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Meddelanden 
från

Kungl. Örlogsmannasällskapet
Nr 3/2021. Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i Stockholm 
onsdagen den 17 februari 2021
(För TiS anpassat utdrag ur protokoll)
Det digitala sammanträdet ägde rum onsdagen den 17 februari 2021 klockan 18.00 på 
Sjöfartshuset i Stockholm i närvaro av 66 ledamöter varav 7 i Sjöfartshuset och 59 via 
digital uppkoppling. Sammanträdet hade utöver deltagare i Sverige även deltagare på 
plats i Storbritannien, Finland och Norge.

§ 1 Förklarades sammanträdet för öppnat.

§ 2 Meddelades att sedan föregående möte har inga ledamöter avlidit.

§ 3 Föredrog sekreteraren sammanträdesprotokoll från föregående sammanträde   
  (sammanträdet 2021-01-18 i Stockholm) som med godkännande lades till   
  handlingarna.

§ 4 Ordförande orienterade om att i kommande nummer av TiS (1/21) finns hela det  
  omfattande jubileumsprogrammet beskrivet.

§ 5 Höll ordinarie ledamoten Leif Grundberg inträdesanförande under rubriken   
  Östersjöns hemligheter – ett ”världsarv” under ytan. Om VRAK och spåren   
	 	 efter	den	glömda	flottan. Följde lång och engagerad frågestund.
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§ 6 Höll vetenskapsgren III en orientering om de beställningar som FMV har lagt   
  på industrin avseende amfibieförbanden, logistikförbanden samt HTM Visby   
  och Visby Generation 2. Följde lång och engagerad frågestund.

§ 7 Inga övriga frågor framfördes.

§ 8 Meddelade sekreteraren att nästa ordinarie digitala sammanträde äger rum   
  onsdagen den 17 mars 2021 i Stockholm, kl. 18.00. Öppet sammanträde med   
  stadgeenliga förhandlingar. Inträdesanförande av OL Patrik Oksanen. Försvars- 
  ministern Sr Peter Hultqvist orienterar om försvarsbeslutet med fokus på   
  sjöförsvaret.

  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. 

Nr 4/2021. Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i Stockholm 
onsdagen den 17 mars 2021
(För TiS anpassat utdrag ur protokoll)
Det digitala sammanträdet ägde rum onsdagen den 17 mars 2021 klockan 18.00 på 
Sjöfartshuset i Stockholm i närvaro av 208 ledamöter och inbjudna gäster varav 7 i 
Sjöfartshuset och 201 via digital uppkoppling. Sammanträdet hade utöver deltagare i 
Sverige även deltagare på plats i Belgien, Finland, Frankrike, Norge och Storbritan-
nien. Detta är sannolikt ett rekorddeltagande i ett ordinarie sammanträde.

§ 1 Förklarades sammanträdet för öppnat.

§ 2 Meddelas att sedan föregående möte har HL amiral Jan Klenberg Finland och   
  OL Kristoffer Huldt avlidit. Ordförande påkallade en stunds tystnad.

§ 3 Föredrogs sammanträdesprotokoll från föregående sammanträde (sammanträdet  
  2021-02-17 i Stockholm) som med godkännande lades till handlingarna.

§ 4 Ordförande orienterade om jubileumsprogrammet som i sin helhet finns   
  beskrivet i TiS 1/21och läste upp målsättningen med jubileumsfirandet.

§ 5 Höll Försvarsministern Sr Peter Hultqvist anförande om försvarsbeslutet med   
  fokus till sjöförsvaret. Följde lång och engagerad frågestund.

§ 6 Höll OL Patrik Oksanen inträdesanförande under rubriken Kommunikation för   
  en marin strategi på väg mot 2050-talet - Behov, hinder, desinformation och   
  möjligheter på vägen. Följde lång och engagerad frågestund.
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TIDSKRIFT I SJÖVÄSENDET
FÖRSTA UTGIVNINGSÅR 1836

KUNGL. ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET
- en av de kungliga akademierna -                  

Redaktör: Kommendör Lars Wedin, e-post: editor@koms.se
Ansvarig utgivare: Kommendör Per Edling, e-post: publisher@koms.se
Formgivare: Konteramiral Thomas Engevall, e-post: engevall@koms.se 
Redaktionens adress: c/o Wedin, 263 Chemin de Plan Perret, 74 920 Combloux, 
Frankrike. Telefon: +33618501438
Bankgiro: 454-8731, Organisationsnummer: 835000-4282
Tidskrift i Sjöväsendet utkommer i regel fem gånger årligen. En årsprenumeration 
kostar 250:- för prenumeranter med postadress inom Sverige och 350:- för prenume-
ranter med utrikes postadress. Avgiften betalas till bankgiro 454-8731.

§ 7 Inga övriga frågor framfördes.

§ 8 Meddelade sekreteraren att nästa ordinarie digitala sammanträde äger rum ons- 
  dagen den 21 april 2021 i Stockholm, kl. 18.00. Slutet sammanträde. Stad-  
  geenliga förhandlingar (revisionsberättelse för 2020 och fråga om ansvars-  
  frihet för styrelsen). Beslut om årsavgift och sammanträdesdagar för 2022.   
  Första diskussion om de föreslagna kandidaterna till inval. Inträdesanförande   
  av OL Fredrik Lindén. 

  Sekreteraren meddelade vidare att det i TiS 1/2021 redovisade jubileumspro-  
  grammet gäller fortfarande. Planeringsarbetet bedrivs med full kraft. Styr-  
  gruppen bedömer för närvarande att inga ändringar är nödvändiga med   
  anledning av pandemin.

  Den nyligen genomförda enkäten har glädjande nog tagits emot väl. Den 17   
  mars har 170 ledamöter besvarat enkäten vilket innebär 216 positiva svar.

  Inbjudningar och kallelser till de olika aktiviteterna kommer att skickas ut   
  senare i år.

§ 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.



149

Ordföranden har ordet

Vi befinner oss nu en bra bit in i vårt jubileumsår och på grund av fortsatta restriktioner 
avseende pågående pandemi fortsätter vi med digitala sammanträden.

Kvalitén på våra utsända möten förbättras och det är med glädje jag konstaterar att 
det senaste mötet med anförande av Försvarsminister Peter Hultqvist och inträdesan-
förande av ordinarie ledamoten Patrik Oksanen följdes av mer än 200 uppkopplade 
personer.

Efter avslutat möte stannade flera kvar online och följde upp mötet med egna diskus-
sioner och samtal. Det här är något som vi alla kan hjälpa till med att utveckla vidare.

Det var glädjande att Försvarsministern i sitt anförande pekade på att numerären för 
plattformar, förmågebredd, personalvolymer och närvaro till sjöss har en förbättrings-
potential. Han underströk också att marinen skall verka i hela skalan över fred, gråzon, 
konflikt till krig.

I KÖMS skrift En marin för Sverige står alla utgångsvärden att finna. Här finns 
förklaringar till varför svenska marinen ser ut som den gör och en beskrivning av den 
säkerhetspolitiska utvecklingen. Mot denna bakgrund visas den utmaning marinen har 
när det gäller att tillgodose vårt behov av antal plattformar.

Skriften är idag lika aktuell som när den publicerades för tre år sedan. Den är bra att 
ha som en grund för diskussioner och argumentation.

Under mars månad genomfördes en intresseförfrågan om ledamöternas intresse för 
närvaro vid Högtidssammanträdet den 15 november för vår fortsatta planering. Jag 
gläds åt den snabba och höga svarsfrekvensen och det positiva utfallet.

Det kommer att vara något att se fram emot och något att minnas under lång tid efter 
genomförandet.

Under året kommer vi att fortsätta utveckla våra internationella kontakter för ökad 
dialog och kunskap inom det marina och maritima området.

Jag önskar er god läsning med denna TiS.

Väl mött!
Anders Grenstad
Ordförande i Kungl. Örlogsmannasällskapet
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Ledarskap och stridsmoral
”De fysiska krafterna utgör bara handtaget av trä, under det att de moraliska är den 
ädla metallen, det egentliga slipade vapnet.”1

I TiS nr 1 behandlade VSG I (vetenskapsgren I) de fysiska krafterna – fartygen, 
vapnen etc. I detta nummer behandlar VSG II ”den ädla metallen” – personalen och 
utbildningen. 

Det finns många exempel på hur en skickligt ledd flotta kunnat vända underläg-
senhet till seger. Det mest berömda exemplet är kanske slaget vid Salamis (480 f.kr.). 
Ett annat Trafalgar 1805. Amiral Cunninghams (1883 – 1963) memoarer A Sailor’s 
Odyssey visar hur britterna vann i Medelhavet under 2:a världskriget tack vare enastå-
ende yrkesskicklighet, sjömanskap och offensivanda. 

Detta nummer av TiS inleds med en uppdatering om KÖMS 250 år av projektleda-
ren, ledamoten Emilson. 

Marinchefens, ledamoten Skoog Haslum, inträdesanförande slår an tonen när hon 
avslutningsvis konstaterar att försvarsbeslutet innebär ”en utmaning där ledarskapet 
på alla nivåer kommer att vara avgörande.” 

Härefter följer VSG II del där ledamöterna Brännvall, Hård af Segerstad, Nilsson 
och Martinsson redogör för olika aspekter av försvarsbeslutet med avseende på perso-
nal och utbildning. Härutöver redogör ledamoten Granlund för återetablering av amfi-
bieförband på västkusten, ledamoten Linders argumenterar i sitt inträdesanförande för 
en ny organisation av marinens sjukvård och ledamoten Thomsson tar upp akademiska 
aspekter på officersutbildningen. Ledamoten Svensén diskuterar de flesta sjömäns 
gissel: sjösjukan. Finland är nu vår närmaste operativa partner, därför är ledamotens
Rautavas inträdesanförande om den finska sjöofficersutbildningen av vikt. VSG II del 
avslutas med att dess ordförande, ledamoten Brännvall, presenterar utdrag ur årsberät-
telsen för 2019 – 2020.

Efter detta block redogör ledamoten Coldefy för den franska marinens utveck-
lingsplan Mercator som är indelad i tre block: A combat navy, a forefront navy (bl.a.

1. Carl von Clausewitz, Om kriget. Bonniers. Uddevalla 1991, sid 152.

Redaktörens spalt
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avseende innovation) och of all talents. Innovation betonas över huvud taget av den 
franska försvarsmakten – hur är det i svenska försvaret?

Ledamoten och flottiljchefen Wikingsson diskuterar vad som är bäst i sjötjänsten: 
värnpliktiga eller anställda sjömän. Kommendörkapten Theander tar upp det eviga av-
vägningsproblemet mellan prioritering av nutid respektive framtid. Avdelningschefen 
vid FMV Aspenstam argumenterar för förnyelse av amfibiekårens materiel. Ledamo-
ten Gustavsson berättar om sovjetiska flottans närvaro på Åland under andra världs-
kriget. 

Slutligen ger ledamoten Eudeline en uppdatering om det allt allvarligare läget i 
IndoPac-regionen.

**************
Nästa nummer har deadline 15/6.

TiS kommer att byta redaktör med utgången av 2021. KÖMS söker därför en efter-
trädare till nuvarande innehavare av ämbetet! Kontakta gärna undertecknad på 
(editor@ koms.se) eller valberedningens Christian Allerman (allerman.christian@
gmail.com).

GMY2

Lars Wedin
Redaktör för Tidskrift i Sjöväsendet

2. 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.



152
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Kungl. Örlogsmannasällskapets 
250-års jubileum

Genomförande av 250-årsjubileet
Kungl. Örlogsmannasällskapets Jubileumsår är nu i gång och planeringen inför hös-
tens jubileumsaktiviteter pågår med full styrka.

Som tidigare meddelats så har akademien p.g.a. den rådande pandemin valt att för-
lägga jubileumsaktiviteterna till det andra halvåret 2021.

Pandemins utveckling och den aktuella vaccinationssituationen följs nu noga av 
styrgruppen för jubileet. Givet den information som idag är tillgänglig så bedömer 
akademiens ledning att inga ändringar i jubileumsprogrammet just nu är nödvändiga 
att genomföra p.g.a. pandemiläget. Situationen omprövas dock löpande och styrgrup-
pen återkommer med kompletterande information om så blir nödvändigt.

Det innebär att den redovisade planen för jubileumsaktiviteter i TiS nr 1 2021 fort-
farande är helt aktuell.

Inför det kommande Högtidssammanträdet och den stundande Jubileumsmiddagen 
så har en enkätundersökning om deltagande genomförts. Resultatet av denna är att 
intresset från ledamöterna av att deltaga är mycket stort, vilket är glädjande.

Kungl. Örlogsmannasällskapets ledamöter kommer att bli inbjudna till samtliga 
jubileumsaktiviteter. Inbjudningar för respektive aktivitet kommer att skickas ut till 
ledamöterna senare under året.

Sammanhållande för jubileet är projektledaren, ledamoten Per-Anders Emilson
(e-post: pa@paemilson.se).
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Nedan finner ni en sammanställning av de jubileumsaktiviteter som planeras:

Kungl. Örlogsmannasällskapets 250-årsjubileum

Genomförandet av jubileumsprogrammet 
Den 28 augusti 2021. Flottans Musik – en Marin Kulturbärare 
Kungl. Örlogsmannasällskapet bidrager till Kungl. Musikaliska Akademiens föreläs-
ningsserie Genomförandet sker i Stockholm.

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 Sjöofficerssällska-
pets i Karlskrona lokaler samt i 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 Sve-
riges Marina Akademi samt analysera och belysa centrala frågor och utmaningar för 
svensk sjöfart, forskning och teknikutveckling. Det blir aktiviteter vid Göteborgs Gar-
nison, ett symposium i Wallenstamsalen i Göteborgs 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 kommer att innehålla materielförevisningar och ett symposium. Syftet är att 
ge Kungl. Örlogsmannasällskapets perspektiv på dagens och framtidens utveckling 
av marina operationer och marin taktik. Genomförandet äger rum på Berga och på 
Hårsfjärden. 

Den 9 november 2021. Symposium om Marinens officersutbildning 
Symposiet består av tre delseminarier som behandlar yrkesofficersutbildningen
(officersprogrammet) reservofficersutbildningen och mariningenjörssystemet. Sympo-
siet genomförs under eftermiddagen på Karlberg.

Den 10 november 2021. Framtidens marina teknik – svensk forskning   
och teknikutveckling
Genomföres under eftermiddagen i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens lokaler, 
Stockholm. Syftet är att presentera trender och visioner inom forskning och teknik-
utveckling. 

Den 11 november 2021.  Marinkonferens – Marinen som strategisk resurs
Marinkonferensen genomförs som ett halvdagssymposium i Medelhavsmuseets loka-
ler.
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Den 12 november 2021. Bokrelease av Jubileumsskrift
Genomföres i halvdagsformat som avslutas med mingel. Preliminär plats är Försvars-
högskolan.

Den 15 november 2021 Högtidssammanträde och Jubileumsmiddag
Högtidsammanträdet genomförs på Muskaliska (Nybrokajen) i Stockholm med start
kl 16.00. Jubileumsmiddagen genomförs på Grand Hotel i direkt anslutning till Hög-
tidssammanträdet.

Abstract: The Royal Swedish Society of Naval Sciences anniversary 250 year is now 
underway and the planning for this autumn ś anniversary activities is in full prepa-
ration. As previously announced, because of the current pandemic the academy has 
chosen to locate its anniversary activities to the second half of 2021. The development 
of the pandemic and the current vaccination situation are closely monitored by the 
steering group for the anniversary. Given the information that is available today, the 
academy board believes that no changes to the anniversary program are currently ne-
cessary to implement due to the pandemic. However, the situation is reviewed on an 
ongoing basis and the steering group will return with supplementary information if 
necessary.
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Bli medlem i Sjöhistoriska Samfundet!
Sjöhistoriska Samfundet grundades 1939 för att bidra till utforskandet av sjöhisto-
rien, i första hand den svenska. Samfundet ger varje år ut tidskriften Forum navale 
och ett varierande antal böcker i Forum navales skriftserie.
Som medlem i Sjöhistoriska Samfundet får du Forum navale och böckerna i skrift-
serien. Du kallas också till Samfundets två årliga möten med föredrag i sjöhisto-
riska ämnen. Talare vid höstmötet är oftast vinnaren av Samfundets forskningspris 
till Jan Gletes minne.
Ansök om medlemskap till Samfundets sekreterare:
Sjöhistoriska Samfundet
c/o Jenny Rosenius
Kornhamnstorg 2
111 27 Stockholm
E-post: info@sjohistoriskasamfundet.se
Medlemskap beslutas av Samfundets styrelse. Årsavgift är 300 kr för privatperso-
ner och 600 kr för institutioner och insätts på Sjöhistoriska Samfundets plusgiro: 
15 65 19-1.
Besök gärna Sjöhistoriska Samfundets hemsida för mer information om Samfun-
dets verksamhet och för att ta del av förteckning över tidigare utgivna skrifter och 
verk: 
https://sjohistoriskasamfundet.se/
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 Ledamoten
EWA SKOOG HASLUM

Konteramiral Ewa Skoog Haslum tjänstgör sedan 
21/01/2020 som marinchef, en tjänst hon tillträdde 
efter tre år som vicerektor vid Försvarshögskolan. 
Dessförinnan har hon bland annat arbetat i hög-
kvarteret	 och	 varit	 chef	 för	 4.sjöstridsflottiljen.
Fotograf: Maja Hansson, Marinstaben.

Vetenskap och omdöme - Hur marinen förblir 
en kvalificerad förmågebärare och trogen 
Totalförsvarets principer
Inträdesanförande i Kungl. Örlogsmannasällskapet hållet vid sällskapets ordinarie 
sammanträde i Stockholm och via webb den 18 januari 2021
Abstract: This article aims to convey the desired mindset and attitude that needs 
to be established within the Swedish navy and relevant organizations in order to 
successfully achieve all the goals set out for the Swedish navy in the latest defense 
bill. The capacity and courage to challenge old truths and approach obstacles with 
creativity and nimble thoughts are central themes. Particular attention must be paid 
to ensuring that all solutions and decisions are sustainable in the long term whilst 
taking future uncertainties into adequate consideration.

Introduktion
Då anförandet hölls hade Marinchefens vilja1 ännu inte utgivits. I skrivande stund har 
en ny PM med titeln Marinchefens vilja skickats ut på bredd i såväl svensk som eng-
elsk version. Syftet med denna spridning är att skapa förståelse för vad marinen är 
och hur marinens ständiga närvaro bidrar till stabilitet, och som konfliktavhållande 
funktion i vårt närområde. Läsare av TiS uppmanas att ta del av MC vilja och därefter 
detta anförande. MC vilja är ett öppet tiosidigt dokument som beskriver vad marinen 
behöver åstadkomma under de kommande 20 åren. Detta inträdesanförande kommer 
åskådliggöra förhållningssätt vi alla behöver ha till MC vilja. MC viljas underrubriker: 
just nu och framöver; framtidens operationsmiljö;  koncept och förband; återtagande 
och utveckling kommer till del utgöra stommen för detta anförande.

1. https://www.koms.se/12468-2/
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MC vilja och Marinplanen
Syftet med en marin är att hålla krigets fasor borta från landet, dess befolkning och 
dess intressen; något som åstadkoms genom fem huvudsakliga spår.

• Genom inhämtning av information och skapande av kunskap om den omgivande 
miljön så kan en marin försöka förutse en motståndares vilja och aktioner.

• Genom att vara närvarande till sjöss och upprätthålla god ordning kan kontakter 
med partners knytas och kriser förebyggas.

• Genom en trovärdig sjömilitär beredskap och förmåga, att när så krävs använda 
våld, avskräcks en potentiell motståndare från att våga angrepp.

• Genom den höga rörligheten, de effektiva sensorerna och långräckviddiga vapensys-
temen så kan vår marin skydda handelstrafik, fiske och viktig kustnära infrastruktur.

• Och slutligen så kan våra marinstridskrafter med våld ingripa mot överträdelser av 
olika slag samt möta en motståndare till sjöss, i luften och på land.

Dessa fem spår överlappar varandra där vissa är ständigt pågående, medan våra för-
band genom sin inneboende flexibilitet samtidigt upprätthåller en konstant förmåga att 
lösa dessa uppgifter över tid.

För att rätt ambitionsnivå ska kunna nås i det stundande arbetet med att möta de krav 
som ställs i det nya försvarsbeslutet så måste vi i marinen veta var vi kommer ifrån 
och hur Försvarsmakten har utvecklats under de senaste decennierna. Önsketänkande 
resonemang kring hur vi skulle vilja att det såg ut förkortar inte den väg vi har att gå 
för att uppnå våra mål. MC vilja och den kommunikation som marinen nu bedriver är 
en del i arbetet med att staka ut just den vägen.

Under de senaste decennierna av neddragningar och nedläggningar har marinen 
hela tiden försökt bibehålla sin förmågebredd. Denna ovilja att göra avkall på förmåge-
bredden har dock medfört att vi inom vissa förmågor har tappat i djup och uthållighet. 
Att vi bibehållit förmågebredden gynnar oss dock nu när vi ska växla upp då vi inte 
behöver bygga upp helt nerlagda förmågor. Den långa perioden då förbanden inte fått 
tillräckliga resurser för att upprätthålla önskat djup och uthållighet ligger nu avgjort 
bakom oss och de närmsta åren kan vi se fram emot att tillföras ökade resurser, men 
dessa är såklart även starkt knutna till högt ställda förväntningar.

Det avstamp marinen nu står inför, i och med försvarsbeslutet, och med en utblick 
mot nästa försvarsbeslut, kräver noggrann planering liksom förståelse för var vi kom-
mer ifrån samt analys av vart vi ska.

Det pussel, som detta arbete kan liknas vid, ska nu läggas och en viktig bit i detta 
pussel kommer utgöras av ett arbete som just nu genomförs under ledning av Marin-
staben och som går under namnet Marinplanen. Denna plan, vilken kommer bli en 
sekretessklassad handling, åskådliggör själva förmågeutvecklingen.

Förenklat kan det sägas att MC vilja beskriver vad som ska uppnås medan Marin-
planen beskriver hur det ska åstadkommas genom att inrikta utvecklingen av personal, 
materiel och verksamhet i takt och samstämmighet. Den strävan efter takt och sam-
stämmighet som måste prägla framtagandet av Marinplanen syftar till att i ett tidigt 
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skede kunna konsekvensbeskriva eventuella delar av pusslet där friktioner identifieras 
eller förändringar i liggande beslut behöver genomföras.

Både MC vilja och Marinplanen utformas enligt gällande styrdokument såsom: in-
riktningsbeslutet, FM vision, FM Strategiska Inriktning, Militärstrategisk Doktrin 16, 
Doktrin för Gemensamma Operationer 20, Svensk Soldat och Sjöman samt Den Mili-
tära Professionen och tar utgångspunkt i de tre pelarna i krigföringsförmågan (fysiska, 
konceptuella och moraliska faktorer) liksom i Försvarsmaktens 5T (trovärdighet, till-
gänglighet, tillsammans, tröskeleffekt och tillväxt).

Att möta osäkerheter
Det är helt avgörande att det finns en bred samsyn kring hur vi ska förhålla oss till det 
arbete vi nu står inför. Vid mitt inträdesanförande till Kungl. Krigsvetenskapsakade-
mien talade jag om hur vi förhåller oss till osäkerheter, både kända och okända, samt 
vikten av att våga tänka nytt och överpröva gamla sanningar. Vi bör undvika att fastna 
i tankar kring hur vi skulle önska att det låg till, och måste i stället acceptera historiken 
och tänka nytt kring hur vi bäst tar oss framåt.

Joharis fönster2 är bekant för många, och i det stundande arbetet är det av yttersta 
vikt att den besvärligaste rutan, okända osäkerheter, tas på största allvar. Att försöka 
förhålla oss till okända osäkerheter kan låta svårt, men är en förutsättning för att und-
vika att vi med kortsiktiga beslut målar in oss i organisatoriska eller tekniska hörn 
vilka kommer framträda som hörn först i framtiden. Förhållningssättet som jag menar 
krävs för att möta denna abstrakta utmaning, är ett mänskligt sådant. Vi behöver ge-
mensamt odla en ödmjukhet inför att framtiden är oviss och snabbt föränderlig i takt 
med en accelererande utveckling. Genom att vara intresserade, lyhörda, kreativa, öd-
mjuka, flexibla, reflekterande och tillitsfulla är vi trogna ett mänskligt förhållningssätt.

Ledarskap
I ledarskapet behövs en successiv anpassning till nya generationers inlärningsmönster. 
Mycket har hänt avseende didaktik3 och även om äldre utbildningsmetodik har sina 
delvisa förtjänster så bör vi som organisation vara progressiva i syfte att effektivisera 
utbildningen och entusiasmera våra elever. Våra ungdomar har andra förutsättningar 
för att ta till sig utbildning än tidigare elevkullar och detta är något vi måste förhålla 
oss till och dra nytta av.

Angränsande till relationer i utbildningskontexten bör relationen mellan misstro och 
tillit nämnas. Balansgången för marinen att å ena sidan vilja etablera tillit som ett kitt 
genom hela organisationen, och att å andra sidan vilja undvika group-think är ingen 
låg ambition och kräver kontinuerlig reflektion av alla och envar. Denna typ av reflek-
tioner, oavsett om det rör utveckling av våra utbildningar eller relationer i den dagliga 
verksamheten, är vad jag tror behövs för att åstadkomma den så viktiga samsynen 
kring förhållningssättet vi måste ha till den långsiktiga förändring vi nu står inför i 
marinen.

2. Se Joharifönster – Wikipedia (Reds.anm)
3. Vetenskapen om alla faktorer som påverkar undervisning och dess innehåll. (Reds. anm.)
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Framtidens operationsmiljö
Ett annat område, som kommer kräva nytänkande, är framtidens operationsmiljö, att 
den förändras står klart med de senaste årens utveckling av det säkerhetspolitiska läget 
i vår region som en tydlig indikator. Men även Arktis, vilket traditionellt inte har ingått 
i marinens direkta intresseområde, seglar raskt upp som ett högaktuellt militärgeogra-
fiskt område på den marina arenan. Detta innebär dock inte per automatik att marinens 
huvudsakliga fokus skiftar, det är dock ett potent exempel på att vi bör vara beredda att 
överpröva gamla sanningar. Vår region, inklusive Arktis, har fått ett ökat strategiskt 
värde och vi ser ökad militär närvaro från flera andra nationer vilket i sin tur får säker-
hetspolitiska konsekvenser och därmed påverkar oss.

Ett resultat av detta förlopp är den pågående etableringen av ett nytt amfibierege-
mente på västkusten, men även att in- och utloppen till Östersjön fått ökad betydelse 
och behovet av samarbete mellan de nordiska länderna kan knappast överdrivas. Även 
om Arktis upplever en pågående ökning av militär uppmärksamhet och marinen kan 
komma att öva mer i det området så är det inte detsamma som att vi tar på oss ett ansvar 
utöver vårt direkta närområde.

Vi behöver vidareutveckla och fördjupa övningsverksamheten med andra länder, 
och därigenom uppnå efterfrågad tröskelhöjande och stabiliserande effekt. Det är 
framförallt tillsammans med den finska marinen som vi, i vårt närområde, ska kunna 
genomföra operationer bortom fredstid. Detta möjliggörs nu genom etablering av prag-
matisk lagstiftning i båda våra länder.

Angreppen längs hela konfliktskalan har tenderat att öka i Europa, och det finns 
nya hot i form av hybridkrigföring eller icke-linjär krigföring. Gråzonsproblematiken 
tillåts numera ta plats i debatten på ett mer relevant sätt än för bara en kort tid sedan. 
Detsamma gäller insikten att det inte bara är geografiska områdens relativa vikt som 
förändrats utan även andra delar av vår operationsmiljö ser annorlunda ut idag. 

En inbyggd egenskap som gynnar marinen i relation till denna nya hotmiljö är vår 
förmåga att sömlöst växla i vår verksamhet och mellan våra tre huvudsakliga ope-
rationstyper. Förenklat uttryckt kan det sägas att marinen är en försvarsgren som är 
relativt oberoende av att landets politiska ledning fattar snabba beslut i det inledande 
skedet av gråzon, och det långtgående mandat som finns väl etablerat kommer möjlig-
göra en snabb motreaktion till eventuella fientliga handlingar även om dessa förnekas 
eller har oklar avsändare, och oavsett om Sveriges beredskap har hunnit höjas.

När det gäller Totalförsvaret, så är marinens del självklar tack vare vår sömlösa 
övergång från normalläge och ända in i väpnat angrepp, där vi gör i stort sett samma 
sak hela tiden. Det ska dock ej glömmas bort att vår upplevda robusthet och återhämt-
ningsförmåga, liksom vår förmåga att tänka det otänkbara, den kommer att prövas 
ytterligare. Uthållighet och tillgänglighet är faktorer vi kommer ha all anledning att 
ha ögonen på.

Tillsammans
MC vilja innehåller en del som fokuserar på tillsammans-begreppet, hur vi tillsammans 
med övriga försvarsgrenar, stridskrafter, myndigheter, nationer och organisationer ska 
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lösa våra uppgifter. Det krävs arbete för att åstadkomma robusthet och återhämtnings-
förmåga i alla dessa samarbeten, ett arbete som behöver ske längs både tekniska, kultu-
rella och doktrinära spår redan i fredstid för att få effekt vid kris och krig. Ambitionen 
avseende interoperabilitet är day-zero connectivity, vilket innebär att vi och relevanta 
partners ska kunna samarbeta från dag noll i en oönskad händelseutveckling. Denna 
höga ambitionsnivå medför att interoperabilitet ingår som delmålsättningar i så gott 
som all övningsverksamhet och i den ständigt pågående materielutvecklingen.

Upprätthållandet av en så samstämmig marin lägesbild som möjligt är av stor vikt, 
men innebär samtidigt ett behov av att analysera vad vi som nation faktiskt ansvarar 
själva för, syftandes till att inte oaktsamt lägga kritiska ansvarsområden på någon an-
nan. Vi måste oundvikligen kunna ha förmågan att klara oss själva avseende skapandet 
av den marina lägesbilden. Friktioner häri är något vi måste vara beredda på, och för-
mögna att hantera i den väpnade striden. Detta är exempel på den robusthet vi behöver 
åstadkomma.

Utöver de traditionella mark-, sjö- och luftarenorna framträder nu även cyber- och 
rymdarenorna. Dessa fem arenors samspel i kontexten av dagens hotbild skapar i sin 
tur ett markant ökat behov för Försvarsmakten att behärska gemensamma operationer.

Ledning
Avseende ledningsmetodik bör den uppdragstaktik, som marinen framgångsrikt har 
utvecklat under decennier, fortsatt förvaltas, liksom att vi framgent måste anstränga 
oss för att fostra en organisation där tilliten mellan olika ledningsnivåer är fast eta-
blerad. Uppdragstaktik i kombination med hög tillit medger ett högre tempo i såväl 
fredstida beslutsfattningsprocesser som i striden själv. Troligtvis kommer vi, den dag 
vi behöver användas i den väpnade striden, tvingas verka i en störd ledningsmiljö. 
Detta ställer krav på en i förväg utvecklad ledningsmetod där chefer på alla nivåer kan 
och vågar tänka själva och där vi har tillit till varandra.

Marinens tre huvudsakliga operationstyper, väl bekanta för TiS’s läsare, är den 
ständigt pågående sjöövervakningsoperationen, sjöfartsskyddsoperationen och kust-
försvarsoperationen. En relativt vanlig men samtidigt relativt obefogad förenkling är 
att sätta ett likhetstecken mellan de respektive operationstyperna och normalläget, 
krisläget och den väpnade striden. Det tål dock att påminnas om att dessa ju också är 
operationstyper och operationer som kan pågå överlappande och parallellt med varan-
dra i olika delar av konfliktskalan.

I denna kontext är en av marinens styrkor det faktum att våra stående förband är 
uppsatta och organiserade för hög tillgänglighet. Vi har kontinuerligt anställd perso-
nal, i största delen av våra förband, vi utbildar idag ca 650 värnpliktiga totalt i marinen, 
en siffra som kommer att öka till ungefär 1 100 på sikt. Vår plikt- och tidvis tjänst-
görande personal utgör en förstärkning för våra krigsförband och skapar redundans. 
Framförallt innebär denna organisation en utökad uthållighet vid höjd beredskap.

Den flexibilitet som marinen besitter är värd att känna viss stolthet över, och även 
om vi i stort har undvikit att göra avkall på vår förmågebredd så ligger ett beklagligt 
undantag från det i det återtagande av förmågan till att verka med sjöoperativ helikop-
ter som nu pågår. Det är dock tacksamt att det totala återtagandet är relativt begränsat 



162

då strykande av alltför många system hade haft allvarliga konsekvenser för den marina 
tanken kring system i samverkan. Att vi på det hela taget har behållit vår förmågebredd 
innebär att vi idag har en taktisk och operativ effekt, något som bygger trovärdighet 
och bidrar till Försvarsmaktens sammantagna tröskeleffekt. Vidare så medger den bi-
behållna förmågebredden, trots vissa brister i djup, att vi kan ta oss an den kommande 
tillväxten på ett helt annat sätt än om vi behövt bygga upp flera systemförmågor på 
nytt. En nog så krävande uppgift ligger i att bygga upp en ny förmåga i form av luft-
värnsrobot ombord på våra korvetter, vilket nu är beslutat att ske.

Återtagande och utveckling
Den sista delen i MC vilja har underrubriken återtagande och utveckling och syftar till 
att skapa en delad syn på det utgångsläge vi befinner oss i samt vad försvarsbeslutet 
ger vid handen för marinen att hantera. Att med utgångspunkt i de ovan nämnda tre 
pelarna planera det kommande pusselarbetet kommer inte vara en lätt uppgift, och det 
ligger i sakens natur att det inte finns ett rätt svar, men hur pusslet ska läggas och hur 
det ska se ut när det är klart - det är Marinplanen. Det kommer säkerligen finnas många 
åsikter om hur vi gör det hela, och fast besluten om att hålla högt i tak så bör det ändå 
påtalas att vi är styrda av en hel del ramar i den kommande processen. Detta innebär att 
vi sannolikt kommer ha anledning att återkommande revidera planen.

Den underkritiska nivån från tidigare år, kommer förbättras successivt i och med 
ökade anslag. Men även här bör det flaggas för vikten av att alla och envar har rätt 
förväntansbild. Förhållningssättet måste oundvikligen inkludera en rimlig och korrekt 
förväntansbild på vart vi ska gå, och det är av fundamental betydelse att det är forsk-
ning och studier som tillåts ligga till grund för inriktningen av vår utveckling, inte 
egna tyckanden. Utöver detta bör särskild uppmärksamhet riktas mot att den utveck-
ling som nu ska åstadkommas tillåts göra det både strukturerat och långsiktigt. Det är 
både lätt och bekvämt att fatta kortsiktiga beslut, men vi har ett stort ansvar att beslut 
som fattas den kommande tiden även bär rätt mot nästa försvarsbeslutsperiod.

En tankemodell som kan effektivisera denna strävan efter vetenskaplighet och lång-
siktighet är trippelhelix-modellen vilken slår ihop akademi, industri och nyttjare. I 
vår kontext skulle FOI/FHS/andra lärosäten, svensk försvarsindustri och våra marina 
förband kunna utveckla denna typ av samarbeten för att med sammanslagna utveck-
lingsmedel få till stånd bättre studier, träffsäkrare utkomster och snabbare leveranser. 
Detta upplägg behöver dock etableras och svåra frågor kring exempelvis anskaffning 
och vidmakthållande behöver fortfarande besvaras, men detta är ett bra exempel på 
områden där nytänkande kommer vara av yttersta vikt under kommande år.

MC vilja och Marinplanen ger mer detaljerade bilder av respektive system och för-
mågas kommande utveckling, men förenklat så ska nuvarande materiel vidmakthållas 
och fortsatt utvecklas parallellt med nyanskaffning. Den höga ambitionsnivå som ut-
stakad tillväxt innebär medför att den mångåriga och trögrörliga materielförsörjnings-
cykeln behöver förändras, vi kommer finna det svårt att uppnå den höga flexibilitet 
och effektivitet som förväntas i och med ökade krav på marinen om vi inte medger oss 
själva att tänka nytt. Ett område som med säkerhet kommer utmana vår förmåga till 
att tänka nytt är introduktionen av obemannade plattformar till flera av våra system, 
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för verkan i alla tre dimensioner, en utveckling som lika säkert kommer påverka hur vi 
utvecklar materiel, personal och verksamhet i flera aspekter.

Trots att jag i denna kontext väljer att inte gå in i detalj på respektive materielsystem 
så finns det en del av de fysiska faktorerna som jag gärna går in på, nämligen vår perso-
nalförsörjning. Även här är långsiktighet helt oundgängligt, och hela marinen behöver 
arbeta för att förbättra vår förmåga till rekrytering och de faktorer som får personal, 
både kontinuerlig och tidvis tjänstgörande, att stanna kvar hos oss längre. Även om vi 
idag inte har särskilt stora utmaningar med rekrytering eller avgångar, så är vår orga-
nisation slimmad och den personella redundansen är fläckvis mycket låg, något som i 
sig presenterar vissa risker i samband med exempelvis kommande pensionsavgångar. 
Därför behöver personalförsörjningssystemet utvecklas och förändras, även detta ar-
bete kommer kräva en hel del nytänkande.

Med en effektivare personalförsörjning för blicken blir nästa steg därefter att förfina 
hur vi nyttjar och fostrar vår uppdragstaktik och list. Marinen förväntas stå konstant 
redo att möta interna och externa hot, något som kräver att vår taktiska och stridstek-
niska list både uppmuntras och tränas, ett område där KÖMS är och gärna fortsatt bör 
vara ett av flera forum för utmanande diskussioner och tankeövningar.

Att inte agera förutsägbart är svårt, men det är en förutsättning för lyckade ope-
rationer i den framtida operationsmiljön. Vårt debattklimat avseende innovativ och 
nytänkande utveckling måste uppmuntras och hållas levande i syfte att undgå grupp-
tänkande, stigmatisering och fastlåsning. Chefer på alla nivåer, ska utbildas och upp-
muntras att ta ansvar och ge mandat.

Konstaterandet att vi måste bygga vår fortsatta utveckling på trovärdighet innebär 
att all personal i marinen ska uppvisa en god krigföringsförmåga, ett gott uppträdande 
och goda attityder, i alla sammanhang; under operationer och insatser, vid övningar 
och i den dagliga verksamheten.

När ledningsmiljön är intakt och opåverkad, oavsett var i konfliktskalan marinen 
verkar, det är då vi har tillfället att bygga förtroende mellan chefer och underställda 
på alla nivåer, och det ger förutsättningar för chefer på alla nivåer att ställa tydligare 
uppgifter med relevanta ramar. Detta skapar i sin tur förutsättningar för initiativkraft. 
Tankesätt och metoder tränas dagligen enligt detta synsätt redan idag.

För att utöva och omhänderta uppdragstaktikens alla fördelar, krävs förutom listig-
het, en stor portion av både kunskap och mod. Det är lätt att säga att uppdragstaktik 
gäller, men det är väldigt svårt att få full effekt av denna om man inte har tillräckligt 
mycket kunskap om vad som ska uppnås eller om man saknar tryggheten och modet 
för att göra det. Att fatta beslut och ta initiativ, det bygger på den ömsesidiga tilliten, 
och de här egenskaperna ska eftersträvas hos alla, såväl i vardagen som i den väpnade 
striden.

Marinens ledarskap ska spegla vår ansvarskultur, där planering och uppföljning av 
både något så fredstida som ekonomi, som själva krigföringen är naturliga delar. Vi 
ska ha en ständig vilja att lära nytt, och förmedla vunna erfarenheter. Marinen ska i 
sin helhet kännetecknas av en stark kåranda, där alla respekteras och gemensamt bi-
drar till ett starkare försvar, och ledarskapet ska präglas av vilja, mod och en sund vär-
degrund. Detta kommer markant främja vår trovärdighet i kommande år av tillväxt.
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Avslutning
Sammanfattningsvis, en stor framgångsfaktor för att nå våra uppsatta mål är efterlev-
nad av, och hörsamhet gentemot, Marinplanen. Ett arbete som av sin natur behöver 
vara ett lagarbete och inget annat.

Avseende långsiktigheten i vårt arbete så kan anskaffningen av nya ytstridsfartyg 
få stå som exemplet på hur långa ledtider vi bör ha i åtanke. Hur inriktar vi bäst den 
forskning och de studier på system och delsystem som ska nyttjas i en relativt avlägsen 
framtid? Vad har vi för bränsleförsörjning att utgå ifrån till de ytstridsfartyg som ska 
levereras innan 2030, ska de ha samma livslängd som våra ytstridsfartyg idag? Vad har 
vi för bränsleförsörjning på våra fartyg 2050 - 2060? Materielprocessen behöver bli 
snabbare och träffsäkrare, samtidigt. Vi behöver en anpassad personalförsörjning, där 
vi i marinen tillåts göra det som passar våra stående förband bäst. Hur vassa vi än blir, 
så klarar vi aldrig av att lösa våra uppgifter helt själva, varken marinen eller nationen, 
vi måste hela tiden jobba tillsammans med andra.

Avslutningsvis, vi har ett nytt försvarsbeslut sedan december 2020, MC vilja med 
koppling till styrdokument, uttrycker det förhållningssätt vi ska ha när vi ska realisera 
detta inriktningsbeslut. Oavsett åsikter om hur mycket eller lite medel marinen tillförs, 
så står vi trots allt inför en omfattande positiv tillväxt, och vi har nu ett ansvar att för-
valta det här förtroendet och utveckla marinen på bästa tänkbara sätt. Det finns stora 
förväntningar på att vi finns, är högt kapabla och agerar i både fred, kris och krig. För 
att möta dessa förväntningar så krävs att all personal, organisationer och andra myn-
digheter svarar upp mot kraven som ställs, en utmaning där ledarskapet på alla nivåer 
kommer att vara avgörande.



165



166



167

KUNGL.
ÖRLOGSMANNASÄLLSK APET

SVERIGES MARINA AK ADEMI

VETENSK APSGREN II
PERSONAL, UTBILDNING OCH MARINMEDICIN

SPECIALAVSNITT PÅ SIDORNA 167-240 



168

Temanummer om personal, utbildning och 
marinmedicin
Vi är glada att kunna presentera ett nummer av Tidskrift för Sjöväsendet med ett antal 
artiklar inom personal, utbildning och marinmedicin! Tematiken utgår från verksam-
hetsområdet för vetenskapsgren II inom Kungl. Örlogsmannasällskapet och spänner 
över ett brett fält. Det är självfallet en omöjlighet att vara heltäckande men det har inte 
varit svårt att hitta aktuella ämnen som borde vara intressanta för akademien och den 
läsekrets som följer marin utveckling.

KÖMS jubileumsår innehåller många olika programpunkter och vi kan se fram emot 
ett stort antal aktiviteter. Vetenskapsgren II bidrar bland annat med detta temanummer 
och ett avsnitt i jubileumsboken som kommer att ges ut senare i år. Under jubileums-
veckan, tisdagen den 9 november, planeras ett symposium på Karlberg om officers-
utbildning som bland annat kommer att behandla officersprogrammet, reservofficers-
utbildningen och mariningenjörssystemet.

