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Meddelanden 
från

Kungl. Örlogsmannasällskapet
Nr 5/2021. Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde onsdagen 
den 21 april 2021
(För TiS anpassat utdrag ur protokoll)
Det digitala ordinarie sammanträdet ägde rum onsdagen den 21 april 2021 på Sjöfarts-
huset i Stockholm i närvaro av 59 ledamöter varav 6 i Sjöfartshuset och 53 via digital 
uppkoppling. Sammanträdet hade utöver deltagare i Sverige även deltagare på plats i 
Frankrike och Storbritannien.
§ 1 Förklarades sammanträdet för öppnat.
§ 2 Meddelades att sedan föregående möte har akademiens Förste Hedersledamot   
  HRH Prince Philip, Duke of Edinburgh avlidit den 9 april. Ordförande påkal-  
  lade en stunds tystnad.
§ 3 Föredrogs föregående sammanträdesprotokoll från det digitala sammanträdet   
  2021-03-17 i Stockholm, som med godkännande lades till handlingarna.
§ 4  Ordförande orienterade om att information om HRH Prince Philip och en kopia  
	 	 av	akademiens	kondoleansbrev	till	Queen	Elizabeth	II	finns	utlagt	på	hemsidan.		
  Planeringen för KÖMS 250 år löper på enligt plan. Jubileumsprogrammet lig-  
  ger fast, men styrgruppen gör löpande riskbedömningar av pandemiläget.   
  KÖMS har deltagit i ett intressant seminarium tillsammans med KKrVA och   
  Académie de marine.
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§	5	 Kassaförvaltaren	gav	en	kort	sammanfattning	av	ÅR	2020	finansiella	instru-	 	
  ment. 2020 var ett framgångsrikt år för akademien. Resultatet blev plus 168 tkr.  
  Vid årsskiftet 2020–2021, var värdepappersinnehavet 13,7 mkr.
  Redovisade OL Sven Rudberg kortfattat revisionsberättelsen för 2020, vad   
  revisorerna särskilt har granskat samt rekommenderade att styrelsen beviljades  
  ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020
  Ställdes fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Beslutade sammanträdet med   
  acklamation att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.   
  Meddelade sekreteraren att 62 jakande poströster för ansvarsfrihet har inkom-  
  mit. Tackade ordförande ledamöterna för förtroendet, kommenterade kort säll-  
  skapets framgångsrika placeringsstrategi med utdelning från säkra värde-  
  värdepapper samt tackade kassaförvaltaren för hans gedigna arbete.    
  Anmärkning: Årsredovisningen och revisionsberättelsen har skickats till   
	 	 samtliga	svenska	ledamöter	och	finns	publicerad	på	hemsidan.
§ 6 Beslut om årsavgift 2022 och sammanträdesdagar för 2021–2022.
  Styrelsen har föreslagit en oförändrad årsavgift 500 SEK för 2022. Ledamö-   
  terna har även beretts möjlighet att rösta om förslaget. Efter ytterligare bered-   
  ning av ärendet föreslår dock styrelsen att frågan ajourneras till valsamman-   
  trädet och att en ny omröstning då genomförs. Beslutade sammanträdet att   
  ajournera frågan till valsammanträdet i september
  Meddelade sekreteraren att styrelsen föreslår följande sammanträdesdagar för   
  verksamhetsåret 2021–2022.

Onsdagen den 1 december 2021 i Stockholm, kl. 18.00.
Måndagen den 24 januari 2022 i Karlskrona, kl. 18.00.
Onsdagen den 16 februari 2022 i Stockholm, kl. 18.00.
Onsdagen den 16 mars 2022 i Stockholm, kl. 18.00.
Onsdagen den 20 april 2022 i Karlskrona, kl. 18.00.
Onsdagen den 18 maj 2022 i Göteborg, kl. 18.00.
Onsdagen den 24 augusti 2022 i Stockholm, kl. 18.00. (Nomineringssammanträde)
Onsdagen den 21 september 2022 i Stockholm, kl. 18.00. (Valsammanträde) 
Torsdagen den 12 oktober 2022 i Göteborg kl. 18.00.
Tisdagen den 15 november 2022 i Karlskrona, kl. 16.30 (Högtidssammanträde)

  Beslutade sammanträdet att fastställa styrelsens förslag till sammanträdes-  
  dagar. Meddelade sekreteraren att 62 jakande poströster som godkänner sam-  
  manträdesdagarna för verksamhetsåret 2021–2022 har inkommit.
§ 7 Höll ordinarie ledamoten Fredrik Lindén inträdesanförande under rubriken Ett   
	 	 ubåtsvapen	i	tiden,	med	flexibilitet	och	anpassning	som	ledstjärna. Följde lång   
  och engagerad frågestund.
§ 8 Sekreteraren orienterade om styrelsens bristanalys, dagsläget vad avser antalet   
  ledamöter totalt och hur dessa är fördelade till vetenskapsgrenarna samt årets   
  kandidater till inval. Kort diskussion om kandidaterna.
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§ 9 Inga övriga frågor framfördes.

§ 10 Orienterade sekreteraren att de kommande sammanträdena genomförs ons-  
  dagen den 19 maj 2021 i Stockholm, kl. 18.00. Digitalt ordinarie sammanträde.  
  Slutet sammanträde. Stadgeenliga förhandlingar. Första diskussion om de före-  
  slagna kandidaterna till inval. Orientering i aktuellt ämne av vetenskapsgren I.

  Samt efter sommaruppehållet med vaccin i våra kroppar så hoppas styrelsen   
  att få återse ledamöterna vid ett fysiskt och digitalt sammanträde onsdagen   
  den 18 augusti 2021 i Stockholm, kl. 17.30. Sammanträdet är ett ordinarie sam-  
  manträde (nomineringssammanträde) i Stockholm på Sjöhistoriska museet.   
  Slutet sammanträde. Stadgeenliga förhandlingar med diskussion om de före  
  slagna kandidaterna till inval samt beslut om högsta antalet ledamöter som får   
  väljas in under 2021 och fastställande av vallistor. Inträdesanförande av OL   
  Per Öhrstedt.

§ 10 Förklarades sammanträdet för avslutat. 

Vid protokollet,

Bo Rask
Akademiens sekreterare

Nr 6/2021. Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde onsdagen 
den 19 maj 2021
(För TiS anpassat utdrag ur protokoll)
Det digitala ordinarie sammanträdet ägde rum onsdagen den 21 april 2021 på Sjöfarts-
huset i Stockholm i närvaro av 41 ledamöter varav 4 i Sjöfartshuset och 37 via digital 
uppkoppling. Sammanträdet hade utöver deltagare i Sverige även deltagare på plats i 
Danmark, Norge och Storbritannien.

§ 1 Förklarades sammanträdet för öppnat.

§ 2  Meddelades att sedan föregående sammanträde har OL Lars Thomasson avlidit  
  den 1 maj. Ordförande påkallade en stunds tystnad.

§ 3 Föredrogs föregående sammanträdesprotokoll från det digitala sammanträdet   
  2021-04-21 i Stockholm som med godkännande lades till handlingarna.

§ 4  Ordförande orienterar. Planeringen för KÖMS 250 år löper på enligt plan. Ju-  
  bileumsprogrammet ligger fast, men styrgruppen gör löpande riskbedömningar  
  av pandemiläget. Styrgruppen med stöd av medicinsk expertis hade överlägg-  
  ningar den 18 maj varvid beslutades att fullfölja planeringen.

§ 5 Vetenskapsgren I orienterade i aktuellt ämne. OL Jon Wikingsson orienterade   
  om Nya	ledningsmetoder	för	sjöstridsförbanden. Följde engagerad frågestund.
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§ 6 Sekreteraren orienterade om årets kandidater till inval och varför orienteringen  
	 	 upprepas	flera	gånger.

§ 7 Sekreteraren orienterade om den indonesiska ubåten KRI Nanggala totalförlust  
  och ubåtsräddning i allmänhet.

§ 8 Inga övriga frågor framfördes.

§ 9 Orienterade sekreteraren att det kommande sammanträdet efter sommaruppe-  
  hållet med vaccin i våra kroppar, genomförs som ett fysiskt och digitalt sam-  
  manträde onsdagen den 18 augusti 2021 i Stockholm, kl. 17.30. Sammanträdet  
  är ett ordinarie sammanträde (nomineringssammanträde) i Stockholm på Sjö-  
  historiska museet. Slutet sammanträde. Stadgeenliga förhandlingar med diskus- 
  sion om de föreslagna kandidaterna till inval samt beslut om högsta antalet   
  ledamöter som får väljas in under 2021 och fastställande av vallistor.    
  Inträdesanförande av OL Per Öhrstedt.

§ 10 Förklarades sammanträdet för avslutat. 

Vid protokollet,

Bo Rask
Akademiens sekreterare
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Ordföranden har ordet

Vi har nu arbetat och levt i digital isolering i mer än 15 månader och vi har alla stått 
ut och försökt att göra det bästa av situationen. Just nu ser det ut som att det äntligen 
går	att	träffa	varandra	i	det	verkliga	livet	och	jag	ser	fram	emot	att	träffa	er	alla	under	
höstens verksamhet med jubileumsfokus i Karlskrona, Göteborg och Stockholm där 
marinens musikkår kommer att vara ett stående inslag.

Just nu avslutas US Baltops i Östersjön där Sverige har deltagit sedan tidigt -90 tal. 
Även Ryssland har deltagit och det är bara att konstatera hur mycket det säkerhetspoli-
tiska läget har förändrats sedan dess.

Vårt internationella engagemang utvecklas även inom KÖMS där vi under året kom-
municerar med Académie	de	marine och sedan i början av juni även med Deutsches	
Maritimes Institut där vi under hösten kommunicerar vidare.
Med	fler	 internationella	 infallsvinklar	och	kompetenser	kan	vi	 gemensamt	 stärka	

den maritima dialogen och argumentationen.
Vi gläds åt utvecklingen i Göteborg och vidareutvecklingen av AMF 4 där ledamo-

ten Fredrik Herlitz tillträder som förbandschef under hösten. Det blir intressant att följa 
den fortsatta utvecklingen.

Utvecklas gör också vårt bibliotek i Karlskrona där vi nu arbetar med att hitta mer 
förvaringsutrymmen för all dokumentation som KÖMS förvaltar då marinen växer 
och behöver de ytor vi använder.

Vi stödjer även marinen i dess planering av 500-årsjubileet nästa år där vi räknar 
med att medverka.

Vi fortsätter att bevaka och argumentera vad gäller Försvarsbeslutet där vi fortsatt 
vill vara en dialogpartner och möjlig remissinstans för maritima intressen. Med mer 
internationella dialoger kan vår argumentation få än bättre gehör.

I detta nummer av TiS ligger fokus på den tekniska utvecklingen och jag önskar er 
intressant läsning om vad som är på gång inom området.

Väl mött och en glad sommar!
Anders Grenstad
Ordförande i Kungl. Örlogsmannasällskapet
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Hit First, Hit Hard, Keep on Hitting1

Välkommen till ett fullmatat sommarnummer att läsas i hängmattan, i segelbåten i 
väntan på vind eller på att det skall nappa.

Inledningsvis återges statsrådet Hultqvists tal till Kungl. Örlogsmannasällskapet 
den 17 mars, 2021. Härefter följer två inträdesanföranden; sinsemellan mycket olika. 
Ledamoten Mattias Svedin berättar historien om den svenska logistikens utveckling 
under senare år; en svart fars. Ledamoten Leif Grundberg skriver om de historiska 
hemligheter	som	finns	att	upptäcka	på	Östersjöns	botten.

I övrigt speglar numret verksamheten i Vetenskapsgren III – Maritim teknik. Veten-
skapsgrenen presenteras av ledamöterna Mats Elofsson och Håkan Nilsson, ordförande 
respektve vice ordförande. Inledningsvis kommer fyra artiklar om innovation. Hans 
Liwång och Johan Granholm skriver principiellt om innovation för framtidens materi-
elsystem medan Håkan Henning skriver om hur mjukvarostyrda sensorer kan utnyttjas 
för att erhålla nya förmågor. Den fjärde, av ledamöterna Per Edling, Fredrik Lindén 
och Jon Wikingsson handlar om taktisk innovation; gemensam sjömålsbekämpning. 
Det kan inte nog understrykas att det är den innovative som segrar! Men innovation 
kräver ett innovativt klimat – och är därmed en ledningsfråga!

Härefter kommer ett antal artiklar om, kan man säga, resultatet av innovativt tän-
kande. Kommendörkapten Thomas Ljungqvist skriver om undervattensdomänen – och 
kompletterar	därmed	Edling	m.fl.	artikel	medan	Fredrik	Wising	skriver	om	radarut-
veckling. Ledamoten Patrik Selling och örlogskapten Jonas Kindgren skriver båda om 
bl.a. autonoma, obemannade farkoster. Dessa autonoma farkoster blir en gamechanger	
samtidigt som ledamoten Per Stefensons artikel om nya bränslen pekar fram mot en 
revolution!

Åter till rubriken: hit	first,	hit	hard,	keep	on	hitting. Det är viktigt att inte låta sig 
bländas av teknikens möjligheter. Syftet får aldrig tappas med blicken: att vinna stri-
den även i hårt väder och i en kaotisk stridssituation!

Inte minst pandemin har åter visat på svensk krishanterings svagheter. Dessa och 
andra säkerhetsfrågor analyseras av ledamoten Magnus Haglund i en artikel om den 
nationella säkerhetsstrategin och hur denna bör utvecklas. Numret avslutas med recen-
sioner av ledamoten Peter Hore och av undertecknad. 

1. Sir John Fisher: Memories (1919)

Redaktörens spalt
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En av de viktigaste punkterna i det nyligen genomförda Nato-toppmötet var förhål-
landet till Kina. Ledamoten Eudeline ger oss som vanligt en nyttig uppdatering. Den 
maritima strategin är i princip global; vi har därför inte råd att tänka bort detta land 
som har som mål att (åter) bli världens centrum!

Deadline för nästa nummer är den 15/9. Numret har en särskild inriktning mot 
sjöfart och annan maritim industri.

Trevlig sommar!

Lars Wedin
Redaktör för Tidskrift i Sjöväsendet
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Kungl. Örlogsmannasällskapets 
250-års jubileum

Genomförande av 250-årsjubileet
Efter	sommaren	startar	Kungl.	Örlogsmannasällskapets	 jubileumsfirande.	Det	första	
genomförandet äger rum på Sjöhistoriska museet i Stockholm den 28 augusti där Mu-
sikdirektör Andreas Hansson föreläser om ”Flottans musik en marin kulturbärare”. 
Till detta spelar Marinens Musikkår.

Jubileet fortsätter därefter under september och oktober månad med heldags genom-
förande i såväl Karlskrona som Göteborg.

Jubileumsveckan kommer att genomföras under vecka V145 i Stockholm med in-
tressanta förevisningar och symposier i linje med vad som tidigare har meddelats och 
avslutas med marinkonferensen på Medelhavsmuseet.

Jubileumsskriften är under framtagande och kommer att presenteras på Sjöhisto-
riska museet i Stockholm under eftermiddagen fredagen den 12 november.

Jubileets höjdpunkt blir Högtidssammanträdet och Jubileumsmiddagen som genom-
förs på Musikaliska och Grand Hotel den 15 november vilket är akademiens årsdag. 
Det är då 250 år sedan Christopher Falkengréen samlade sina kollegor till det första 
akademimötet.

Akademiens ledamöter kommer löpande att få inbjudningar till de olika aktivite-
terna, dessutom kommer speciellt inbjudna att få riktade inbjudningar.

Vid genomförandet av samtliga jubileumsaktiviteter kommer hänsyn att tas till 
Folkhälsomyndighetens rådande rekommendationer avseende pandemin.
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Sammanhållande för jubileet är projektledaren, ledamoten Per-Anders Emilson (e-
post: pa@paemilson.se).
Nedan	finner	ni	en	sammanställning	av	de	jubileumsaktiviteter	som	kommer	att	ge-
nomföras:

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 under eftermiddagen på Sjöhistoriska museet i Stock-
holm.

Den 30 september 2021. Kungl. Örlogsmannasällskapet 250 år i Karlskrona. 
Syftet med dagen är att visa upp akademiens verksamhet nu och i en historisk kontext 
med	material	 från	 akademiens	bibliotek.	Genomförandet	 äger	 rum	 i	Sjöofficerssäll-
skapets i Karlskrona lokaler samt Kungl. Örlogsmannasällskapets bibliotek. Marinens 
Musikkår spelar under dagen.

Den 14 oktober 2021. Kungl. Örlogsmannasällskapet 250 år i Göteborg. 
Målet är att presentera och informera om Kungl. Örlogsmannasällskapets roll som 
Sveriges Marina Akademi samt analysera och belysa centrala frågor och utmaningar 
för svensk sjöfart, forskning och teknikutveckling. Det blir aktiviteter vid Göteborgs 
Garnison under förmiddagen som följs av sjötransport till S/S Marieholm där lunch 
serveras. Därefter följer ett symposium i Wallenstamsalen Göteborgs stadsmuseum 
och slutligen middag på The Royal Bachelors Club för inbjudna gäster. Marinens Mu-
sikkår kommer att framföra musikstycken under hela 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 i heldagsform på Berga 
och på Hårsfjärden. 

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

Den 10 november 2021. Framtidens marina teknik – svensk forskning   
och teknikutveckling. 
Genomföres under eftermiddagen i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens loka-
ler, Stockholm. Syftet är att presentera trender och visioner inom forskning och
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teknikutveckling under medverkan av svenska framstående försvarsindustriföretag, 
Försvarets forskningsinstitut samt universitet.

Den 11 november 2021.  Marinkonferens – Marinen som strategisk resurs.
Marinkonferensen genomförs som ett halvdagssymposium i Medelhavsmuseets loka-
ler. Deltagare blir representanter från Riksdag, Regering, försvarsledning, näringslivet 
m.fl.

Den 12 november 2021. Bokrelease av Jubileumsskrift. 
Konteramiralen och hedersledamoten Thomas Engevall presenterar Jubileumsskriften. 
Aktiviteten genomföres under eftermiddagen på Sjöhistoriska museet i Stockholm och 
avslutas med mingel.

Den 15 november 2021 Högtidssammanträde och Jubileumsmiddag. 
Högtidssammanträdet genomför på Musikaliska (Nybrokajen) i Stockholm med start  
kl 16.00. Jubileumsmiddagen genomförs på Grand Hotel i direkt anslutning till Hög-
tidssammanträdet.
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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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 Försvarsminister
PETER HULTQVIST

Statsrådet	Peter	Hultqvist	är	sedan	valet	2014	
Sveriges försvarsminister.

Anförande för KÖMS den 17 mars 2021 
Ett nytt säkerhetspolitiskt läge kräver en starkare militär förmåga. Det var inte utan 
konvulsioner, tröghet, låsningar och bristande förmåga till insikt som Sveriges nya 
säkerhetspolitiska strategi växte fram. 

När jag, före den ryska operationen mot Krim 2014, pekade på den ryska upprust-
ningen, de mer omfattande övningarna och bygget av militär förmåga som något som 
försämrade det säkerhetspolitiska läget, möttes jag av motstånd. I etablerade politiska 
kretsar och på regeringsnivå var det inte accepterat att tala klarspråk.

Även före 2014 var Ryssland ett auktoritärt styrt land som var berett att använda 
militär makt för att uppnå politiska mål. Trots att det tydligt bevisats i fallet Georgien 
2008, där idag cirka 20 procent av landytan är ockuperad av Ryssland, ville man inte 
se det så. Efter den illegala annekteringen av Krim och de alltjämt pågående strids-
handlingarna i östra Ukraina, vände hela västvärlden. EU har sedan dess upprätthållit 
sanktioner.

Fakta är följande: Ryssland är berett att bryta mot internationell rätt när det anses 
gagna dess syften.
Sedan	konflikten	i	Ukraina	startade	har	drygt	13	000	personer	dött.	Kriget	fortsät-

ter	att	skörda	offer.	Att	besöka	krigssjukhus	i	Kiev	ger	en	tydlig	inblick	i	den	blodiga	
vardag	som	är	en	realitet.	En	realitet	som	bara	är	cirka	två	timmars	flygresa	från	Sve-
rige. Vår solidaritet med Ukraina måste vara tydlig och vi måste alltid slå vakt om 
internationell rätt.

Samtidigt pågår, i förhållande till EU och dess medlemsländer, ständigt pågående 
försök att splittra, underminera och försvaga kraften i sanktionerna. Budskapet mot 
dessa försök måste vara tydligt. Sanktionerna ligger fast och förnyas. Folkrättsbrott 
blir inte mer acceptabelt bara för att åren går.

Detta är den säkerhetspolitiska miljö som motiverar en ny inriktning för det svenska 
försvaret. Det säkerhetspolitiska läget har försämrats över tid. Därför var den nästan 
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25-procentiga ökningen av försvarsutgifterna mellan 2015–2020 nödvändig. Den nyss 
beslutade ökningen med över 40 procent mellan 2021–2025 är lika nödvändig. Att ver-
ka för stabilitet och kontinuitet i uppbygganden av Sveriges militära förmåga har varit 
min och regeringens bestämda ambition. 
Det	förutsätter	ordning	och	reda	 i	de	offentliga	finanserna,	vilket	har	varit	och	är	

fortsatt en ledstjärna för vår regering. Det är viktigt för att etablera en hållbar och 
långsiktig	finansiering	av	det	svenska	försvaret.	Det	var	nödvändigt	att	gå	från	ett	in-
satsförsvar avsett för internationella operationer till ett nationellt försvar. Det handlar 
om försvaret av Sverige!

* * *
I vårt närområde kan vi se förstärkningar av både den ryska Östersjömarinen och den 
Norra marinen. Det handlar om investeringar som idag gör det möjligt för Ryssland att 
operera i Nordatlanten enligt ett mönster som går igen från det kalla kriget. Övning-
arna/operationerna syftar till att skära av försörjningslinjer mellan USA och Europa, 
men också att tydliggöra sin närvaro i Arktisområdet. Utvecklingen pekar också på hur 
det som sker i Arktis hänger nära ihop med vad vi ser i såväl Atlanten som Östersjön.
När	det	gäller	förhållandena	i	Arktis	finns	det	ingen	anledning	att	glömma	att	Ryssland	

i	strid	med	 internationell	havsrätt	vill	 reglera	möjligheten	 till	 trafik	 i	nordostpassagen	
enligt egna regler och principer. Ryssland visar också ett allt större intresse för Svalbard. 

Från tid till annan görs också avlysningar av så kallade FIR-områden (Flight	Infor-
mation Region) efter norska kusten men också i Östersjöområdet. Motivet anges vara 
testverksamhet, men det blir i praktiken ett sätt att demonstrera makt och närvaro. 

På den svenska västkusten har en ökad aktivitet noterats. Bland annat så har en 
direkt rysk gränskränkning ägt rum vilket markerats från svensk sida. Rysk marin 
bedriver idag verksamhet ända fram till Storbritanniens territorialvatten. Verkansom-
rådet har expanderat vilket ger belägg för ökade ambitioner och som ställer ökade krav 
på många nationer. 
Det	finns	också	anledning	att	 påminna	om	den	 långsiktigt	 strategiska	 förändring	

som närvaron av North	Stream	2 leder till. Denna gasledning, i bland annat svensk eko-
nomisk zon och i Gotlands närhet, skapar ett ryskt bevakningsintresse som självfallet 
alla stater i dess närhet kommer att få förhålla sig till. 

* * *
Försvarsmaktens huvuduppgift är att försvara Sverige mot väpnat angrepp. Som en del 
av krigsorganisationens samlade förmåga ska huvuddelen av de marina förbanden vara 
omedelbart tillgängliga och ha en hög initial förmåga att lösa uppgifter i närområdet. 
Tyngdpunkten för marinen ska vara att möta ett väpnat angrepp i Östersjön.

I händelse av en kris skulle Nordatlanten och den skandinaviska halvön komma att 
spela viktiga roller för militärt stöd från Nordamerika till Europa.

Marinen genomför dygnet runt, året om, nationella operationer för sjöövervakning 
och	hävdar	vår	territoriella	integritet.	Liksom	flygvapnet	har	marinen	att	uthålligt	över	
tid bevaka Sveriges gränser och visa att vi är beredda att försvara vår integritet och 
suveränitet. Uppgiften kräver uthållighet och skicklighet. Genom närvaron till sjöss 
hävdar marinen svenska intressen enligt internationell rätt. Ingen nation ska i kraft av 
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självpåtagen	rätt	kunna	motivera	stegvis	framflyttning	av	position	eller	dominans	över	
vissa farvatten. 

Därför är den internationella övningsverksamhet som svensk marin deltar i oer-
hört viktig. Den visar, oavsett om det är efter den norska kusten, utmed västkusten, 
i Öresund eller i olika delar av Östersjön, att vi tillsammans med andra länder menar 
allvar. Vi upprätthåller genom övningarna och vår operativa verksamhet respekten för 
internationell lag och rätt. Vi demonstrerar kompetens och bidrar till att höja den sä-
kerhetspolitiska tröskeln.

Särskilt intressant är att övningar också ger en stor vana att samverka. Övningar är 
en förutsättning för trovärdig operativ samverkan. Samarbetet mellan den svenska och 
finska	marinen	är	ett	sådant	exempel.	
Det	svensk-finska	samarbetet	tog	fart	på	allvar	2015	och	i	dag	finns	ett	väl	utveck-

lat koncept för ett gemensamt förband kallat Swedish	Finnish	Amphibious	Task	Unit. 
Samarbetet mellan våra mariner på sker på bredden och djupet, som till exempel inom 
FISE NAVAL som är den marina komponenten i det försvarsmaktsgemensamma FISE 
OPS. Tanken är att nå full operativ förmåga redan 2023. Enkelt sagt ska de marina 
förbanden	 kunna	 genomföra	 operationer	 tillsammans	 under	 en	 och	 samma	 finska,	
svenska eller gemensamma marina ledning som en pusselbit i en större kontext. 
Swedish	Finnish	Naval	Task	Group (SFNTG) är i praktiken en gemensam styrka. 

Svensk	och	finsk	marin	har	nu	mycket	goda	förutsättningar	att	agera	gemensamt	på	
djupet i en riktig krissituation. Bara det förhållandet utgör en viktig säkerhetspolitisk 
signal. Samtidigt rullar det täta sjöövervakningssamarbetet SUCFIS (Sea	Surveillance	
Cooperation Finland-Sweden)	på.	Här	finns	en	stabil	bottenplatta	av	gemensam	läges-
uppfattning.

* * *
Det är ett direkt svenskt intresse att samverka med länder som Finland, övriga Norden, 
de baltiska länderna, Polen, Tyskland, Nederländerna, Frankrike, Storbritannien och 
USA	när	det	gäller	hela	geografin	från	Arktis	till	Östersjön.	Hela	området	måste	ses	
som en helhet där allt hänger ihop. Strategiskt, resursmässigt och operativt. 

Jag vill här också lyfta fram regeringens inriktning att fördjupa samarbetet med 
Danmark med särskilt fokus på södra Östersjön, Östersjöinloppen och Västerhavet, 
inte minst då skyddandet av kommunikationslinjer och försörjningstrygghet är ett vi-
talt gemensamt intresse för såväl Danmark som Norge och Sverige.

För närvarande pågår utveckling av det marina samarbetet med Danmark i enlighet 
med det MoU jag och min danska försvarsministerkollega undertecknade 2016. Det 
fördjupade samarbetet förväntas omfatta sjöövervakning, alternativ marin basering 
med ömsesidigt logistikstöd i respektive lands hamnar samt förenklade procedurer för 
tillträde till respektive lands territorium. Denna fördjupning av det marina samarbetet 
förväntas utgöra en god grund för fortsatt fördjupning av samarbetet med Danmark.

Vårt närområde är viktigt för Sveriges försörjningstrygghet. Bevarad frihet och oin-
skränkt tillträde på de öppna haven innebär fria kommunikationslinjer och möjliggör 
försörjningstrygghet i fred, kris och krig. Detta har stor betydelse för såväl civil som 
militär sjöfart.

Vårt samarbete med andra är avgörande betydelse för vårt lands säkerhet!
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Låt mig säga några ord om Marinens utveckling under föregående försvarsbesluts-
period. 
Förbandsverksamheten	 tillfördes	 under	 perioden	 2015−2020	 omfattande	 resurser	

och marinförbanden vidareutvecklade och fördjupade sin övningsverksamhet med ett 
tydligare närområdesfokus. En extensiv övningsverksamhet genomfördes nationellt, 
bilateralt och multinationellt med särskilt fokus bilateralt på USA och Finland. 
Flera	 beslut	 om	 anskaffning,	 livstidsförlängning	 och	 modifieringar	 fattades	 och	

verkställdes under perioden avseende marina plattformar och materiel. Detta i syfte att 
under perioden och längre fram öka den marina förmågan och öka redundansen. Bland 
annat så beslutades: 

•	 Halvtidsmodifiering	och	uppgradering	av	korvetterna	Gävle och Sundsvall,
•	 livstidsförlängning av ubåten Södermanland	och	halvtidsmodifiering	för	ubåtar	av	

Gotlandsklass, 
•	 anskaffning	av	nytt	signalspaningsfartyg	som	plattform	för	den	kvalificerade	far-

tygsbaserade signalspaningen,
•	 anskaffning	av	ny	sjömålsrobot	och	ny	lätt	torped,
•	 nyanskaffning	av	ett	antal	Stridsbåt	90	och	livstidsförlängning	för	Försvarsmaktens	

hela bestånd av stridsbåtar.

* * *
Att bygga marin förmåga tar tid. Det kräver stora initiala investeringar i form av far-
tyg, materiel och vapensystem. Personalen måste vara skicklig, ordentlig utbildad och 
erfaren. Stabilitet i marin utveckling kräver långsiktigt tänkande och insikt. Men när 
vi bedömer framtiden, måste vi även ha klart för oss var vi kommer ifrån. Försvarsbe-
slutet 2004 sätter ännu sin prägel då vi kan konstatera att numerären för plattformar, 
förmågebredd, personalvolymer och närvaro till sjöss har en förbättringspotential. Det 
kommer att ta tid att bygga den militära förmågan. Men jag ser försvarsbeslutet från 
december 2020 som en bra utgångspunkt att gå vidare ifrån och vill särskilt lyfta fram 
följande ambitioner:

•	 En	utökad	förmåga	att	verka	i	flera	operationsinriktningar	blir	ett	faktum	genom	ett	
nytt	amfibieregemente	i	Göteborg.	Den	nya	amfibiebataljonen	ökar	den	operativa	
förmågan väsentligt.

•	 Antalet ubåtar ökar från fyra till fem, vilket skapar större uthållighet och förstärker 
vår förmåga att inhämta underrättelser och kontrollera havsområden. 

•	 Korvettdivisionerna	vidmakthålls	och	utvecklas	genom	att	halvtidsmodifiering	av	
Visbykorvetterna påbörjas. Sjömålsrobotar och ubåtsjakttorpeder omsätts.

•	 Äntligen utvecklas luftförsvarsförmågan på Visbykorvetterna genom investering i 
robotluftvärn. Det förstärker påtagligt svensk luftförsvarsförmåga.

•	 Förberedelser	 inleds	 för	 anskaffning	 av	nya	ytstridsfartyg	under	perioden	2021–
2025. Inriktningen är att 2 nya fartyg ska levereras under perioden 2026–2030. Det 
handlar om ersättare till korvetter i Gävleklass.
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•	 Anskaffning	av	ytterligare	två	nya	korvetter	påbörjas	innan	2030.
•	 Röjdykarfartyg	halvtidsmodifieras	och	minröjningsfartyg	livstidsförlängs.	
•	 Ett	nytt	buret	luftvärnssystem	för	amfibiebataljonerna	anskaffas.
•	 Förmåga att verka från land med tung sjömålsrobot vidmakthålls tills ersättnings-

system i form av landbaserad tung sjömålsrobot har förbandssatts i perioden 2026–
2030.

•	 Omsättning av båtar, robotar och övrig organisationsbestämmande materiel för am-
fibiebataljonerna	påbörjas	under	perioden.

•	 Marinens logistikfunktion förstärks genom etablering av ett sjörörligt logistikkon-
cept	med	två	marina	basbataljoner.	Anskaffning	av	nya	fartyg	för	basbataljonerna	
påbörjas	under	perioden	2021−2025.

Jag vill också lyfta in två perspektiv i detta beslut som är särskilt viktiga att tydliggöra:
1. Den	ökade	förmågan	att	i	kris	verka	i	flera	riktningar	är	av	central	betydelse.	Det	

nya	amfibieregementet	i	Göteborg	i	kombination	med	moderniseringen	av	korvetter	
och ytterligare en ubåt möjliggör denna utveckling. Detta är strategiska satsningar.

2. Beslutet ger underlag för en kontinuitet i framtida försörjning av fartyg till marinen. 
Rätt	 hanterat	 kan	 försvarsbeslutet	 2020	 vara	 plattformen	 för	 ett	 jämnare	 flöde	 i	
framtida marint byggande. Marint byggande kräver ingenjörer, tekniker och en rad 
specialkompetenser som endast kan bevaras genom att projekt fortgår. Det handlar 
om att ha en strategisk syn på varvsproduktion. Vi måste också värdera den unika 
kompetens i marint byggande som vi besitter. I ett internationellt perspektiv är Sve-
rige en av få nationer som behärskar ubåtsteknologi. För farvatten som Östersjön 
med dess särskilda förhållanden så ligger vi i absolut toppklass. 

Marinens uppgifter i vardagen är tydliga. Det handlar om fem huvudinriktningar i hela 
skalan	över	fred,	gråzon,	konflikt	till	krig.	Karaktäristiskt	för	marinstridskrafterna	är	
att metodiken är densamma oavsett övning eller skarp verksamhet och oavsett kon-
fliktnivå.	
Marinen	verkar	långt	innan	en	fiende	kan	skönjas	och	utgör	en	viktig	del	i	tröskeln	

för	att	konflikter	aldrig	ska	uppstå.	Det	handlar	om:
1.	 Marinen	ska	genom	en	effektiv	underrättelseinhämtning	på	ett	tidigt	stadium	skapa	

en bild av en motståndares förmåga, vilja och inriktning. 
2. Genom närvaro markerar marinen svensk integritet och suveränitet och skapar res-

pekt för gränser och internationell lag och rätt.
3. Den sjömilitära beredskapen och förmågan ska kunna förebygga kriser och av-

skräcka en motståndare.
4.	 Marinen	ska	bedriva	sjöfartsskydd,	skydda	handelstrafik,	fiske	och	kustnära	infra-

struktur.
5. Marinen ska kunna ingripa direkt i den händelse att en motståndare på något sätt 

kränker svensk suveränitet och intressen. 
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Den svenska marinen är uppbyggd och tränad för att verka optimalt i vårt närområde 
med	sin	utmanande	maringeografi	och	ofta	korta	stridsavstånd.	Miljön,	med	närheten	
till Ryssland och dess kapaciteter, är här självfallet en viktig faktor. Den kompetens 
som vi har är operativt väl utvecklad och resultaten från olika typer av övningsverk-
samhet visar att den svenska marinen håller en hög standard. I det perspektivet noteras 
med tillfredsställelse viljan till samövning och operativt samarbete hos våra partners. 

