dhabis ledare, är inriktningen oskiljaktig från Dubais trossatser 
-	att	handel	kan	fungera	som	ett	medel	för	ekonomisk	diversifiering	och	tjäna	som	
hävstång	för	inflytande	på	världsscenen.	DP	Worlds	framgångar	i	att	förverkliga	
visionen, med understöd av de mycket stora sovereign wealth funds och en modern 
flotta,	har	försett	Emiraten	med	en	strategisk	tillgång	som	ingen	av	dess	regionala	
konkurrenter har”.11

Därtill är den emiratiska samhällsmodellen den mest attraktiva i Mellanöstern, låt 
vara lika dopad som beroende av oljepengar och billig migrantarbetskraft och därmed 
långtifrån	direkt	applicerbar	på	övriga	länder.	UAE	är	sedan	flera	år	tillbaka	det	land	
som arabiska ungdomar ser som såväl föredöme för det egna landets utveckling som 
det	mest	attraktiva	landet	att	flytta	till.	Att	skydda	den	egna	samhällsmodellens	fram-
gångar	 och	 attraktivitet	 och	DP	Worlds	 världsomspännande	 nätverk	 och	 farlederna	
däremellan torde vara de båda intressen som lär fortsätta att vägleda UAE:s agerande 
som sjömakt. 

De marinstrategiska förhållanden i västra Indiska oceanen lär heller inte förändras i 
brådrasket. Det emiratiska pärlbandet av militära och kommersiella stödjepunkter i det 
utvidgade emiratiska intresseområdet lär sålunda bestå så länge drömmen att bli den 
dominerande geoekonomiska makten i västra Indiska Oceanen ännu inte stäkts. UAE:s 
ambition är sannolikt att positionera sig som en oundgänglig partner i hela spektrumet 
handel,	finans	och	politik	för	såväl	stormakter	som	småstater	mellan	Indien	över	Gul-
fen och ända ned till Sydafrika.12 En del bedömare menar att UAE t.o.m. kan (och vill?) 
utvecklas till den optimala globala knutpunkten, ett världshandelns metropolis som 
förena producenter och konsumenter i Mellanöstern, Afrika och Asien med varandra 
och med resten av världen.13

I vilket fall så har vi inte sett det sista av UAE. Det senaste decenniet har givit blodad 
tand åt de höga ambitionerna att skapa något genuint nytt i Mellanöstern – och i värl-
den.	De	strategiska	intressena	består	och	den	geografiska	utsträckningen	av	emiratiskt	
engagemang ökar. Det krävet tveklöst fortsatt stora satsningar på ökad marin förmåga.

11. Miller, Rory & Verboven, Harry, Overcoming smallness: Qatar, the United Arab Emirates 
and strategic realignment in the Gulf, International Politics (2019) https://link.springer.com/artic-
le/10.1057/s41311-019-00180-0
12. Ibid.
13. Henderson, C. (2017) The UAE as a nexus state. Journal of Arabian Studies 7(1): 83–93.
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En befullmäktigad specialistofficer – vägen till 
fördjupad interoperabilitet
Abstract: The Swedish navy, now more than maybe ever, needs to be strong to meet 
the increasingly destabilized security situation in the Baltic Sea region and the high 
north. The Supreme Commander has stated that the Swedish Armed Forces shall 
be able to respond to every threat while facing every challenge. This article aims to 
answer two questions; why Sweden needs a strong navy and what is needed to reach 
that goal. The article takes its stance in how the navy projects deterrence in its rela-
tionship with other nations and organizations and the importance of an empowered 
professional NCO corps to reach interoperability.
Gustav	 II	Adolf	 sade	 att	 ”Näst	Gud	 vilar	 rikets	 välfärd	 på	 dess	 flotta”.	 Idag	 skulle	
han troligen ha sagt att det gäller rikets marin, men påståendet är fortfarande i högsta 
grad aktuellt. Den svenska marinen behöver idag, framför allt med hänsyn till en allt 
mer osäker säkerhetspolitisk situation i vårt närområde, vara starkare än någonsin om 
den skall kunna klara varje utmaning och möta varje hot, som Överbefälhavaren har 
formulerat det. Denna artikel kommer inleda med att författaren ger sin syn på frågan; 
Varför behöver Sverige en stark marin, för att sedan diskutera vad som behövs för 
att den svenska marinen skall bli stark nog att kunna leva upp till Överbefälhavarens 
målbild.

Varför behöver Sverige en stark marin?
De senaste decennierna har utvecklingen i vår omvärld inte varit positiv i alla aspekter. 
Det som såg ut som den eviga freden har visat sig dölja en sovande björn som sakta 
men säkert vaknar till liv. Återigen står öst och väst på var sin sida av spelplanen och 
mitt emellan stormakterna ligger Sverige. Sveriges placering, mitt emellan de forna 
blocken, är kanske en av de viktigaste anledningarna till varför Sverige behöver ett 
starkt försvar i allmänhet och en stark marin i synnerhet.
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Den svenska marinen är en nyckelspelare när det gäller att verka avskräckande mot 
en	potentiell	fiende	som	hotar	vår	frihet	och	våra	intressen.	Enligt	Överbefälhavaren	
skall Sverige ha en försvarsmakt som kan möta varje hot och klara varje utmaning. Om 
marinen skall klara av att leva upp till denna målbild måste marinen ha en förmåga att 
utgöra	en	tydligt	avskräckande	effekt	mot	alla	typer	av	hot	landet	potentiellt	kan	ställas	
inför. 

De senaste decenniernas försvarsbeslut med stora nedskärningar har sakta men sä-
kert reducerat marinens förmåga att verka avskräckande och mycket talar för att Sve-
rige	idag	endast	har	förmågan	att	möta	ett	ensamt	hot	inom	ett	geografiskt	avgränsat	
område. Därför blir det uppenbart, nu mer än någonsin, att Sverige behöver kunna 
verka	tillsammans	med	andra	för	att	utgöra	en	avhållande	effekt	mot	den	som	vill	vårt	
land illa. En stark marin med förmågan att tillsammans med andra verka avskräckande 
är alltså en förutsättning för att nå upp till ÖBs målbild.