Vetenskapsgrenens arbetsområden är centrala för marinens framtid. Vi har en vik-
tig uppgift med att få upp frågorna på agendan och skapa utrymme för diskussion, 
kunskapsförmedling och nytänkande. En närmast existentiell utmaning för flottan och 
amfibiekåren är att få fram den marina infallsvinkeln inom Försvarsmaktens olika ut-
vecklingsområden. Här kan KÖMS och vetenskapsgrenarna spela en stor roll.

Försvarsmakten har genomgått stora förändringar under de senaste åren och mycket 
talar för att vi kan se fram emot tillväxt och utveckling. Inte minst personal- och ut-
bildningsområdena befinner sig delvis i vad som närmast kan beskrivas som ett para-
digmskifte. Det mesta har positiva förtecken men det är inte svårt att hitta exempel på 
viktiga frågor att arbeta vidare med:

 Ledamöterna
MIKAEL BRÄNNVALL 

& 
JONAS HÅRD AF

SEGERSTAD

Mikael	Brännvall	(t.v.)	är	jur	kand	och	reservofficer	(örlogskapten)	i	flottan.	Han	är	VD	för	bransch-	
och arbetsgivarorganisationen Svensk Scenkonst. 
Kommendör Jonas Hård af Segerstad (t.h.) är sektionschef med ansvar för uppföljning och analys i 
Högkvarterets ledningsstab. Hans marina bakgrund är främst inom ubåtsjakt och minröjning.
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• Trebefälssystemet ger goda förutsättningar för en bättre kompetensförsörjning, inte 
minst i en teknikintensiv försvarsgren som är i behov av många kvalificerade spe-
cialister. Systemet behöver dock fortsatt utvecklas och utbildningarna måste i högre 
grad styras av marinens krav.

• Värnpliktens avskaffande och återinförande har inneburit stora förändringar för 
myndigheten. Hur hittar marinen rätt balans mellan värnpliktiga och anställda inom 
olika förbandstyper?

• Sedan några år har marinen återupptagit reservofficersutbildningen. Men volymer-
na är för små och det krävs olika insatser för att reservofficerarna i större omfatt-
ning ska kunna bidra till att säkerställa krigsförbandens och grundorganisationens 
varierande kompetensbehov.

• Mariningenjörerna är inte minst viktiga för att marinen, som är en teknisk och högt 
specialiserad försvarsgren, ska kunna styra utvecklingen även ur ett tekniskt/tak-
tiskt perspektiv. Det har dock varit låga nivåer på antagningen under ett antal år och 
systemet är i behov av en nystart.

• Personaladministrationen har transformerats på ett sätt som inte är helt lyckat i en 
militär organisation. Många uppgifter har flyttats från förbandens personalfunktio-
ner med god personalkännedom till ett callcenter där medarbetaren, möjligen lite 
tillspetsat, betraktas som ett anställningsnummer bland andra. Samtidigt belastas 
första linjens chefer, på plutonsnivå och ombord, med allt mer administration som 
successivt förflyttar fokus från kärnuppgifterna.

Även inom området marinmedicin finns stora utvecklingsbehov, inte minst organisa-
toriskt. Bland annat skulle Försvarsmakten behöva bygga upp en medicinalkår med en 
marin del som leds av marinöverläkaren.

I detta temanummer har ett antal ledamöter engagerat sig genom att skriva om några 
intressanta områden.

Ledamöterna Per Nilsson och Tomas Martinsson beskriver översiktligt dagens ma-
rina utbildningssystem med tonvikt på den verksamhet som bedrivs vid Sjöstridssko-
lan och hur tankarna ser ut för utvecklingen den närmaste tiden, inkluderande vad den 
återinförda grundutbildningen av värnpliktiga för med sig för möjligheter och utma-
ningar.

Ledamoten Peter Thomsson presenterar ett antal arbeten inom krigsvetenskap, of-
ficersrollen, ledarskapskultur och stridsutbildning som publicerats de senaste fem åren 
och som har bäring på marina frågor, direkt eller indirekt. Bland de arbeten som kom-
menteras märks The Human Face of War där Jim Storr tar upp många av de psyko-
logiska aspekterna på möjligheten av lyckas i krigföring. B A Friedmans refererade 
arbete har ett mer taktiskt perspektiv och rekommenderas tillsammans med det förra. 
Dessa binds ihop med ytterligare några referat som rör sig inom professionsområdet, 
till manöver och navigation, bland annat i ljuset av de uppmärksammade olyckor där 
örlogsfartyg med allvarliga följder lagt ombord med handelsfartyg.

Ledamoten Hans Granlund är projektledare för Älvsborgs amfibieregemente 
(Amf 4) och belyser bland annat personalförsörjningsaspekten av att sätta upp en ny 
organisationsenhet, Älvsborgs amfibieregemente. Bland annat beskrivs krigsförbandet
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5.amfibiebataljonen, hur det ska byggas upp och bemannas med olika personalgrup-
per samt hur detta sker parallellt med utvecklingen mot den nya amfibiebataljonen, 
som kommer bli något lättare när Försvarsmakten får en bataljon på vardera ost- och 
västkusten. Grundorganisationen kommer också att beröras när den nya marina garni-
sonen i Göteborg växer fram. Slutsatser dras om de största utmaningarna, som ligger i 
infrastruktur och personalförsörjning.

Ledamoten Jonas Hård af Segerstad gör en kortare reflektion över 2020 års för-
svarsbeslut ur ett marint personalförsörjningsperspektiv, delvis utifrån slutsatserna i 
En Marin för Sverige.

Ledamoten Christer Svensén utvecklar i artikeln Sjösjuka hur detta fenomen - som 
alla sjömän så väl känner till, men kanske ändå vet så lite om – uppstår, varför kroppen 
reagerar med illamående och andra obehagliga symptom. Vidare beskrivs förutsätt-
ningarna för att rörelsesjuka, som det egentligen borde heta, ska kunna uppstå, indivi-
duella skillnader och vad som kan göras för att slippa den.
Militärläkaren	 –	 medicinalofficer	 eller	 värnpliktig	 kliniker?	 Ledamoten Johan

Linders resonerar i sitt inträdesanförande om nödvändigheten av medicinalkårens 
återuppståndelse och sammanfattar sin syn på läkarens roll inom den militära sjuk-
vården. Artikeln delar in sjukvårdsbehovet i fem områden: krigsförbandens sjukvård, 
utlandsstyrkans sjukvård, Försvarshälsan, fredsmässig sjukvårdsberedskap/sjukvård 
och specialmedicin. Det beskrivs vilka olika krav dessa ställer på uttagning och ut-
bildning till de två huvudsakliga, och olika, kategorierna medicinalofficer respektive 
kliniker och hur deras karriär borde se ut i det försvarssjukvårdssystem som ledamoten 
Linders föreslår.

Ledamoten Juhapekka Rautava är chef för den finländska sjökrigsskolan på Svea-
borg och skriver utifrån sitt inträdesanförande om den sjöofficersutbildning som bedri-
vits i Finland redan på den svenska tiden, under den ryska överhögheten och under de 
mer än hundra åren av självständighet fram till nutid. I tider av ett allt djupare operativt 
samarbete mellan Finland och Sverige är kunskaper om varandras länder kanske vik-
tigare än någonsin.
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Marinens utbildning – nuläge och planerad 
färdväg
Abstract: Last year’s defence white paper clearly stated that the Swedish Armed 
Forces need to expand to meet the challenges facing Sweden and its’ partners in the 
Baltic Sea region. One of the most important factors for naval and military power 
is sufficient numbers of well-educated and properly trained officers, soldiers and 
sailors. This article describes how the Swedish Naval Warfare Centre has met these 
demands, how naval education is being conducted today and where naval education 
is going in the near future.

Bakgrund
Även om Tidskrift i Sjöväsendet relativt nyligen hade ett temanummer om Marinens 
utbildning (TiS nr 3/2018) är det på sin plats att uppdatera läsekretsen om nuvarande 
utveckling eftersom Marinens utbildning är under närmast ständig förändring. Orsa-
kerna till den nuvarande utvecklingen är flera, bland annat att trebefälssystemet börjar 
finna sina former, den vilande värnplikten återuppväckts och att officersprogrammet 
har genomgått granskning och översyn. Därutöver har den pedagogiska forskningen 
gått framåt och tekniska lösningar öppnat nya möjligheter. 

Denna artikel kommer att beskriva var Marinens utbildning står idag, hur kraven 
på tillväxt möts vid Sjöstridsskolan och vart Marinen är på väg ur ett utbildningsper-
spektiv.  

 Ledamöterna
PER NILSSON & 

TOMAS MARTINSSON

Kommendörkapten Per Nilsson (t.v. i bild) tjänstgör som chef för Marinstridsavdelningen vid Sjö-
stridsskolan. Vid avdelningen utbildas och tränas Marinens personal i stridstjänst. Nilsson har sin 
bakgrund	från	3.sjöstridsflottiljen	där	han	bland	annat	varit	Operationschef	och	tillförordnad	Stabs-
chef. Nilsson är huvudlärare i Krigsvetenskap och är sammanhållande inom Sjöstridsskolan för ut-
vecklingen	av	Officersprogrammet.	
Kommendörkapten Tomas Martinsson (t.h. i bild) är för närvarande chef för Utbildningsenheten vid 
Sjöstridsskolan.	Martinsson	har	sin	bakgrund	inom	ytstridssystemet	och	3.sjöstridsflottiljen	där	han	
varit såväl Operationschef som Stabschef och även chef 33.minröjningsdivisionen. Martinsson har, 
utöver rollen som Utbildningschef, varit sammanhållande för arbetet med Projekt Tillväxt.
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Sjöstridsskolan – Marinens utbildningsanordnare 
Överbefälhavarens dagorder från 22/1 signalerar tydligt att verkställandet av försvars-
beslutet 2021 till 2025, ett beslut med höga målsättningar och rejäla satsningar, har 
börjat. Det formella startskottet för Försvarsmaktens tillväxt har därmed gått. Från en 
position en bit in i första kurvan vill Sjöstridsskolan be om ursäkt för tjuvstarten och 
samtidigt förklara varför vi redan börjat springa, vad som hittills har gjorts och även 
beröra vart vi tror oss vara på väg.

Sjöstridsskolan bildades första september 2005, som ännu en konsekvens av de ned-
dragningar av Marinen som speglat årtionden. En tidigare flora av marina skolor och 
centra (Berga Örlogsskolor, Karlskrona Örlogsskolor, Kustartilleriets Stridsskola, Ma-
rinens Officershögskola, Marinens Krigshögskola) hade till slut blivit en enda singulär 
enhet för nära all marin utbildning.1 Sårbarheter i form av litenhet och därmed bris-
tande redundans skulle balanseras av samordningsvinster och korta beslutsvägar. 

Skolans inledande år präglades framför allt av det akademiserade officersyrket, det 
nya flerbefälssystemet och den vilande värnplikten som alla innebar förändrade ut-
bildningsbehov. De numerärer som utbildades var låga, en ständigt minskande orga-
nisation behövde färre nya kollegor. Den lägsta punkten rörande marin utbildning kan 
med fog sägas ha nåtts i början av 2000-talet då det vid ett tillfälle gick så långt att en 
kadettkurs inte erbjöds anställning efter examen. 

Mycket låga numerärer var ett faktum även följande år. Om man på hösten 2012 
samlade ihop samtliga studerande med ”Sjöstridsskolan” på namnbrickan; officerska-
detter, specialistofficerskadetter och frivilliga under grundutbildning, blev summan 
endast 120 individer. Mindre än tio år senare är den siffran femdubblad och fortfarande 
under ökning.

”Projekt tillväxt”
Efter 2012 ökade antalet studerande vid Sjöstridsskolan årligen, stadigt men långsamt. 
Förbandens behov var fortfarande relativt begränsade och därmed hanterbara i förhål-
lande till skolans förutsättningar. Ett antal utbildningar för nya (Särskild officersut-
bildning, Högre Specialistofficersutbildning) och nygamla (Reservofficersutbildning) 
kategorier togs fram och levererades, men dessa innebar inga egentliga förändringar 
av resursbehov.  

På senhösten 2018 startades en intern arbetsgrupp vid skolan. Bakgrunden var att 
Marinens behov av återväxt följt av en förväntad tillväxt inom kort skulle kunna kräva 
numerärer som väl översteg skolans kapacitet. Och då Sjöstridsskolan var marinens 
enda utbildningsanordnare riskerade skolan att bli gränssättande för denna eventuella 
tillväxt. Den personal Marinen behövde måste Sjöstridsskolan kunna leverera, då det 
bokstavligen inte fanns något alternativ. Inledningsvis benämndes arbetsgruppen AG 
SSS 2023, gruppen trodde sig ha 4-5 år på sig för att tillväxa, men redan några veckor in 

1. Undantagen till detta är grundutbildning av amfibiesoldater som genomförs vid amfibieregemen-
tet, första terminen av Högre Specialistofficersutbildning (HSOU) som bedrivs vid Militärhögskolan 
Halmstad samt de fyra av sex terminer officersutbildning som genomförs av Försvarshögskolan.  
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i arbetet ändrades namnet inofficiellt till AG NYSS. Detta då det framgick att gruppen 
redan var ”på suren” och att arbetet borde ha varit klart just ”nyss”.

Tidigt 2019 föredrogs underlag för fortsatt arbete för Marinstaben. Tidsplanen för 
”Projekt tillväxt” sattes offensivt. En slutlig analys skulle föredras MS vid halvårs-
skiftet, därefter skulle ett garnisonsgemensamt arbete påbörjas. Utökade numerärer 
skulle implementeras vartefter. För analysen fastställdes följande årliga numerärer: 50 
officerare, 100 specialistofficerare, 400 soldater/sjömän, 5 reservofficerare, 20 särskild 
officersutbildning. Sammantaget innebar detta en mycket kraftig ökning av antalet stu-
derande vid Sjöstridsskolan, och därtill kort tillgänglig tid för att lösa uppgiften. 

Analysen kom att beröra produktionsförutsättningarna för samtliga studerandekate-
gorier vid skolan. Syftet var att redogöra för de behov av åtgärder och beslut som SSS 
såg vara nödvändiga för att kunna möta numerärer enligt ovan. De produktionsfaktorer 
som analyserades var: organisation, personal, infrastruktur, utbildningsmateriel, ut-
bildningsmetoder samt utbildningsinnehåll. 

Projektgruppen som slutligen kom att arbeta med uppgiften bestod av representanter 
från samtliga berörda instanser; Marinstaben, Marinbasen, Sjöstridsskolan, Fortifika-
tionsverket, FM LOG, FM TIS samt arbetstagarorganisationer och huvudskyddsom-
bud. I efterhand kan man konstatera att gruppens breda sammansättning och projektets 
absoluta tidskrav blev de huvudsakliga framgångsfaktorerna. Exempelvis gav det fak-
tum att nästa värnpliktsomgång redan var beställd och skulle stå utanför Högvakten 
måndag v.038 inga möjligheter att låta tidsramarna glida. 

Bild 1: Antalet studerande vid Sjöstridsskolan 2012-2022, yrkes- och befattningskurser 
ej inräknade.
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Den för utomstående tydligaste bilden av projektet är förmodligen återinvigningen av 
Kungsholms Fort. Arbetet genomfördes extremt forcerat:
• 2019-09-02 utgav SSS skrivelse FM2019-17969:1, Sjöstridsskolans förutsättningar 

att möta krav på marin tillväxt, det vill säga ”Projekt Tillväxts” slutliga analys av 
uppgiften. I skrivelsen formaliseras för första gången behovet av att åter öppna 
Kungsholms Fort.

• 2019-11-06 fattade C PROD FPE, generalmajor Callert, med skrivelsen FM 2019-
22434:2, Beslut om verksamhet vid Kungsholms fort, FM formella beslut.

• 2020-09-16 genomförde Försvarsministern högtidlig invigning av Kungsholms 
Fort, i närvaro av Marinchefen med flera dignitärer. Men framför allt i närvaro av 
248 värnpliktiga som två dagar tidigare påbörjat sin grundutbildning på fortet. 

Även övriga produktionsförutsättningar har genomgått förändringar i högt tempo. Per-
sonellt har Sjöstridsskolan fått möjlighet att förstärka med ett antal civila befattningar. 
Dels har administrativ personal möjliggjort att lärare lägger sin tid på att förmedla sin 
kompetens till blivande och nuvarande kollegor, inte på att i detalj hantera stödsystem. 
Dels har rena lärarbefattningar tillförts i sådana ämnen där militär kompetens inte är 
absolut nödvändig. Exempelvis kan nämnas befattningar inom nautik, skeppsteknik 
och elektronik. Som ett komplement till den militära personal, som står för professi-
onsspecifik kompetens, har detta inneburit ett minskat tryck på förbanden att tillsätta 
bemanningsuppdrag och samtidigt skapat stabilitet vid skolan.

Bild 2: Toalettutrymme Linje IX, Kungsholms Fort, ett halvår före inryckning. Foto: 
Michaela Linge, SSS.



175

Organisatoriskt tas fortfarande steg i rätt riktning. Från hösten 2021 omorganiseras 
den så kallade Officerslinjen, som ansvarar för utbildning av såväl kadetter som värn-
pliktiga, till en utbildningsbataljon. Utan att utöka befintliga personalramar skapas yt-
terligare ett kompani samt en minimal bataljonsstab i syfte att kunna ta emot dubbla 
värnpliktsinryck från och med grundutbildningsomgång 22/23.  

Vad gäller övrig infrastruktur och utbildningsmateriel har ett antal lärmiljöer modi-
fierats. Flexibla klassrum som möjliggör den pågående pedagogiska utvecklingen har 
skapats. Anpassade möblemang och tekniska hjälpmedel har ökat skolans möjlighet att 
utbilda fler, till samma eller bättre kvalitet.    

Skolans pedagogiska utveckling, som bland annat beskrivs utförligt i ledamoten An-
dreas Nilssons inträdesanförande i TiS nr 4/2020, är navet i pågående tillväxt. Framta-
gande av kursmateriel och kursplaner som möjliggör utbildning vid förband såväl som 
annan distansundervisning fortsätter i oförminskat hög takt. Den pågående pandemin 
har på samma gång prövat organisationens flexibilitet och drivit på denna utveckling 
senaste året.  

Och slutligen, vad gäller utbildningars innehåll har nu en tydlig blå tråd skapats. 
Utbildningar bygger på varandra och bär direkt mot förbandens operativa behov. All 
kraft läggs numera på att skapa bästa möjliga marina kollega oavsett kategori, mindre 
kraft läggs på den s.k. allmänduglige militären. 

Utbildningen vid Sjöstridsskolan
Marinens utbildning är mångfacetterad och kan vara svår att få ett helhetsgrepp om. 
Nedan följer en övergripande beskrivning över de viktigaste programbundna utbild-
ningarna för soldater och sjömän, specialistofficerare samt officerare. Detta är dock 

Bild 3: Försvarsministern återinviger Kungsholms Fort 2019-09-16. Foto: Joakim 
Nordstrand, MarinB.
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bara en del av Marinens utbildningsverksamhet. Därutöver genomförs en hel del kur-
ser och utbildningar för att yrkesutveckla personalen eftersom den militära professio-
nen kräver ständig kompetensutveckling. 

Grundutbildning till sjögående förband
I samband med att värnplikten lades vilande 2010 skapades en Försvarsmaktsgemen-
sam grundutbildning som skulle vara generell för alla förband och försvarsgrenar. Den 
bestod av en tretton veckor lång grundläggande militärutbildning (GMU), närmast att 
likna vid en utökad rekrytkurs, följt av en fortsatt soldat- eller sjömansutbildning. Mo-
tivet bakom beslutet var användbarheten hos individerna. Det skulle inte spela någon 
roll vid vilket förband de genomgått sin grundutbildning - alla skulle kunna genomföra 
internationella insatser i markarenan. Marinens utbildning av sjömän inriktades på att 
rekryterna efter genomförd grundutbildning skulle vara anställningsbara som sjömän 
vid de sjögående förbanden. 

Den fortsatta utbildningen för rekryter till de sjögående förbanden bestod av en 
fortsatt sjömansutbildning (FSjU) samt en befattningsutbildning (BU). Därmed fick 
rekryterna de grundläggande kunskaper som krävdes för att kunna mönstra ombord 
och tillträda en sjömansbefattning. Efter sex månaders provanställning fick de, förut-
satt att de levererat vad som efterfrågats, fast anställning som sjöman i max tolv år, 
en tidsgräns som är reglerad i Lag (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar. 
De som inte sökte anställning eller vars provanställning inte resulterade i fast tjänst 
krigsplacerades som bevakningssoldater; de hade inte övats och prövats i befattning 
till sjöss och kunde därmed inte krigsplaceras i sin avsedda befattning. Systemet fung-
erade och levererade sjömän till krigsförbanden även om omsättningstakten på sjömän 
gjorde att behoven ofta översteg vad som kunde levereras. I och med att värnplikten 
återuppväcktes förändrades kraven på utbildningen – det bedömdes inte försvarbart att 
kalla in människor under plikt och sedan inte krigsplacera dem i en relevant befattning 
i krigsorganisationen. Det var också dålig ekonomi att lägga resurser på att ge dem en 
befattningsutbildning som de inte skulle kunna använda om de inte sökte anställning. 
Därför har grundutbildningen förändrats och har nu som mål att rekryterna ska: 

1. vara krigsplaceringsbara i avsedd befattning,
2. vara anställningsbara som sjömän och 
3. vara behöriga att söka officersutbildning. 

Den förändring som genomförts omfattar en något förkortad och mer marint inriktad 
rekrytkurs, en anpassad befattningsutbildning samt att förbandspraktik om sex veckor 
har lagts in i slutet av utbildningen. 

Befattningsutbildningen har anpassats, dels inom ramen för ordinarie kursutveck-
ling och dels för att den på ett bättre sätt än tidigare ska förbereda de rekryter som ska 
söka vidare, framförallt till Specialistofficersutbildningen. 

Förbandspraktiken som genomförs för första gången våren 2021 innebär att rekry-
terna övas och prövas med målet att uppnå PersQ32, vilket är ett krav för att kunna 
2. PersQ är ett mått på uppnådd personell förmåga och kompetens i en skala från 1-5 där PersQ 3 
innebär att individen kan lösa sina uppgifter på aktuell befattning i samarbete med andra.
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krigsplaceras. Sex veckors förbandspraktik kan synas lite jämfört med tidigare värn-
pliktsutbildning men bedöms ändå tillräckligt för att öva och pröva rekryterna i deras 
kommande roll. Det ger också förbanden en chans att utvärdera individerna inför en 
eventuell anställning samtidigt som det inte påverkar beredskap- och insatsverksam-
heten i alltför hög grad. 

Med ovanstående förändringar bedöms målen för grundutbildningen uppfyllas 
– sjömännen blir anställnings- och krigsplaceringsbara och har grundläggande kun-
skaper för att kunna antas till Specialistofficersutbildning och Försvarshögskolans 
officersprogram. 

Specialistofficersutbildning
Kring 2008 infördes tvåbefälssystemet3 och med det såg specialistofficersutbildning-
en dagens ljus. Därmed avslutades perioden om tre decennier av Ny Befälsordning 
(NBO). Senare har tvåbefälssystemet med officerare och specialistofficerare börjat be-
nämnas som trebefälssystem i och med att även gruppbefälen (OR4-5) räknas in som 
en befälskategori. 

Tanken med specialistofficerare är att de ska utveckla djup kompetens inom respek-
tive tjänstegren genom längre tjänstgöringstid i aktuella befattningar kompletterat med 
fördjupande kurser och utbildningar. De gör karriär i form av yrkesutveckling mer än 
genom att klättra i det hierarkiska systemet. Specialistofficeren ska vara expert inom 
sitt område, leda och vara ett föredöme för underställda i tjänstegrenen och ge chefer 
på olika nivåer råd och rekommendationer inför taktiska beslut och avvägningar. 

Systemet med specialistofficerare sjösattes innan alla förutsättningar fanns på plats 
och innan det fanns en gemensam och fastställd syn på hur systemet skulle fungera och 
på specialistofficerens roll i Försvarsmakten. Utvecklingen av trebefälssystemet har 
skett kontinuerligt sedan dess införande och börjar nu finna sina former även  om det 
sannolikt kommer fortsätta behöva förfinas framöver. 

Specialistofficersutbildningen genomförs under sammanlagt 18 månader och inleds 
med en termin med gemensamma kurser såsom ledarskap, sjömanskap, folkrätt, krigs-
vetenskapens grunder och verkanstålighet. Denna del av utbildningen ger kadetterna 
generella kunskaper för att kunna verka som officer, ledare och utbildare ombord och 
i skärgård. 

Därefter följer befattningsutbildningen i 13 olika inriktningar under minst två ter-
miner. Några tjänstegrenar kräver längre utbildningstid än de stipulerade 18 måna-
derna som programmet omfattar, exempelvis Systemtekniker och Vapentekniker som 
läser 13 månader på Försvarsmaktens Tekniska Skola (FMTS) innan de avslutar sin 
befattningsutbildning på Sjöstridsskolan. Andra inriktningars utbildningslängd styrs 
av förordningar såsom de nautiska och skeppstekniska inriktningarna vars totala ut-
bildningstid är nära 30 månader. Det är under befattningsutbildningen som grunden 
för specialistofficerens expertis läggs och utvecklas. 

De generella antagningskraven för Specialistofficersutbildningen är gymnasieexa-
men, minst sex månaders grundutbildning (eller anställning som soldat eller sjöman) 

3. Proposition 2008/09:1 Uppgiftsområde 6, avsnitt 4.4.3.2, s.49.
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och godkänd antagningsprövning.4 Därutöver kan Försvarsmakten besluta om särskil-
da antagningskrav för de tjänster som kräver detta, exempelvis ubåtstjänst eller röjdyk. 
Antagningsprövningen omfattar grundläggande fysiska och psykiska tester samt pro-
fessionsintervju och säkerhetsprövning. De sökande till särskilt krävande befattningar 
genomgår också en särskild prövning enligt respektive förband.

I dagsläget finns inga krav på var de sökande har gjort sin militära grundutbildning 
utan kravet är endast att den är genomförd och godkänd. Oavsett vid vilket förband och 
i vilken tjänst en sökande utbildats mot har han eller hon samma möjligheter att antas 
till en specialistofficersutbildning som någon annan. Individen behöver inte ha gjort 
sin värnpliktstjänstgöring vid de sjögående förbanden eller ens inom Marinen. Även 
om det finns goda exempel på tidigare soldater från I 19 som blivit goda specialistof-
ficerare inom sjöstridskrafterna så innebär bristen på dylika förkunskapskrav en utma-
ning för den fortsatta utbildningen. Denna måste anpassas och läggas på en sådan nivå 
att samtliga antagna har förutsättningar att ta till sig innehållet vilket begränsar nivån 
som är möjlig att uppnå inom stipulerad tid. I en ideal värld skulle alla som önskar bli 
specialistofficerare ha fått sin grundutbildning inom avsett område och varit anställd 
sjöman under ett antal år i rätt tjänstegren. Så är dock inte fallet för närvarande. 

Marinen arbetar för att få till en förändring av kraven så att grundutbildning i rätt 
tjänstegren blir ett förkunskapskrav för att kunna antas till specialistofficersutbild-
ningen, med undantag för de inriktningar där det saknas naturliga sjömansbefatt-
ningar såsom exempelvis luftförsvar eller nautik. Även om skillnaden i kompetensnivå 
är markant mellan en som nyligen muckat från värnplikten och en som har flerårig 
erfarenhet av tjänst ombord så skulle denna förändring åtminstone ge en gemensam 
teoretisk bas för den fortsatta utbildningen. 

Det sägs att för att bli expert i något ämne krävs att man lägger ned tio tusen tim-
mars arbete. Hur mycket tid som krävs för att bli specialist är inte preciserat men det 
är sannolikt att de två terminer som befattningsutbildningen omfattar för de flesta in-
riktningarna inte gör kadetterna till fullfjädrade specialister. Utbildningen lägger dock 
en god grund för deras första tjänst ombord och för deras fortsatta yrkesutveckling. 
Vikten av det livslånga lärandet är inte en floskel inom något område och särskilt inte 
för de som ska vara kunskapsbärare och specialister inom de mycket komplexa ämnen 
som Marinens tjänstegrenar utgör. 

Officersprogrammet
De taktiska officerarna utbildas som sagt vid Försvarshögskolans (FHS) Officerspro-
gram (OP). Programmet omfattar 180 högskolepoäng, dvs. sex terminer, och ger en of-
ficersexamen som är en yrkesexamen. En yrkesexamen är inte lika styrd till akademiskt 
huvudämne och till det särskilda arbetets utformning i form av en uppsats som en kan-
didatexamen är utan branschen ska ha påverkan på utbildningens design och innehåll. 

OP är indelat i tre huvudsakliga inriktningar: Krigsvetenskaplig, Militärteknisk och 
Nautisk inriktning. Det finns också en aviatisk profil som är utformad för att omhän-
derta de krav som utbildningen till flygförare ställer. Profilen skiljer sig från de andra i 

4. §3 FFS 2019:3.
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och med att det är en uppdragsutbildning vilket innebär att den är beställd och bekostad 
av Försvarsmakten medan de övriga är anslagsutbildningar som bekostas av utbild-
ningsdepartementet.

Marinens kadetter läser antingen nautisk inriktning eller krigsvetenskaplig inrikt-
ning med specialisering amfibie beroende på vilket truppslag de avses tjänstgöra vid. 
Utbildningen inleds med tre terminer vid FHS där krigsvetenskaplig och nautisk in-
riktning läser i huvudsak gemensamma kurser i krigsvetenskap, ledarskap, militärtek-
nik, fysiskt stridsvärde och vetenskaplig metod. Några kurser i taktik är marinspeci-
fika och läses av både amfibie- och sjöofficerskadetter tillsammans. 

Termin 4-5 är så kallad verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där amfibiekadetterna 
läser fortsättningskurser i krigsvetenskap, ledarskap och militärteknik vid Sjöstrids-
skolans Amfibiestridssektion på Berga. Sjöofficerskadetterna läser istället ett helt nytt 
ämne – nautik. Denna utbildning genomförs vid SSS i Karlskrona med akademisk 
kvalitetssäkring från Linnéuniversitetet. Den nautiska utbildningen omfattar terres-
ter navigation, astronomisk navigation, bryggrutiner, meteorologi och oceanografi och 
mycket annat. Praktik genomförs på Skoldivisionen under något som kallas Försvars-
maktstid och som alltså inte ger högskolepoäng. 

Den sjätte och sista terminen läses vid FHS och omfattar påbyggnadskurser i krigs-
vetenskap med syntes och självständigt arbete i form av en uppsats som huvudpunkter. 
Därefter får kadetterna sin officersexamen och kan anställas vid de marina förbanden. 
Amfibiefänrikarna påbörjar därmed sin tjänstgöring som ställföreträdande plutonchef 
eller plutonchef och fortsätter utvecklas i yrket. 

Problemet som Marinen länge påtalat och försökt åtgärda är att de nyutexaminerade 
sjöofficerarna inte har tillräckliga kunskaper för att tillträda sin första befattning. De 
saknar såväl nautisk behörighet som befattningsutbildning, varför de studerar ytterli-
gare nära två terminer efter examen för att uppnå erforderlig kompetens. Marinen har 
identifierat att problemet består av tre huvuddelar: utbildningen är för lång vilket bland 
annat hämmar rekryteringen, de marina inslagen kommer för sent i utbildningen vil-
ket gör det svårt för kadetterna att sätta in sina kunskaper i rätt kontext och de riktigt 
prövande praktiska navigationsperioderna kommer efter examen vilket i värsta fall 
innebär att kadetten utbildat sig – och anställts – till ett yrke denne inte kan utföra. För 
närvarande pågår ett arbete där FHS och Marinen gemensamt försöker hitta en lösning 
och skapa en utbildningsplan med balans mellan yrkets två pelare – krigsvetenskap 
och nautik. 

Fortsatt utbildning
Utöver grundutbildning, specialistofficersprogram och officersprogrammets verksam-
hetsförlagda utbildning genomför Sjöstridsskolan många andra kurser. Bland annat ges 
i runda tal 300 olika så kallade yrkes- och befattningskurser (YBK) vid skolan. Det 
kan röra sig om kurser på någon eller några dagar upp till flera månader och behandla 
alltifrån enskilt system upp till en helt ny befattningsutbildning. Kurserna är tillgäng-
liga för alla personalkategorier och riktar sig till alltifrån unga sjömän till fartygs- och 
förbandsledningar. Kurserna ges efter förbandens behov som inhämtas genom en årlig 
utbildningsdialog där behov, möjligheter och begränsningar klarläggs och diskuteras. 
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Förutom ovan nämnda kategorier utbildar Sjöstridsskolan även reservofficerare ge-
nom att kombinera delar av Specialistofficersutbildningen och delar av officersutbild-
ningen till en Reservofficersutbildning (ROU) som genomförs under ett år. Syftet är att 
förse de marina krigsförbanden med en kader av kompetenta stabsofficerare med viss 
erfarenhet av sjötjänst. Behovet av reservofficerare har, liksom söktrycket, fluktuerat 
genom åren men verkar nu vara på uppgående. 

Det finns flera sätt att utbildas till officer i Marinen. Ett är den så kallade Särskilda 
Officersutbildningen (SOFU). Den innebär att behöriga individer anställs som fänrik 
enligt §20 Officersförordningen och därefter genomgår en anpassad kompetensutveck-
ling enligt respektive förbands behov. Vissa av dessa kurser ges av Sjöstridsskolan, 
exempelvis befattningsutbildning till ytstridsbefäl eller ubåtsjaktofficer. Kravet för 
att kunna anställas denna väg är att den sökande, utöver att uppfylla grundläggande 
fysiska och psykiska krav, ska inneha en akademisk examen om minst 180 högskole-
poäng samt av anställande förbandschef bedömas vara duglig, kunnig och lämplig att 
anställas som officer. Efter att den anpassade kompetensutvecklingen är klar utvecklas 
fänriken inom yrket på samma sätt som en officer med officersexamen och har precis 
samma möjligheter att avancera inom Försvarsmakten.

Vid sidan om ovan nämnda program och utbildningar är Sjöstridsskolan även ansva-
rig för stridskraftsskedet av Högre Specialistofficersutbildningen (HSOU) där erfarna 
fanjunkare får en breddad kompetens för fortsatt tjänst som förvaltare på högre nivå. 
Det övergripande målet för HSOU är att de nyblivna förvaltarna ska kunna delta i 
stabsarbete på taktisk nivå som tjänstegrensföreträdare eller allmän stabsmedlem. Den 
inledande terminen är Försvarsmaktsgemensam och genomförs vid Militärhögskolan 
Halmstad och därefter påbörjas stridskraftsskedet vid respektive stridsskola. Delar av 
det marina stridskraftsskedet genomförs tillsammans med finska marinen. 

En artikel av detta format medger inte en heltäckande beskrivning av all utbildnings-
verksamhet vid Sjöstridsskolan men sammanställningen ovan ger förhoppningsvis en 
övergripande bild av var vi står och vart vi är på väg ur ett utbildningsperspektiv. De 
olika kurserna och utbildningarna ska resultera i välutbildade besättningar och för-
band där officerare, specialistofficerare, soldater och sjömän utgör en sammanhäng-
ande enhet. Detta och det faktum att utbildningarna delvis bygger på varandra samt att 
huvuddelen av Marinens utbildning genomförs vid samma utbildningsgivare gör att 
den måste ses som ett sammanhängande system. En förändring i någon del påverkar 
oundvikligen de andra vad avser såväl produktionsrationalitet som den pedagogiska 
stegringen. Det är därför av vikt att förändringen sker stegvis och evolutionärt så att 
effekterna av någon åtgärd kan omhändertas inom de övriga utbildningsdelarna.

Avslutning
”Tänka fritt är stort men tänka rätt är större.” 
Thomas Thorilds kända citat möter de studerande vid Uppsala universitet i gyllene 
bokstäver om de lyfter blicken innan de går in i universitetshuset aula. Sjöstridsskolan 
har vare sig femhundraårig historia, 20 000+ helårsstudenter eller ens tänkvärda citat 
uppsatta över ingången. Men i så fall hade kanske parafrasen ”Att tänka först” varit 
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passande. Skolan har i allt ovan försökt såväl att tänka först som att tänka först. Därav 
tjuvstarten.

När Försvarsmaktens växtvärk nu slår in med kraft har Marinen redan kommit 
halvvägs med första inrycket på ett färdigställt och återinvigt Kungsholms Fort. Med 
Kungsholms Fort i drift, kasern Najaden renoverad och med en robust organisation kan 
Sjöstridsskolan i närtid utbilda väl över fyrahundra värnpliktiga årligen. Från hösten 
genomförs dessutom grundutbildning och specialistofficersutbildning enligt revide-
rade utbildningsplaner. Planerna är framtagna tillsammans med förbanden och taktar 
bättre förbandens behov av såväl numerärer som kompetens. Och årets specialistof-
ficersutbildning innehåller för första gången någonsin ett tresiffrigt antal studerande.

Denna artikel har försökt ge en övergripande bild av hur Marinens utbildningar är 
uppbyggda i stort, hur Sjöstridsskolan möter kraven på tillväxt och vilka förändringar 
utbildningen undergår för tillfället. Förhoppningsvis har det framgått att alla utbild-
ningar är under utveckling i någon utsträckning. Det kanske tyngst vägande behovet 
av utveckling finns inom Officersprogrammet med nautisk inriktning. Det nu påbör-
jade utvecklingsarbetet har som mål att producera en anpassad utbildningsplan för en 
ny sjökrigsvetenskaplig inriktning till halvårsskiftet 2021, en inriktning som bättre 
omhändertar de sjögående förbandens behov av välutbildade sjöofficerare med såväl 
taktisk som nautisk kompetens. 

Behovet av utveckling av den nautiska inriktningen har diskuterats i många sam-
manhang och under lång tid – nu är det hög tid att nå resultat. 
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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
HANS GRANLUND

Överste Granlund är för närvarande ansvarig projektledare för återetableringen av Älvsborgs am-
fibieregemente.	Granlund	är	amfibieofficer	och	har	bland	annat	varit	bataljonschef	vid	KA	1	samt	
tjänstgjort i central stab bl.a. som stabschef vid både marintaktiska staben samt insatsledningen i 
Högkvarteret.	Granlund	har	genomgått	US	Marine	Corps	Command	&	Staff	College	där	han	tog	en	
Master’s	degree.	Han	har	haft	flera	internationella	befattningar	bl.a.	vid	Joint	Military	Commission/
Joint Military Mission i Sudan samt varit marinattaché i Washington DC och Mexico City och där-
efter	svensk	sambandsofficer	vid	NATO	Allied	Command	for	Transformation	och	US	Joint	Staff	J6.	
Närmast kommer Hans från Försvarshögskolan där han var ansvarig för de militära programmen.

Återetablering av förband på Västkusten
Abstract: The article describes the reactivation of 4th Marine Regiment. The regi-
ment was deactivated in 2004 as a result of the defence white paper. Since then, the 
world has changed and the need for a more substantial naval and marine presence 
on the Swedish West Coast has increased. The reactivation is being conducted on 
a compressed timeline and in order to achieve the goals, the regiment will initially 
be formed by re-designating units currently part of 1st Marines and taking over the 
base infrastructure and staff and support personnel from the Joint Medical Centre 
currently based in the Gothenburg region.   

I försvarsberedningens slutrapport Värnkraft anges att: ”Försvarsberedningen före-
slår att organisationsenheten Amf1 omorganiseras och att delar omlokaliseras till 
Göteborg för att återupprätta ett regemente på västkusten. Åtgärden skapar förutsätt-
ningar	för	att	sätta	upp	en	amfibiebataljon	även	på	västkusten.”1

Bakgrund 
Efter antaget försvarsbeslut gav därför regeringen i regeringsbeslut daterat 17 decem-
ber 2020 överbefälhavaren i uppgift: ”Älvsborgs	amfibieregemente	(Amf	4)	i	Göteborg	
återinrättas under perioden 2021-2025. Regementet ska bl.a. ansvara för utbildning av 
en	amfibiebataljon.”2  

1. Försvarsberedningens slutrapport Ds 2019:8 Värnkraft – Inriktning av säkerhetspolitiken och 
utformningen av utvecklingen av det militära försvaret  2021-2025.  
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Riksdagen och regeringen har således beslutat att återupprätta Älvsborgs amfibie-
regemente med start 2021.2 Regementet avvecklades så sent som i 2004 års försvarsbe-
slut3. I Försvarsmaktens direktiv anges att Älvsborgs amfibieregemente formellt inrät-
tas från och med fjärde kvartalet 2021.4

På Käringberget är därför aktiviteten stor. Det är mindre än sex månader kvar innan 
det skall finnas ett amfibieregemente här, tillsammans med den verksamhet som redan 
huseras inom garnisonen. Över den kommande tioårsperioden kommer Garnisonen att 
växa med närmare sexhundra medarbetare. 

Redan idag är Göteborgs garnison en stor arbetsplats. Efter förra nedläggningen av 
Älvsborgs amfibieregemente formades Försvarsmedicinskt Centrum i Göteborg ge-
nom att man sammanförde försvarsmaktens utbildningar av den medicinska persona-
len och sjukhuskompanier till Göteborg och också utvecklade ett nära samarbete med 
Sahlgrenska sjukhuset. Kvar blev också delar av det nedlagda amfibieregementet som 
organiserades som en satellit till Amfibieregementet på Berga. Sedan ett par år är också 
Skredsvik införlivat i garnisonen. 

Älvsborgs amfibieregemente kommer att ha krigsförbandansvar för sin depå, den 
återetablerade 5.amfibiebataljonen och övertar från Amf 1 ansvaret för 17.bevak-
ningsbåtskompaniet samt 132.säkerhetskompani sjö. Utöver dessa förband finns vid 
garnisonen som redan nämnts även Försvarets Medicinska Centrum med sina två 
sjukhuskompanier, 44.röjdykardivisonen samt Elfsborgs- och Bohus-Dalsgruppen ur 
Militärregion Väst med sammanlagt fem hemvärnsbataljoner. Samgrupperat inne på 
området återfinns även en av tre marina sjöbevakningscentraler, Kustbevakningens 
nationella ledningscentral och den mellan Luftfartsverket och Kustbevakningen sam-
ordnade sjö- och flygräddningscentralen JRCC. Även delar av Havs- och Vattenmyn-
digheten återfinns inne på garnisonsområdet. Som alltid är Fortverket, FMTIS, FMTS 
och FMTM representerade och närvarande.    

Det ger Göteborgs garnison ett utgångsläge där garnisonen redan idag omfattar 
drygt ettusen anställda och trehundra värnpliktiga. Fram till 2030 skall den siffran öka 
till drygt 1900 anställda och värnpliktiga. 

Organisationsprinciper
Regementet är tänkt att så långt som möjligt, och av flera skäl, organiseras, regleras 
och benämnas likalydande med amfibieregementet på Berga. Det gäller både freds- 
och krigsförbanden. Det tydligaste skälet till detta är för att uppnå serieeffekt i alla 
dimensioner. De båda förbanden svarar  för varsin amfibiebataljon som båda tillsam-
mans står inför omfattande utveckling och där slutresultatet skall bli två tvillingbatal-
joner, likartat producerade, omsatta och utrustade. Det är ett långsiktigt arbete som 
börjar med uppsättandet av 5.amfbat och omorganisationen av 2.amfbat. 