* * *
Min uppfattning är att vi i den försvarspolitiska helheten, där samverkan mellan ma-
rin,	flyg	och	armé	är	grundstommen,	startat	en	stegvis	förstärkning	av	alla	vapenslag.	
Dessa ska kunna samverka och komplettera varandra för att ge maximal tröskelhöjning 
och slagkraft för Sverige i fred, gråzon och ytterst krig. 

Vi har en avsevärd väg att gå innan Försvarsmaktens förmåga har nått den punkten 
då fortsatta ekonomiska nivåhöjningar inte längre är nödvändiga. Men de senaste sex 
åren har trenden brutits och den militära förmågan har tydligt ökat i bygget av det 
nationella försvaret. 

För marinens del ser jag det beslut som nu fattats för 2021–2025 som en del i en 
längre process. För denna materiel- och utvecklingstunga försvarsgren är planerings-
cykeln	väldigt	lång.	Att	2004	ännu	års	försvarsbeslut	så	tydligt	präglar	flera	aspekter	av	
marinen idag, säger något om vikten av att både tänka och agera långsiktigt. 

Det säkerhetspolitiska läget har inte gjort att marinens betydelse minskat. Verklig-
heten är den motsatta!

* * *
Tack för att ni har lyssnat. 
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 Ledamoten
LEIF GRUNDBERG

Leif	Grundberg	är	fil.dr	i	arkeologi	och	var	2015-2021	
överintendent	och	chef	för	Statens	maritima	och	trans-
porthistoriska	museer	(SMTM).	Han	har	tidigare	bl.a.	
varit	departementsråd	och	chef	för	Kulturarvsenheten	
vid	Kulturdepartementet.

Östersjöns hemligheter – ett ”världsarv” under 
ytan. Om Vrak och den glömda flottan
Inträdesanförande	i	Kungl.	Örlogsmannasällskapet	hållet	vid	sällskapets	ordinarie	
sammanträde	i	Stockholm	och	via	webb	den	17	februari	2021.	
Abstract: Due to the long history of the Baltic Sea and the exceptional natural con-
ditions there are thousands of well-preserved shipwrecks at the bottom of the sea 
that are unparallelled in other parts of the world. The world-famous 17th century 
ship Vasa is just the tip of the iceberg and a large number of new discoveries have 
been made in recent years. One such example is the ship Bodekull, which sank in 
1678 near Dalarö. In order to both protect and highlight this amazing cultural he-
ritage a diving park has been created at the Dalarö area, where a large number of 
unique remains are found.

To make the underwater cultural heritage known to the public, SMTM will open 
a new museum in 2021 called VRAK – Museum of Wrecks. It depicts the entire 
marine archaeological heritage of the Baltic Sea and its research. One of the wrecks 
presented in the museum is Resande Man, a legendary wreck with a stunning his-
tory that has recently been identified.

Recent discoveries have shown that many of the Swedish sailing fleet’s ships have 
been deliberately sunk and therefore preserved. It is the basis of the six-year re-
search program ”The Lost Navy. Sweden’s ‘blue’ heritage c. 1450-1850” starting in 
2021 within the framework of Cemas, a collaboration between SMTM and Stock-
holm University. Approximately 785 known Swedish warships from the period in 
question shall be identified and form the basis for archaeological, historical and 
ethnological studies.

Given the unique cultural heritage, there is reason to consider a series nomina-
tion as a World Heritage Site. There are very few UNESCO world heritage sites that 
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include underwater cultural heritage. Many prerequisites for a nomination have 
already been fulfilled and the criterion of long-term protection of the remains can 
be achieved through agreements between the Baltic States. In Sweden, cooperation 
to develop surveillance of particularly valuable remains has been initiated between 
several authorities.

A few more astonishing wrecks that have recently been discovered – including 
a medieval wreck and the so-called Osmund wreck from about 1540 – underline 
the amazing secrets that are preserved at the bottom of the Baltic Sea. The author 
predict a continued knowledge boom over the next few years that will attract great 
international interest both among the public and in the scientific community.

Under ytan
I	Östersjön	–	under	havets	yta	–	finns	något	som	hittills	har	varit	dolt	för	de	flesta	av	
oss,	men	som	med	globala	mått	är	en	oöverträffat	rik	källa	till	kunskap	och	upplevelser.	
Det handlar om det kulturarv som döljer sig på Östersjöns botten och de möjligheter 
detta innebär att både bokstavligt och bildligt kunna dyka ner i historien.

Exceptionella förhållanden
Östersjön är ett innanhav som i tusentals år har skapat livsbetingelser för människor, 
kulturer och länder i norra Europa. Havet har både förenat och skilt länder och männis-
kor	åt,	genom	kommunikation,	handel	och	krig.	Det	är	ett	av	världens	mest	trafikerade	
hav och har därför också avsatt spår i form av tusentals och åter tusentals vrak och 
andra lämningar på havets botten.
Samtidigt	råder	exceptionella	naturgeografiska	förhållanden	i	Östersjön,	som	gör	att	

organiskt material som trä bevaras bättre här än i nästan alla andra hav på jordklotet. 
Det har att göra med det bräckta vattnet med låg salthalt och med den kalla, mörka 
och syrefattiga miljön. En bidragande orsak till de unika bevarandeförhållandena för 
skeppsvrak är att skeppsmasken (Teredo navalis) inte trivs i Östersjöns miljö. I många 
andra vatten är skeppsmasken orsak till att trävrak förintas mycket snabbt, men här är 
lämningarna förskonade från detta.

Vasa visar vägen
Vi känner alla till det yppersta uttrycket (åtminstone hittills) för detta – det otroligt 
välbevarade 1600-talsskeppet Vasa.1 Det är i år exakt 60 år sedan som dess upptäckare 
Anders	Franzén,	dykarbasen	Per	Edvin	Fälting	och	deras	många	medarbetare	fick	se	
skeppet återigen stiga upp över vattenytan i Stockholm i april 1961.

Hela historien om Vasa, dess upptäckt, bärgning och utforskande är djupt förknippad 
med marinen, vilket Anders Franzén lyfte fram redan i en artikel i Tidskrift i Sjöväsen-
det 1957.2 Och den kopplingen består ännu idag. Många ledamöter i KÖMS har varit 
och är fortsatt djupt involverade i arbetet med såväl Vasa som med vårt övriga maritima 
kulturarv på olika sätt. Det är ett mycket givande och värdefullt samarbete.

Vasas betydelse kan förstås inte överskattas, vare sig när det gäller den vetenskap-
liga forskningen eller kulturarvets betydelse som besöksmål.3 Museet har utvecklats 
till Skandinaviens mest besökta museum med – före coronapandemin – 1,5 miljoner 
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besökare per år, varav närmare 90 % har varit utländska turister. Intresset för kultur-
arvet och den maritima historien är med andra ord mycket stort – inte minst interna-
tionellt – men det är lätt att bli hemmablind och ta saker för givna. Detta framgår inte 
minst av att många besökare från andra länder faktiskt har svårt att ta in att Vasa är ett 
originalskepp från 1600-talet; man tror helt enkelt att det är en kopia eller rekonstruk-
tion.

Men Vasa är på riktigt och hon blev på många sätt starten för den moderna ma-
rinarkeologin, såväl i Sverige som runt om i världen. Internationellt sett ligger den 
svenska marinarkeologin i forskningsfronten och är ännu i dag ett föredöme i många 
avseenden. En professur i marinarkeologi inrättades vid Södertörns högskola 1997 och 
marinarkeologiska undersökningar och forskning bedrivs även av bl.a. Stockholms 
universitet, Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM) samt Bohusläns 
museum och Kalmar läns museum.4 

Nya metoder och forskningssamarbeten 
Teknik, metoder och kunskap har utvecklats starkt genom åren och det pågår alltjämt 
intensiv forskning kring Vasa, trots att det är 60 år sedan hon bärgades. Ett projekt 
som	flera	ledamöter	är	involverade	i	heter	Finding	the	Vasa	Cannon och som handlar 
om	vad	som	hände	med	de	fler	än	60	bronskanonerna	från	Vasa. Projektet omfattar 
undersökningar på Vasas	fyndplats,	arkivstudier	i	flera	länder	samt	så	kallad	medbor-
garforskning som involverar allmänheten i jakt på de försvunna kanonerna. Det är ett 
spännande samarbete mellan SMTM, Vasamuseets vänförening, de brittiska, neder-
ländska och danska ambassaderna samt 
Stiftelsen Vetenskap och Allmänhet.

Projektet är ett gott exempel på vilka 
möjligheter som skapas genom samar-
beten och ny undervattensteknik. När 
det gäller undersökningarna på Vasas 
fyndplats medverkar nämligen såväl 
marinen som Stockholms universitet 
med avancerad teknik och värdefull 
kompetens. Marinen har bistått med 
Belos	(figur	1),	universitetet	med	under-
sökningsfartyget Electra	af	Askö. Och 
den typ av undervattensteknik som 
har använts här – side-scan sonar, sub-
bottom	profiler,	multibeam	m.fl.	–	kan	
förstås också användas för att upptäcka 
och dokumentera tidigare okända vrak 
och lämningar. 

Toppen på ett isberg
Vi vet sedan länge att Vasa inte på något sätt är det enda välbevarade vraket i Öster-
sjön.5 1600-talsfartyget Kronan	och 1500-talsskeppet Mars är två välkända vrak6 och 

Figur	1.	Modern	teknik	och	goda	samarbe-
ten	 skapar	 nya	 förutsättningar	 för	 marin-
arkeologin	i	Östersjön.	Här	bistår	Marinen	
med Belos vid nya undersökningar på Vasas 
vrakplats.	Foto:	Niklas	Ekström,	Stockholm	
Flygfoto.
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från senare år kan inte minst fyndet av det danska 1400-talsfartyget Gribshunden i 
Blekinge skärgård nämnas.7 Men de är bara toppen på ett isberg.

Under 2000-talet har den marinarkeologiska kunskapen närmast exploderat tack 
vare	engagemang	och	insatser	från	många	parter,	såväl	privata	som	offentliga.	En	av	
svårigheterna med Östersjön är att siktförhållandena ofta är begränsade, men genom 
ny teknik och intensivare samarbete har förutsättningarna för att upptäcka, dokumen-
tera,	undersöka	och	visa	vad	som	finns	på	havets	botten	förbättrats	radikalt	under	se-
nare	år	(figur	2).

Figur	2.	På	Östersjöns	botten	vilar	en	stor	mängd	välbevarade	vrak	från	olika	tids-
perioder.	Här	en	bild	från	dykning	på	det	så	kallade	Jutholmsvraket	utanför	Dalarö,	
möjligen	identiskt	med	det	holländska	fartyget	De Vrede van Amsterdam som förliste 
år	1700.	Foto:	Jim	Hansson,	SMTM.

Bodekull – ett av världens bäst bevarade 1600-talsvrak
Som	ett	magnifikt	exempel	vill	 jag	nämna	det	vrak	som	upptäcktes	av	en	privat	dy-
kargrupp utanför Dalarö 2003 och som efter fyndplatsen tidigare har kallats just för 
Dalarövraket. Det bedöms vara ett av världens bäst bevarade 1600-talsvrak – som vi 
känner till i dag får vi väl tillägga. Det ligger på 30 meters djup och är ett skrovhelt 
19 meter långt fregattliknande fartyg. Det står upprätt på havets botten med masterna 
kvar	(figur	3).	Bordläggning	och	mycket	av	däcket	är	intakt	liksom	flera	kanoner	i	sina	
lavetter. Fartyget är fullt av såväl intressanta skeppstekniska detaljer som lösa föremål 
i form av husgeråd, vapen och personliga tillhörigheter.8

Under	ett	antal	år	har	marinarkeologer	från	flera	olika	 institutioner	dokumenterat	
vraket. Genom ny 3D-teknik där tusentals foton har satts samman till en mycket verk-
lighetstrogen avbildning kan vi för första gången – trots varierande siktförhållanden 
– se hela fartyget på en och samma gång från olika vinklar där det fortfarande ligger 
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på botten. Det gör det också möjligt att i efterhand undersöka olika detaljer hemma vid 
datorn	och	dessutom	visa	detta	för	alla	som	är	intresserade	(figur	4).

Figur	3.	Sonarbild	som	visar	det	välbevarade	vraket	efter	fartyget	Bodekull som för-
liste	utanför	Dalarö	1678.	Notera	masterna	 som	 fortfarande	 står	 kvar	 efter	340	år.	
Bild: Brian Abbot/SMTM.

Figur	4. Bodekull har	dokumenterats	med	modern	3D-teknik	och	kan	därmed	upple-
vas	och	studeras	på	ett	helt	nytt	sätt.	Bild:	SMTM.
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Särskilt intressant blir fyndet när de arkeologiska undersökningsresultaten kombi-
neras med det skriftliga arkivmaterialet som också är välbevarat i Sverige. På det sättet 
har	marinarkeologen	Niklas	Eriksson	nyligen	med	stor	sannolikhet	lyckats	identifiera	
Dalarövraket som örlogsfartyget Bodekull som förliste 1678.9 Bodekull är namnet på 
den ort i Blekinge som sedermera blev Karlshamn. Fartyget Bodekull byggdes 1659– 
1661 och är det första fartyg som byggdes på det varv som fanns här innan Karlskrona 
anlades.

Bodekull är för svenska förhållanden mycket ovanligt till sin form och konstruktion. 
Det byggdes ursprungligen som en så kallad struss och hade en engelsk skeppsbygg-
mästare,	men	förändrades	snart	och	fick	därmed	flera	udda	konstruktionsdetaljer.	Nik-
las Eriksson har även visat att vraket, tack vare att det är så välbevarat, gör det möjligt 
att studera aspekter som inte går att komma åt genom enbart skriftliga källor, såsom 
social struktur och hierarki ombord.

Hot och möjligheter – kulturreservat och dykparker
Men just på grund av att Bodekull är så välbevarat, innehåller så många lösa föremål 
och	inte	ligger	alltför	djupt,	finns	det	tyvärr	också	stor	risk	för	plundring	och	skadegö-
relse. Det här är ett generellt och stort problem för Östersjöns unika maritima kulturarv 
som kräver särskilda åtgärder. Med erfarenheterna från Vasa vet vi också att lämning-
arna	i	de	allra	flesta	fall	bevaras	bäst	för	framtiden	om	de	ligger	kvar	på	botten	utan	att	
bärgas. I det här fallet har länsstyrelsen belagt vraket med dykförbud.

Men det stora värdet med kulturarvet är ju samtidigt att det är känt för allmänheten 
och tillgängligt för såväl oss i dag som för kommande generationer. Därför har dyk-
förbudet genom ett samarbete mellan Haninge kommun, länsstyrelsen i Stockholm, 
Riksantikvarieämbetet och SMTM kombinerats med att området har gjorts till ett ma-
ritimt kulturreservat. Dessutom har man skapat en så kallad dykpark som ska göra det 
möjligt att under ordnade former – med utbildade guider – få dyka och uppleva det 
unika kulturarvet.

Dykparkskonceptets möjligheter för undervattensturism just i Östersjön har särskilt 
uppmärksammats inom EU-projektet Baltacar (Baltic	History	 Beneath	 the	 Surface) 
som	pågått	2017	-	2019	i	ett	samarbete	mellan	ett	flertal	institutioner	i	Sverige,	Estland	
och Finland.10	I	Östersjön	finns	förutom	i	Dalarö	dykparker	bl.a.	vid	Gråharans	fyr	nära	
Helsingfors (vid det svenska linjeskeppet Kronprins	Gustav	Adolf som förliste 1788), 
vid Axmar bruk norr om Gävle (”Axmar Blue Park”) och förberedelser för ytterligare 
en pågår i Karlskrona skärgård i Djupasund.

Kulturreservatet och dykparken i Dalaröområdet omfattar en hel rad välbevarade 
vrak från fr.a. 1600- och 1700-talen, som verkligen gör det till en världsunik miljö 
(figur	5).	Om	vi	från	detta	område	vidgar	perspektivet	till	hela	Östersjön	så	inser	vi	vil-
ken	otrolig	mängd	välbevarade	och	historiskt	värdefulla	lämningar	som	finns	i	havet.	
Och det är dessutom bara en liten del av allt som ännu har upptäckts. 

Vrak – Museum of Wrecks
SMTM under de senaste åren jobbat intensivt med att planera och skapa en helt ny 
museiarena som kallas Vrak	–	Museum	of	Wrecks	(figur	6).	Bakgrunden	är	insikten	om	



309

Östersjöns enastående lämningar som saknar motsvarigheter i andra delar av världen, 
medvetenheten om det stora intresse som marinarkeologiska fynd väcker och förståel-
sen för de nya tekniska möjligheter som nu gör det möjligt att på ett fascinerande sätt 
berätta om och visa kulturarvet även för oss som inte är dykare.  

Syftet med museet är att uppmärksamma det unika kulturarvet och göra det tillgäng-
ligt för allmänheten. Den ökade uppmärksamheten och kunskapen kring såväl värden 
som hot är samtidigt ett sätt att skydda och bevara det gemensamma kulturarvet, var 

Figur	5.	I	Dalaröområdet	finns	en	unik	mängd	välbevarade	och	historiskt	intressanta	
skeppsvrak.	Flera	av	dem	har	belagts	med	dykförbud,	men	ingår	samtidigt	i	en	så	kall-
lad	dykpark	och	kan	besökas	under	sakkunnig	ledning.	Karta:	Alexander	Rauscher/
SMTM.
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det än ligger på havets botten. Museet 
ska skildra hela Östersjöns historia från 
stenålder fram till i dag, genom ett nära 
samarbete med de övriga Östersjölän-
derna. Något liknande museum som 
visar en hel regions historia genom det 
kulturarv	som	finns	under	vattnet	finns	
inte någon annanstans i världen. 

Själva museet ligger i en maritimhis-
torisk miljö i Båthall 2 på Galärvarvet 
i Stockholm och därmed i närheten av 
både Vasamuseet, Dyktankhuset, Ga-
lärvarvskyrkogården och Estoniamo-
numentet. En värdefull samarbetspart 
i närområdet är också Baltic	Sea	Science	Center på Skansen, som har fokus på Öst-
ersjöns naturmiljö. Men museets verksamhet är inte begränsad till vad som visas i 
byggnaden. Till Vrak knyts myndighetens marinarkeologiska verksamhet och genom 
museets webbsida och via sociala medier kan aktuell forskning och de ständigt nya 
fynden i hela Östersjön göras tillgängligt även för de som inte kan besöka museet.

Mycket spännande material om museet och om den marinarkeologiska verksam-
heten	finns	 redan	att	 ta	del	 av	på	www.vrak.se,	 där	 länkar	också	finns	 till	 sociala	
medier.

Resande man – ett mytomspunnet vrak
Jag ska inte gå in på alla delar i museet, men för att ge en uppfattning om anslaget så 
inleds upplevelsen på bottenvåningen ur havets perspektiv under ytan och handlar om 
allt vad som döljer sig där – på gott och ont. Därefter har ett av Östersjöns alla fantas-
tiska vrak valts ut för en mer fyllig presentation. Valet har fallit på det mytomspunna 
vraket Resande man, som det till och med har skrivits deckare om.11 

Många har letat efter detta vrak och dessutom trott sig ha funnit det. Men så sent som 
2012 upptäckte privata dykare det vrak som med stor sannolikhet är just Resande man 

(figur	7).	Det	ligger	utanför	Landsort	på	
15 meters djup och även här råder dyk-
förbud. Till skillnad från Bodekull så är 
bordläggningen nedfallen, men i övrigt 
är även detta 1600-talsvrak välbevarat. 
I själva verket säger experterna att det 
sannolikt är världens bäst bevarade pi-
nass och att det i likhet med Bodekull 
ger värdefulla möjligheter att studera 
livet ombord och andra aspekter som 
inte framgår av skriftliga källor.12

Det speciella med Resande man är 
att historien är så väldokumenterad och 

Figur	6.	Statens	maritima	och	transporthis-
toriska museers nya museum Vrak – Muse-
um of Wrecks	 handlar	 om	 hela	Östersjöns	
unika kulturarv under vattnet. Det invigs 
2021.	Bild:	SMTM.

Figur	7.	Idéskiss	från	utställningen	om	vra-
ket efter Resande man i det nya museet Vrak 
– Museum of Wrecks. Bild: SMTM.
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dramatisk. Skeppet förliste under ett diplomatiskt uppdrag till Polen i november 1660. 
Det	finns	t.o.m.	en	samtida	målning	från	förlisningen	i	privat	ägo	som	kommer	att	visas	
i	original	i	museet.	Dessutom	finns	en	lång	och	levande	vittnesskildring,	som	gör	att	
historien kan berättas på ett mycket gripande sätt. Av berättelsen framgår att spåren vi 
hittar på havets botten inte sällan vittnar om mänskliga tragedier. Trots att merparten 
av fartyget ligger kvar på havets botten kommer besökaren att få en historisk närvaro-
känsla i utställningen.

Det delade havet och det marinarkeologiska uppdraget
När besökaren i museet sedan går upp på övervåningen, tas ett symboliskt kliv upp 
över vattenytan där marinarkeologins resultat och förutsättningar står i fokus. I utställ-
ningen ”Det delade havet” presenteras sex lämningar från olika tidsperioder och olika 
delar av Östersjön. Det är alltifrån en 7 000 år gammal stenåldersboplats i Danmark 
(Tybrind Vig) som genom landsänkningen i söder har bevarats på ett osedvanligt bra 
sätt under havets yta, via en medeltida kogg i Tyskland (Darssvraket ca 1350), det 
svenska örlogsfartyget Solen som ligger i polskt vatten (1627), det holländska handels-
fartyget Vrouw Maria i Finland (1771), den tyska ubåten U479 i Estland (1944), till 
slutligen Estonia som ligger på internationellt vatten (1994).

Valet att ha med Estonia i museet har gjorts i samråd med bl.a. överlevande som 
också kommer till tals i utställningen. Bedömningen har varit att det vore fel att förbigå 
Estonia när Östersjöns sjöfart och lämningar under vattnet berörs, men det görs med 
stor medvetenhet om vilka känslor olyckan väcker. Någon ställning tas förstås inte 
till olycksorsaken. Till saken hör att SMTM förvaltar Estonias	bogvisir	som	finns	på	
Musköbasen.

Nästa del i museet handlar om det marinarkeologiska uppdraget, dvs vad marin-
arkeologi	egentligen	är,	vilka	källor,	metoder	och	tekniker	som	finns	och	hur	det	går	
till i praktiken. Denna del av museet blir i hög grad interaktiv och engagerande. Hela 
museiupplevelsen kommer sedan att avslutas med en ”epilog” som i storbildsformat tar 
besökaren	ner	under	ytan	till	ett	eller	flera	spännande	vrak.	Ambitionen	är	också	att	vid	
särskilda tillfällen kunna visa live-dykningar i realtid.

Nya upptäckter av sänkta örlogsskepp
En stor del av syftet med det nya museet Vrak	–	Museum	of	Wrecks är att uppmärk-
samma allmänheten på att nya spännande fynd hela tiden görs och att forskningen 
fortsätter. För det är verkligen mycket som händer inom det här området. Ett exempel 
som faktiskt ligger inom synhåll från museet rör området mellan Skeppsholmen och 
Kastellholmen i Stockholm. Sedan länge har det varit känt att det har funnits vrakläm-
ningar här13 och för några år sedan kunde SMTM undersöka området närmare. Det 
visade sig då att inte mindre än femton vrak – varav sju större örlogsfartyg från 1500- 
och 1600-talet – medvetet har sänkts på platsen som fundament till bro- och kajanlägg-
ningar.14 Det är onekligen anmärkningsvärt att lämningar av så många stora och tidiga 
örlogsfartyg ligger bara några meter under vattenytan mitt i Stockholm. 

I direkt anslutning till dessa fynd undersöktes 2017–2018 ytterligare fartygsläm-
ningar i samband med renovering av kajen på Skeppsholmen. Vid undersökningarna 
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hittades	rester	av	ett	fartyg	som	Jim	Hansson	har	kunnat	identifiera	som	örlogsfartyget	
Scepter	som byggdes 1615.15 Fartyget har efter att det tjänat ut omkring 1640 använts 
som fundament till en så kallad krängningsbro.

Tillsammans med liknande fynd i Karlskrona har dessa upptäckter av medvetet åter-
brukade örlogsfartyg som alltså är bevarade, lett fram till ett forskningsuppslag som 
under	de	närmaste	åren	kommer	att	få	stor	betydelse	för	den	svenska	flottans	historia.

Forskningsprogrammet Den glömda flottan
Forskningsidén går ut på att studera vad som har hänt med alla de svenska örlogsfarty-
gen	från	den	seglande	flottans	tid.	Många	av	dem	har	uppenbarligen	sänkts	eller	åter-
använts på annat sätt när de tjänat ut, antingen som utfyllnad eller som farledsspärrar, 
medan andra gått andra öden till mötes. Inte minst verkar många av fartygen ha slutat 
sina dagar i anslutning till örlogshamnarna i Stockholm och Karlskrona.

Ett förslag till ett större forskningsprogram utformades där både arkeologer, his-
toriker och etnologer skulle kunna utnyttja möjligheten att studera det unika svenska
marinarkeologiska	och	historiska	källmaterialet	kring	örlogsflottan	ur	olika	perspektiv	
och på ett sätt som egentligen inte är möjligt någon annanstans i världen. Forskningspro-
grammet	gavs	namnet	”Den	glömda	flottan.	Sveriges	’blåa’	kulturarv	c:a	1450-1850”.

Grundidén utgick ifrån SMTM:s undersökningar vid Skeppsholmen 2015, men pro-
jektet har sedan arbetats fram inom ramen för Cemas (Centrum för maritima studier) 
som är ett samarbete mellan SMTM och Stockholms universitet. Projektledare är före-
ståndaren	för	Cemas,	historieprofessorn	Leos	Müller	och	ett	tiotal	forskare	från	flera	
institutioner är involverade. En stor ansökan lämnades in till Riksbankens Jubileums-
fond, där konkurrensen om medlen är mycket hård med omfattande internationell 
granskning av sakkunniga. Men i december 2020 kom ett fantastiskt besked om att 
forskningsprogrammet till slut passerat alla nålsögon och beviljades över 34 miljoner 
kronor. Det är en stor framgång som vittnar om den maritimhistoriska forskningens 
kvalitet. Det är det största anslag som någonsin beviljats för det här ämnesområdet. 

Tio delprojekt som leds av historiker, arkeologer och etnologer ingår i programmet 
som ska pågå i sex år. Ett gemensamt angreppssätt är ett så kallat livscykelperspektiv 
där fartygen följs från planering och byggande, tjänstgöring och till slut övergivande 
och kanske återupptäckande och utforskande. Den första modulen inom projektet, som 
sedan ska ligga till grund för de övriga undersökningarna, ska skapa en så fullständig 
atlas som möjligt över alla de ca 785 kända svenska örlogsfartygen före 1850. Arbetet 
tar utgångpunkt i Jan Gletes16 och andras förarbeten, men ska alltså även inkludera 
arkeologisk	 identifiering.	 Ett	 särskilt	 fokus	 kommer	 att	 ligga	 på	 sänkta	 fartyg	 runt	
örlogsanläggningarna vid Stockholm, Karlskrona, Sveaborg och Stralsund.
Med	 ”Den	 glömda	 flottan”	 inleds	 2021	 ett	 spännande	 flerårigt	 forskningsarbete	

som sammanfaller med invigningen av Vrak	–	Museum	of	Wrecks, men också med att 
KÖMS	firar	sitt	250-årsjubileum	och	marinen	förbereder	sitt	500-årsjubileum	2022.

Ett ”världsarv” under ytan 
I ljuset av kunskapen om Östersjöns unika marinarkeologiska fynd, de nya möjlighe-
terna att undersöka och uppleva lämningarna, samt den intensiva forskning som pågår 
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finns	det	anledning	att	 fundera	över	vilken	betydelse	och	status	detta	kulturarv	har	
även	formellt	ur	ett	globalt	perspektiv.	Det	är	då	rimligt	att	reflektera	över	hur	det	för-
håller	sig	till	de	fler	än	tusen	kultur-	och	naturarv	runt	om	i	världen	som	har	fått	status	
som världsarv av Unesco. Vi kan då konstatera att det är ytterst få av alla dessa miljöer 
som har bäring på det maritima kulturarvet under vatten.
Sverige	har	sedan	några	år	en	välgrundad	restriktiv	hållning	till	att	nominera	fler	

världsarv	och	jag	har	själv	varit	tveksam	till	fler	världsarvsnomineringar.	Men	med	det	
jag	nu	vet	om	de	helt	unika	värden	som	finns	i	Östersjön	och	som	saknar	motsvarighe-
ter någon annanstans i världen, anser jag att det trots allt vore värt att överväga frågan 
igen. Det är då varken rimligt eller önskvärt att inbegripa allt, men det vore relevant 
att diskutera med några andra Östersjöländer om möjligheten att verka för en serieno-
minering av ett väl genomtänkt urval unika marinarkeologiska lämningar i Östersjön.

Vetenskaplig kunskap, dokumentation och kompetens i detta syfte är redan väl fö-
reträdd i våra länder och de nya forskningsprojekten kommer att förstärka detta ytter-
ligare. Flera EU- och Interreg-projekt i samverkan mellan Östersjöländerna har vidare 
lagt en god grund för hur det maritima kulturarvet kan uppmärksammas och upplevas, 
däribland Dunc (Development	of	Unesco	Natural	&	Cultural	Assets) och Baltacar (Bal-
tic	History	Beneath	the	Surface). Dessutom kommer det nya museet Vrak – Museum of 
Wrecks att kunna fungera som ett modernt ”världsarvscentrum” som har hela Öster-
sjöns vrak i fokus. Förutsättningarna för att lyfta fram Östersjöns unika lämningar som 
världsarv är med andra ord goda, men det är förstås ett stort jobb som skulle krävas 
med	en	sådan	process	och	flera	villkor	som	ska	vara	uppfyllda.

Samarbeten kring skyddet av Östersjöns maritima 
kulturarv
Ett av de villkor som ska vara uppfyllda vid en världsarvsnominering är att det berörda 
kulturarvet redan har ett säkerställt skydd. I det fallet kompliceras frågan något av att 
lagstiftningen varierar mellan de aktuella länderna och inte minst av att Sverige och 
flera	andra	Östersjöländer	inte	har	anslutit	sig	till	Unescos	konvention	från	2001	om	
skydd för kulturarv under vatten. Det gör det angeläget att hitta alternativa lösningar, 
t.ex. genom överenskommelser mellan Östersjöländerna.
Världsarvsnominering	eller	ej	 så	finns	det	ett	 stort	behov	av	att	 jobba	aktivt	med	

hur det unika kulturarvet i Östersjön långsiktigt ska skyddas för framtiden. Under de 
senaste	åren	har	ett	flertal	 fall	 av	vrakplundring	konstaterats.	Dessa	 ingrepp	skapar	
irreparabla skador för forskningen och för möjligheten för kommande generationer att 
ta del av och förstå det gemensamma kulturarvet. Samtidigt är det förenat med stora 
svårigheter att bevaka och beivra brott som begås under vattnet på tusentals platser 
inom ett så stort hav som Östersjön.

Ett nytt ytterst värdefullt svenskt samarbete har dock nyligen inletts mellan SMTM 
och bland andra Kustbevakningen, NOA, Sjöpolisen, Marinen, Riksantikvarieämbe-
tet, Åklagarmyndigheten och Länsstyrelsen. Det går ut på att genom ny teknik, kun-
skapsutbyte och samverkan öka bevakningen av de mest skyddsvärda lämningarna 
och	 hitta	 former	 för	 tillsyn	 (figur	 8).	 Samarbetet	 är	 lovande.	 För	 närvarande	 pågår	
också en rättslig prövning efter att vrakplundrare tagits på bar gärning utanför Öland. 
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Förhoppningsvis kan denna typ av samarbeten, kombinerat med kännbara påföljder 
i rättsfallen och därtill medial uppmärksamhet, bidra till att problemen minskar. Till 
syvende och sist är det kännedomen om och förståelsen för vilka historiska värden som 
finns	i	Östersjön	som	har	betydelse	för	att	kulturarvet	ska	bevaras.

Flera nya häpnadsväckande fynd…
För att antyda vad vi har att vänta framöver vill jag nämna ytterligare några häpnads-
väckande fynd som nyligen framkommit genom tips från såväl privata dykare som från 
marinen.

Ett är ett medeltida skepp som till största delen tycks vara nedsjunket i botten och 
därför	sannolikt	kan	ha	en	stor	del	av	lasten	bevarad	(figur	9).	Om	så	är	fallet	är	det	
mycket	ovanligt	och	därmed	av	stort	vetenskapligt	intresse.	Det	har	påträffats	i	trakten	
av Nåttarö.

Lika intressant är det s.k. Osmundsvraket i Dalarötrakten som nu har daterats till 
ca 1540. Det ligger på 30 m djup och är mer eller mindre fullastat med trätunnor som 
innehåller	så	kallade	osmundar,	en	speciell	typ	av	ämnesjärn,	men	det	finns	också	”mo-
dernare” stångjärnslast ombord. Något motsvarande är inte känt tidigare och forsk-
ningen kring detta vrak som bedrivs i samarbete med Jernkontoret kan leda till helt nya 
insikter om järnexport och den svenska kungamaktens ekonomiska bas och framväxt 
under Vasatiden.

Figur	8.	Ett	brett	samarbete	mellan	olika	myndigheter	har	inletts	för	att	öka	skyddet	av	
det	världsunika	kulturarvet	i	Östersjön.	Här	görs	gemensamma	besiktningsdykningar	
i	Stockholms	skärgård	av	bl.a.	SMTM,	Sjöpolisen	och	Marinen.	Foto:	Jim	Hansson/
SMTM.
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Och som om inte detta räcker så har marinen bistått med ytterligare upptäckter som 
ännu inte har hunnit undersökas närmare, men som av allt att döma är mycket välbeva-
rade handelsskepp från 1600-talets slut eller 1700-talets början. Det ena fyndet är från 
Utö och det andra vid Stora Husarn.