Med sin placering på gränsen mellan Ryssland och försvarsalliansen Nato är Sve-
rige en mycket viktig och intressant partner för alliansen. Sverige, med sitt strategiskt 
viktiga läge, ger alliansen möjligheter att öva och synas i den miljö där hotet mot alli-
ansen kanske just nu upplevs som störst. Samtidigt ges Nato genom sitt samarbete med 
Sverige	återkommande	kvalificerade	övningstillfällen	i	en	komplicerad	marin	miljö.	
Den svenska marinen deltar i sin tur i en rad multinationella övningar i vårt närområde. 
Denna artikel tar inte ställning i frågan om ett svenskt medlemskap i försvarsalliansen 
Nato. Dock har den politiska ledningen varit tydlig och vår militärstrategiska doktrin 
uttrycker att Sverige skall försvaras genom ett nära samarbete tillsammans med andra 
organisationer och nationer (Högkvarteret, 2016). Försvarsmakten och marinen är se-
dan länge involverade i en rad olika samarbeten internationellt på såväl bilateral som 
multilateral nivå, vilka alla bidrar till att öka vår försvarsförmåga. Nato är dock en 
nyckelspelare i fråga om internationella samarbeten och därför också tongivande för 
innehållet i denna skrift.

Gemensamma övningar är tillfällen för såväl Nato som Sverige att sända ett tydligt 
strategiskt budskap om att man tillsammans står redo att möta ett eventuellt hot. Mari-
nen har sedan länge utvecklat sina metoder och procedurer efter Natos reglementen och 
har därmed också möjligheten att som en viktig deltagare medverka i och bidra till de 
multinationella övningar som genomförs i östersjön och i närområdet i övrigt. 

Sveriges samarbete med Nato genomförs på samtliga nivåer, från samarbete mellan 
de taktiska staberna upp till strategisk nivå. Samarbetet med Nato är alltså långtgående 
och Sverige är en mycket attraktiv partner. Områden för samarbete och samverkan är 
många, men inte minst östersjöområdet är av särskilt intresse och därför är det extra 
viktigt att Sverige och marinen kan visa att vi är en partner att räkna med när det gäller. 
Partnerskapet	bygger	bland	annat	på	trovärdighet,	och	en	stark	marin	är	en	förutsätt-
ning för att Sverige skall utgöra en trovärdig partner åt alliansen. 

Vad behövs?
En stark marin är beroende av teknik och materiel som ligger på vågens framkant. 
Fler	 fartyg	 utrustade	 med	 kvalificerade	 vapensystem	 och	 den	 senaste	 tekniken	
är en förutsättning samtidigt som personalramarna måste vidgas för att den ökad
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fartygsnumerären skall kunna bemannas. Detta har sagts otaliga gånger och kan när-
mast sägas vara ett axiom när man talar om vad som behövs för en stark marin: kvan-
titet är en form av kvalitet!

Då en stor del av marinens utsikter till framgång ligger i dess förmåga att samarbeta 
med andra är interoperabilitet kanske den viktigaste komponenten för att nå målet. 
Marinen är redan till stor del kompatibel med Nato avseende bland annat metoder, 
processer	och	språk.	Tyvärr	saknas	förmågan	att	effektivt	dela	information	och	läges-
bild vilket leder till att samarbetet haltar. Ett steg i rätt riktning tas i dagsläget genom 
samarbetet Federated Mission Networking	(FMN)	vilket	ledamoten	Per	Edling	skrev	
om i TiS Nr:2 2020 (Edling, 2020). Utvecklingen av teknik och materiel till stöd för 
uppkoppling mot Natos system kommer öka Sveriges attraktivitet som partner och 
därmed stärka marinens roll i östersjön. Men enbart teknik och materiel räcker inte för 
att marinen skall bibehålla och vidareutveckla sin attraktivitet som partner till Nato. 
Minst lika viktig som teknik och materiel är den personal som nyttjar den. En stark 
marin är således inte starkare än personalen som bemannar den. 

Den kontinuerliga bemanningen av marinen skall i gällande krigsorganisation bestå 
till ca 85 % av personal inom OR-skrået, det vill säga gruppbefäl, soldater och sjömän 
(GSS)	samt	specialistofficerare	(SO).	45%	av	OR	utgörs	av	SO	vilka	medför	att	denna	
personalkategori utgör nära 40 % av marinens personal i gällande organisation. 

Lika självklart som det är att materielen behöver vara interoperabel; lika självklart 
borde det vara att också personalen är det. Om samarbetet med Nato skall fungera 
optimalt	måste	detta	belysas!	De	svenska	specialistofficerarana	behöver	en	utveckling	

HMS Nyköping i samverkan med det danska fartyget HDMS Esbern Snare samt heli-
koptrar från amfibiefartygen under NATOs övning Trident Juncture 2018. Foto: Jim-
mie Adamsson/Försvarsmakten.
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och en utbildning som inte enbart lever upp till den svenska försvarsmaktens behov 
utan	dessutom	speglar	de	krav	och	förväntningar	som	finns	inom	Nato	på	vad	en	spe-
cialistofficer	skall	kunna.	
Inom	Nato	finns	 sedan	 länge	 en	gemensam	 strategi	med	 riktlinjer	 som	beskriver	

vad som förväntas på respektive OR-nivå (NATO, 2017) samt en utbildningstrappa 
som	skall	förbereda	specialistofficeren	för	att	möta	de	förväntningar	som	ställs	i	orga-
nisationen.	En	stark	specialistofficerskår	anses	utgöra	ryggraden	i	alliansen	och	Nato	
arbetar därför målinriktat med att tillse att den är klar att möta de höga kraven som 
ställs	 både	 idag	 och	 i	 framtiden.	En	 stark	 svensk	 specialistofficerskår	med	 relevant	
utbildning som är i linje med Natos förväntningar kan därför sägas utgöra en förutsätt-
ning för att öka interoperabiliteten med Nato och därmed också marinens attraktivitet 
som partner. 

Marinen skickar redan idag deltagare på kurser till Natos olika Centers of Excellen-
ce	vilka	erbjuder	Nato-certifierade	kurser	på	teknisk/taktisk	nivå.	Samtidigt	tar	också	
våra stridsskolor emot kursdeltagare från andra länder till delar av våra utbildningar. 
Precis	 som	Nato	 har	 öppnat	 upp	 sina	 högre	 ledarskapsutbildningar	 för	 Sverige	 bör	
kanske också vi fundera på att tillgängliggöra våra nivåhöjande utbildningar, eller i alla 
fall delar därav, till elever från alliansen och andra partners. Detta skulle skapa ytter-
ligare reciprocitet i samarbetet kring utbildning. Marinen skulle kunna vinna mycket 
på	att	skicka	fler	av	sina	specialistofficerare	på	utbildningar	som	bedrivs	inom	Nato,	
där Sverige är en mycket efterfrågad deltagare. De erfarenheter och den kunskap dessa 
elever	för	med	sig	hem	är	ovärderlig	i	den	fortsatta	utvecklingen	av	specialistofficers-
skrået och ökar interoperabiliteten med alliansen och dess staber och stående förband. 
Dessutom	skulle	fler	Nato-utbildade	specialistofficerare	ge	Försvarsmakten	bättre	för-
utsättningar att bemanna de positioner som är vigda åt partners inom alliansen och då 
ytterligare öka Sveriges värde.