Produktionen av amfibiebataljonerna kommer att behöva ske i symbios mellan Amf 1 
och Amf 4. Under lång tid kommer det att ställas krav på att man delar på resurser som 

2. Regeringsbeslut 30, 2020-12-17 Inriktning av Försvarsmakten.
3. Proposition 2004/05:5, 2004-09-23 Vårt framtida försvar.
4. C PROD direktiv FM2021-438:4, 2021-01-27, PROD direktiv – Målbild och etableringsplaner för 
nya OrgE 2022-2025.
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är begränsade. Det kan exempelvis gälla viss befälskompetens, organisationsbestäm-
mande materiel, båtar eller att man samlar förbandsutbildning och samövar mellan 
bataljonerna för att nå en volym som krävs för att skapa övningstillfällen för befäl 
men också för att validera taktik och organisationsformer. Detta i sin tur kommer att 
kräva att förbanden är öppna för kommenderingar av nyckelpersonal för kortare eller 
längre perioder och att den enskilde officeren förstår att en yrkesmässig utveckling och 
karriär i amfibiekåren över tid kommer att omfatta tjänstgöring, kortare eller längre 
perioder, vid det ”andra” förbandet. Att i en sådan miljö försöka underlätta den vardag-
liga tjänsten genom att vara likartat organiserade, dela en gemensam planeringscykel 
och ha likalydande bestämmelser kommer förhoppningsvis att underlätta flöden och 
utnyttjande av materiel och kan begränsa under hur lång tid en enskild behöver vara 
kommenderad. Det skall krävas ett minimum av ”ställtid” efter ankomst till det ”an-
dra” förbandet innan den enskilde på ett verksamhetssäkert och korrekt sätt kan utföra 
de arbetsuppgifter som man är kommenderad dit för att uppfylla. 

Marinen går i och med övertagandet av Göteborgs garnison från två till tre ma-
rina garnisoner. Idag finns det stora skillnader i hur de båda garnisonerna Haninge 
och Karlskrona är organiserade. Mycket beroende på arv, produktionsuppdrag och 
bakgrund. Ambitionen är som tidigare nämnts att Göteborgs garnison skall ges en 
serielikhet med Haninge. När man uppnår detta kommer ledandet av garnisonerna 
från marinstaben att förenklas och lösningar och uppgifter, uppdragsställning kan 
utforma likartat samt att lösningar på uppkomna problem på den ena garnisonen kan 
appliceras likartat på båda. Det medger i så fall en kostnadsbesparande och effektiv 
ledning av dessa båda garnisoner utan att för den delen göra avkall på kvalitet eller 
uppföljning.  

En ytterligare effekt är att man genom etableringen av Älvsborgs amfibieregemen-
te Amf 4 behöver döpa om Amfibieregementet till Amf 1. Detta då det nu kommer 
att finns två regementen. Då kan det inte längre Amf 1 benämnas i bestämd form 
singularis utan behöver ges ett unikt namn. Beslutet är att Amfibieregementet byter 
namn till Stockholms amfibieregemente Amf 1. Fana och förbandstecken oförändrade. 
Amf 4 ges ny fana och nytt förbandstecken med samma heraldik som förutvarande 
KA 4/Amf 4 förde. En bra lösning för båda förbanden. 

Krigsförbanden 
Omsättningsarbetet för de båda amfibiebataljonerna skall i huvudsak vara avslutade 
2025. Det syftar till att nyproducera 5.amfbat mot ny målbild där det nationella förva-
rets behov till större del styr organisation och taktik av bataljonen. Den omorganise-
rade amfibiebataljonen återgår mot ett större fokus på sjömålsstriden i skärgårdsmiljö. 
Samtidigt fortsätter inledningsvis 2.amfbat att upprätthålla internationell och nationell 
insatsberedskap samt producera enheter för planerade internationella rotationer bland 
annat till Mali och Irak. Därefter påbörjar 2.amfbat sin resa mot ny organisation. 

När vi når 2025 är således 5.amfbat producerad och 2.amfbat tar nästa steg och 
omsätts med ny utrustning och ny båtmateriel strax följd av 5.e. Sammanfattningsvis 
kan man beskriva det som att fokus för amfibiebataljonerna rör sig från internationella 
uppgifter mot nationellt försvar med sjömålsstriden i fokus. Detta med ett tillägg. Det 
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sker över tiden i symbios med det svensk-finska amfibiska samarbetet. Detta arbete 
kommer att vara avslutat 2030. 

Den ”nya” 5:e amfibiebataljonen kommer organisatoriskt att innehålla följande kom-
panienheter: Ett ledningskompani, ett bekämpningskompani, ett kustjägarkompani, ett 
skyttekompani och ett underhållskompani. Jämfört med dagens amfibiebataljon ligger 
morgondagens organisation närmare den som fanns i Amfbat 95. Det är logiskt då en 
större emfas återigen läggs på sjömålsstriden. Bataljoner blir också lättare och kommer 
att omfatta mellan 700 och 800 man och en mix av anställda och värnpliktig krigs-
placerad personal. Bataljonen minus sitt kustjägarkompani kommer att produceras på 
plats i Göteborg.  

Efter 2025 påbörjas en fas när utvecklingsarbete mot en ”ny” amfibiebataljon. Detta 
arbete omfattar tillförsel av nya huvudstridsmedel, robotar och minor samt ny båtpark. 
Ett sådant förväntat tekniksprång jämfört dagens kapacitet kommer att i grunden för-
ändra hur den skärgårdsbundna sjömålstriden kan utformas. Detta kommer i sin tur att 
föranleda nya organisatoriska justeringar. Återigen kommer serielikhet och samord-
ning av produktionen vara en nyckel till framgång. 

5:e	amfibiebataljonens	organisation.
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Vid det nya förbandet kommer även 17.bevakningsbåtskompaniet samt 132.säker-
hetskompani sjö att återfinns. Ansvaret för dessa förband övertas från Amf 1. Båda 
dessa förband kommer med egna utmaningar och möjligheter. När beslut togs om 
avveckling av funktioner och förmågor inom det förutvarande Kustartilleriet iden-
tifierades förmågor som var av långsiktig vikt för marinen men samtidigt svåra att 
inordna inom ramen för den dåvarande amfibiebataljonen. Till dessa hörde förmågan 
till skärgårdsbunden undervattensstrid baserad på Kustartilleriets bevakningsbåtar 
och mineringar. En annan förmåga var kompetensen att borda i en hotmiljö. Dessa 
förmågor samt förmågan till havsövervakning i trånga farvatten sammanfördes i 
bevakningsbåtskompaniet som därifrån har kommit att utvecklas till ett kompetent 
förband för kontroll i flera dimensioner av ett skärgårdsområde. Denna förmåga har 
sakta men säkert förstärkts inom marinen i och med att spaningsbåtar har tillförts de 
båda sjöstridsflottiljerna. Förmågan till bordning har framgångsrikt utnyttjats inom 
marinen deltagande i antipiratoperationerna utanför Somalia. Nu senast har bevak-
ningsbåtarna givits efterlängtade moderniseringar och är återlämnade från FMV till 
Marinen och gör igen god tjänst och kommer att kunna verka under många år. Havets 
”mastiffer” lever vidare. Under de kommande åren kommer kompaniets organisation 
och uppgifter att behöva överses för även fortsättningsvis på bästa sätt passa i det 
marina konceptet. 

132.säkkomp sjö är en del av 13.säkbat som i sin tur är en del av Livgardets krigs-
förband. Amfibiekåren producerar kompaniet och skall dels ses som förmågeförvaltare 
av den marina dimensionen av deras verksamhet och dels som fodervärd av förban-
det mellan insatser. Insatser som oftast dikteras av Högkvarterets behov av förbandet. 
Framtida krav på förbandet kommer att vara avhängiga av Marinens fortsatta utveck-
ling och högre chefs behov. Det finns dock inget som tyder på att förbandstypen kom-
mer att bli mindre efterfrågad i en allt mer komplex omvärldsutveckling. Tvärtom. 
Förbandet är i sin huvuddel anställt men grundutbildning av värnpliktiga kommer att 
även den genomföras på garnisonen. 

Till de tre marina manöverförbanden tillkommer även depån. Depåns första och 
viktigaste uppgift är att stötta mobilisering av garnisonens krigsförband. Samtliga 
garnisonschefer har att med sin depå, i samband med en mobilisering, uppgiften att 
stödja densamma men även att fortsätta att producera ersättningsmanskap och fungera 
som logistikhub och samverkansyta. Till detta kan även tillkomma att man ska vara 
beredd att motta andra förbandsenheter än dom man själv mobiliserar och över tiden 
både husera och stödja dessa. Hela denna funktion är under utveckling och man talar 
om begrepp såsom militärbas, depå och inom marinen även den angränsade begreppet 
marinbas. Detta kommer att behöva både utvecklas och fördjupas innan krigsuppgifter 
och organisation fullt ut kan fastställas.

Utöver detta kan man förutse att depån inom Göteborgs garnison sannolikt kom-
mer att spela en roll i det framtida omhändertagandet av värdlandsstödsavtalet. Detta 
uttrycks bland annat i Försvarsberedningens rapport där man skriver: ”Vidare före-
slår Försvarsberedningen att en organisation för marinens taktiska logistik etableras. 
Lokaliseringen av denna logistikorganisation bör övervägas bl.a. utgående från ett 
värdlandsperspektiv.”5  Skrivningen återkommer sen inte i regeringsbeslutet där man 
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enbart anger att marin skall omfatta två marina basbataljoner. Inte heller i C PROD 
direktiv utvecklas frågan närmare. Här återstår sannolikt ett arbete.5 

Älvsborgs amfibieregemente 
Älvsborgs amfibieregemente återupprättas fjärde kvartalet 2021 enligt C PROD direk-
tiv.6 Förbandet skall etableras inledningsvis genom att uppgifter uppdrag och personal 
överförs från nuvarande Amfibieregementet samt Försvarsmedicinskt Centrum. Detta 
innebär som tidigare beskrivet att förbandet inte ”gradvis” växer fram utan ganska 
abrupt dag ett uppstår genom överföring av personal, uppgifter och budget. Det sker 
sedan utöver den inledande överföringen av personal en fortsatt personell tillväxt då 
5.amfbat organiseras och bemannas med anställda och värnpliktiga.  

I och med återetableringen av ett amfibieförband så övertas också kommendant-
skapet och garnisonsansvaret för Göteborgs garnison där även Skredsvik och ett antal 
skjutfält i skärgården och runt Göteborg ingår. Regementet indelas i en regementsled-
ning med stab (tillika garnisonsstab), krigsförbanden samt en garnisonsenhet (GarnE) 
och en logistikenhet (LogE). För en effektiv värnpliktsproduktion organiseras en gar-
nisonsgemensam utbildningsbataljon som till huvuddel bemannas genom kommende-
ring av befäl från krigsförbanden. Det tillkommer också ett Lokalplaneringskontor 
(LplE V) för utveckling-, drift- och underhållsplanering av infrastruktur samt regional 
samverkan mellanförsvarmakten och FortV. LplE V ansvarar för den funktionen för 
hela västra Sverige, således inte bara för Göteborgs garnison, och funktionsleds av 
Högkvarteret.

Ambitionen har varit att den nya regementsstaben skall kunna ta det produktionsmäs-
siga ansvaret för hela garnisonen. Förhoppningsvis kan utvecklingen av och förslaget 
till stabsorganisation inom Göteborgs garnison ligga till grund för ökad garnisons-
samordning på flera platser där idag Försvarsmaktens interna regelverk tvingar oss 
till dubblering av funktioner och befattningar inom en och samma fysiska garnison. 
Exemplen är många men kravet på funktioner som HR-, ekonomiplanering och upp-
följning, signalskyddschef, verksamhetsäkerhet etc, etc borde gå att samordna och ef-
fektuera bättre än vad dagens regelverk ger vid handen. Denna ambition ligger till 
grund för förslaget till organisation av garnisonstaben. 

5. Försvarsberedningens slutrapport s.219.
6. C PROD direktiv, bilaga 5.
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Garnisonsenheten tillsammans med logistikenheten är centrala i dagens garnisoner. 
De ansvarar för drift av all infrastruktur, fysisk planering, vakt, insats och bevakning, 
företagshälsovård, logistikstöd, förrådshållning, med mera, med mera... Det är också 
dessa två enheter tillsammans med staben som bildar kärnan i depån. En av utmaning-
arna i Göteborg är att dessa båda enheter idag främst är organiserade och dimensione-
rade för det behov av stöd som FömedC och hemvärnet krävde. Detta behov kvarstår 
samtidigt som behovet av stöd till amfibieförbanden nu kraftigt ökar. Det ökade stöd-
behovet kommer även att beröra Marinbasen. Marinbasen är idag och framgent ”ägare” 
av örlogshamnen samt kajer och anläggningar i Skredsvik. När den marina produktio-
nen och uppträdandet ökar längs västkusten ökar även behovet av marinbasens stöd. 
Samma gäller stöd som utgår från FMTIS, FMTS samt FMTM. 

Den garnisonsgemensamma utbildningsbataljonen kommer att utbilda värnpliktiga 
både till Amf 4 och FömedC. Sammantaget kommer de närmaste åren att årligen ut-
bildas närmare 400 värnpliktiga. Redan under 2021 kommer värnpliktsproduktionen 
av amfibiesoldater att vara större i Göteborg än på Berga. Den stora värnpliktsproduk-
tionen sammantaget med de tre krigsförbanden medför att Amf 4 redan under 2022 är 
större än Amf 1 och på sikt kommer man även personellt att passera Amf 1. 

Utmaningar 
Det finns många ljuspunkter i etableringen av ett amfibieregemente på västkusten. 
Bland annat så återförs marinen avseende kapacitet till produktion av amfibieförband 
till den punkt man var efter förvarsbeslutet 2000. Det är inte samma sak som att man 
återgår till den krigsorganisation som beslutades för amfibieförbanden i det försvars-
beslutet. Det är en bra bit kvar till den punkten men infrastrukturmässigt och i avseen-
de förmåga till ledning av produktion och värnpliktsutbildning är man i och med detta 
bättre rustade nu än på många år. En viktig och avgörande positiv skillnad är också att 
amfibieförbanden numera har en robust kärna av anställda soldater som tillsamman 
med övrigt befäl och infrastruktur utan omfattande mobilisering, medger en tidig och 
tydlig gripbarhet av delar av amfibieförbanden. Både på Väst- och Ostkusten. 

Man skall inte underskatta behoven av investeringar i infrastruktur. Sedan nedlägg-
ningen av Amf 4 för drygt femton år sedan har inga avgörande investeringar skett i in-
frastruktur som nu behövs för en rationell och modern produktion av amfibieförband. 
Hamnen behöver rustas, den sedan mer än femton år sedan nedbrunna övnings- och 
vårdhallen behöver ersättas, simulatoranläggningar behöver huseras och skjutbanor 
och skjutfält byggas ut. För att nämna ett axplock. Listan kan göras mycket längre 
och är redan identifierad och prioriterad. Dessutom behöver planerna för att utloka-
lisera hemvärnsförbanden från Käringberget fullföljas. Allt detta för att bereda plats 
och förutsättningar för den ökade amfibieproduktionen. För detta finns en plan som 
är både realiserbar, finansierad och samverkad med Fortverket. Samtidigt vet vi att 
statliga byggprojekt ofta dras med stora förseningar som en följd av överklaganden, 
både av byggtillstånd som av upphandling av byggandet. För att i god ordning kunna 
utveckla produktionen på västkusten behöver detta fullföljas och noggrant följas upp 
för att minimera fördröjning och fördyring. Inget av detta kommer att vara enkelt eller 
löpa enligt plan men det måste ske om vi inte skall hitta oss en situation där fortsatt 
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utveckling av Försvarsmaktens förmåga i väst avstannar för att ett bygglov överklagas 
eller att beslutad byggnation inte kan genomföras för att resurser saknas. 

Inledningsvis kommer bemanning av Amf 4 att ske genom överföring av personal. 
På längre sikt skall förbandet likt andra vara självrekryterande och tillväxt skall kunna 
ske organiskt. Det sagt kommer under en överskådlig framtid det vara tunt med delar 
av den amfibiska kärnkompetensen. Framförallt kommer detta att gälla förmågan att 
genomföra den myriad av befattningsutbildningar som en amfibiebataljon består av 
men även förmågan att leda funktionskompanier och bataljonen kommer att ta tid att 
utveckla.  Behovet av att långsiktigt samordnad produktion och fördelning av uppgifter 
mellan Amf 1 och Amf 4 kommer att kvarstå under lång tid. Detta gäller inte minst en 
noggrannhet i krigsplacering i de ledande OF och OR befattningarna i de båda amfi-
biebataljonerna och de fristående kompanierna. Personalrörligheten kommer att vara 
en nyckel och samtidigt en utmaning under många år framåt. Allt detta ställer nya och 
större krav på produktionssamordning och prioritering av verksamheten. Ett ansvar 
som den nyinrättade marinstaben kommer att behöva ta ett allt större ansvar för.  

Förmågan att attrahera och rekrytera personal till Älvsborgs amfibieregemente kom-
mer att vara avgörande. Amfibieregementet på Berga är ett av de mest välrekryterade 
förbanden i Sverige. Mycket talar för att samma sak kommer att gälla för Amf 4. Det är 
sannolikt så att effekten av placering i en storstadsregion, en högprofilerad verksamhet 
och en bland ungdomen upplevd prestigefylld värnpliktsutbildning sammantaget gör 
att förbandstypen hittills har haft ett gott rekryteringsläge. Dock är både Stockholm 
och Göteborg två expansiva storstadsområden och för unga och ambitiösa människor 
är möjligheterna många. Det ger vid handen att den gamla sanningen att det inte är 
rekrytering in, utan förmågan att över tid behålla personalen, som kommer att vara 
utmaningen. Det långsiktiga behovet att kommendera personal mellan Stockholm och 
Göteborg kommer inte att underlättas av detta. 

Sammanfattningsvis
Återupprättandet av Älvsborgs amfibieregemente är bra på många sätt. Den bekräftar 
den bedömning som gjordes så sent som i försvarsberedningens arbete inför försvars-
beslutet 1999, att det finns behov av förbandstypen gripbar på Västkusten. Återetable-
ringen ökar också marinens möjlighet att uthålligt uppträda längs västkusten.  

Man skall heller inte underskatt signaleffekten vis-à-vi våra medborgare att det i 
rikets andra stad återigen finns ett trupp-producerande militärt förband av substantiell 
storlek. Det bygger långsiktigt försvarsvilja och möjliggör fortsatt utveckling av ett 
robust totalförsvar i ett av våra viktigaste befolkningscentra. 
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 Ledamoten
JOHAN LINDERS

Ledamoten Johan Linders är RO/Övlt och tjänst-
gör som stabsläkare i Marinstaben. Han är Medi-
cine doktor, specialist i kirurgi, har en master of 
science i militär traumatologi samt europeiskt 
kompetensbevis i transplantationskirurgi. Han 
arbetar civilt vid kirurgiska kliniken Skånes Uni-
versitetssjukhus i Lund som traumaansvarig över-
läkare.

Militärläkaren, medicinalofficer eller värn-
pliktig kliniker; samt nödvändigheten av 
Medicinalkårens återuppståndelse
Inträdesanförande i Kungl. Örlogsmannasällskapet hållet vid sällskapets ordinarie 
sammanträde i Göteborg och via webb 14 oktober, 2020.
Abstract: The medical services of the defence forces are multifaceted and comprise 
several different services which are not necessarily mutually compatible with each 
other. In order to have adequate health care across the entire spectrum of tasks and 
situations, the different functions of the medical services must be defined and dif-
ferentiated and thus be organized in different branches. Here the role of the military 
doctor is crucial, and in my opinion two major types of doctors could be identified, 
namely the administrator and the clinician. This diversification is necessary in or-
der to recruit the right persons and to provide appropriate education and training. 
The best way to ensure this is to organize the medical personal in a Medical Corps 
in much the same way as it was done in the past. The Medical corps of the Swedish 
defence must thus be resurrected.

I denna artikel avser jag att sammanfatta och förklara min syn på läkarens roll inom 
den militära sjukvården. Frågan kan tyckas självklar, men det finns flertal roller en lä-
kare har vilket gör att en läkare inte bara är just en läkare. Vidare gäller, att bara för en 
person har en läkarlegitimation kan vederbörande inte automatiskt utföra alla uppgif-
ter, eller bekläda alla tjänster.  För att få rätt personer på rätt plats, samt att möjliggöra 
den nödvändiga tillväxt av militärläkare som måste ske, är det dock av yttersta vikt att 
de olika rollerna definieras.

Under tjugohundratalet (då den förment strategiska timeouten har rått) har den mi-
litära sjukvården varit organiserad i huvudsak för en expeditionär kontext och under 
denna era har man helt prioriterat en viss typ av sjukvårdssystem, så väl personellt, 
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som materiellt och kontextuellt. Inför de utmaningar vi nu står inför är dessa befintliga 
system emellertid otillräckliga och många gånger oanvändbara och mitt intryck är att 
det råder förvirring och frustration kring detta. Jag vill därför försöka bena upp vilka 
olika behov av sjukvård och sjukvårdssystem som jag ser finns.

Olika system och funktioner
Det första behov som föreligger är det sjukvårdssystem som krigsförbanden och i för-
längningen totalförsvaret behöver ha. Här handlar det om en obruten kedja från kam-
rathjälp till definitiv kirurgi inom egen organisation. Detta system måste vara robust 
och redundant, med väl definierad enkel materiel och standardiserade lösningar och 
orderverk. Förnödenhetsförsörjning, transportförmåga etc. måste vara dimensione-
rade för stora skadeutfall under svårast tänkbara förutsättningar. Detta kontrasterar 
skarpt mot det andra systemet jag ser behov av, nämligen det som motsvarar de be-
fintliga systemen inom försvaret och som är framtagna för utlandsstyrkan. Dessa är 
egentligen helt fredsmässiga och framtagna för att efterlikna den civila sjukvård som 
finns hemma för att utgöra en avancerad livförsäkring för utlandsstyrkans personal. 
Det handlar här om att ge en eller ett fåtal skadade maximalt medicinskt omhänderta-
gande, uppbackat av en ostörd försörjningskedja från den fred som råder på hemma-
plan. Detta sjukvårdssystem behövs tvivelsutan i Försvarsmakten, i just utlandsstyr-
kan, men måste hållas helt åtskild från krigsförbandens sjukvårdssystem, då det an-
nars blir mycket förvirrande, just på det sätt som nu föreligger. I min värld kan denna 
sjukvård till stor del bedrivas av civil personal utan egentligen någon militär utbildning 
alls, men mer om det senare. Jag vill bara kommentera att jag vet att termen Utlands-
styrkan inte längre används utan att man skall se det som att förbandet är på insats. Då 
jag anser att detta synsätt inte fungerar avseende sjukvårdstjänsten, väljer jag att även 
fortsättningsvis använda den tydligare termen Utlandsstyrkan för att visa på skillna-
derna i behov och organisation av sjukvårdstjänsten.

Ett tredje system som behöver finnas, men även det hållas helt skilt från de övriga 
två, är Försvarshälsan och daglig sjukvård av personalen under fredsmässiga förhål-
landen.  Den har egentligen mycket lite att göra med krigsförbandens sjukvård, även 
om jag tycker att Försvarshälsan bör ha krigsuppgifter som depåsjukhus eller motsva-
rande och således ingå i krigsorganisationen. Deras huvuduppgift bör dock vara att 
bedriva primärvård och företagshälsovård i fredstid. Ett uppdrag som i nuläget bör 
skärpas och delvis omdefinieras.

En fjärde funktionalitet som behövs, dock i betydligt mindre omfattning än vad som 
idag verkar vara den rådande uppfattningen, är upprätthållande av fredsmässig sjuk-
vård på övningar och insats (annat än utlandsstyrkan). Det finns självklart ett behov 
av detta, inte minst inom Marinen och kanske främst då flottan under längre seglatser 
och liknande, men här handlar det inte om att öva eller att upprätthålla krigsorganisa-
tionens sjukvårdstjänst utan just om att upprätthålla fredsmässig sjukvårdsberedskap. 
Man skall dock ha klart för sig att en enstaka inkallad läkare inte kan ersätta hela den 
civila sjukvården, varför upprätthållandet av sjukvårdsberedskap i första hand skall 
åligga den civila sjukvården. Jag vet att många officerare blir provocerade av att se att 
hänvisning för sjukvården på en övning är 112, när man tycker man byggt upp egna 



193

dyra system och kallat in egen dyr sjukvårdspersonal. Jag anser här att man har missat 
målet. Det man skall ha är ett eget sjukvårdssystem baserat på krigsorganisationens 
krav, inte ett system för att bedriva egen sjukvård för fredsbruk. De inkallade läkar-
na bör vara där i första hand för att öva sina krigsuppgifter och sina soldat/sjömans-
färdigheter, inte för att ersätta landstingen. Vid behov kan den inkallade läkaren så 
klart dock sy en sårskada eller grovreponera en fraktur som en första åtgärd. Att tro 
att en närvarande läkare gör att krav på att upprätthålla ”tidskraven” 10-1-2 (dvs 10 
minuter till kamrathjälp- en timme till sjukvård - två timmar till kirurgi) uppfylls, har 
ingen förankring i verkligheten.

Ett femte system, som måste finnas inom Försvaret, är specialmedicin i form av dyk- 
och flygmedicin. Dessa är till stor del helt fredsmässiga specialiteter, men innehåller 
delar som även är nödvändiga i fullskaligt krig. Då utvecklingen av områdena i dag till 
stora delar sker civilt, är det av yttersta vikt att Försvarsmakten har egen förmåga inom 
specialiteterna så att dessa anpassas efter den militära kontexten. 

Dessa fem områden, krigsförbandens sjukvård, utlandsstyrkans sjukvård, Försvar-
hälsan, fredsmässig sjukvårdsberedskap/sjukvård och specialmedicin, är de uppgifter 
jag anser åligger den militära sjukvården.  Dessa fem områden bör hållas helt avskilda 
och ihopflätning och sammanblandning av systemen måste absolut undvikas. Av dessa 
är det enligt mitt förmenande utan tvivel krigsförbandens sjukvård som utgör den 
största utmaningen vad avser planering, upprättande och upprätthållande. Idag är det 
tyvärr också så att det är den del som är mest eftersatt!  

Då jag nu konkluderat att det finns fem olika delar av sjukvårdstjänsten inom Försva-
ret, så infinner sig frågan, skall det vara samma personer som har alla läkarfunktioner 
i de olika systemen? Behöver alla läkare vara officerare? Svaret på dessa frågor är: Nej!  

Två typer av militärläkare
Rent allmänt torde man kunna dela upp läkartjänsterna inom försvaret i stabsläka-
re (som är RO eller YO) och värnpliktiga kliniker, vilka bedriver patientnära arbete. 
Stabsläkaren kan även fungera som kliniker (och i vart fall måste ha den kompeten-
sen), men det omvända gäller inte. Här skönjer man konturerna till vad som definierar 
en medicinalofficer och vad som skiljer denne från en läkare i största allmänhet, den 
jag nyss benämnde som kliniker. En läkare har alltid den enskilda soldatens, sjöman-
nens, specialistofficerens eller officerens väl och ve som sin främs-ta prioritet, medan 
motsvarande prioritet för medicinalofficeren ligger hos förbandet, enheten eller mot-
svarande och chefens möjligheter att lösa sina uppgifter. Dessa båda prioriteringar kan 
stå i motsatsförhållande till varandra, och inte sällan kan här (läkar-)etiska dilemman 
uppstå. Detta är frågor som aktivt måste föras och levandehållas inom medicinalof-
ficerskretsar, men som de senaste årtiondena snarare helt har trivialiserats bort genom 
svepande allmänt hållna formuleringar och tillrättalagda förhållningssätt. Stabsläka-
ren måste således jämte adekvat klinisk kunskap och förmåga vara officersutbildad, 
och besitta både breda allmän-militära kunskaper som insikter i stabstjänst. Den lä-
kare som å andra sidan beklär en klinisk tjänst behöver vara väl skickad avseende 
sina kliniska färdigheter och i övrigt besitta goda soldat- eller sjömansfärdigheter 
samt kunskaper/kännedom om det egna förbandet eller förbandstypen. En kliniker
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behöver alltså inte vara officersutbildad, utan här handlar det om att inneha tjäns-
ter som fartygsläkare, kirurg på fältsjukhus etc. Att dela upp dessa båda roller är av 
mycket stor vikt för att kunna utbilda och rekrytera samt upprätthålla förmåga inom 
båda grupperna. Medicinalofficeren är således just en officer, medan klinkern kan jäm-
föras med en specialistofficer som är expert på sitt område. 

Vad gäller utbildning och tjänstgöring så kommer de båda grupperna gå helt olika 
vägar och klinikern kommer under sina aktiva år bara tjänstgöra någon eller några 
få gånger vid sitt förband, medan medicinalofficeren kommer tjänstgöra mycket och 
dessutom fortgående utbilda sig och så småningom kanske helt växla över till en mi-
litär karriär. Mer om det senare. Här måste understrykas att klinisk karriär gör man 
inom den civila sjukvården inte inom Försvarsmakten, då Försvarsmakten kan erbjuda 
mycket litet av möjlighet till kliniskt arbete och färdighetsutvecklande, tvärtemot vad 
vissa reklamkampanjer har låtit påskina. Miljöträning och allmänna färdigheter som 
soldat/sjöman är vad man som kliniker skall utbildas och tränas i av Försvarsmakten.

Utbildningen till medicinalofficer å sin sida bör syfta till att bli stabsläkare på minst 
bataljons nivå motsvarande, och rekryteringen skall således anpassas efter krigsför-
bandens behov. Här måste ganska mycket kraft läggas på att upprätta en tydlig utbild-
ningsgång och karriärväg för medicinalofficeraren, då systemet med medicinaloffice-
rare i princip legat i träda under senaste årtiondena. I slutet av artikeln tecknar jag ett 
första utkast till möjlig karriärgång för medicinalofficeraren.

Vad gäller rekryteringen av dessa båda grupper är det ytterst viktigt att detta sker 
centralt. Klinikerna kommer utgöra en viktig del av såväl krigsorganisationen men 
också i totalförsvaret och en samordning kring personal måste här ske med den civila 
sjukvården, så att den senare inte dräneras helt på klinisk förmåga, något som nog 
annars lätt kan ske, inte minst lokalt. Samma gäller för medicinalofficerarna, som i 
händelse av krig måste kunna lämna sina ordinarie arbeten inom civil sjukvård utan 
för den skull helt sänka denna verksamhet.

Grader och galoner
Jag känner att jag här måste beröra ämnet galonering, och göra några kanske onödiga 
förtydliganden. En medicinalofficer är officer och skall ha officersgrader från fänrik 
till general/amiral. Detta är just medicinalofficersgrader och de kan ej innehas av en 
linjeofficer, lika lite som en medicinalofficer ska/kan galoneras som en linjeofficer. 
Här är ex det finska systemet mera tydligt då graderna där heter medicinal-kapten, 
medicinal-kommendör etc. Att en medicinal-överste skulle bli brigadchef är lika osan-
nolikt som att en överste skulle bli stabsläkare. Vore detta tydligare tror jag den miss-
tänksamhet som ibland finns från linjeofficerare visavi militärläkare och deras grader 
skulle upphöra.

Vad gäller klinikerna skall de inte ha officersgrader, möjligen värnpliktsgrader men 
även det blir otydligt, då systemen är i princip identiska. Här har Finland, men även 
Norge och flertal andra stater mer tydliga system, med speciella civil-militära grader 
vilket hade varit ett önskvärt system även i Sverige. Det tidigare uniformsreglemen-
tet skiljde mellan utbildningstecken för medicinalofficerare och tjänstgöringstecken 
för värnpliktiga läkare, i det att medicinalofficerarna hade rött kläde bakom tecknet.
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I senare uniformsreglemente har av oförklarlig anledning denna distinktion fallit bort 
och alla läkare bär nu rött kläde bakom sina aeskulapstavar. En återgång till tidigare 
system borde omedelbart ske.

För att summera, graderna för läkare handlar inte om den kliniska kompentensen 
utan som alltid, om den taktiska. Man kan vara världens mest välrenommerade neuro-
kirurg men är man inte officersutbildad så får man ändå ingen militär medicinalgrad, 
utan en civilmilitär dito!

Internationella insatser–Utlandsstyrkans behov
Vilket väl framgår är jag mycket kritisk till hur den militära sjukvården är organiserad, 
inte minst avseende synen på läkaren och dennes roll.  Man kan fråga sig hur vi har 
hamnat här. Jag tror att mycket av dagens problem springer ur utlandsstyrkans behov. 
Under tjugohundratalet har utlandsstyrkans verksamhet till stor del varit normsättande 
och det har gällt även sjukvårdstjänsten. Av politiska skäl har man haft en mycket hög 
ambitionsnivå vad avser sjukvården och byggt upp ett system som har väldigt lite med 
egentlig krigssjukvård att göra. Detta system har varit mycket personalintensivt och 
krävt stora mängder läkare, inte minst kirurger och anestesiologer för att gå runt. Då 
mängden läkare att tillgå, inte minst de med tillräcklig erfarenhet och kompetens, är 
begränsad, har man ganska snart gått torrt och har haft svår att rekrytera erforderlig 
mängd doktorer. Man måste här beakta att de läkare som kan anses fäiga kommer, gi-
vet den tid det tar att skaffa sig tillräcklig erfarenhet och kunskap vara minst tio år in i 
karriären, vilket gör att personen i fråga kommer vara i fyrtioårsåldern med en helt an-
nan livssituation än exempelvis en tjugoårig amfibiesoldat. Då det historiskt dessutom 
lyckligtvis förelegat väldigt lite behov av använda den avancerade livförsäkring som 
läkaren utgör, blir det svårt att sälja in detta som en utmaning för en läkare, även om 
upprepade kampanjer försökt med just detta. Sammanfattningsvis har det varit minst 
sagt svårrekryterat och det verkar som om en dröm då uppstod att bygga ”lager” av 
läkare genom att K-anställa egna kliniker, både på förbandsnivå, men även i Försvaret 
som helhet. Man har här sjösatt flertalet, alla dyra och helt misslyckade, projekt för 
att knyta till sig läkare för att sedan kunna ha på hyllan då man skall åka utomlands. 
Detta har enligt mig lett helt fel. Frågan berörs av KÖMS i ”En marin för Sverige” där 
det står:

”… Det har under en följd av år inneburit svårigheter att personalförsörja inter-
nationella insatser med adekvat sjukvårdskompetens. Stora satsningar på kombi-
nerade civila och militära utbildningar till exempel i traumakirurgi riskerar att 
bli känsliga och personberoende. Endast ett begränsat antal läkare har möjlig-
het att vara frånvarande från den ordinarie verksamheten under långa tider för 
att tjänstgöra i förband eller missioner. Det beror i första hand inte på löneför-
hållanden utan mer på en oro för kompetensförluster i individens civila befatt-
ning. Ett sätt att lösa utmaningen är att efterlikna den civila sektorn där utsatta 
och avlägsna områden bemannas med inhyrda läkare. KÖMS föreslår därför att 
Försvarsmakten utvecklar ett system där sjukvårdspersonalens militära utbild-
ning förkortas. Sjukvårdspersonalen bör därefter placeras i pooler som sköts av 
bemanningsföretag med vilka Försvarsmakten bygger upp avtal. Personal hyrs 
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därefter in för kortare tider. Motsvarande system fungerar utmärkt i den civila 
sjukvården”

På något sätt måste alltså problemet med att inte ha tillräcklig personalförsörjning i 
Utlandsstyrkan avhjälpas. Jag antydde tidigare att jag ansåg att civil personal kan upp-
rätthålla Utlandsstyrkans sjukvårdsbehov vilket ju är i paritet med det som skrivs ovan. 
Det finns givetvis tillfällen då detta inte gäller, såsom långa patruller där exponeringen 
kan bli påtaglig etc., men för att upprätt hålla beredskapen på campen behövs ingen 
militär kompetens. Med detta sagt håller jag inte med om att man skall lägga ut detta på 
entreprenad till bemanningsföretag, utan Försvaret borde kunna klara av detta själva 
med bemanningsföretagens arbetssätt som ledstjärna. Jag ser här två möjliga lösningar 
det ena är att erbjuda extremt korta tjänstgöringspass, ner på veckonivå. Att få civila 
doktorer att vara borta en eller två veckor från arbetet för att tjänstgöra en vecka i Mali 
är inte svårt. Många kliniskt aktiva kirurger åker redan rutinmässigt iväg någon eller 
några veckor per år och tjänstgör vid ett annat, ofta mindre sjukhus i glesbefolkade 
delar av Norden. De gör detta utan någon extra utbildning eller förövning, de kommer 
kvällen innan eller samma morgon de skall påbörja sin tjänstgöring och går omedelbart 
in och börjar verka. Något liknande borde kunna ske även i t.ex. Mali!  Man hör här
ibland argument att man dessa läkare inte kommer att bli en del av förbandet, men detta 
snarare något positivt. Läkaren skall inte ha personliga relationer med sina potentiella 
patienter och jag ser det snarare som en fördel att vederbörande ”inte är en del av för-
bandet”. Den andra lösningen är att Försvaret anställer en handfull K-anställda läkare 
med enda uppgift att tjänstgöra utomlands.  Det skulle handla om i storleksordningen 4 
kirurger och 4 anestesiologer som skulle anställas på ett eller 2 år. De skulle förslagsvis 
på årsbasis tjänstgöra fyra månader utomlands, vara i beredskap fyra månader ifall 
efterträdaren blir sjuk eller som permissionsavlösare etc, samt vara lediga för klinisk 
tjänstgöring eller forskning i fyra månader. Detta skulle vara en attraktiv anställning 
inte minst för läkare som aktivt forskar, då det givet att ingen blir sjuk skulle medföra 
åtta månaders betald tid. Försvarsmakten skulle få hög kompetens och systemet skulle 
dessutom vara kostnadseffektivt då man inte behöver bedriva onödiga utbildningar, re-
sor eller rekryteringsjippon. Bra för den enskilda och bra för Försvarsmakten!  Jag vill 
här understryka att jag ser dessa som civila uppdrag! Vare sig man väljer superkorta 
läkar-rotationer eller att anställa en liten pool kliniker på heltid, handlar detta inte om 
militär personal. Deras uppgift är snarast att avlasta den militära sjukvården så att den 
kan fokusera på det viktiga, vilket är krigsförbandens sjukvårdssystem.

Medicinalkårens återuppståndelse
För att nu få ordning på både sjukvårdens organisation, den ingående personalens re-
krytering, utbildning och utveckling, samt att samordnad den militära och civila sjuk-
vården ser jag det som absolut nödvändigt att Medicinalkåren återuppstår! Medicinal-
kåren skulle sköta all rekrytering, militär grund- och vidareutbildning av läkare, såväl 
medicinalofficerare som värnpliktiga kliniker och annan högre medicinalpersonal (dvs 
veterinärer, tandläkare etc). I dagsläget är det enskild förbandschef som ansvarar för 
detta utan någon samordning. Flera problem uppstår här, exempelvis varför förband 
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skall skicka läkare på utbildningar som bara kommer användas på ett annat (högre) 
förband? Eller varför förband skall ”släppa” rekryterade läkare för att dessa skall vi-
dare i systemet? Kort sagt ett rimligt men för Försvarsmakten som helhet begränsande 
förbandsfokus. Som det är idag sker rekryteringen oftast baserat på att man ”känner 
någon” eller ”vet en granne som är läkare” eller dylika kontakter och läkarens hela för-
bindelse med förbandet är baserat på personliga relationer med enskild kontaktperson. 
Detta är givetvis en av flera skäl helt otillfredsställande ordning, inte minst avseende 
samordning med civil sjukvård. Här kan man också fråga sig om det är enskilt förbands 
uppgift att bära ansvar för Försvarsmaktens generella behov av ex dyk- eller flygläkar-
kompetens? I ”En Marin för Sverige” skriver KÖMS:

”En marin för Sverige föreslår skapandet av en FM Medicinalkår med en del som 
är marinens medicinalkår, så som nyligen med gott resultat har införts i norska 
Sjøforsvaret. I svensk tappning skulle det innebära att respektive försvarsgrens 
överläkare har personal, budget och ansvar för rekrytering, anställning, utbild-
ning,	träning,	övning,	certifiering	och	fördelning	av	sjuksköterskor	och	läkare	till	
egen försvarsgrens krigsförband. I en sådan medicinalkår kan personalen un-
derställas krigsförbandschefer förhållandevis lång tid så att sjukvårdspersonalen 
känner sig som en del av krigsförbandet, deltar i utvecklingen av krigsförbandet 
och utvecklas med det.”

Jag kan bara hålla med om ovanstående med förtydligandet att respektive försvars-
grensöverläkare också skall vara organiserade i Medicinalkåren och underställd Gene-
ralläkaren. Argument för en Medicinalkår inkluderande både medicinalofficerarna och 
de värnpliktiga klinikerna skulle kunna sammanfattas med: Tydlig struktur och ledar-
skap (idag är detta en brist), att rätt personer rekryteras, vidareutbildas, befordras, etc. 
Att det skulle vara kostnadseffektivt (1 K-anställd läkare = 52 RO el vpl/läk som gör
1 vecka/år). Man skulle även naturligt kunna sköta inventeringen av de läkare som 
finns i riket, vilken militär förmåga de besitter etc. på så sätt skull man utnyttja de 
resurser vilka i dagsläget är outnyttjade. Genom att organisera all personal inom sjuk-
vårdsspåret hade även en ensning avseende själva sjukvårdstjänsten uppnåtts och man 
hade undvikit lokala initiativ,  vilka uppstått i det vakuum som förelegat. Det främsta 
skälet till att Medicinalkåren inte skall återuppstå verkar vara att ”kår-begreppet inte 
längre används inom Försvarsmakten och inte finns som organisationsform”. Detta 
känns som ett minst sagt svagt argument och kanske delvis obsolet, då rykten gör gäl-
lande att Väg- och vattenbyggnadskåren nu skall återuppstå.

 Att medicinalofficerarna skall vara organiserade i Medicinalkåren kan anses själv-
klar, men som jag redan nämnt anser jag även att klinikerna skall organiseras här. 
Detta för att säkerställa att det är relevanta specialiteter (A+B kirurger etc.) att de får 
en ensad utbildning av Försvarsmakten avseende ex miljöträning, katastrofmedicin-
ska principer, allmänna soldatfärdigheter och sjömanskap etc. Detta skulle för deras 
vidkommande innebära ett par veckors tjänstgöring under hela deras karriär. Genom 
Medicinalkåren hade man naturligt också upprättat en rulla och säkerställt krigspla-
ceringarna. Sedan är det ju också i första hand klinikern som behövs i Utlandsstyrkan 
och således hade man redan här haft en personalpool att använda.
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Avslutande konklusioner och förtydliganden
För att konkludera, militärläkare utgörs av pliktpersonal (kliniker) och RO (medici-
nalofficerare). Endast ett mycket litet antal skall vara K-anställda, här handlar det om 
ex försvarsgrensöverläkare, Generalläkare och liknande, samt givetvis Försvarhälsans 
personal och den mycket lilla grupp som eventuellt skall inrättas för Utlandsstyrkan 
enligt ovan. Genom att använda RO och pliktpersonal får man en hög förmåga som 
samtidigt är kostnadseffektiv.

Generellt är läkarkarriären inom Försvarsmakten en stabskarriär och klinisk karriär 
gör man inom den civila sjukvården. Läkarkarriären inom FM är lång, långsiktig och 
långsam. Försvarsmaktens läkare bör tillsammans med vissa andra yrkeskategorier 
vara organiserade i Medicinalkåren som således måste återupprättas.