Jag hoppas att jag genom detta har kunnat förmedla en förståelse för vilka fan-
tastiska	hemligheter	 som	finns	bevarade	på	Östersjöns	botten,	vilka	möjligheter	det	
innebär och hur unikt detta är ur ett globalt perspektiv. Jag förutspår en fortsatt kun-
skapsboom under de närmaste åren som kommer att väcka stort internationellt intresse 
såväl hos allmänheten som i forskarvärlden. Det är min förhoppning att KÖMS och 
dess ledamöter vill och kan fortsätta att bidra till den utvecklingen. Det kommer att bli 
en spännande tid.

Tack!
Jag vill rikta ett stort tack till medarbetare inom SMTM/Vrak och Cemas som har bi-
dragit med kunskap och uppgifter. I synnerhet tackar jag marinarkeolog Jim Hansson 
som frikostigt delat med sig av underlag och bilder.

Noter
1. Hocker F., & Helmersson, K, 2011, Vasa - ett svenskt kirgsskepp, Stockholm.
2. Franzén, A. 1957. Örlogsskeppet Wasa. Marinarkeologi i Stockholms hamn.    
 Tidskrift	i	Sjöväsendet 1957:415-424

Figur	9.	Ett	av	de	senaste	nyfynden	är	ett	medeltida	vrak	som	till	större	delen	är	ned-
sjunket	i	botten	och	därmed	sannolikt	är	välbevarat.	Bild:	Jim	Hansson/SMTM.
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 Ledamoten
MATTIAS SVEDIN

Kommendörkapten	Mattias	Svedin	tjänstgör	
som	chef	för	Försvarsmaktens	Logistikkontor	
och	 är	 även	 kompetensföreträdare	 för	Ma-
riningenjörer.	Han	 har	 sin	 bakgrund	 i	 kor-
vettsystemet	som	teknisk	officer	samt	tjänst-
göringar		i		flottiljstab,		marinbas,	marin		FN-
operation	och	i	Högkvarteret.	

Marinens behov av externt stöd förutsätter 
tydliga lednings- och lydnadsförhållanden
Inträdesanförande	i	Kungl.	Örlogsmannasällskapet	hållet	vid	sällskapets	ordinarie	
sammanträde	i	Göteborg	och	via	webb	den	14	oktober	2020.	
Abstract: Major changes took place within defense logistics in 2019, as a result of the 
reorganization of the Swedish Armed Forces and the Defence Materiel Administra-
tion. The combat service support organization has since then been partly within the 
navy and partly situated in other supporting units. The Chief of the Navy is depen-
dent on that her orders reach naval units, as well as the supporting functions outside 
the navy. Today’s support organization and the associated obedience conditions are 
not always clear and easily understandable. Work to improve the organization is 
ongoing, but on what basis will the coming reorganization be built? Will it be upon 
doctrinal thoughts or just another sorting exercise of consisting supporting units?

Inledning
Försvarsmaktens existensberättigande utgörs av förmågan till väpnad strid. Denna 
väpnade strid ska kunna genomföras till sjöss och i skärgård av våra marina ver-
kansförband. Men verkansförbanden står sig slätt om de inte förses med erforderligt 
stöd. Delar av detta stöd fås från de marina stödförbanden, såsom underhållsdivisio-
ner,	logistikenheter,	etc.	Därutöver	har	vi	det	externa	stödet,	det	som	inte	finns	inom	
marinchefens hägn. Krigsförbandens försörjning av drivmedel och livsmedel är helt 
avhängigt	av	fungerande	avtal	med	civila	leverantörer.	Vidare	så	finns	det	flera	andra	
områden	som	måste	finnas	för	en	fungerande	verksamhet.	Avrop	och	inköp,	militär-
restauranger, resor för personalen och inte minst våra expeditioner och arkiv. Allt detta 
tillhandahålls av andra än de marina förbanden. Dessa ”andra” utgörs av stödjande 
förband samt av civila leverantörer. Marinchefen måste ha rådighet över sina förmågor 
och måste således veta att även stödet från andra än de marina stödförbanden fungerar 
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i	alla	situationer	och	i	hela	konfliktskalan.	En	order	måste	nå	hela	vägen	ut,	vilket	för-
utsätter att lednings- och lydnadsförhållanden är uppenbara för alla parter. Så är inte 
alltid fallet idag, och frågan är om pågående ledningsutredningar m.m. leder till tydliga 
lednings- och lydnadsförhållanden?

Stödet till striden - logistik
Inom	Försvarsmakten	så	finns	det	flertalet	styrningar,	dels	hur	vi	ska	kunna	verka	i	
den väpnade striden och dels hur vi ska fungera som en statlig myndighet. Bland de 
högre	styrande	skrivningarna	rörande	den	väpnade	striden	så	återfinns	doktrinerna.	I	
förordet till Militärstrategisk	doktrin skriver ÖB att ”doktrinen är en vägledning för 
Försvarsmaktens personal om hur vi bör tänka, inte vad vi bör tänka. En kompass - inte 
en	rigid	ram.”	Vidare	finns	Doktrinen för gemensamma operationer, som omsätter den 
Militärstrategiska doktrinen i ett operativt sammanhang. Den beskriver hur stridskraf-
ter	sätts	samman	och	samverkar	för	bästa	militära	effekt.

Figur	1.	Militärstrategisk	doktrin	och	Doktrin	för	gemensamma	operationer.

Ingen av dessa doktriner behandlar dock hur vi bör tänka när det kommer till logistik. 
För	detta	tänkande	finns	istället	publikationen	Grundsyn logistik.	Definitionsmässigt	
kan Grundsyn logistik	beskrivas	som	en	doktrinbilaga.	Det	bör	nämnas	att	det	finns	en	
hel del åsikter om aktualiteten i denna Grundsyn logistik som fastställdes 2007. Men 
icke för ty så är detta den gällande publikation som vi har att förhålla oss till, fram till 
dess att den upphävs till förmån för någon annan. 
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Figur	2.	Definition	av	logistik	enligt	Grundsyn	Logistik.
Mycket har hänt inom Försvarsmakten sedan Grundsyn logistik fastställdes. Den har 
vissa	brister	men	desto	fler	 styrkor.	Den	definierar	 logistiken	 i	 logistikledning	samt	
fem delfunktioner, rimligen så är dessa fem välkända för alla som är militärt skolade: 
förnödenhetsförsörjning, teknisk	 tjänst, transporttjänst (originalbenämningen kom-
munikationstjänst har ju transformerats till att betyda press- och informationstjänst), 
försvarsmedicin	och övrigt logistikstöd. Den femte delfunktionen övrigt logistikstöd 
benämns av vissa som servicetjänster och beskrivs ibland lite slarvigt som allt det som 
inte ryms i de fyra förstnämnda delfunktionerna. Här inryms exempelvis logi, lokal-
vård,	vaktmästeritjänster	och	grafisk	produktion.	
Vidare	finns	upphandling,	inköp,	ekonomiredovisning,	posthantering,	resor	och	för-

plägnad	som	definitionsmässigt	 ingår	 i	 förnödenhetsförsörjning,	men	som	dock	ofta	
har kommit att hanteras som övrigt logistikstöd. Även dokumenthantering, som egent-
ligen inte alls är logistik, hanteras oftast i den här ”övrigt-lådan”, eftersom det är ett 
område som under många år inte haft någon tydlig ”husse”. 

Det är som det är, men varför?
Det är som det är för att det blev som det blev. Så skulle man kunna sammanfatta 
resultatet av de omfattande förändringar som skedde inom försvarslogistiken 2019-
01-01, med omorganisation inom FM och verksamhetsövergång från FMV. Fokus låg 
på återetableringen av försvarsgrenarna och helhetstänket avseende logistiken nådde 
inte hela vägen fram. En av Försvarsmaktens huvudsakliga verksamheter kan förefalla 
vara att göra omfattande omorganisationer, så vi vore alla betjänta av att dessa omor-
ganisationer resulterar i en organisation som är begriplig såväl inifrån som utifrån; det 
är	som	det	är	eftersom	den	större	bilden	ser	ut	så	här. Jag kan inte låta bli att snegla 
på vårt östra grannland Finland. Där ser i alla fall jag något stabilt och robust - det	är	
som	det	är	för	så	har	det	alltid	varit.	Detta	kanske	inte	är	deras	officiellt	rådande	devis,	
men nog är det tänkvärt att vår närmaste militära partner behållit såväl värnplikt som 
beredskapslager, trots en bred uppfattning om evig fred i Europa. 

Nu följer den kort-korta versionen av vad som hänt inom försvarslogistiken de se-
naste åren: 
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•	 Efter en statlig utredning beslutades att försvarslogistiken skulle bli mer RATIO-
NELL genom att föra över en stor del av den bakre logistiken från Försvarsmakten 
till FMV. Det här verkställdes den första januari 2013 och benämndes Omdaning	
Försvarslogistik (OFL).

•	 Några år senare kom en ny statlig utredning fram till att försvarslogistiken skulle 
bli mer ROBUST om vi förde över en stor del av den bakre logistiken från FMV 
till Försvarsmakten. Detta benämndes Materiel-	och	logistikutredningen	(MLU).

•	 Inom Försvarsmakten så hade tiden också blivit mogen för att återinrätta våra för-
svarsgrensstaber, bland annat så skulle Marinstaben återuppstå, vilket hanterades 
inom en Ledningsutredning (LU). Försvarsmakten valde att slå samman MLU med 
LU under benämningen Ledning för ett starkare försvar (LFSF). LFSF var således 
Försvarsmaktens egna initiativ, medan MLU var en följd av en politiskt tillsatt ut-
redning.

Då inställer sig frågan om vi uppnådde det som efterfrågades?
•	 Blev det rationellt 2013? Om verksamheten så kan det nog sägas att den blev ra-

tionell. Förråd, service och verkstäder blev på det hela taget rätt så välfungerande. 
Däremot blev det aldrig särskilt rationellt avseende lednings- och lydnadsförhål-
landen.	Tack	vare	att	vi	hade	yrkesofficerare	inom	FMV,	som	upprätthöll	FMV:s	
deltagande i planering och övningar, så fungerade det tillräckligt bra. Men att ex-
empelvis verkstadstjänster under brinnande krig skulle kräva en beställning av en 
annan	myndighet	tål	ju	att	reflektera	kring.

•	 Fick	vi	en	robust	försvarslogistik	den	första	januari	2019?	Vi	fick	ju	tvivelsutan	rå-
dighet	över	all	vår	verksamhet	inom	Försvarsmakten.	Men	fick	vi	ett	helhetsgrepp?	
Svaret är entydigt nej. Före 2019 hade FMLOG i uppgift att samordna såväl sitt 
eget som FMV:s stöd till förbanden. FMLOG hade ”bara” två uppdragsgivare; För-
svarslogistikchefen i Högkvarteret PROD och chefen J4 i Högkvarterets insatsstab. 

Efter verksamhetsövergången 2019 så delades logistiken inom Högkvarteret upp på 
ytterligare tre logistikaktörer; Förbandsproduktionsenhet Försvarsmedicin (FPE FÖ-
MED), Resursproduktionsenhet Logistik (RPE LOG) och Resursproduktionsenhet 
Kommersiella avdelningen (RPE KOMMERS). På förbandsnivå blev det en vid första 
anblicken	klok	 lösning:	alla	garnisoner	fick	en	 logistikenhet	som	skulle	utgöra	enda	
hänvisning för alla förband. Alla garnisonsförband, med enstaka undantag, underställ-
des en försvarsgrensstab, vilket innebar att försvarsgrenschefen gavs rådighet över 
all sin logistik. Så var i alla fall tanken. Problemet var att man inte tänkte tanken hela 
vägen ut. Och en starkt bidragande orsak till att man inte tänkte tanken fullt ut var att 
man inte lät försvarsmaktens logistikexpert – FMLOG – få komma till tals.

Ledning och styrning blev oerhört komplicerat, så pass komplicerat att man omedel-
bart började utreda försvarslogistiken igen inom ramen för Ledningsutredning	19 och 
därefter inom Ledningsutredning	20.

För att det blev som det blev
Tyvärr verkar alltså svaret vara ”för att det blev som det blev”. Etableringen av För-
svarsgrensstaberna var det primära målet med Ledning för starkare försvar (LFSF), 
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dvs. ledning. När det kommer till logistiken inom ramen för Ledning för starkare för-
svar så var rådighet ett viktigt ledord; styrning skulle kunna ske genom order istället 
för genom beställning till en annan myndighet. Så här i efterhand kan man med lite 
vilja	säga	att	man	utgick	någorlunda	från	fastställda	definitioner	av	logistiken,	dels	från	
den nyligen upphävda Operativa	doktrinen	och dels från Grundsyn Logistik, båda med 
vissa undantag. Men arbetet skedde inom olika delfunktioner och utan en ordentlig 
samordning av helheten - i stuprör som bara delvis satt fast i hängrännan. 

FMLOG hade ägnat mycken möda åt utveckling mot ett fullfjädrat krigsförband. 
Försvarsmaktsövningen AURORA 17 var ett stort steg i den riktningen och utveck-
lingen fortsatte ända fram till slutet av 2018. FMLOG hade en regional uppdelning med 
redundans mellan sina olika enheter. Fokus låg på ett fullgott stöd till verkansförban-
den, så att de kunde ägna sig åt den väpnade striden. I övningar så ingick personal ur 
såväl FMV som ur övriga logistikförband i FMLOG Stab. I linje med rådigheten så 
ansågs	det	dock	att	FMLOG	inte	kunde	finnas	kvar	i	sin	dåvarande	tappning,	eftersom	
det ansågs motverka möjligheten till starka försvarsgrenar.

Alla markverkstäder organiserades dock samlat i en skola (FMTS), en organisa-
tionsenhet på den bakre nivån underställd PROD LOG. Markverkstäderna kunde även 
behålla	 sin	 intäktsfinansiering,	 något	 som	Försvarsmakten	 lagt	 stor	 kraft	 och	möda	
på att avveckla så sent som 2016-01-01, även om man valde att döpa om det till kost-
nadsfinansiering. Här tycker jag att det blir tydligt att man inte hade någon bärande 
princip, inget rättesnöre. Så länge som Försvarsgrensstaberna etableras så får det där 
med logistiken bli som det blir. 

Min poäng är att logistikdelen av Ledning för ett starkare försvar (LFSF) borde ha 
hanterats annorlunda. Vi skolas på Försvarshögskolan i doktriner och andra styrande 
dokument, men när vi väl kommer tillbaka till Försvarsmakten så är det få som använ-
der sig av sin skolning. Doktriner och doktrinärt tänkande förefaller vara för invecklat 
eller möjligen för abstrakt för att omsättas till hur vi vill ha vår organisation. 

Militärstrategisk doktrin påtalar vikten av en hållbar ordning, och konkretiserar det 
genom att beskriva tydliga mandat och ansvar samt enkel ledning. Att inrymma en di-
versifierad	verksamhet	i	ett	förband,	samtidigt	som	ledningen	av	verksamheten	förde-
las	på	flertalet	aktörer	inom	Högkvarteret,	kan	rimligen	inte	ha	gjorts	i	linje	med	MSD.	
Således går det inte att utläsa att någon doktrinär styrning användes vid utformningen 
av	försvarslogistiken.	Etableringen	av	försvarsgrenarna	-	armén,	marinen	och	flygvap-
net – bedömdes vara högt prioriterat, så pass högt prioriterat att det blev på bekostnad 
av en helhetsbild över försvarslogistiken. Man brukar ofta säga att ”djävulen sitter i 
detaljerna”, och tveklöst var det så att en hel del detaljer missades i utformningen av 
försvarslogistiken.

Lednings- och lydnadsförhållanden
En framgångsfaktor för att erhålla enkel och tydlig ledning av verksamheten är en or-
ganisation som är logiskt förankrad i övergripande styrningar. Det är logiskt att orga-
nisera marina förband under en marinchef, med ansvar för såväl fredsproduktion som 
väpnad	 strid.	Det	 är	också	 logiskt	 att	 under	Marinchefen	organisera	marinspecifika	
stödfunktioner som exempelvis marinverkstäder. 
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Men hur ska försvarsmaktsgemensamma stödfunktioner organiseras? Ska det ens 
finnas	FM-gemensamma	stödfunktioner?	Vilka	ska	dessa	i	så	fall	vara?	Och	hur	ska	
de styras? 

Alla stödfunktioner ska fungera såväl i fredens vardag som vid höjd beredskap och 
ytterst i krig. Upphandling och inköp ska bedrivas enligt gällande lagstiftning. Försälj-
ning, uthyrning och utlåning av tjänster och materiel till andra myndigheter ska ske 
enligt gällande regelverk. Löneutbetalning till all personal ska ske i god ordning. Do-
kumenthantering vid expeditioner och arkiv ska bedrivas enligt förvaltningslagen och 
även utgöra grunden för alla stabsexpeditioner vid höjd beredskap. Vidare ska ekono-
miredovisning,	militärrestauranger,	resor,	logi,	grafisk	produktion,	lokalvård	och	öv-
rig	service	fungera	i	hela	konfliktskalan.	Ingenting	av	det	nyss	uppräknade	finns	idag	
inom	Marinchefens	egna	hägn.	Allt	detta	finns	i	dagsläget	 inom	ett	stödförband	be-
nämnt	HR-centrum,	som	dock	i	sin	tur	styrs	av	flera	olika	aktörer	inom	Högkvarteret.

Organisation och därtill hörande uppgifter

Figur	3.	Organisation	och	uppgifter.

Verkansförbandens organisation och uppgifter är tydliga. Chefen är chef och förban-
den	ska	bedriva	väpnad	strid	–	Grönt	trafikljus.

När ett stödjande förband ingår i den marina familjen, t.ex. Marinbasen med marin-
verkstäderna,	så	vill	jag	hävda	att	även	där	finns	tydliga	uppgifter	och	tydliga	lednings-	
och lydnadsförhållanden gentemot Marinstaben. Så långt allting gott – Grönt.

En viss otydlighet kan skönjas i marinens behov av markverkstadstjänster, eftersom 
markverkstäderna är organiserade i Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS). FMTS 
är tillsammans med FMLOG och FömedC underställd HKV PROD LOG. Vidare så 
funktionsstyrs Marinstabens arbete med teknisk tjänst och förnödenhetsförsörjning 
från en annan logistikfunktion, nämligen HKV PROD RPE LOG (inte att förväxla 
med PROD LOG) – Gult.
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Men nu till det riktigt trickiga, nämligen organisation och styrning av övrigt logis-
tikstöd, eller servicetjänster som det ofta benämns. Försvarsmaktens HR Centrum, 
FMHRC, tredubblades över en natt 2019-01-01 när det tillfördes en diversebutik av 
logistikledning, upphandling & inköp, försäljning & uthyrning, avtalsuppföljning, re-
sor	&	logi,	ekonomiredovisning,	grafisk	produktion	och	dokumenthantering.	Produk-
tionsledning av FMHRC görs av LEDS PERS. Därtill funktionsstyrs FMHRC från 
LEDS SAMO, PLANEK & KOMM samt av olika delar inom PROD RPE & FPE. – rött 
trafikljus.

Figur	4.	Från	stödbehov	till	leverans.	

Ovan ses en förenklad bild av hur Produktionsledningen i Högkvarteret är organiserat. 
Inom de två enheterna – förbandsproduktionsenheten och resursproduktionsenheten 
–	finns	ett	tiotal	olika	avdelningar,	varav	tre	är	kopplade	till	försvarslogistiken	(FPE	
FÖMED,	RPE	LOG	och	RPE	KOMMERS).	Därutöver	finns	avdelningen	PROD	LOG,	
vilket summerar till fyra logistikaktörer inom PROD.
Med	pilar	och	streckade	linjer	i	figur	4	visas	hur	ett	stödbehov	letar	sig	fram,	från	

behövande	förband	till	leverans	av	det	som	efterfrågas.	Stödbehovet	är	fiktivt,	men	det	
är dock förankrat i verkliga händelser. 

Det marina förbandet Bevakningsbåtskompaniet i Göteborg, har ett uppkommet be-
hov av att köpa ett par kajaker för att lösa en uppgift som getts av Marinchefen. Förban-
det vänder sig till sin enda hänvisning, nämligen Logistikenheten i Göteborg, som åter-
finns	 inom	logistikförbandet	FömedC	vilket	produktionsleds	av	PROD	LOG.	LogE,	
som	det	förkortas,	har	så	kallade	avropare	med	mandat	att	avropa	på	redan	befintliga	
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avtal.	Tyvärr	så	finns	det	inget	avtal	som	inrymmer	avrop	av	kajaker,	varpå	Inköpsen-
heten	måste	kopplas	in	för	att	ta	fram	ett	sådant	avtal.	Inköpsenheten	återfinns	inom	
FMHRC vilket produktionsleds av LEDS PERS, som i produktionsledningshänseende 
lyder under C PROD. Inköpsenheten i HR-centrum funktionsstyrs av den kommersiella 
avdelningen i HKV PROD RPE avseende den s.k. upphandlings- och inköpsprocessen.

•	 ”Tydligare ledning för ett starkare försvar”
•	 ”Robusthet”
•	 ”Rådighet över krigsförbanden”

Det här var ledord till Ledning för ett starkare försvar	(LFSF)	som	effektuerades	2019-
01-01. Och som svar på dessa ledord organiseras ett stödförband – FM HR-centrum 
- med över 700 befattningar som får olika styrningar från ett tiotal olika delar av Hög-
kvarteret. Det tidigare förbandet HR-centrum, som stödjer hela Försvarsmakten med 
olika	HR-tjänster	finns	kvar.	Men	parallellt	med	detta	så	inryms	även	den	så	kallade	
servicedelen i HR-centrum. Denna servicedel, eller logistikdel, utgörs av 450 befatt-
ningar fördelade på 25 olika verksamhetsorter runt om i landet. 

Men vad är problemet?
Det största problemet är att organisationen är så ologisk att den operativa ledningen 
av Försvarsmakten har svårt att veta vilka förband som har vilka uppgifter, vilket kan 
innebära att rätt order ges ut men att den ges till fel förband. Om insatsstaben skulle ge 
uppgifter	till	FMLOG,	men	där	resurserna	att	lösa	uppgiften	finns	hos	HR-centrum,	
så skulle det självklart vara hanterbart genom upparbetade trossvägar och personkän-
nedom. Men nog vore det mer smakfullt om den operativa ledningen kunde förstå den 
egna organisationen. 
För	Marinchefen	specifikt,	så	är	det	största	problemet	att	hon	behöver	kunna	veta	att	

hennes förband har resurser att lösa de uppgifter som hon tilldelar dem. När ÖB pekar 
med hela handen på Marinchefen, och frågar om marinen är redo för strid, så måste 
Marinchefen kunna svara på den frågan, och företrädesvis ska ju svaret vara ”Ja!”. ÖB 
är ju inte betjänt av att höra att ”fartygen är rustade men jag måste kolla med Chefen 
PROD	och	Chefen	PROD	RPE	och	flera	andra	instanser	innan	frågan	landar	ner	hos	
Chefen för Inköpsenheten om huruvida avtalen gällande fartygsdrivmedel är i sin ord-
ning”. Eller samma visa gällande alla andra avtal där en civil leverantör är inblandad. 
Marinchefen ska, såklart, med lugn i sinnet kunna svara ”Ja, general!” på frågan från 
ÖB.

Hur hanteras detta?
Som tidigare nämnts så har ju denna komplicerade organisation uppmärksammats av 
fler	än	mig.	Sedan	denna	text	skrevs	så	har	C	PROD	beslutat	att	logistikverksamheten	
inom FMHRC ska överföras till FMLOG 2022-01-01, något som i skrivande stund för-
bereds. Det är ett bra steg i rätt riktning att hålla samman den bakre logistiken under 
en chef (Logistikchefen).
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Om man på den främre nivån vill göra allvar av att Logistikenheterna ska utgöra 
förbandens enda hänvisning, då krävs det en del för att detta ska bli verklighet. Som det 
är nu så kan Logistikenheterna lite förenklat endast tillmötesgå behov av förrådstjänst, 
drivmedel, ammunition och vissa transporter samt för teknisk tjänst så har LogE en 
teknisk kundmottagning som lotsar vidare till verkstadstjänster och annat. Men om 
LogE ska kunna vara förbandens enda hänvisning, så krävs det att de är dimensio-
nerade för att fånga upp alla typer av behov. LogE behöver inte nödvändigtvis vara 
leverantör av alla tänkbara behov, men LogE måste kunna förstå alla tänkbara behov 
och kunna lotsa vidare alla tänkbara behov till rätt leverantör. För om LogE inte kan 
detta, då kan inte LogE utgöra förbandens enda hänvisning.

Trossvägar är alltid viktiga att känna till, oavsett vilken organisation man har att 
förhålla	sig	till.	I	sinom	tid	finner	trossvägarna	sig	fram	även	i	mindre	bra	organisa-
tioner	och	man	 lär	 sig	hantera	 roller,	flöden	och	beslutsprocesser.	För	 att	 citera	 Jeff	
Goldblum	i	en	känd	film:	”Life	finds	a	way”. Med det argumentet så skulle förstås även 
nuvarande ologiska logistikorganisation efter en tid kunna bli välfungerande. I detta 
fall är jag dock tveksam, för detta är den mest krångliga och ologiska organisation som 
jag hittills har stött på. 

Hur bör det ske framöver?
ÖB fastställde i maj 2020 Målbild	Försvarsmaktens	centrala	och	regionala	 ledning	
20251. I den fastslås att	för	varje	definierad	funktion	ska	det	finnas	en	utpekad	ansvarig	
stabsdel	 och	 en	ansvarig	 chef	med	 tydliga	mandat	 inom	varje	 ledningsnivå. För att 
efterleva	denna	målbild	krävs	att	varje	funktion	identifieras	samt	definieras,	så	att	alla	
berörda blir införstådda med vem som är tänkt att göra vad.
För	att	bringa	ordning	i	detta	så	finns	två	vägar.	Den	ena	är	att	underställa	alla	de	

försvarsmaktsgemensamma stödfunktionerna en chef, lämpligen en logistikchef med 
såväl taktiska stödjande uppgifter som produktionsledningsuppgifter av logistikför-
band. Denne behöver även ha den s.k. funktionsstyrningen av logistiken inom eget 
hägn, något som idag utövas av PROD RPE.

Den andra vägen är att man inrättar försvarsgrensvisa stödfunktioner inom respekti-
ve försvarsgren, vilket då förutsätter att försvarsgrenarna skapar den kompetensbredd 
som indikeras ovan med juridisk, ekonomisk och annan expertkompetens. Självklart 
måste	det	även	finnas	centrala	stödfunktioner	kvar	i	någon	utsträckning,	för	försvars-
grensöverskridande (joint) övningar och operationer. Denna lösning kräver därmed 
med självklarhet en utökning av dagens personalramar.
Visst,	det	finns	en	tredje	väg,	en	svensk	kompromisslösning	där	enbart	vissa	utvalda	

stödfunktioner tillförs marinchefen. Det måste dock vara glasklart hur ordervägarna 
går, hela vägen ut till exempelvis en civil leverantör.

Oavsett vägval – försvarsmaktsgemensam stödfunktion, försvargrensvist stöd eller 
kompromisslösning – så krävs tydliga lednings- och lydnadsförhållanden, mellan den 
som har det operativa eller taktiska ansvaret, och de som är satta att stödja den väpnade 
striden. 

1. Diarienummer FM2020-1299:5
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Nu är det ju som det är och vi kan välja att se det som ett halvfullt glas istället för ett 
halvtomt. Men i framtiden så är det i alla fall min förhoppning att följande två punkter 
beaktas vid större förändringar av vår organisation.

Först en aspekt som kräver en hel del is i magen. Låt det ta sin tid. Ha inte bråttom. 
Jag hävdar att tröghet är eftersträvansvärt i detta avseende, kalla det gärna för försik-
tighetsprincipen.
Slutligen	måste	 tillämpliga	övergripande	styrningar	 identifieras	och	följas.	Är	det	

exempelvis	logistikorganisationen	som	ska	hanteras,	så	ska	det	fastställas	vilken	defi-
nition av logistik som ska vara gällande. Vet vi inte hur ritningen ser ut så kan vi heller 
inte bygga något välfungerande.
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Jubileumsåret Vetenskapsgren III
Jubileumsåret 2021 blir det sista för mig själv och Håkan Nilsson. Vi lämnar efter 
6 år respektive 8 år i styrelsen och kan bara sammanfatta denna tid som intressant, 
lärande och rolig. Jag passar på att presentera oss trots den korta tid som återstår av 
vårt mandat inom KÖMS. Jag är Mats Elofsson och genomför min dagliga gärning på 
FMV. Efter 26 år inom den marina produktionen på FMV har jag sedan den 1 juni i år 
tagit över som tillförordnad chef för IT-staben och tillika FMV CIO. Håkan Nilsson 
är	chef	för	Marinbasen	sedan	två	år.	Vägen	dit	började	med	en	officersexamen	1986,	
följt av ett antal varierande sjökommenderingar på minfartyg, torpedbärgare, robotbåt 
och patrullbåt, innan första FC-skapet erhölls 1997 på HMS Tirfing. Därefter följde 
chefsprogram teknisk inriktning, ledning/telekrig, (dock ingen akademisk examen), 
ett års anställning på FHS på militärtekniska institutionen och ett antal år inom Visby-
projektet som CPTK och materielsystemansvarig på Högkvarteret. 2010 spenderades 
i Adenviken och Indiska oceanen som FC HMS Carlskrona inom ramen för operation 
Atalanta.	De	senaste	10	åren	har	omfattat	tjänstgöring	som	SC	på	3.sjöstridsflottiljen,	
materielproduktionschef PROD MARIN, basbataljonchef och C TekFtg samt som FM 
Sjösäkerhetsinspektör.

Våra år i styrelsen avslutas i ett crescendo med jubileumsårets alla aktiviteter. Ve-
tenskapsgren III har ett särskilt ansvar för tre aktiviteter och dessa är ett bidrag till 
akademins jubileumsbok, detta nummer av Tidskrift i Sjöväsendet samt Forsknings 
och teknikutvecklingsdagen den 10 november. Vetenskapsgren III:s bidrag till jubi-
leumsboken skall helt tillskrivas ledamoten Lars Salomonsson som på mycket bra sätt 
har sammanfattat utvecklingen inom den maritima tekniken från 1972 till 2021. Detta 
är 50 år av enorm teknologisk utveckling både inom den militära och den civila tekno-
login. Dessa två spår har över denna tid gått ihop och idag är det inom många områden 
svårt att särskilja civil och militär teknik.

 Ledamöterna
MATS ELOFSSON &

HÅKAN NILSSON

Avdelningsdirektör Mats Elofs-
son	 och	 kommendör	 Håkan	
Nilsson	 är	 ordförande	 respek-
tive	 vice	 ordförande	 i	 Veten-
skapsgren III.
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Detta nummer av Tidskrift i Sjöväsendet har vi velat blicka framåt inom några utval-
da områden. Redaktören har i inledningen till detta nummer presenterat skribenterna 
och artiklarna. Håkan och jag vill passa på att tacka skribenterna för deras arbete med 
artiklarna och därigenom låtit akademin ta del av deras kunskap. Det är en utmaning 
att	skriva	för	KÖMS,	kunskapen	finns	där	men	för	många	är	tiden	en	bristvara.	Stort	
tack igen till skribenterna.

Den tredje aktiviteten som Vetenskapsgren III anordnar är en eftermiddag i forsk-
ningens och teknikutvecklingens område med fokus på svensk sådan riktad mot ökad 
marin förmåga. Eftermiddagen kommer att inledas med en talare från Försvarsmakten 
och en talare från det civila området som beskriver behovet av ny teknik för framti-
den inom det marina området. Därefter kommer fyra områden att avhandlas. Första 
området är omvärldsuppfattning, dvs. sensorer, ledning och samband. Andra området 
är verkan och det tredje är plattformar. Inom dessa områden kommer talarna att ge 
exempel	på	hur	ny	teknik	kan	förbättra	befintliga	eller	tillföra	nya	förmågor	inom	det	
marina området. I det sista avsnittet diskuteras hur ny teknik snabbare skall kunna 
omsättas till materiel för marinen. Utvecklingstakten ökar hela tiden och med detta blir 
det en utmaning att med dagens sätt att omsätta ny teknik till materiel i det tempo som 
behövs. Det handlar ju inte bara om att öka den egna förmåga, motståndaren omsät-
ter också sin egen förmåga med de teknologiska landvinningarna. Vi får se om några 
kloka idéer kommer kläckas inom detta område under eftermiddagen men oavsett är 
diskussionen nödvändig och nyttig.

Med detta lämnar Håkan och jag utrymme till skribenterna och passar på att tacka 
för våra år som styrelseledamöter i KÖMS.
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Teknik och materielsystem för Marinens 
framtid
Abstract: Traditionally, military technology development was led by a military ratio-
nality. Now, civilian development lead and military applications emerge from this 
development. This creates new social challenges for military technology develop-
ment. These challenges are larger than a specific technology and a specific stake-
holder and relate to the understanding of capability and how it is to be designed. The 
implications related to these challenges are discussed in relation to future techno-
logy for the Royal Swedish Navy. 
Det system som ska utveckla framtida marin militär förmåga består av många och 
skiftande intressenter, såsom försvarsmaktsledningen, Marinen, de andra försvarsgre-
narna, Marinens personal, Försvarets materielverk, klassisk svensk försvarsindustri, 
flertalet	 andra	 nationella	 och	 internationella	 kommersiella	 aktörer	 och	 individuella	
innovatörer och forskare. Detta leder till att ingen enskild intressent har full kontroll 
över varken den teknik som utvecklas eller centrala långsiktiga designöverväganden. 
Denna text beskriver några av de aspekter denna situation leder till för tidig utveckling 
av framtida marin teknik.