Ett nytt befälssystem kräver en ny ordning
Idag lever marinen i en övergångsperiod där många av marinens chefer fortfarande är 
sprungna ur systemet Ny Befälsordning (NBO), där alla har samma grundutbildning 
och	en	eventuell	specialisering	var	tänkt	att	komma	först	senare	i	officerens	karriär.	I	
det	trebefälssystem	vi	nu	har	som	sjösattes	redan	2008,	förväntas	officeren	inte	längre	
ha en specialistkompetens. Inom en snar framtid kommer chefen inte längre ha den 
detaljkunskap om materiel, teknik, procedurer och metoder som denne tidigare hade. 
Dagens situation med chefer som besitter specialistkompetens kommer till stor del vara 
borta 2030. Den tekniska expertisen och kunskapen om det taktiska nyttjandet av den 
kommer	framgent	helt	ligga	hos	specialistofficeren.	Förhållandet	mellan	officeren	och	
specialistofficeren	kommer	därmed	bli	ännu	viktigare	och	kraven	på	specialistofficers-
kåren	kommer	öka	med	tiden.	Om	specialistofficerskåren	skall	vara	spantad	att	möta	de	
krav framtiden kommer ställa behöver marinen sätta rätt kurs idag.

Inom Nato använder man ofta uttrycket Empowering NCO’s när man talar om att 
utveckla	specialistofficerskåren	och	ge	den	rätt	utbildning,	mandat	och	ägarskap	för	
att lösa det uppdrag den är satt att lösa. Befullmäktiga är ett bra svenskt ord att be-
skriva	vad	som	avses.	En	specialistofficer	som	har	till	uppgift	att	driva	igenom	chefens
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inriktning och vilja måste nämligen ha inte bara förtroendet utan också mandatet att 
göra	det	fullt	ut.	För	att	befullmäktiga	specialistofficeren	behöver	marinen	en	tydlig	
och målformulerad strategi som har förankring i hela organisationen. En sådan stra-
tegi bör så långt som möjligt korrelera med Natos motsvarighet för utvecklingen av 
specialistofficerare.
Specialistofficeren	skall	vara	en	självklar	del	i	ledningen	på	varje	nivå,	från	enskilt	

fartyg och pluton till den militärstrategiska ledningen. En chef skall alltid ha en senior 
specialistofficer	vid	sin	sida.	Ett	sådant	ledningslag	ger	varje	chef	en	medspelare	som	
kan	ge	konstruktiva	råd	om	tillgängliga	handlingsalternativ	ur	ett	specialistofficersper-
spektiv.	Specialistofficeren	är	den	som	känner	till	begränsningarna	och	möjligheterna	
hos såväl system som personal och kan därmed ge chefen värdefull kunskap som un-
derlag	för	beslutsfattande.	Vidare	är	det	sedan	specialistofficeren	som	skall	 tillse	att	
fattade	beslut	genomförs.	Här	ställs	därmed	höga	krav	på	att	specialistofficerare	har	
förmågan att förstå chefens målbild och samtidigt har förmågan att kommunicera den 
såväl uppåt som neråt i organisationen. Detta belyser återigen vikten av att specialist-
officeren	 erhåller	 en	 relevant	 utbildning	 som	möter	 de	krav	den	 ställs	 inför.	Ett	 väl	
fungerande	ledningslag	stärker	förhållandet	mellan	officerare	och	specialistofficerare	
och delar såväl ansvaret för ledarskapet som bördan av att leda.
Internationellt	finns	ofta	en	större	distans	mellan	officerare	och	specialistofficerare	

än vad vi är vana vid i Sverige. Det kortare avståndet mellan personalkategorierna som 
vi har i vår svenska kultur är i stort sett positiv men medför ofta en otydlighet i vem 
som äger vilken uppgift. Det är därför av stor vikt att förhållandet mellan de olika
personalkategorierna tydliggörs även i den svenska marinen. En viktig uppgift för er-
farna	specialistofficerare	är	att	utbilda,	utveckla	och	mentorera	juniora	officerare.	Detta	
är en uppgift som bör förtydligas och som kommer bli än viktigare när NBO-skolade 
officerare	så	småningom	försvinner.	Det	samarbete	som	här	beskrivs	bygger	band	mel-
lan personalkategorierna och ger samtidigt en ömsesidig förståelse för varandras upp-
gifter inom organisationen. Ett ömsesidigt förtroende och att arbeta mot gemensamma 
mål	är	det	som	skall	bygga	förhållandet	mellan	officeren	och	specialistofficeren	och	ge	
soldater och sjömän en välgrundad känsla för ledningens kompetens. 
Officeren	och	specialistofficeren	har	olika	utbildning	och	därmed	också	olika	upp-