Som avslutande ord vill jag säga att Försvarsmaktens ambitionsnivå avseende medi-
cinalofficerare bör vara hög, man skall rekrytera de bästa. Att bedriva rekrytering med 
argument som att ”kom till oss när du tröttnat på att gå jour” eller liknande bekvämlig-
hetsargument anser jag vara helt förkastligt.

Nedan tecknar jag ett rudimentärt förslag till utbildningsgång för medicinaloffice-
rare. Jag vill här understryka att en kvalificerad värnplikt som befäl eller motsvarande 
utgör ett baskrav för att inleda denna karriär. Som jag ser det skall det finnas två vägar, 
den ordinarie samt den alternativa vilken är avsedd för de linjeofficerare som senare i 
livet utbildar sig till läkare. I övrigt bör det inte om vi skall få en ensad kår finnas några 
andra vägar in!

Förslag karriärväg medicinalofficer 
(målbild stabsläkare bataljon på sikt. Efter duglighet går vissa mot stabsläkare KRO 
Brigad/MR/Försvarsgrensstaber):

Ordinarie väg:
Kvalificerad värnplikt (befäl)→läkarutbildning, påbörjad ST i relevant specialitet (i 
princip Kirurgi eller anestesi)→ medicinalofficersutbildning→ förbandstjänstgöring 
samt ytterligare utbildningar och inriktning (ex marinläkare)→Högre (reserv)officers-
kurser→ årtionden av civil klinisk tjänstgöring, kombinerat med militär tjänstgöring 
och utbildning (tung kliniker, tung RO)→ möjlighet att växla över till YO medicinal 
(K anställning), vidare högre utbildning mot tjänster såsom Generalläkare, Marinöver-
läkare, etc.

Alternativ väg:
Redan RO eller YO→ läkarutbildning →påbörjad specialistutbildning relevant specia-
litet (ett krav som här inte är lika starkt)→ förkortad medicinalofficersutbildning →för-
bandstjänstgöring samt ytterligare utbildningar och inriktning (ex marinläkare)→Högre 
(reserv)officerskurser→ årtionden av civil klinisk tjänstgöring, kombinerat med militär 
tjänstgöring och utbildning (tung kliniker, tung RO)→ möjlighet att växla över till YO 
medicinal (K anställning), vidare högre utbildning mot tjänster såsom Generalläkare, 
Marinöverläkare, etc.



199

Ledamoten
JONAS HÅRD AF SEGERSTAD
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Försvarsbeslutet ur ett marint personal- och 
utbildningsperspektiv
Den 17 december 2020 beslutade regeringen om Inriktning för Försvarsmakten 
2021–2025, populärt kallat Försvarsbeslut 2020 eller kort: FB 20.1 Inriktningsbe-
slutet är kort, endast ett tiotal sidor, men bygger på den betydligt mer omfattande 
inriktningspropositionen, som Riksdagen beslutade 15 december och därmed god-
kände regeringens mål för det militära försvaret.2 Inriktningspropositionen ger där-
för ingångsvärden som Försvarsmakten måste förhålla sig till, även om det inte är 
direkta styrningar till myndigheten i formell bemärkelse.
Temat för detta nummer av Tidskrift i sjöväsendet är personal och utbildning, och 
denna korta text kommer belysa vad FB 20 säger i dessa frågor. Vad är nytt? Hur ser det 
ut jämfört med hur vi resonerade i personalbilagan till En Marin för Sverige från 2018?

Den korta sammanfattningen är att FB 20 egentligen inte säger särskilt mycket om 
marina personal- eller utbildningsfrågor. Marinen utökas inte heller nämnvärt i beslu-
tet. Men några nedslag är värda att göra.

Inriktningspropositionen om marinen 
Viktigast är att propositionen slår fast att de marina förbanden ska ”vara omedelbart 
tillgängliga och ha en hög initial förmåga att lösa uppgifter i närområdet.” Detta 
innebär att i första hand fartygsförbanden ska fortsätta vara bemannade med anställd 
personal, precis som idag. Den ganska måttliga förbandstillväxt som ska ske, med en 
amfibiebataljon på västkusten och ytterligare en marin basbataljon, kommer i viss ut-
sträckning bygga på bemanning med värnpliktiga. Denna utveckling är i linje med de 
andra försvarsgrenarnas utveckling, där de mobiliserande förbanden bygger på be-
manning med värnpliktiga och reservofficerare. Det är också vad KÖMS förordade i 
En Marin för Sverige.3 Det blir nu viktigt att se till att de mobiliserande marinförban-
den får en tillräckligt stark stående kärna för att både kunna verka i fredstid och för att 
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i krig snabbt kunna börja lösa sina initiala krigsuppgifter. Detta är särskilt viktigt i de 
båda amfibiebataljonerna, som måste kunna börja verka tidigt i en konflikt.

Marinens krigsorganisation 
Tittar vi på hur marinens krigsorganisation ska förändras under försvarsbeslutsperio-
den blir det tydligt att det inte är fråga om några särskilt stora tillskott. De två amfibie-
bataljonerna blir dessutom mindre än dagens, och är alltså ingen fördubbling.

Marina krigsförband 2020 2025
Marinstab 1 1
Flottiljledning 3 3
Korvettdivision 2 2
Minröjningsdivision 2 2
Underhållsdivision 2 0
Röjdykardivision 1 1
Ubåtsdivision 1 1
Amfibiebataljon 1 2
Bevakningsbåtskompani 1 1
Marin basbataljon 1 2

Propositionen framhåller också att produktionen av de mobiliserande förbanden mås-
te bygga på ett förbandsomsättningssystem, vilket är väl i linje med En Marin för 
Sverige. Av vikt för marinen blir att skapa den balans mellan de stående och de mobi-
liserande delarna, som i händelse av krig säkerställer omedelbar tillgänglighet med de 
stående medan de övriga mobiliseras. Ett sådant system skulle också skapa tydlighet 
i behovet av värnpliktiga och reservofficerare; hur många som behövs och mot vilka 
uppgifter de ska utbildas och övas.

Värnplikten i marinen 
Antalet värnpliktiga som ska grundutbildas ska öka från dagens 5 000 till 8 000 per år, 
från och med 2024. För marinens del är det främst de mobiliserande delarna av amfi-
bie- och basbataljonerna som behöver värnpliktiga till sin krigsorganisation, men även 
de soldater och sjömän som ska anställas vid de stående fartygsförbanden, de stående 
delarna av övriga marina förband eller utbilda sig vidare till yrkes- eller reservoffice-
rare ingår i de 8 000. Här är det viktigt att marinens grundutbildning ger tillräckliga 
kunskaper och färdigheter för detta. 

Propositionen understryker också att en värnpliktig efter grundutbildning ska 
kunna krigsplaceras på en befattning i ett krigsförband. KÖMS har i En Marin för 
Sverige argumenterat för att marinens grundutbildning sannolikt behöver vara längre 
än de nio månader som propositionen föreskriver; upp till 15 månader, i syfte att ge 
tid till tillräcklig lång praktisk tjänstgöring.4 En värnpliktig i Flottan, som inte varit 
ombord i befattning under sin grundutbildning eller en amfibiesoldat som inte övat 
med sitt förband, uppfyller annars inte detta fullt rimliga krav. Utifrån propositionen 
skulle marinen alltså utifrån rent marina behov kunna förändra och korta ned den
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grundläggande delen av grundutbildningen, och därmed också frigöra instruktörsre-
surser som annars måste avdelas från förbanden.

Officersutbildningen 
Inriktningspropositionen berör också officersutbildningen, som regeringen anser kan 
behöva ses över, för att ”säkerställa att den är ändamålsenlig”. Det är inte helt tydligt 
vad som exakt avses med de skrivningarna, men det förefaller vara att utbildningen ska 
ge tydligare praktisk personlig färdighet för krigsbefattningar, och samtidigt kunska-
per och färdigheter för förbandsproduktion i fredstid. 

FB 20 öppnar möjligheter för att låta den marina officersutbildningen bli mer
marinspecifik, och minska de försvarsmaktsgemensamma delarna. I En Marin för 
Sverige (personalbilagan) skriver KÖMS bland annat:	”Den	grundläggande	officers-
utbildningen behöver emellertid tydligare styras av marinens krav, så att kadetterna 
efter tre år är rätt förberedda att börja utvecklas inom sitt yrke utifrån den verklighet 
som de ställs inför. Försvarsgrensgemensam utbildning är viktig, men bör prioriteras 
först	 i	 de	 högre	 officersprogrammen.”5 Det är möjligt att propositionens inriktning 
stödjer en sådan tanke, och i en ny försvarsbeslutsperiod kan det vara rätt tillfälle att se 
över vad som kan och bör göras annorlunda.

Utifrån ett reservofficersperspektiv säger FB 20 inte särskilt mycket. Men uteblivna 
styrningar innebär också större egen handlingsfrihet. De mobiliserande delarna av för-
banden kommer ha tydliga behov av reservofficerare, och även de stående kommer 
behöva förstärkas med reservofficerare. Även på detta område kan marinen vinna på 
att gå i den riktning som En Marin för Sverige föreslår, med en tvåårig, tydligt marint 
inriktad reservofficersutbildning där det andra året är ett obligatoriskt tjänstgöringsår 
vid aktuellt krigsförband som lägger grunden för fortsatt regelbunden tjänstgöring. 
En grundutbildning, eller en aspirantutbildning, som ger tillräcklig praktisk kunskap 
behöver vara utgångsläget för detta.

Små satsningar på marinen de kommande åren 
Sammanfattningsvis finns det få saker i försvarsbeslutet som går mot den principiella 
uppfattning i personal- och utbildningsfrågor som Kungl. Örlogsmannasällskapet har. 
Att marinen inte stärks mer, utan att antalet krigsförband är nästan oförändrat under 
den kommande perioden, är vad som besvärar. Men det finns ändå områden där det 
skulle gå att göra på delvis nya och kanske bättre sätt och därmed vara bättre förberedd 
för den dagen när det är marinens tur att växa.

Slutnoter
1. https://www.regeringen.se/4afb7c/globalassets/regeringen/dokument/forsvarsdepartementet/
forsvarsproposition-2021-2025/beslut-30-inriktning-for-forsvarsmakten-2021_2025.pdf
2. https://www.regeringen.se/4a965d/globalassets/regeringen/dokument/forsvarsdepartementet/
forsvarsproposition-2021-2025/totalforsvaret-2021-2025-prop.-20202130.pdf
3. En Marin för Sverige, personalbilagan, s. 8.
4. Ibid., s. 8ff.
5 Ibid., s. 18.
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Sjösjuka
Abstract: Seasickness, or as it rather should be called motion sickness, is a distur-
bance of the habitual status of the body by unexpected motion patterns. Cardinal 
symptoms are emesis and vomiting. Motion sickness is common and can appear in 
different settings such as when travelling by car, aviation and space travel but is nor-
mally associated with being on a boat. It can be troublesome and at worste inhibit 
the performance of normal tasks and work duties. The most plausible explanation 
for motion sickness is a mismatch between incoming signals controlling the body 
and the expected motion pattern. This article will explore the different reasons for 
motion sickness and briefly discuss treatment.

Allmänt
Sjösjuka eller, som det mer riktigt bör kallas, rörelsesjuka, uppstår som en kroppens 
”oordning” i samband med rörelse. Utmärkande symtom är illamående och kräkning. 
På engelska heter illamående ”nausea” vilket kommer av det grekiska ordet ”naus” 
med betydelse från uttrycket ”nautical” såsom orsakade av rörelse i ett fartyg. Redan 
den grekiske läkaren Hippokrates beskrev för över 2300 år sedan fenomenet att segla 
till sjöss som att ”rörelse skapar oreda i kroppen”. Withing beskrev rörelsesjuka 1830 
som okontrollerade rörelser av magens innehåll som orsak till illamående. Men rörel-
sesjuka är så mycket mer än irritation i magen. Rörelsesjuka kan utlösas av en rad olika 
sätt att färdas, på land, på sjön, i luften och i rymden. Andra kända symtom är allmän 
olustkänsla, svettning och blekhet, ökad salivproduktion, dåsighet, yrsel, huvudvärk, 
aptitlöshet och ökad känslighet för dofter. Förekomsten av ögonansträngning med svå-
righeter att fokusera i kombination med huvudvärk är också vanligt. Fysiologiska svar 
i samband med rörelsesjuka kan variera stort mellan individer. Variationer i hjärtfrek-
vens, blodtryck och temperaturreglering är också besvärande symtom. 
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Alla har väl någon gång känt av rörelsesjuka? Författaren, som började segla i unga 
år och så småningom kom att segla på Svenska Kryssarklubbens skonerter, Gratitude 
och Gratia, fick sina första riktiga erfarenheter av rörelsesjuka vid överfarter till Dan-
mark och Norge. Den känsla som infinner sig vid uttalad rörelsesjuka är en apati och 
trötthet som kan vara total. 

Även om rörelsesjuka kan vara ett otrevligt inslag i sig kan den under vissa omstän-
digheter ha negativa konsekvenser för både utförande av arbete och i extrema fall även 
riskera överlevnad. För skeppsbrutna i livflottar kan den drastiskt reducera chanserna 
till att överleva (apati och uttorkning ökar och vilja till överlevnad minskar). 

Den drabbade kan få svårt att utföra mer komplexa och kognitiva uppgifter. Uppgif-
ter som kräver mer spatial orientering kan bli omöjliga att utföra. Soldater i första och 
andra världskriget led av rörelsesjuka i slutna fordon (tanks) och fartyg. Detta föranled-
de att forskningen kring rörelsesjuka tog fart efter framförallt det andra världskriget. 
Rymdprogrammen i USA och Sovjet krävde också ökad förståelse för detta fenomen. 
Astronauter blir ofta rörelsesjuka åtminstone i inledningen av färder och kan ha svårt 
för att inte säga omöjligt att kräkas i tättslutande dräkter. 

Omständigheter
Det är tre kriterier som bör vara uppfyllda för att rörelsesjuka ska uppstå: det utlösande 
rörelsemönstret, mottagligheten hos individen och längden på det ovana rörelsemönst-
ret. En uppskattning av hur vanligt rörelsesjuka är varierar kraftigt då det är stora 
upplevelsevariationer mellan individer. Forskning har visat att incidens av rörelsesjuka 
på marina enheter i öppet hav kan vara så hög som 62 %. När det gäller trafikflyg på 
hög höjd (vem har inte noterat den påtvingade spypåsen i stolsfickan framför sig) är det 
tämligen ovanligt. Men att färdas i ett litet flygplan på låg höjd med turbulens kan inne-
bära att ca 25 % av passagerarna kan uppleva obehag. Författaren har tidigare flugit 
ambulanshelikopter i många år där låghöjdsflygning är standard och jag kan intyga att 
turbulens och vindar verkligen är besvärande för eget välbefinnande och patientvård. 
På kryssningsfartyg är sjösjuka anledning till flest konsultationer hos skeppsläkaren. 
På resor i Southern Ocean med mycket dåligt väder på väg till Antarktis fick jag som 
skeppsläkare ägna dagar till att gå runt i hytter för att om möjligt lindra uppkomna 
symtom. Det var däremot lätt att få bra bord i matsalen. 

Mekanismer
Vad är då orsaken till rörelsesjuka? Den allmänt vedertagna förklaringen är att det är 
en ”mismatch” (diskrepans) mellan upplevt och förväntat mönster av från vestibulära 
(från innerörat, kontrollerande huvudets position), visuella (ögonen) och kinetiska (från 
kroppens sensorer) inkommande signaler. Det märkliga är således att det inte behöver 
vara enbart en kroppslig rörelse som ger upphov sjukdomsupplevelsen. Att sitta fram-
för en tredimensionell biografskärm kan mycket väl utlösa rörelsesjuka utan faktisk 
rörelse. Det handlar också om intravestibulära konflikter mellan rotationsacceleratio-
ner uppfattade av semicirkulära kanaler och linjära-translationella accelerationer upp-
fattade av de otolitiska organen i innerörat. Om det vestibulära organet uppfattar att vi 
utsätts för rörelse kommer det visuella systemet (ögonen) att försöka verifiera denna 
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rörelse. Vikten av ögonens betydelse att upprätthålla hållning och läge av kroppen ma-
nifesteras av den vestibulo-okulära reflexen (VOR), som rör ögonen i motsatt riktning 
mot huvudets rörelse, detta för att stabilisera bilden på näthinnan. Detta fungerar även 
i mörker eller då ögonen är slutna. En av de mer frekventa strategierna för att reducera 
symtom från rörelsesjuka är att sluta ögonen (dvs exempelvis avhålla sig från att läsa).   

Det är framförallt lågfrekvensrörelser (0,15–0,25 Hz) som framkallar rörelsesjuka. 
Dessa förekommer framförallt vid transporter på fartyg (hävning, rullning), flyg som 
flyger genom turbulens och faktiskt också från kamelers och elefanters rörelser. Det 
förklarar också varför rörelsesjuka normalt inte upplevs vid ridning, promenader, jogg-
ning och ”mountain biking” som alla har rörelsefrekvenser över 1 Hz.

Illamåendet har identifierats till att utgå från hjärnstammens nätverk av kärnor i det 
sk nucleus tractus solitarius (NTS) och medullans formatio reticularis. Dessa kärnor 
reagerar också på externa toxiner (gifter). NTS är också slutstation för många viscerala 
nervtrådar (från mage, tarm mm) vilket har stor betydelse för illamåendet och kräk-
ningen. 

Den stora frågan är varför kroppen har utvecklat ett system för att reagera med 
illamående och kräkning vid onormala rörelser? Det sannolika svaret är att det ur-
sprungligen varit avsett att skydda kroppen genom att använda en utvecklad reflex för 
att skydda mot potentiella gifter. Denna hypotes säger att hjärnan har utvecklats till att 
känna igen avvikande mönster och då reagera som om gift (toxin) hade tillförts. Med 
andra ord så fungerar det som ett tillägg till ordinarie kemoreceptorer vid tillförande 
signaler från viscerala nerver och från triggerzonen i hjärnstammen. Detta system är 
välutvecklat från människa ända ner till fiskar. Fiskar kan faktiskt bli sjösjuka vid ak-
varietransport! Det är också känt att individer som lätt blir rörelsesjuka också är mer 
känsliga för toxiner, kemoterapi (cancerterapi) och det efter kirurgi vanliga tillståndet 
post operativt illamående och kräkning (Post Operative Nausea and Vomiting, PONV). 

Prediktion
Orsaker till rörelsesjuka är således multifaktoriell. Men även individers sätt att reagera 
på ovana rörelser varierar kraftigt som tidigare nämnts. Alla känner till att alla tiders 
största marina sjöhjälte Lord Nelson var kroniskt sjösjuk sedan unga år. Från HMS 
Victory skrev han: 

“I am ill every time it blows hard and nothing but my enthusiastic love for my pro-
fession keeps me one hour at sea”. 

Särskilda frågeformulär finns nu för att kunna prediktera olika individers sätt att rea-
gera på rörelsesjuka. Ärftlighet spelar en stor roll framför allt i unga år. Kön spelar 
också stor roll och man har identifierat särskilda nukleotidkedjor som visar på att kvin-
nor har betydligt högre sannolikhet att bli rörelsesjuka i jämförelse med män. Man har 
framkastat hypotesen att den kvinnliga hormonella cykeln kan ha betydelse för detta 
och en förhöjd risk föreligger kring tidpunkten för menstruation. En trolig evolutionis-
tisk förklaring skulle kunna vara att ökad känslighet för rörelser innebär skyddande av 
ett foster mot farliga toxiner. PONV syndromet (se ovan) och migrän ger också högre 
risk för rörelsesjuka.
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Mal de débarquement  
Ett alldeles särskilt fenomen är den ostadighetskänsla som kan uppstå när en sjöman 
stiger iland. Fenomenet beskrevs redan på 1600-talet när Wilhelm av Oraniens trupper 
landsteg i Torbay, England, 1688:

”As we marched here upon good Ground, the Soldiers would stumble and someti-
mes fall because of a dissiness in their Heads after they had been so long tosś d at 
Sea, the very Ground seem´d to rowl up and down for some days, according to the 
manner of the Waves”.

Tillståndet brukar normaliseras efter något dygn men kan i undantagsfall kvarstå i 
månader.

Behandling av sjösjuka
Behandlingsmetoder mot rörelsesjuka kan sammanfattas till beteendemässiga åtgärder 
respektive farmakologiska behandlingar.
Beteendemässiga åtgärder
Av de beteendemässiga åtgärderna brukar man tala om långsiktig tillvänjning och mer 
korttidsanpassad modifiering av kroppsställning och visuell attention. Tillvänjning 
(desensitisering i simulatorer) är ofta dyr, långsiktig och kräver stora insatser. Den är 
klart överlägsen farmakologisk behandling men av förklarliga skäl inte tillgänglig i 
enklare situationer. Mer kortsiktiga åtgärder kan vara att reducera huvudrörelser, be-
trakta en horisont, ligga ner, sluta ögonen eller göra något avledande exempelvis gänga 
ror och därmed fokusera på annat. Men många av dessa åtgärder kan vara svåra att 
förena med att utföra ordinarie och mer komplicerade uppgifter. Syrgas används för 
att motverka rörelsesjuka under ambulanstransporter men synes inte fungera på friska 
individer. Skälet skulle sannolikt vara att syrgasen förbättrar en del interna sjukdoms-
tillstånd utan än att blockera illamåendet direkt. För vanerökare kan abstinens från 
rökning innebära ett gott skydd mot rörelsesjuka. Detta är ett skäl till att vanerökare 
oftast inte upplever PONV efter en operation men icke rökare tyvärr drabbas mer av 
detta. Det råder konflikterande evidens kring lukter och odörer och om detta skulle 
utlösa rörelsesjuka men alla sjösjuka som ombetts att gå ner i byssan och ordna en 
skinksmörgås vet att det är en bra signal till att börja kräkas.
Farmakologisk behandling
De farmakologiska behandlingarna (antiemetika, syftar till att förhindra illamåendet) 
och kan indelas i antimuskariner (ex skopolamin, Scopoderm®,), histaminreceptor-
blockerare (dimenhydrinate, ex Calma®, prometazin, Lergigan®) och sympatomi-
metika (ex amfetamin, avregistrerat i Sverige). De sistnämnda är av legala skäl inte 
möjliga att använda. Det ideala medlet skulle behöva motverka själva rörelsesjukan 
men inte påverka den kognitiva förmågan. I Farmaceutiska Specialiteter i Sverige, 
dagligen benämnd FASS, finns ett flertal preparat förtecknade där man kan läsa sig till 
behandlingsrekommendationer. De flesta preparat är receptbelagda och gemensamt för 
alla att de ska tas i god tid innan rörelsemönstret börjar ändras. Gemensamt är också 
att de är endast delvis verksamma men alla är behäftade med mer eller mindre uttalade 
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biverkningar. Alla preparat mot rörelsesjuka ger omtöckning och bristande kognitiv 
förmåga. Skopolomin kan också orsaka försämrad syn. I den svenska marinens fartyg, 
som ofta är små och saknar sjögående läkare, är det upp till fartygschefen med biträde 
av sjukvårdare att administrera antiemetika i förekommande fall. Som kuriosa kan 
nämnas att under andra världskriget var stora delar av tyska armén och flygvapnet 
försedda med Pervitin, ett metamfetaminpreparat som var uppiggande, prestationshö-
jande och hungerstillande. Det fungerade också som medel mot rörelsesjuka för fram-
förallt stridspiloter och stridsvagnsförare.

Avslutningsvis är rörelsesjuka ett allmänt förekommande tillstånd som framförallt 
associeras med illamående till sjöss. Den uppenbara behandlingen är att försöka vänja 
kroppen vid det ovana rörelsemönstret och i de flesta fall kan en egen tillvänjning vara 
fullt tillräcklig. Den farmakologiska arsenalen är stor men har många biverkningar 
som kan påverka möjligheten till att utföra sitt arbete.

Referenser:
Dahlman J. Psychophysiological and Performance Aspects on Motion Sickness. Avhandling.  
Linköping 2009.
Golding JF. Motion sickness. Handbook of Clinical Neurology, 2016, Vol.137, p.371–390.
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Captain (Navy) Juhapekka Rautava joined the Naval Academy 1988 and graduated in 1991. He was 
appointed	as	Commanding	Officer	 to	FNS	RAUMA	 in	1996	and	as	 the	Chief	 of	 the	Missile	Unit,	
Patrol Squadron in 1997. In 1998 Captain (N) Juhapekka Rautava attended the Finnish National De-
fence	University,	graduating	in	2000,	where	after	he	was	assigned	to	serve	as	Staff	Officer	Anti-Sub-
marine Warfare in the Finnish Naval Headquarters. In 2012 he was assigned to be the Commander of 
7th Missile Squadron in Gulf of Finland Naval Command. In 2019 he was assigned to his current post 
as the Commandant of Naval Academy in the historical Suomenlinna (Sveaborg) fortress in Helsinki. 

Sjöofficersutbildning i Finland i 240 år 
Inträdesanförande i Kungl. Örlogsmannasällskapet hållet vid sällskapets ordinarie 
sammanträde via webb den 22 oktober och 25 november 2020.
Abstract: In 1756, on October 18, King Adolf Fredrik ordered the establishment of 
an archipelago fleet. Augustin Ehrensvärd became the commander of the archipe-
lago fleet. The basic sailor training for the fleet commenced in Suomenlinna (Svea-
borg). Later, in 1779, the training of naval officers began in Suomenlinna, at the 
Naval School. Under Russian rule (1809 - 1917), the training of naval officers in 
Finland was almost non-existent, except for a relatively large number of officers 
educated in Russia. The training of naval cadets in Finland started again after in-
dependence in 1917. The Finnish Naval Academy was established as an independent 
unit in 1930 by merging the National Cadet School’s Naval Defence Department, 
the Reserve Officers’ School’s Coastal Artillery Department and the Naval Petty 
Officer School under the same roof in Suomenlinna. After that, the Finnish Naval 
Academy has experienced many organizational changes and changes in its students’ 
curriculum, but always producing well-trained personnel for the use of navy.  Today 
the Academy has about 100 personnel and annually the academy has around 300 
full time students. All naval research has been centralized to the academy’s Naval 
Warfare Centre. The unit conducts research from technical environment analysis, 
exercise analysis to operational concepts. The future looks bright. The academy is 
developing its abilities in modern technology, modern education & research systems 
and processes, but at the same time remembering its long history and respecting the 
work of the past generations.
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1. Svenska, ryska och finska tiden - från 1779 till 
1920-talet 
Den svenska tiden
Den 8 april 1779 befäste kung Gustav III genom kungligt orderbrev den verksamhet 
som redan en tid hade bedrivits av den sjömilitära läroinrättningen på Sveaborg utan-
för Helsingfors. Detta innebar att sjöofficersutbildningen, som startats av krigsmar-
skalk Augustin Ehrensvärd och vidareutvecklats av hans efterträdare Henrik af Trolle, 
blev ordinarie, och att den beviljades officiellt tillstånd och anslag som gjorde det möj-
ligt att avlöna de första lärarna. Händelsen innebar en officiell början på den 240-åriga 
kedjan i finländsk sjöofficersutbildning, från Sverige-Finland via autonomin till det 
självständiga Finland och den nutida Sjökrigsskolan i Finland. Cirka tre månader sena-
re, d.v.s. den 23.7.1779, godkände Gustav III även det förslag som kommendören för Sa-
volaxbrigaden, Georg Magnus Sprengtporten hade lagt fram 20.3.1779 om inledande 
av officersutbildning inom landstridskrafterna i Finland. På så sätt fick Kadettskolan i 
Haapaniemi sin början, vilket för sin del inledde Kadettskolans traditioner i Finland.   

Banbrytaren inom den militära skolutbildningen i Finland var krigsmarskalk Au-
gustin Ehrensvärd, som är bäst känd som skapare av Sveaborgs och Svartholms fäst-
ningar samt den första flottan som byggts upp som skydd för Finlands kust.  

Ehrensvärd hade redan från början en klar uppfattning om vilka krav som skulle 
ställas på personalen vid den avdelning inom skärgårdsflottan som skulle placeras här. 
Han arbetade energiskt för att få fram en tillräcklig och yrkeskunnig personal till far-
tygen inom Sveaborgseskadern, som hade inrättats 18.10.1756. En av åtgärderna som 
hade detta som mål, och som bör nämnas, var inledandet av utbildningen av skepps-
gossar, i enlighet med Ehrensvärds order 15.4.1762. Enligt ordern antogs unga söner till 
matroser och varvsarbetare för att utbildas vid Sveaborgs eskader, med samma villkor 
för uppehället som sedan länge tillämpats vid Stockholmseskadern.   

Utbildningen inleddes under pojkåren
Att upprätthålla skeppsgossetruppen var enligt Ehrensvärd lika viktigt för flottan som 
att bygga nya fartyg. I det reglemente som han uppgjorde 1766 definierade han utbild-
ningsarrangemangen noggrannare. Som elever skulle man välja 10-12-åriga söner till 
manskapet och underbefälet, som först måste lära sig att läsa och skriva samt de fyra 
enkla räknesätten. Då de hade tillägnat sig dessa färdigheter trädde de i sjötjänst och 
fortsatte under vintrarna att studera dels teoretiska och dels praktiska ämnen i land.

Efter detta indelades pojkarna enligt sina förutsättningar för utbildning inom skepps-
byggnad, sjöfart eller vapen. Då utbildningen hade avslutats betraktades de som yrkes-
kunniga matroser, av vilka de mest framstående sedan kunde godkännas för tjänstgöring 
som underofficer. Eftersom förvärvandet av de kunskaper, färdigheter och den minst 
fyra år långa erfarenhet av sjöfart som krävdes av underofficerarna inom skärgårdsflottan 
innebar flera års tjänstgöring inleddes utbildningen redan i unga år. Syftet med all utbild-
ning av sjöofficerare var enligt Ehrensvärd att utvecklas till en god soldat och sjöman. 
På en god soldat ställde han kraven ”vetenskap att kunna känna sin styrka och svaga, 
att kunna utnyttja sin styrka samt tapperhet till att våga allt för sitt kära fädernesland.”
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Även officersutbildningen förlades till Sveaborg 
Sjöofficerarna i Sverige-Finland utexaminerades från sjökadettskolan i Karlskrona som 
hade inrättats 1757. Den utbildning som gavs där, och som främst var avsedd för offi-
cerarna inom högsjöflottan, motsvarade enligt Ehrensvärd inte de krav som han ställde 
på  officerarna i ”arméns flotta”, som skulle klara av ett nära samarbete med armén och 
operera under de specialförhållanden som rådde i den finländska skärgården. Hans 
strävan var att grunda en ordinarie läroinrättning  på Sveaborg som skulle utexami-
nera befäl för den egna skärgårdsflottans räkning. Trots att regeringen redan 5.3.1764 i 
princip hade godkänt hans förslag upptogs de anslag som hade behövts för anställning 
av nödvändiga lärare inte i budgetpropositionen, varför projektet inte framskred. Trots 
det fortsatte Ehrensvärd sina strävanden för att Sveaborgseskadern skulle få en egen 
läroinrättning. Han meddelade sin önskan att, för sin flottas behov, med hjälp av en 
läroinrättning skapa en enhetlig officerskår, vars lycka och framgång är knuten till den. 
För att nå detta mål fastställde han även de läroämnen, som han bedömde som viktiga 
inom skärgårdsflottans officersutbildning.   

Från astronomi till simundervisning 
Ehrensvärd, som hade fått artilleriofficersutbildning och var en mångsidig utvecklare 
av vapenslaget, uppskattade i synnerhet alla läroämnen som har samband med mate-
matik. Enligt den läroplan han uppgjorde skulle officerseleverna vid skärgårdsflottan 
få undervisning i aritmetik, geometri, trigonometri, hydrostatik, astronomi, sjöfarts-
lära och mekanik. De skulle under ledning av skickliga officerare och underofficerare 
introduceras i artilleri- och befästningslära samt lantmäteri. Dessutom skulle de få 
undervisning i teckning och i förmågan att göra skisser och lägesbilder i terrängen. 
Skeppsbyggnad, manövrering av fartyg och taktik ingick naturligtvis även i det som 
lärdes ut. Även geografi betraktades som ett viktigt läroämne. För att kunna bekanta 
sig med militärhistoriska verk måste de blivande officerarna dessutom studera latin och 
franska. Studier i det egna landets historia lärde dem att uppskatta förfädernas odöd-
liga bragder och gav mod att följa deras exempel. Olika idrotts- och motionsformer så-
som fäktning, ritt och gymnastik liksom även jakt, fiske och segling rekommenderades 
av Ehrensvärd för höjning av både den kroppsliga och andliga konditionen. Han tyckte 
också att alla som tjänstgjorde i skärgårdsflottan måste lära sig att simma.  

I sitt reglemente fastslog Ehrensvärd grunderna för hur eleverna kunde bli befor-
drade. Kravet var att de ynglingar som ville bli befordrade borde ha betyg över sina 
kunskaper, utfärdade av de personer som undervisat dem, såsom betyg i teoretiska ve-
tenskaper av en professor, över färdigheter i praktiska ämnen av en vapenmästare och 
betyg över övningar av en major, men ingen kunde befordras innan han varit sjötjänst 
i åtminstone 24 månader. 

Ehrensvärd bekostade undervisningen 
I och med att Ehrensvärd till följd av politiska meningsskiljaktigheter åsidosattes 
från sina uppgifter år 1766 uppsköts förverkligandet av planerna på officersutbild-
ning på Sveaborg på obestämd tid. Efter att han fyra år senare återfått sin tidigare 
ställning inledde han undervisningen av kadetter och underofficerare på Sveaborg för
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skärgårdsflottans behov utan med-
verkan av regeringen i Stockholm. 
Som första lärare anställde han 
lektorn i matematik vid Borgå 
gymnasium, Magnus Jakob Alo-
paeus, som inledde sina föreläs-
ningar på Sveaborg hösten 1770. 
Ehrensvärd betalade hans lön med 
egna pengar liksom även läro-
medlen. Undervisningen avbröts 
dock snabbt, eftersom Ehrensvärd 
redan följande år avgick från sin 
tjänst på grund av svag hälsa och 
avled ett år senare.  

Bild 1. Magnus Jakob Alopaeus - 
den första läraren.

Sveaborg mot Karlskrona 
Ehrensvärds efterträdare Henrik af Trolle lämnade 28.10.1772 in en ansökan till rege-
ringen om att göra läroinrättningen på Sveaborg ordinarie, eftersom utbildningens ef-
fektivitet och fortgång enligt hans mening kunde tryggas endast på detta sätt. Förslaget 
ledde dock inte till önskat resultat. I Stockholm bedömde man att den undervisning 
som skulle ges på Sveaborg inte motsvarade den som gavs vid sjökadettskolan i Karls-
krona. Därför skulle även skärgårdsflottans officerare utbildas där. Underofficersut-
bildningen på Sveaborg skulle däremot fortgå och utvecklas, med lämpliga officerare 
vid skärgårdsflottan som lärare i olika ämnen. Skeppsgosseutbildningen fortsatte även 
den, och antalet elever ökade från och med 1774 redan till 30 per år.  

Positivt beslut
Förnyade förslag om avlöning av de lärare som officersutbildningen krävde ledde slut-
ligen till ett positivt beslut. Det kungliga orderbrev som gavs den 8.4.1779 innebar att 
man fick officiellt tillstånd och anslag för avlöning av en professor, en officer och en 
underofficer som ordinarie lärare vid skolan. Noteras kan att Gustav III i juli samma år, 
alltså ungefär tre månader senare, även godkände kommendörens för Savolaxbrigaden, 
Georg Magnus Sprengtportens ansökan om att få inrätta en krigsskola i Haapaniemi.

Som första ordinarie professor vid sjökrigsskolan på Sveaborg tjänstgjorde åren 
1779 - 1782 Åbo akademis docent i astronomi, Natanael Gerhard Schultén, som as-
sisterades av löjtnant F.C. Rosvall. Det visade sig inom kort vara nödvändigt att utöka 
lärarresurserna, eftersom antalet officerare som skulle utbildas årligen på 1780-talet 
uppgick till cirka sextio, och antalet underofficerare till nästan hundra. 
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Kvantitet ersattes av kvalitet
I kriget mot Ryssland åren 1788- 1790 visade sig personalen vid Finlands skärgårds-
flotta, såväl befälet och underbefälet som manskapet, vara otillräcklig till sin numerär. 
Trots det lyckades denna flotta med prestationer som hör till de mest ärorika i Sverige-
Finlands sjökrigshistoria. Framför allt bör man minnas den lysande seger som erhölls 
över en överlägsen fiende i slaget vid Svensksund 9.7.1790, och som avslutade hela 
kriget och möjliggjorde hedersamma fredsvillkor. Större delen av förtjänsten för detta 
kan utan tvivel tillskrivas den utbildning av sjöofficerare som Augustin Ehrensvärd 
inlett och som hans efterträdare målmedvetet fortsatt.

Den autonoma tiden - den ryska tiden 
Att Finland övergick till Ryssland genom freden i Fredrikshamn efter 1808 - 1809 års 
krig innebar en ny situation med tanke på Finlands försvarsmakt och dess befälsutbild-
ning. I fråga om sjöförsvaret innebar det bl.a. att man inte bildade några egna marina 
trupper i vårt land. Haapaniemi krigsskola som hade bildats under den svenska tiden 
fortsatte senare, efter förflyttning till Fredrikshamn, sin verksamhet som kadettskola 
i Finland, men någon motsvarande skola för dem som hade tänkt sig en karriär som 
sjöofficer fanns det inte i Finland. Den närmaste fanns i S:t Petersburg. Finska sjöeki-
paget, som inrättades i Finland 1830, öppnade möjligheter - om än rätt begränsade - för 
finländarna att bli sjöofficer i sitt eget land.  

Motivering för en finländsk sjömilitär  
I generalguvernör Arsenij Zakrevskijs brev till kejsaren 18.11.1828 motiverades be-
hovet av att grunda en finländsk sjömilitär bl.a. på följande sätt (citatet fritt översatt): 

”Landets befolkning uppvisar en särskild förkärlek för sjöfart, segling och skepps-
byggnad samt för allt som har med sjömansyrket att göra. Därför borde det ligga i 
Ers Kejserliga Majestäts Höga intresse att uppliva denna befolkningens benägen-
het och styra den i rätt riktning. Med stöd av detta dristar jag mig till att fästa Ers 
Majestäts Nådiga uppmärksamhet vid nedanstående förslag.  

Att kejsardömets territorium växer och dess handel utvecklas kräver för sin del 
att	rikets	flotta	stärks	med	samma	mått.	Även	om	det	finns	lämpligt	material	för	
detta bland kejsardömets befolkning borde möjlighet till detta beredas även för 
finländarna,	som	är	utmärkta	sjömän	och	som	redan	under	den	svenska	tiden	i	
synnerhet	gjorde	sjötjänst	och	som	också	nu,	med	sina	officerare	och	matroser,	
kunde bilda ett sjöekipage underställt det ryska marinbefälet i Finland.”

I brevet föreslogs vidare att Kadettskolan i Fredrikshamn med sina förberedande klas-
ser skulle omorganiseras så att de kadetter som ville göra karriär som sjöofficer kunde 
få undervisning i de vetenskaper som ansluter sig till sjöfart, och dessutom skulle de 
ges möjlighet att sommartid delta i praktiska övningar ombord på krigsflottans fartyg. 

Då kejsaren principiellt hade gått med på detta förslag om inrättandet av ett sjö-
ekipage, som Zakrevskij framställt, och den finska senaten hade vidtagit nödvändiga 
åtgärder för verkställande av planen, gavs 24.4.1830 ett orderbrev från härskaren om 



212

att bilda detta förband om tusen värvade män. Förslaget om att ordna sjöfartsutbildning 
vid Kadettskolan i Finland ledde däremot inte till något resultat.    

Finska sjöekipaget 
Sjöekipaget placerades först på Sveaborg, varifrån det hösten 1832 förflyttades till den 
nyligen byggda marinkasernen på Skatudden. Dess officersvakanser fylldes dels med 
finländska sjöofficerare som fått sin utbildning  i Ryssland och som kunde finska och 
dels med finska studenter och män som hörde till handelsflottans befäl och som, efter 
en aspiranttid om 2-3 seglationssäsonger och de examina som krävdes, kunde befor-
dras till den lägsta sjöofficersgraden. Antalet officersvakanser var dock synnerligen 
litet; det uppgick som högst till knappt trettio och avtog fr.o.m. 1862 till endast fyra. 
Då den allmänna värnplikten trädde i kraft i början av 1881 upplöstes alla värvade 
förband, bland dem även sjöekipaget. Finland förblev för hela återstoden av autonomi-
tiden utan en egen nationell flotta. 

Via sjöekipaget utbildades bara ungefär sextio officerare. Största delen av dem var 
studenter då de blev sjöofficersaspiranter, och bland dem fanns även några som hade 
avlagt akademisk slutexamen, medan resten bestod av ynglingar som frivilligt hade 
övergått till sjöekipaget från handelsflottan och kadettskolan i Fredrikshamn. Av of-
ficersaspiranterna i sjöekipaget förutsattes inte att de var av adlig börd eller att fadern 
hade officersgrad på samma sätt som i fråga om eleverna vid sjökadettskolan i S:t Pe-
tersburg, utan alla samhällsklasser från statsråd och hemmansägare till handelsskep-
pare och mästersmed var representerade bland deras föräldrar. 

Den ansedda skolan i S:t Petersburg 
De flesta av våra landsmän som hade valt en karriär som sjöofficer ville ha en grundlig 
utbildning för sina kommande uppgifter genom att avlägga examen vid sjökadettskolan 
i S:t Petersburg. Denna läroinrättning, vars traditioner går tillbaka ända till Peter den 
stores tid, hade ett gott anseende. Den omfattade två förberedande klasser samt tre 
allmänna och tre specialklasser samt perioder av praktisk sjötjänst. Med medel från 
finska staten upprätthölls där årligen två friplatser. Dessa platser var synnerligen efter-
traktade bland finländarna, och för den som saknade inflytelserika relationer kunde ett 
inträde i skolan vara förknippat med oöverstigliga svårigheter. 

Begåvade finländska amiraler 
De finländare som hade siktat in sig på en karriär som sjöofficer under autonomins 
tid klarade sig bra inom Rysslands försvarsmakt. Som ett tecken på deras utmärkta 
framgång kan man konstatera att av denna trupp, som omfattade strax över 300 man, 
avancerade 42 till konteramiral, 19 till viceamiral och 10 till amiral. Nästan var fjärde 
uppnådde alltså amirals grad. Många av dem innehade höga tjänster inom kejsardömet 
och storfurstendömet Finland, inom både den militära och civila förvaltningen. Av 
särskilt stor betydelse för Finland var det att några av dessa män med bred sjömilitär 
sakkunskap och erfarenhet stod till förfogande ännu då man efter Frihetskriget bör-
jade skapa det självständiga Finlands flotta och utbilda dess personal. Deras insats i 
sjöofficersutbildningen på 1920-talet, före Sjökrigsskolans tid, kom även den att bli 
betydande.  
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Sjöofficersutbildningen i det självständiga Finland 
Finland, som hade blivit självständigt 1917, var ett av de fattigaste länderna i Europa 
efter det första världskriget. Att landet var litet och hade begränsade resurser påver-
kade även försvarsmakten och den utbildning som gavs där. I synnerhet sjöförsvaret 
blev tvunget att klara sig med synnerligen knappa resurser under de första åren av 
självständigheten. 