Framtida marin teknik
I takt med att samhällets system (till exempel förband så väl som banker) blivit mer 
komplexa och integrerade med omgivande system har också kunskapsutvecklingen 
som	styr	deras	utveckling	blivit	mer	komplex.	Idag	är	det	inte	längre	någon	specifik	ak-
tör som har möjlighet att kontrollera eller styra utvecklingen. Efterkrigstidens situation 
där försvarsmakter hade en avgörande betydelse på teknikutvecklingens prioriteringar 
är sedan länge borta. I relation till kunskapen om, och förståelsen för, de tekniska möj-
ligheter och krav som styr utveckling, konstruktion och produktion kan konstateras att 
framtida tekniska lösningar i stor utsträckning kommer att utgå från dagens lösningar, 

 Teknologie doktor
HANS LIWÅNG

Hans	Liwång	är	civilingenjör	i	skeppsteknik,	teknologie	
doktor	i	sjöfart	och	marin	teknik	och	docent	i	militärtek-
nik.	Vid	Försvarshögskolan	(FHS)	är	han	ämnesansvarig	
och	universitetslektor	i	försvarssystem	och	vid	Kungliga	
tekniska	högskolan	(KTH)	forskare	i	marina	system.	Han	
undervisar	också	på	FHS	inom	Masterprogrammet	i	ut-
veckling	av	system	för	försvar	och	säkerhet,	på	Officers-
programmet,	på	Högre	officersprogrammet	och	på	KTH	
inom Masterprogrammet i marina system.
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men utvecklingen inom en stor mängd områden kommer att ge nya möjligheter och 
nya	hot.	Specifika	teknikområden,	såsom	kvantdatorer,	artificiell	 intelligens	och	3d-
printing,	kommer	ha	en	roll	i	dessa	nya	möjligheter	när	de	är	redo	för	det.	I	de	flesta	
fall kommer dessa utvecklingsområden, när de väl implementeras i ett materielsystem, 
vara en del av många och bidra till den alltmer ökande graden av komplexitet. Detta 
kommer ställa nya krav på den personal som ska göra service och reparationer, men 
för organisationen i stort spelar det inte så stor roll exakt vilka teknikområden som de 
ingående tekniska komponenterna bygger på. Materielsystemets relationer till andra 
system	är	viktigare	än	om	det	bygger	på	artificiell	intelligens	eller	inte.	Således	är	inte	
specifika	teknikområdens	exakta	roll	central.

Viktigare är då att förstå att även framtida teknik kommer, precis som idag, att 
ha sina brister och styrkor. Därmed kommer ny teknik, materielsystem eller andra 
lösningar inte landa in på ett lämpligt sätt i en organisation av sig själv. En lyckad 
implementering kräver både att de som utvecklat tekniken har en tillräcklig förståelse 
för kvalitativa aspekter av användandet och miljön och att mottagande personal förstår 
styrkor och svagheter så att organisationens uppträdande med mera kan utformas så att 
man får ut det bästa av det totala systemet.1 Detta innebär att olika systemkomponen-
ter, så som organisation, taktik och teknik, anpassas till varandra. För många viktiga 
samhällssystem, inte minst militära sådana, så är det viktiga inte hur bra de kan fung-
era som bäst, det viktiga är hur bra de fungerar när inget går som man tänker sig.2 Det 
innebär	att	det	måste	finnas	flexibilitet	och	redundans	i	både	tanken	och	i	de	tekniska	
systemen.
Det	finns	idag	ett	stort	fokus	på	enskilda	tekniska	system.	Till	exempel	så	 tänker	

kommersiella aktörer och ingenjörer, som utvecklar ny teknik, i termer av tekniska 
produkter. Debatten och diskussioner kretsar också ofta kring teknikområden eller 
tekniska	lösningar,	ibland	artificiell	intelligens,	ibland	antalet	fartyg.	Ett	annat	exempel	
är utveckling av ramverk som Systems engineering.3 Dessa ramverk stöder idén om den 
objektiva tekniska komponenten vars betydelse kan beskrivas med dess mätbara pre-
standa.4 När utveckling fokuserar på den tekniska produkten utgår lösningarna utifrån 
den omedelbara funktionaliteten. Detta leder vanligtvis till en lösning som uppfyller 
den primära funktionen, den fungerar. Det betyder dock inte att lösningen egentligen 
passar behovet eller är lämplig5 och följaktligen är misslyckanden med att uppfylla 
förväntningar eller kostnader i stora komplexa system oftast inte misslyckanden med 
tekniken i sig utan oftare relaterade till att lösningarna inte tar hänsyn till den organi-
satoriska komplexiteten.6

Under de senaste 20 åren har också kraven på de kommersiella förbindelserna mel-
lan staten och industrin ökat. Förhållandena förväntas vara opartiska, detta med syfte 
att underlätta sunda kommersiella relationer. Samtidigt har det gjort fruktbart samar-
bete betydligt svårare. Det är idag svårt att hitta kvalitativa arenor där personer ur För-
svarsmakten kan diskutera olika framtida förmågelösningar med intressenter.7 Denna 
utveckling har därför tagit bort arenor för avvägningar om icke-tekniska systemegen-
skaper och om interaktioner mellan tekniska och sociala komponenter i förmågesys-
temet. Det saknas också teoretiska perspektiv för säkerhetsområdet8 vilket leder till 
en brist på förklaringsmodeller. Denna brist på strukturerade tillvägagångssätt för ett
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helhetsperspektiv	och	avvägningar	har	bidragit	 till	att	ytterligare	flytta	fokus	till	ut-
veckling av det tekniska systemet i sig. Detta samtidigt som behovet av helhetsperspek-
tiv och avvägningar på hög nivå aldrig har varit större. Resultatet är att beslutsfattare, 
när de står inför en hög grad av osäkerhet, ofta tenderar att fokusera sin uppmärksam-
het på extrapoleringar av kända tekniska förmågor snarare än tillhörande organisa-
toriska, taktiska och kvalitativa aspekter.9	Det	finns	också	ett	behov	av	att	utveckla	
nya tillvägagångssätt för interaktion mellan framtida krav och teknikutveckling, till 
exempel via försvarsforskning.10

Dagens	situation	skapar	ett	gap	mellan	de	socialt	definierade	ambitionerna	på	ena	
sidan och utformningen av tekniska system på andra sidan. Detta gap består av fokus 
på tekniska komponenter, brist på arenor för kompromisser och debatt samt brist på 
arenor för förmågeutveckling. För system för försvar och säkerhet är interaktionen 
med kärnfunktionerna i våra samhällen av extra betydelse. Detta leder både till extra 
komplexitet i de områden som utgör gapet och att det är extra viktigt att fylla gapet.

Det krävs kort sagt mer fokus på hur olika komponenter av förmågesystemet, till 
exempel organisation, taktik och teknik, kan och ska interagera.11 Det innebär bland 
annat	att	diskussionen	måste	byta	fokus	från	det	som	är	lätt	att	prata	om	och	kvantifi-
era,	som	antalet	fartyg	eller	specifika	teknikområden,	till	de	frågor	som	är	riktigt	svåra	
och vi inte har svaret på. Forskning på innovation pekar på att utveckling inom vissa 
områden kan vara inkrementell, det vill säga stegvis. Samtidigt behöver vi också inom 
några områden ta större och mer radikala utvecklingssteg för att säkerställa en tillräck-
lig och överkomlig framtida förmåga.12

Innovation eller systematisk förmågeutveckling?
Sveriges innovation och innovationskraft är stor, men innovation utgår ofta från en 
specifik	organisations	(eller	individs)	förmåga	att	ta	fram	en	ny	produkt,	det	vill	säga	
till exempel ett företags process för att söka efter, välja	 ut och implementera nya 
framgångsrika produkter.13 I första fasen där organisationen söker efter nya möjliga 
produkter krävs ofta mycket fantasi och nytänkande, i de två efterföljande faserna 
krävs	mer	av	traditionella	systematiska	affärsprocesser	för	att	nå	fram	till	en	produkt	
som är kommersiellt gångbar. Innovation utgår därmed, mycket förenklat, utifrån 
en kommersiell aktörs förutsättningar och svarar på frågan ”vad (nytt) kan vi tjäna 
pengar på?”. Detta kan vara nyttigt för andra då innovation till exempel leder till att 
en	befintlig	produkt	blir	billigare,	att	en	befintlig	produkt	anpassas	till	en	ny	mark-
nad eller att en ny produkt introduceras. Forskning i relation till försvarsinnovation 
visar också att en kunddriven kravutveckling ofta leder till en stor ökning i kostnad 
och avancerad teknikutveckling för att stödja inkrementella förbättringar av relativt 
traditionella koncept.14 Då detta inte är hållbart i längden föreslås att helt nya koncept 
måste övervägas i större utsträckning för att hitta nya lösningar som är ekonomiskt 
överkomliga.15 Forskning visar dock även att tydliga externa förutsättningar kan på-
verka försvarsindustrins innovation och utveckling mot nytänkande till exempel i ter-
mer av kostnadsutveckling, men det är ovanligt och kräver externa förutsättningar 
som är mycket tydliga.16	För	att	skapa	denna	typ	av	styrning	finns	olika	koncept,	till	
exempel innovationssystem.17
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För att kunna lösa sina uppgifter och bidra till försvaret av Sverige behöver Marinen 
ha en relevant inneboende potential, en relevant förmåga. Således är frågan inom för-
mågeutveckling ”vad behöver vi?” och svaret kan vara ny organisation, ny taktik eller 
ny teknik, men oftast en kombination av dessa. Att förenkla och reducera förståelsen av 
marin förmåga till enkla frågor bidrar sällan till konstruktiva utvecklingssteg. Oavsett 
vilken teoriram, kunskapsparadigm eller förmågekoncept som används för att förstå 
militär förmåga så är förmåga komplicerad (består av många skiftande komponenter) 
och komplex (svår att beskriva och förstå och innehåller okända kopplingar). Detta leder 
också till att förmågan är mer än sina ingående delar och skapas mer av interaktionen 
mellan komponenter såsom organisation, taktik och teknik är av varje del för sig.18

Militär förmåga är tydligt behovsstyrd, men inte låst till hur behovet ska realiseras. 
Dock har dagens lösningar en stark påverkan på de framtida möjligheterna. Dagens 
teknikval, fartyg, kompetens, arbetssätt med mera kommer leva med in i framtiden, 
men	om	ett	tydligt	behov	och	motiv	finns	är	också	det	möjligt	att	ändra.	Sådana	änd-
ringar kostar dock resurser.

Kombinationen av den miljö som Marinen ska verka i, Marinens organisation och 
bemanning och Sveriges industriella förutsättningar är unik för just svenska Marinen. 
Det	innebär	också	att	förutsättningarna	för	en	effektiv	teknik-	och	förmågeutveckling	i	
Sverige skiljer sig från andra länder på många punkter. Därmed behöver de beslut som 
tas	i	Sverige	utgå	från	Sveriges	specifika	behov	och	idéer;	koncept	och	teknik	anpas-
sade för andra nationer är inte nödvändigtvis lämpliga för Sverige.

Teknikutveckling i stort är idag internationell, men betydelsen av den varierar ofta 
beroende på nationella förutsättningar. Ett exempel skulle kunna vara internationell 
utveckling inom signalbehandling för sonarer. Om sådan utveckling får avgörande 
betydelse	på	marin	förmåga	beror	på	de	specifika	tekniska	lösningarna,	undervattens-
miljön, taktiken, hoten och så vidare. Således bidrar sällan allmänna och generiska dis-
kussioner	om	specifika	teknologier,	såsom	artificiell	intelligens,	eller	typer	av	system,	
såsom obemannade undervattensfarkoster, till utvecklad förståelse. Det är först när 
dessa	kopplas	ihop	och	diskuteras	i	en	specifik	miljö,	i	en	specifik	organisation	med	ett	
specifikt	syfte	som	bidraget	till	förmåga	kan	börja	diskuteras.19 Det är därmed inte en-
staka personers åsikter eller svepande politiska eller övergripande policys som bidrar 
till en vassare förmåga. Det krävs en bred, nyanserad, initierad och tillämpad kunskap 
om problemen som är långsiktigt och representativt på ett sätt som bara går om alla i 
systemet bidrar med sitt perspektiv. Förmågeutveckling och innovation kan därmed ses 
som varandras motpoler där den förra är behovsstyrd och den senare möjlighetsstyrd. 
Båda	är	dock	nödvändiga.	Det	systematiska	förmågearbetet	krävs	för	att	 identifiera,	
prioritera och åtgärda förmågebrister och innovation krävs för att tillgängliggöra nya 
produkter och tillvägagångssätt för att fylla förmågegap och ersätta föråldrade sätt att 
lösa	befintliga	förmågor.	Ju	större	interaktion	mellan	dessa	processer,	desto	större	san-
nolikhet är det att en relevant förmåga utvecklas till en relevant kostnad.

Kommersiella aktörer
Sverige har för sin storlek en stor och avancerad försvarsindustri som täcker många 
produktområden. Sverige har emellertid de senaste 20 åren uppvisat en diskrepans 
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mellan politik och upphandling vad gäller materielförsörjning.20,21 Politiken har beto-
nat köp från hyllan och endast begränsad inhemsk utveckling, medan praxis visar på 
en preferens för inhemsk utveckling. Det har också sedan 2014 varit en omdirigering 
mot försvar av Sverige och nya strategiska prioriteringar som har lett till nya förutsätt-
ningar för den inhemska försvarsindustrin.22 Samtidigt kan de relevanta kommersiella 
aktörerna inte bara reduceras till det som kallas försvarsindustri.23 Mycket av teknik-
utvecklingen sker idag av andra industrisektorer och inte heller industrin utvecklar 
alltid	teknik	idag.	Inom	flera	sektorer	är	det	andra	och	nya	typer	av	aktörer	som	driver	
teknikutvecklingen,	till	exempel	finanssektorn	och	it-tjänsteföretag.24

Kommersiella aktörer står för en omfattande utveckling. Svenska företag investerar 
årligen	drygt	100	miljarder	kronor	i	egen	utveckling.	SCB:s	siffror	från	2017	visar	att	av	
detta	var	79	%	självfinansiering,	5	%	från	offentlig	sektor	och	4	%	från	andra	svenska	
företag.25 Om företag på bredden bättre förstår Försvarsmaktens framtida utmaningar 
så är det mer sannolikt att de kommer att investera i utveckling av kunskap och teknik 
som gör det möjligt att leverera lösningar som möter dessa utmaningar. Det är inte en 
fråga om kunskap om framtida efterfrågad prestanda eller tekniska lösningar, det är på 
en	högre	abstraktionsnivå	och	behöver	inte	vara	ett	löfte	och	ska	definitivt	inte	vara	en	
systemspecifikation.

Utveckling och forskning
En ambition, från till exempel Marinens sida, att i strikt bemärkelse leda en forskning 
och teknikutveckling som möter sina framtida behov är inte realistisk. Detta beror 
på att en sådan ambition involverar många olika områden, beslut, avvägningar och 
prioriteringar som måste tas kontinuerligt av alla inblandade utvecklingsgrupper och 
forskargrupper inom många olika företag och lärosäten. Att leda detta är heltidsjobb 
för hundratals personer. Det krävs istället en delad kunskap, möjlighet att ibland miss-
lyckas och delad risktagning. Denna delade kunskap mellan intressenter kräver delad 
förståelse för slutmålet och att även Försvarsmakten och Marinen visar tydligt att man 
har en roll, tar risk och bryr sig om andras verksamhet.

Lärosätena sitter inte på lika stora ekonomiska resurser som kommersiella aktörer. 
Forskargruppen sitter däremot på en ovanligt stor kunskap om vad som händer inom 
fältet runt om i världen, på metodkunskap, på viljan att kunskapen kommer till nytta, 
på möjligheten att påverka framtida yrkespersoner genom sin utbildning och på makten 
att	 formulera	 sina	finansieringsansökningar.	 Inom	 tillämpad	 forskning,	 till	 exempel	
inom ingenjörsvetenskap, innebär det ett stort intresse för forskningssamarbete med 
aktörer utanför akademin. Den typen av samarbete kallas forskningssamverkan och 
syftar till att kunna nå resultatet som inte är möjliga bara med akademins kunskap och 
resurser.

Lärosätenas roll i utveckling och innovation kan ses på olika sätt. Samverkan kan 
beskrivas som ett målinriktat verktyg som skär igenom alla funktioner vid universitet. 
Den ska betraktas som en del av utbildning och forskning, inte en fristående verksam-
het.26	Baserat	på	ett	samverkansexperiment	har	det	identifierats	att	dialog	har	en	viktig	
roll i samverkan för att underlätta gemensam kunskapsproduktion mellan forskare och 
extern intressent. Dialogens roll framhävs särskilt när tyst kunskap utsetts för öppen 
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diskussion och med kompletterande kunskap från olika deltagare kombineras till ny 
kunskap.27	Experimentet	visade	också	att	full	effekt	uppnås	när	interaktionen	mellan	
aktörer är långvarig och intensiv. Samverkan kan därmed bidra till innovation och 
förmågeutveckling. Samverkan som inkluderar lärosäte, myndighet och näringsliv be-
skrivs ibland i termer av trippelhelixsamverkan1

a som kan ha olika roller och former och 
bland annat beskrivs som motorn bakom utvecklingen av Silicon	Valley.28 

Ytterligare ett unikt bidrag som forskning och utveckling inom akademin leder till är 
den ofta direkta avsättningen i utbildningen. Detta kan ske i termer av ny kunskap, nya 
exempel och nya möjlighet för studenter att skapa nätverk redan under studierna. På så 
sätt leder utvecklingen till kompetens hos framtida generationer.

Morgondagens teknikutveckling
Morgondagens	teknikutveckling	är	en	av	flera	komponenter	av	förmågeutvecklingen.	I	
teknikutvecklingen	med	syfte	att	möta	framtida	förmågebehov	kan	identifieras	åtmins-
tone	tre	specifika	roller:
•	 Försvarsmakten är den som det åligger att upprätthålla och utveckla militär för-

måga.
•	 Industrin kommer att vara de som förser Marinen med materiel.
•	 Lärosätena har som uppdrag att bedriva utbildning, forskning och samverkan och 

att dessa bidrar till varandra och till samhällets utveckling.
Härutöver	finns	det	flera	myndigheter	som	har	viktiga	roller,	till	exempel	Försvarets	
materielverk och Totalförsvarets forskningsinstitut.

Det kan konstateras att innovation är viktigt, men inte leder direkt till förmåga. 
Innovation kan inte styras, men behöver informeras och kommer att ta hänsyn till den 
information	som	finns.	Den	information	som	behövs	är	ofta	 i	kvalitativa	termer	och	
många	år	innan	det	finns	en	produkt	att	förhålla	sig	till.	Lärosätenas	forskning	har	en	
roll i att skapa förutsättningar för innovation, men också för att studera och struktu-
rera samhällsviktiga processer såsom militär förmågeutveckling i sig. Tillsammans 
kan	Försvarsmakten,	industrin	och	lärosätena	mer	effektivt,	med	mer	fantasi	och	med	
mer mångfald utveckla framtidens lösningar oavsett om de innebär ny teknik, gammal 
teknik till nya problem, ny organisation eller nya tillvägagångssätt. Tillsammans kan 
dessa intressenter också utveckla hur det gemensamma arbetet ska se ut. Riktigt nyttig 
blir denna process om den fokuserar på de viktiga utmaningarna. Detta kräver ömsesi-
dig uppriktighet och ömsesidigt förtroende.

De lösningar som väljs ut för vårt framtida förmågesystem behöver vara bra och 
byggas på välgrundad kunskap, men de måste också göras bra genom att olika intres-
senter i systemet bidrar med sitt kunnande såväl som sin okunskap. Detta arbete måste 
ske på bredden och det är den totala aktiviteten av informerad verksamhet som bidrar, 
inte enstaka beslut på ledningsnivå.

Mycket pekar därmed på att framtidens teknik i Marinen i stort ser ut och fungerar 
som idag, dock är det nödvändigt att nya radikala grepp tas inom ett fåtal områden. Det 

a. Jfr Skoog Haslums inträdesanförande i TiS nr 2, 2021 [Reds. anm,]
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är mycket möjligt att det kommer att krävas omställning och delvis nya prioriteringar 
för att integrera dessa nya grepp i Marinens verksamhet. Syftet med dessa nya grepp, 
till exempel i relation till ny teknik, är att nå radikala utvecklingssteg för att säkerställa 
att den framtida förmågan är både tillräcklig och överkomlig. Utmaningen är att vi 
idag inte vet exakt vilka dessa nya grepp är.

Slutsatser
Bidraget till utveckling och innovation behöver vara omfattande, intensivt och me-
ningsfullt och behöver ges många år innan tekniklösningar är redo för upphandling. 
När det gäller marin teknik kan detta inte göras utan en bred kunskap från Marinen.

De två bästa exemplen jag personligen sett som uppnår sådant intensivt arbete är 
Joint	 Interagency	 Field	 Experimentation	 Program	 (JIFX) vid Naval Postgraduate 
Schools	(NPS) och forskningsprojektet wPCC bakom det seglande biltransportfarty-
get Oceanbird. JIFX är en regelbunden öppen experimentvecka där NPS välkomnar 
företag	och	 startups	 att	 delta	 i	 löst	 definierade	 taktiska	 situationer.	Detta	ger	 unika	
förutsättningar för tester, för inblick i teknikutvecklingen och för att förstå vad ny 
teknik skulle kunna användas till. Experimentveckan är därmed en perfekt arena för 
att skapa en gemensam kunskap om möjligheter och utmaningar. Projektet wPCC är 
ett gemensamt forskningsprojekt mellan Wallenius Marine, Kungliga tekniska högsko-
lan och SSPA med högt ställda mål vad gäller vinddrivna kommersiella fartyg. Både 
JIFX och wPCC-projektet är utvecklingsaktiviteter där representanter från akademi, 
industri och tänkt användarorganisation bedriver forskning och utveckling och till-
sammans. Dessa båda aktiviteter är olika på många sätt till exempel i termer av att 
wPCC-projektet har en tydlig tidsram samtidigt som JIFX	är mer långsiktigt och förut-
sättningslöst provar koncept och teknik. De har dock gemensamt att användarorgani-
sationens	engagemang	och	bidrag	in	i	själva	kunskapsutvecklingen	är	stort	och	nyfiket.	
De har också gemensamt att de ger förutsättningar till ett stort antal studentprojekt, 
exjobb	och	sidoprojekt	vilket	gör	att	de	indirekta	effekterna	både	i	termer	av	kunskap	
och kompetens är långsiktiga och stora.
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Att trygga innovation och utveckling för 
Marinens materielförsörjning
Abstract. In November 2020, the Swedish government initiated an enquiry with the 
task to propose a future materiel supply strategy for Sweden’s military defence. Ba-
sed on this task, we discuss which actors make up today’s national defense industry, 
specifically within the naval domain. In order to maintain a high rate of innova-
tion, there should be a continuous inflow of new actors. There are different ways to 
make it possible and attractive for start-ups and other small firms to operate in this 
complex market. The author suggests in-depth studies of how other nations have 
approached this issue, and recommends that innovation ecosystems be initiated, 
centered on specific product platforms, i.e. naval ship classes.

Bakgrund
En ny utredning initierades i november 2020 av regeringen, med uppdrag att redovisa 
en materielförsörjningsstrategi för det militära försvaret.

Utredaren ska bland annat: ”klarlägga statens och försvarsföretagens roller och an-
svar samt tydliggöra statens åtagande i försvarsföretagsfrågor, inklusive de väsentliga 
säkerhetsintressena”.1
Genomförandet	av	denna	utredning	förutsätter	att	det	finns	en	svensk	försvarsin-

dustri. Ofta tar vi detta för givet. Kan vi det? I denna artikel diskuteras om och hur 
en svensk försvarsindustri kan uppnå tillräcklig bredd och uthållighet för att över tid 
säkerställa särskilt Marinens behov av nya innovationer rörande materiel.

Hur ser den svenska försvarindustrin ut idag?
Diskussioner kring försvarsindustrin i Sverige handlar ofta om de största företagen: 
i huvudsak Saab och BAE Systems. I direktiven till utredningen talas om försvars-
företagen, vilket sannolikt skall tolkas som etablerade företag som ser sig själva som 
försvarsindustri.

 Civilingenjör
JOHAN GRANHOLM
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I	verkligheten	finns	en	mycket	större	flora	av	företag.	Dessa	kan	grovt	delas	in	i	tre	
kategorier:

•	 Mindre företag som sedan länge är inriktade på försvarskontrakt, dvs liknar de stora 
i sin strategiska inriktning;

•	 Etablerade företag som har både civila och militära kunder, och är mindre beroende 
av militära kontrakt;

•	 Åtminstone i branschen nya företag, som överväger att ge sig in i försvarsindustrin.
Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) är en branschorganisation för företag inom 
säkerhets- och försvarsområdet med verksamhet i Sverige. SOFF har idag (mars 2021) 
cirka 140 medlemsföretag.2 Medlemsföretagen är delvis är delvis kategoriserade efter 
vilka områden de är aktiva i. Ca 40 är idag registrerade under kategorin ”Sea”, vilket 
skulle	kunna	motsvara	Marinens	leverantörer.	Bland	medlemmarna	återfinns	olika	ty-
per av leverantörer, bland annat varv, delsystemleverantörer, konsultföretag och för-
nödenhetsleverantörer. Det är alltså svårt att enbart ur SOFF:s register få en tydlig bild 
av	leverantörsfloran.	

Kan man ”tala med försvarsindustrin”?
I utredarens uppdrag ingår bland annat att ”klarlägga [..] försvarsföretagens roller och 
ansvar”. Uppgiften torde underlättas om utredarna involverar de berörda försvarsföre-
tagen i grundarbetet. I direktiven till utredningen anges att utredaren skall ”inhämta 
synpunkter och upplysningar från [..] relevanta branschorganisationer”. 

En försvårande faktor är att FM:s och FMV:s leverantörer inte alla är medlemmar 
i SOFF. Ett exempel är Ö-varvet på Öckerö, som i närtid bland annat gjort arbeten 
på HMS Sturkö och skonerterna. Ö-varvet har även en stor civil kundkrets, och hör 
därför till kategorin som inte är primärt beroende av militära eller säkerhetsrelaterade 
kontrakt.

Ett annat liknande exempel är Damen Oskarshamnsverket, som de senaste åren 
genomfört	 flera	mindre	 projekt	 för	Kustbevakningen,	 och	mycket	 väl	 skulle	 kunna	
vara aktuella även för militära projekt. Oskarshamnsvarvet är inte heller medlemmar 
i SOFF. 

Vad gäller utveckling och innovation kanske mindre, nystartade företag som över-
väger att erbjuda militära system, inte prioriterar att gå med i branschorganisationen.
Här	finns	alltså	en	utmaning	för	utredaren:	att	fånga	upp	viktiga	delar	av	försvarsin-

dustrin, även de som valt att inte vara medlemmar i branschorganisationen och eventu-
ellt inte ser sig själva som försvarsföretag.
Det	är	också	viktigt	att	definiera	vad	vi	menar	med	svensk	industri	–	inbegriper	vi	

företag som är verksamma i Sverige men som har utländska ägare, och vice versa? 
Påverkar det företagets roll i materielförsörjningen?

Vad skiljer försvarsindustrin från övrig industri?
Att	arbeta	med	en	offentlig	kund	skiljer	sig	från	att	arbeta	med	konsumentprodukter.	
De största skillnaderna är att:
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1. Företaget är utsatt för politiska beslut som när som helst kan förändras, i motsats till 
att själv kunna välja vad och när man vill utveckla och marknadsföra; 

2. Företaget kan inte ta reda på vad kunden kommer att vilja ha genom marknads-
undersökningar, utan måste lägga mycket energi och pengar på att läsa in sig; 

3. Å andra sidan kan företaget i allmänhet ta direkt betalt för sina utvecklingskostna-
der.

Den första punkten innebär en mycket stor osäkerhet, särskilt för en liten aktör som 
kanske inte har en stark ägare med långsiktig stabilitet. De mindre företagen behövs 
emellertid för att få bredd i de tekniska lösningarna. Idag kommer en stor andel av 
nya innovationer från nystartade företag, ofta med grunden i forskningsprojekt vid 
universitet och högskolor. Traditionellt har Chalmers och KTH varit viktiga högskolor 
för marin forskning och utveckling. På senare år har Blekinge Tekniska Högskola, 
BTH, också stigit fram på arenan, där civilingenjörsutbildning i marin teknik och ett 
nytt undervattenslaboratorium under uppbyggnad sannolikt kommer att leda till ökad 
forskningsverksamhet. För att försvarsindustrin skall ha tillräcklig bredd i framtiden, 
måste denna typ av aktörer aktivt vilja att ge sig in i branschen.

Punkt två kan också förklara varför en aktör känner viss tveksamhet. Den civila 
marknaden, framför allt av konsumtionsprodukter, är i jämförelse lätt att förstå sig på. 
Alla	har	en	relation	till	telefoner,	bilar	och	liknande	produkter,	och	det	finns	också	en	
stor mängd specialtidskrifter med marknadsundersökningar och produktjämförelser.

Den tredje punkten blir egentligen positiv först när företaget kan vara någorlunda 
säkert på att sälja sin produkt. Fram till dess är det ett ekonomiskt risktagande.

Skillnaderna gör att det kan ses som naturligt att försvarsindustrin utgör en separat 
grupp	 av	 företag,	 det	 vill	 säga	 att	 det	finns	 en	 försvarsindustri	 som	består	 av	 före-
tag som inte arbetar med andra typer av produkter. Det behöver dock inte vara fallet. 
Många större företag minskar sitt risktagande genom att verka på båda marknaderna.

Vad är innovationsekosystem?
En	 ofta	 citerad	 definition	 av	Adner3 lyder ”the	 collaborative	 arrangements	 through	
which	firms	combine	their	individual	offerings	into	a	coherent,	customer-facing	solu-
tion”. Det kan löst översättas som “det organiserade samarbete genom vilket företag 
kombinerar sina individuella erbjudanden till en sammanhängande lösning av kundens 
behov”. Adner förutsätter alltså att företagen sinsemellan organiserat ett samarbete.

I dagligt tal omfattar innovationsekosystem oftare lösa grupperingar av aktörer som 
delvis oberoende av varandra levererar dellösningar till ett större sammanhang, till 
exempel olika företag som utvecklar programvaror till en plattform, exempelvis appar 
till iPhone eller Android. I detta fall tillhandahåller Apple respektive Google en tek-
nisk basplattform och en arkitektur som gör det möjligt för nya aktörer att utveckla helt 
egna idéer, utan någon beställning från plattformsleverantören.

Vad gör innovationsekosystem för nytta?
Exemplet iPhone illustrerar tydligt vilken nytta det kan göra: varken plattformsutveck-
laren eller ägaren av den enskilda telefonen behöver lägga pengar eller energi på att 
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planera	och	utveckla	nya	applikationer	–	det	finns	ett	ekosystem	av	icke-kontrakterade	
aktörer som gör det på eget bevåg.

Aktörerna i ett innovationsekosystem bör efterhand få djupare kunskaper om det 
större system eller teknikområde de engagerar sig i. Det bör också underlätta egna 
initiativ från de enskilda aktörerna, och förståelsen för andra aktörers innovationer.

En kritik mot begreppet innovationsekosystem är att det till sin natur måste vara helt 
marknadsdrivet,	det	bör	alltså	inte	finnas	någon	möjlighet	för	varken	Apple	eller	telefo-
ninnehavaren i exemplet ovan direkt styra de övriga aktörerna. Finns det några initiativ 
från staten, stiftelser eller andra aktörer, till exempel triple helix (formella samarbeten 
mellan myndigheter, universitet och industri), skulle det alltså inte vara frågan om ett 
ekosystem. I praktiken bortser man dock oftast från denna invändning.

Varför kan vi inte fortsätta som tidigare, och enbart förlita oss på att traditionella 
företag står för den innovation som behövs? Traditionellt har stora teknikföretag lagt 
en avsevärd del av sin budget på FoU (forskning och utveckling). Under de senaste de-
cennierna	har	detta	minskat	överlag	inom	de	flesta	branscher.	Samtidigt	har	mängden	
nya	 innovationer	 inte	minskat,	men	utförarna	återfinns	alltmer	 i	nystartade,	mindre	
företag.

Innovationsekosystem för försvarsmateriel
Vilka är leverantörerna av nya innovationer för försvarssystem? I en nation som har en 
inhemsk	försvarsindustri	finns	olika	aktörer,	från	statligt	ägda	institutioner	till	stora	
och små privata företag. En nations oberoende försvarsinnovationsekosystem är be-
roende dels av dessa aktörers tillgänglighet och förmåga, dels av politiska och andra 
icke-tekniska faktorer.  

Som Axelson et al. visar4:	när	ett	befintligt	 system	måste	anpassas	 till	nya	behov	
och	möjligheter	på	mycket	kort	tid,	finns	det	ingen	tid	för	en	lång	anskaffningsprocess.	
Samarbetet	mellan	myndigheter	och	företag	måste	redan	finnas	på	plats,	med	en	inbör-
des teknisk öppenhet på ett djupt plan. Det motsvarar bland annat kännedom om design 
intent enligt ovan.

Indien fattade för några år sedan beslutet  att skapa ett innovationsekosystem för 
försvarsteknik. År 2018 lanserade staten iDEX – Innovations	for	Defence	Excellence. 
Myndigheterna	har	identifierat	ett	antal	problemområden,	och	tillhandahåller	finansie-
ring och annat stöd. Förutom existerande företag och universitet vänder sig iDEX även 
till nybildade företag – startups. Hösten 2020 var redan över 600 startups engagerade i 
iDEX. Här kan man diskutera om det är ett ekosystem i egentlig mening, men det kom-
mer att visa sig inom några år.

Hur uppstår då nya innovationer?
Det	finns	två	huvudvägar	för	nya	innovationer	i	existerande	fartyg

•	 Marinen	identifierar	ett	behov	och	söker	en	leverantör	som	kan	tillhandahålla	det;
•	 En leverantör föreslår nya lösningar, utvecklade genom att gissa vad som kan bli 

attraktivt. 
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Tidigare	finansierades	och	beställdes	nya	innovationer	vanligtvis	av	regeringen.	Detta	
förändrades	dramatiskt	efter	det	kalla	kriget	i	de	flesta	västländer,	inklusive	Sverige.	
I	en	studie	om	fransk	försvarsindustri	av	Belin	m.fl.5 framgår att företagen har anpas-
sat sig till detta, motiverat av en önskan att stanna kvar i det nationella innovations-
systemet. Detta har också lett till öppnare innovationsmodeller med större tonvikt på 
kunskapsutbyte.