gifter, roller och ansvar. Därför måste också gränsen mellan de båda vara tydlig. Detta 
ställer krav på att de båda känner till varandras uppgifter och ansvar och hur dessa 
interagerar	med	varandra	 för	 att	 nå	 chefens	 vilja	 och	 inriktning.	Specialistofficeren	
måste vara befullmäktigad att genomdriva chefens vilja genom hela organisationen 
och	detta	mandat	måste	finnas	på	samtliga	ledningsnivåer.	Likväl	som	exempelvis	en	
översergeant äger ett visst mandat på plutonsnivå måste en förvaltare ha motsvarande 
mandat	på	divisionsnivå.	Specialistofficeren	är	satt	på	sin	position	för	att	med	sin	yr-
keskunskap och sin erfarenhet utgöra ett stöd till chefen och samtidigt tillse att tagna 
beslut	genomdrivs.	Detta	mandat	är	detsamma	oavsett	nivå.	Medan	en	taktisk	officer	
ofta	besitter	ett	formellt	chefskap	förlitar	sig	specialistofficeren	på	det	ledarskap	och	
det	inflytande	denne	har	fått	genom	sin	erfarenhet	inom	yrket.	En	effektiv	organisation	
bygger på detta rollspel och när chefer inte längre är sprungna ur systemet NBO kom-
mer det bli än viktigare.
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Sammanfattning
Det kan sammanfattningsvis konstateras att en stark svensk marin är en förutsättning 
för att Sverige skall utgöra en trovärdig, attraktiv och pålitlig partner till Nato. Ett 
nära	partnerskap	till	Nato	är	en	viktig	faktor	som	stärker	Sveriges	avhållande	effekt	i	
vårt närområde och därmed ger förutsättningar för marinen att leva upp till Överbe-
fälhavarens mål. Det som, bland annat, behövs är en ökad interoperabilitet, inte bara 
materiellt utan också personellt. För att nå dit behöver marinen ta viktiga steg för att 
befullmäktiga	specialistofficerskåren	till	att	utgöra	ryggraden	i	marinen.	Inom	en	inte	
allt för avlägsen framtid står marinen med personal som helt är sprungen ur det nya 
trebefälssystemet	och	då	måste	specialistofficerskåren	vara	redo	att	möta	de	krav	den	
kommer	ställas	inför.	Marinens	utmaning	ligger	i	att	redan	idag	ge	specialistofficerskå-
ren de förutsättningar den behöver för att vara redo när det sker. Lika självklart som att 
marinen har bytt orderspråk från svenska till engelska i syfte att bli mer interoperabel, 
lika	självklart	bör	det	vara	att	befullmäktiga	specialistofficeren	och	förtydliga	rollspe-
let i ledarskapet inom marinen.

I denna artikel har författaren försökt svara på frågorna ”Varför behöver Sverige en 
stark marin” och ”Vad behövs”. Den svenska marinens personal och främst speciali-
stofficerare	behöver	förstå	vilka	krav	den	inom	en	snar	framtid	kommer	ställas	inför	
och vara beredd att förfånga till rors för att fortsätta styra marinens utveckling åt rätt 
håll. 

Marinen stärks genom sitt samarbete med andra och dess personals förmåga att 
stödja detta samarbete Överbefälhavaren sade att ”Vår militära förmåga skall utgöra 
en	starkt	avhållande	effekt	mot	alla	typer	av	hot	och	angrepp	där	den	unika	kompeten-
sen och förmågan hos varje anställd och frivillig är avgörande” (Bydén, n.d.). Detta 
gäller	kanske	mer	än	något	marinens	specialistofficerare.

Referenser:
Edling,	P.	 (Nr.2	2020).	En	stark	marin	-	den	främste	av	ambassadörer.	Tidskrift i Sjöväsendet, ss. 
119-122.
Högkvarteret. (2016). Militärstrategisk doktrin - MSD 16. Stockholm: Högkvarteret.
Nato. (2017). Nato NCO BI-Strategic Command Strategy and NCO Guidelines.	Mons:	SHAPE	CSEL.
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News from the seas of China and Indo-Pacific 
region
November—December 2020
2 November 2020
The third India - U.S. 2 + 2 strategic dialogue, with the foreign and defense ministers of 
the two countries, has just concluded. The joint statement issued at the end of the dia-
logue	noted	the	agreement	among	the	four	ministers	to	start	cooperation	on	a	specific	
agenda within the broad space domain—Space Situational Awareness (SSA). 
3 – 6 November 2020
The	U.S.,	Indian,	Japanese	and	Australian	navies	kicked	off	the	Malabar	2020	naval	
exercise in the Bay of Bengal, bringing the four nations together for the annual drill for 
the	first	time	in	over	a	decade.
9 November 2020
The Chinese legislature has drafted a new law granting the coast guard permission to 
use	weapons	within	 the	country’s	“jurisdictional	waters,”	opening	 the	possibility	of	
coast guard ships using more explicit armed force in disputed areas of the South China 
Sea.
Notably,	 the	law	explicitly	states	that	China’s	coast	guard	and	other	maritime	law	

enforcement	agencies	may	use	small	arms,	such	as	rifles,	or	shipborne-weapons,	such	
as	deck-mounted	guns,	when	encountering	a	ship	determined	to	be	acting	“illegally”	in	
“jurisdictional	waters,”	although	not	without	some	degree	of	caution.
The	types	of	offenses	potentially	warranting	force	include	arms	smuggling,	drugs	

smuggling, hiding and abetting criminals, obstructing law enforcement, and illegal 
economic	activity	by	foreign	vessels	in	China’s	“jurisdictional	waters.”
There	is	no	concrete	definition	of	“jurisdictional	waters.”

 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.



130

12 November 2020
The	Philippines	gave	itself	another	six	months	to	decide	whether	to	keep	a	key	military	
pact	with	the	United	States	intact	because	bilateral	efforts	have	brought	“the	renewal	of	
stability” in the South China Sea.
In	 June,	 the	Philippine	government	put	on	hold	 its	plan	 to	 terminate	 the	Visiting	

Forces	Agreement	(VFA)	with	the	U.S.	for	six	months,	after	President	Rodrigo	Duterte	
early this year threatened to pull his country out of the 1999 pact.

12 November 2020
The Trump administration issued an executive order prohibiting Americans from 
buying	 or	 holding	 stock	 in	 31	Chinese	 firms	with	military	 ties.	Among	 others,	 the	
companies	named	include	China	State	Shipbuilding	Corporation	(CSSC),	the	world’s	
largest	 commercial	 shipbuilder	 and	China’s	primary	naval	 shipbuilder;	China	Com-
munications	Construction	Corporation	(CCCC),	the	world’s	largest	port	construction	
and	dredging	company;	and	the	Chinese	telecom	equipment	firm	Huawei,	which	has	
attracted American scrutiny over alleged security risks in its cellular communications 
equipment.	The	order	gives	American	entities	with	publicly	traded	shares	in	the	named	
firms	until	November	2021	to	divest	their	holdings

15 November 2020.
Fifteen	countries	have	formed	the	world’s	largest	trading	bloc,	covering	nearly	a	third	
of	the	global	economy,	the	Regional	Comprehensive	Economic	Partnership	(RCEP).

It is made up of 10 Southeast Asian countries (Vietnam, Malaysia, Singapore, Bru-
nei,	Indonesia,	Philippines,	Thailand,	Laos,	Myanmar	and	Cambodia),	as	well	as	South	
Korea,	China,	Japan,	Australia	and	New	Zealand.
The	deal	excludes	the	U.S.,	which	withdrew	from	a	rival	Asia-Pacific	trade	pact,	the	

Trans-Pacific	Partnership	(TPP)	in	2017.	President	Donald	Trump	pulled	his	country	
out	of	it	shortly	after	taking	office.