Sjöförsvarets materiel och vapen i början av självständigheten bestod länge av de 
fartyg som ryssarna lämnat kvar när de avlägsnade sig från Finland och ett synnerli-
gen prestationsdugligt kustartilleri. Personalen inom försvarsmakten utgjordes under 
de första åren i hög grad av Finlands vita armés soldater samt också av värnpliktiga. 
Utbildningen inleddes genast efter frihetskrigets slut.

Sjöofficersutbildningen inleddes redan 1918. Åren 1918-19 gavs sjöofficersutbild-
ningen vid Meriväen koulu som verkade i Sandhamn och marinkasernen i Kronohagen 
i Helsingfors bl.a. ännu av de tyska trupper som befann sig i Finland. Vid Meriväen 
koulu utbildades officerare, kadetter samt underofficerare och manskap.  

I början av 1920-talet sökte hela Finlands dåvarande försvarsmakt sina former. Den 
dåvarande personalen vid flottan bestod i huvudsak av officerare från tsartiden samt 
befäl och manskap som hade fått sin sjöfartsutbildning inom handelsflottan. I fråga om 
kustartilleriet var personalstrukturen lika blandad. Behovet av ett enhetligt system för 
militärutbildning var betydande. 

En förberedande kurs för sjöofficerare inleddes vid Marinkasernen på Skatudden 
1920. År 1922 blev utbildningen av sjöofficerare en del av Finska kadettskolan, vid 
vilken en sjökadettavdelning bildades. 

Utbildning för kustartilleriofficerarna hade under de första åren av självständigheten 
getts på artillerilinjen i Kadettskolan. 1927 förenades de dåvarande staberna för flottan 
och kustartilleriet och bildade sjöförvarsstaben. På så sätt hade försvaret av kusten och 
sjöområdena ställts under samma ledning. Att man underordnades den centraliserade 
ledningen av sjöförsvaret inverkade även på officersutbildningen. 1927 koncentrerades 
utbildningen av kustartilleriofficerare till sjökadettavdelningen, och samtidigt ändra-
des sjökadettavdelningens namn till sjöförsvarsavdelning.   

Under 1920-talet var andelen elever som avbröt kadettkursen stor, i medeltal 40 pro-
cent av de kadetter som inledde sina studier lämnade kursen innan de utexaminerades 
till officer. Den vanligaste orsaken till att kursen avbröts var felaktiga förväntningar 
på utbildningen.  

Reservofficersutbildningen inom flottan och kustartilleriet skedde i början av 1920-ta-
let till en början vid Reservofficersskolans sjöförsvarsavdelning. Förutsättningen för att 
man skulle bli vald att utbildas till aktiv officer vid kustartilleriet var att man gått Reserv-
officersskolan. För flottans del kommenderades endast ett fåtal elever till kursen, närmast 
de som ville bli sjökadetter och personer som redan fått sjöfartsutbildning i det civila.

Underofficersutbildning gavs på 1920-talet på Västersvartö vid Sveaborg, där kust-
artilleriets underofficersskola inledde sin verksamhet 1922. Följande år ändrades sko-
lans namn till kustartilleriets kapitulantskola. Sitt namn till trots utbildade skolan 
underofficerare för både kustartilleriet och flottan. 1927, då flottan och kustartilleriet 
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slogs samman till sjöförsvar ändrades även kapitulantskolans namn till Sjöförsvarets 
kapitulantskola.    

2. Sjökrigsskolan grundas, andra världskriget och 
kalla kriget - åren från 1930 till 1980-talet
Sjökrigsskolan grundas, 1930-talet
Under 1920-talet inleddes utbildningsverksamheten alltså inom alla de personalgrup-
per som var viktigast med tanke på sjöförsvaret. Skolorna verkade dock separat, tills 
den nuvarande Sjökrigsskolan inrättades 1930, i och med att sjöförsvarsavdelningarna 
vid Kadettskolan och Reservofficersskolan slogs samman med Sjöförsvarets kapitu-
lantskola till en gemensam militär läroinrättning.  

Placeringsorten fastslogs då till Sveaborg, och dess förste chef var kommendörkap-
ten Ragnar Hakola. Personalen vid skolan uppgick vid starten till 9 officerare, en mili-
tärtjänsteman, 10 stamunderofficerare samt kökspersonal. 

Samma år, 1930, anskaffades också det första skolfartyget, Suomen Joutsen. Man 
begav sig ut på den första oceanseglatsen i december 1931. Man hann göra åtta långa 
oceanseglatser, under vilka alla elevgrupper utbildades, innan vinterkriget bröt ut. Man 
gjorde seglatser ända till Kapstaden och Kap Horn. Även representanter för näringsli-
vet som var ute i exportfrämjande uppgifter var ibland med på seglatserna. 

Sjökrigsskolans utbildningssystem sökte ännu sin form i början av 1930-talet. På 
grund av de nya fartyg som hade anskaffats med stöd av 1927 års flottlag ökade be-
hovet av att utbilda allt fler marinsoldater. Innan vinterkriget bröt ut hade man dock 
lyckats fastslå alla elevgruppers utbildningsplaner. Stamunderofficerskurserna räckte 
i slutet av 1930-talet 6 månader och reservofficerskursens längd hade standardiserats 
till 4 månader. I fråga om kadettkurserna skedde utbildningen av kustartilleriets och 
flottans kadetter separat fram till mitten av 1930-talet, varefter man övergick till en 
gemensam 3-årig utbildning. Inträdeskravet till sjökadettkursen var avklarad reservof-
ficersexamen.  

Sjökrigsskolans årsdag fastställdes till 28 januari enligt dagen för Frihetskrigets ut-
brott och inrättandet av det självständiga Finlands kadettskola 1919. Under de första 
åren använde Sjökrigsskolan Kadettskolans fana, tills skolan fick en egen fana på års-
dagen 1933. Årsdagen fastställdes 1957 till den nuvarande, 18 oktober, då det gjordes 
en omfattande traditionsreform inom försvarsmakten. Under de första åren hade man 
använt Atenarnas sång av Jean Sibelius som skolans marsch. I samband med traditions-
reformen bytte man till Väinö Haapalainens Meren laulu - Havets sång. 

Innan vinterkriget bröt ut i slutet av november 1939 hade den utbildning som Sjö-
krigsskolan gav blivit ordinarie, och hundratals marinsoldater hade utexaminerats från 
skolans kurser för uppgifter inom flottan och kustartilleriet som en del av Finlands 
sjöförsvar. 

Andra världskriget, 1940-talet
Sjökrigsskolans verksamhet avstannade och upphörde i praktiken hösten 1939 i och 
med att de extra repetitionsövningarna inleddes och sjöstridskrafterna höjde sin
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beredskap. Vinterkrigets utbrott avbröt utbildningen på Sveaborg, eftersom personalen 
och eleverna blev en del av de krigstida sammansättningarna. Den dåvarande chefen 
för skolan, kommendör Akseli Raninen övertog vid vinterkrigets utbrott befälet över 
pansarskeppet Väinämöinen. Major Petäjäniemi stannade kvar som ställföreträdande 
chef tillsammans med en underofficer och några civila tjänsteinnehavare och skötte 
skolans ärenden fram till att utbildningen kunde återupptas. 

Under den dystra tiden mellan vinterkriget och fortsättningskriget fick Sjökrigssko-
lan också glädjande erkänsla: Bergsrådet Anders Kramer donerade en vacker interna-
tionell sexa, ”Klara Stjärnan”, till skolan för seglingsutbildning, och handelsrådet Eino 
Heinonen donerade ett startkapital till kadetternas fond för hedersvärjor. 

På randen till ett nytt krig kommenderades chefen för Sjökrigsskolan, kommendör 
Raninen till staben för sjöstridskrafterna och den övriga stampersonalen småningom 
till olika truppförband. Kurserna avbröts och eleverna placerades i krigstida trupper. 
Major Petäjäniemi stannade även denna gång kvar som enda officer och skötte skolans 
ärenden.  Då fortsättningskriget bröt ut återupptogs den avbrutna verksamheten i slutet 
av 1941. 

Sommaren 1944 deltog en bataljon som bildats av Sjökrigsskolan och Nylands bri-
gad i avvärjningsstriderna vid Viborgska viken och i synnerhet i de hårda striderna om 
ön Teikari i början av juli. 

Tavlorna över de stupade hjältarna i Sjökrigsskolans aula berättar på sitt eget sätt om 
offerviljan hos den personal som erhållit sin utbildning vid denna krigsskola. Efter kri-
gets slut beviljade överbefälhavaren Sjökrigsskolan frihetskorset, som pryder skolans 
fana i dess spetsmotiv och band. Av skolans tidigare elever och lärare utnämndes sex 
till riddare av Mannerheimkorset.

Bild 2. Spikning av Sjökrigsskolans fana 1933.
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Den efterkrigstida minröjningsutbildningen, som till största delen koncentrerades 
till Sjökrigsskolan, präglade skolans verksamhet under åren 1945-1947, och i viss mån 
också under de två följande åren. 

1950-talet
Vid övergången till 1950-talet hade Sjökrigsskolan utmaningar med antalet studerande, 
vilket tog sig uttryck i ett litet antal utexaminerade. För att lindra bristen på yrkesskick-
liga officerare ordnades en utbildarkurs för sjöstridskrafternas officerare vid Sjökrigs-
skolan. Kursen var drygt tre månader lång och den svarade mot behovet att höja de s.k. 
sekondernas yrkesskicklighet.  

Vid organisationsreformen 1952 fick den forna flottan namnet sjöstridskrafterna och 
samtidigt överfördes kustartilleriet till landstridskrafterna. Sjökrigsskolan underställ-
des Huvudstaben, och situationen förblev densamma fram till slutet av decenniet.  

I samband med organisationsreformen genomgick även kadetternas utbildning en 
förändring, vilket syns ännu idag. Från och med den 26:e sjökadettkursen, som ord-
nades åren 1953 - 1955, ordnades kustartillerilinjens förstaårsstudier gemensamt med 
markkrigslinjernas kadetter i Sandhamn. De övriga studieperioderna verkställdes vid 
Sjökrigsskolan på Sveaborg, och under sommarperioderna i form av praktik på fartyg 
och fort. Arrangemanget var misslyckat med tanke på sjökadetternas utbildning. Kurs-
fordringarna inom sjöförsvaret uppfylldes inte och målen för undervisningen förblev 
ouppnådda då man höll fast vid att kadettkursen endast skulle vara tvåårig. Använd-
ningen av utbildningstiden i Kadettskolan var inte ändamålsenlig med tanke på sjö- 
och flygkadetternas utbildning, och därför var man tvungen att förlänga sjökadettkurs 
27, som utexaminerades i slutet av 1950-talet med en 15 studieveckor lång underlöjt-
nants- och fänrikskurs inom sjöförsvar.  I mitten av 1950-talet försökte man dessutom 
utveckla utbildningssystemet så, att det skulle motsvara studierna vid universitet. Stu-
dentexamen blev en obligatorisk målsättning för sökandena till Kadettskolan.    

1960-talet
I början av 1960-talet var bristen på ett skolfartyg uppenbar. I och med att segelskolfar-
tyget Suomen Joutsen ”gick i pension” efter krigen, och officiellt övergick till att förval-
tas av handels- och industriministeriet 1959, hade sjöfartsutbildning getts ombord på 
isbrytare, minsvepare av Purunpää-klass samt minfartygen Ruotsinsalmi och Keihäs-
salmi, men deras egenskaper med tanke på skolfartygsverksamhet var bristfälliga. 

I stället för långtgående planer på fartygsbyggande beslöt man 1962 att köpa en brit-
tisk fregatt byggd 1946, Porlock Bay, som uppfyllde kraven för sjöfarts-, maskin- och 
vapenutbildning i skärgården och även var isgående och duglig för öppet hav. Fartyget 
var 94 meter långt, dess normaldeplacement var 1580 ton, dess djupgående 4,3 meter 
och dess toppfart 17 knop. Fartyget fick namnet Matti Kurki. Även om fartygets utrust-
ning inte helt motsvarande den hos övriga fartyg som var i tjänst under den tiden kunde 
man dock inleda utbildningen på öppet hav efter en lång paus. Dessutom kunde man 
för första gången utbilda flera kurser samtidigt och förutom sjöfartsutbildning också ge 
bl.a. vapenutbildning. Fartyget kunde mycket väl användas året runt, och under 1960-ta-
let seglade man 86 620,9 sjömil. Utbildningsseglatserna sträckte sig förutom till Europa 
även till Nordamerika.
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Under 1969 inrättades Kustartilleriskolan i Sandhamn. Kustartilleriets utbildning 
avskildes redan tidigare 1963, varvid kadetterna efter ett års studier vid Kadettskolan 
övergick till vapenslagsstudier vid Artilleriskolan. Efter att Kustartilleriskolan hade 
grundats koncentrerades även underbefälets vapenslagsutbildning från andra skolor 
till Sandhamn. Även om kustartilleriet nu hade avskilts från sjöstridskrafterna fortsatte 
samarbetet och samverkan genom att inviga soldaterna inom kustartilleriet i de marina 
förbandens läror och sätta in flottans män i kustartillerifärdigheter. 

1970-talet
Utbildningen av alla personalgrupper fortsatte genom hela 1970-talet, nu under två 
separata sjöförsvarsskolors ledning. Under denna tidsperiod skedde betydande utbild-
ningsreformer som berörde samtliga personalgrupper. 1974 inleddes utbildningen av 
befattningsofficerare, som ersatte stamunderofficerskurserna och gjorde det möjligt för 
specialsakkunniga inom ansvarsområdet att avancera ända till kaptenlöjtnants grad. 
1978 förnyades kadettutbildningen genom att man ökade andelen allmänmilitär och 
allmänbildande utbildning som var gemensam för försvarsgrenen och förlängde ka-
dettkursen så att den blev treårig. År 1979 var det dags att förnya reservofficersutbild-
ningen. I det nya utbildningsprogrammet betonades i stället för vapenslagskunnande 
framför allt ledarutbildning.  

Bild 3. Pohjanmaas första utbildningsseglats av försöksnatur 1979. 

År 1979 inleddes provkörningen av ett nytt skolfartyg, minfartyget Pohjanmaa. Hon 
var klart bättre än sin föregångare - fartyget som redan från början var planerat som 
skolfartyg var havsgående, det hade tillräckliga inkvarterings- och undervisningsut-
rymmen för utbildningsgrupper, och dess underhållskapacitet räckte till för längre 
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seglatser. Å andra sidan var Pohjanmaa ett fullblodigt örlogsfartyg, vars vapen- och 
stridsledningssystem var moderna och motsvarade dem i sjöstridskrafternas övriga 
fartyg. Pohjanmaa hann verkställa sin första utbildningsseglats av försöksnatur i Öst-
ersjöns och Nordsjöns vatten redan under 1970-talet. Då Pohjanmaa 2013 togs ur bruk 
inom Marinen hade Sjökrigsskolan hunnit göra 38 övningsresor med det till områden 
utanför Östersjön.

1980-talet
Marinen hade 1979 fått ta i bruk det nya skolfartyget Pohjanmaa, vilket betydde att ut-
bildningsseglatserna kunde inledas igen efter Matti Kurkis sista resa 1974. Decenniets 
första egentliga utbildningsseglats avgick från Helsingfors 12.7.1980 och följde rutten 
Rostock-Cherbourg-London-Karlskrona.  

Sjökrigsskolan förmedlade då utbildning på fyra avdelningar. Dessa var Kadettav-
delningen, Befattningsofficersavdelningen, Reservofficersavdelningen och vidareut-
bildningskurserna för officerare. Sjöstridskrafternas skolfartyg Pohjanmaa var under 
hela 1980-talet underställd Sjökrigsskolan. År 1983 övergick man inom sjöstridskraf-
terna till ett system med tre kontingenter per år inom beväringsutbildningen. Samtidigt 
ändrades även Sjökrigsskolans reservofficersutbildning och urvalsförfarandet i fråga 
om dem som skulle utbildas till officerare.  

Sjökrigsskolan fick i slutet av decenniet (1988) fyra totalrenoverade transportbåtar 
av H-klass till sitt förfogande, ändrade att användas inom utbildningen. För en kort tid 
sedan hade Sjökrigsskolan till sitt förfogande fått två patrullbåtar av R-klass: Rihtniemi 
(51) och Rymättylä (52). Numera deltar endast ett av fartygen av H-klass i sjöförsvaret, 
Helsingin Laivastokiltas (Helsingfors Flottans Gille) utbildningsfartyg m/s Kilstar.   

3. I modern tid - från 1990 till 2020-talet 
1990-talet
För Sjökrigsskolans del präglades 90-talet i många avseenden av organisationsföränd-
ringar. Dessa berörde såväl skolan och utbildningsarrangemangen som sjöstridskraf-
terna och i slutet av årtiondet hela Försvarsmakten, då kustartilleriet, de marina för-
banden och kustförbanden sammanslogs under en gemensam ledning. 

I början av decenniet förnyades befattningsofficersutbildningen till grund- och fort-
sättningskurs för institutofficerare. Utbildningen av underofficerare inleddes 1996, då 
de 3 månader långa kurserna för militäryrkespersoner inleddes. Kurserna indelades 
i maskin- och sjöfartslinjen, och litet senare inleddes även kortare vapenslagskurser. 
Under 1990-talet studerade även estniska kadetter vid Sjökrigsskolan, och deras stu-
dietid varierade mellan tre och fyra år. Stabsofficers- och kaptenskurserna flyttades till 
Sandhamn i och med att Försvarshögskolan inrättades där 1993. Reservofficerskursens 
längd var 15 veckor på 1990-talet. De första kvinnliga eleverna inledde sina studier 
1996, och sedan dess har det alltid funnits kvinnor med på kursen.

Skolfartyget Pohjanmaa fungerade fram till 1993 som en av skolans grundenheter, 
tills det överfördes till Finska vikens flottas (senare: marinkommando) organisation. 
Minfartyget fortsatte dock att fungera även som skolfartyg och användes av sjökadetter 
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och institutofficerare, under både utbildningsseglatser och vinterseglatser. Recessionen 
förkortade utbildningsseglatserna i synnerhet i början på 1990-talet: rutten sträckte 
sig som kortast till Nordsjön, och man tillbringade då endast fyra veckor till havs. År 
1993 deltog Pohjanmaa för första gången i BALTOPS-övningen, som utgör en del av 
utbildningsseglatsen ännu idag. Sjöfartsutbildning gavs även med båtar av H- och A-
klass, fartyg av R-, Lokki- och Valas-klass, med minfärja och under åren 1991-97 med 
patrullbåten Hurja. Som underlag för sjökadetternas seglingsutbildning fungerade för-
utom de finländska skonarna Lokki och Raahen Fiia också de svenska skolfartygen 
Gladan och Falken.

I juli 1998, i samband med omorganiseringen av sjöförsvaret, indrogs Kustartil-
leriskolan och dess funktioner sammanslogs med Sjökrigsskolans verksamhet, med 
undantag för utvecklings- och forskningsverksamheten inom kustartillerivapenslaget, 
som blev en del av Marinens forskningsanstalt. Personalmängden steg från 74 till 109. 
Marinens nya organisation föranledde en omfattande revidering av läroplanerna: inne-
hållet i utbildningen måste fås att motsvara även de nya uppgifterna. 

2000-talet
Ett antal organisationsförändringar och utbildningsreformer i snabbt tempo präglade 
Sjökrigsskolan vid millennieskiftet. Under millenniets första år skedde inga föränd-
ringar i Sjökrigsskolans organisation. Sjökrigsskolan hade tre avdelningar, en institu-
tion för sjökrigslära samt en stab. Utbildningsreformen 2001 medförde små föränd-
ringar i organisationen, då institutofficersavdelningen bytte namn till kursavdelning. 
Avdelningen koncentrerade sig i allt högre grad på vidareutbildning och fortbildning 
för personalen. Som ett resultat av reformen avslutades den sista grundkursen för insti-
tutofficerare i januari 2003. Därtill inrättades ett separat utbildningscenter, som leddes 
av utbildningschefen. Organisationsförändringen trädde i kraft i februari 2003. Kurs-
avdelningen fick namnet fortbildningsavdelningen i och med att små förändringar i 
organisationen gjordes 2005. Samtidigt fick Institutionen för sjökrigslära truppenhets-
status i samband med att utbildningscentret sammanslogs med institutionen. Som chef 
för Institutionen för sjökrigslära fungerar utbildningschefen.  

Utmärkande för 2000-talet var förutom organisationsförändringarna även ett fler-
tal utbildningsreformer. Utbildningsreformen 2001 innebar i praktiken att hela be-
fälssystemet och samtidigt hela officersutbildningen förnyades. Under 2001 började 
man förena institutofficers- och kadettofficersutbildningen. Man började från och med 
2002 utbilda officerare för tidsbundna anställningsförhållanden genom kurser av olika 
längd. Utbildningstiderna och målsättningarna kunde i stor utsträckning jämföras med 
studierna vid andra universitet, liksom även namnen på examina.    

Följande utbildningsreform stod i tur bara fem år efter föregående. Sjökrigsskolan 
inledde 2004, under ledning av Försvarshögskolan, arbetet med att reformera offi-
cersutbildningen. Examensreformen var en del av Bologna-processen, där universi-
tetsutbildningen förenhetligades inom hela Europa. Enligt Bologna-processen består 
examensstrukturen av två steg. Kadetterna inleder sina studier med kandidatexamen. 
De utexamineras till löjtnant, och före magisterskedet infaller en fem år lång arbets-
livsperiod. Därefter fortsätter kadetterna sina studier på magisterkursen, vars längd är 
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cirka två år. I och med reformen frångick man studieveckorna och ersatte dem med ett 
allmäneuropeiskt studiepoängsystem (ECTS). 

Sjöfartsutbildningen utvecklades under hela 2000-talet. Sjökrigsskolan deltog 2001 
i ett simulatorprojekt vid Centret för sjösäkerhetsutbildning, och utrustningen kunde 
tas i bruk 2003. Minfartyget Pohjanmaa fungerade fortfarande som skolfartyg under 
utbildningsseglatser, men utbildningsfartygsmaterielen kunde förnyas före decenniets 
utgång. Fartygen av Lokki- och Valas-klass som togs i bruk på 1990-talet fortsatte i sin 
uppgift, men användningen av transportfartygen av H-klass inom grundutbildningen 
i sjöfart upphörde 2006. I stället fick man tre fartyg av klassen Fabian Wrede, av vilka 
det senaste togs i bruk 2007. På fartyget utbildades kadetter, underofficerselever och 
reservofficerselever. Beträffande sjöfartsutbildningen övergick man 2006 till utbild-
ningshelheter enligt standarden STCW, och de iakttas fortfarande. 

2010-talet
Under 2010-talet etablerades det nuvarande treåriga undervisningsprogrammet som 
leder till kandidatexamen i militärvetenskaper. Sjökadetterna inleder sina studier vid 
Försvarshögskolan (Joint) i Sandhamn  och förflyttas till Sjökrigsskolan på hösten un-
der det andra studieåret. Målet med utbildningen är att utbilda vapenslagsofficerare, 
som efter utexaminering tjänstgör som plutonchefer, linjechefer på underofficerskursen 
eller som vapenslagsofficerare. Ledarskap, krigskonst, utbildningsförmåga och forsk-
ningsförmåga har fastställts som kompetensområden i examen. Kadetternas sjöläger 
som en gång fick sin början vid Kustartilleriskolan har under årens lopp utvecklats till 
en kuststridsövning, som omfattar alla delområden inom kustförsvaret. Den har sedan 
2017 varit en av Marinens huvudkrigsövningar och leds av Marinstaben.   

Bild 4. 71:a sjökadettkursen vid Sjökrigsskolan. Kursernas storlek växte avsevärt i 
början av 2000-talet. Denna kadettkurs var den första som upplevde 2001 års utbild-
ningsreform.
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Huvudstabens föreskrift om underofficersutbildning trädde i kraft i början av 2016. 
Den största förändringen jämfört med det tidigare systemet var att underofficerarna 
inom alla försvarsgrenar nu inleder sina studier med en gemensam period vid Mark-
stridsskolan. 

Linjeindelningen inom reservofficersutbildningen vid Sjökrigsskolan justerades 
2010, varvid man kom fram till den nuvarande indelningen i sjöfartslinje och kustför-
bandslinje. Kustförbandslinjen indelas ytterligare i sjöövervaknings- och sjöspanings-
studieinriktningarna.  

Användningen av simulatormiljöer inom utbildningen ökade kraftigt under 2010-ta-
let. Simulatorer används inom utbildningen gällande sjöfart, sjöeldledning, sjööver-
vakning och markeldledning. I Sjökrigsskolan byggdes även en simulatormiljö för ut-
bildning i undervattensövervakning och bekämpning av ubåtar.

I anslutning till den försvarsmaktsreform som verkställdes i mitten av 2010-talet 
beslöt man att förutom den traditionella utbildnings- och undervisningsverksamheten 
även placera Marinens forskningsverksamhet vid Sjökrigsskolan. Målet med samman-
slagningen var att underlätta utnyttjandet av forskningsresultaten i Marinens operativa 
verksamhet. Man ansåg att nya förfaringssätt som bygger på forskning kan tas i bruk 
effektivare om forskarna själva också deltar i undervisningen. 

För forskningen stod tidigare Marinens forskningsanstalt, som hade verkat som ett 
självständigt truppförband i Esbo och Åbo, och som indrogs i slutet av 2013. I sam-
band med detta överfördes de forskningsområden som var gemensamma för olika 
försvarsgrenar (Armén/Marinen/Flygvapnet), såsom ytvapen och ytövervakning, till 
Försvarsmaktens nya forskningsanstalt. Marinens egna tekniska forskningsområden: 
örlogsfartygsteknik, undervattenskrigföring och marin provverksamhet överfördes till 
Sjökrigsskolans nya Forskningscenter. Som en del av samma förändringsprocess in-
ledde det nya Centret för sjöstridsforskning sin verksamhet vid Sjökrigsskolan fr.o.m. 
början av 2012. Dess uppgift är att forska i principerna för användning av sjökrigfö-
ring. 

Bild 5. Navigationssimulator.
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Forskningscentret och det tidigare Centret för sjöstridsforskning sammanslogs i bör-
jan av 2019 till en truppenhet i Sjökrigsskolan. Som namn valdes Centret för sjöstrids-
forskning, och till dess uppgifter hör förutom teknisk forskning och utveckling även 
forskning kring och testning och utveckling av användningsprinciperna för Marinens 
operativa koncept och prestationsförmågor. Målet med organisationsförändringen var 
att i allt högre grad införliva forskningen kring användningsprinciperna för Marinens 
prestationsförmågor med den teknisk-naturvetenskapliga forskningen och att förbättra 
forsknings- och utvecklingsverksamhetens aktionsberedskap, kvalitet och verkan samt 
trygga dess verksamhetsförutsättningar under undantagsförhållanden. 

Framtiden
Vid sidan av nya förfaringssätt för Sjökrigsskolans framtid även med sig förändringar 
i undervisningen och forskningen i fråga om förnybara prestationsförmågor. Perso-
nalens livslånga lärande betonas i framtida lärande- och forskningsmiljöer. Trots att 
simulationerna och distansstudierna har utvecklats är det fortfarande viktigt att leda 
människor och saker i fältförhållanden. Man kommer också framöver att bedriva ut-
bildning och öva stridsskjutningar aktivt i terrängen. 

Utbildningen i Sjökrigsskolan kommer att förändras till följd av den kraftiga utveck-
ling inom undervisningsteknologin som sker från mitten av 2020-talet och framåt. Då 
uppnås den teknologiska mognad i fråga om simulations- och virtuella system som 
tillåter en avsevärd diversifiering av de redskap och undervisningssätt som används i 
utbildningen jämfört med nuläget. Till den teknologi som tas i bruk hör en utvidgning 
av tekniken kring virtuell verklighet, som redan är i användning så att den omfat-
tar även tekniken för förstärkt verklighet (Augmented Reality) och blandad verklighet 
(Mixed Reality). I en förstärkt verklighet ser tittaren simulerade objekt i en reell miljö. 
I en blandad verklighet integreras  verkliga och virtuella objekt interaktivt och i realtid 
och kan lagras på varandra.    

Innehållet i undervisningsplanerna för kandidat- och magisterexamen i militärve-
tenskaper utvecklas vid Sjökrigsskolan även i fortsättningen så att de motsvarar Mari-
nens behov alltefter att de utvecklas. Nya prestationsförmågor inkluderas i undervis-
ningsprogrammen redan många år innan de tas i bruk operativt. 

De kadetter som studerar enligt kandidatexamen i militärvetenskaper ges således 
också framöver tillräckliga kunskaper och färdigheter som de behöver i sina första 
uppgifter som sjöofficer. I fråga om attityd ges studerandena sådana färdigheter, att de 
hela tiden strävar efter att utvecklas yrkesmässigt. 

I studierna vid Sjökrigsskolan betonas fortsättningsvis sjöfartsutbildning i fråga 
om dem som avlägger kandidatexamen i militärvetenskaper på sjöfartslinjen. Inom 
sjöfartsutbildningen bör man upprätthålla en nivå som överensstämmer med STWC-
auditeringen1, men även utveckla den framöver så att den motsvarar även bättre Ma-
rinens krav. 

I fråga om de kadetter som studerar enligt kustförbandslinjen koncentrerar man sig 
på att lära dem en infanteriofficers grundläggande färdigheter i krävande verksamhets-
1. STWC = International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping 
(Reds. anm.)
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miljöer på kusten och i skärgården samt övervakarrättigheter för olika vapen och rätt att 
leda stridsskjutningar och avslutningsvis taktik gällande kustförbandens grundenheter. 

I framtiden utvecklas underofficersutbildningen och kommer att utgöra en allt större 
del av Sjökrigsskolans utbildningsskyldigheter. I och med att teknologin utvecklas ökar 
antalet olika kurser och deras längd. Kraven på underofficerare och på nivån på deras 
kunnande utvecklas och blir utmanande i och med att kontinuerligt lärande betonas.  

Utbildningen av värnpliktiga genomgår en reform i och med programmet Utbild-
ning 2020. Kvaliteten på utbildningen under reservofficerskursen utvecklas ytterligare 
genom att ledarutbildningen förnyas. Beväringsutbildningen med tanke på olika an-
svarsområden ökas och den utbildning och de stridsskjutningar som ordnas i terrängen 
utvecklas utan att ge avkall på tjänstgöringssäkerheten.

Sjökrigsskolans beredskap för undantagsförhållanden utvecklas under repetitions-
övningar och frivilliga övningar som ordnas för engagerade och motiverade reser-
vister. Samarbetet med Försvarsutbildningsföreningens Sjöförsvarsdistrikt utvecklas 
enligt behoven under undantagsförhållanden. 

På framtidens stridsfält betonas autonoma sensor- och vapensystem, digitalisering, 
artificiell intelligens och cyberdimensionen. Forskningen sker inte längre i enskilda 
forskarhålor, utan forskningsverksamheten förutsätts skapa och arbeta i nätverk och 
ha förmåga att hitta väsentlig information i en stor datamassa. För att kunna svara på 
denna utmaning utvecklar Centret för sjöstridsforskning sin personals kunnande och 
forskningsmiljöer. 

I framtiden har forskarna tillgång till gemensamma databaser och kan utan problem 
länka samman och hantera data som kommer från olika källor. Kommunikationen och 
informationsutbytet mellan olika forskningsorganisationer sker på ett cybersäkert sätt. 
Den information som är avsedd att analyseras kan överföras från trupperna till fors-
karna i realtid. 

Bild 6. Finlands och Sveriges sjökrigsskolors gemensamma möte på Sveaborg 2018.
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Användningen av Marinens prestationsförmågor kan inte heller i framtiden bygga 
enbart på den lägesbedömning som kommendören för truppen har gjort, utan som stöd 
behövs framforskad information och analyser. Det stöd för planeringen som Centret 
för sjöstridsforskning producerar blir en central del av sjöoperationerna. Uppgjorda 
planer testas med hjälp av krigsspel och andra operationsanalytiska metoder innan de 
omsätts i praktiken.  

Genom olika slag av simulationer kan man på ett övergripande sätt modellera sen-
sorer, vapen och artilleristrider. I fråga om användningen av vapen- och sensorsystem 
innebär detta att användningen av dem alltid är optimerad, och att man inte slösar med 
prestationsförmågor i onödan. Den information som vapen och sensorer ger analyseras 
och vid behov kan truppernas arbetssätt ändras smidigt. Hur de verkställda sjöopera-
tionerna inverkar på uppnåendet av Försvarsmaktens målsättningar bedöms med hjälp 
av olika mätare som bygger på forskning. 

Källor:
Texten har redigerats av kommodor Juhapekka Rautava. Texten om den svenska tiden och autonomi-
tiden baserar sig i synnerhet på kommendör Tapani Mattilas (d. 21.4.2008) forskning. Beskrivningen 
av självständighetstidens början har gjorts vid Sjökrigsskolan som en del av Sjökrigsskolans 90-års-
jubileumsbok. Texten är inte avsedd att utgöra en fullständig historiebeskrivning, utan centrala hän-
delser och element som påverkat Sjökrigsskolan i Finland och utbildningen av marinsoldater har 
valts ut från varje decennium. Översättningen från finska till svenska har gjorts av Saara Sjöblom 
vid Nylands brigad.
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Enqvist Ove, RtK. Rannikkotykistökoulu 1969 - 1994. 1995
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Några aktuella forskningsrön inom personal 
och utbildning
Abstract: The following article elaborates on a selection of academic publications 
relating to personnel and training in naval forces. Starting with the human element 
in War Sciences, the adage that “sailors matter most” is corroborated and potential 
avenues for theory development are opened. The second topic concerns the naval 
officers’ profession in Sweden. It is suggested that while competence is adequate, 
further refinement has been enabled by the reintroduction of non-commissioned 
officers. Finally, the crucial importance of proper leadership and team work skills 
aboard are studied, against the backdrop of naval ship collisions. It is argued that 
Bridge and Crew Resource Management skills along with a comprehensive safety 
organisation may also result in improved operational effectiveness.

Inledning
För dem som verkar till sjöss är havet som element kompromisslöst. Därtill kommer 
de krav som formella regelverk ställer på befälhavare och besättning och ytterst den 
väpnade stridens villkor. Marinens sjögående personal verkar idag dessutom i en för-
sämrad säkerhetspolitisk situation med ett bredare konfliktspektrum och gråzons-
agerande. Sammantaget verkar våra sjömän i en komplex miljö. Personalen och dess 
kompetens är således av fortsatt avgörande betydelse för marinen. Denna artikel är en 
del av Vetenskapsgren II  bidrag till 250-årsjubileet i syfte att redogöra för den samtida 
akademiska diskursen om personal och utbildning med fokus på sjöförsvar. Genom 
några nedslag i aktuella publikationer belyses marina aspekter av krigsvetenskapen, 
professionen och ledarskapet med perspektiv på personal och utbildning. 
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Krigsvetenskapen
Även om både studiet av krig och krigföring går långt tillbaka är det först efter millen-
nieskiftet som det i Sverige formaliserats till en akademisk disciplin vid en högskola. 
I många länder samlas vitt skilda ämnen inom ett samlingsbegrepp, war studies. Efter 
en tid av utredningar och debatt är krigsvetenskap i Sverige ett eget ämne för att möta 
professionens behov.1

Studiet av krigföring
Trots det långa studiet av krig verkar lejonparten av den akademiska litteraturen om 
krigsvetenskap avhandla kriget som fenomen eller dess strategiska aspekter. Även om 
forskning förekommer, bland annat på Försvarshögskolan, framstår krigföringen, i 
synnerhet taktiken, mindre beforskad. Två huvudstråk kan likväl urskiljas där det ena 
springer ur den upplysningstida strävan att hitta tidlösa principer förknippas kanske 
mest med Jomini och von Bülow. Detta mekaniskt deterministiska synsätt kritiserades 
av von Clausewitz för att vara oförenligt med krigets svårförutsägbara natur.2 Motsätt-
ningen mellan fokus på krig eller krigföring liksom mellan synsättet på principer ger 
en dynamisk kunskapsbildning inom militärteori och praktik. 

Sedan 1920-talet har många försvarsmakter till del oberoende av teoriutvecklingen 
gjort sammanställningar av krigföringens grundregler. Trots kritik mot avsaknad av 
struktur och otillräcklig vetenskaplig grund har användbarheten gjort att de vunnit 
fäste i praktiken.3 På senare tid har två soldier scholars – Storr från Storbritannien och 
Friedman från USA – studerat krigföringens utifrån dess kärna, taktiken, med strävan 
att utveckla teorin.

The Human Face of War
Storr tar i The Human Face of War4 sin utgångspunkt i att principer och grundregler 
om krigföring trots ovanstående kritik nyttjas i doktriner och reglementen. Vidare 
menar han att de inom- och mellanmänskliga aspekterna beaktats otillräckligt. Det 
senare liknar FOI-forskaren Shalits tankegods från tidigt 1980-tal, som länge var kurs-
litteratur vid marinens officersutbildning.5 Snarlikt von Clausewitz beskriver Storr 
kriget som en komplex tvekamp mellan stora grupper där psykologiska och moraliska 
faktorer bär stor vikt. Storr anlägger ett perspektiv från individnivån för att visa varför 
han menar att de mänskliga aspekterna av krigföringen har avgörande betydelse. Från 
detta bygger han en analysmodell från individ- till gruppnivå upp till strategisk nivå. 
Han betonar att det är mentala och moraliska effekter som ger taktisk framgång, inte 
det faktiska agerandet i sig. Motståndaren besegras främst genom att dennes moraliska 
sammanhållning rämnar och viljan, snarare än förmågan, att strida upphör. Det är först 
när förloraren erkänt sig besegrad som en konflikt är avgjord och en segrare verkligen 
kan utses. Storrs bidrag är en analys av hur de mänskliga aspekterna bakom seger eller 
nederlag. 

On Tactics: A Theory of Victory in Battle
Friedman har i stort samma perspektiv i sin On Tactics: A Theory of Victory in Battle6 
dock med större tyngdpunkt på de taktiska principer och deras inbördes relationer och 
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struktur. Genom att studera hur de utvecklats i olika länder föreslår han ett system med 
nio taktiska grundsatser. De fyra första är fysiska grundsatser: 
• Rörelse
• Massa 
• Verkan 
• Tempo 
Dessa fyra påverkar i sin tur fyra mentala grundsatser: 
• Vilseledning
• Överraskning
• Förvirring 
• Chock 
I förlängningen mynnar dessa ut i en sista grundsats som han benämner moralisk sam-
manhållning. Samstämmigheten med Storr är god, om än via en annan analysbana. 
Friedmans analys är avsiktligt kortfattad för att vara tillgänglig för en bred läsekrets. 
Det öppnar för kritik men är en medveten avvägning för ambitionen att med boken 
förmedla de taktiska grunder han själv önskat läsa som ung officer. Min uppfattning är 
att Friedmans tydliga struktur och Storrs utförliga analys gör att de med fördel läses i 
kombination.

Att sluta som god tvåa
I sammanhanget kan ett svenskt bidrag nämnas, där överstelöjtnant Robert Petersen 
studerar hur svagare parter kan nå strategisk framgång i en militär konflikt.7 Det kan 
ses som en ansats till att ytterligare utveckla förståelsen av det ömsesidiga beroendet 
mellan strategi och taktik, med avseende på konflikter med obalans mellan kontrahen-
terna. I gängse förståelse av svaga parters framgång i asymmetriska konflikter betonas 
främst metodval eller tidsutdräkt som förklaringar. Antingen klarar den starkare par-
ten inte att betala det politiska priset av upprorsnedkämpning eller så saknas militär 
och ekonomisk uthållighet. 

Petersen visar istället hur en svagare part genom tidiga och tydliga taktiska fram-
gångar kan nå strategisk framgång även i korta konventionella krig. Fallen i studien är 
Finska vinterkriget och Libanonkriget 2006. Resonemangen rimmar väl med Storr och 
Friedman, hur taktiska utfall ger återverkningar för en stats militära styrkor och poli-
tiska vilja som helhet. Den kan ses som en akademisk komplettering av underbyggna-
den till den rådande militärstrategiska doktrinen.8 Jag dristar mig till att hävda att det 
är särskilt relevant för marinen och flygvapnet som kan påverka fienden tidigt i dennes 
angreppsrörelse. Om tillräckliga förutsättningar ges kan de blå försvarsgrenarna vinna 
de tidiga taktiska framgångar som Petersens analys påvisar kan ge den mindre aktören 
en oproportionerlig fördel i en konflikt. 

Några tankar om krigsvetenskapen inom sjöstriden
Hughes och Girrier listar i Fleet Tactics and Naval Operations9 sex hörnstenar för 
sjöstridens förutsättningar. Författarna lyfter fram personalen som den första och
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viktigaste hörnstenen, ”Sailors matter most” med god samstämmighet med Storr och 
Friedman. De noterar att en fartygsbesättning strider främst som sin enhet, fartyget, 
snarare än som ett aggregat av individuella handlingar, vilket skiljer sig från landkri-
get. 

Samtidigt bör tas i beaktande att även om besättningen strider som en enhet kan 
varje enskild individs agerande få långtgående konsekvenser. USS Vincennes ned-
skjutning av ett iranskt trafikflygplan år 1988 anses till del förklaras av att operatörens 
situationsuppfattning färgats av förväntningar, vilket ledde till en fatal misstolkning.10 
Effekten kan också bli den motsatta, som på HMS Sheffield år 1982 där en felaktig för-
ståelse av sjömålsrobothotet och flera tidigare falsklarm försvårade upptäckt, larmning 
och motåtgärder.11 De individpsykologiska effekterna kan därför ha stor vikt ombord, i 
synnerhet i nyckelbefattningar. Arleigh Burke tillskrivs ett citat att skillnaden mellan 
en bra och en dålig officer är ungefär tio sekunder – mer kärnfullt kan knappast formu-
leras hur viktigt det är att i sjöstriden tillräckligt snabbt fatta tillräckligt bra beslut.12

Marinkrigföringens grundprinciper i gällande Taktikreglemente för marinen är 
kortfattade.13 De gör till synes inte anspråk på vetenskaplig grund eller systematise-
rad beprövad erfarenhet. Analyser av faktorer och förhållanden, som hos Storr och 
Petersen, liksom struktur och inbördes relationer som hos Friedman vore värdefullt 
att applicera på sjökrigföringen. Forskningen vid Försvarshögskolan skulle kunna ge 
värdefulla tillskott till den teoretiska utbildningen av marina beslutsfattare. Det måste 
ske dock med hänsyn till den marina stridens särprägel och vara av en sådan art att det 
stödjer den tillämpade taktiken - för i slutänden är det förmågan att vinna striden som 
utgör måttstocken.