I USA, efter att öppna innovationssystem tillämpats under en tid inom ubåtsdesign, 
måste sedan 2017 alla större förvärvsprogram enligt lag tillämpa en öppen systemar-
kitektur, Modular	Open	Systems	Approach (MOSA), uttryckligen för att möjliggöra 
innovation. På ubåtssidan underlättades genomförandet av att en stor andel av leve-
rantörerna sedan 1990-talet är organiserade i Submarine	Industrial	Base	Council, en 
organisation som bland annat syftar till att ”utbilda makthavare och allmänheten om 
nödvändigheten att behålla ubåtsvapnets styrka”.6 Det har lett till en mer modulär de-
sign,	och	i	sin	tur	till	ökad	flexibilitet	avseende	uppgradering	av	enskilda	delsystem.	
Härigenom minskar enligt Castelle7 end-of-life-problematiken, inte minst genom att 
det underlättar för en presumptiv leverantör att på eget bevåg föreslå utbyteskompo-
nenter och -system.

Kan man kontrollera ett innovationsekosystem?
Sett ur ägarperspektivet vore det bekvämt att kontrollera ekosystemet som möjliggör 
nya	innovationer	för	introduktion	i	befintliga	eller	framtida	fartyg.	Det	skulle	i	så	fall	
likna	den	 tidigare	vanliga	modell	där	en	nations	FoU-finansiering	stödjer	 långsiktig	
planering för militär kapacitet.

I forskningen om innovationsekosystem benämns detta orkestrering, se till exempel 
Faccin.8 Orkestrering innebär att någon styr aktörerna i ekosystemet, ungefär som en 
dirigent i en orkester. Denna någon fungerar som ett nav i ”innovationshjulet”.
Om	vi	tänker	oss	att	det	finns	ett	ekosystem	kring	ett	fartyg	eller	en	fartygsklass,	

är det kanske rimligt att Marinen, eller materielmyndigheten, är navet. Ett alternativ 
kan vara en huvudleverantör. Detta kan vara rimligt när fartyget först konstrueras och 
levereras. Under livscykeln är det dock inte nödvändigtvis önskvärt att lämna över 
denna typ av kontroll till ett kommersiellt företag. Den ansvariga myndigheten skulle 
sannolikt vilja vara aktören som orkestrerar ekosystemet, om så är möjligt.

En mindre styrande variant kan vara att särskilda organisationer fungerar som fa-
cilitatörer för nya aktörer. Exempel på det är till exempel NATO	Innovation	Hub, som 
har som uppdrag att koppla ihop användare, innovatörer och förmågeutvecklare (det 
vill	säga	de	som	omvandlar	materiel	och	lösningar	till	förmågor	och	förbandsspecifi-
kationer).

Vill mindre eller nystartade företag delta i innova-
tionsekosystem?
Som vi konstaterade ovan kan osäkerheten i om och när en order kommer verka av-
skräckande för mindre företag. I Brasilien har staten periodvis varit mycket aktiv med 
att	stödja	företagarna	finansiellt	under	utvecklingstiden.	Det	har	lett	till	ökad	stabilitet	
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i underleverantörsparken, och ett ökat deltagande av underleverantörer. Å andra sidan 
har arbetet till större delen skett inom strategiska projekt, och staten har genom riktat 
stöd	styrt,	eller	orkestrerat	nätverket.	Det	finns	inte	underlag	för	att	bedöma	om	det	har	
påverkat innovationsförmågan i relation till kostnaderna för staten.

Varför vill enskilda företag vara en del av ett innovationsekosystem? Luo9 beskriver 
ett innovationsekosystem som “ett nätverk av företag som är sammankopplade genom 
sina tekniska beroenden”. Varje deltagare måste avgöra om beroendena är acceptabla 
jämfört	med	att	upprätthålla	tillräckligt	oberoende.	Med	riktad	finansiering,	som	i	det	
brasilianska	exemplet,	skulle	det	kunna	uppstå	en	konflikt	med	det	enskilda	företagets	
strategiska plan, det vill säga vad företaget själv vill uppnå.

Ett sätt för mindre företag att minska risktagandet är att sträva mot innovationer 
som har dual-use, det vill säga som kan användas både militärt och civilt. Det är inte 
ovanligt. I en studie från Europakommissionens Joint	Research	Centre diskuterar Ca-
viggioli et al.10 detta, och visar att av alla innovationer inom försvarssektorn 2002-2012 
var över 40 % dual-use. Det kan minska risktagandet för den mindre aktören, men 
förutsätter å andra sidan att denne har eller kan tillägna sig tillräcklig kunskap om 
vilka innovationer som kan behövas, både på civil och militär marknad. Tidigare var 
militär	innovation	drivande	inom	flera	områden,	men	de	senaste	decennierna	har	det	
omvända förhållandet blivit vanligare, inte minst på grund av att civil innovation ofta 
går snabbare.

Enligt Harrison et al.11	finns	det	också	vissa	hinder,	särskilda	för	försvarsindustrin,	
för att uppnå fullt fungerande innovationsekosystem. I USA omfattar dessa stela regel-
verk och en mycket auktoritär kultur. Harrison et al. drar också slutsatsen att de regler 
och processer som är förhärskande i försvarsbranschen gör inträdet i denna verksam-
het mindre attraktivt för nya företag. Detta är sannolikt fallet även i andra länder. 
Exemplet med MOSA i USA tycks vara en aktiv åtgärd för att övervinna de kulturella 
hindren.

Ett specialfall är företag som knoppas av från universitet och högskolor, vilket kan 
ske	inom	ramen	för	ett	lokalt	eller	regionalt	kluster.	Här	finns	stor	erfarenhet	av	sam-
verkan	och	uppdragsforskning,	och	man	kan	 tänka	 sig	 att	 en	myndighet	finansierar	
innovationsnära forskning, vars resultat sedan knoppas av och blir ett bolag som le-
vererar sina innovationer. Detta har blivit en mycket stor källa till innovationer inom 
andra produktområden i takt med att traditionella företag har minskat sin egen forsk-
ningsverksamhet.

Existerar innovationsekosystem kring örlogsfartyg?
Nederländerna och Belgien har i utvecklingen av de nya M-fregatterna, med planerad 
leverans fram till 2030, utnyttjat vad de kallar det gyllene ekosystemet12 i dess hel-
het. Defensie	Materieel	Organisatie har tillämpat en arbetsmodell för concurrent engi-
neering (samtidig utveckling) som härstammar från	European	Space	Agency	(ESA). 
Huvudleverantör, underleverantörer och utomstående kunskapskällor har gemensamt 
utvecklat	 specifikationen,	 som	 kommer	 att	 användas	 som	 underlag	 för	 individuella	
kontrakt med varje leverantör. Det här skulle kunna uppfattas som ett traditionellt pro-
jekt	med	ett	tydligt	mål	och	en	begränsad	livstid,	men	en	bieffekt	av	detta	arbetssätt	
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kan bli att man har skapat ett ekosystem av ett stort antal aktörer som är väl förtrogna 
med systemets design intent och livscykelplanering. Som vi sett ovan förekommer det 
även i USA, framför allt på ubåtssidan.

Men fungerar det på riktigt?
Här saknas idag forskning. Man skulle dels behöva undersöka vad som sker i realiteten 
i USA och andra nationer, som uttalat vill uppnå livskraftiga innovationsekosystem, 
dels studera vad som sker i andra nationer, som till exempel Sverige. Kommer inno-
vationer in i plattformarna, och gör de det längs båda vägarna ovan? Har företag och 
andra aktörer ett långsiktigt intresse av att tillhandahålla nya innovationer för en viss 
fartygsklass? 

Flera nationer påstår sig ha inhemska innovationsekosystem för militära system, 
men hur skiljer det sig från gammaldags, långsiktiga utvecklingsprojekt med kon-
trakterade deltagare? Skiljer det sig beroende på om ägarna är inhemska eller ut-
ländska?
En	tänkt	studie	skulle	kunna	klarlägga	området.	Det	kan	finnas	en	poäng	i	att	visa	

vad som händer med en viss plattform över tid. Om man jämför med icke-militära 
produktområden förekommer det där att förberedelser för att skapa eller koppla sig 
till ett innovationsekosystem genomförs redan i planeringen av produkten. Då tar man 
konsekvenserna	av	minskad	nationellt	finansierad	forskning	och	utveckling,	och	söker	
ett alternativ till denna. Skulle vi i Sverige kunna göra så på marinsidan, och hur skulle 
det kunna gå till?

Figur	1.	Ett	långsiktigt	ekosystem	skulle	kunna	betjäna	ett	örlogsfartyg	över	tid.
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Avslutning
För	att	 trygga	svensk	militär	materielförsörjning	krävs	att	det	finns	 företag	som	ut-
vecklar och tillverkar militära system. Som framgår ovan behövs det olika typer av 
företag, och innovationsförmågan måste vara god.

Vad skall Sverige göra för att uppnå detta? Kan vi, som vissa nationer beordra fram 
ett ekosystem? Eller kan vi istället underlätta genom att öppna diskussionen kring 
plattformars och förmågors livscykler?

Min egen uppfattning är att en viss styrning behövs. Det skulle kunna vara upp-
byggd i två delar: dels en någorlunda tydlig väg framåt – hur kommer plattformens 
design intent att utvecklas över de kommande 5-15 åren, för att underlätta för innova-
törer att förutse vad som skulle kunna vara intressant, dels en faciliterande organisa-
tion (kanske som en del av FMV) som har som uttryckligt syfte att underlätta för nya 
aktörer att utveckla innovationer för militär tillämpning. Det behöver inte nödvändigt-
vis betyda att de blir en uttalad del av försvarsindustrin; det kan lika gärna innebära 
att gränserna mellan försvarsindustri och icke-försvarsindustri suddas ut. Det skulle 
kunna underlätta dual-use.

Den modell som Nederländerna/Belgien tillämpar för M-fregatterna skulle kunna 
vara	en	tänkbar	modell	för	Visby	Generation	2,	där	produktdefinitionsfasen	just	inletts.	
Att bjuda in ett stort antal aktörer till att gemensamt arbeta med de mindre känsliga 
delarna	av	specifikationen	skulle	även	i	Sverige	kunna	bredda	och	förstärka	innova-
tionsförmågan.

Sammanfattningsvis ser jag fram emot resultatet av en utredning som förhoppnings-
vis	beaktar	leverantörer	av	militära	system	även	utanför	den	tidigare	rådande	defini-
tionen av försvarsindustri, och föreslår hur Sverige skall hantera dels företag som står 
med ett ben i civil och ett ben i militär verksamhet, dels företag som kanske inte ens är 
påtänkta ännu men skulle kunna bli väsentliga för att upprätthålla och utveckla våra 
fartygsplattformar.
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Innovationsförmåga i Marinen – för överlevnad 
till övertag 
Abstract: Innovation and development are tightly connected to the mind to innovate. 
True evolution comes when the navy embraces the need for survival. Digital Trans-
formation is the adoption of digital technology to transform services or businesses, 
through replacing non-digital with digital processes in every step in production or 
services. Sensors has been digitalized and are now truly digital with ability to feed 
entirely new functions with data. To change mind in creating solutions one needs 
to think that all new products are software with tailored hardware for the solution.
The navy needs to reinvent itself to master future challenges.

Inledning
Riksdagen startade 2017 en satsning på Civilingenjör 4.0. ”Vi	är	på	väg	in	i	den	fjärde	
industriella	 revolutionen	 och	 världen	 utvecklas	 i	 allt	 snabbare	 takt.	 Aktörer	måste	
kunna	dra	nytta	av	möjligheterna	med	en	digitaliserad	och	uppkopplad	industri	i	syfte	
att vara konkurrenskraftiga”. För Marinen kan behovet av konkurrenskraftiga system 
uttryckas som förmåga att möta en högteknologisk motståndare till sjöss. 

1966 beskrev Marinen sin koppling till samhället med ”Vad	samhället	 satsar	 för	
marinen	och	utbildningen	av	dess	personal	ger	alltid	utdelning	form	av	teknisk	poten-
tial.”1

Söker man på Försvarsmaktens hemsida på ordet innovation så är texterna som kom-
mer upp i huvudsak från 2016 och äldre. Första marina exemplet är från 2013 och det 
gäller en text om Projekt	Northern	Light (NoLi) mellan Singapore och Sverige; Första 
ubåtsflottiljen	hade	utbildat	Singapores	ubåtsbesättningar	i	att	nyttja	deras	modifierade	
ubåtar av Västergötlandsklassen.

Så har det inte alltid varit, så låt oss ta ett exempel i en liten historisk återblick.
Marinen har odlat en kultur och tidigt visa behovet av hög teknisk förmåga. I ”Vår 

Marin	1966”	finns	på	nästkommande	sida	ett	exempel.

 Örlogskapten (RO)
HÅKAN HENNING

Håkan	Henning	har	som	officer	flera	års	erfarenhet	av	arbete	
inom	ledningsstödsystem,	sensorer,	driftledning	och	utveck-
ling	 i	 insatsförband.	 Han	 har	 erfarenheter	 inom	 informa-
tionsteknologi,	 informationssäkerhet,	 informationskrigstek-
nik,	 informationsoperationer	 och	 underrättelsetjänst	 samt	
utveckling	av	ledningsstödsystem	på	alla	nivåer.	Håkan	Hen-
ning	arbetar	idag	som	säkerhetsrådgivare	på	CIM	Coach	AB	
och	är	reservofficer	(örlkn)	i	flottan.
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Bild	1.	Visar	tänkt	utveckling	som	Marinen	såg	1966.
I	boken	”Vår	Marin	1966”	finns	en	koppling	till	en	annan	aspekt	som	jag	antar	gäller	än	
idag:	”Marinen	är	den	minsta	försvarsgrenen,	men	kanske	den	som	täcker	det	bredaste	
tekniska registret.” 

Marinen har således stora möjligheter att nyttja samhällets satsningar på ingenjör 4.0 
och exempelvis Produktion20302 som har fokus på ett strategiskt innovationsprogram 
med stöd från VINNOVA och Energimyndigheten för industrin. 

I Försvarsmaktens Strategiska Inriktning 2021 - 20303 förekommer förnyelse två 
gånger varav Marinen ingår i ett fall: ”Genom	materiell	förnyelse	och	ökad	förmåga	
till	spridning,	med	därtill	kopplad	logistik,	ska	marinens	och	flygvapnets	förmåga	öka	
både	vad	avser	uthållighet	och	ambitionsnivå”. Men räcker det? Nej!

Förutsättningarna för innovation 
För att kunna förstå och kunna nyttja innovation behövs en kort analys av vad som 
revolutionerat produktionsresurserna, det som skapar vår omvärldsuppfattning och 
slutligen det som ger handlingsfrihet för innovation.

Vi kommer att titta översiktligt på digital transformation, sensortransformeringen, 
därefter kombinerade funktioner och slutligen, alla system som mjukvara. 
Digital transformation 
Kortfattat handlar det om robotar som sköter hela produktlinan i fabriken från pro-
totyp	till	serieprodukt,	att	 testa	den	nya	IKEA-soffan	hemma	med	hjälp	av	förstärkt	
verklighet (AR) eller röststyra din stereo, belysning och telefon samtidigt. När du på 
din	dator	 ritat	den	nya	figuren	så	printar	3D-skrivaren	ut	den	direkt.	Att	kalla	detta
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transformation är att förminska det hela. När dessa kapitel bokförts i historieböckerna 
kommer det antagligen vara tal om en digital revolution.

Ett exempel: Lego4 Mindstorm är en kreativ dator stödd av legobitar som har in-
byggda motorer, sensorer och logiska kontakter. Mindstorm skapades 1998 men genom 
att helt rita om kartan hur en produkt inte bara skall uppgraderas utan revolutioneras 
så tog man till en ny metod. Lego skickade ut ett mail globalt till sina största fans som 
dessutom hade ingenjörskompetens med en inbjudan som blev anställning. 

Kort sagt inbjöds de utvalda som ville kliva rakt in i utvecklingslabbet 
för nästa generation Mindstorm, NXT. Målet sattes att en kund skulle kun-
na bygga och programmera en robot inom 20 minuter från paketöppnande!  
Genom att lämna den gamla metoden text-kodskrivning och gå till ”Photoshop	(bild-
klipp	och	klistra)	för	robotar” så nåddes detta mål, vilket då var revolutionerande. 

Att digitalisera är att ta något vanligt förekommande och göra en digital variant av 
det.	Enkelt	exemplifierat:	En	PDF	istället	för	ett	papper.
Digital	transformation	är	något	helt	annat.	En	transformation	är	ett	resultat	av	flera	

förändringar, som tillsammans skapar den mer omdanande släktingen ”transforma-
tion”.	 När	 det	 gäller	 digital	 transformation	 så	 behöver	 många	 steg	 identifieras	 och	
knytas till varandra. Några av dem nämns i tidigare text, tillsammans skapar de en 
omformulering för att skapa ett så kallat ”nyläge”. Nyläge är när förutsättningarna har 
revolutionerats.5

För att genomföra en digital transformation krävs en uppsjö av digitaliserings-
initiativ.

Sensortransformation
En enkel översikt av övergången är att de analoga sensorerna har digitaliserats stegvis, 
och oftast inledningsvis i data-länken och sedan till övriga delar. Det revolutionära 
steget var när införandet av analog-till-digital-omvandlaren (A/D-omvandlare) fullt 
ut byggdes in. 

I en digital sensor kan alla ingående delar nyttja samma data som A/D-omvandlaren 
skapar,	vilket	möjliggör	flera	samtidiga	analyser/filtreringar/anpassningar/bearbetning	
i sensorn. Det skapar en revolution på hur data från en sensor kan användas och åter-
brukas. 

På omstående sida visas en förenklad bild av den analoga till den digitala sensorn 
där fokus är pilen från vänster till höger.

Ett exempel: Dagens mobiltelefoner nyttjar mikrofonen till många funktioner. Det 
uppenbara är den används vid telefonsamtal och funktionen inspelning likt en dikta-
fon. Men de kan även användas för att kunna ta emot och sända morse, musikhjälpen 
med	vilken	låt	som	spelas,	bullermätare,	omvandla	tal	till	text,	ton-identifierare,	spek-
trumanalys osv.

Vår telefon ovan är möjlig tack vare att den digitala informationen kan kopieras obe-
gränsat innan den bearbetas på något sätt. I den analoga sensorn med miljöavkodare 
och	filter	tidigt	i	sammansättningen	så	begränsades	signalen	till	efterföljande	enheter.	
Förenklat har alla sensorns delar idag en dator med mjukvara som bearbetar data till 
information.
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Med olika applikationer (appar6) kan telefonen tillföras funktioner. Nedan kommer 
några	mikrofonexempel	som	oftast	finns	likvärdigt	för	både	Android	(Samsung,	Sony	
osv.) som Ios (Iphone)7:
•	 Morse, (Morse Transmitter), avkodar audiosignal i realtid till text.
•	 Musikhjälpen,	(Shazam),	identifierar	valfri	sång,	artist,	lyrik	osv.	på	någon	sekund.
•	 Bullermätare,	(Buller),	visar	i	decibel	och	referens	till	samtalsnivå,	trafik	osv.
•	 Tal till text, (Diktamen), kan i realtid skriva in tal i valfri app, som sms, mail osv.
Denna revolution begränsas inte till sensorn i sig själv eftersom efterföljande system 
kan	återbruka	bearbetad	eller	obearbetad	data	från	sensorn	i	flera	led;	vi	återkommer	
till detta nedan.
Kombinerade funktioner
För att beskriva möjligheterna till återbruk av data eller sensorns detektor/emitter antar 
vi en indelning likt: alternativa-, annorlunda- och system-av-system funktioner. 

Alternativa funktioner
Genom att använda en detektor/emitter till funktioner som den initialt kanske inte var 
designad för men ändå har förmåga till så kan en sensor få helt oväntad förmåga. Ett 
bra exempel kommer från NASA och deras bok om sensorer i telefoner (A Guide to 
Smartphone	Sensors8).  

Analog sensor Digital sensor
Revolution

Bild	2.	Bilden	visar	paradigmskiftet	analogt	till	digitalt.
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Genom att skärma av kameran från ljus så kan detektorn läsa av radioaktivitet, dvs 
bli en Geiger-Müller mätare. Finns för både Android och iOS och heter Radioactivity	
Counter och kostar ca 60 SEK. Mjukvaran/appen räknar de ”blink” som enskilda pix-
lar genererar då en högenergipartikel, som en gammastråle (joniserande strålning av 
fotoner)9 eller neutron skapar, krockar in i pixeln på kretskortet i kameran.

Annorlunda funktion
Nya radiosystem är idag helt digitaliserade vilket ger möjlighet att skapa och sända 
vågformer som tidigare inte var möjliga. En digital radiomottagare kan normalt lyssna 
mycket brett i frekvensområdet och kan styras till att vara en mottagare av både digitalt 
och analogt skapade radiosignaler. 

En digital radio kan bearbeta och skicka vidare inkomna signaler likt vår telefonmi-
krofon i texten ovan till röstigenkänning eller annan bearbetning (se nedan system-av 
system).
En	digital	radar	kan	likt	radion	ovan	anpassas	för	flera	samtidiga	valfria	funktioner.	

Exempelvis kan en radar bli en bra riktad datalänk, IFF10 eller utgöra signalspanings-
system.  
I	kombination	med	en	digital	radiosändare	(fysiskt	åtskilda	geografiskt)	kan	en	di-

gital	 radar	bli	en	passiv	 radar	då	 radarn	nyttjar	 radiosignalen	och	dess	 reflexer	som	
radarn bara tar emot.

System-av-systemfunktioner
Ett exempel, den informationstext som dyker upp när man installerar appen diktafon 
lyder	”Röstdata	 från	den	här	appen	skickas	 till	Apple	så	att	dina	 instruktioner	kan	
behandlas.” samt ”Can	we	continue	to	use	your	data	to	tailor	ads	for	you?” med efter-
följande förklaring att dina data delas med 198 partners!

Det omvända fungerar också, jag kan återbruka andras information som exempelvis 
spellistor för musikkontot Spotify, dvs andra har skapat urval som delas vidare och 
uppdateras när de anser att det skall göras. 
Sensortransformationen	skapar	en	flod	av	återbrukbara	data	som	erbjuder	näring	för	

innovativa funktioner.
Alla system som mjukvara 
Vi är vana vid att man kan digitalisera något som exemplet sensorer ovan. Men om vi 
antar att alla system är mjukvara som tilldelas hårdvara som anpassas till vald funktio-
nalitet, så vänder vi på vedertagen logik. 

Nu behövs förutsättningsskapande antaganden: Vi ansätter förenklat att :
1. Förmåga realiseras av personal, organisation, metodik och teknik, 
2. funktion är en åtgärd som kan utföras, 
3. teknisk grundfunktion11 är att lagra något, omvandla något, transportera eller hindra 

transport av något samt dela eller föra samman något, (exempelvis som datormjuk-
vara). 

Vi tar exemplet cykel, det är den minst digitala pryl jag kunde tänka mig. Men vad jag 
hade fel!
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Digitalisering har skett de senaste 12 åren, exempel 2009 Shimano	”A	new	technology	
called	“Digital	 Integrated	 Intelligence	 (or	Di2	 for	 short)	was	 introduced	 into	DURA-
ACE”12

En tävlingscykel har exempelvis radioöverföring från styrets växelväljare till växeln 
i	navet,	och	det	finns	töjningsgivare	i	tramporna	som	digitalt	överför	hur	mycket	kraft	
foten har på trampan osv.

Förändringen kan kortfattat beskrivas som att prylar/materiel kan brytas ner i sina 
delar/komponenter vars funktioner består av olika mekaniska tekniklösningar som stöds 
av digital teknik. Till att skapa efterfrågad förmåga där teknisk grundfunktion tas fram 
för	alla	områden	 innan	hårdvara	eller	mekanik	definieras.	Nedan	ett	kort	exempel	på	
indelning:
Traditionell nedbrytning för exemplet Racercykel (pryl):
•	 Racercykelsystem

•	 Racercykel
•	 Cykelutrustning (hjälm, handskar, skor, osv.)
•	 Navigation och kommunikations enhet (elektronisk enhet)
•	 Lastsäkringssystem	(vattenflaska,	navigeringsenhet	osv.)

Förmågebaserad indelning tävlingsförmåga: 
•	 Tävlingsförmåga cykel

•	 Tävlingscyklist med cykel 
•	 Funktion Cyklist (individen som cyklar)
•	 Funktion Cykel (den information med hårdvara som ger bästa resultat)

Traditionell cykel har oftast utvecklat kraven som påbyggnad på en grundkonstruktion 
som får mer prylar för att lösa nya prioriterade behov.

Bild 3. Bilden visar paradigmskiftet digitaliserat framdrivningssystem, funktion fram-
drivning.
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Nu vi tar den alternativa vägen där allt först är en funktion av mjukvara som de-
signprincip13. Då skall vi hitta/generera den kravställningspunkt där en funktion kan 
skapas som ger nytta. Förenklat kan funktionen cyklisten läsa av eget fysiskt läge (ork) 
som puls, andningsfrekvens, temperatur osv. Denna taktiska information kan skapas 
av en pulskloka med kroppsgivare. Nedan en tänkt modell av det:

Bild	4.	Bilden	visar	kravställningspunkt	för	inhämtning	av	data	från	cyklisten.
Funktion ork blir en kravställningspunkt för mätning och uppföljning av tävlingscy-
klisten som i sig kan vara ett helt separat framtaget system A. 

Vår tidigare växelbeskrivning ovan skulle kunna få följande modell:

Bild	5.	Bilden	visar	kravställningspunkt	för	funktionen	framdrivning.
Funktionen framdrivning	blir	den	punkt	som	har	behov	av	information	från	flera	andra	
delar på cykeln, den som kravställer utpekad realisering funktionen växla. Funktion 
taktik och funktion styre blir samverkande system som bidrar med information som 
realiseras av styrets växelväljare och växeln i navet, system B.
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På detta sätt går det att skapa ny funktionalitet och system som informationsförsörjs 
av	 befintliga	 delsystem.	 Ett	 sådant	 utformat	 system	 kan	 då	 bli	 det	 system	 som	 ger	
lägesbild och taktisk översikt för cyklisten.  Det systemet skulle kunna vara en appli-
kation som kan tillföras cykel-datorn, bara mjukvara då hårdvaran (cykel-dator) kan 
utökas med mera mjukvara. 

Bild	6.	Bilden	visar	digital	transformation	i	flera	steg	och	med	innovativ	tillförd	funk-
tion.

Med	de	övriga	systemens	information	så	kan	en	avancerad	individanpassad	profil	ska-
pas för den aktuella cyklisten i kombination med cykelns digitala delsystem så att 
exempelvis en lärande algoritm förutser och stöder cyklisten i växelval beroende var 
på kartan hen är. 

Cykel som mjukvarulösning, gör att kraven oftast blir funktionsbehov där olika tek-
niklösningar kan lösa hela eller delar av behoven beroende på innovation/ekonomi, 
samt beroende på förmågan att integrera. Digitalisering transformerar då alla delar till 
återbrukbara, och som kan förändras överallt. Framtida förmåga kan realiseras med 
den potential till inneboende förändring som mjukvarudesignprincipen ger. Och det 
som i en militär värld är kända och ej lösta behov går att riskhantera.

Genom att, som förmåga	cykling, fånga de kravnoder som skalbart ger möjlighet att 
uppgradera systemen, allt eftersom digitalisering sker av kända system, ger möjlighet 
till helt nya integrerade förmågor. 

Internationell och egen utveckling 
Tydligaste lackmustpappret för marin internationell utveckling av innovation just nu 
är US Navy och Information	Superiority	Vision	February	2020. Av strategins tre hu-
vudpunkter är punkt nummer två innovation, och det indikerar övergripande hotut-
vecklingen som även sker i mer antagonistiska länder som kopplat politisk ambition 
till	geografi.
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Geoteknologin och dess betydelse beskrivs i Dagens industri 30 december 2020 av 
Carl Bildt med fokus den digitala utvecklingen, samt att en tredjedel av den samlade 
globala tillväxten fram till 2025 sker i Kina. 

Kampen om innovationer och utveckling beskrivs av Bildt: ”Men	alldeles	klart	är	
att	kampen	om	kontrollen	av	framtidens	teknologier	i	ett	skede	när	digitaliseringen	så	
tydligt	accelererar	kommer	att	bli	än	mer	central	under	de	kommande	åren.	Geotek-
nologin kommer allt mer att dominera geopolitiken.”14 
Marinen	tillförs	ny	generation	ubåtar	och	Amfibiekåren	skall	ombeväpnas	och	även	

en efterföljare till korvett Visby är på gång. I Marinchefens vilja15 så beskrivs Triple 
Helix,	med	 samverkan	med	 akademi,	 näringsliv	och	myndigheter	 för	 en	 effektivare	
utveckling förenat med innovation.
Förutsättningarna	finns	alltså	på	plats	om	Marinen	vill,	likt	1966,	skapa	en	målbild	

för vad som skall förnyas, d.v.s. handlingsfrihet för innovation!

För överlevnad till övertag
Accelererande digitalisering och växlingen från 3:e industriella revolutionen till den 
4:e tydliggör behovet av konkurrenskraftiga marina system. Marinen har återigen be-
hov att driva förmågeutvecklingen till en nivå̊  så att den möter hotutvecklingen.

Vi har behov av innovation och att få med digitaliseringsrevolutionen till våra fram-
tida spetssystem, det får inte ta för lång tid, omvärlden väntar inte på oss. 

Slutnoter
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Gemensam sjömålsbekämpning – på riktigt1
Abstract: In this article we push forward two arguments. We argue that David 
Snowden’s cynefin-model, developed to find solutions to difficult problems, can be 
used as a theoretical foundation to force an enemy from control to chaos, if the steps 
are reversed. This means the model can create the basis for a recipe to meet surprise 
with surprise if it is combined with the Swedish operational art, as described in the 
new doctrine for joint operations. Furthermore, we claim that the integration of sub-
marines as sensor and weapon platforms in the coordinated joint naval strike would 
be a good example of how to use our operational art to increase the military threshold.

Inledning
Sjökrigföring handlar i stor omfattning om att på olika sätt nöta ner motståndarens 
stridskrafter	samtidigt	som	den	egna	flottans	handlingsfrihet	bevaras,	vilket	innebär	

1. Den teoretiska basen för resonemangen i denna artikel presenterades av ledamoten Lindén under 
dennes inträdesanförande i KÖMS 2021-04-21. Artikeln utgör därför också Lindéns skriftliga inträ-
desanförande.

 Ledamöterna
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att	många	kloka	avgöranden	måste	göras	på	alla	ledningsnivåer.	Fler	och	fler	tecken	pe-
kar på att morgondagens stridsfält kommer att bli mer komplext än det vi ser framför 
oss idag. Autonoma farkoster av olika slag, förmågan att påverka motståndarens led-
ningssystem genom cyberkrigföring och mindre tydliga gränser mellan fred, kris och 
krig	är	bara	några	exempel	på	den	utveckling	som	väntar	morgondagens	officerare.	En	
indikation på det som komma ska är att man i ubåtsoperationsstudien 2016 utgick ifrån 
att svenska marinstridskrafter i framtiden ska uppträda i sammanhang som är överbe-
lastade, ifrågasatta, trånga och förvirrade. Vår motståndare kommer att vilja tvinga oss 
från ett läge som är enkelt och kontrollerbart till den kaotiska situation där våra besluts-
fattande system kollapsar. Dessutom måste vi förbereda oss på att vi kommer att vara 
numerärt	underlägsna	vår	fiende	samt	att	denne	kommer	att	ta	initiativet.	Vår	strid	i	efter-
hand riskerar att minska vår numerär ytterligare och dessutom göra det svårt att uppfatta 
fiendens	läge	och	dennes	avsikter.	Vi	kommer	att	tvingas	reagera	snarare	än	att	agera.	

I en sådan situation kommer vår förmåga att återta kontrollen och initiativet att vara 
helt avgörande. De bedömande- och beslutsstödsmodeller som används i Försvarsmak-
ten idag har till syfte att förenkla en komplicerad situation för att göra den greppbar. 
Svensk planerings- och ledningsmetod (SPL) samt planering under tidspress (PUT) är 
exempel	på	denna	typ	av	verktyg	som	kan	hjälpa	oss	att	förstå	och	finna	vägen	ur	ett	
kaotiskt läge. När vi väl har återfått lägesuppfattningen och kontrollen gäller det att ta 
initiativet och så snabbt som möjligt kasta motståndaren från det enkla läge där han har 
kontroll till en kaotisk situation. Frågan är hur vi, i vårt förväntat numerära underläge, 
ska bära oss åt för att tvinga motståndaren till ledningskollaps, genomklappning och 
upplösning? 

I denna artikel hävdar vi att förbättrad samordning av sensorer och vapen genom 
att ubåtar integreras i den gemensamma sjömålsbekämpningen ökar vår förmåga att 
besegra en angripande sjöstyrka. Vi gör inledningsvis en teoretisk anknytning till 
överraskning	och	till	att	kategorisera	och	lösa	problem	med	hjälp	av	den	s.k.	cynefin-
modellen. Vi menar att stegen i denna modell, men i omvänd riktning, kan användas 
som en tankegrund för att driva motståndaren mot kaos. Därefter beskrivs den svenska 
operationskonsten ur ett marint perspektiv och avslutningsvis framställs hur ubåtar 
kan inkluderas i den samordnade sjömålsbekämpningen. Vår slutsats är det föreslagna 
upplägget är ett bra exempel på hur vår svenska operationskonst på allvar kan nyttjas 
för	att	höja	tröskeleffekten.