India was also part of the negotiations, but it pulled out last year over concerns that 
lower	tariffs	could	hurt	local	producers.	Signatories	of	the	deal	said	the	door	remained	
open for India to join in the future.
The	pact	is	seen	as	an	extension	of	China’s	influence	in	the	region.

17 November 2020
Japan and Australia agreed on a breakthrough defense pact allowing reciprocal visits 
for training and operations.

The Reciprocal Access Agreement (RAA) strengthens defense ties between the two 
U.S. allies. It provides a legal and administrative framework for the Japanese and Aus-
tralian	armed	forces	to	have	access	to	each	other’s	bases	and	cooperate	more	closely.

The pact allows Japanese and Australian troops to conduct training and joint ope-
rations.

18 – 22 November 2020
China simulates landing on Taiwan. Three Type 071 amphibious dock landing ships 
attached	 to	 a	 landing	 ship	 flotilla	 with	 the	 navy	 under	 the	 PLA	 Southern	 Theater
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Command conducted a four-day maritime training exercise. It focused on 10 subjects 
including	comprehensive	defense	and	the	transfer	of	landing	craft	air	cushions,	live-fire	
operations	and	visit,	board,	search	and	seizure	operations.
In	a	separate	event	also	in	the	South	China	Sea,	a	flotilla	of	Type	022	stealth	missile	

boats conducted a real combat scenario drill, with the catamarans training in compre-
hensive attack and defense, air defense and anti-terrorism.

23 November 2020
China	has	laid	out	 the	broad	goals	and	objectives	for	 its	14th	Five	Year	Plan	(FYP),	
2021–2025. 
For	the	next	FYP,	the	goal	is	to	accelerate	military	modernization,	so	the	PLA	will	

be	fully	mechanized	and	informationized	by	2027.	The	PLA	was	founded	in	1927,	so	
the	2027	target	date	is	in	part	an	effort	to	capitalize	on	the	centennial	of	its	founding.	

24 November 2020
Taiwan	has	 started	building	 its	first	 domestically	developed	 submarine,	with	 a	U.S.	
combat	system,	as	it	tries	to	boost	the	self-ruled	island’s	defenses	against	increasing	
military threats from Beijing.
President	Tsai	Ing-wen	officiated	at	an	inauguration	ceremony	for	the	submarine—

the	first	of	eight—which	is	due	to	be	completed	in	the	third	quarter	of	2024,	with	sea	
trials scheduled for 2025.

It will be armed with MK-48 Mod 6 Advanced Technology heavyweight torpedoes, 
UGM-84L sub-launched Harpoon Block II missiles, and other combat and digital sonar 
systems provided by U.S. suppliers Lockheed Martin and Raytheon.

Construction of the prototype submarine will take 78 months and delivery of the sub 
to the navy will be made by 2025.

26 November 2020
The	Netherlands	published	its	first	official	strategy	paper	for	the	Indo-Pacific,	just	ten	
weeks after Germany had brought out its own. The two countries are now part of a club 
of three in Europe, after France led the way in 2018.

The German and Dutch strategies are both comprehensive and include areas such as 
climate change, peace and security in the region, and respect for human rights and the 
rule of law. The two countries make the case for free trade and enhanced connectivity, 
with the Germans putting an extra emphasis on closer cultural cooperation. All this 
under multilateral umbrellas, such as the United Nations or the Association of Southe-
ast Asian Nations.

27 November 2020
COVID-19 pandemic: The supply ship Dongpinghu (Hull 960) attached to the 36th 
escort	taskforce	of	the	Chinese	People’s	Liberation	Army/Navy	left	the	Port	of	Djibouti	
after	more	than	7	hours’	in-port	replenishment.	This	is	the	first	in-port	replenishment	
of the taskforce since it set sail from China on September 3. And all the supplies of the 
in-port replenishment came from domestic China.
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30 November 2020
The	Chinese	PLA/N	commissioned	a	newly	developed	hospital	ship,	which	will	serve	
as a mobile medical force in the Spratly Islands.

The Nanyi 13 has a length of 109 meters, a width of 17 meters and a displacement of 
more than 4,000 tons, and can host a rescue helicopter, 
The	ship’s	main	missions	will	be	medical	support	for	military	personnel	and	civilians	

on the islands and reefs of the Spratlys and those on ships in the region, international 
humanitarian	aid,	emergency	rescue,	personnel	transport	and	scientific	experiments.

31 November 2020
The	Chief	of	Staff	of	the	French	Navy	Admiral	Vandier	met	with	his	Japanese	coun-
terpart Admiral Hiroshi Yamamura in Tokyo yesterday. Meanwhile, the Rubis-class 
nuclear-powered attack submarine Emeraude made a rare port of call in Guam (after 
Perth	on	10	November	2020).	The	two	events	are	connected	with	France’s	strategy	in	
the	Indo-Pacific	region.

1 December 2020
The U.S. Department of Defense is moving ahead with plans to formally build a backup 
airbase at Tinian Island, located just 100 miles to the north of its giant and highly strate-
gic	U.S.	military	airbase	on	Guam,	known	as	Andersen	Air	Force	Base.	The	Pentagon	
is	working	to	expand	its	existing	airfields	located	deep	in	the	Pacific	and	even	create	
new ones that it could use during a major peer-state clash, namely with China, in the 
vast region.

1 December 2020
The	United	States	 accused	China	of	 “flagrant	violation”	of	 its	obligation	 to	 enforce	
international	 sanctions	 on	North	Korea	 and	offered	 rewards	 of	 up	 to	 $5	million	 for	
information about sanctions evasions.

In the past year, the United States had observed ships carrying prohibited coal or 
other sanctioned goods from North Korea to China on 555 separate occasions.

6 December 2020
The British navy will dispatch an aircraft carrier strike group to waters near Japan 
as soon as early 2021, Japanese government sources said, in a rare development that 
comes amid the growing maritime assertiveness of China in the region. The group, 
including the aircraft carrier HMS Queen Elizabeth, is expected to conduct joint ex-
ercises	with	the	U.S.	military	and	Japan’s	Self-Defense	Forces	during	its	stay	in	areas	
including	off	the	Nansei	Islands	chain	in	southwestern	Japan.