Foto från HMS Visby Stridsledningscentral som påvisar graden av ”teamwork” om-
bord. Fotot från de prover som nyligen genomfördes av FMV i samverkan med Ma-
rinen	 kring	 fartygens	 luftförsvarsförmåga.	 Se	 foto	 och	 film	 på:	 https://www.fmv.se/
aktuellt--press/aktuella-handelser/sa-nara-skarpt-lage-det-gar/		Foto	och	film:	FMV
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Professionen
Introduktionen av ”Vår militära profession” år 201614 förde in professionsbegreppet i 
försvarsdebatten, och det har även varit föremål för artiklar, seminarier och debatter 
inom KÖMS och andra fora. I sitt inträdesanförande lyfte OL Peter Sandwall fram 
professionens betydelse både för en bättre förvaltningsmässig styrning av myndighe-
ten och för framgångsrik implementering av uppdragstaktik i operationer.15 Eftersom 
akademiseringen av officersyrket varit en central del av professionsdebatten har denna 
löpt både parallellt och sammanflätat med debatten om krigsvetenskapen under det 
senaste decenniet.16 

Snäv eller bred kompetens
Den svenska debatten om officersprofessionens ställning och innehåll ansluter till den 
internationella. Det finns en spänning mellan bredare och snävare kompetensbeskriv-
ningar för professionen. Det senare exemplifieras ofta med Huntingtons management 
of violence, i hans fall dessutom med en stark autonomi att inom givna ramar lösa upp-
giften utan uppdragsgivarens vidare inblandning.17 Det kan framstå tilltalande och sägs 
omhuldas av många inom framförallt den amerikanska krigsmakten men har länge 
varit föremål för debatt. 

Andra förespråkar en större bredd i kraven på professionen. Internationella insat-
ser kännetecknas ofta av hög politisk laddning där beslut på låg taktisk nivå kan få 
strategiska konsekvenser, vilket ofta beskrivs med begreppet the strategic corporal.18 

Beslutsfattare på alla förväntas kunna hantera långt mer än den väpnade striden i sig. 
Roennfelt argumenterar i artikeln Wider	Officer	Competence	i kontrast till Huntington 
att den strikt militära färdigheten endast är ett av fyra fält av alla officerares kompe-
tensbehov, där de övriga är militärt förnuft samt sociopolitisk färdighet och förnuft. 
Dessa krävs för att kunna läsa av den politiska kartan och säkerställa att beslut och 
verksamhet bidrar till högre målsättningar, för att inte bara göra saker på rätt sätt utan 
framförallt att se till att göra rätt saker.19 Det är en konsekvens av en alltmer samman-
flätad värld och en breddad konfliktskala där gränsen mellan fred och krig suddats 
ut. Exempel på detta för marinens del är FN- och EU-operationerna utanför Libanon, 
Somalia och Libyen mot milisgrupper, pirater och smugglare ofta gömda bland legitim 
handelssjöfart och fiske. På senare tid diskuteras också svårigheterna att bemöta grå-
zonsagerande. I viss utsträckning är dessa företeelser inte nya – sjöröveri, smuggling 
och handelskrigföring genom kaperi har förekommit långt tillbaka i historien. 

Jag vill mena att sjöofficerare i allmänhet besitter en bred kompetens med militärt 
och sociopolitiskt förnuft, samt att detta gäller svenska sjöofficerare i synnerhet. För-
mågan att utöver den militära rollen även fylla diplomatiska och polisiära funktioner20 
gör det bredare perspektivet till en naturlig del av sjöofficersyrket. Därtill har de åter-
kommande kränkningarna av svenskt sjöterritorium lett till att den säkerhetspolitiska 
funktionen blivit ständigt närvarande i sinnet på våra besättningar redan i fredstid. 
Våra marina förband verkar och övar i den operationsmiljö och med de partners som 
är aktuella i en eventuell konflikt i vår region. Chefer och besättningar har därmed en 
vana att resonera kring beslut och konsekvenser med god förståelse för sin del i ett 
större politiskt sammanhang. Det ger förutsättningar för att genom uppdragstaktik ge 
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tillräckliga mandat för fartygschefer att fatta väl avvägda beslut i rätt tid. På så sätt kan 
Sverige uppvisa just det balanserade säkerhetspolitiska kroppsspråk som krävs för att 
på bästa sätt hantera situationen.21 

Likväl återstår utmaningar, eftersom en del av gråzonsagerandet kan vara att för-
svåra att identifiera motståndaren som en statsaktör, för vilka insatsreglerna i IKFN22 
är tydligare. Svårigheterna blir än större vid cyberattacker som enskilt eller i kombina-
tion med andra hot allvarligt kan försvåra en situation. Det pågår en del forskning om 
cyber, hybrida och andra hot för att utveckla motåtgärder, vilket synes vara av högsta 
vikt att så snart som möjligt formalisera i rekommendationer och insatsregler för de 
marina förbanden.

Fortsatt professionsutveckling
För den väpnade striden har innehållet, sett till bredd och djup, i sjöofficersprofessionen 
föranlett betydande aktivitet även utomlands. Royal Navy identifierade under 1960-ta-
let ett behov att skapa en Principal	Warfare	Officer	Course för att skapa officerare med 
förmåga att hantera snabba förlopp i sjöstriden. En artikel om dess utveckling under 
perioden 1972 - 2015, beskriver hur fokus växlat mellan att enhetligt utbilda taktiska 
generalister och att dela upp efter specialisering.23 Den brittiska beskrivningen har 
likheter med svenska resonemang om kompetensfördelningen inom besättningar och 
mellan befälskategorier. 

När nu trebefälssystemet etablerats återstår att på bästa sätt tillvarata respektive 
kategoris företräden. Utvecklingen av specialistofficerssystemet har gjort stora land-
vinningar och utvecklingen fortsätter. Taktiska officerare väntas inte nå samma djupa 
tekniska kunskaper och färdigheter, vilket ökar möjligheten att tidigt utveckla förmå-
gan till att leda på lägre taktisk nivå och att med bättre inblick bidra till högre lednings-
nivåers verksamhet. Sannolikt kommer vi liksom britterna att efter prioriterade behov 
växla tyngdpunkt i utbildningen mellan olika delar av striden eller dessutom vidga 
perspektiven mot närliggande fält, som exempelvis utökad samverkan med andra aktö-
rer. Om både internationella rön, våra egna erfarenheter från tidigare befälssystem och 
forskningen tas i beaktande tror jag att vi har goda förutsättningar att vidareutveckla 
officersprofessionen. Det kommer att krävas för att klara tillväxten och för att hantera 
vår regionala säkerhetssituation. Som beskrivs i artikeln Marinens utbildning – nuläge 
och planerad färdväg, av ledamöterna Tomas Martinsson och Per Nilsson i detta num-
mer, pågår en sådan översyn och utveckling redan nu, vilket bådar gott för framtiden 
och tillväxten.

Ledarskapet
I fredstid är förlust av liv och materiel till följd av olyckor bland det värsta som kan 
drabba en organisation. Jagarna USS Fitzgerald och USS John S. McCain kollide-
rade båda med civila handelsfartyg under sommaren 2017, varvid sju respektive tio 
besättningsmän omkom. Båda fartygen har nu återgått i tjänst. Fregatten KNM Helge 
Ingstad kolliderade med ett tankfartyg hösten 2018 och sju besättningsmän fick lind-
riga skador. Efter bärgning har norska regeringen beslutat att inte reparera fartyget. 
Gemensamt för dessa tre kollisioner är felaktiga beslut grundade i en otillräcklig
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situationsförståelse. Det hänförs till bristande utkik, felaktig hantering av instrument 
och ineffektiv kommunikation inom navigationsorganisationen. 

De amerikanska haverirapporterna betonar individuellt ansvar inom utbildning, le-
darskap och kultur samt identifierar försvårande tekniska omständigheter.24 En dansk 
militäranalytiker anför i en kommentar till de amerikanska olyckorna att problemen är 
mer hänförliga till organisation och rutiner, vilket påverkar ledarskap och navigation.25 
Den norska rapporten gör observationer likande de amerikanska men lägger större 
vikt vid just organisatoriska faktorer och rutiner, inte bara ombord utan även inom den 
norska marinens landorganisation (s.k. sjösäkerhetsledning).26

Bridge Resource Management och Non Technical Skills
För att undvika allvarliga olyckor utvecklades under 1980-talet inom trafikflyget Crew 
Resource Management (CRM). Det har i anpassad form tillämpats i andra branscher. 
Det är en metod som syftar till att på bästa sätt tillvarata tillgängliga resurser i form 
av personal, materiel och information; även under stress. Särskilt betonas säkerhetsat-
tityder och organisationskulturella aspekter. Från denna utvecklades på 90-talet Brid-
ge Resource Management (BRM)27 för sjöfarten. Det som omfattas av BRM är vad 

Källa: Statens Havarikommisjon for Transport och Statens havarikommisjon for 
Forsvaret: Sammendrag av delrapport 1 om kollisjonen mellom fregatten KNM HEL-
GE INGSTAD og tankbåten SOLA TS utenfor Stureterminalen Hjeltefjorden, Horda-
land, 8. november 2018, Statens Havarikommisjon for Transport, Lillestrøm 2019, s 7.
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som ofta betecknas som ”mjuka faktorer” eller Non Technical Skills, i kontrast till de 
Technical Skills som är färdighet och skicklighet med materielen. Bakgrunden är att 
det blivit allt tydligare att det i moderna olyckor ofta finns ett betydande element av det 
som lättvindigt kallas den mänskliga faktorn. Oavsett vilken statisk sammanställning 
som görs är det tydligt att många olyckor kan hänföras till dåligt beslutsfattande till 
följd av en otillräcklig eller felaktig situationsförståelse. Det senare kan i sin tur hän-
föras till brister i både kompetens och ledarskap.28 

BRM introducerades som en rekommendation i 1995 års STCW-konvention (Stan-
dards	of	Training,	Certification	and	Watchkeeping	for	Seafarers) och lyftes i 2010 års 
revision av konventionen till att vara obligatorisk.29 Örlogsflottor omfattas inte av det 
grundläggande internationella regelverket för sjösäkerhet, Internationella sjöfartsor-
ganisationens (IMO) så kallade SOLAS-konvention30. Istället har genom det Nato-an-
knutna International Naval Safety Association31 (INSA), där Sverige medverkat sedan 
starten år 2004, tagit fram Naval Ship Code (NSC). Avsikten med NSC är att inkor-
porera relevanta delar av IMO:s sjösäkerhetsföreskrifter med hänsyn tagen till de kon-
struktions- och verksamhetsmässiga särarterna hos örlogsfartyg. Kompetenser enligt 
STCW, eller motsvarande, inkluderas som rekommendationer i NSC.32 

Marinens Crew Resource Management
Ett ökat fokus i denna del av sjösäkerheten – innefattande bland annat länken mellan 
personalen ombord och i land liksom tydlig styrning från den högsta rederiledningen 
– framgår av den senaste versionen av Försvarsmaktens centrala styrdokument för 
sjösäkerhet, Reglemente Sjösäkerhetsledning 2020 (R SjösäkL). Detta utgör grunden 
för den av Marinchefen fastställda FM redare stående order sjösäkerhet (FM redare 
SOS)33 som gäller för svensk militär sjöfart. Marinens utbildning i Crew Resource 
Management (CRM) bygger på en kombination av STCW-konventionens Bridge res-
pektive Engineroom Resource Management och syftar till att ta ett helhetsgrepp om 
alla resurser som påverkar sjösäkerheten.

Behovet av Bridge och Crew Resource Management accentueras av att marina ope-
rationer till sin karaktär har en stor spännvidd, som ovan beskrivits med höga krav 
på adekvata beslut under tidspress och i farliga situationer, vilket ställer exceptionellt 
höga krav på ledarskap och förmåga att nyttja personalens och materielens kapaci-
tet. Enligt en norsk artikel grundas effektivt agerande i att gruppmedlemmarna har 
god förmåga till gemensam situationsförståelse. Det kan uppnås genom åtgärder för 
att gynna gruppdynamiska processer och genom att säkerställa att gruppmedlemmar 
har samma utbildning och breddförståelse mellan sina specifika kompetensområden.34 
Detta är en del av bakgrunden utformning av den CRM-utbildning som bedrivs vid 
Sjöstridsskolan, på stor bredd bland sjötjänstgörande personal och med återkommande 
repetitionsutbildning. 

CRM bidrar till att skapa god situationsförståelse och därmed möjliggöra att fatta 
adekvata beslut, även under tidspress och svåra förhållanden. Sprunget ur civilt säker-
hetsarbete kan metoden dessutom gynna den väpnade striden, när även taktiska hänsyn 
tas med. Som framgått ovan kan en hög nivå på sjösäkerheten också öka verkanstålig-
heten och därmed innebära militär nytta. Effektiv styrning och samordning genom sjö-
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säkerhetsledning35 av resurser och personal i hela organisationen, från rederiledningen 
till enskild besättningsman, kan ytterligare bidra till ökad operativ effekt.

Avslutning
Analysen av mänskliga och moraliska aspekter inom krigsvetenskapen visar hur dessa 
kan påverka striden och kan omsättas i grundsatser eller hörnstenar. Den första av 
Hughes och Girriers hörnstenar är ”Sailors matter most”. Detta konstaterande bygger 
på en grundlig analys där han funnit att för sjöstriden är personalens förmåga, vilja och 
moral ofta av större betydelse än materielen.36 

Professionens kompetenskrav möjliggör vad som kan uppnås med organisationen. 
Marinen har idag en stor och gynnsam kompetensbredd som ger färdighet och förnuft 
både militärt och sociopolitiskt, vilket är en förutsättning för att ges kraftfulla mandat 
att agera. Grunden är god både för hur verksamheten nu bedrivs och för fortsatt ut-
veckling av officersprofessionen.

Ledarskap genom Crew Resource Management är ett av sätten att tillvarata perso-
nalens kompetens. Crew Resource Management kan således samtidigt göra våra be-
sättningar både navigatoriskt säkrare och stridsmässigt farligare för fienden. Vidare 
kan CRM ses som ett verktyg för chefer på olika nivåer vid sjögående förband att sä-
kerställa att förbandets fartyg faktiskt är sjövärdiga och därmed kan utnyttjas optimalt 
för väpnad strid.

Ovan har några rön från aktuella publikationer kortfattat återgivits, till vilket fogats 
personliga reflektioner. Syftet har varit att främja en fortsatt diskussion om personal 
och utbildning inom sjöväsendet.
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Utdrag ur årsberättelsen 2019 – 2020 för 
vetenskapsgren II
Inledning
Kungl. Örlogsmannasällskapets vetenskapsgren II lämnar en samlad årsberättelse för 
verksamhetsåren 2019 och 2020. Verksamheten omfattar personal, utbildning och ma-
rinmedicin. I detta utdrag presenteras en sammanfattning av KÖMS arbete inom dessa 
områden.

Vid periodens slut hade verksamhetsgren II 69 ledamöter. Ledamöterna Mikael 
Brännvall och Jonas Hård af Segerstad har varit ansvariga för vetenskapsgrenen inom 
KÖMS styrelse.

Sammanfattning av arbetet
En marin för Sverige - personaldelen
Personal- och utbildningsdelen till En marin för Sverige1 med titeln Hur ska marinen 
bemannas?2 presenterades vid KÖMS välbesökta marinkonferens i maj 2019. Marin-
konferensen refererades utförligt i ett extranummer av Tidskrift i Sjöväsendet3.
Hur	ska	marinen	bemannas? är en idéskrift som tar sin utgångspunkt i behovet av en 

väsentligt större marin som skisserats i En marin för Sverige. Bland annat föreslås hur 
framtidens marin ska kunna bemannas och personalförsörjas, hur de olika personalka-
tegorierna och personalgrupperna bör utvecklas samt lämplig avvägning i personalin-
flödet mellan frivillighet och värnplikt.

1. En marin för Sverige, Kungl. Örlogsmannasällskapet, Stockholm 2018.
2. En	marin	för	Sverige:	hur	ska	marinen	bemannas? Kungl. Örlogsmannasällskapet, Stockholm 
2020.
3. TiS nr 4 2019.

 Ledamoten
MIKAEL BRÄNNVALL 

Mikael	Brännvall	är	 jur	kand	och	reservofficer	(örlogs-
kapten)	 i	flottan.	Han	är	VD	för	bransch-	och	arbetsgi-
varorganisationen Svensk Scenkonst. 
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Inledningsvis konstateras att den organisation som föreslås i En marin för Sverige 
förutsätter en krigsorganisation med ca 11 000 personer, jämfört med dagens 4 400. 
Detta inbegriper ca 6 000 stamanställda, 1 000 tidvis tjänstgörande (reservofficerare, 
soldater och sjömän) samt 4 000 krigsplacerade efter värnplikt. Grundorganisationen 
skulle behöva fördubblas till totalt ca 6 000 befattningar.

Ett system med dubbla besättningar bör införas för marinens fartygsförband, 
främst som ett verktyg för att lösa personalförsörjningen under en längre och kom-
plex tillväxtperiod. Men det är också ett sätt att öka redundansen, skapa motstånds-
kraft mot urholkningseffekter, möjliggöra att fartygens tid till sjöss kan optimeras 
samt att säkerställa att rätt kompetenser över tid finns tillgängliga för skolor och 
staber. 

Amfibiebataljonerna och basförbanden föreslås personalförsörjas genom ett åtta-
årigt förbandsomsättningssystem. Det förutsätter repetitionsutbildningar och tätare 
övningar för nyckelpersonal.

Grundutbildningen bör reformeras och anpassas till marinens behov. Den bör ha 
en tydligare inriktning mot kommande befattning än i dag och vara längre än i övriga 
Försvarsmakten, upp till 15 månader.

Rekryteringen skulle gynnas om vår försvarsgren i högre grad fick styra över utbild-
ningarna och tydligt utveckla den marina prägel som kännetecknar flottans och am-
fibiekårens tjänstegrenar. Det gäller genomgående för de olika personalkategorierna.

Försvarsgrensspecifika aspirantskolor, som en kompletterande väg in till officerspro-
grammet och reservofficersutbildningen, skulle utöka rekryteringsbasen väsentligt och 
möjliggöra en effektivisering av utbildningen. Specialistofficersutbildningen bör, som 
idag, huvudsakligen rekrytera från sjömans- och soldatkategorierna.

Utbildningen till officer i marinen bör rymmas inom officersprogrammets tre år och 
inte kräva omfattande marinspecifik kompletteringsutbildning. Även här är det viktigt 
att den försvarsmaktsgemensamma utbildningsfilosofin inte leder fel.

Målbilden för marinens reservofficerssystem bör vara en tillgänglig kår som utbil-
dats och verkat i befälsbefattning, kan och vill tjänstgöra regelbundet samt har akade-
misk profil i det civila. Initialt ska utbildningen inriktas mot befattningar i amfibie-
förbanden eller ombord men efterhand ska reservofficeren kunna tjänstgöra i stab och 
på högre nivåer. Utbildningen bör vara sammanhållen och följas av en obligatorisk 
tjänstgöring. Den totala tiden bör inte vara längre än 3-4 år för att det ska uppfattas som 
rimligt att dessutom studera civilt på högskolenivå. 

Marinen, som är en högt specialiserad och teknisk försvarsgren, behöver marin-
ingenjörer för att kunna styra utvecklingen även ur ett tekniskt/taktiskt perspektiv. 
Systemet med mariningenjörer (civilingenjörsutbildade officerare med inriktning mot 
olika relevanta teknikområden) har gått på sparlåga under många år och bör växlas upp 
genom nyrekrytering och omsorgsfull bemanningsplanering. Nyttan och trovärdighe-
ten i systemet bygger till stor del på växelvis tjänstgöring vid exempelvis krigsförband, 
skolor, teknikkontor, centrala staber och FMV. I den organisation som skisseras i En 
marin för Sverige är det inte orimligt med 80-100 mariningenjörer med fördelningen 
40 % vid marina förband, 20-30 % i försvarsmaktsgemensamma befattningar och 30-
40 % inom FMV.
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En medicinalkår bör återskapas och överläkaren i respektive försvarsgren bör få 
ansvar för rekrytering, anställning, utbildning, övning och certifiering. Det bör även 
vara denne som placerar läkare och sjuksköterskor vid försvarsgrenens krigsförband. 
Medicinalpersonalen bör underställas sin krigsförbandschef under relativt lång tid så 
att de blir en del av förbandet och deltar i dess utveckling.

Grundutbildningen för sjömän bör åter innehålla tjänstgöring ombord, inte minst 
för att pröva dem i sjötjänst innan anställning. Ett incitamentsprogram med exempel-
vis omställningsstöd eller avgångspremier bör införas för att få soldater och sjömän 
att stanna längre i yrket. Av samma skäl bör begränsningen om tolv år som maximal 
anställningstid avskaffas.

Professionsbegreppet inom Försvarsmakten
Majoren och doktoranden Håkan Silverup samt ombudsmannen Michael Boox, Of-
ficersförbundet, bjöds in till KÖMS i april 2019 för att diskutera Försvarsmaktens syn 
på den militära professionen vid ett seminarium som arrangerades av vetenskapsgren 
II. Ämnet engagerade och det framgick tydligt av den livliga diskussionen att det finns 
olika uppfattningar om hur professionsbegreppet bör användas i ett militärt och marint 
sammanhang.

Enligt Försvarsmaktens egen definition utgörs den militära professionen av alla 
medarbetare i Försvarsmakten, oavsett yrkeskategori. Eller annorlunda uttryckt: in-
fanterisoldaten, fartygschefen och receptionisten ingår i samma profession. Den ge-
mensamma nämnaren tycks vara värdegrunden samt de kunskaper och färdigheter 
(expertis) som var och en i sin roll bidrar med, för att myndigheten ytterst ska kunna 
använda sitt mandat att använda våld för att lösa sin uppgift.

I Försvarsmaktens strategiska inriktning4 anges att vissa grupper av medarbetare 
tillhör dubbla professioner. Som exempel anges präster, läkare och jurister som är verk-
samma inom myndigheten. Deras expertis är inte specifikt militärt orienterad men 
nödvändig för att Försvarsmakten ska kunna lösa sina uppgifter. Officerare anses på 
motsvarande sätt utgöra en egen ”delprofession” med uppdraget att leda militära opera-
tioner och besluta om militär våldsanvändning. I samma dokument uttrycker Försvars-
makten sin syn på några andra yrkesgrupper, specialistofficerare samt gruppbefäl, sol-
dater och sjömän, men de nämns inte som särskilda delprofessioner.

Inom samhällsvetenskaplig forskning är det vanligt att professioner definieras som 
yrken med en auktoritet som till stor del bygger på högre formell utbildning. Professio-
nerna är självständiga i sin yrkesutövning och har en egen yrkesetik. Till de ”klassiska” 
professionerna räknas ofta juridik, medicin och teologi. 

Professionsforskare anlägger ofta ett sociologiskt synsätt och menar att kåranda 
och sammanhållning anger vad som förväntas av yrkesutövarna. Det kan också fin-
nas tendenser från vissa professioner att förhålla sig slutet i förhållande till andra yr-
kesgrupper och att man på gruppnivå strävar mot kunskapsmonopol. Exempelvis kan 
det handla om att utbildning inom området bara ska kunna erhållas inom system som 

4. Försvarsmaktens Strategiska Inriktning 2015 Ä1 2016-07-01 (Försvarsmaktens beteckning 
FM2015-1597:7), sid 13 ff och underbilaga 1.1. 
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professionens medlemmar kontrollerar eller att yrkesutövningen förutsätter särskild 
legitimation.

Man kan fundera på vad Försvarsmaktens ”allomfattande” professionssyn står för. 
Det är intressant att myndigheten utgår från att det är organisationen och verksamhe-
tens uppgifter, snarare än en gemensam högre utbildning, som ska avgöra vem som 
tillhör den militära professionen. Professionsutvecklingen inom Försvarsmakten tycks 
även till stora delar drivas på av ledningen, snarare än inifrån yrkeskollektiven. 

Artiklar
OL Håkan Lindberg argumenterar i artikeln Sjöförsvarsmässig folkbildning en uppgift 
för	reservofficeren?5 för att reservofficerare som inte är krigsplacerade ska utbildas till 
s.k. Sjöförsvarsombud med uppgift att sprida korrekt information i sin omgivning i 
händelse av kris eller krig. Utbildningen kan genomföras av exempelvis Sjövärnskåren 
och bestå av kunskaper om sjö- och totalförsvaret samt hur en motståndares påver-
kansoperationer kan identifieras och motverkas.

I artikeln Aspirantskolor breddar rekryteringen6 utvecklar OL Mikael Brännvall 
några av de tankar som förs fram i En marin för Sverige – Hur ska marinen beman-
nas? Aspirantskolan bör ersätta grundutbildningen för den som är preliminärt anta-
gen till officersprogrammet och kan därför ges en effektiv utformning med sikte på 
fortsatt utbildning redan från inryckningsdagen. Eftersom målgruppen utgörs av alla 
lämpliga och behöriga individer, som har avslutat gymnasiet, vidgas rekryteringsba-
sen väsentligt i förhållande till dagens system. Aspirantskolor borde kunna underlätta 
rekryteringen samt bidra till en mer jämställd och bredare demografiskt sammansatt 
officerskår.

Några månader efter artikelns publicering tog Försvarshögskolan (FHS) upp frågan 
om inrättande av aspirantutbildning i sitt underlag till den försvarspolitiska proposi-
tionen7. FHS pekar särskilt på att ett aspirantsystem skulle möjliggöra en rekrytering 
som vänder sig till hela studentpopulationen och ge bättre förutsättningar att rekrytera 
en större andel kvinnor.

OL Magnus Haglund diskuterar i artikeln Att söka sina rötter8 hur sjöofficersyrkets 
professionella särart bör ligga till grund för dess utveckling. Ledamoten ställer sig 
frågan om inte det viktigaste för en sjöofficer – förmågan att på ett ändamålsenligt sätt 
framföra och hantera ett stridsfartyg – har hamnat i skymundan bland andra mål för 
sjöofficersutbildningen. 

Fanjunkare Kristoffer Malmörn skriver under rubriken Har vi kört vilse från bör-
jan?	-	En	analys	av	trebefälssystemet	på	korvettsystemet9. I artikeln diskuteras olika 
aspekter av hur personalkategorierna bidrar i kompetensförsörjningen av organisatio-
nen ombord.

5. TiS nr 2 2019 sid 186.
6. TiS nr 3 2019 sid 276.
7. Underlag till regeringens försvarspolitiska proposition 2021-2025 2019-11-15. Försvarshögsko-
lans beteckning Ö 703/2019.
8. TiS nr 5 2019 sid 409.
9. TiS nr 2 2020 sid 189.



240

Förvaltaren Mikael Hultzén Bank sammanfattar i artikeln Specialistofficerssystemet	
–	Fortsatt	utveckling	med	utländska	influenser10 sina egna erfarenheter från genom-
gången utbildning vid U.S. Navy Senior Enlisted Academy. Han skriver också om hur 
det svenska OR-systemet kan inspireras från U.S. Navy.

10. TiS nr 3 2020 sid 297.
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 Ledamoten
ALAIN COLDEFY

Hedersledamoten, amiral Alain Coldefy, franska Marinen, har 
bland annat varit fartygschef på hangarfartyget Clemenceau. 
Under	1999,	då	flottiljamiral,	var	Coldefy	chef	för	en	brittisk/
fransk stridsgrupp under operation Allied Force ombord på 
hangarfartyget Foch. Han befordrades till amiral 2002 och 
tjänstgjorde som chef för försvarsstaben och därefter som ge-
neralinspektör för försvarsmakten. Han pensionerades 2006 
och var 2016 - 2018 ordförande för KÖMS systerakademi
Académie de marine.

Mercator 2021, the way ahead for a forefront 
Navy 
In an increasingly dangerous international context, the French armed forces have been 
deployed on the ground, at sea and in the air for many years, on average 30,000 men 
permanently.

10,000 of them are in war operations, in Africa, the Middle East, or in maritime 
theaters, in the Atlantic, Indian Ocean and the Pacific, with frequent, even intensive use 
of weapons of all kinds, and against adversaries who are also equipped with modern 
weapons.

The Navy has been providing nuclear deterrence patrols at sea for the last 50 years 
in a tense operational context that has not changed since the Cold War. In addition to 
the permanent security posture which concerns the maritime approaches to the natio-
nal territory and the 12 million km² of EEZ, it is engaged at sea, in the air and on land 
(Rafale, MPA Atlantic, Special Forces in particular) in all theaters of the French armed 
forces. Over the past ten years, the latter have observed a hardening of operations, in 
the face of determined enemies who do not care about the lives of civilian populations.

Admiral Prazuck, the head of the French Navy (le Chef d’État Major de la Marine 
or CEMM)1 in 2018 implemented the first ”Mercator” plan under a title of cohesion
(”a course, a crew, our navy”) for a navy ”(1) of combat, (2) at the forefront, and (3) of 
all talents”. The framework was the 2019-2025 programming law with the horizon at 
2030.

In 2021, the new CEMM, Admiral Vandier, is following on from Admiral Prazuck’s 
initial program with the ”Mercator+ project”. Based on the observation that the geo-
strategic context has darkened even further in 3 years, it gives a vigorous ”combatant” 
impetus to the initial plan by setting demanding but concrete objectives for each of the 
axes initiated by its predecessor. To do this, he obtained the agreement of the political 

1. Le chef d’état-major de la Marine = Head of the French Navy (Eds. Remark)
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authorities who clearly declared themselves in favor of an overall strengthening of the 
operational capacities of the French forces. It was essential.

The Mercator 2021 plan therefore does not take up the analysis of the strategic en-
vironment as for a White Paper, but highlights recent acceleration around three deve-
lopments.

Return of Power Politics
The first is the return of power politics. The political leaders had observed from afar a 
certain number of visible indicators, including:
• The rise of the Chinese navy, which in four years had built the equivalent in tonnage 

of the French fleet and which aims to own six nuclear-powered aircraft carriers, i.e. 
half of the US Navy.

• The return of the Russian navy to the Atlantic and the Mediterranean, with new 
weapon systems and in particular cruise missiles fired from the Caspian Sea, and 
the establishment in Syria of a naval base and a large air base.

• Globally beyond these two examples, a general rearmament of war fleets, with un-
precedented technological breakthroughs.

They had observed on the part of these major powers, but also more and more nume-
rous others, a strong tendency towards real confrontations through an uninhibited use 
of force, and operations in so-called gray or lawless areas.

As on land, there has been a growing tendency to disregard international law, treaties 
and recommendations of security organizations such as the UN by the policy of fait 
accompli (artificial islands in the South China Sea, Crimea) and specifically at sea the 
spread of disputes over the seabed.

Climate Change
The second is climate change, with its consequences on shipping lanes and the violence 
of storms, cyclones and other climatic disasters, while 70 % of the world’s population 
lives by the water.

Health Crisis
Finally, the health crisis has demonstrated the fragility of the Western world obsessed 
with the mirage of globalization, and the rise of the Asian world, with China in the lead.

Learning from these recent developments, the French Navy, still employed for 30 % 
of its hours at sea and in flight by the State’s civil action at sea, has set itself the goal of 
being a navy of full war, capable of:
• winning a high intensity war fight
• being fully integrated with other armies and operate in all environments
• being interoperable with allied forces
• employing leading technologies giving a tactical and strategic advantage
• employing proud, seasoned, talented, resilient crews involved in environmental safety
It then specifies for each of the axes of the 2018 plan the essential short-term projects.
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Combat Navy
For the ”combat” navy:
• Intensify operational readiness
• Integrate new areas of combat into naval combat
• Stimulate strategic thinking

Forefront Navy
For the ”forefront” navy:
• Accelerate the appreciation of innovation and develop partnerships
• Accelerate the digitizalition of the navy
• Anticipate the navy of the future

Photo: DZA©MARINE NATIONALE

Photo: ©Cindy Motet/Marine Nationale/Armées
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Of all Talents
For the navy ”of all talents”:
• Strengthen the moral strength, leadership and interpersonal skills of each sailor
• Modernize training capacities and skills development
• Renovate personnel management

Discussion
It is not a question here of detailing each of these projects, the title of which is sufficient 
to describe their outline, but of trying to discern what these evolutions mean for the 
navy and how it prepares for the future.

In my opinion, it is the chapter on the combat navy that deserves attention. Com-
bat preparation includes so-called organic aspects which require human resources (in-
structors on land and at sea) and above all material resources located near the large 
metropolitan bases, training centers for surface forces, submarines and naval air, firing 
ranges etc.

The French Navy emphasizes the deployment of the carrier strike group, which in-
cludes since 1999 one SSN2 as in the US Navy, from the far north of the Atlantic to the 
disputed areas of the Pacific and of course the Indian Ocean where it has been present 
in strength since 1974. These deployments are widely announced and commented on 
by the Minister of the Armed Forces. The Mediterranean, for the aircraft carrier, is a 
maritime theater like any other, which was not the case previously.

2. Nuclear-powered attack submarine (Eds. remark)

Photo: ©Loïc Bernardin/Marine Nationale/Armées
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The objective is to ”overcome new challenges, to innovate tactically, to increase our 
level of knowledge in regions that we rarely visit, to consolidate control of operations 
at	the	top	end	of	the	war	fighting	spectrum,	and	to	perfect	interoperability	with	our	al-
lies while sending a strong signal to our competitors.” 

For a long time, the navy had not sent such a clear message to its allies as to its ad-
versaries. It had, by tradition, the habit of discretion without boasting. In our world of 
communication, it is important that the public be informed of the actions of its armed 
forces and in particular navies are best suited to the political range which goes from 
diplomacy to bombardment.

This chapter is supplemented by integration of new areas of conflict, namely cyber-
space, the electromagnetic spectrum, information operations and exploitation of the 
seabed. 

Similarly, the biological risk was tested in full scale in 2020 on the [Aircraft Carrier] 
Charles de Gaulle and the group’s frigates, and entailed both new procedures before 
deployments at sea, including for SSBNs3, and a reflection on taking this pandemic risk 
into account in the future. 

And it ends by encouraging the strategic thinking of all sailors, both through col-
lective work (the so-called ”chapels” must talk to each other) and writing, which is 
rather new.

Then comes the chapter devoted to the navy at the forefront. The remilitarization of 
the last twenty years has been remarkable and the innovations or sometimes the tech-
nological breakthroughs have been numerous.

The main danger comes from the proliferation of these new technologies, inclu-
ding in cyberspace, which has considerably reduced the operational advantage of our 
Western forces. The time of unquestionable technological superiority of our forces is 
definitely over.

Navies used to prepare long-term equipment and weapons programs, but that pro-
cess is obsolete, and they need to get closer to companies that innovate at the rate of 
technological progress.

Speeding up the digitalization of the Marine Nationale is key and for example, im-
plementation of a new ”Information system and digital department” as well as a ”Ma-
rine Data Service Centre” and ”Artificial Intelligence Research Centre” at the Naval 
Academy have already taken place.

The navy is also at a pivotal period of renewal of its major components, namely the 
future aircraft carrier (2038) the 4 future SSBNs (from 2030) or the SCAF (Future Air 
Combat System) which will replace the Rafale.

The last challenge, certainly not the least, that of human resource, has always been 
a strong point of the French navy, which is one of only two navies in the world (with 
the United States) to operate in all combat areas of a complete navy, even if at a more 
modest level.

”Mentoring-type coaching processes, training and leadership apprenticeship will 
be the subject of development work to strengthen the quality of the human elements of 
our Navy”. Everything is said in this sentence.
3. Nuclear-powered Ballistic Missile Carrying Submarine (Eds. Remark)
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The new society is also that of a new type of bond between humans, kinship, double 
careers in couples, etc. ... The whole way the navy operates has already been modified 
and we must anticipate even more future behaviors.

Conclusion
What to say in conclusion of this overview on the Mercator program which commits 
the navy for the 2030 horizon? 

 I would say that this is the message of a leader, a true leader who vigorously extends 
the impetus of his predecessor and who gives meaning to a navy ready to fight and to 
win.

Photo: © Alexandre GROYER/Marine Nationale/Défense
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Ledamoten
JON WIKINGSSON

Kommendör Jon Wikingsson är chef för 
4.sjöstridsflottiljen.	

Värnpliktiga eller anställda sjömän på flottans 
fartyg?
Abstract. During the last ten years the Royal Swedish Navy (RSwN) has been pro-
fessional with officers, non-commissioned officers (NCO) and sailors. Prior this the 
navy had conscripts instead of sailors and officers, but no NCO´s. Three years ago 
the Swedish government reactivated conscription in the Swedish Armed Forces. 
This article argues to keep the manning of our ships professional and at the same 
time train conscripts in order to keep a high capability and readiness. Popular sup-
port benefits on conscription and to be able to increase this we must develop new 
methods due to the fact that the number of conscripts will most likely not exceed 8 
percent of the annual cohort of the population in total. The RSwN will most likely 
benefit on the reactivation due to an increased recruitment of officers with an in-
creased amount of conscripts.

Introduktion
Under dryga tio år har flottan haft anställda sjömän ombord. Värnplikten är sedan tre 
år återaktiverad i Försvarsmakten. Är det inte dags att även flottan har värnpliktiga 
under längre tid i befattning ombord i syfte att öka folkförankringen och rekrytering 
av officerare? I denna artikel kommer jag att föra ett resonemang i syfte att skapa klar-
het i frågan om värnpliktiga ombord – för att bara svara ja eller nej är för enkelt för 
flottans del!

Tio år med anställda sjömän
Flottan är bättre och mer professionell idag än tidigare. Därmed inte sagt att allt var 
dåligt förr, men jag kan konstatera att flottan levererar mer och bättre med färre resur-
ser idag i jämförelse med tidigare. Detta har många bottnar och kan inte förklaras av 
enskildheter.
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Teknikutvecklingen är en bidragande orsak. Idag när vi kastar loss får jag som
Officer	in	Tactical	Command	(OTC) ett sjöläge som sträcker sig från inre Finska Vi-
ken till mitten av Skagerack. Jag kan vara till sjöss med mitt förband i tre veckor utan 
förnödenhetsförsörjning, förutom brännolja. Volymerna beror på uppdragsprofilen. Är 
det undervattensstrid i fokus behöver vi bunkra förbandet en gång under dessa tre 
veckor, är det klassisk ytstrid behöver vi bunkra var 48:e timme.

Vårt utökade och tydliga internationella samarbete är en bidragande orsak till att vi 
är bättre. Det började med	Flag	Officer	Sea	Training (FOST) för 20 år sedan i England 
som fick oss att ändra och utveckla stridstjänsten och gav oss introduktionen till att 
samverka med andra partner (stabstjänst och orderverk). Kunskaperna nyttjas nu i vårt 
samarbete med Finland där vi sömlöst kan växla mellan övning och operationer samt 
mellan nationella och internationella operationer. Ökad professionalism kräver ökad 
stringens – det måste fungera med alla och då går det inte att sväva ut och göra lite som 
man själv vill. Handlingsfriheten finns kvar och uppdragstaktiken är stark och tydlig, 
men det är inte längre fritt för en chef att avgöra vem som egentligen ska göra vad utan 
det är tydliggjort i våra publikationer.

Ett annat stort bidrag till vår professionalism är införandet av trebefälssystemet med 
officerare, specialistofficerare och gruppbefäl (sjömän). De blivande amiralerna pas-
serar inte förbi befattningar som sensoroperatör, eldledare eller vaktens tekniker som 
i NBO-systemet. På 4.sjöstridsflottiljen har jag sjömän som haft samma befattning 
ombord i 6-8 år. De är mycket vassare än de värnpliktiga, de har mer erfarenhet än vad 
såväl värnpliktiga som NBO-officerarna i sina första befattningar hade i vårt tidigare 
personalsystem. Anställda sjömän kan användas på ett annat sätt än värnpliktiga vilket 
frigör tid för officerare att utveckla sig och bli bättre.

Dagen anställda flotta kan lösa sina uppgifter i grundberedskap på ett bättre sätt, 
men även kombinera pågående operativ verksamhet med övningsverksamhet på ett 
helt annat sätt än med värnpliktsbesättningar. Beredskap handlar inte endast om in-
ställelsetid utan beredskapen är högre för att personalen är mer erfaren. Vi är bättre än 
tidigare på att agera på det förutsedda och reagera på det oförutsedda. En konsekvens 
av det ovan beskrivna är naturligtvis att teknikutvecklingen och utvecklingen av för-
mågan hos individen, professionalismen, ställer krav på utbildning och träning – det tar 
längre tid att utbilda alla personalkategorier idag än tidigare.

Värnplikt i dagens flotta
Återaktiverad värnplikt i Försvarsmakten syftar till att bemanna upp krigsorganisa-
tionen. Behov återfinns framför allt i armén för att fylla framtidens tre brigader med 
personal. Behovet är inte detsamma i marinen och absolut inte i flottan, vi har en upp-
fyllnad i våra förband på 95-98 % redan i vardagen. Att det kan finnas positiva effekter 
av värnplikt som rekrytering av anställd personal och en ökad folkförankring av För-
svarsmakten är naturligtvis bra, men inget av det är skäl för en återaktiverad värnplikt.

Idag får cirka 100 000 män och kvinnor ett brev varje år om att det är dags att 
mönstra. Det börjar med att varje individ fyller i ett mönstringsunderlag i hemmet 
(online), vilka granskas av Försvarsmakten och Plikt- och prövningsverket i syfte 
att välja omkring 15 000 individer som kallas till ett mönstringskontor för fortsatta
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tester. Av dessa är det idag 5 000 som genomför värnplikt i Försvarsmakten, inom för-
svarsbeslutsperioden ska detta öka till 8 000 individer. Av dagens 5 000 värnpliktiga 
utbildas ungefär 800 i marinen, varav 260 i flottan. Detta antal kommer successivt att 
öka eftersom flottan förväntas genomföra värnplikt med 350 individer år 2023. Av de 
rekryter som genomför värnplikt i flottan så gör 70-80 individer detta med inriktning 
att krigsplaceras på 4.sjöstridsflottiljen.

Värnplikten är 6 till 15 månader beroende på befattning. I flottan gör huvuddelen en 
värnplikt på 9 månader, ett fåtal upp till 11 månader. Det är 3 månaders grundutbild-
ning med en soldaterinran, därefter följer en befattningsutbildning som avslutas med 
förbandstjänst i 6 veckor, sen är det muck. Då kan individen krigsplaceras i flottan, 
söka anställning som sjöman, söka officersutbildning eller fortsätta sitt liv i det civila 
och bli inkallad på krigsförbandsövning eller vid höjd beredskap.

Totalförsvarsplikten är jämställd idag, såväl män som kvinnor är skyldiga att ge-
nomföra värnplikt om de kallas in. Men det är endast 8 procent av årskullen män 
och kvinnor som ska genomföra värnplikt och blott 0,8 promille av årskullen som 
ska genomföra sin värnplikt vid 4.sjöstridsflottiljen – det är realiteten i siffror. Av de 
9 månadernas värnplikt genomförs totalt 6 veckor ombord på fartyg. De värnpliktiga 
ges en träning till sjöss av dem som har befattningen i vardagen, sjömännen, med stöd 
av fartygets officerare.

Återgång till en värnpliktsflotta?
När vi hade en värnpliktsflotta gick inte alla fartyg på linje. Kustflottan bemannades av 
besättningar med värnpliktiga och på varje division fanns det ett eller flera depåfartyg. 

Sjöman som signalerar med morselampa. Fotograf: Hampus Hagstedt, Försvarsmakten.
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Dessa hade naturligtvis en krigsbesättning, men i vardagen arbetade officerarna på 
skolor, rekrytkompanier samt i staber och sjömännen var värnpliktiga som var hemför-
lovade. Vi genomförde krigsförbandsövningar och visste att vi kunde mobilisera inom 
ställda tidskrav. På minkrigsavdelningen eller ytattackflottiljerna var i princip hälf-
ten av fartygen i depå, för att just kunna hantera bemanning, utbildning, träning och 
övningar. Under delar av året genomfördes operationer med värnpliktsbesättningen 
ombord, under andra delar av året var vi till sjöss med endast en befälsbemanning.