Teorianknytning 
I	ett	scenario	där	Sveriges	territorium	blir	 inbegripet	 i	en	väpnad	konflikt	 lär	denna	
sannolikt initieras av en motståndare som strävar efter någon form av överraskning. 
Överraskning som krigföringsmetod är inte någon ny företeelse och var bl.a. föremål 
för ledamoten Jimmy Johanssons resonemang i TiS 2/19. Med tanke på den ringa nu-
merär	örlogsfartyg	och	kvalificerade	vapen	som	Sverige	idag	kan	uppbringa	är	sanno-
likheten stor för att ett snabbt och oväntat anfall kan bli fatalt för svenskt vidkomman-
de. Motståndarens kortsiktiga sjötaktiska målsättning är att uppnå handlingsfrihet och 
kontroll över Östersjön för att på så sätt skapa ett operativt mer fördelaktigt utgångs-
läge och förneka Sverige möjligheten att röra sig till sjöss och ovan havet. Scenariot är 
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i	allt	väsentligt	väl	diskuterat	och	välkänt	för	de	flesta	av	TiS	läsare:	Genom	sabotage,	
förbekämpning med långräckviddiga vapen, mineringar och ett högt stridstempo ska 
Sverige förlamas så snabbt som möjligt genom en ledningskollaps. Sveriges utmaning, 
och även Marinens utmaning, är att stå emot det initiala anfallet för att därefter snabbt 
återta initiativet. Alternativt måste vi tidigt och över tiden skapa förmåga att förneka 
motståndarens kontroll och därmed också begränsa hans handlingsfrihet. 
Det	finns	 ständigt	 pågående	 diskussioner	 om	hur	 det	 framtida	 slagfältet	 kommer	

se ut och om motståndarens förmåga och numerär. Dessa diskussioner är viktiga bl.a. 
eftersom	de	ligger	till	grund	för	materielanskaffningar	såväl	på	lång	som	på	kort	sikt,	
men dessvärre brukar resultatet ofta bli en spegling av motståndarens förmåga, om än 
alltid i begränsad numerär. Den sannolika orsaken till att resonemanget stannar vid just 
en spegling av vår s.k. dimensionerande motståndare är oftast att detta resonemang är 
det enklaste att föra, eftersom det är ohyggligt svårt att förutse ett framtida slagfälts 
faktiska karaktär. Nettoutkomsten av resonemanget blir en anpassning till motstånda-
rens förmågor och inte en strävan att skapa en egen strategi. Även om förmågan i vår 
svenska marin successivt kommer att öka under de kommande åren är det rimligt att 
motståndarens förmåga ökar i samma takt. Vårt relativa numerära underläge kommer 
därmed att bestå. Istället behöver vi både tänka nytt och göra nytt. 

En bra början är att förstå de aktuella fenomenen och den dynamik som de rådande 
problemen	utsätter	oss	för.	Ett	tänkbart	hjälpmedel	är	den	s.k.	cynefin-modellen.	Ma-
nagementkonsulten David Snowden skapade modellen för IBM:s räkning i syfte att 
utbilda unga projektledare till att kategorisera olika sorters problem. Snowden me-
nar att problem visar sig för oss i fyra kategorier;	enkla,	komplicerade,	komplexa och 
kaotiska – där den minsta gemensamma nämnaren är förekomsten eller frånvaron av 
kausalitet.	Behovet	att	kategorisera	på	detta	sätt	bygger	på	människans	inbyggda	reflex	
att initialt bemöta alla problem med samma tillvägagångssätt och metod. Istället måste 
ett problem analyseras och kategoriseras beroende på graden av uppenbar kausalitet. 
Först	därefter	ska	val	av	lösning	göras.	Cynefin-modellen	ger	en	vägledning	i	hur	att	
bryta	ner	kaotiska	problem	till	ett	eller	flera	enklare	problem.	Ett	problem	är	enkelt	om	
kausaliteten är helt uppenbar. Det är komplicerat om kausaliteten är närvarande men i 
varierande	grad,	komplext	om	kausaliteten	är	temporär	och	kaotiskt	om	det	inte	finns	
någon uppenbar relation mellan orsak och verkan. 

Det svåraste problemet är kaotiskt, vilket helt enkelt beror på att vi inte förstår si-
tuationen.	Vi	kanske	inte	ens	uppfattar	att	vi	befinner	oss	i	kaos,	men	genom	att	börja	
agera, t.ex. genom ett bedömandearbete, skapar vi referenspunkter och kontroll. När 
vi börjar förstå problemet blir det komplicerat och när det slutligen kan lösas med en 
invand lösning blir det enkelt. Stegen gör att problemet blir mer och mer greppbart, 
men	om	motståndaren	befinner	sig	i	en	snabbare	beslutsloop	än	vi	själva	kommer	vi	
aldrig	att	uppnå	det	enkla.	Det	motståndaren	då	gör	är	helt	enkelt	att	reversera	cynefin-
modellens steg i en snabbare loop än vår egen, vilket leder till att han kommer att 
försätta oss i ett ständigt kaos. Genom att nyttja detta resonemang kan vi få en grund 
för att strukturerat reagera på ett angrepp och återta initiativet i striden: Vi ska nyttja 
denna omvända tankeprocess till att hela tiden utsätta motståndaren för nya problem 
och driva motståndaren mot kaos.
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Svensk operationskonst
Den svenska operationskonsten, så som den är beskriven i doktrinen för gemensamma 
operationer 2020 (DGO), syftar till att vi ska agera proaktivt och med manövertänkan-
de för att skapa gynnsamma förutsättningar för stridens förande. Osäkerheter hanteras 
efter	hand	vilket	medger	ett	snabbt	och	flexibelt	utnyttjande	av	nya	möjligheter.	Dess-
utom	ska	vår	ledning	vara	decentraliserad	enligt	uppdragstaktikens	filosofi.	Dessa	tre	
förhållningssätt förstärks genom de synergier som uppnås genom ett integrerat samar-
bete i totalförsvaret och med andra parter.

Bild	1.	Bilden	beskriver	cynefin-modellen	och	verktygen	att	gå	från	kaotiska	till	enkla	
och	kända	problem.

Bild	2.	Svensk	operationskonst	grundas	på	manövertänkande,	flexibilitet,	uppdragstak-
tik	och	integrationstänkande.
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Ledningsnivåer och uppdragstaktik
I den svenska försvarsmakten är det upp till respektive försvarsgren att besluta om 
vilka begrepp som ska användas för att uttrycka lednings- och lydnadsförhållanden 
inom det egna ansvarsområdet. I Marinen använder vi idag fyra Natobegrepp för att 
beskriva de operativa och taktiska ledningsnivåerna och deras mandat, vilka rätt ut-
nyttjade skapar förutsättningar för den uppdragstaktik som den svenska operations-
konsten föreskriver.

Operational	Command (OPCOM) utövas av C INSATS som beslutar det operativa 
vadet. Det innebär att beslut fattas om vad som ska uppnås, med vilka förmågor ur 
försvarsgrenar och stridskrafter samt att dessa förmågor är samordnade och koordi-
nerade i tid och rum inom det gemensamma operationsområdet.

Operational	Control (OPCON) utövas av Marintaktisk chef (MTCH) som beslutar 
det operativa huret. Det innebär att styrningar ges till försvarsgrenens förmågor 
(förband) om hur de ska agera enskilt och tillsammans inom försvarsgrenen samt 
mellan försvarsgrenen och olika samarbetspartner (stödjande förbandsenheter ur 
övriga försvarsgrenar, stridskrafter och partners) för att uppnå C INSATS målsätt-
ningar i ett tilldelat taktiskt operationsområde.

Tactical	 Command	 (TACOM) utövas normalt av sjöstyrkechefen – Commander 
Task Group (CTG) – som beslutar det taktiska vadet. Det innebär att beslut fattas 
om vad som ska uppnås med tilldelade och stödjande förbandsenheter samt att dessa 
förbandsenheter är samordnade och koordinerade i tid och rum i ett tilldelat geogra-
fiskt	område	inom	det	av	MTCH	tilldelade	taktiska	operationsområdet.

Tactical	Control	(TACON) utövas av t.ex. en fartygschef i en sjöstyrka som genom-
för det taktiska huret. Det innebär att styrningar ges till ingående och stödjande 
förbandsenheter inom en stridsfunktion i syfte att uppnå CTG:s målsättningar i sitt 
tilldelade	geografiska	område.

Ett bra exempel på betydelsen av att de olika ledningsnivåerna fattar beslut inom sina 
tilldelade mandat samt dessutom samordnar och koordinerar samtliga funktioner på 
sin egen nivå är den gemensamma sjömålstriden, där sensorer och vapen från olika 
plattformar kopplas samman. Alla fyra ledningsnivåerna har åligganden för att en i tid 
och i rum samordnad bekämpning av sjömål ska kunna realiseras. C INSATS beslutar 
genom den s.k. verkansprocessen vilka mål som är prioriterade att bekämpa och sam-
ordnar de förmågor ur försvarsgrenarna som tillsammans skapar bäst förutsättningar 
för bekämpningen. MTCH, tillsammans med sina motsvarigheter i Armén och Flyg-
vapnet, ger styrningar till sina förbandsenheter så att dessa tillsammans kan utspana, 
lokalisera och anfalla de prioriterade målen. Eftersom MTCH är chef över sjömålsbe-
kämpningen är de övriga försvarsgrenarna understödjande till MTCH. Till sjöss leder 
CTG samtliga stridsfunktioner i sin sjöstyrka samt samordnar och koordinerar striden 
med förband ur samtliga försvarsgrenar i sitt tilldelade område. CTG får stöd av utpe-
kade	fartygschefer	vilka	ger	styrningar	i	syfte	att	genomföra	striden	så	effektivt	som	
möjligt.
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Ledningsnivåerna hjälper oss att strukturera den gemensamma planeringen så att denna 
utmynnar i ett orderverk från högsta till lägsta ledningsnivån. På så sätt skapas förståelse för 
högre chefs målsättningar och höjd tas för att tillvarata möjligheter under stridens genomför-
ande	att	skapa	komplexa	situationer	för	fienden.	Exempelvis	kan	beslutsmandat	flyttas	under	
striden för att öka tempot utan att styrkan behöver göra avkall på de givna målsättningarna.

Flexibilitet
Meir Finkel talar i sin bok On	Flexibility	–	Recovery	from	technological	and	doctrinal	sur-
prise	on	the	battlefield om fyra strata eller teoretiska skikt som skapar förutsättningar för att 
kunna återta initiativet efter att ha blivit utsatt för ett överraskningsanfall. Konceptuell och 
doktrinär	flexibilitet	skapas	genom	att	det	etableras	en	kulturell	miljö	i	befälskåren	där	idéer	
som	utmanar	den	officiella	doktrinen	 tillåts	och	uppmuntras.	Dessutom	menar	Finkel	att	
en	doktrin	ska	ha	balans	mellan	offensiv	och	defensiv	krigföring.	Den	organisatoriska	och	
teknologiska	flexibiliteten	uppnås	genom	en	försvarsmakt	som	är	i	materiell	balans,	d.v.s.	
att	den	har	materiel	som	kan	verka	såväl	i	det	offensiva	som	i	det	defensiva	samtidigt	som	
det	finns	en	kompletterande	redundans.	I	Sverige	använder	vi	ofta	samlingstermerna	för-
mågedjup	och	förmågebredd,	där	vi	också	inkorporerar	en	numerär	aspekt.	Ledningsflexi-
biliteten	och	den	kognitiva	flexibiliteten	ska	sammantaget	förstås	som	en	ansvarsdelegering	
i genomförandet till lägre chefer alternativt till chefer baserade nära stridslinjen. I den ma-
rina	kontexten	skulle	ledningsflexibiliteten	kunna	betyda	ett	utökat	samordningsansvar	för	
CTG. Ambitionen att delegera ansvaret för genomförandet i syfte att skapa handlingsfrihet 
för den underställde chefen undantar dock inte uppgiften för de överordnade nivåerna att 
fatta beslut inom sina mandat samt att tillse att dessa beslut är koordinerade. Det fjärde 
stratumet är en decentraliserad kunskapsåtermatning och handlar om att skapa en dynamik 
i vilken erfarenheter och inhämtade kunskaper, t.ex. om motståndarens taktik eller teknik, 
snabbt analyseras och distribueras inom organisationens genomförandedel. Informationen 
måste tryckas så långt ut i befälskedjan som möjligt för att nå de chefer som har att fatta 
beslut på stridsfältet. 
I	doktrinen	för	gemensamma	operationer	används	Finkels	fyra	strata	för	att	beskriva	flexi-

biliteten i vår operationskonst. Flexibiliteten leder till att vi blir anpassningsbara, föränder-
liga och mångsidiga samt är svaret på den överraskning som ska karaktärisera vår krigföring, 
enligt doktrinen. Rätt utnyttjade kan Finkels fyra strata bli teoretiskt förutsättningsskapande 
för ett avsevärt ökat tempo i striden. I praktiken kan de underlätta en dynamisk och delegerad 
ledning, men än viktigare är de kan bli ett recept för att möta överraskning med överraskning 
och därmed återta initiativet. 

Manövertänkande
Manövertänkandet bygger på den s.k. indirekta metoden och tagande av initiativ, vilket inne-
bär att motståndarens organisation, moral och övriga sammanhållande faktorer är viktigare 
mål än stridskrafterna i sig. Naturligtvis måste motståndarens förband påverkas för att vi ska 
kunna betvinga honom, men på ett sådant sätt att det påverkar ordning och vilja att fortsätta 
slåss snarare än ett större antal sänkta fartyg. Initiativet behålls genom att tillfällen skapas 
där angrepp hela tiden påverkar motståndarens organisation och moral. 
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Integration
I den gemensamma operationen ska vårt arbetssätt i planering och genomförande 
präglas av en strävan efter synergier genom integrering av stridskrafter, system och 
förmågor inom Försvarsmakten samt tillsammans med andra i totalförsvaret och med 
internationella partners. Synergierna som uppstår kan förstärka manövertänkandet, 
flexibiliteten	och	uppdragstaktiken	på	alla	eller	vissa	av	ledningsnivåerna	så	att	bättre	
förutsättningar skapas för att uppnå målsättningarna med striden.

Cynefin-modellen och svensk operationskonst
Beskrivningen av den svenska operationskonsten i DGO ger många bra och tydliga 
recept på hur striden ska föras, men resonemangen räcker inte riktigt till för att för-
klara hur motståndaren ska drivas mot kaos. En väg för att skapa detta tillstånd hos 
motståndaren	är	som	sagt	att	reversera	stegen	i	cynefin-modellen.	Om	vi	inledningsvis	
besvarar	frågan	vad	som	gör	att	skiftningen	mellan	stegen	i	cynefin-modellen	överhu-
vudtaget uppstår, blir det tydligare vad en reversering skulle kunna innebära. Därefter 
beskrivs fyra scenarier vilka kopplas till svensk operationskonst. Slutligen värderas 
dessa	scenarier	och	vårt	agerande	mot	cynefin-modellen	i	syfte	att	finna	om	de	vid-
tagna åtgärderna försvårar motståndarens möjligheter att genomföra striden. I alla fyra 
scenarierna kommer en integration av en annan parts sensorer och vapen att kunna 
förstärka	vår	flexibilitet	och	vårt	manövertänkande.	Om	en	annan	part	dessutom	kan	
agera i samma tid och rum som vi ökar intensiteten. Dessutom kommer lägesbilden att 
vara ännu svårare att tolka, i synnerhet om vi har koordinerat stridsfältet så att våra 
respektive intressen och aktioner samverkar. 

Från kaos till enkelhet, och omvänt
Som	har	visats	föreskriver	Cynefin-modellen	tre	steg	för	att	göra	den	kaotiska	situatio-
nen enkel. I det första steget, från kaos till komplexitet, gäller det att skapa kontroll. Lä-
gesbilden	måste	upprätthållas	och	vidtagna	åtgärder	ge	önskad	effekt.	I	det	andra	steget	
handlar det om förståelse. Den gemensamma lägesbilden skapar förutsättning för led-
ning	och	effekten	av	åtgärderna	nyttjas	för	nya	åtgärder	i	linje	med	högre	chefs	mål-
sättningar. Det tredje steget gör det komplicerade tillståndet enkelt genom att invanda 
lösningar kan användas. På så sätt blir motståndarens uppträdande förutsägbart och de 
egna stridskrafterna kan utbildas och tränas för att möta detta förväntade agerande. 
Det är rimligt att utgå från att motsvarande steg, fast i omvänd riktning och ordning, 
kan driva motståndaren från det läge där han uppfattar att allt går som det ska till ett 
annat där systemet kollapsar fullständigt. Det gäller att försätta motståndaren i en si-
tuation där han inte längre förmår leda, vilket uppstår när lägesbilden är oklar samt när 
de	åtgärder	som	vidtas	renderar	i	oönskade	effekter	som	motståndaren	inte	kan	möta.

Scenarier och värdering
I det första scenariot för Sverige en sekventiell försvarsstrid över ett stort operativt 
djup. Detta uppnås genom att det operativa djupet delas in i områden där motståndaren 
möts	med	kvalificerade	vapensystem.	En	klassisk	 indelning	 räknad	 från	motstånda-
rens	hamn	är:	ubåtar,	flyg,	fartyg,	amfibiestridskrafter	och	slutligen	markstridskrafter.	
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Förutsättningarna för att utöva uppdragstaktiken är goda genom att alla vet målsätt-
ningar och doktrinära metoder. Ett eget ledningsbortfall kan hanteras. Möjligheterna 
till	flexibilitet	och	manövertänkande	är	dock	begränsade	eftersom	försvaret	i	allt	vä-
sentligt är endimensionellt, vilket förenklar striden för motståndaren. Det egna upp-
trädandet är förutsägbart eftersom motståndaren vet som väntar beroende på avståndet 
från den egna hamnen. Motståndaren har goda möjligheter att utbilda och träna sina 
styrkor. Det enda som kan göra skillnad för motståndaren är förändrad intensitet i 
striden – alltså mängden torpeder, robotar, minor och artilleri som vi använder. En stor 
mängd vapensystem och plattformar mot motståndaren kommer momentant att kunna 
skapa en oklar lägesbild. Slutsatsen blir ändå att det är rätt enkelt för motståndaren att 
möta oss.

Det andra scenariot utgår från det första, men vi utökar mängden vapensystem ge-
nom	att	vi	samordnar	sjömålsstriden	i	 rum	med	flyg	och	ytfartyg.	Möjligheterna	att	
utöva	uppdragstaktik	och	vara	flexibla	är	lika	det	första	scenariot,	men	eftersom	in-
tensiteten ökar skapas bättre förutsättningar för manövertänkande. Motståndaren vet 
att	vi	kan	samordna	striden	i	rum	och	därmed	måste	han	kunna	identifiera	om	vi	gör	
det eller inte vid just detta tillfälle. Om motståndaren hinner göra sin analys snabbare 
än vi hinner agera så kommer hans stridskrafter att kunna vidta åtgärder. Scenariot är 
i bästa fall komplicerat för motståndaren men med rätt träning kan striden mycket väl 
bli enkel.

Det tredje scenariot utgår i sin tur från det andra, men samordningen av sjömålsstri-
den	görs	i	både	tid	och	rum	med	flyg	och	ytfartyg.	Dessutom	finns	ubåtar	placerade	i	
hela operationsdjupet. Ubåtarnas strid är dock inte koordinerad med de övriga, utan de 
agerar autonomt. Uppdragstaktiken kommer kunna tillämpas men eftersom samord-
ning även sker i tid är vi i ännu större behov av en fungerande ledning. Flexibiliteten 
ökar markant eftersom sjömålsrobotar och torpeder används i samma rum. Kombi-
nationen	skapar	bättre	möjligheter	att	utnyttja	manövertänkandet	eftersom	det	finns	
förutsättningar för att skapa hög intensitet i krigföringen. Samverkan mellan ytan och 
ubåten	är	dock	oförberedd	och	flexibiliteten	finns	endast	på	de	lägsta	ledningsnivåerna	
(TACOM och TACON). Att möta en samordnad sjömålsrobotinsats samtidigt som ris-
ken för att bli utsatt för torpeder i samma rum kräver en god lägesbild och en snabb 
beslutsloop för att kunna vidta rätt åtgärder. Under förutsättning att motståndaren har 
dessa förmågor kommer det att vara möjligt för motståndaren att återta initiativet ef-
tersom det är slumpen som avgör om robotar och torpeder kommer till målområdet 
samtidigt eller ej. Vapeninsatsen kommer sannolikt att försätta motståndaren i ett tem-
porärt kaotiskt tillstånd, men han kan återta initiativet eftersom vi inte har förmågan 
att utnyttja situationen till vår fördel. I detta tredje scenario kommer motståndaren att 
hamna i en komplex situation. En bra lägesbild, snabb beslutsloop och rätt träning räck-
er förmodligen till för att göra problemet komplicerat, eller kanske till och med enkelt. 

I det fjärde scenariot har vi förmåga att samordna sjömålsrobot- och torpedinsat-
serna i både tid och rum över hela operationsdjupet, men motståndaren vet inte om, 
var och när vi väljer att göra det. Bara blotta misstanken om att vi har denna förmåga 
till samordning skapar stor osäkerhet hos motståndaren och tvingar fram sinkande 
försvarsåtgärder.	Goda	möjligheter	finns	för	att	nyttja	uppdragstaktiken,	och	det	blir	
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tydligt att respektive ledningsnivå måste fatta rätt avvägda beslut inom ramen för sitt 
mandat.	Genom	flexibilitet	i	ledningen	skapas	möjligheten	att	samordna	striden	mellan	
ubåt,	fartyg	och	flygplan.	Det	finns	goda	förutsättningar	för	att	bruka	manövertänkan-
det eftersom vår förmåga till samordnade överraskningsattacker kommer att påverka 
motståndarens moral både innan och under striden, men även skapa förutsättningar 
för oss att välja tillfället att återta striden. Det blir många osäkra parametrar för mot-
ståndaren att hantera, vilket ger en oklar lägesbild. Vidare kommer åtgärder som vidtas 
för att undvika torpedanfall – låg fart och försiktiga manövrar – att gagna insättande 
av sjömålsrobot. På samma sätt kommer de lämpliga försvarsåtgärderna mot inkom-
mande sjömålsrobotar leda till att det beskjutna förbandet manövrerar så att torpeder-
nas målsökare lättare får kontakt. Den samordnade kombinationen av vapen utsätter 
sannolikt motståndaren för en kaotisk situation, som kommer att vara svår att ta sig ur.

Samordnad sjömålsstrid med sjömålsrobot och torped – i praktiken
Ubåtens största styrka är det dolda uppträdandet i kombination med stor slagkraft, 
vilket har medfört att all dess verksamhet är föremål för omfattande sekretess. Detta 
förhållande har i Sverige inneburit ett autonomt ubåtsuppträdande i mycket hög grad. 
Eventuell samverkan mellan ubåten och andra enheter har endast utövats genom un-
derstöd när så är lämpligt, främst p.g.a. risken för att röja ubåtens läge vid exponering 
av master ovan ytan vid nyttjande av olika sambandsmedel. Den acceptabla risken 
har	varit	låg	och	ubåten	har	inte	kunnat	ge	stöd	på	annat	sätt.	C	1.ubflj	bemannar	och	
bestrider Marinens ubåtsledning. Han uppbär av Marinchefen delegerat OPCON och 
ger fartygschefen på ubåt TACON. Beroende på ställda order, uppgift och angiven 
risktagningsnivå har TACOM behållits till del av UVAK, men rent praktiskt kan fri-
hetsgraderna och ansvaret inom ramen för TACOM skjutas upp och ner mellan UVAK 
och fartygschefen beroende på uppgift. 

Denna ledningsprincip fyller sin funktion när det autonoma och dolda uppträdandet 
är centralt för uppgiftens lösande. Däremot är det tidskrävande och medger inte något 
högt tempo. Förmågan att samordna vapeninsatser från ytstridsfartyg och ubåtar krä-
ver att tempot ökas. Dessutom behöver ledningen utövas så att ubåten inte upptäcks. 
Om	Finkels	tankar	om	flexibilitet,	och	kanske	främst	det	tredje	stratumet	(lednings-
flexibilitet	och	kognitiv	förmåga),	appliceras	på	ledningen	av	ubåtsoperationer	kan	det	
skapas förutsättningar för att inkludera ubåtar i den gemensamma sjömålsbekämp-
ningen	tillsammans	med	ytfartyg,	flygplan	och	kustrobotförband.

En grundläggande förutsättning är att striden leds och koordineras av CTG (chefen 
till sjöss med TACOM) och att denne erhåller möjlighet till att ge styrningar till ubåten 
i så nära realtid som möjligt. En väg att gå i detta är att skapa en svensk variant av den 
internationella praktiken att nyttja en subcell, en sjögående ubåtsledning, som är sam-
grupperad med CTG. Den sjögående ubåtsledningen erhåller TACOM av UVAK i till-
delat område och ges uppgiften att understödja CTG avseende sjömålsbekämpningen 
i sin helhet (spaning, lokalisering och anfall). Den sjögående ubåtsledningen och CTG 
samordnar striden genom samverkan och beordrar sina respektive fartygsenheter. Där-
med är det taktiska vadet samordnat och koordinerat av de två chefer som har TACOM 
över styrkans enheter. Under stridens genomförande leds både ytfartyg och ubåt av den 
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fartygschef som utövar TACON för sjömålsbekämpningen, alltså det taktiska huret, 
inom ramen för de order och direktiv som cheferna med TACOM har utfärdat. Tillfäl-
let för övergång till ledning av ubåten med en sjögående ubåtsledning bör kunna beslu-
tas	av	Marinchefen	eller	av	CTG.	Med	ledningsflexibilitet	och	god	planering	kommer	
uppdragstaktiken att medge en övergång när det så är lämpligt för stridens förande.

En samordning av sjömålstriden med denna ledningsmetod kommer dessutom att 
skydda ubåten bättre eftersom denna kommer att erhålla mållägen utanför egen so-
narräckvidd, vilket även innebär att motståndarens sonarer inte kommer kunna hitta 
ubåten. En modern torped har en räckvidd på omkring 40 km. Osäkerhetsområdet blir 
för stort för att motståndaren ska kunna hitta ubåten, oavsett vilka sonarsystem som 
används.

Avslutning
Redan	idag	har	flottan	med	fartyg	och	kustrobotförband	samt	flygvapnet	väl	utveck-
lade	metoder	för	att	tillsammans	bygga	upp	ett	målläge	och	sedan	bekämpa	fiendens	
fartyg. Det kan förmodas att denna förmåga avskräcker en presumtiv angripare, men 
ett inledande förbekämpningsskede kommer att reducera såväl antalet fartyg och kva-
lificerade	vapen	som	möjligheten	för	högre	chef	att	leda.	Vårt	uppträdande	är	förutsäg-
bart och dessutom tappar vi initiativet och riskerar att bli drivna närmare kaos. 
Ett	sätt	att	istället	driva	fienden	mot	kaos	samtidigt	som	vi	hushållar	med	de	kva-

lificerade	vapnen	är	att	integrera	ubåtar	i	den	gemensamma	lägesuppbyggnaden	och	
sjömålsbekämpningen. De tekniska lösningarna för att hålla en ubåt dold även om den 
ingår i en sjöstyrka är inom räckhåll och metoder håller på att utvecklas. I framtiden 
när den svenska Marinen nyttjar undervattenskommunikation som sambandsmetod 
kommer förhållandena att bli ännu mer gynnsamma. Ubåten behöver då aldrig visa 
någon mast över vattenytan i det scenario som här beskrivs.

Om vi inom ramen för vårt arbete med Försvarsmaktens tillväxt även kan integrera 
markstridskrafterna i sjömålsbekämpningen som sensorer, t.ex. en telekrigsbataljon, 
eller som en del i bekämpningen, t.ex. en artilleribataljon, kommer möjligheten för att 
skapa kaos hos motståndaren att öka ytterligare. Den ovan presenterade lösningen – en 
gemensam	sjömålsbekämpning	med	fartyg,	flygplan,	ubåt,	kustrobotbatterier	och	på	
sikt även förmågor från markstridskrafterna – kommer att vara ett av de största bidra-
gen	till	den	efterfrågade	tröskeleffekten.	
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Undervattensdomänen – den sista dolda 
domänen?
Abstract: The underwater domain – the last covert domain? As time has passed, 
the view of the oceans has changed from being regarded as an endless resource 
for navies to use and explore, by its seemingly endless resources as well as a way to 
reach out to other continents to explore and build wealth. During the Second World 
War the underwater domain played a significant role in the battle of the oceans and 
has since then been an even more important domain to take into consideration. In 
modern warfare, submarines are playing a decisive role. Conventional submarines 
are today equipped with modern AIP (Air Independent Propulsion) systems, giving 
them long endurance and a profound ability to act undetected with extremely silent 
behavior. The strategic nuclear submarines on the other hand constitute a major 
element of deterrence with their nuclear weaponry. This means that anti-submarine 
warfare is still an important role for any Navy. During greyzone conditions, there is 
however, a more subtle source of menace that needs to be considered – the autono-
mous underwater vehicle (AUV). Using modern battery technology, long endurance 
and low acoustic signature make them very hard to track early enough to avoid 
causing a threat. As of today, any country with borders along the seashore must be 
able to master their territorial waters both above and beneath the surface. This is a 
demanding task and will need advanced technology and well trained military as well 
as efficient tactics and substantial effort to be mastered. 

Inledning
Havet har under alla tider betraktats som mer eller mindre oändligt, vilket också med-
fört att världsherravälde länge förknippades just med herravälde över haven. Detta 
kom att betyda att de länder som lyckades mobilisera de bästa armadorna och de bästa 
besättningarna också var de som snabbast lyckades kolonisera de ännu inte exploate-
rade delarna av världen.

 Kommendörkapten (RO)
THOMAS LJUNGQVIST

Thomas	Ljungqvist	är	kommendörkapten	och	har	tjänst-
gjort	 i	 Marinen	 inom	 röjdykarsystemet	 på	 alla	 nivåer	
upp	till	divisionschef	mellan	åren	1991-2012.	Under	hans	
tjänstgöring	har	han	genomfört	skarpa	operationer	i	Su-
dan,	Afghanistan	samt	i	Östersjön	och	dess	närområde.	
Idag	är	han	aktiv	reservofficer	samt	arbetar	på	Saab	med	
affärsutveckling	och	strategi	för	undervattensvapen	och	
sensorer.
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Havet och undervattensdomänen är fortsatt till stora delar dold även om den under 
århundradena	har	öppnats	upp	med	små	glimtar	av	vad	som	finns	under	ytan.	Lodning	
av djup har rötter tillbaka till när fartyg började segla och upphämtning av föremål från 
botten har också utförts under århundradena t.ex. skörda ostron och bärgning av Wasas 
kanoner på 1600-talet. Det som har varit ytterst begränsat är förmågan att spana ut över 
ett större område för att få en uppfattning om vad som rör sig i vattenvolymen eller vad 
som	kan	finnas	på	botten.	

Lika tydligt blev det under stora delar av andra världskriget att herravälde under 
vattenytan var en minst lika viktig faktor för framgång, åtminstone under en begrän-
sad tid. Alltsedan dess har ubåtar utgjort en gäckande skugga, inte minst i svenska 
farvatten, och i praktiken utgjort ett av de mer påtagliga marina hoten. Men som alltid 
förändras bilden med tiden, och idag är den möjliga hotbilden alltmer subtil.

Militärt handlar undervattensdomänen primärt om två asymmetrier. Den ena är mel-
lan sjöminan och ”minjägaren” och den andra mellan ubåten och ”ubåtsjägaren”. I ar-
tikeln avgränsas duellen mot minan bort och fokus kommer att vara på ubåtsjakt. Även 
om	det	idag	finns	många	fler	tekniska	möjligheter	för	att	öka	transparens	såsom	fiber,	
seismisk, laser, elfält mm. har fokus här främst riktats mot hydroakustiska metoder. 

Vattenytan täcker ca 70 % av planetens yta och endast en bråkdel av den är karte-
rad till en nivå som är användbar för att skapa normalbilden av undervattensmiljön. 
Problemet med att skalbart kunna kartera och bygga upp större områden under vatt-
net är fortsatt en utmaning och det är genom nedslag i denna problematik som denna 
artikel avser att diskutera huruvida undervattensdomänen är den sista dolda domänen 
eller inte.

Undervattensdomänen
Om undervattensdomänen är dold eller inte är svårt att ge ett entydigt svar på då svaret 
i det närmaste på klassiskt akademiskt vis blir att - ”det beror på”. För att bättre förstå 
domänen krävs en viss förförståelse kring undervattensmiljön vilket kommer att be-
skrivas mer i detalj senare i artikeln.
Tre	aktuella	händelser	som	i	närtid	har	inträffat	och	som	belyser	problematiken	kring	

undervattensmiljön och som understryker svaret ”det beror på” är:

•	 Letandet efter Malaysia Airlines Flight	 370 som ännu inte har återfunnits trots 
mycket intensiva sökinsatser.1

•	 Lokalisering av Argentinas ubåt San	Juan som försvann 15 november 2017 och där 
olycksplatsen positionerades 8 dagar senare genom analys av data från hydrofoner 
på ön Ascension och på ön Crozet. Avståndet mellan platsen för förlisningen och 
hydrofonsystemen var 6 700 km respektive 14 500 km. 

•	 I februari 2009 kolliderade Ubåtarna HMS Vanguard (UK) och Triomphant (FR) 
under patrullering i låg fart under vattnet i Atlanten. Båda ubåtarna är tysta SSBN 
med passiv TAS och ingen av ubåtarna hade någon indikation på att det fanns andra 
enheter i närheten.

1. https://sv.wikipedia.org/wiki/Malaysia_Airlines_Flight_370/ hämtat 2021-06-11 kl 10:44.
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Dessa tre exempel påvisar hur komplext och svårt respektive hur imponerande möjlig-
heterna till att utspana undervattensmiljön kan vara. Bilden nedan påvisar ytterligare 
möjligheter kring detektion på mycket stora avstånd.