6 December 2020
Japan, France, and the United States will hold joint military drills on land and sea for 
the	first	time	in	May	2021	as	the	Chinese	military	steps	up	activity	in	the	region,
The	exercises,	conducted	on	one	of	Japan’s	uninhabited	outlying	islands,	will	focus	

on	providing	relief	efforts	during	a	natural	disaster,	but	parts	could	also	form	the	basis	
for a defense against attack,
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7 December 2020 
China’s	exports	jumped	in	November	by	the	most	since	early	2018,	pushing	its	trade	
surplus to a monthly record high and underlining how global demand for pandemic-
related	goods	is	supporting	a	growth	rebound	in	the	world’s	second-largest	economy.

10 December 2020
China	People’s	Liberation	Army	has	launched	a	form	of	“gray	zone”	warfare.	In	this	
irregular	 type	of	conflict,	which	stops	short	of	an	actual	shooting	war,	 the	aim	is	 to	
subdue the foe through exhaustion.

Beijing is conducting waves of threatening forays from the air while ratcheting 
up	existing	pressure	 tactics	 to	erode	Taiwan’s	will	 to	 resist.	The	flights	complement	
amphibious landing exercises, naval patrols, cyber attacks and diplomatic isolation.

17 December 2020
China is upgrading a naval base in Hainan where it is building a new dry dock. It will 
large	enough	for	China’s	new	Type-003	super	carrier.	Construction	of	the	dock	started	
in 2016 and now appears close to completion. 

Having a dry dock on Hainan indicates that aircraft carriers could be permanently 
based on the island. 

20 December 2020
Chinese	aircraft	carrier	group	led	by	the	country’s	newest	carrier,	the	Shandong, sailed 
through the sensitive Taiwan Strait, the day after a U.S. warship transited the same 
waterway the day before, the 12th such mission by the U.S. Navy this year.
While	it	is	not	the	first	time	China’s	carriers	have	passed	close	to	Taiwan,	it	comes	at	

a time of heightened tension between Taipei and Beijing.

22 December 2020
The U.S. Navy sent the destroyer USS John S. McCain nearing the contested Spratly to 
“challenge	restrictions	on	innocent	passage	imposed	by	China,	Vietnam,	and	Taiwan.”	
The operation came after the United States military warned in a document that it would 
be	“more	assertive”	against	Beijing.

23 December 2020
French Navy Rubis-class nuclear powered submarine (SSN) Émeraude continues its 
long	duration	deployment	in	the	Pacific	region:	It	recently	trained	with	the	JMSDF	and	
U.S.	Navy	in	the	Philippine	Sea.

25 December 2020
China	flew	its	biggest	warplane,	the	Y-20	transporter	to	Fiery	Cross	Reef	in	the	dispu-
ted	South	China	Sea.	The	huge	aircraft	was	seen	on	the	airstrip	on	the	militarized	reef	
in the Spratly Islands but was not observed loading or unloading cargo.
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30 December 2020
Details	for	South	Korea’s	LPX-II	light	aircraft	carrier	were	finalized	and	the	necessary	
budget	was	officially	allocated	in	the	2020~2024	Mid-Term	Defense	Plan.
The	program	is	now	officially	underway.	This	ship	is	expected	to	enter	service	with	

the Republic of Korea (ROK) Navy in 2030.
It	will	also	not	feature	ski-jump	and	will	have	two	islands.	Primary	aircraft	will	be	

F-35B Lightning II and its sensor and weapon suite will be all indigenous. 

31 Dec 2020
Arleigh Burke-class guided-missile destroyers USS John S. McCain (DDG-56) and 
USS. Curtis Wilbur (DDG-54) conducted a routine Taiwan Strait transit.
It	was	the	13th	mission	through	the	sensitive	strait	in	2020	but	the	first	time	in	the	

year that the U.S. had sent double destroyers there.
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 Ledamoten
NIKLAS WIKLUND

Replik till kapten Patrik Hulterström
Patrik	Hulterström	har	 i	TiS	3/2020	genom	en	egen	artikel	replikerat	på	min	artikel	
”Svensk marintaktik – existerar det någon sådan”

Efter att ha tagit del av Hulterströms artikel står det klart för mig att våra argumen-
tationer tar avstamp från två skilda utgångspunkter. Jag uppfattar att Hulterström tar 
sitt avstamp i argumentationen ur ett strikt akademiskt perspektiv och att underteck-
nad tar avstamp utifrån ett mer praktiskt perspektiv där taktiken är en ”vital del” som 
kommer att utgöra skiljelinjen mellan framgång och katastrofala konsekvenser. Det jag 
uppfattar som Hulterströms huvudsakliga argument mot min artikel, är att jag inte har 
analyserat begreppet taktik på djupet eller redovisat forskningsläget, samt att en analys 
av begreppet taktik borde börja med en analys av begreppet krigföring.

Då min artikel är en debattartikel, och inte en forskningsartikel så har jag inte valt 
detta angreppssätt. Därmed har undertecknad, i denna kontext, inte haft som ambition 
gräva djupt i frågan om krigföring och kopplingen mellan strategi och taktik. I min 
artikel	belyser	jag	istället	fem	olika	områden	där	jag	har	identifierat	ett	antal	faktiska	
problem som jag anses behöver ses över och i vissa fall även åtgärdas. 

Hulterström menar mot bakgrund av sitt eget perspektiv på frågan, att min artikel 
är missvisande. Jag hävdar att det beror på varifrån man tar sin ansats, och vad man 
vill uppnå med en artikel. Akademien har sina behov och preferenser, och arbetar ofta 
med tidsförhållanden som är mer vida. I Försvarsmakten pågår verksamheten H24, där 
förbanden har att hantera verkligheten och utvecklingen här och nu. Detta ställer enligt 
mitt	synsätt,	krav	på	åtgärder	över	tid	för	att	täta	identifierade	luckor	som	kan	förbättra	
oddsen vid en konfrontation med en motståndare, något som i värsta fall skulle kunna 
ske imorgon. Varefter förutsättningarna förändras måste taktik utvecklas och kommu-
niceras	inom	egna	styrkor	för	att	täcka	egna	blottor	och	exploatera	fiendens.	Kraven	för	
utvecklingen	är	inte	lika	sofistikerade	som	inom	akademin	–	det	räcker	med	att	vinna.