Idag är alla fartyg rustade och deltar i flottiljens verksamhet – operationer och öv-
ningar. Vissa fartyg har en begränsad besättning under delar av året på grund av att 
krigsorganisationens storlek inte är harmoniserad mot t.ex. att officerare är mamma- 
och pappalediga, är på utbildning eller är på instruktörförstärkning under del av året. 
Men jag vet att jag inom satt beredskapstid kan få alla fartygen fullbemannade och 
dessutom behövs inga provturer eller kontroll av personlig utrustning eller ens skydds-
maskprov – för det gör besättningen kontinuerligt. Samtidigt med detta kan vi utbilda 
80 värnpliktiga om året genom att förstärka Sjöstridsskolan med instruktörer eftersom 
huvuddelen av värnplikten genomförs där.

Ska vi ersätta alla sjömän med värnpliktiga på 4.sjöstridsflottiljen så innebär det 
cirka 160 individer och att värnpliktstiden ökar. Detta är inget konstigt, värnplikten i 
flottan var 12-18 månader när vi hade värnpliktsflotta förra gången. Fler än 160 värn-
pliktiga kräver antingen fler fartyg eller att tiden ombord justeras för att alla ska få 
plats. Men för att kunna utbilda dubbelt så många värnpliktiga så måste jag lägga far-
tyg i depå – det behövs ju fler instruktörer som tar hand om fördubblingen av antalet 
värnpliktiga. Problemet är då att det inte skulle finnas plats för 160 värnpliktiga på 
flottiljen – del av fartygsbeståndet hamnar ju i depå.

Man skulle kanske kunna tänka sig att flottiljens fartyg ligger i två utbildningsom-
gångar med 6 månader ombord per omgång. Då kan officerarna utbilda värnpliktiga 
iland i 6 månader och sedan träna dem till sjöss i 6 månader. Alla fartyg kommer då 
kunna vara till sjöss under ett år, men aldrig mer än hälften samtidigt. Innan tjänst 
ombord ges 6 månaders utbildning i land, grundutbildning och befattningsutbildning. 
Total värnpliktstid blir 12 månader, men befattningsutbildningen som idag är 6 måna-
der måste kortas.

Det finns säkert andra varianter av värnpliktsmodeller. Men oavsett hur man räk-
nar eller förändrar utbildning och utbildningstid kommer man fram till att mängden 
tillgängliga och rustade enheter i vardagen kommer att nedgå om vi har värnpliktiga 
ombord istället för anställda sjömän. Krigsorganisationen kommer naturligtvis vara 
intakt. Det innebär att vi ska lösa dagens uppgifter med färre enheter och dessutom 
med mindre erfarna besättningar. Min bedömning är att vi skulle kunna dubbla antalet 
värnpliktiga mot idag, kanske lite till, och likväl kunna hålla en rimlig utbildningsnivå. 
Däremot skulle beredskapsnivån bli tveksam. 

En fördubbling av dagens 80 till 160 värnpliktiga blir i slutändan bara 1,6 promille 
av den totala tillgängliga mängden ungdomar som är skyldiga att göra värnplikt under 
ett år. Det skulle vara möjligt att öka till denna mängd ytterligare, men då på bekostnad 
av antalet rustade och tillgängliga fartyg i vardagen om vi ersätter dagens sjömän med 
värnpliktiga. Det kommer att påverka vår professionalism negativt, vi kommer inte 
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kunna hålla dagens höga beredskap och förmåga eftersom de värnpliktiga inte hinner 
ges motsvarande erfarenhet som dagens sjömän.

Folkförankring
Genom allmän värnplikt folkförankras Försvarsmakten, det kan antas vara obestrid-
liga fakta. Men det är många år sedan hela årskullen ungdomar genomförde värnplikt, 
dessutom gällde då plikten inte kvinnor som den gör idag. Att Försvarsmakten skulle 
genomföra värnplikt med 100 000 ungdomar, när vi tidigare gjorde det som mest med 
50 000 i syfte att försörja en krigsorganisation på 850 000 man, håller nog alla med om 
är orimligt. Inriktningen är ju att Försvarsmakten ska genomföra värnplikt med 8 000 
män och kvinnor, alltså med 8 % av årskullen, vilket känns rimligt med en krigsorga-
nisation 2030 på cirka 90 000 man.

All form av tjänstgöring, värnpliktig eller anställd, bidrar till folkförankringen 
men vi måste debattera hur vi ska åstadkomma folkförankring med andra medel än 
en tjänstgöring för att kompensera att Försvarsmakten inte kommer kunna ta emot en 
hel årskull.

Försvarsmakten är mycket aktiv i media och ungdomar nås idag i första hand på 
sociala medier. Även där är vi aktiva, framför allt på förbandsnivån. 4.sjöstridsflot-
tiljen har knappa 10 000 följare på Facebook och drygt 12 000 följare på Instagram. Ett 
inlägg på sociala medier från 4.sjöstridsflottiljen når i genomsnitt cirka 20 000 andra 
konton, med toppar på cirka 35 000. En normal vecka innehåller två till tre inlägg med 
en total spridning på 60 000 konton, där 60-70 % inte är följare av vårt konto.

På flottiljen har vi skolinformatörer. Det är anställda sjömän vars uppgift är att resa 
runt på högstadie- och gymnasieskolor. De informerar om Försvarsmakten, om hur 
det är att göra värnplikten och om hur det är att jobba som sjöman. Under detta års 
tre första månader har 4.sjöstridsflottiljens skolinformatörer träffat drygt 1 000 elever.

Flottiljen anordnar även minilumpen för skolungdomar, med särskilda tjejhelger 
och teknikerhelger. Det handlar om intresserade ungdomar som anmält att de vill 
praktiskt prova vad Försvarsmakten är under en helg. De kommer till förbandet, får 
prova på rutiner och utrustning samt bor ombord. Det har pågått några år och vi har 
idag flera sjömän anställda vid flottiljen som började sin bana i Försvarsmakten på 
detta vis.

När det passar i verksamheten förtöjer vi i en civil hamn och tar emot medborgarna. 
Alltså inte ett örlogsbesök i traditionell mening utan mer av ett rekryterings- och infor-
mationsevent. Det föregås av att t.ex. skolinformatörerna varit i stadens skolor och av 
annonser i traditionell media och på sociala medier om att vi kommer. Vi förtöjer och 
ligger still under en eftermiddag med visning ombord och rekryteringsarrangemang, 
därefter kastar vi loss igen.

Det som beskrivits ovan är vad vi gör på flottiljen. Till detta ska vi naturligtvis lägga 
Försvarsmakten kommunikationstjänst som är igång i riksmedia varje dag. Min poäng 
är att vi når betydligt många fler medborgare på andra sätt än genom värnplikt idag och 
vi når ungdomar på det sätt de förstår och uppskattar på sociala medier. Jag tror att vi 
kan bli ännu bättre, kanske listigare, i våra metoder för att nå medborgarna och på det 
viset uppnå folkförankring.



254

Rekrytering av officerare och sjömän
Den som gör värnplikt ska kunna krigsplaceras i vår krigsorganisation på en befatt-
ning som motsvarar utbildningen. Det innebär att värnpliktsutbildning enkom för att 
anställa individen som sjöman eller för att antas till officersutbildningen inte är genom-
förbart. Men naturligtvis underlättas rekryteringen av sjömän och officerare genom 
vår värnplikt. De senaste åren har vi anställt ungefär hälften av de rekryter som gjort 
sin värnplikt med inriktning mot 4.sjöstridsflottiljen. Utöver detta har vi anställt lika 
många som gjort sin värnplikt på andra förband, företrädesvis i armén.

Flottan har lättare att anställa sjömän än armén har att anställa soldater. I flottan får 
sjömannen både träna sin förmåga och genomföra operativ verksamhet samtidigt, men 
i flertalet av arméns förband krävs en utlandstjänst för att uppleva motsvarande situa-
tion. Den anställde känner således att man gör nytta och något viktigt samtidigt som 
man utvecklar sig.

För att öka rekryteringen av officerare måste vi få sjömännen att söka officersutbild-
ning tidigare än vad som är fallet idag. En sjöman med ett till två år ombord bör söka 
till officersutbildning så att systemet kan ha nytta av henne/honom i den personalkate-
gorin han/hon är bäst lämpad i så länge som möjligt.

En utökning av antalet värnpliktiga hade med stor sannolikhet underlättat rekryte-
ringen av officerare. Men inte om de rekryteras till den organisation med ett fåtal far-
tyg på linje och resten i depå som jag beskrev innan. När jag pratar med mina sjömän 
så motiverar de sin anställning med att vår verksamhet till sjöss känns betydelsefull 
och man känner att man gör nytta, tillsammans med det goda kamratskapet och att det 
är en bra arbetsplats. Men för att kunna tillväxa måste rekryteringsunderlaget öka och 
då är ett ökat antal värnpliktiga ett sätt, ett annat är att fortsätta vara till sjöss med alla 
våra resurser. Inga fartyg i depå är ett viktigt motto.

Vad kan vara en lämplig väg framåt?
Jag tror inte att flottan ska göra avkall på den professionalism vi utvecklat i samband 
med införandet av trebefälssystemet och anställda sjömän. Den säkerställer vår för-
måga och vår beredskap.

Man måste ha klart för sig att numerären av värnpliktiga i flottan inom en överskåd-
lig framtid inte kommer att imponera på någon. Vi, Försvarsmakten och marinen, är 
helt enkelt för små i förhållande till mängden tillgängliga ungdomar. Vi kan öka lite 
mer, men inte så att det sker på bekostnad av mängden tillgängliga fartyg eller på be-
kostnad av mängden anställda sjömän.

Genom att nyttja flera olika metoder och andra metoder än just värnplikt tror jag vi 
kan förbättra folkförankringen av Försvarsmakten. Redan idag når vi fler, tusentals 
fler, än vi gör genom värnplikt genom att använda fysiska möten och informations-
samhällets nätverk. Detta kan vi säkert utveckla. Kan dagens tjej- och teknikerhelger 
utökas till att möjliggöra för delar av kommande värnpliktskull att genomföra tre 
dagar på förbandet under t.ex. sport- och påsklov i samma anda? Såväl Kustbevak-
ningen som Polismyndigheten har gjort TV-serier om sin verksamhet i vardagen. Vi 
som växte upp på 80-talet minns vad filmen Top Gun gjorde för intresset att flyga 
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stridsflyg. Är en TV-serie om marinen 
en väg framåt, för folkförankring och 
för ökad rekrytering?

Jag är övertygad om att vi kan för-
dubbla mängden värnpliktiga i flottan, 
alltså cirka 500 individer eller 5 pro-
mille av den totala mängden tillgäng-
liga ungdomar under ett år. Men vi 
måste kunna ge dem adekvat utbild-
ning och krigsplacera dem. Det gör vi 
genom att Försvarsmakten även borde 
ges uppgiften att förstärka Kustbevak-
ningens krigsorganisation med t.ex. 
utkikar, sambandsoperatörer, rökdy-
kare, kockar, tekniker osv. På detta vis 
förstärker vi vår egen bas och på bara 
några år har även Kustbevakningen en 
numerär i krigsorganisationen att tala 
om, i vardagen har deras fartyg en mi-
nimibemanning.

Med ovanstående syn kan således 
4.sjöstridsflottiljen ta emot dubbelt så 
många rekryter som idag och genomföra förbandstjänst under en dryg månad. Paral-
lellt stödjer vi Sjöstridsskolan med instruktörer samt bemannar våra fartyg med sjömän 
och inga fartyg är i depå. Lösningen stödjer vår rekrytering men även Kustbevak-
ningens krigsorganisation. som t.ex. kan kalla in sin personal under större övningar 
tillsammans med Försvarsmakten, likt våra krigsförbandsövningar. Gemensamt skulle 
detta ge ett bättre maritimt totalförsvar för Sverige och det skulle öka våra möjlighe-
ter att rekrytera till alla personalkategorier samt att vi kan bibehålla och utveckla vår 
förmåga och beredskap.

Högvakt	 med	 Kungliga	 flottan.	 Fotograf:		
Melina Westerberg, Försvarsmakten.
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Kommendörkapten
JOHN THEANDER

John Theander, kommendörkapten och idag tjänst-
görande	 vid	 tredje	 sjöstridsflottiljen	 som	 chef	 för	
31.korvettdivisionen. Närmast kommer han från 
Försvarshögskolans	Högre	Officersprogram.	Innan	
dess har Theander seglat i ytstridsförbanden, där 
senaste befattning till sjöss var som fartygschef på 
korvetten HMS Härnösand.

Växtvärk i korvettförbanden – Tillväxt en fråga 
om balans mellan volym och kompetens 
Abstract: After decades of downsizing, it is time for the navy to scale up to a larger 
organization. We are finally anticipating updates on our current fleet, and we can 
also look forward to the next generation of corvettes. In addition to this the number 
of personnel must increase. Even if welcome, it is not free from challenges. Our cor-
vette squadrons already deal with vacancies and lack of competence. It is easy to say 
that we must grow, but more difficult to effect. There is an imbalance between needs 
and resources when it comes to personnel. Obviously, it is a matter of volume when 
the navy is about to grow, but it is also a matter of knowledge and ability. In this 
article I will argue that our corvette squadrons must grow with a balance between 
volume and competence to meet future needs. If that balance does not exist, we risk 
the ability and desired effect of our future navy. I will point out some challenges and 
reflect on possible solutions. It is clear that there is a long way to go, and we must 
start now. 
Marina krigsförbandschefer brottas dagligen med att lösa bemanningssituationer på 
sina förband. Det har sedan länge varit en kamp att få personalpusslet att gå ihop, där 
det ofta uppstår vakanser och där organisationen räddas av en ständigt pågående ka-
rusell av personallån. Med god vilja löses detta, men det är inte utan konsekvenser för 
vare sig individ eller organisation. 

Efter decennier där Försvarsmaktens organisation ständigt minskat, finns nu en po-
litisk och militär ambition att växa. Det senaste försvarsbeslutet ger vid handen att 
den marina fartygsparken ska moderniseras och även ges nya tillskott.1 Det är syn-
nerligen välkommet, men i takt med detta måste vi också åstadkomma en personell 
tillväxt i organisationen. Den personella resursen i nämnda organisation måste ha två 
1  Regeringen, Regeringens proposition 2020/21:30 Totalförsvaret 2021-2025.
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egenskaper. För det första måste organisationens volym vara tillräckligt stor, och för 
det andra måste den innehålla individer med rätt kompetens. Basala egenskaper för 
vilken organisation som helst, men långt ifrån en självklarhet vid våra fartygsförband. 

Marinchefens vilja utgavs i början av 2021. Skriften uttrycker vikten av en robust, 
balanserad och långsiktig personalförsörjning som avgörande för krigföringsförmå-
gan.2 Kungliga Örlogsmannasällskapet bidrog 2018 med skriften En Marin för Sverige, 
med bäring på en lämplig marin 2030, vilken 2019 kompletterades med skriften Hur 
ska	marinen	bemannas?3 Den senare tar på ett förtjänstfullt sätt upp behovet av större 
personalvolymer, problemen med urholkningseffekter med dagens personalramar och 
lämnar dessutom en rad förslag på hur marinen kan växa. Tankarna kring tillväxt och 
fungerande bemanning berör bl.a. hur militär personal bör frigöras för rätt arbetsupp-
gifter, att dubbla besättningar bör införas och att ett effektivare marint utbildningssys-
tem behövs.4 Kloka tankar och en nödvändig långsiktig målbild. Denna artikel avser 
komplettera dessa två skrifter med ett underifrånperspektiv hur bemanningssituatio-
nen ser ut på ett korvettförband under de kommande åren, vilka utmaningar vi står in-
för och hur tillväxten av personal bör hanteras. Syftet är att belysa svårigheten med att 
växa, där det krävs en balans mellan ökad personalvolym och tillgänglig kompetens, 
men också argumentera för hur marinen bör hantera en tillväxt.

Om försvarsbeslutet realiseras, så gör författaren ett antagande att marinens två kor-
vettdivisioner om tio år ska bemanna två korvett typ Gävle, fem korvett typ Visby efter 
genomgången HTM5, samt två nya ytstridsfartyg. En lång tid kan tyckas, och numerärt 
nära det vi har idag. Men vägen dit kommer att bli en utmaning. Om rätt volym och 
kompetens ska finnas tillgänglig att bemanna morgondagens korvettflotta, måste vi här 
och nu prioritera och tänka nytt, både vad avser bemanning och verksamhet.

Från ett tillstånd till ett annat – Korvettförbanden i 
tillstånd av post-scarcity
Organisationer i förändring står alltid inför utmaningar och det är krävande att både 
minska och växa. Aida Alvinius m.fl. har forskat kring dessa utmaningar hos För-
svarsmakten och pekar på att organisationen under flera decennier skurit ner kraftigt 
och hamnat i ett tillstånd av organisatorisk anorexia. Detta innebär en kraftig obalans 
mellan uppgift och resurser. När samma organisation sedan ska växa hamnar Försvars-
makten i ett tillstånd av post-scarcity. Det innebär att resurser tillförs, ambitionen ökar 
– men organisationen kan inte hantera detta och i synnerhet inte personellt. Det uppstår 
alltså en fortsatt obalans mellan uppgifter och resurser. Studien Alvinius m.fl. genom-
för pekar på en inre konkurrens om bl.a. tillgänglig personal, där det finns risk att en 
fungerande helhet frångås till förmån för att hantera delar av organisationen eller dess 
uppgifter.6

2. Försvarsmakten, Marinchefens vilja FM2021-2704:4.
3. Kungliga Örlogsmannasällskapet, En	marin	för	Sverige	–	Hur	ska	Marinen	bemannas?, https://
www.koms.se/en-marin-for-sverige-hur-ska-marinen-bemannas/, 2019.
4. Ibid.
5. HTM - Halvtidsmodernisering
6. Alvinius, Aida., Holmerg, Arita., Larsson Gerry, Leading	a	military	organization	effectively	in	a	
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Som exempel på denna konkurrens kan nämnas de bemanningsuppdrag som för-
bandet ska lösa. Växande volymer av värnpliktiga och befälselever vid våra skolor 
kräver fler lärare och instruktörer. Samtidigt växer behoven vid marinstaben för att 
hantera marinens centrala ledning, vilket kräver fler stabsofficerare. Det är naturligt 
att förbandet löser dessa behov, men det går inte att bortse från att det finns en inre 
konkurrens där personalen inte räcker till. Ju fler som ska utbildas och ledas, desto fler 
måste utbilda och leda.

Ett antal arméofficerare skrev i ett inlägg på Kungliga Krigsvetenskapsakademins 
hemsida om ett liknande förhållande, där behovet av ökad grundutbildning i syfte att 
öka volymerna leder till en minskad prioritering av arméns stående förband. De kon-
staterar att båda delarna fyller olika syften och kräver sina resurser, men att dessa 
måste fördelas och prioriteras på ett balanserat sätt.7 Även om det skiljer sig i volym 
och utbildningssätt mellan arméns förband och ett korvettförband, finns det också 
principiella likheter. Behovet att utbilda personal, bygga upp och överföra kompetens 
ska hanteras parallellt med lösandet av stående uppgifter. Det innebär en konkurrens 
mellan uppgifter och resurser i verksamheten. Prioriteringen upplevs vara att perso-
nalen med sina kompetenser ska utbilda, öva och bygga krigsduglighet. Å andra sidan 
upplevs en hög prioritet på stor närvaro till sjöss, där en betydande del av personalens 
årsarbetstid går åt. Vi är en liten marin med begränsad numerär i våra olika kompe-
tenser, där nämnda prioriteringar löses av samma individer. Vad som ska prioriteras 
handlar krasst om när vi vill vara som bäst, här och nu, imorgon eller om tio år. Om vi 
inte vågar välja väg är risken att vi förbrukar den marin vi försöker skapa, och aldrig 
lämnar tillståndet av post-scarcity.

Korvettförbandens växtvärk – vilka är utmaningarna?
Som ingressen av artikeln antyder är en övergripande utmaning balansen mellan vo-
lymökning och kompetensbärande. Bägge dessa områden har sina inneboende utma-
ningar, och att lösa tillväxten hos korvettförbanden är lättare sagt än gjort.

Volymökningens utmaningar
Dagens bemanningsläge utgör utgångspunkten för resan mot att bemanna våra fram-
tida korvettförband. Med det vakansläge som råder börjar inte resan från noll utan sna-
rare från minus. Det positiva är att volymerna av sökande till såväl officersprogrammet 
som specialistofficersutbildning ökar.8 Men icke förty, vi ska både ikapp och förbi den 
volym som krävs idag. 

Tabellen på nästkommande sida ger en ungefärlig bild av dagens och morgondagens 
bedömda personalvolym vid korvettförbanden. En ringa tillväxt kan tyckas, men jäm-
förs dagens besättningslista på korvettdivisionerna med besättningslistan tio år bakåt i 
tiden, ser man också att omsättningen av personal är hög. Det innebär att skillnaden är 
state of Post-Scarcity, I D. Watola & D. Woycheshin, Leading effectively: interpersonal perspectives 
ch 6, Kingston, Canada: Canadian Defence Academy press, s. 105ff.
7. Christensson, Tobias et al, Balanserad	eller	destruktiv	tillväxt	för	armén?, Kungliga Krigsve-
tenskapsakademiens webbplats, https://kkrva.se/balanserad-eller-destruktiv-tillvaxt-for-armen/, ok-
tober 2020.
8. Försvarsmakten, Försvarsmaktens årsredovisning 2020.
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stor mellan den tillväxtvolym som anges i tabellen nedan, och den totala utbildnings-
volym som faktiskt krävs.

Tabell 1: Korvettdivisionernas ungefärliga personalvolymer 2021 respektive 2030.
En annan utmaning är begränsningen i antalet personalrader i organisationen, dvs. 
tillgängliga befattningar att fylla. Dessa rader är i numerär dimensionerade för att be-
manna fartyg och staber. Men inom ramen för denna organisation ska också ett stort 
antal bemanningsuppdrag på skolor, andra förband och staber hanteras. KÖMS skrift 
om bemanning lyfter också fram detta och pekar på problemets operativa påverkan 
och att denna organisatoriska utmaning också utgör en strategisk sårbarhet.9 Beman-
ningsuppdrag är dock inte av ondo utan något som är utvecklande och bra för såväl 
individ som organisation. Men varje individ som skickas iväg på ett sådant, lämnar 
idag ett hål i organisationen vid hemmaförbandet. Här påpekas ofta att det bör göras 
åtskillnad på krigsförband och utbildningsförband, där krigsförbandet bemannas även 
av de individer som är på bemanningsuppdrag. Alltså skulle problemet vara förbi när 
det krisar på riktigt. Men vari ligger logiken att staber ska dräneras och utbildningar 
upphöra i händelse av kris eller krig? En rimlig gissning är att behoven kvarstår eller 
rent av växer. Vidare ska organisationen kunna hantera föräldraledigheter, sjukskriv-
ningar och elever på militära utbildningar vilket skapar ytterligare vakanser. Alltså 
utgör dagens system med en begränsning i antal personalrader en utmaning med direkt 
påverkan på möjligheten att växa.

En tredje utmaning är, att i förhållande till den volym som utbildas och anställs, är 
det allt för många som i förtid väljer att avsluta sin anställning i Försvarsmakten. Det är 
och kommer alltid vara svårt att förutse detta med exakthet, men erfarenheten talar sitt 
tydliga språk, att vi sällan rekryterat fler än vad som de facto behövts. Det går inte att 
idag konstatera ett personalbehov till ett visst antal, och dra slutsatsen att samma antal 
är det vi behöver imorgon. Enligt den principen kommer vi aldrig ikapp och tillväxten 
kommer leva i ett konstant efterhandsläge. Det har uppenbart funnits en rädsla hos 
vissa marina förband att rekrytera utöver det synliga behovet, vilket senare visat sig 
vara felbedömningar med allvarliga personalbrister som följd. Här finns ett flertal un-
derliggande utmaningar. Vi måste lyckas med att attrahera rätt medarbetare. Både offi-
cerare och specialistofficerare måste i grunden ha inställningen att tjänstgöra under de 
förutsättningar som respektive karriär kräver. Kvarstannandet hos befintlig personal är 
en annan ständig utmaning. Det är en realitet att livet till sjöss eller verksamhetsorten 
inte alltid passar det privata planet varför vissa slutar. Då personal inte kontrakteras 
kan förbanden inte avkräva en lojalitet hos medarbetarna i dessa avseenden, men det är 
något som måste beaktas och tas med i beräkningarna. 

9. Kungliga Örlogsmannasällskapet, En	marin	för	Sverige	–	Hur	ska	Marinen	bemannas?, https://
www.koms.se/en-marin-for-sverige-hur-ska-marinen-bemannas/, 2019.

Patrullfartyg 
typ Malmö

Korvett typ 
Gävle

Korvett typ 
Visby

Ny korvett Total personal-
volym

2021 50 80 210 - 340

2030 0 80 210 110 400
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Sist men inte minst måste organisationen kunna hantera och utbilda den önskade 
volymen medarbetare vid förbanden. För detta krävs en bättre tillgänglighet till våra 
fartyg där individen får sin praktiska skolning. Även detta kommer att bli en utma-
ning under de kommande åren. Planerad HTM av korvett typ Visby gör att numerären 
av tillgängliga fartyg kommer att nedgå något under ett antal år. Här finns anledning 
att vara förtänksam, så att genomförandet tar hänsyn till förbandens aktuella beman-
ningsläge. Då planen idag innebär överlappning av enheter kommer stundtals två kor-
vetter typ Visby vara borta från förbandsverksamheten. Om detta samtidigt drabbar ett 
och samma förband kommer det bli en stor utmaning att bibehålla och utbilda önskad 
personalvolym. Jag uppfattar en ambition i den riktningen då det i skriften marinche-
fens vilja specifikt uttrycks att personalområdet måste utvecklas i samspel med materi-
elutvecklingen.10 Bemanning av de bägge korvettdivisionerna under genomförande av 
HTM är ett bra exempel på när detta samspel måste effektueras, i syfte att ge marinen 
bästa tänkbara tillgänglighet och volym.

Sammanfattningsvis kan konstateras att personalförsörjningen behöver sikta högt 
de kommande åren. Det kommer att krävas en överrekrytering av nya medarbetare 
beaktat organisationens personalramar, och en analys av vad som kan göra att andelen 
som stannar kvar vid förbanden ökar. Vidare måste den stundande materiella omställ-
ningen, och planerade längre varvsöversyner ske med hänsyn taget till en samtidig 
personell volymökning.

Kompetensförsörjning
Ett ytstridsförband och dess fartyg är en komplex sammansättning av olika funktioner 
och förmågor, och med dessa följer behov av specifika kompetenser. En uppenbar sår-
barhet med detta är en relativt låg numerär av medarbetare inom varje yrkeskategori. 
Detta i sin tur innebär en brist på redundans, att vissa funktioner eller förmågor snabbt 
kan tappas och att erfarenhets- och kompetensöverföring blir lidande. Bemanningen 
på våra svenska korvetter är optimerade till små besättningar i förhållande till upp-
giftskraven. En sådan organisation som inte är fullt bemannad är också en organisa-
tion som sannolikt kommer att sakna viktig kompetens. Den önskade och nödvändiga 
volymökningen är långsiktigt också svaret på kompetensförsörjning. Men det finns 
mycket som talar för att det kan komma att bli växtvärk.

Det finns bara en väg in i officersyrket och det är genom våra officersutbildningar. 
Organisationen växer således bara underifrån. Relativt snabbt kan nya medarbetare 
genom utbildning och en formell kompetens bemanna systemet, men innan dessa också 
utgör en funktionell kompetens där kunskapen sätts i ett sammanhang och bidrar till en 
förmåga som sedan kan överföras till andra, tar det längre tid.11 Som exempel menar 
Försvarsmakten att specialistofficerens skicklighet uppnås genom långsiktigt arbete i 
samma roll, och att denne utvecklas genom att arbeta med en mångfald av problem i 
olika situationer. Denna kompetens överförs sedan genom så kallad tradering till nya 

10. Försvarsmakten, Marinchefens vilja FM2021-2704:4.
11. Antilla, M. Kompetensförsörjning – företagets viktigaste process, Stockholm: Ekerlids förlag, 
2001, s. 49-50,56.
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medarbetare.12 Detta kräver sin tid i befattning för både officerare och specialistoffi-
cerare, men också en viss personaltäthet inom kompetensområdet för att traderingen 
ska kunna ske.

Den nödvändiga volymökningen kan ske genom att organisationen snabbt breddar 
basen, använder tillgängliga fartyg optimalt, och möjligen enligt förslag med flera be-
sättningar. En sådan lösning ger ökad personalgenomströmning som möjliggör rekry-
tering och utveckling av nya medarbetare. På så sätt kan den långsiktiga kompetens-
försörjningen förbättras. Men vi kan inte undvika att antalet tillgängliga kompetenser 
då ska utbilda och tradera sina kunskaper till fler. Om organisationen idag lider brist 
inom flertalet kompetensområden, och volymökningen är för snabb, vem ska då utbilda 
och överföra sina kunskaper till befäl och sjömän som tar plats i nya besättningar? 
Alternativet att bara förlita sig på formell kompetens och anta att ”bara individen har 
rätt utbildning så klarar de jobbet”, är sannolikt en mycket farlig väg att gå. Yrkes-
kunnandet är beroende av det situerade lärandet,13 där lärandet fortsatt sker genom 
praktisk verksamhet i olika situationer, där också relationen och kunskapsöverföringen 
från erfaren till oerfaren blir mycket viktig. En uppenbar risk med att bara se till snabb 
volymökning genom fler besättningar, är att kompetensen stretchas ytterligare med 
risk att den inte räcker till.

Ett alternativ till snabb volymökning genom flera besättningar vore att förtäta anta-
let officerare och specialistofficerare i nuvarande organisation, och istället samla perso-
nal i nuvarande volym av besättningar och fartyg. Detta skulle öka utbildningseffekten 
och underlätta kompetensöverföringen. En fördel med denna lösning är att fartygen 
kan öva fullskaligt, vilket gynnar både individens och organisationens utveckling. En 
förmågeökning på djupet som med tiden kan traderas på bredden i takt med att voly-
merna ökar. Men då uppstår en annan utmaning där färre fartyg eller besättningar gör 
att rekryteringsunderlaget bland sjömän skulle tvingas att minska.  Då måste det till en 
annan lösning på nödvändig genomströmning av sjömän.

Oaktat alternativ finns ytterligare en dimension i den ansträngda kompetens- och 
utbildningssituation som uppstår. Det är att förbanden samtidigt måste upprätthålla en 
operativ förmåga över tid. Den alltjämt pågående sjöövervakningsoperationen tarvar 
arbetstid och ger sällan den högkvalitativa övnings- och utbildningseffekt som krävs. 
Kompetens vidmakthålls möjligen, men personalens arbetstid åtgår till annat än utbild-
ning och kvalificerad övningstid, genom vilken nödvändig kunskapsutveckling och 
kunskapstradering sker. 

Det finns alltså en viss motsättning mellan volymökning och kompetensbärande, 
där bäst lösning för det ena inte är det för det andra. Det kommer bli en utmaning, det 
kommer kräva kloka beslut och förtänksamhet, men sker det balanserat är det absolut 
inte omöjligt.

12. Försvarsmakten, Vår militära profession – agerar när det krävs, Stockholm: Elanders förlag 
(2019), s. 46.
13. Situerat lärande – Teorin om att kollektivt lärande sker genom praktisk verksamhet i olika situa-
tioner, relationen mellan novis och expert, samt den individuella processen att utvecklas från novis 
till expert.
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Reflektioner kring korvettförbandens tillväxt
Att organisationen ska optimeras, få rätt individer att göra rätt saker, att införa dubbla 
besättningar eller rekrytera mer personal är lätt att uttrycka – men betydligt svårare 
att genomföra. Med korvettförbandet som exempel så ligger planeringshorisonten för 
bemanning med huvudfokus ett till tre år, med en prognos mot fem år. Även om voly-
merna som nämnt ökar, är det svårt att se möjligheten till fulla och än mindre dubbla 
besättningar inom de närmaste åren. På något längre sikt kan det vara möjligt, men 
för att det ska kunna realiseras måste både volymen och kompetenstillgången vara 
säkrad.

För det första – Personalen i organisationen tar sin början i våra sjömän, och genom-
strömningstakten för dessa måste vara högre. Detta säger emot KÖMS skrift om be-
manning av Marinen, som menar att sjömän ska stanna längre i yrket för att ge effekt 
och minska utbildningsbehovet.14 Anledningarna är flera. Dels finns en inneboende 
oförutsägbarhet med anställda sjömän då de ibland tenderar avsluta sin anställning på 
mycket kort varsel. Vakanslägen och volymer av intag till grundutbildning är därför 
svåra att beräkna. Beaktat detta blir det farligt att räkna med ett långt kvarstannande. 
Anställda sjömän ska dessutom utgöra den huvudsakliga rekryteringsbasen till officer 
och specialistofficer. Då dessa utbildningar behöver öka i volym, samt intagen också 
bli mer konkurrensutsatta behöver fler söka sig vidare snabbare än idag. Ett annat pro-
blem är att sjömän emellanåt seglar i befattningar så länge att de i praktiken blockerar 
inflödet av nya unga män och kvinnor, som i sin tur borde utgöra nytt och nödvändigt 
rekryteringsunderlag. Med detta menas inte att sjömän inte ska få vara kvar länge, och 
nyttan av att ha sjömän som stannar länge är stor. Men de ska inte fylla rader av ut-
bildningsplatser i sådan grad att det blir undanträngningseffekt av rekryteringsbasen. 
De bör då istället utgöra välkomna resurser för att utbilda andra på både förband och 
skolor. Ett bra förslag som KÖMS skrift lyfter fram är möjligheten att tillsvidarean-
ställa dessa sjömän.15 Vissa sjömän blir med tiden mycket erfarna och kompetenta. Det 
är anmärkningsvärt att inte kunna bibehålla dessa kompetenser genom en förändrad 
anställningsform om Försvarsmakten finner dem lämpliga.

För det andra – Om tillräcklig mängd personal rekryteras in kommer med tiden till-
växt och redundans inom respektive kompetensområde säkras. Då är frågan hur denna 
volym ska hanteras i förbanden. Är svaret fler besättningar eller att förtäta i befint-
lig organisation? Svaret är både och, men i tur och ordning genom att först förtäta, 
fylla ut befintlig organisation och därefter öka antalet besättningar. Det går inte att 
springa ifrån det faktum att våra officerare måste ha tillräcklig erfarenhet och kom-
petens innan de står på egna ben och axlar nya roller och nivåer. Det är först när en 
tillräckligt stor massa uppnår detta som den verkliga effekten av tillväxt kommer. För-
enklat – en plötslig volymökning ger inte per automatik en ny besättning. Men det går 
just nu för långsamt. Som exempel är den uppskattade tillväxten av officerare (OF) på

14. Kungliga Örlogsmannasällskapet, En	marin	för	Sverige	–	Hur	ska	Marinen	bemannas?, https://
www.koms.se/en-marin-for-sverige-hur-ska-marinen-bemannas/, 2019.
15. Ibid.
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31.korvettdivisionen under kommande år högre än tidigare, men skulle behöva peka 
väsentligt brantare uppåt för att nå ambitionen runt 2030. Officerare som är tänkta att 
bemanna befattningar som navigatörer, vaktchefer och på sikt fartygschefer är helt 
enkelt för få. Vi får inte heller glömma bort att det för organisationens bästa behövs en 
konkurrens, krav på prestation och ett urval att lyfta rätt individer till chefer. Att anta 
ett förhållande 1:1 mellan rekryterad officer och duglig fartygschef ger inte bara en för 
liten volym, det är också ett mycket farligt antagande. Med nuvarande tillväxttakt och 
med en optimistisk prognos når förbandet rätt antal OF tidigast 2025. Det är dock inte 
hela sanningen då alla inte innehar rätt kompetens eller nivå just där och då. Men även 
om det tar tid måste volymen av officerare öka för att ge tillräcklig avkastning uppåt i 
organisationen. 

Tillväxten av specialistofficerare är varierande inom olika tjänstegrenar men be-
döms kunna växa något snabbare. Denna kategori kan också anpassas till en växande 
organisation på grund av kortare utbildningstid, men kräver som sagt ett högre flöde 
av sjömän som väljer att gå vidare i den militära karriären. Beaktat detta kan konsta-
teras att möjligheten till dubbla besättningar i nuvarande organisation sannolikt inte 
nås förrän tidigast i slutet av detta decennium. Tilläggas skall då också att behovet av 
personal i ny en organisation med tiden ökar. Men oavsett hur förbanden omhändertar 
en större volym, är det långsiktigt viktigt att en större volym rekryteras. En överrekry-
tering behövs under en tid framöver, kanske för alltid, för att komma ikapp och skapa 
redundans i en framtida större organisation. Förbanden ska fortsatt bemanna skolor 
och staber, men för detta behöver nya rader tillföras i syfte att erhålla en organisation 
som samtidigt klarar en full bemanning av förbandet. Dubbla besättningar kan vara 
svaret på dessa rader, men det kan då inte likställas med en förväntan av mer tid till 
sjöss, då lurar vi oss själva,

För det tredje – Korvettförbandens ryggrad – korvett typ Visby genomgår planerad 
HTM mellan 2024 – 2029. För att samtliga enheter ska hinna igenom HTM på avsedd 
tid, är den ofrånkomliga planen att visst överlapp måste ske. Här krävs en analys av i 
vilken ordning  enheterna går in, vilket inte bara får ta hänsyn till materiella cykler. 
Analysen måste spänna över vilket förband som lämnar ifrån sig respektive fartyg och 
hur den samtida bemanningssituationen ser ut. Här måste för stora volymvariationer i 
tillgängliga skrov minimeras. Enligt den idag kända planen finns en sådan variation. 
Dubbla besättningar är delvis en lösning, men kommer inte vara bärande om ett och 
samma förband samtidigt är av med mer än ett skrov. Här måste marinchefens vilja om 
ett samspel mellan materielutveckling och personalområdet utgöra grund för inrikt-
ning och prioritering.

För det fjärde – Marinen måste våga prioritera hårdare mellan här och nu eller om tio 
år. Kompetens och förmåga måste säkerställas och traderas i en successiv volymök-
ning för att fylla organisationens behov. Med tiden kommer marinen klara mer än 
idag vilket måste vara målsättningen. Men idag förbrukas resurser i form av pengar, 
kompetens och arbetstid på en ständig närvaro till sjöss, vilka också behövs för att 
bygga en stark marin för morgondagen. För att säkerställa en växande och kompetent 
organisation, krävs det även balans mellan övnings- och insatsverksamhet.
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Slutsats
Slutsatsen och rekommendationen blir att vi bör överrekrytera mot en större organisa-
tion redan nu, men låta korvettförbanden tillsvidare hantera större personalvolymer 
inom befintliga besättningar. När volymen vuxit tillräckligt, kompetens och erfarenhet 
säkerställts, kan avknoppning ske mot ytterligare enheter och/eller flera besättningar. 
En ambition att gå för snabbt mot fler besättningar är svår att realisera. Den riskerar 
som påtalat i denna artikel att stretcha kompetensen med förmågesänkning och även-
tyrad sjö- och verksamhetssäkerhet som tänkbara och oönskade följder. 

Med rekommenderad lösning kommer kunskapstraderingen i organisationen bli 
bättre. Inte bara ombord utan också genom en förbättrad möjlighet att förstärka skolor-
na med instruktörer. Lösningen kommer sannolikt dra ner tempot på karriären något 
då tillgängliga befattningar att kliva vidare på inte ökar i samma takt som personal-
volymen, men innebär samtidigt att individen hinner nå sin funktionella kompetens 
och vara än mer lämplig för nästa steg i karriären. Samtidigt kommer organisationen 
ha lättare att låta lämpliga individer gå vidare i karriären utan att hindras av behovet 
att hålla dem kvar. En ytterligare fördel är att personal i större utsträckning kan växla 
mellan fartygstjänst, lärartjänster och stabsbefattningar. Det är dels utvecklande för in-
dividen, men för de flesta också en bra möjlighet till balans mellan privat- och arbetsliv. 
En sådan balans kan förhoppningsvis bidra till ett högre kvarstannande. 

Marinens prioritering måste vara förmågeskapande verksamhet där enheter och be-
sättningar får öva i förband, från det grundläggande till det mest kvalificerade. Maxi-
mera typen av övnings- och utbildningstid som leder till utveckling, kunskapsbyg-
gande och kompetensbärande. Marinen måste bestämma sig om den ska vara bäst nu 
eller när vi når tillväxtmålet. Jag vill påstå att marinens viktigaste uppgift, såväl för 
organisation som individ, är att bära kunskapen fram till dem som en dag eventuellt 
står inför krigets fullbordade faktum. Vi måste våga se långsiktigt, och även om vår 
omvärld förändrats till det sämre och påkallar ett stort fokus här och nu, kanske det är 
just nu den är som bäst. Det kanske är nu vi har både tid och möjlighet att balanserat 
växa i både volym och kompetens. Gör vi det inte nu, riskerar vi stå med något av 
följande oönskade alternativ. Antingen en önskad volym med brist på kompetens, eller 
kompetens som inte kan effektueras i volym. Inget av dessa alternativ är optimalt för 
att möta ett försämrat omvärldsläge och kvalificerat hot. 
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Amfibiesystem i utveckling
Abstract: The Swedish Amphibious Forces were originally developed as a comple-
ment to the fixed coastal artillery. Now thirty years later, with partly new tasks, there 
is a need for material renewal. To analyze the needs, the operational context must 
be the starting point. The raison d’être for the Swedish Amphibious Forces is the 
archipelago battle, with all the restrictions and possibilities it offers. The author is 
arguing for onboard mounted weapon systems, with greater fire power, which will 
enable a more agile and unpredictable behavior the future Archipelago Warfare.

Bakgrund
Amfibiebataljon 95 formades som förstärkningsförband till det fasta kustartilleriet, 
enkannerligen som en kvalificerad brigadreserv i de fasta KA-brigaderna för att kunna 
sättas in i en efterhandssituation med kapacitet att föra anfallsstrid som skulle kunna 
övergå i att avvärja fientligt framträngande i led.

Införandet av stridsbåtssystemet öppnade bokstavligen nya möjligheter för rörlig-
het i skärgård. De sjömålsbekämpande systemen dimensionerades för att med minor 
hindra landstigningstonnage att framtränga i en led samt att med roboteld förhindra 
röjning av våra minor. Tillsammans blev sjömålsförmågan relativt god i en efterhands-
situation. 

Som stöd för anfallsstriden fanns 8 cm granatkastare, ett system som relativt sin 
föregångare erbjöd en högre rörlighet tack vare lägre vikt för såväl pjässystem som 
ammunition. Utöver bataljonens granatkastare kunde brigadens artilleri, såväl fasta 
sjöfrontspjäser i varierande kalibrar, spärrbataljonernas granatkastarförband som
lokalförsvarshaubitsförbanden, kraftsamlas för att understödja anfallet. 

Bataljonens största svaghet var sannolikt dess luftvärn. Lvrb 70 medgav inte luft-
värnsskydd under förflyttning då förbandet var som mest sårbart. Det fanns inte heller 
tillgång till den invisning som arméns motsvarande förband var utrustade med. 
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Stridens princip kom att handla om att förtäta och ersätta komponenter i den fasta 
sjöfronten. I Stockholmsområdet kunde en brigadchef, utöver sin egen amfibiebataljon, 
påräkna ytterligare förstärkning av grannbrigadernas bataljoner under förutsättning 
att han befann sig i motståndarens kraftsamlingsriktning. Detta var möjligt i övriga 
områden först efter en omfattande operativ omgruppering mellan militärområden.