Bild	1.	Visuell	bild	över	långräckviddig	spaning	över	Atlanten.2 

Undervattensmiljön
Något förenklat beskrivs un-
dervattensmiljöns djupförhål-
landen som uppdelad i områ-
dena ”Blue water”, vilket syftar 
till djup större än 200 m, och 
”Littoral water” eller ”Shallow	
water” vilket syftar på djup 
grundare än 200 m.3

Blue water4

“The open sea; deep water.”5

I ”blått vatten” (Blue water) 
finns	 det	 färre	 problem	 med	
akustiska hydrofonstörningar 
orsakade av reverberation och 

2. Källa, Bo Rydell Senior rådgivare och sakkunnig inom undervattensteknik, Saab Dynamics AB.
3. Bild tagen från Saab Dynamics AB. 
4. https://www.merriam-webster.com/dictionary/blue%20water#learn-more/ hämtad 2021-06-13 
kl 12:14
5. https://www.thefreedictionary.com/blue+water/ hämtad 21-06-13 kl :12:54

Bild	 2.	 Visuell	 åskådning	 av	 Blue	 respektive	 shal-
low/littoral waters.3
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andra	ljudkällor	än	det	finns	i	grunda	vatten.	Detta	innebär	att	ubåtar	och	andra	un-
dervattensfarkoster som opererar i dessa hav är förhållandevis lätta att upptäcka och 
därmed	sannolikt	kommer	att	ha	flera	motmedelssystem	tillgängliga.	På	grund	av	detta	
är motmedlen tillsammans med fart och manöver det enda skyddet för dessa ubåtar. 
Dessa förväntas då vara mycket funktionella men samtidigt också begränsade i an-
tal. I ”blått vatten” eller de djupa oceanerna är detekteringsområdet mycket större för 
ubåtens passiva sonar än för ytfartygens aktiva HMS (Hull mounted sonar, skrovfast 
sonar), (A)TAS (Active) Towed Array Sonar) och DS (Dipping sonar, dopp-sonar). Å 
andra sidan, när ubåten detekteras, är möjligheterna för ubåten att undkomma mycket 
begränsade varför motmedlen är av yttersta vikt för egenskydd. De stora stridsavstån-
den möjliggör dock att både motmedel av ”Soft-kill” (skenmål eller avhakande system 
som lurar torpeden att anfalla skenmålet istället för ubåten) och ”hard-kill” (förstö-
rande motmedel som slår ut inkommande torped fysiskt) kommer till användning.
Littoral water
“The	littoral	comprises	two	segments	of	the	operational	environment	(OE).	First,	
“seaward:	the	area	from	the	open	ocean	to	the	shore,	which	must	be	controlled	to	
support	operations	ashore.”	Second,	“landward:	the	area	inland	from	the	shore	
that	can	be	supported	and	defended	directly	from	the	sea.”6

Under	grunda	vattenförhållanden	är	situationen	helt	annorlunda	och	tillför	flera	nya	
fenomen.	Till	att	börja	med	finns	det	alltid	reverberation,	både	från	ytan	och	från	havs-
botten, vilket påverkar HMS och DS samt torpedens målsökare. Dessutom är ljudhas-
tighetsgradienterna i allmänhet större på grunda djup, vilket innebär att brytnings-
problemen kan vara ännu större. På grunt vatten (<200m)	finns	det	också	större	chans	
för ubåten att gömma sig nära eller på havsbotten, i områden där bottens efterklang 
är hög. Detta leder ofta till situationer som kräver användning av mer än en ytenhet 
för ubåtsjakt. En vanlig kombination är en plattform utrustad med ubåtsjaktsonar för 
lokalisering av ubåten och en annan plattform för avfyring av torped. 

De grunda vattnen med dess komplexa förhållanden ger ofta korta detektionsav-
stånd även för ubåtar vilket i sin tur ger korta stridsavstånd mellan plattformarna (både 
ubåt och ytenheter). Det i sin tur begränsar plattformarnas val av motmedel och för-
måga att sätta dessa i rätt tid.
Ytterligare	utmaningar	i	grunda	vatten	är	att	det	ofta	finns	mycket	öar,	klippforma-

tioner och raviner på botten vilket ytterligare ger en potentiell inkräktare möjligheter 
att	gömma	sig.	 I	dagens	 lågintensiva	konflikter,	som	börjar	 långsamt	och	oftast	 inte	
eskalerar till fullskaligt krig, är civila aktörer också viktiga spelare. I en så komplex 
miljö med grunt vatten, skärgård, smala sund och komplexitet med många vänligt sin-
nade	styrkor	och	civil	 trafik,	måste	man	ha	 full	kontroll	när	man	 tänker	utmana	en	
motståndare.

Den klassiska marina miljön förändras
Ubåtsjakt har i modern tid varit en av de viktigaste typerna av marina operationer 
just beroende på undervattensdomänens dolda karaktär. Men i takt med att ubåtarnas 
6. https://www.jcs.mil/Portals/36/Documents/Doctrine/pubs/jp3_32pa.pdf/ hämtad 2021-06-13 kl 12:22. 
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utformning	och	framdrift	efterhand	effektiviserats	har	också	deras	akustiska	signatur	
blivit allt lägre, vilket i sin tur höjt kraven på främst den passiva sonarutrustning som 
används	för	detektering	och	klassificering.

Också på vapensidan, där torpeder, minor, sjunkbomber och robotar länge varit den 
förhärskande bestyckningen, sker successiva förändringar för att möta den successivt 
förändrade	hotbilden.	Eftersom	ubåten	i	de	flesta	situationer	har	ett	informationsöver-
tag genom sin förmåga till mera långräckviddig spaning mot ytfartyg behöver eventu-
ell vapeninsats göras dolt, med låg egensignatur under vattnet och med hög precision. 

Utöver de väderbetingade bruskällorna såsom vind, regn, vågor och is har undervat-
tensdomänen fyllts på med ytterligare bruskällor såsom exempelvis vindkraftparker, 
kommunikationskablar,	gas	och	oljeledningar	samt	utökad	sjöhandelstrafik	vilka	kan	
antas öka i takt med utveckling av och krav på nya energikällor och ökad global handel 
på haven. Dessa exempel kommer sannolikt också att utgöra en tillgång/möjlighet men 
också utmaningar samt kräva beskydd vilket ger nya dimensioner till de redan kom-
plexa uppgifter en marin står inför idag.

Bild	3.	Visuell	bild	av	global	handelssjöfart.7 
Omgivande ljud ökar som en följd av detta såklart även i Östersjön men frågan är hur 
detta brus kommer att ändras i olika skeden såsom fred, kris och krig? 

Gråzonsproblematiken går under ytan
Medan den klassiska hotbilden mot en suverän stats säkerhet huvudsakligen varit för-
knippad med militära eller paramilitära operationer, uppträder succesivt en gråzon där 
små steg under lång tid kan leda till förändringar som inte längre är fullt så enkla att 
upptäcka. Det är således inte alltför långsökt att förutse ett scenario som innebär en 
liknande utveckling under vattenytan. Undervattensdomänen är fortfarande svårge-
nomtränglig för elektromagnetisk strålning, så som ljus och radar, vilket innebär att 
ljud och mekaniska vibrationer fortfarande är den förhärskande upptäcktsmetodiken.
7. https://www.grida.no/resources/7442/ hämtad 2021-06-11 kl 13:10.
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En uppenbar möjlighet att uppträda med låg signatur är att utnyttja små farkoster 
vid låg fart som tillåts operera under lång tid för att genomföra eventuella subversiva 
uppdrag. Här är den viktigaste nyckeln de senaste årens snabba utveckling på batteri-
området och andra luftoberoende system som möjliggör operationer med stor uthållig-
het och lång räckvidd.

Tidigare beskrivna bruskällor utgör inte sällan samtidigt något som är skyddsvärt 
såsom	t.ex.	en	undervattenskabel	för	informationsflöde.	Det	finns	flera	historiska	fall	
där	detta	har	bedrivits	framgångsrikt	under	flera	år	och	med	stor	framgång.	Ett	av	de	
mest kända av dessa  är såklart ”Operation	 Ivy	Bells”8 som bland annat beskrivs i 
boken ”Blind	Mans’	bluff”9. Vidare kan det ju självfallet också vara precis tvärtom, att 
infrastruktur på botten och havsytan nyttjas som plattform för egna sensorer och på så 
vis spänner ut egen sensorförmåga.
I	den	”nya”	undervattensmiljön	blir	det	sammantaget	viktigt	att	reflektera	över	vilka	

aktörer som har intressen att vara aktiva. Vem eller vilka har intressen av att ta del av 
t.ex.	ekonomiska	transaktioner,	kommersiell	trafik	och	hemlig	information?	Finns	det	
anledning	att	tro	att	det	kan	finnas	flera	intressenter	och	inte	bara	statliga	aktörer	utan	
kanske även andra såsom stora organiserade kriminella nätverk?

Bild	4.	Fiktiv	bild	över	hur	undervattenskablar	finns	över	hela	jordens	havsbottnar.10 

8. https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Ivy_Bells/ hämtad 21-06-13 kl 15:59.
9. Sherry Sontag and Christopher Drew with Anette Lawrence Drew, Blind	Man’s	Bluff	The	Untold	
Story	of	American	Submarine	Espionage, William Morrow Paperbacks 2000.
10- https://www.bbc.com/news/uk-42362500/ hämtad 2021-06-11 kl 13:05.
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Medel och motmedel – eller tvärtom?
Begreppet motmedelstålighet utnyttjas vanligen som beskrivning av ett vapens för-
måga	att	undvika	inverkan	av	en	motståndares	motåtgärder.	Vapnet	är	då	den	offensiva	
parten som tar det första initiativet medan motmedlet är den defensiva, som sätts in 
förts när vapeninsatsen upptäckts. Om vapnet i fråga exempelvis är en anfallande tor-
ped, kan motmedlet i det mest avancerade fallet vara en AUV (Autonomous Unmanned 
Vehicle) som är utformad för att vilseleda torpeden som därmed till sist missar sitt mål.

I de nya förhållanden som gråzonsproblematiken medför kan de subversiva under-
vattensinsatser som beskrivs ovan mycket väl betraktas som en vapeninsats, men frå-
gan är då vad motmedlet består av. Kanske är det så att situationen medför ett behov av 
proaktivt beteende, med ett betydande inslag av ”ständig närvaro”, utgående från såväl 
fasta som rörliga småskaliga resurser. 
“The	primary	ASW	challenge	has	always	been	wide-area	surveillance,	and	 the	
main	 challenge	 initially	 posed	by	 the	 new	 security	 environment	 in	 this	mission	
area	is	a	wide	area	search	problem.	Sound	propagates	better	in	deep	water	than	
in	shallow	water,	and	non-nuclear	submarines	can	remain	silent	for	extended	pe-
riods	when	allowed	to	patrol	small	areas	near	their	home	ports	at	low	speed.”11

Att	ha	ständig	”närvaro”	med	förmåga	att	både	kunna	upptäcka,	klassificera	och	even-
tuellt genomföra anfall mot potentiella mål kommer sannolikt att se väldigt annorlunda 
ut	kopplat	till	konfliktnivåer.	Man	kan	mycket	väl	tänka	sig	att	det	i	gråzon	eller	ett	
inledande	skede	finns	en	högre	brusnivå	 i	vattenvolymen	kopplat	 till	handelssjöfart,	
vindkraftverk, osv. tillsammans med begränsade ROE (Rules of Engagement) och en 
sjöminering som inte är utlagd är det fördel ubåt/undervattens farkoster. 
Varefter	konflikten	eskalerar	minskar	bruset,	ROE	har	troligen	blivit	mer	generösa	

avseende	våldsanvändning,	fler	plattformar	befinner	sig	till	sjöss	vilket	förtätar	senso-
rerna och eventuellt har sjöminering påbörjats. I detta skede krymper ubåtarnas fördel.

I det sista skedet som här ska ses som krig förutsätts både sjöminor och avlysta om-
råden vara på plats och tillsammans med mycket generösa ROE kommer t.ex. torpeder 
att	tillsammans	med	sjunkbomber	att	kunna	användas	betydligt	mer	offensivt.	I	detta	
skede torde brusnivåerna och ytterligare förtätning av sensorer (både plattformsbund-
na och stationära samt utläggningsbara) ändra oddsen från ubåtens fördel till en mer 
jämn kamp i undervattendomänen.

Om den antydda ”vapeninsatsen” även förutsätts utföras med hjälp av mindre far-
koster, så kan ”motmedlen” i sin tur behöva bestyckas med en lämplig vapenuppsätt-
ning som är anpassad till de mindre målen. Men det första som krävs är emellertid att 
överhuvudtaget upptäcka det anfallande ”vapnet”.

Som exempel på dessa möjliga typer av hot kan nämnas de företeelser i närområdet 
som uppmärksammats av Julian Cooper i en artikel i ”Russian Studies” från 2018.12 
I avsnittet ”UAV and Robots” pekar Cooper bl.a. på att Ryssland under en tid satsat 
hårt	 inom	det	 obemannade	 område,	 som	bl.a.	 resulterat	 i	 en	flotta	 på	mer	 än	 1 800	
11. Owen R. Cote, Jr. Associate Director, MIT Security Studies Program, “The Third Battle”, New-
port Paper Number Sixteen 2003.
12. https://www.ndc.nato.int/news/news.php?icode=1167&lang=en hämtad 2021-06-13 kl 16:19.
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olika UV:er (Unmanned Vehicles) redan 2018. Satsningen omfattar olika typer av UV 
och inte minst obemannade undervattensfarkoster, där en av de mer avancerade utgörs 
av en långräckviddig, kärnenergidriven undervattensdrönare med möjlighet att bära 
kärnvapenladdningar.

En bredare och mer allmänt inriktad studie av rysk AUV-förmåga presenteras i en 
FMV-rapport från 2018.13 Även om den rapporten endast behandlar information som 
hämtats ur öppna källor, så ger den ändå en bra bild av den dåvarande förmågan och 
den möjliga framtida förmågeutvecklingen. Ett exempel är den av centrala konstruk-
tionsbyrån Rubin utvecklade farkosten Klavesin 2R-PM, avsedd  för såväl civilt som 
militärt bruk (Bild 5).

Bild	5.	AUV	Klavesin	2R-PB.14 
När det gäller förmågan att i god tid upptäcka farkoster av AUV-typ kan man anta att 
konventionella, passiva sonarsystem inte är tillräckligt känsliga och selektiva, utgå-
ende från den förmodade svaga akustiska signaturen. Med en maxfart på ca 3 knop och 
en uthållighet på 10-100+ km kan denna farkost utgöra en väsentlig akustisk utmaning.

För att kunna uppnå en spaningsförmåga med ”ständig närvaro” gentemot denna 
typ av farkoster krävs sannolikt helt andra medel. En möjlighet i denna riktning kan 
hämtas från ett helt annat område, där hög upplösning – eller stor selektivitet om man 
så vill – har eftersträvats, nämligen minsökningsområdet. Den klassiska metoden för 
att öka den akustiska selektiviteten, utgående från en hydrofonantenn av given längd, 
är att antingen öka arbetsfrekvensen eller öka antennens längd. Ökning av frekvensen 
är oftast olämpligt eftersom transmissionsdämpningen i vattnet då ökar, och om min-
spaningen ska ske från en AUV så begränsas den möjliga längdökningen av farkostens 
storlek. En möjlighet att komma runt detta dilemma är att nyttja s.k. SAS teknik (synte-
tisk aperturteknik) för den efterföljande behandlingen av antennsignalerna. Detta sker 
genom	att	ta	med	effekterna	av	farkostens	egen	rörelse	i	beräkningarna.15

13. Teknisk Und Orienterar: Ryska AUV-system. ISBN 978-91-87723-13-1.
14. http://www.hisutton.com/Harpsichord_AUV.html hämtad 21-06-14 kl 10:19.
15.	 Bo	Lövgren,	Senior	rådgivare	och	sakkunnig	inom	undervattenshydrografi,	Saab	Dynamics	AB.
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Ett liknande förfarande skulle kunna vidtas även vid långräckviddig passiv spa-
ning (dvs endast lyssning) mot små mål med svag akustisk signatur, utgående från en 
AUV-monterad hydrofon Array med begränsad längd. I likhet med SAS sparas korta 
tidsavsnitt av antenn-signalerna från successivt nya antennpositioner, vilka efter ett 
antal	förflyttningar	tidsförskjuts	och	kombineras	till	att	motsvara	signalerna	från	en	
”syntetisk” antenn med större längd och bättre upplösning.15 

Den bättre upplösningen leder i sin tur till en bättre selektivitet och därmed en läng-
re räckvidd gentemot svaga mål genom en bättre undertryckning av störande buller och 
brus från omgivningen. De tekniska möjligheterna till att utnyttja denna typ av förfa-
rande har presenterats i en JASA-rapport från 2006.16 De presenterade resultaten visa 
på möjligheter till en ökad störningsundertryckning med en faktor tre, vilket motsvarar 
en räckviddsökning av samma storleksordning.

Andra uppenbara sätt att öka möjligheten till att både tidigt och över stora områ-
den	är	självklart	att	förtäta	med	fler	sensorer.	Här	kan	man	mycket	väl	tänka	säg	att	
förtätning sker kring viktig naval och ekonomisk infrastruktur. Att blanda aktiva mer 
högupplösta sensorer med begränsad räckvidd med passiva som har större upptäcksav-
stånd torde utgöra en bra mix.

Självklart har alla dessa möjligheter för övervakning utmaningar och en metafor 
skulle kunna vara att jämföra en jägares möjligheter och begränsningar. Med en fälla 
skapar jägaren uthållighet och fällan ”jagar” dygnet runt och har stor uthållighet. Fäl-
lan har dock begränsningar såsom att den försöker lura in sitt byte. Jägaren själv kan 
dock aktivt smyga sig på sitt byte och själv göra målval och välja när han vill slå till 
men är samtidigt begränsad i uthållighet.

Metaforen syftar också på den andra delen och utmaningen i undervattensdomänen, 
nämligen ”the	kill	chain” eller förmågan att kunna agera med verkan mot ett mål. Ju 
tidigare man kan upptäcka ett mål desto större möjlighet att sätta in sitt vapen. Det är 
alltså viktigt att fundera över hur ”sensor	to	shooter” eller SLA-kedjan (Spaning Lo-
kalisering	Anfall)	ser	ut.	Här	finns	all	anledning	att	reflektera	över	hur	autonomi,	AI	
(artificiell	intelligens)	och	lagrum	kring	detta	påverkar	framtidens	system.

En framåtblick
Även	om	metoderna	för	att	upptäcka	subversiv	undervattensverksamhet	successivt	förfi-
nas så innebär detta inte att de potentiella utövarna fördenskull inte gör det samma. Den 
teknologiska utvecklingen på undervattensområdet erbjuder även utökade möjligheter 
att agera dolt, där närheten till havsbottnen kan utnyttjas till en taktisk fördel. En modern 
vidareutveckling av farkosttekniken för AUV:er är s.k. Bottom Crawlers som har en för-
måga	att	ta	sig	fram	mera	dolt.	En	av	förutsättningarna	för	effektiv	framfart	är	bl.a.	möj-
ligheten	till	effektiv	styrning	av	lyftkraften,	vilket	beskrivs	i	en	IEEE-artikel	från	2020.17

16.	 Gerald	 L.	 D’Spain	 et	 al,	 ”Active	 control	 of	 passive	 acoustic	 fields:	 Passive	 synthetic	 aper-
ture/Doppler	 beamforming	 with	 data	 from	 an	 autonomous	 vehicle.”https://asa.scitation.org/
doi/10.1121/1.2346177 hämtad 2021-06-14 kl 09:31
17. Ismail et al”PID Control Based Tuning Method Performance in Electropneumatic Ballast 
Tank System for Remotely Operated Underwater Crawler” https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.
jsp?tp=&arnumber=9305794 hämtad 2021-06-14 kl 09:35.



380

Bland andra teknologiska möjligheter att genomföra dold undervattensverksamhet 
kan nämnas den ständigt pågående utvecklingen av material som är mer eller min-
dre	”akustiskt	osynliga”,	vilket	exemplifieras	av	en	artikel	i	NPG	Asia Materials från 
2020.18 Introduktionen av denna typ av material i höljet på undervattensfarkoster som 
opererar nära havsbottnen gör det svårare att upptäcka dessa m.h.a. aktiva sonarer även 
efter det att de detekterats genom passiv lyssning.

Med detta sagt kan undervattensdomänen fortfarande betraktas som den sista dolda 
domänen för en överskådlig tid framöver. 

Sammanfattning
Är undervattensdomänen den sista dolda domänen? Artikeln har fört ett resonemang 
kring	utmaningarna	som	finns	för	olika	aktörer	i	undervattensdomänen	och	kommit	
fram till svaret, ”det beror på”. Kanske inte helt oväntat beror självklart förmågan till 
transparens under vattnet på typ och antal av sensorer. Dessa torde ha olika goda möj-
ligheter	att	kunna	verka	beroende	på	var	i	en	konfliktskala	vi	befinner	oss	i	kopplat	till	
ROE, marin infrastruktur och brusnivåer men också beroende på hur de är kompone-
rade och har möjlighet till att samverka med varandra.

De möjligheter och begränsningar som globalismen ger oss med avseende på han-
delssjöfart,	ekonomiska	flöden,	internetkablar	och	energidepåer	kopplat	till	haven	på-
visar att det globala systemet är skört och att vi måste kunna hantera och skydda dessa 
för	 oss	 så	 vitala	 system.	Här	 finns	 det	 all	 anledning	 att	 reflektera	 över	 om	det	 kan	
finnas	andra	aktörer	än	stater	som	har	intressen	och	ekonomiska	muskler	till	att	kunna	
påverka och nyttja denna skörhet till sin fördel.

Även om nya teknologier ger oss nya och bättre sensorer sker ju självklart liknande 
utveckling på de mål vi söker efter i undervattensdomänen. Detta påvisar den så väl 
kända loopen av medel och motmedel som också har belysts utgående från en metafor 
bestående av ”jägaren” och ”bytet”. Högst troligt kommer den ena av dessa två ligga 
steget före den andra och tvärtom över tid vilket också kommer att driva dessa tekno-
logier framåt i en evig jakt på att vara den som ligger steget före den andra.

Artikeln har inte haft som ambition att ge en komplett bild av undervattendomänen 
och huruvida den är dold eller inte. Förhoppningsvis har den istället väckt tankar och 
nyfikenhet	kring	den	fascinerande	undervattensdomänen	och	i	linje	med	det	önskar	jag	
lämna er med en sista frågeställning:
Vem	tjänar	på	transparens	under	vattnet,	” jägaren”	eller	”bytet”?

18. Zhou et al ”Magnetic-acoustic biphysical invisible coats for underwater objects”  https://www.
nature.com/articles/s41427-020-0209-8.pdf hämtad 2021-06-14 kl 09:42.
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Saabs marina radarutveckling – utmaningar 
och möjligheter 
Abstract. The evolution pace of threats to naval platforms is increasing. New hyper-
sonic missiles travelling at Mach 5-10, cruise and ballistic missiles, unmanned sur-
face and aerial vehicles, jamming etc. Radar is a very appropriate sensor technology 
to respond to these threats. Highly digitalized modern high power GaN AESA radar 
(Gallium Nitride Active Electronically Scanned Arrays) is particularly relevant. The 
instantaneously scanning beams allow for detection of inbound hypersonic missiles 
with a very high update rate. ELSS Enhanced Low Slow Small technology detects 
and classifies drones or drone swarms among a thousand birds. Reclaiming the 
range against stealth targets is important. Saab’s latest products, Sea Giraffe 4A 
Fixed Face and Sea Giraffe 1X, handle the latest requirements, and the systems have 
been selected for the Finnish Pohjanmaa corvettes SQ 2020 program. Saab is also 
in  a strong position for space based VDES (VHF Data Exchange System) for global 
secure wireless internet for shipping.

Introduktion
”Jorden är rund” konstaterade någon person nöjt redan för många hundra år sedan, 
efter att ha betraktat hur ett segelfartyg under några timmars tid långsamt försvunnit 
bakom horisonten.

Samma konstaterande gäller än idag, men insikten kommer oerhört mycket fortare. 
De	hypersoniska	missiler	 som	nu	utvecklas	 av	 stormakterna	 kan	flyga	 i	 över	 5 000	
km/h, kanske t o m upp mot 10 000 km/h. De går delvis på bara några meters höjd 
över vattenytan, för att smyga sig på t ex ett fartyg. De är bara några sekunder bort 
från ditt fartyg när de dyker upp över horisonten, på kanske 20 km avstånd. Att hinna 
upptäcka dessa är en uppgift och utmaning för framtidens marina radar och andra sen-
sorer, och varje tiondels sekund som kan vinnas kan vara livsavgörande. Saabs senaste

 FREDRIK WISING
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marinradar Sea	Giraffe	4A har fasta radarpaneler som spanar kontinuerligt i alla rikt-
ningar, och är utvecklad för att adressera även denna typ av hot.

Avancerade hot och modern radar – Squadron 2020
Exemplet ovan med hypersoniska missiler är ett av de svåra nya hot som dykt upp på 
senare	år.	Andra	svåra	mål	som	en	radar	behöver	arbeta	med	är	t	ex	stealthflygplan,	
kryssningsmissiler, ballistiska missiler, stealthfartyg och svärmar. Dessutom är radarn 
utsatt för störning, och kan behöva jobba med tysta radarmoder för att minska risken 
för upptäckt.

Finland håller för närvarande på att utveckla en ny klass korvetter, Pohjanmaa-klas-
sen Squadron	2020, för att möte de senaste hoten. Fartygen skall ersätta sju andra far-
tygsklasser,	och	skall	klara	av	strid	mot	flyg-,	yt-	och	undervattensmål,	de	skall	kunna	
lägga och röja minor, och de skall lösa uppgifter inom territorialförsvar och säkra vik-
tiga farleder/försörjningsleder. Saab har fått uppgiften att leverera många olika kompo-
nenter i systemet, inklusive stridsledningssystem och radarsensorer. Fartygen kommer 
att förses med Saabs SLIM (Saab	Lightweight	Integrated	Mast). Detta är en integrerad 
mast, som bl a innehåller fyra stycken fasta radarsensorer Sea	Giraffe	4A	Fixed	Face 
på S-band (frekvens ca 3 GHz), samt en roterande Sea	Giraffe	1X	(frekvens ca 10 GHz). 
Lättviktsmasten	är	tillverkad	i	kolfiberarmerad	komposit	och	optimerar	placeringen	av	
olika sensorer för att minimera ömsesidig störning, och den är utformad för att minska 
signatur på masten (vara svårare att se med andra sensorer). 

De kraftfulla radarsensorerna	Sea	Giraffe	4A	FF är utformade för att kunna verka 
mot de hot som nämnts ovan. Antennerna är av s k AESA-typ (Aktiv Elektriskt Styrd 
Antenn), vilket innebär att de styrs momentant elektroniskt utan att behöva vrida an-
tennen. Detta, ihop med mycket goda grundprestanda, gör att systemet kan söka efter 
hypersoniska missiler i volymen runt fartyget, och blixtsnabbt se dem när de kom-
mer över horisonten. En traditionellt roterande antenn kan potentiellt förlora mycket 
tid, vilket begränsar tiden för att sätta in motåtgärder. Sea	Giraffe	1X kompletterar de 
större fasta panelerna på olika sätt, dels genom att systemet ger redundans, dels genom 
att X-band ger lite andra egenskaper, dels genom att den mycket lätta och kompakta 
radarn kan monteras mycket högt, vilket innebär att radarhorisonten hamnar på längre 
avstånd.

Radarutveckling tills idag
Radar har alltsedan andra världskriget spelat en mycket viktig roll för att se föremål 
på långt håll. Detta gäller inte minst i mörker och i dåligt väder, när kameror och 
IR-kameror inte räcker till. När man tänker på radar ser många framför sig en grön-
skimrande	fluorescerande	display,	med	 ett	 streck	 som	 rör	 sig	 sakta	 runt	mitten	och	
där	objekt	på	olika	avstånd	och	vinklar	lyser	upp	med	gröna	fläckar	som	blandas	med	
en stor mängd brus och falska ekon. Dagens radar liknar mer bilden på en GPS, eller 
Google maps, där de objekt som detekteras framträder tydligt med symboler som även 
visar hur de rört sig

En spaningsradar kan se föremål ovanför horisonten på många tiotals mil, en siktes-
radar kan rikta in ett vapen exakt rätt mot ett mål, och en artillerilokaliseringsradar kan 
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genom att detektera en granat i luften peka ut var den kommer ifrån och varna var den 
kommer att landa. Detta kan den göra med några meters marginal, trots att avståndet 
mellan dessa punkter kan vara många mil. Dagens multifunktionella radarsystem som 
t ex Saabs	Sea	Giraffe	4A gör dessutom allt detta samtidigt.
Fartyg	förses	ofta	med	flera	radarsystem.	Detta	beror	dels	på	att	uppgifterna	som	

skall utföras kan fördelas mellan några olika system som är optimerade för olika rol-
ler, och dels på att det är önskvärt med redundans mellan de olika systemen ifall något 
fallerar.

Navigation och undvikande av kollision
En primär uppgift för en marinradar är givetvis navigation, och undvikande av grund-
stötning eller kollision med föremål såsom fartyg, isberg eller kanske någon av de 
otaliga containrar som tappats från containerfartyg och driver fritt på havet. För många 
civila fartyg är detta typiskt den enda uppgiften för en radar.

Nålen i höstacken – små drönare bland fåglar
Militär marinradar har även andra mål och utmaningar. De snabba missilhoten har re-
dan	nämnts.	Utöver	dessa	finns	behov	av	att	se	flygfarkoster,	inkl.	flygplan	och	helikop-
trar på längre avstånd, kanske tiotals mil. Saabs multifunktionella radar har utvecklats 
för att kunna hantera denna miljö och kan se och även hålla ordning på hundratals eller 

Figur	1.	Finska	Squadron	2020,	med	Sea	Giraffe	4A	fasta	paneler	och	Sea	Giraffe	1X	
dual	sensor	(Copyright	/	All	rights	reserved	Finnish	Defence	Forces,	used	by	permis-
sion).
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t	o	m	flera	tusen	olika	mål.	Ett	nutida	hot	är	obemannade	drönare.	Dessa	kan	vara	så	
små	och	långsamma,	och	flyga	på	så	 låg	höjd,	att	de	 lätt	blandas	samman	med	bl.a.	
fåglar. Att leta efter en enstaka drönare är då som att hitta en nål i en höstack. Med 
avancerad	databehandling	och	AI	(Artificiell	Intelligens),	kan	dock	radarsystemet	som	
är försett med ELSS-funktionalitet (Enhanced	Low	Slow	and	Small) känna igen så små 
skillnader i egenskaper och beteende att det kan peka ut drönaren bland 1 000 fåglar. 
Med tanke på de enorma volymer som täcks med en radar, så är för övrigt 1 000 fåglar 
inget	konstigt.	Denna	klassificeringsfunktion	är	givetvis	intressant	även	i	icke-marina	
sammanhang, t ex för att med en Saab	Giraffe	1X adressera problem med hobbydrö-
nare	runt	flygplatser.

Svärmande farkoster
I takt med utvecklingen av AI, så har det uppstått en ny klass av hot i form av au-
tonoma farkoster. Dessa kan bli billiga och kan då sättas in i större antal. De kom-
mer framöver att agera allt smartare i svärmar och kan då koordinera sitt beteende 
så att de t ex samtidigt anfaller ett fartyg från olika riktningar. Detta kan handla 
om svärmande drönare, svärmande missiler eller svärmande små ytfarkoster. Likt 
de större plattformarna kan de ställa till med allvarliga problem om de förses 
med t ex sprängladdningar, eller kanske med elektroniska störsändare avsedda 
att förvilla eller störa radar och kommunikation för att skydda eller maskera en 
större operation. Då de är mycket enklare och billigare än större system kan de 
potentiellt sättas in i stora antal, och tekniken är dessvärre mer tillgänglig även för 
icke-militära aktörer. En överlastningsattack med 100 enkla svärmande farkoster 
kan potentiellt vara ett svårare hot än en konventionell motståndare. En modern 
radar behöver då adressera detta genom att detektera och klassificera dessa far-
koster i alla riktningar mer eller mindre samtidigt, så att åtgärder kan sättas in. 
Saabs tidigare nämnda ELSS-teknik är då mycket relevant ifall det handlar om 
svärmande luftfarkoster, liksom motsvarande klassificeringsteknik för små svär-
mande ytfarkoster.

Mindre och mindre – duellen radar mot stealthmål
Inte	nog	med	att	de	objekt	som	en	radar	skall	leta	efter	blir	fler,	snabbare	eller	långsam-
mare. Dagens och morgondagens farkoster blir dessutom mindre och mindre – inte 
fysiskt men genom att den så kallade radarmålarean minskar. Det betyder att radarekot 
från t ex ett smyganpassat fartyg snarare motsvarar det från en kanot. Med smygteknik 
(stealth)	får	farkosterna	geometriska	former	som	reflekterar	radarpulser	i	ofördelaktiga	
riktningar för radarn. Radarabsorberande material används också för att absorbera 
radarenergin.	Dessa	teknologier	appliceras	på	vitt	olika	farkoster	som	stridsflygplan,	
bombflygplan,	drönare,	missiler,	fartyg,	osv.	Ett	bra	och	tidigt	exempel	på	detta	är	de	
svenska Visby-korvetterna. De är signaturmässigt mycket små, d v s de syns dåligt 
med radar. De är också svåra att upptäcka på andra sätt – akustiskt (ljud), termiskt 
(värme från avgasutblås och olika ytor mm) och optiskt (färgval på ytor mm). När Sve-
rige nu riktar in sig på en vidareutveckling mot Visby generation 2, så kommer dessa 
egenskaper fortsatt att vara centrala.
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Det	finns	en	gräns	för	hur	liten	radarmålarean	kan	bli,	d	v	s	hur	pass	osynlig	en	far-
kost kan göras. Alla föremål ses på något avstånd. Men om upptäcktsavståndet bli kort, 
eller om en siktesradar inte kan hålla kvar vid målet, så fås ett övertag oavsett. Detta 
är en kontinuerlig duell, och från radarns perspektiv så handlar det om att med bättre 
teknik återta räckvidden mot stealthmålen. I takt med att stealthmålen blivit 10 eller 
100 gånger ”mindre”, så har samtidigt radarprestanda i många avseenden förbättrats 
motsvarande.	På	det	avstånd	en	radar	förr	såg	ett	Mig-25-flygplan,	så	kan	den	idag	se	
de	nyare	stealth-flygplanen	

Duellen radar mot störare
Farkoster kan också dölja sig genom att sända ut störsignaler. Det svaga radarekot 

kan döljas genom att dränka det i starkare signaler från en störsändare, eller genom att 
blanda det med en massa falska genererade mål, som ser ut att röra sig i sina egna olika 
banor. I duellen mellan störare och radar så vidareutvecklas även radar för att han-
tera	de	nya	utmaningarna.	Med	hjälp	av	senaste	”hi-fi”	radarteknik,	många	frihetsgra-
der i hårdvaran, och exponentiellt ökande beräkningar i signalbehandlingen, så krävs 
mycket intelligentare störning för att lura radarn. Saab jobbar med såväl intelligenta 
störkapslar	för	att	skydda	flygplan	och	möjliggöra	operationer	i	s.k.	”denied	airspace”, 
som med intelligenta radarsystem som skall undgå att bli störda. Duellen pågår alltså 
även mellan ingenjörerna i olika delar av organisationen…

Duellen smygradar mot telekrigsmottagare
Ytterligare en intressant duell är den mellan en tyst s k LPI-radar (Low Probability of 
Intercept) och ett modernt telekrigssystem, som har i uppgift att leta efter radarsystem. 

Figur	2.	HMS	Visby	och	HMS	Helsingborg,	 byggda	 i	 smygteknik.	 (Foto/Copyright:	
Saab AB)
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De senare är försedda med s k ESM-mottagare (Electronic	Support	Measures), för att 
samla in, digitalisera och analysera de signaler som anländer från radarn. Här arbetar 
radarn	så	tyst	som	möjligt,	genom	att	sända	på	låg	effekt	och	sprida	ut	den	energi	den	
sänder så mycket som möjligt på olika frekvenser. 