Niklas Wiklund är kommendörkapten och chef 
för tredje helikopterskvadronen i Ronneby. 
Wiklund har tidigare erfarenhet från ytattack-
förbanden med tjänstgöring på robotbåtar och 
korvetter samt stabsbefattningar på flottilj och 
divisionsnivå.
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Jag har i min artikel tagit upp ett antal olika aspekter inom området taktik jag anser 
är i behov av översyn. Bland annat; Behov av ett mer adekvat och användbart tak-
tikreglemente. Behov av en mer relevant taktikutbildning i syfte att i högre grad om-
fatta taktikens praktik. Att bättre anpassa den marina organisationen för att omhän-
derta och implementera taktiska erfarenheter. Som fond för detta, och en ingress till 
min	artikel	 tog	 jag	även	upp	behovet	av	en	fastställd	definition	av	begreppet	 taktik.	
Hulterström valde i sin replik att skjuta ned fonden, men undvek att diskutera någon av 
de övriga aspekterna som var de centrala i artikeln, som kan bidra till att vi direkt eller 
indirekt blir farligare för en motståndare. Jag hoppas att Hulterström framöver även 
tar sig an dessa aspekter i syfte att berika debatten och bidra med fördjupad kunskap.

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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Book Reviews1

Two	 significant	 books	 about	 British	 intelligence	 and	 about	
Royal	Navy	history	were	published	in	2020.	The	first	and	fo-
remost of these is British Naval Intelligence Through the 
Twentieth Century by Andrew Boyd (Seaforth Publishing, 
Hardback, £35). Boyd has already distinguished himself as 
a	historian	of	 the	first-class	with	his	2017	book.	The Royal 
Navy in Eastern Waters: Linchpin of Victory 1935-42, in 
which he explained how control of the Indian Ocean enabled 
Britain and the Royal Navy to face down the challenge of Ja-
pan in the east, while allowing the process of defeating Italy 
and then Germany in the Middle East. 

Boyd opens his second book with an analysis of British 
naval intelligence since the Battle of Trafalgar, highlights the 
empirical	 	 effect	of	 the	creation	of	 the	Hydrographic	Office,	
the spread of a worldwide network of submarine telegraphic 
cables (often under British control) from the later 1830s, and 
from the mid-1800s the growth of a network of naval atta-
chés	 to	 serve	 abroad,	 and	 he	 identifies	 key	 individuals	who	
drew these developments together. He concludes with revela-
tory disclosures about submarine operations in the high North 
during	the	Cold	War,	which	was,	he	concludes	“Britain’s	sing-
le most important defence intelligence contribution in the se-
cond	half	of	the	Cold	War	and	a	major	contributor	to	GCHQ’s	
defence	intelligence	effort”	and	to	the	Special	Relationship.	In	between,	there	is	almost	
no episode of Royal Navy history on which Boyd does not cast the light of intelligence 
history. Certainly, future historians will not be able to write British naval history wit-
hout looking up what Boyd now reveals.

1. These reviews have earlier been published in Warships International Fleet review (WIFR).

 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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It is important to remember that Roskill wrote this four-volume War at Sea in the 
1950/60s without reference to the Enigma secret and that many admirals also wrote 
their memoirs in the post-war period without disclosing what they knew from intel-
ligence sources about their foe. In recent years there has been something of an over-
correction	and	a	gullible	public	tend	to	think	from	films	about	Enigma,	Turing,	that	
Blethchley	Park	won	the	war,	but	as	Boyd	puts,	“the	story	is	more	complicated”.

Boyd writes sublimely, he has clearly read voraciously both the primary and secon-
dary	courses,	and	as	a	former	naval	officer	(he	was	a	submariner)	and	as	a	diplomat	in	
the	Foreign	Office,	he	has	a	feel	for	the	subject	under	review.	
However,	Boyd’s	great	ability	is	to	set	events	of	a	momentous	century	into	their	con-

text,	to	contextualise	and	analyse,	like	the	good	intelligence	officer	he	would	have	him-
self have made, while entertaining the reader. It is not just this reviewer, but Andrew 
Lambert,	Peter	Hennessey,	Eric	Grove,	Saul	David,	and	NAM	Rodger	who	reckon	that	
Andrew Boyd has taken his place as one of the leading naval historians of the current 
era. This book will become a classic work of reference, a superb, sophisticated, and 
comprehensive re-examination of the role and uses of intelligence and a must-read for 
future writers of naval history.
By contrast, Behind the Enigma: The Authorised History 
of GCHQ, Britain’s Secret Cyber-Intelligence Agency by 
John Ferris (Bloomsbury, hardback, £30), even at 848 pa-
ges,	is	lightweight.	GCHQ	did	not	acquire	its	name	until	after	
the Second War World, and here Ferris examines the origins 
of modern British SIGINT in the 19th century, and its develop-
ment	 through	 the	first	half	of	 the	20th century, until modern 
times. Of course, the balance is tilted away from naval history 
and more towards intelligence history, but much of what is 
now known as SIGINT started in the Admiralty before and 
during the First World War, including the capture of codes 
books, the training of cryptographers and wireless intercepts - 
which	later	became	known	as	‘Y’	intelligence.			Ferris	also,	for	example,	touches	on	the	
decoding	in	the	Admiralty	of	the	Zimmerman	telegram	which	helped	to	bring	the	USA	
into the First World War in 1917. Elsewhere he makes the curiously unsubstantiated 
claim	that	“Britain	deliberately	sailed	convoys	at	U-boats,	to	draw	them	into	battle”.	
Nevertheless,	Ferris	is	in	agreement	with	Boyd	that	Bletchley	Park,	the	wartime	home	
of GCHQ, played an important role in the war, but was not the war winner that received 
opinions	tend	to	think	it	was.	However,	Ferris’	book	suffers	like	many	recent	‘official	
histories’	of	being	impossible	to	check	or	to	know	what	has	been	left	out.	Worse,	Ferris	
has left too much of himself, his subjective opinions, and his own earlier writings in the 
book, and the source notes suggest that he has spent more time at Kew and even on the 
internet than he might have done in GCHQ archives. 
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Conceptualizing Maritime & Naval Strategy: Festschrift 
for Captain Peter M Swartz (Institute for Security Policy, 
Nomon, paperback, 79€).	Published	as	number	three	in	the	
Kiel	Seapower	Series,	this	book	promised	to	contain	‘every-
thing you ever wanted to know about maritime strategy, but 
never	dared	to	ask’,	and	it	certainly	lives	up	to	its	promise.	A	
score of essays by leading scholars from around the world, co-
ver all aspects of maritime and naval strategy. Of course, the 
essays are mostly US-centric, but the Cold War and India, for 
example, are covered (but not China). One of the more fasci-
nating essays is by Seth Copsey in which compares the use of 
seapower by Venice and by the United Kingdom and what he 
calls	‘the	cost	of	abdication’.	Venice,	from	a	tiny	geographical	base	ruled	the	Western	
Mediterranean for centuries, and the UK performed a comparable sleight of arms from 
its island base. In his wide-ranging and well-sourced essay, Copsey point is that once 
circumstances forced UK from a maritime strategy to a continental strategy (war on 
the Western Front) that strategy bankrupted the country. States that depend upon the 
sea	for	their	trade	and	security	require	undiminished	attention	to	maritime	strategy	and	
the	good	judgement	to	unify	politics	with	this	strategy.	Peter	Swartz	has	been	a	leading	
light	in	the	world	of	naval	analysis	and	maritime	and	naval	strategy	for	over	a	quarter	
of	a	century,	and	this	book	is	a	very	fitting	tribute	to	him.	
Nelson’s Letters to Lady Hamilton and Related Docu-
ments (Routledge for the Navy Records Society, hardback, 
£120) Other collections of letters between Admiral Lord Nel-
son and Lady Emma Hamilton exist, but none so encyclopa-
edic or scholarly as this by the German professor Marianne 
Czisnik.	Nearly	all	Nelson’s	letters	to	Emma	exist	and	can	be	
traced, because Emma did not, fortunately, destroy his letters 
as she had promised. By contract few of her letters have survi-
ved. Both wrote letters in the stream of consciousness, and the 
consequence	is	that	the	great	man’s	last	and	historically	most	
interesting	 years	 are	 told	 by	 himself:	 the	 effect	 is	 as	 if	 you	
were listening to Nelson talking to you about political and strategic issues, about his 
practical	worries	about	running	the	fleet	on	a	day-to-day	basis,	and	private	and	much	
more	intimate	matters.	Czisnik	includes	Nelson’s	letter	of	16	March	1805	in	which	the	
writes	to	Emma	that	“that	I	hope	very	soon	that	I	shall	embrace	the	substantial	part	of	
you	rather	the	ideal,	that	will	I’m	sure	give	us	both	real	pleasure	and	exquisite	happi-
ness”. These letters are available in pdf to members of the Navy Records Society (as are 
the	society’s	previous	160-plus	volumes),	which	makes	membership	a	very	worthwhile	
investment.
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Bokanmälan av ”Amiral. Du Sel et des étoiles.” 
Av Alain Coldefy (Favre, Lausanne 2020, 25€)
Det hör till ovanligheterna att ledamöter 
av KÖMS skriver sina memoarer. Var-
för är det så? Beror det på Jantelagen? 
Många ledamöter, inte minst före detta 
marinchefer, borde ha mycket att berätta. 
Hur som helst, hedersledamoten amiral 
Alain Coldefy har gjort det; Amiral. Du 
Sel et des étoiles är resultatet. 