Hotbild
Krigen i Georgien och i östra Ukraina har visat att den säkerhetsordning i Europa som 
etablerades efter Sovjetunionens sammanbrott nu utmanas på allvar.

Idag upplever vi ett Ryssland som med nyvunnet självförtroende opererar sin 
Östersjömarin mer offensivt än på länge. Under de senaste tolv månaderna har vi sett 
åtminstone tre större övningar med betydande inslag av marininfanteri i amfibiska 
operationer. Ryssland förstärker sin överskeppningsförmåga med nytt tonnage, till-
för moderna attackhelikoptrar och förnyar sina ytstridsfartyg. De ryska målen kan 
även fortsättningsvis antas vara att skära av västmakternas försörjningslinjer till sina
allierade i Baltikum. 

Dylika operationer kan näppeligen genomföras utan att svensk territoriell integritet 
kränks. I Sverige har Gotlands strategiska läge länge dominerat debatten och lett till 
avsevärda förstärkningar av främst markstridskrafter på ön även om det tål att påpekas 
att Gotland är långt ifrån det enda potentiella målet för en rysk avskärningsoperation. 
Andra tänkbara mål kan vara avsevärt svårare att förstärka med markstridskrafter i 
fredstid och måste därför överlåtas åt våra marinstridskrafter att skydda. Utöver Bal-
tikum kan även det alliansfria Finland antas ligga inom Ryssland säkerhetspolitiska 
intressesfär och bör finnas med i våra planer. 

Operativa behov och begränsningar
Amfibieförbandens framtid har studerats i Amfibiestudien och utretts i den långsiktiga 
materielbehovsutredningen (Wahlberg II). Huvuddragen i dess utformning har fast-
lagts i Inriktningsbeslut och Systemmålsättning 1 för amfibieförbanden. 

De amfibiebataljoner som nu återuppväcks och förnyas skall inriktas mot sjöoperativa 
insatser med avvärjningsstrid som huvuduppgift. Det är av vikt att förhålla sig till amfi-
bieförbandens roll i det operativa sammanhanget för att analysera behovet av dess mate-
riella innehåll. Amfibieförbandens styrka är, idag och kommer sannolikt att även i fort-
sättningen vara, dess förmåga att föra rörlig strid i ett skärgårdsområde. Grunddragen 
i rörlig skärgårdsstrid är att uppträda med små farkoster för att undgå bekämpning, att 
med hög hastighet föra fram vapensystemen till den plats avgörandet skall sökas, samt att 
genom spridning av sina resurser göra det mer kostsamt för motståndaren att bekämpa.

Detta leder till att den amfibiska striden skall utkämpas i skärgårdsområden, i anslut-
ning till motståndarens målområden. Det är tveksamt om amfibieförbanden är lämpliga 
att uppträda i områden med öppen kust och direkt olämpligt att försöka verka på öppet 
hav. Uppgiften att möta motstånden fritt till sjöss åvilar sjöstridskrafternas ubåts- och 
korvettförband i samverkan med våra flygstridskrafter, eventuellt även i samverkan med 
annan nations motsvarande förband. Detta är också skälet till att de landgående robot 15 
förbanden är en del av korvettförbanden och inte tillförs amfibieförbanden. 
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Flyg- och sjöstridskrafter kommer att möta motståndarens överskeppningsföretag 
först. Detta förutsätter att de finns på rätt plats och inte är bundna av andra uppgifter. 
Flygstridskrafterna kan bindas av luftförsvarsuppgifter och våra korvettförband riske-
rar att överflyglas på grund av sin fåtalighet, vilseledda eller bundna av andra uppgif-
ter. Om motståndaren då hinner få sitt transporttonnage in i skärgårdsområdet är både 
våra flyg- och sjöstridskrafter illa rustade för att bekämpa honom.

Amfibieförbanden får därför betraktas som en skärgårdsnära ”andra linje” med upp-
gift att uppta strid i efterhand mot ett fientligt överskeppningsföretag som hunnit nå ett 
skyddande skärgårdsområde. 

Denna skärgård kan naturligtvis utgöras av såväl Stockholms som Göteborgs men 
även finländska områden bör, mot bakgrund av den framväxande strategiska relationen 
med Finland, finnas med i korten.

Taktisk balans för de nya amfibieförbanden
Nästa generations amfibiebataljon riskerar att få strida ensamma. Sannolikheten för 
att sjöstridskrafternas kvalificerade korvetter, i den högsta konfliktnivån, kommer att 
strida i nära samverkan med amfibieförbanden får bedömas som relativt låg. Ej hel-
ler kvalificerade arméförband kan förväntas i våra skärgårdar. Stöd av kvalificerade 
stridskrafter rent generellt, kan sannolikt inte utgöra grund för vår planering. Förband 
som vi kan förväntas strida tillsammans med utgörs av hemvärnsbataljoner, säker-
hetskompanier, marina basbataljoner och eventuellt finska kustjägarförband. Inget av 
de exemplifierade svenska förbanden kan tillhandahålla något kvalificerat understöd 
avseende sjömålseld, indirekt understödseld eller luftvärn. Konsekvensen av detta är 
att nästa generations amfibiebataljon bör ges en taktisk balans mellan verkanskompo-
nenter mot sjömål, markmål och luftmål. 

Vapenverkan av dagens såväl granatkastarsystem som robotsystem får betraktas 
som otillräcklig relativt den tekniska utvecklingen hos motståndarens system. Därför 
bör granatkastarsystemet uppgraderas till 12 cm och robotsystemets verkansdel ökas.

Dagens minsystem, M9, har god vapenverkan men fyller inte kravet på snabbhet i 
det nya stridstempot.

I syfte att minska förutsägbart uppträdande och för att kompensera för fåtalighet, 
föreligger behov av ökade räckvidder på verkanskomponenter jämfört med dagens 
system. Dessutom behöver stridstempot ökas väsentligt jämfört med dagens bekämp-
ningssystem, även det för att kompensera för fåtalighet och undvika ett alltför förut-
sägbart uppträdande. 

En konsekvens av detta är att vapensystemen måste vara ombordmonterade. Då 
vapensystemen inte längre behöver bäras i land för att verka, ökar också utbudet av 
kommersiellt tillgängliga vapensystem att välja ibland. Vid val av sjömålsvapen måste 
förmågan att verka inomskärs säkerställas.

Förbanden kan med förbättrade räckvidder och högre stridstempo öka möjligheten 
till framgångsrik insats även om utgångsgrupperingen inte är optimal relativt motstån-
darens faktiska framryckningsväg.

Båtmaterielen behöver motsvara dagens förmåga till rörlighet inomskärs men behö-
ver även kunna förflytta sig självständigt mellan operationsområden i Östersjön. 



270

Materiel inriktning - Behov av prioriteringar
Regeringen ger i propositionen uttryck för behovet av en omfattande omsättning av 
materielen till amfibieförbanden. Man noterar att återuppsättandet av 5.Amfibiebatal-
jonen kräver en tillväxt avseende numerärer utöver det tidigare identifierade omsätt-
ningsbehovet. Man noterar också att tillräcklig materiell tillväxt först kan nås om yt-
terligare ekonomiska medel tillförs.

Dessa förutsättningar tvingar oss att prioritera kommande anskaffningar klokt: dels 
behöver en snabb förmågetillväxt nås, dels behöver effektbestämmande verkanskom-
ponenter prioriteras. Fullföljande kommer att kunna ske först efter ytterligare ekono-
miska förstärkningar i perioden 2026-30. 

Det kan antas att granatkastarsystemet är mindre tidskrävande att specificera och 
anskaffa än det sjömålsbekämpande systemet.

Anskaffning av luftvärn är utpekat i propositionen för omedelbar anskaffning och 
intar därför en särställning i prioriteringen.

Båtmaterielen i den inledande anskaffningsfasen bör optimeras för att bära vapen-
system snarare än trupp då tillgången på truppbärande farkoster i form av stridsbåt 90 
fortfarande är relativt god.

Materiell strategi
För att möta behovsbilden bör vi således välja att inledningsvis anskaffa luftvärnsro-
bot och ett ombordmonterat 12 cm granatkastarsystem med tillhörande båtplattform. 
Denna båtplattform bör vara gemensam med den kommande plattformen för sjömåls-
systemet. 

Därefter bör sjömålsbekämpande system anskaffas. Den nya sjömålsroboten ges 
längre räckvidd, ökad förmåga att manövrera och större laddningsvikt relativt dagens 
robot 17. M9-systemet föreslås utgå ur amfibieförbandet och ersättas av torped 47. M9-
systemet kan överföras till hemvärnsbataljoner och marina basbataljoner där kravet 
på rörlig strid är lägre. Genom att välja två system som verkar samordnat, ökar hotets 
komplexitet som motståndaren utsätts för och hans möjlighet att störa våra vapen ned-
går. 

Genom att tillföra torped 47 till amfibieförbanden förbättras också ubåtsjaktförmå-
gan inomskärs i marinen, antingen tillsammans med Bevakningsbåtsystem 88 eller 
tillsammans med resurser i form av flottans ubåtsjaktfartyg.

Samtidigt anskaffas en försvarsmaktsgemensam ny pansarvärnsrobot som med för-
del kan monteras i vapenstationen på våra nya stridsbåtar och där utgöra vapen för strid 
mot mindre farkoster i skärgården.

Avslutningsvis kan volymen av stridsbåtar uppfyllas enligt propositionen för att på 
sikt avlösa de stridsbåtar som genomgått livstidsförlängning.
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 Ledamoten
KENNETH GUSTAVSSON

Docent,	fil.dr	Kenneth	Gustavsson	har	under	sin	arbetskarriär	
främst varit verksam vid Ålands Museum i Mariehamn, men 
är idag fri forskare. Huvudinriktningen är Ålands strategiska 
roll under 1900-talet i ett Östersjöperspektiv, och baseras på 
omfattande studier i militära arkiv i Finland, Sverige, Tyskland 
och	Ryssland.	Utöver	ett	flertal	artiklar	är	hans	senaste	större	
publikationer: Kring Åland hösten 1939 – Politiska och mili-
tära aktiviteter i norra Östersjön (2017) och 1918 – Brännpunkt 
Åland (2018). 

Sovjetiska enheter på Åland 1944
Abstract: In September 1944 Finland signed the treaty of armistice with the Soviet 
Union, which gave the Baltic Fleet free access to Finnish waterways and harbours. 
Soviet submarines and escort vessels were soon based in Turku and Helsinki for ope-
rations in the southern Baltic. The treaty also stated that Finland again had to demi-
litarize the Åland Islands and “not to put them at the disposal of the armed forces of 
foreign states”. Nevertheless, by the end of October a Soviet gunboat division (three 
gunboats and nine MO-patrol boats) was based in Mariehamn, under command of 
rear-admiral Nikolai Feldman. During the following months their objective was to 
carry out patrol and escort missions in the Åland Sea. The gunboats Moskva and 
Oka and the patrol vessels stayed in Mariehamn until early December 1944, Bira 
alone until mid February 1945.

Vapenstillestånd 
Den 19 september 1944 undertecknade Finland avtal om vapenstillestånd i kriget mot 
Sovjetunionen. Villkoren var hårda, med landavträdelser och stora krigsskadestånd, 
vartill landet inledningsvis skulle övervakas av en sovjetisk kontrollkommission. En 
förtrupp anlände några dagar senare med flyg till Helsingfors. Kommissionen och dess 
lokalavdelningar skulle i fortsättningen ges obegränsade befogenheter att undersöka 
alla myndigheter och inrättningar, såväl militära som civila. Samtliga kostnader lades 
på finska staten.

I avtalet ingick också att Ålandsöarna på nytt skulle demilitariseras (artikel 9), dock 
enbart utgående från 1940-års bilaterala finsk-ryska avtal. Här ingick att Finland skulle 
demilitarisera öarna samt ”inte ställa dem till främmande staters väpnade styrkors för-
fogande”. Därtill gavs Sovjetunionen rättighet att åter hålla ett eget konsulat på öarna, 
för att övervaka att kraven uppfylldes (se TiS 2/2014). Konventionen från 1921 nämn-
des däremot inte, och var för tillfället satt ur spel.
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Arbetet med att avväpna Åland inleddes under senare hälften av oktober, då kust-
artilleriet monterades ner och mindre anläggningar sprängdes. Kvar fanns dock fort-
farande smärre finska truppenheter och stabsorgan. Den 16 oktober anlände de första 
ryssarna, en marin underavdelning till kontrollkommissionen, som under befäl av kap-
ten III kl. (motsv. finsk kommendörkapten) Presnakov inrättade sig i Societetshuset i 
Mariehamn. Samtidigt anlände också det återupprättade konsulatet, under ledning av 
konsul Pirogov. Båda organen upprätthöll i fortsättningen ständig kontakt med den 
finska militärledningen i Mariehamn gällande demilitariseringen, och med landshöv-
dingen gällande civilsamhället.

Uppladdning
Redan första dagen lämnade Presnakov in en lång lista med krav på uppgifter om 
militären på Åland, och dess enheter, organisation och befästningar. Men framförallt 
begärde han detaljerade marina uppgifter om öarna, gällande militära och civila far-
tyg och skutor i området, lotsdistriktets organisation, farleder och färdriktningar, och 
inte minst detaljerade tekniska redogörelser över hamnarna i Mariehamn och Föglö 
Degerby. Inom kort följde även krav på detaljer gällande varv, reparationsverkstäder, 
bränsleförråd, bagerier, etc. 

I bakgrunden fanns det faktum att i stilleståndsavtalet ingick en bilaga som gav sov-
jetiska krigs- och handelsfartyg rätt att ända till krigets slut få använda ”finska territo-
rialvatten, hamnar, kajer, varv och ankringsplatser”, samt att den finländska regeringen 
skulle bistå med all behövlig hjälp, inklusive bränsle och materiel. I praktiken betydde 
det att Östersjömarinen nu gavs möjlighet att runda de svårforcerade mineringarna till 
havs, och via skärgårdslederna på nytt kunna inleda ubåtskrig i södra Östersjön. Det 
nya läget var även en förutsättning för uppbyggnaden av den nya basen på Porkala, 
liksom för en begynnande handelstrafik från Sverige till Leningrad och Tallinn. För 
ändamålet reserverades behövliga stödjepunkter och ankarplatser i Kotka, Helsingfors, 
Hangö, Åbo och Mariehamn. 

Den 28 september informerades finska marinen om att ”främmande (ryska) krigs- 
och handelsfartyg kommer att förflytta sig längs våra kustfarleder”, och följande dag 
anlände en första konvoj till gränsen i öster. Denna omfattande tre ubåtar (SC-310, SC-
318, SC-407) eskorterade av en minsvepare (T-217) och samt fyra större patrullbåtar 
(MO-katrar). Det rapporterades också att konvojen skulle gå västerut till finska Utö, 
alternativt till Nyhamn i Ålands södra skärgård. Ryssarna valde i detta fall Utö, som i 
fortsättningen skulle bli den viktigaste leden för ubåtstrafiken ut till havs. Från mitten 
av oktober, när Åbo blivit huvudbas för ubåtarna, använde man tidvis även leden väs-
ter om Kökar på åländskt vatten, där eskorten avlämnade och mötte vid Kökars Ören. 
Vid årsskiftet, slutligen, började ubåtarna i allt högre grad använda leden via Nyhamn, 
söder om Mariehamn. Den sistnämnda trafiken pågick ända till slutet av juni 1945, och 
kommer att beskrivas i ett senare nummer av TiS.

En annan fråga var hur handelstrafiken från Sverige skulle skyddas, detta efter-
som tyska ubåtar tidvis ännu opererade i norra Östersjön och Finska viken. Från fin-
ländsk sida hade man i mitten av oktober omdirigerat den egna trafiken att gå den 
gamla konvojleden norr om fasta Åland, med ett antal eskortfartyg baserade vid Saggö
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lotsstation. Därtill förstärktes mineringarna vid Märket. Den motsvarande ryska tra-
fiken diskuterades vid ett möte den 18 oktober vid marinstaben i Helsingfors, mellan 
konteramiralerna Nikolai Feldman och Svante Sundman. Beslutet blev att sovjetiska 
enheter skulle baseras i Mariehamn och utföra eskortering och ubåtsjakt i området från 
Bogskär till mellersta Ålands hav, medan finska motortorpedbåtar skulle patrullera i 
den norra delen. Norr om mineringarna i Södra Kvarken skulle den finländska nytto-
trafiken fortsättningsvis skyddas av egna eskort- och ubåtsjaktfartyg. 

Amiral Nikolai Feldman (1905-1989), 
som i början av kriget bland annat varit 
fartygschef på kryssaren Kirov och slag-
skeppet Marat, meddelade därför att han 
21-22 oktober skulle avgå till Mariehamn 
med sitt flaggskepp, kanonbåten Krasnoje 
Znamja. Han bad om att dels få behövliga 
sjökort, dels 100 ton flygbensin samt två 
lotsar för medföljande patrullbåtar. 

Det är dock oklart om Krasnoje Znamja 
verkligen angjorde Mariehamn, några säk-
ra spår i dokumenten har inte påträffats. 
Däremot är det klart att Feldman hade be-
fäl över konvoj nr. 11 som den 21 oktober 
passerade gränsen i öster. Denna omfat-
tade tre hjälpkanonbåtar av Moskva-klass 
vilka var och en hade tre stora patrullbåtar 
på släp. Efter kortare besök i Helsingfors 
och Åbo var konvojen den 26 oktober 
framme vid lotsstationen på Sottunga 
Sälsö, där man övernattade. Följande dag lotsades de totalt 12 enheterna in till Västra 
hamnen i Mariehamn. 

Hjälpkanonbåtarna Moskva, Oka och Bira, tillhörde ursprungligen en grupp special-
fartyg för muddringsarbeten som beställts och levererats från Tyskland åren 1939-1941. 
De hade en längd på 59 m, och hade 1941 konverterats till kanonbåtar. Uppgifterna 
om bestyckningen varierar något, men enligt nyare källor hade Moskva 2 x 100 mm, 
Oka 2 x 130 mm och Bira 3 x 100 mm pjäser som huvudartilleri. Därtill hade alla 4-5 
lättare pjäser (45, 37 och 20 mm) för närförsvar och luftvärn. Patrullbåtarna av MO-typ 
(Morskoi Ochotnik = ”havsjägare”) fanns i stor mängd inom Östersjöflottan, och an-
vändes bland annat för ubåtsjakt och eskortering. De större på ca 60 ton var utrustade 
med två 45 mm pjäser, samt lv-mg och sjunkbomber. Åtminstone följande fanns vid 
olika tidpunkter i åländska vatten: MO-110, MO-112, MO-198, MO-199, MO-201, MO-
206, MO-211, MO-212, MO-215 och MO-227.

Patrullering
Uppgifterna om den operativa verksamheten är dessvärre väldigt knapphändiga. Klart 
är att Bira inom kort lämnade Mariehamn, och återkom först i december. Av de två 

Konteramiral Nikolai Feldman (1905-
1989). Källa: Internet.
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kvarvarande fungerade Moskva i första hand som amiral Feldmans ledningsfartyg och 
bostad. För kontakterna iland var han inkopplad på det civila telefonnätet (Mariehamn 
nr 1875). Oka tjänstgjorde närmast som moderfartyg för patrullbåtarna. 

Den gemensamma patrulleringen till havs inleddes formellt den 28 oktober, med 
ryska enheter planenligt i söder. Eftersom man inomskärs alltid hade lots ombord, 
går det att via lotsningsdagböcker från stationerna Mariehamn, Degerby och Sottunga 
få en viss bild av trafiken. Följande dag lotsades en första patrullbåt ut till sjöss från 
Mariehamn, för ”kryssning” – vilket kan tolkas som ubåtsjakt. Den följdes den 31 ok-
tober av MO-206 och MO-215 på en motsvarande ”kryssning”, nu via Nyhamn. Den 23 
november lotsades ångaren Eva ut till sjöss med destination Simpnäsklubb på svenska 
sidan, eskorterad av MO-201 och MO-227. 

Patrullbåten MO-215 var en av tiotalet båtar som opererade i åländska vatten. Här 
dock i Helsingfors våren 1945. Krigsarkivet.

Rimligen var dock aktiviteterna till havs betydligt livligare än vad som framgår av lot-
sarnas anteckningar. För perioden 1-4 december noterades till exempel att sju patrull-
båtar låg ute vid Nyhamn, medan i Mariehamn fanns ytterligare fyra. Nyhamn ligger i 
direkt anslutning till öppet hav, och härifrån behövdes inga lotsar. Lotsningarna gällde 
istället främst rutinresor med enskilda båtar längs skärgårdsleden mellan Mariehamn 
och flottbasen i Åbo, tidvis även Hangö och Utö. Här handlade det om ett flertal pas-
sager i veckan, antingen österut eller västerut.

Som helhet tycks verksamheten ha pågått utan märkligare händelser eller inciden-
ter. Ett undantag inträffade dock den 23 november. Denna dag anmälde konsulatet att 
två av Feldmans patrullbåtar blivit beskjutna med maskingevär vid ön Sandö utanför 
Degerby, när de var på väg från Utö till Mariehamn. Anklagelsen var allvarlig, och 
ryssarna hävdade att beskjutningen ”antagligen kom från på ön befintliga mg-nästen, 
vilket ger anledning att anta, att de till SSSR:s konsulat givna uppgifterna om befäst-
ningarna och deras art på Ålandsöarna äro ofullständiga”, dvs att man från finländsk 
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sida medvetet undanhållit viktig information. Kravet var nu att landshövdingen skulle 
göra en snabb undersökning. Förhör med de två åländska lotsar som varit ombord vi-
sade dock att det aldrig varit någon skjutning, utan att det i verkligheten rört sig om en 
lokal motorbåt med tvåtaktsmotor utan ljuddämpare – som i vissa lägen lät som ett ma-
skingevär. Presnakov var dock inte nöjd med rapporten och krävde förnyad undersök-
ning. Denna genomfördes den 4 december, med såväl sjöbevakningen som den lokale 
länsmannen på plats. Inte heller denna rapport godtogs, och den 10 december gjordes 
en demonstration på plats för både kontrollkommissionen och konsulatet. Landshöv-
dingen noterade efteråt: ”Något vidare i saken har icke från de ryska kontrollmyndig-
heternas eller konsulatets sida avhörts”.

Skydd och underhåll
Eftersom kriget fortfarande pågick i Östersjön, samtidigt som försvaret av Åland höll 
på att avvecklas, är det naturligt att skyddet av stödjepunkten blev en aktuell fråga. 
Detta särskilt som Mariehamn fortfarande var en hamn öppen för civil trafik. Den 16 
november begärde Feldman därför att finska marinen skulle kvarlämna en truppstyrka 
på 200-300 man för att skydda hamnen – en begäran som dock aldrig beviljades.   

Den 22 november krävde Feldman istället att hamninloppet nattetid skulle spär-
ras för all trafik, och att bevakningen skulle övertas av sovjetiska marinmyndigheter. 
Landshövding Österberg uppmanades att utfärda en kungörelse för att informera all-
mänheten. Landshövdingen vägrade dock, med hänvisning till att ryssarna enligt stil-
leståndsavtalet inte hade annan rätt än att använda ”finska territorialvatten, hamnar, 
kajer och ankringsplatser”. Frågan gick därför vidare till Inrikesministeriet och marin-
ledningen i Helsingfors. Lösningen blev att den lokala sjöbevakningen bildade en sär-
skild ”Mariehamns sjöpolisgrupp”, som med en båt åt gången skulle bevaka inloppet. 
I händelse av att okända fartyg försökte ta sig in skulle man skjuta en vit signalraket, 
men om direkt fara hotade, gröna raketer samt öppna eld mot inkräktarna. Hamnbe-
vakningen torde i fortsättningen ha funnits kvar ända till sommaren 1945.

Även om kanonbåtarna bara låg vid kaj krävdes fortlöpande bränslepåfyllning och 
underhåll. Den 20 november begärde Feldman 150 ton kol för Moskva och Oka, och 
en dryg vecka senare 6 m3 ved, 300 kg pannrengöringsmedel, liksom stålborstar, as-
bestskivor och diverse. I början av december följde krav på ytterligare 90 ton kol, 
15 m3 ved samt för patrullbåtarna 13 ton flygbensin. Följande dag utökades listan med 
2000 m tross, 500 m stålvajer, 1300 kg motorolja och 200 kg cylinderolja – vilket allt 
kostnadsfritt förväntades levereras av finska marinen. 

För besättningen måste det stilla livet i hamnen ha varit nog så påfrestande, särskilt 
som de endast i undantagsfall beviljades landpermission. Den 8 november hade i varje 
fall fyra mycket berusade besättningsmän, tre underbefäl och en matros, besökt kafé 
Savoy i stadens centrum och ätit och druckit, samt dansat till kaféets grammofon. Ute på 
Nygatan hade en av dem skjutit i luften med pistol samt begärt cigaretter av en finsk kor-
pral, och två gånger avfyrat pistolen nära hans huvud – varpå de fyra sjungande fortsatte 
längs gatan. Händelsen ledde till polisförhör med korpralen och ett vittne. Ärendet togs 
även upp vid diskussioner i Helsingfors, och resultatet blev att kontrollkommissionen i 
fortsättningen förbjöd all försäljning av alkohol till ryska militärpersoner.   
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En av de två andra kanonbåtarna (Moskva eller Oka)	i	finska	skärgården	i	oktober	
1944. Krigsarkivet.

Uppbrott
Den finska patrulleringen i norra Ålands hav avbröts den 23 november, och inför den 
kommande isläggningen sändes de fyra motortorpedbåtarna till Helsingfors för vinter-
förvaring. På morgonen den 8 december bröt även Feldman upp, och Moskva, Oka och 
patrullbåtarna lotsades genom skärgården med destination Hangö. Endast kanonbåten 
Bira, som återvänt till Mariehamn den 5 december, lämnades kvar. 

Avfärden skedde inte helt obemärkt, och svenska Aftonbladet kunde inom kort 
(18 dec?) rapportera att den ryska huvudstyrkan lämnat Åland och bara ett fartyg låg 
kvar. Artikeln väckte uppseende, och i Mariehamn krävde Presnakov svar på vem som 
kunde ha läckt uppgifterna, varpå landshövdingen tvingades i detalj redogöra för hur 
post- och telecensuren fungerade i staden.  

Verksamheten ombord på Bira leddes i fortsättningen av chefen för kanonbåtsdivi-
sionen, kapten I kl. (kommodor) Dashkevitj, och stabschefen, kapten II kl. (kommen-
dör) Petrovskij. Den 12 december begärde man bland annat 30 elektriska lampor, 100 
kg lump, 25 kg trassel, 55 kg spik, 55 kg torrfärg, 40 kg linolja, samt 150 kg eldfast 
lera. En vecka senare begärde han även 200 ton kol att levereras den 20 december. Via 
Presnakov påpekades samtidigt att de finska marinfartygen i Mariehamn drog stora 
mängder kol, vilket i framtiden skulle försvåra för motsvarande sovjetiska krigsfartyg 
– eftersom kol då måste föras in från annat håll. Kravet var därför att befintliga kolför-
råd i Mariehamn (50 ton) skulle reserveras för ryska behov. Marinstaben i Helsingfors 
lovade dock sända 200 ton.

Bira låg kvar i två månader, men i källmaterialet saknas spåren i stort sett helt. Klart 
är att fartyget lämnade Mariehamn på morgonen den 18 februari 1945, med destination 
Helsingfors. På vägen österut bytte man lots vid Degerby och Sottunga – och någon-
stans på vägen mötte man en större sovjetisk ubåt som i ytläge med eskort gick västerut 
mot Nyhamn och Östersjön.  

Slutord
Det är ett märkligt faktum att källmaterialet kring konteramiral Feldmans verksamhet 
på Åland hösten 1944 är så magert och splittrat. Vissa uppgifter finns visserligen i den 
finska marinstabens handlingar och översikter, men saknas däremot nästan helt marin-
stabens krigsdagbok – som i övrigt nog beskriver fartygsrörelser i åländska skärgården. 
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Kanonbåten Bira på väg mot Åland i oktober 1944. Krigsarkivet.

På lokal nivå finns heller ingenting i till exempel krigsdagboken för Nyhamns fort, 
som fördes fram till april 1945, eller i sjöbevakningens dagböcker för stationerna på 
Nyhamn och Lågskär – enheter som alla borde ha arbetat i närmast direkt kontakt med 
ryssarna. Här kan man jämföra med krigsdagboken för Utö fort på Åbolandssidan, som 
under samma period noggrant redovisar alla passager av sovjetiska ubåtar och eskort-
fartyg. En rimlig tolkning är att den ryska verksamheten i den demilitariserade zonen 
varit alltför känslig för att dokumenteras. 

I och med detta förblir ett flertal viktiga frågor obesvarade, och då inte minst hur 
man i ett övergripande perspektiv skall se den ryska marina närvaron på Åland sen-
hösten 1944. Var det fråga om endast tillfällig operation, enbart i avsikt att skydda den 
egna trafiken över Ålands hav? Eller var den samtidigt också en möjlighet att under 
närmast fredslika förhållanden pröva Ålandsområdet som ett möjligt framtida basom-
råde för sjöstridskrafter? Erfarenhet av detta fanns ju från första världskriget.      

Den förra tolkningen stöds i viss mån av det faktum att inga sovjetiska fartyg fanns 
baserade här våren 1945, trots livlig ubåtstrafik längs skärgårdsleden mellan Åbo och 
Nyhamn. Risken för tyska attacker mot handelssjöfarten över Ålands hav var då i det 
närmaste obefintlig. 

Indirekt finns emellertid även stöd för den senare tolkningen. Vid utgången av 1944 
hade kontrollkommissionen fullständigt klargjort alla detaljer kring Ålands militära 
och civila infrastruktur, såväl till lands som till sjöss. Men man intresserade sig även 
för ämnesområden som överhuvudtaget inte hade koppling till demilitariseringen. Ett 
anmärkningsvärt exempel är då Presnakov den 13 december kallade till sig tullförval-
taren i Degerby och beordrade denne att inom fem dagar uppgöra ”en noggrann karta 
över Degerby inre redd och angränsande stränder med fyrar, sjömärken och stränder 
samt över Degerby by med byggnader, bryggor, brunnar, m.m”. Tanken går här osökt 
till åren 1916-1917, då Degerby fungerade som en viktig stödjepunkt för de marina 
enheterna inom Åbo-Ålands Skärgårdsposition (АОШП), med hamnkommendant, 
kolupplag, verkstad och bageri. 
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Det är numera även känt att Åland diskuterades i Moskva 1944, särskilt i den freds-
avtalskommission som arbetade inom Utrikeskommissariatet, under ledning av tidi-
gare utrikeskommissarien Litvinov. Kommissionens uppfattning var att Sovjetunionen 
vid krigsslutet antingen borde få överta öarna helt och hållet, eller åtminstone få flyg- 
och flottbaser där. Rykten om ryska krav på Åland cirkulerade även i Paris våren 1946, 
där den allierade utrikesministerkonferensen skulle utarbeta detaljerna i ett fredsavtal 
med Finland. Av olika orsaker tog dock historien en annan vändning, och i det slutliga 
avtalet från februari 1947 konstateras i artikel 5 helt kortfattat: The Aaland Islands 
shall remain demilitarized in accordance with the existing status quo. 
Artikeln bygger i huvudsak på material ur Riksarkivet, Helsingfors (handlingar ur fd. Krigsarkivet) 
samt Ålands Landskapsarkiv (handlingar ur Länsstyrelsens arkiv och Ålands Lotsfördelnings arkiv). 
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News from the seas of China and Indo-Pacific 
region
January—February 2021
6 January 2021
Mass arrests in Hong Kong: police arrested 53 elected pro-democracy officials and ac-
tivists, the largest roundup yet under the new national security law imposed by Beijing 
to quash dissent. They are part of Hong Kong officials’ efforts to weaken any meaning-
ful opposition in the city’s political institutions.
9 January 2021
China issued a new order to prohibit firms from complying with foreign laws banning 
transactions with Chinese companies and individuals. The so-called Rules on Counte-
racting Unjustified Extraterritorial Application of Foreign Legislation and Other Mea-
sures apply to circumstances that “improperly prohibit or restrict” Chinese individuals, 
companies, and institutions from conducting normal economic, trade, and related acti-
vities with parties from the third countries.
12 January 2021
The U.S. government has declassified its 2018 strategic framework for the Indo-Pacific, 
which was formally classified SECRET and not for release to foreign nationals.

One of the strategy’s plainest successes was fulfilling the objective ’to create a qua-
drilateral security framework with India, Japan, Australia, and the United States as the 
principal hubs.

There was a clear recognition of the need for holistic engagement to bolster allies 
and counter China, across the full spectrum from information operations to advanced 
technology research and infrastructure investment.

 Ledamoten
HUGUES EUDELINE

Kommendör och Fil.Dr. Hugues Eudeline är pensionerad 
fransk	sjöofficer.	Han	tjänstgöring	skedde	huvudsakligen	inom	
ubåtsvapnet. Han är idag en oberoende konsult inom området 
marin säkerhet och säkerhetspolitik och har specialiserat sig 
på maritim terrorism och Kina som maritim stormakt.
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12 January 2021
China’s economy grew by 2.3 percent in 2020, the lowest growth rate since 1976, but it 
is likely to be the only major economy to have expanded last year

Rapid acceleration at the end of the year means the economy was growing more 
strongly than it was before the coronavirus pandemic hit at the end of 2019.

15 January 2021
The French Floréal-class frigate Prairial is patrolling the East China Sea as part of UN 
embargo enforcement mission AETO. 

Prairial set sails from her home port in Tahiti, French Polynesia, on 15 January 2021 
to deploy for mission AETO: The French contribution to the international embargo 
against North Korea to fight against nuclear proliferation. 

15 January 2021
The Chinese government survey ship Xiang Yang Hong 03 based at Sanya on Hainan 
Island was intercepted “running dark” without broadcasting its position via AIS by 
Indonesian navy. The incident is part of an ongoing maritime saga which has also seen 
four Chinese Sea Wing gliders UUVs found in Indonesia’s territorial waters.

Gliders are commonly used to gather data about currents, acoustics and the maritime 
environment necessary for accurate submarine navigation.

16 January 2021
The 37th naval escort taskforce of the Chinese People’s Liberation Army (PLA) Navy 
left the port city of Sanya for the Gulf of Aden.

It is composed of the guided-missile destroyer Changsha, a Type 052D (Luyang 
III-class); the Yulin 569, a Type 054A (Jiangkai II class) multi-role frigate; the Honghu 
(Hull 963), a Type 903 replenishment ship.

The PLA Navy began to carry out escort missions in the Gulf of Aden and the waters 
off Somalia in December 2008.

20 January 2021
India and Singapore have signed an Implementing Agreement on Submarine Rescue 
Support and Cooperation as part of enhancing defense cooperation. The Indian Navy 
will rush in to help Singapore in case of a submarine disaster or emergency.

India had acquired two DSRVs in 2018. The DSRV system consists of a Submarine 
Rescue Vessel, a Remote Operations Vehicle, Side Scan Sonar and associated equip-
ment. The system can be rapidly mobilized by air or road to facilitate submarine rescue 
operations even at distant locations.

21 January 2021
According to the Global Defense Market Yearbook 2020 published by South Korea 
Defense Agency for Technology and Quality, South Korea was the 10th-largest arms ex-
porter in the 2015–2019 period, accounting for 2.1 percent of the world’s total defense 
exports. It ranked 11th in last year’s report.
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The United States remained the top arms exporter, followed by Russia, France, Ger-
many and China, with the five countries accounting for 76 percent of the world’s total 
defense exports.

The amount of global defense spending was estimated at U.S.$1.92 trillion last year, 
up 3.6 percent on the year, with the top five countries—the U.S., China, India, Russia 
and Saudi Arabia—accounting for 62 percent of the total.

The U.S. alone spent $732 billion, which accounted for 38 percent of the total. China 
spent $261 billion, accounting for 14 percent of the total.

The world defense budget is expected to gradually increase, surpassing the $2 tril-
lion mark in 2022. Of the total, the budget for arms purchases is forecast to increase 56 
percent from $356.7 billion in 2020 to $555.7 billion in 2026.

24 January 2021
The U.S. carrier group led by the USS Theodore Roosevelt and accompanied by, the 
cruiser USS Bunker Hill and the destroyers USS Russell and USS John Finn entered 
the South China Sea. This is the carrier’s second deployment to the region in less than 
a year’s time.

27 January 2021
After initially downplaying the significance of a new Chinese law (to come into force 
on 1 February) that loosens the use-of-force rules for the China Coast Guard, the go-
vernment of the Philippines has reversed course and filed a formal objection. 

“After reflection, I filed a diplomatic protest,” said Philippine Foreign Secretary Teo-
doro Locsin Jr. … While enacting law is a sovereign prerogative, this one—given the 
area involved or for that matter the open South China Sea—is a verbal threat of war to 
any country that defies the law; which, if unchallenged, is submission to it.”

28 January 2021
The U.S. Navy and the Japan Maritime Self-Defense Force (JMSDF) began a nine-day 
mine warfare exercise off the coast of southwestern Japan.

Named Mine Warfare Exercise (MIWEX) 1JA, the exercise is part of an annual 
series of exercises between the U.S. Navy and the JMSDF designed to increase profic-
iency in mine countermeasure operations between the two forces.

1 February 2021
Coup in Myanmar. The army arrested Myanmar leader Aung San Suu Kyi and dozens 
of ruling party officials and declared a one-year state of emergency to deal with unpro-
ven voting fraud allegations from 2020 elections. 

Denunciations poured in from the United Nations, the United States and other 
countries. This Southeast Asian nation emerged from military dictatorship in 2011.

1 February 2021
China’s Coast Guard Law comes into force on 1 February. It was passed on 22 January 
2021.
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The law allows the CCG to take all necessary measures, including the use of wea-
pons, when “national sovereignty, sovereign rights, and jurisdiction are being illegally 
infringed upon by foreign organizations or individuals at sea.”

The new rules:
• authorize Chinese maritime law enforcement personnel to use small arms if 

required by the circumstances of a perceived infraction, based on the “nature, 
degree and urgency” of the case and their own “reasonable judgment.” It recom-
mends directing fire at targets above the waterline “as much as possible.” In the 
event of more serious non-compliance, the use of deck guns would be permitted. 

• Explicitly allow the agency to halt construction or destroy structures on Chinese-
claimed land features. 

• Give the CCG broad discretion to set up temporary exclusion zones and to board 
and inspect foreign vessels within Chinese-claimed waters. 

As China claims the overwhelming majority of the South China Sea as its own, these 
measures potentially apply to a significant fraction of the world’s maritime traffic.

3 February 2021
The USS Nimitz Carrier Strike Group departed the Central Command area of responsi-
bility and moved into the U.S. Indo-Pacific region. It supported Central Command for 
more than 270 days.

4 February 2021
Two U.S. Carrier Strike Group—those of USS Theodore Roosevelt and of USS Ni-
mitz—conducted exercises in the southern part of the South China Sea, not near the 
disputed Paracel or Spratly islands

The dual carrier operations come as President Biden seeks to send a signal to both 
U.S. allies and China that the U.S. will continue to patrol the South China Sea. 

5 February 2021
USS John S. McCain conducted a freedom of navigation operation in the vicinity of 
the Paracel Islands.

8 February 2021
Admiral M Amjad Khan Niazi, Chief of the Naval Staff of the Pakistan Navy said that 
Gwadar Port, the lynchpin of the China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) project is 
a commercial port that may receive port calls by ships of different navies. 

8 February 2021
The French attack submarine SSN Émeraude has conducted a patrol in the South China 
Sea, sending a message for France on freedom of navigation and the rule of law on the 
high seas. 

This “striking proof” of French naval capacity is intended to demonstrate ability to 
deploy for extended periods and work with France’s partners, including Australia and 
the United States. Émeraude has been under way since September 2020, and she has 
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transited all the way from France through the Indian Ocean and into the Pacific, with 
stopovers in Perth and Guam. The Émeraude was accompanied by the sub tender FS 
Seine and the frigate FS Vendemiaire. 

“Why such a mission? To enrich our knowledge of this area and to affirm that in-
ternational law is the only rule that is valid, whatever the sea in which we sail,” said 
French armed forces minister Florence Parly in a social media post. “[A] nation of the 
Indo-Pacific (two million inhabitants), France has the second-largest exclusive econo-
mic zone in the world… We intend to protect our sovereignty and our interests.”

Between Grande-Terre, Reunion, New Caledonia, Wallis and Fortuna, French Poly-
nesia and other island territories, France’s Indo-Pacific lands have an EEZ area totaling 
about 3.5 million square miles.
11–16 February 2021
Exercise Aman 2021 is scheduled from 11 to 16 Feb. A total 45 countries have commit-
ted to take part. A total eleven ships from China, Japan, Russian Federation, Indonesia, 
Sri Lanka, the UK, and the USA will participate along with 112 officials of participa-
ting countries as observers.

National Institute of Maritime Affairs (NIMA) is organizing an International Ma-
ritime Conference (IMC-21) in tandem with Aman 2021 on the topic “Development 
of Blue Economy under a Secure and Sustainable Environment—A shared future for 
Western Indian Ocean Region.” It will focus on analyzing various facets of ocean eco-
nomy, the challenges that are faced with respect to its peaceful development and the 
imperatives of maritime security while identifying areas of collaboration for achieving 
common goals of maritime prosperity and security in the region. 
16 February 2021
The Indian Navy commissioned INS Karanj, its third Scorpene-class submarine. Ka-
ranj follows INS Kalvari and INS Khanderi. Three more submarines of the class will 
join the Indian Navy fleet as part of P-75 program. 

17 February 2021
The destroyer USS Russell conducted a freedom of navigation operation (FONOP) in 
the Spratly Islands, marking the first challenge to China’s maritime claims in the archi-
pelago since the start of the Biden administration.
21 February 2021
The French Navy Carrier Strike Group (CSG) set sail for a long operational deployment 
named “Clemenceau 21”. Aircraft Carrier Charles de Gaulle and its escort set course 
for the Indian Ocean. It will contribute to the stabilization and protection of national 
interests. The CSG should return to Toulon next June.
24 February 2021
The 36th Chinese naval escort taskforce held a joint naval exercise with the Singapore 
Navy in waters near Singapore.The exercise mainly practiced training subjects among 
the fleet formations such as rendezvous, maneuver and separation of the ships, as well 
as communication, joint search and rescue and other operations
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24 February 2021
At least 10 bombers H-6G and H-6J of the Chinese naval aviation force held maritime 
strike exercises. The drills come at a time when countries from outside the region, 
including the U.S. and France, are making what China considers to be provocations in 
the South China Sea.

24 February 2021
Ocean Surveillance Ship (AGI) USNS Impeccable sailed around the Paracel Islands in 
an area where Chinese SSBNs and SSNs based on Hainan island operate.

28 February 2021
The Chinese military’s Southern Theatre Command conducted a live-fire drill to test 

its response to repeated missile attacks in a “far sea”.
The drill involved the guided-missile destroyer Type 052D (Luyang III class) DDG 

Yinchuan/175, the guided-missile frigate (Type 054A Jiangkai II class) F.F.G. Hengy-
ang/568, the (Type 071 Yuzhao class) L.P.D. Wuzhishan/987, and the support ship Cha-
gan Hu.
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