Denna bok är dock inte en memoarbok 
av typen ”När jag föddes var liten och 
så blev jag äldre och…”. Coldefys bok 
börjar i och för sig med en kort skildring 
av	hur	han	kom	till	flottan.	Men	därefter	
är boken uppbyggd kring kortare eller 
längre episoder i karriären och därmed 
sammanhängande	 reflektioner	 för	 att	
mot slutet bli allt mer strategisk. Här 
finns	mycket	 av	 intresse.	Den	 första	 av	
dessa handlar om när Coldefy är chef för 
en Task Group med hangarfartyget Foch 
som kärna under Kosovo-kriget 1997. 
Här	 inträffar	 en	 intressant	 episod.	 Ser-
berna	 hotade	 den	 internationella	 flott-
styrkan från sin bas i Kotor, som ligger 

 Ledamoten
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i en skyddad vik. USA ville skydda sig mot hotet genom att bomba staden och ör-
logsbasen. Frankrike vägrade; Coldefy lade i stället en SNA (atomdriven attackubåt) i 
inloppet. Denna avskräckte serberna samtidigt som den gav Frankrike ovärderliga un-
derrättelser bl.a. om amerikanska och brittiska insastser med kryssningsrobotar; vilka 
dessa inte gärna informerade sina allierade om. USA krävde att få ersätta den franska 
ubåten med en av sina egna, beväpnad med kryssningsrobotar, vilket Coldefy vägrade. 
Och så blev det.

Läsaren får också följa Coldefy som fartygschef på fregatt och hangarfartyg. Skild-
ringen fångar här själva essensen i det ansvar som åvilar en FC till sjöss. Han lyckas 
också väl att förklara vad det innebär att vara sjöman ombord på ett örlogsfartyg.

Men boken har vidare ambitioner än att skildra örlogslivet. Den är också en plai-
doyer för ett Frankrike – och ett Europa – som har vilja och förmåga att främja och 
försvara sina intressen till sjöss och i världen i övrigt. 

Amiral Coldefy har tjänstgjort i den högsta franska politiska och militära ledningen 
samt, efter pensioneringen, i försvarsindustrin. Dessa erfarenhet leder till följande in-
tressanta jämförelse: ”När en industri tar felaktiga strategiska beslut slutar det med att 
aktieägarna	befinner	sig	avklädda	i	tamburen.	När	ett	land	gör	felaktiga	val	avseende	
sitt	försvar,	slutar	det	med	att	dess	soldater	befinner	sig	på	kyrkogården.”

Boken har fått stor och positiv uppmärksamhet i media. Vilket gör att den inledande 
frågan återkommer: varför skriver inte våra amiraler sina memoarer?
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Den 16 december levererades HMS Uppland till Marinen från FMV efter genomförd halv-
tidsmodifiering. Marinchefen konteramiral Ewa Skoog Haslum konfirmerar mottagandet med 
en så kallad ”Coronahälsning” från Chefen för Marinmateriel vid FMV, konteramiral Odd 
Werin. Såväl HMS Gotland och HMS Uppland är därmed överlämnade till Marinen. Den 
tredje ubåten i serien HMS Halland kommer att ges en livstidsförlängning senare.

Den 25 januari teckande Chefen för Marinmateriel vid FMV, konteramiral Odd Werin, kon-
trakt med Saab Kockums VD Lars Tossman om att genomföra Produktdefinitionsfas (PDF = 
arbete som som leder till slutlig kravställning) för Halvtidsmodifiering av de fem Visbykorvet-
terna och även att genomföra PDF för nästa generations korvetter, Visby G2 (generation 2).  

TIS MARINMATERIELMEDDELANDE NR 1/21
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