Ett tidigt klassledande exempel på en LPI-radar är Saabs Pilotradar. De senaste digi-
tala radartyperna är i mycket hög grad programmerbara, vilket innebär att egenskaper 
som pulslängd, formen på pulsen, frekvensinnehåll mm enkelt kan varieras. Denna 
variationsförmåga kan användas av radarn för att vilseleda telekrigssystemet, och göra 
det mycket svårare att lista ut vilken radar det är som sänt en viss puls, om det var 
samma radar som förra pulsen, eller om det ens är en radar. I gengäld är dagens s k 
telekrigsutrustningar högt digitaliserade och försedda med teknologi för att samla in 
många	fler	pulser	med	olika	frekvens	och	i	alla	riktningar.	Utmaningen	ligger	då	i	att	
analysera alla signaler som samlas in, och ta reda på vad som är vad. Med AI (Ar-
tificiell	 Intelligens)	och	maskininlärning	kan	analysen	effektiviseras,	och	 inte	minst	
anpassa sig till förändringar i radarsystemen genom att träna systemet på insamlade 
pulser. Denna typ av system byggs nu in Gripen E och kommer att stärka den svenska 
operativa	förmågan	när	flygsystemet	är	överlämnat	till	Försvarsmakten.

Autonoma sensorer och sensorplattformar
Oavsett	 grundprestanda	 för	 ett	 sensorsystem,	 så	finns	 fysiska	begränsningar	 i	 form	
av	t	ex	att	sensorn	får	ett	begränsat	synfält	genom	att	det	finns	föremål	i	vägen	för	att	
kunna se det som är relevant. Det kan vara så enkelt som att motståndaren gömmer 

Figur	3.	Gripen	E	med	telekrigssystemet	i	bl	a	vingspetsarna	(Foto/Copyright	Saab	AB).
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sig	bakom	en	ö,	eller	befinner	sig	bortom	
horisonten. Eller så önskar man själv vara 
tyst, för att inte röja sig. För att skapa sig 
bättre lägesbild kan då ytterligare sensorer 
och sensorplattformar behövas. I ett större 
System-av-System som kopplar samman 
flera	 plattformar,	 så	 kan	 sensordata	 delas	
mellan plattformarna. En marin befälha-
vare kan då få sin lägesbild serverad från 
andra sensorer i nätverket. Detta leder till 
behov av att fusionera data från olika no-
der, inklusive t ex radar, telekrig och op-
tiska sensorer, för en bästa total lägesbild. 
Av särskilt intresse är helt autonoma platt-
formar. Dessa kan bidra med sensordata, 
och	kan	förflytta	sig	och	agera	autonomt.	I	
en utvecklad taktik kan de användas för att 
verka utspritt i skärgården, med möjlighet 
att ta större risk.

Saab har konverterat en Stridsbåt 90 för 
utveckling av autonoma funktioner; av 
Saab döpt till stridsbåt Enforcer	III. Den är 
numera försedd med Sea	Giraffe	1X, vilket 
ger en unikt hög sensorförmåga för en så 
liten plattform. Enforcer	III kan t ex auto-
nomt	förflytta	sig	till	en	viss	position	och	
därifrån rapportera sjö- och luftläget till övriga enheter som då kan uppträda tyst. I 
en	förlängning	kan	flera	sådana	fartyg	samverka,	så	att	de	tillsammans	kan	optimera	
uppgiften, och planera om efter behov.

Modern radarteknik
Moderna radarapparater har en helt annan teknik än gårdagens. Bl a har de normalt an-
tenner av AESA-typ (Aktiv Elektriskt Styrd Antenn). Dessa antenner sänder ut och tar 
emot energi i smala antennlober (”strålar”), som kan styras elektroniskt, utan att behö-
va röra antennen fysiskt. Dagens AESA-system består av hundratals upp till tiotusen-
tals separata sändar- / mottagarmoduler, var och en med sin egen halvledarförstärkare. 
Lobstyrningen sker genom att t ex påverka tidsfördröjningen mellan antennelementen, 
med bråkdelar av nanosekunder.

Uteffekt är mycket viktigt både för radar och störsändare, och tekniken har gått 
från rörsändare till dagens halvledarsändare. Här är Saab på absoluta internationella 
framkanten i och med lanseringen av en helt ny generation av radar- och telekrigs-
produkter baserade på det nya halvledarmaterialet Galliumnitrid. Det ger överlägsna 
egenskaper	för	uteffekt	och	robusthet,	vilket	kan	översättas	i	räckvidd.	Dess		mycket	
höga bandbredd är en absolut nödvändighet för telekrigssystemet för Gripen E, som 

Figur	 4.	 Saab	 Enforcer	 III,	 en	 konver-
terad	Stridsbåt	90	 som	kan	agera	auto-
nomt,	 här	 med	 Sea	 Giraffe	 1X	 radar	
(Foto	Glenn	Pettersson,	Copyright	Saab	
AB)
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inte	hade	gått	att	 realisera	med	gårdagens	 teknologi.	Saab	fick	2015	ett	prestigefyllt	
innovationspris från tidskriften Aviation Week för denna utveckling. Bredbandigheten 
innebär också att samma antenner med vissa kompromisser kan användas för både 
radar, telekrig och kommunikation, så kallade Multifunktionella antennaperturer.

Digitalisering. På den digitala sidan sker utvecklingen ytterst snabbt. Det innebär 
att	AESA-antennerna	 får	 ännu	 fler	 parallella	 kanaler	 som	 digitaliseras	 och	 nyttjas	 i	
den efterföljande signalbehandlingen. På telekrigssidan möjliggör det att systemet kan 
lyssna på alla frekvenser och i alla riktningar samtidigt, vilket i ett motmedelssystem 
t ex möjliggör att svara med motåtgärder mot en inkommande missil. Digitaliseringen 
innebär också att väldigt mycket i sensorerna styrs med mjukvara. Därmed kan vida-
reutvecklingen av en sensor göras på tidsskalor karakteristiska för mjukvaruutveckling 
snarare än långsammare hårdvaruutveckling. Tekniker som maskininlärning, kognition 
och automation får en ökad betydelse. Det ökade tempot i digitaliseringen möjliggör att 
utökad funktionalitet, uppgraderingar och anpassningar till aktuella hotbilder kan infö-
ras löpande. Detta är en förutsättning för att förbli relevant, och innefattar exempelvis 
hotutvärdering, automatiserade sensorfunktioner och cybersäkerhetsanpassningar.

Kompletterande tekniker – rymdbaserad lägesbild
En fördel med radar är att tekniken fungerar även mot fartyg utan transponder. Att 
fartyg saknar transponder kan givetvis ha olika orsaker, oskyldiga eller mindre oskyl-
diga. Men faktum kvarstår att många fartyg kan följas enbart genom att lyssna på 

Figur	 5.	 Saab	 Galliumnitrid	 X-bands-AESA	 på	 antennmätsträcka,	 individuella	
antennelement	framgår	(Foto/Copyright	Saab	AB)
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deras transponder. Detta kan även vara en fördel för ett integrerat sensorsystem på ett 
fartyg, där data från radar, telekrigsmottagare, transpondrar mm slås samman till en 
gemensam	lägesbild.	Det	hjälper	vid	klassificering	av	alla	fartyg,	och	kan	också	frigöra	
resurser att fokusera på de mest intressanta föremålen som saknar transponder.

Saab har en mycket stark position inom området transpondrar för sjöfart, och har 
levererat	fler	än	25 000	AIS-transpondrar	(Automatic	Identification	System) till inter-
nationell sjöfart. Standarden för nästa generations AIS håller precis på att sättas, VDES 
(VHF	Data	Exchange	System). Saab levererar basstationer för VDES, och det riktigt 
intressanta med detta är de intelligenta tjänster som det medger, t ex bränslebespa-
rande dynamisk ruttplanering som tar hänsyn till havsströmmar, beräknad beläggning 
i hamnar etc. VDES tillåter tvåvägskommunikation mellan fartyg, och mellan fartyg 
och	land,	oavsett	var	de	befinner	sig	på	jorden.	Saabs	VDES-basstationer	kommer	att	
skjutas upp i rymden under 2022, i s k LEO nanosatelliter (Low	Earth	Orbit). Upp-
skjutningen görs i samarbete med AAC Clyde Space (UK/SE) och Orbcomm (USA), 
finansierat	till	stor	del	av	Trafikverket,	och	kommer	i	förlängningen	att	resultera	i	ett	
globalt säkert trådlöst internet för sjöfart!

Slutsats
Radar bidrar till en bättre lägesbild, särskilt i mörker och dimma/regn. Flera nya och 
svårare hot utvecklas i vår omvärld, t ex olika missiltyper, obemannade drönare och 
svår störning. Sensorutvecklingen håller dock väsentligen jämna steg.

Figur	6.	VDES	VHF	Data	Exchange	System	(Copyright	Saab	AB)
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Framtida spaning med fokus på verkan på och 
över ytan
Abstract: Several technologies currently under development have the potential to 
induce radical change in the functionality of military systems and capabilities. 
NATO in its latest trend report (Science & Technology Trends 2020-2040, NATO 
March 2020) estimates that rapid and disruptive effects will most likely occur th-
rough combinations or clusters of emerging and disruptive technologies (EDTs) and 
the complex interactions between them. In the short term the combination of Data-
AI-Autonomy, together with cheap sensors, is considered to have good possibilities. 
In the article a scenario is used in order to illustrate how different technological 
developments could affect and improve the situation for the crew of naval ships when 
operating new weapon systems and their munitions. As technical development, and 
its realization, is neither linear nor logical, and as the human factor is estimated to 
continue to be of importance, this article should be seen as food for thought more 
than a firm prediction. 

Det er vanskeligt at spaa, især naar det gælder Fremtiden.
Karl Kristian Steincke

Orrbasen, oktober år 2051 
Vapentekniker och fanjunkare Robin Batty satt längst bak i passbåten. Det var dags för 
besättningsbyte. Fartygen gick sällan in i basområdet nuförtiden. Fiendens utspaning 
bedömdes som snabb och hotnivån var för hög. Idag skulle det bli besättningsbyte av 
styrbords vakt men förfångningen hade dragit ut på tiden och de hade fått vänta i två 
dagar på ett tillbakadraget läge. Nu rörde de sig snabbt genom skärgården på väg mot 
mötesplatsen som låg en bit ut.

 Ledamoten
PATRIK SELLING

Patrik	Selling	är	marknadsförare	vid	BAE	Systems	Bo-
fors	i	Karlskoga,	samt	kommendörkapten	i	reserven.	Sel-
ling	har	sin	bakgrund	vid	ytstridsförband	och	har	även	
tjänstgjort	i	olika	stabsbefattningar	inom	Marinen.	
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Runt om båten och inomskärs kunde ett större antal drönare ses som ljudlöst cirk-
lade i luften: det var spaningsdrönare och vapendrönare (”loitering munitions”) som 
var en integrerad del av minröjningsstyrkan och basförsvarsförbandet. Men där fanns 
också de viktiga stördrönarna och skenmålen som hela tiden skulle förneka motstån-
daren en korrekt lägesuppfattning. Genom gluggen kunde Robin också se en och annan 
obemannad ytfarkost på väg mot ett spaningsuppdrag eller för att taxa ut lite mat till 
amfibiesoldaterna	på	holmarna.	Långt	 bort	 i	 skärgårdsbandet	 skymtades	 amfibiekå-
rens nya, små, fullbeväpnade attackbåtar vilka avlägsnade sig i full fart. Från väder-
däck hördes surret från vapenstationen som med sina sensorer hela tiden skannade av 
ytan. All sensor- och vapendata skickades tillbaka till basförsvarets mobila och sam-
tidigt distribuerade ledningskapacitet över något av de fyra nätverk som kontinuerligt 
jobbade såväl parallellt som integrerat. 

Det var som vanligt både kallt och varmt i transportbåten men det var nästan helt tyst 
nu när alla Marinens enheter till slut hade fått elektrisk framdrivning. Marinens fartyg 
hade	stora	och	nya	batterier	men	på	flera	fartyg	fanns	även	nya	typer	av	bränsleceller.	
Passbåten var obemannad och övervakades från basen och gick nu autonomt i den för-
utbestämda rutten. Robin och de övriga passagerarna var beredda att rycka in om något 
skulle gå sönder eller vid förhöjd hotnivå. 

Den nya uniformen var helt OK, men Robin fann de nya kroppsnära plaggen lite väl 
klibbiga. De var av speciell kvalitet och tillverkning. Det nya materialet ökade skyddet 
mot	eldsflammor	och	även	vissa	splitter.	Kroppsimplantatet	läste	kontinuerligt	av	all	
kroppsdata, som puls, blodtryck, stressnivå men även kolesterolhalt. Alla kroppsdata 
sändes kontinuerligt till Sekondens HR-enhet och sedan vidare till Marinstaben som 
kunde följa besättningens puls och stressnivå i realtid. 

Order kom om att sätta på sig headsetet och displayen. Därefter kom ordern att för-
bereda för debarkering/embarkering. Alla hade fått lämna sina sociala media-moduler 
hemma	där	de	sattes	på	skentrafik.	Det	bumpade	till	i	båten,	verkställighet	gavs	och	
alla rörde sig synkront mot lejden. Ute var det stilla och mörkt. Embarkering på den 
stora korvetten gick smidigt och snabbt. Robin försvann snabbt under däck medan den 
avgående vakten förvann ned i passbåten. Det var knappt tid för ett enkelt hej men 
det behövdes inte heller. Orderuttaget ägde rum för två dagar sedan under en video-
konferens. De hade också pratat lite med varandra på det trådlösa interna systemet 
medan passbåten angjorde korvetten. Det var inte  några större överraskningar av läget 
i stort, förutom att angriparen förväntades ändra sin förbandssammansättning och att 
det kunde innebära en ny hotnivå. 

Igår hade det varit en ganska snabb videochatt mellan på- och avgående vapenavdel-
ningar. Därefter gjordes en kort vapen- och ammunitionsanalys. Sedan arrangerades 
ett	möte	med	Marinstaben	och	industrins	back	office	som	fick	i	uppdrag	att	köra	några	
simuleringar på möjliga nya hot och nya scenarier. På eftermiddagen kom de första re-
sultaten med några möjliga stridsscenarier med medföljande rekommendationer samt 
ett	specialanpassat	övningsprogram	för	vissa	operatörer.	Från	AI-funktionen	(Artifi-
ciell	 Intelligens)	fick	Robin	 direkt	 tre-fyra	 förslag	 på	 omprogrammering	 av	 utvalda	
missiler och granater och nya vapenrangeringsalternativ. Främst gällde det  optimering 
av vapensensorerna mot de nya hoten. Robin valde alternativ men Robin förväntade 



393

sig	också	att	FC	(Fartygschefen)	och	VapO	(Vapenofficeren)	skulle	sätta	lite	personlig	
prägel på ammunitionens optimering. Robin var dessutom tvungen att dubbelkontrol-
lera att alla sensorer, vapen och ammunition var inställda mot de uppdaterade insats-
reglerna.

Korvetten var ganska stor men ändå inte, på ett svenskt vis. Både aktiv och passiv 
smygförmåga var viktig men hade i viss mån fått ställas mot tillräckligt stor vapenlast. 
De nya räckvidderna som vapnen nu kunde uppnå, medgav helt nya insatstyper i alla 
fem dimensioner: på och under ytan, i luften, på marken och i informationsområdet (el-
ler cyberområdet som det hette förr i tiden). Och då gällde det att ha gott om utrymme 
för ammunition och en snabb ammunitionshanteringsfunktion. Hotbilden var sedan 
länge mycket bred med allt från snabba missiler till långsamma drönare i svärmar, från 
stora ytfartyg till mindre självgående motorbåtar med fjärrstyrda vapen och störsända-
re.	Kvar	fanns	fortfarande	det	äldre	mer	konventionella	hotet	från	helikopter,	flygplan,	
specialförband och, inte minst, ubåtar. Undervattenshotet hade också utvecklats. Små 
”semi-submersibles” som gick på mycket låg fart nära ytan som rörliga minor var det 
nya som alla pratade om. Det var en kuslig känsla när små sonar- och radarekon hastigt 
uppenbarade sig upp mycket nära utan förvarning. 

Korvetten hade, förutom många programmerbara missiler, fått en helt ny och klart 
större	telekrigföringsförmåga	avseende	både	effekt	och	bandbredd	än	tidigare	fartyg.	
Även HPM (High	Power	Microwave) ingick. HPM kunde skicka ut mycket korta men 
synnerligen	kraftiga	pulser	på	olika	frekvensband	och	på	så	sätt	störa	teletrafik,	men	
även	förstöra	sensorer	och	mottagare.	Det	fanns	flera	olika	typer	av	UAVer	(Unmanned 
Aerial	Vehicle) i olika storlekar och i olika prisklasser med olika valbara laster, från 
aktiva och passiva sensorer  till störning. Där fanns attack-UAVer och UAVer för ubåts-
jakt. UAVerna, och viss ammunition, kunde även fungera som sambandsrelä mellan 
olika fartyg och mellan fartyg och ammunition, och mellan olika sorters ammunition. 
Flera UAVer var egentligen en slags engångs-UAVer men miljömedvetandet hade satt 
stopp för att dumpa UAVer (och alla annan militär utrustning) i havet. Samtidigt hade 
såväl UAVernas aerodynamik som de nya elmotorerna och den nya batteritekniken 
markant ökat räckvidderna och förmågan till lång tid i luften. Nu gick det att skicka 
hem UAVerna till basen i slutet på uppdragen, om det inte var alltför långt borta. Även 
nyttolasten var väldigt energisnål.

Den fysiskt stora delen i vapensektionen var robotarna. Det var i huvudsak tre 
typer	av	robotar:	markrobot,	sjömålsrobot	och	lv-robot.	Robottyperna	kunde	i	flera	
fall komplettera varandra men inte fullt ut. Robotarna hade blivit mindre, lättare och 
byggdes i helt nya material, och hade avsevärd räckvidd. De var täckta i smygmaterial 
och kunde kommunicera och delge sensorinformation till fartygen men även koor-
dinera sig sinsemellan i luften. Sensorerna var verkligen små och lätta men av bästa 
kvalitet	och	arbetade	på	breda	spektrum.	Robotarna	kunde		innehålla	en	flexibel	och	
programmerbar störningsutrustning. Verkansdelarna var också programmerbara och 
flexibla,	med	olika	nya	verkansformer,	med	förmåga	att	rikta	verkan	med	hjälp	av	sen-
sorinformationen. Priset på robotarna var fortfarande högt: De skulle slå de svåraste 
målen. Därför fanns det en gräns för ur många robotar fartygen kunde bära och då 
också hur de kunde användas. De ”billiga” vapnen var istället elektronisk krigföring 
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och UAVer. Nu gällde det att hitta en taktik och en stridsteknik där dessa mycket olika 
verkansdelar kunde samverka och framför allt att koordineringen genomfördes på 
sjöstyrkenivå.

I aktern fanns en artillerikanon från 2035. Den var mer avancerad än många trodde 
och utgjorde det viktigaste skyddet för egen överlevnad. Ett väderoberoende verkans-
system som för motståndaren var svårt att störa ut eller stoppa när den användes. 
Artillerikanonen hade dessutom allmålsförmåga och var därför användbar i samt-
liga	konfliktnivåer.	Pjäsen	var	fjärrstyrd,	digitaliserad	och	gick	helt	på	elektrisk	drift,	
vilket medförde ett mycket enkelt underhåll. Ändå var det ammunitionsportföljen 
som gjorde skillnad och som hade expanderat ordentligt. Den nya magasinslösningen 
medgav ett stort antal olika granater för olika hot och kontinuerlig eldgivning mot 
mättnadshot. Det gick också att optimera och programmera granaterna för att bli än 
mer	anpassade	för	de	olika	hoten,	bl.	a	specifikt	anpassad	ammunition	mot	drönare,	
missiler,	mark-	och	ytmål.	Detta	gjorde	att	pjäsen	var	flexibel	och	därmed	fortfarande	
mycket	kostnadseffektiv.	Räckvidden	på	ammunitionen	hade	förbättrats	avsevärt	tack	
vare betydligt högre mynningshastigheter som möjliggjorts av avancerade krut och 
nya höghållfasta material i kanonen. Precisionen var förbättrad, men det hade också 
utvecklats	kurskorrigerbar	ammunition	som	fick	styrinformation	via	en	länk	från	far-
tyget eller ett drönarmoln. Rörliga och manövrerande mål samt mål i mask kunde nu 
bekämpas	mer	effektivt	och	på	större	avstånd.	Ammunitionens	programmering	kunde	
vid behov ändras via samma länk eller via ett internt AI-program. Information från 
ammunitionens sensorer matades samtidigt kontinuerligt tillbaka till fartyget. Med 
kvantteknik kunde de avfyrade granaternas (och missilernas) position i luften fast-
ställas exakt, utan hjälp av GPS. Verkansdelens nya sensorer kunde optimera, eller 
rikta	effekten	i	riktning	mot	målet	och	få	verkan	även	vid	en	nära	miss.	Verkansdelen	
hade	en	avancerad	prefragmentering	som	med	högt	tryck	effektivt	slog	mot	olika	ma-
terial i målet 

På backen fanns en annan, ny pjästyp. Det var en slags elektrisk rälskanon som 
fick	upp	extremt	höga	projektilhastigheter	och	därmed	erhölls	helt	nya	och	stora	räck-
vidder. Granaterna var solida och ganska tunga, men utan sprängmedel och därmed 
enklare	att	hantera.	Den	kinetiska	energin	orsakade	omfattande	skada	vid	träff.		Mag-
netkanonen hade varit på teststadiet i många år och först nu började tekniken bli tak-
tiskt användbar och kommersiellt gångbar. Pjäsmaterialet hade utvecklats och blivit 
sällsynt starkt och tåligt. Granaterna sköts ut med elektricitet vilket gjorde tiden för 
omladdning och avfyring kort. Samtidigt kunde eldgivning pågå länge. Detta, och de 
goda	räckvidderna,	gjorde	pjäsen	mycket	stridseffektiv.	Just	förmågan	till	koncentre-
rad och ihållande eldkraft hade accentuerats de senaste åren. ”Hit	first,	hit	hard,	and	
keep	hitting”1 gällde alltjämt. Men pjäsen på backen var ännu inte helt prövad. På den 
andra korvetten provades samtidigt en  ny laserkanon. 

Hotanalys och nya insatsförslag kom kontinuerligt från AI-stödet. Insatsförslagen 
kunde vara blandade av olika typer av vapen  och ammunition. De var då speciellt 
anpassade efter vissa hot.

1. Admiral John Fisher
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I väntan på att få de sista direktiven av VapO, så gjorde Robin en virtuell ammu-
nitions- och vapenöversyn för natten. Robin hittade data på några kontaktorer som
började bli tveksamma men de låg fortfarande långt inom angiven marginal. De se-
naste avfyringarna och skjutsekvensera visade inget speciellt. Robin skulle  senare, 
nästa dag, göra den månatliga fysiska besiktningen av lavetterna och magasinen och se 
att de var underhållna, smorda och fräscha: människan var fortfarande en länk i ked-
jan. Därefter skulle alla vapenlavetter och magasinsfunktioner provköras mekaniskt. 
På ammunitionssidan fanns några anmärkningar men inga som påverkade stridsvärdet 
och som inte kunde vänta tills imorgon. Därefter gjordes en snabbtest av alla UAVer, 
dvs. de som fanns kvar. Inga anmärkningar. Robin chattade lite med babords vapen-
tekniker	som	konfirmerade	allt	som	Robin	hade	kollat,	men	chatten	fick	avbrytas	då	
UAV-starter skulle genomföras och samordnas med rote-tvåan.

Kl. 18:00 gjorde FC och VapO sina korrektioner till vapen- och ammunitionspriori-
teringen. De pratade lite om förväntade scenarier och möjliga handlingsalternativ. Det 
var nyttigt att få höra chefernas prioriteringar och tankegångar. Robin kontrollerade 
AI-funktionen med de vanligaste automatiska reservalternativen och avslutade däref-
ter vapen- och ammunitionsprogrammeringen. Nu var det dags för middag och sedan 
Första vakten. Det kändes bra att vara tillbaka ombord.

Under första vakten var det lugnt och tiden gick åt till att komma in i rutinen och 
försöka få ett grepp på läget, främst med de andra i stridsgruppen. Robin chattade med 
vapenteknikerna på de andra fartygen och de diskuterade ammunitionsprogrammering 
och vapentester, samt lite UAV-koordinering. De utbytte även erfarenhet från den nya 
mjukvara som kom i igår kväll. Nya funktioner tillfördes kontinuerligt och operatö-
rerna avkrävdes feed-back i princip varje dygn. Det kostade att ligga på topp. 
Vid	kl.	22:15	kom	markabudet	men	Robin	 tackade	nej:	Det	fick	bli	 en	 ljummen	

kopp	 kaffe	 och	 ett	 ekologiskt	 ballerinakex	 istället.	 Patrulleringen	 fortsatte.	 Fred	
rådde men Sverige hade nu varit i en konstant gråzon på ganska hög nivå i nära 
8 år, sedan striden vid Ösel hösten 2043. Aggression och spänning hade tagit nya 
uttrycksformer: påverkansoperationer på sociala media, subversion, drönarintrång 
på baser, hackade servrar och liknande. Den aktiva telekrigföringen till sjöss hade 
över åren sakta men konstant skruvats upp i styrka. Just nu under denna operation 
hade situationen eskalerat. Uppdraget var att skydda SLOC-arna (Sea Lines of Com-
munications: Sjölederna) mot Finland och Estland. Bedömningen var att stormakten 
avsåg	 att	 störa	 den	 pågående	 trafiken.	Det	 fanns	 en	 tydlig	 risk	 för	 konfrontation,	
kanske även väpnad strid.

Strax efter 23:00 började Robin längta efter bingen. Det hade varit en lång dag och 
det var dags att börja förbereda avlämningen till pågående vakt. Under natten sköttes 
övervakningen av vapensystemen av 2M (andremaskinisten) som hade back-up	on	line	
av Marinstabens vapentekniker i land som också kunde övervaka systemen. Robin blev 
bara purrad en gång för ett fellarm. Det var en trasig sensor som kunde blockeras och 
bytas ut senare. Kl. 06:00 var det utpurrning, frukost och sedan förfångning. Dags att 
börja kolla igenom vapensystemen.

Det som kännetecknade vapenavdelningen var att allt var uppkopplat och över-
vakat i realtid. 2034 infördes tillståndsbaserat underhåll på alla områden och alla
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vapen och lavetter var försedda med en mångfald sensorer. På vapensidan fanns all 
genomförd verksamhet från de senaste tre-fyra åren loggad och analyserad. Alla dur-
kar, all ammunition och alla vapensystem hade externa och interna sensorer: IR- och 
TV-kameror, termometrar, tryckmätare, fukt- och vibrationsmätare. Systemen körde 
regelbundna självtester och ett simuleringsprogram tog fram åldringsfaktorer och san-
nolikhet	för	felfunktion.	Operatörerna	fick	kontinuerligt	information	om	status,	förslit-
ning och eventuella fel. Robin kunde med ett visuellt hjälpmedel följa och inspektera 
allt tredimensionellt. Hologrammet var ett civilt system som utvecklats av åldringsvår-
den tillsammans med spelindustrin, så det var både billigt och driftsäkert. Robin kunde 
visuellt ”gå in” i pjäsens inre och få hjälp med statusuppdateringen, se fel eller brister 
och få automatiska förslag till åtgärd. Systemen kunde dessutom fjärrövervakas från 
land eller från ett annat fartyg. Informationen analyserades löpande tillsammans med 
det bakre underhållet och industrin.

Den stora mängden data hanterades fort av digitala analysverktyg med AI-förmåga. 
Avvikelser och klarmarkeringar visades tydligt och snabbt i en speciell visuell applika-
tion. Vapengenomgången gick bra och avslutades med att Robin beordrade ”printing” 
(eller additiv tillverkning) av fyra mekaniska reservdelar i 3D-printern. De nya delarna 
skulle sättas på plats under kvällen om beredskapen så medgav. Ammunitionsinven-
teringen, inklusive kontrollen av alla UAVer i sina speciella durkar, gick också ganska 
bra.	Robin	hittade	några	smärre	fel	och	fick	rangera	bort	några	tveksamma	exemplar.

Durkarna där de olika ammunitionstyperna var lagrade var ett slags minicontainrar 
inbyggda i skrovet som kunde lyftas ut och in ur fartyget på några minuter. Samma 
gällde för missil-durkarna och den konventionella ammunitionen. 

Robin avslutade passet genom att kontrollera registreringsfunktionen för all data 
samt att  cyberskyddet var OK och lyste  grönt. Därefter skickade Robin in sin strids-
värdesrapport med förslag på åtgärder. Nu var det dags för en fysisk inspektion och 
provkörning. VapO meddelade att Robin och de två civila teknikerna skulle vara be-
redda att gå ut på däck från kl. 14:00: det operativa läget skulle troligtvis medge en 
kontroll då. Efter klartecken gick Robin och de två teknikerna ut på däck och bort till 
lavetterna. 

Artilleripjäsen från 2035 stod akterut. Den såg rätt klassisk ut vid en första anblick, 
ungefär så som kanoner såg ut när Robin hade suttit i morfars knä och sett bilder på de 
sedan länge utrangerade kustkorvetterna. Men vid en närmre blick så var det mesta på 
den nu mycket reaktionssnabba pjäsen inte i stål utan den var konstruerad i nya, lättare 
material med en lite underlig yta. 

Den nya rälskanonen var förhållandevis lätt att inspektera: ett helt nytt system med 
en ganska stor kupol i kompositmaterial som tålde såväl sjöhävning som tryck och 
splitter	från	fientlig	eld.	Under	lavetten	fanns	ett	stort	men	enkelt	magasin	och	en	stor	
mängd kablar. Robin såg inte mer än vad som visades i hologrammet men det var alltid 
bra att dubbelkolla. Kylanordningen var enorm och det var viktigt att kontrollera att de 
tjocka	jordflätorna	var	väl	fastsatta	i	däckets	speciella	uttag.	

Plötsligt då  kom en alarmrapport och Fartyget gick upp i Klart Skepp. Robin och 
teknikerna	fick	snabbt	lämna	väderdäck.	Nu	började	det.
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Resumé: 
•	 Scenariot	är	 tänkt	att	 illustrera	utvecklingen	 inom	flera	 teknikområden,	bl.	 a	be-

skrivna	i	NATO’s	Science	&	Technology	Trends	2020-2040.	
•	 En	 poäng	 är	 att	 utvecklingen	 accelereras	 i	 samverkan	 av	 flera	 teknikområden,	 i	

kluster. Ett sådant kluster som nämns som speciellt viktigt för de närmaste åren är 
AI-Autonoma	system-Digitalisering.	Det	finns	samtidigt	faktorer	som	alltid	brom-
sar den tekniska utvecklingen, bl. a att de militära miljökraven är mycket höga samt 
att	systemen	ska	ingå	i	koncept	i	ett	militärt	system	som	ofta	ska	vara	effektivt	och	
likvärdigt över en längre tidsperiod.

•	 Hotbilden expanderar åt alla håll: snabbare och mer avancerade mål men även bil-
ligare mål i stora antal i samtidiga anfall. Hoten kommer i alla dimensioner: i luf-
ten,	på	och	under	ytan	och	på	land,	och	de	äldre	mer	konventionella	målen	finns	
fortfarande kvar.

•	 Det som oftast är överst på många användares kravlista är längre räckvidder och 
ökad precision, helst båda samtidigt. Ett sätt att uppnå dessa kvaliteter är att öka 
hastigheten (och minska bantiden) för både granater och missiler. Med energivapen 
går det med ljusets hastighet.

•	 Plattformar, sensorer, vapen och ammunition har under lång tid integrerats mer och 
mer och den trenden lär stå sig. Information mellan plattformar, vapen och ammu-
nitionens	allt	bättre	sensorer	bör	kunna	komma	att	skickas	åt	flera	håll,	i	flexibla	
nätverk. 

•	 Omvärldsuppfattning och beslutsfattande, men även underhåll och logistik kommer 
att kunna understödjas av AI- och simuleringsverktyg.

•	 Samtidigt kommer en angripare att alltid försöka hindra en motståndare att uppfatta 
läget, vilket talar för en omfattande utveckling av störning och skenmål.

•	 Frågan	 är	 var	människan	finns	 i	 detta.	När	 allt	mer	 automatiseras	 så	 spekuleras	
det i att datorerna tar över de uppgifter som är smutsiga, tråkiga, svåra och farliga 
(dirty,	dull,	difficult	and	dangerous). Men krig är en duell mellan människor, krigets 
dimma	kommer	säkert	att	finnas	kvar	och	den	mänskliga	kreativiteten	kommer	att	
behövas för att lösa uppgiften. Vilka krav kommer vi att ställa på de (ganska få?) 
kvinnor och män som vi skickar ut längst fram? 
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Maskinerna är här för att stanna, dags att 
kavla upp ärmarna
Abstract: Recent technology development has induced changes in tactics among lar-
ge nations when fighting in archipelagic or confined waters. This implies that there 
is a potential for smaller navies to use that same technology to their own advantage. 
The development of new systems is done in many areas including unmanned or auto-
nomous vehicles both armed and unarmed. However the development is so rapid and 
so new that it might even be called a paradigm shift. To build new capabilities takes 
time. Doing so when growing in other areas as well is even more complicated. Howe-
ver, there are some investments that can increase the capability and start the process 
before more formal processes catches up. Buying of the shelf mine warfare systems, 
an ISR unit and some sort of armed unmanned system for tactical development and 
building knowledge would be a simple way of increasing the overall implementation 
speed in this paradigm shift.

Inledning
Denna artikel bygger vidare på Göran Larsbrinks två inlägg (TiS nr 2 och 3 2020) om 
obemannade och autonoma system. Till del även på Henrik Kriisa, Evelina Hedskog 
och Lars Wedins artiklar inom samma område.1

Göran Larsbrinks inledande tre slutsatser; att marinen behöver autonoma system 
för att kunna möta framtidens krav, autonoma system utmanar inte bemannade system 
utan kompletterar dem och att användningen av egna autonoma system leder till en 
ökad förståelse hur att möta motståndarens dito, är utgångspunkten för denna artikel. 
Larsbrinks fortsatta genomgång täcker det mesta som krävs för att förstå autonoma 
system och ekosystemet runt dessa, det gör förvisso texten stundtals svårläst pga. all 
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fakta men det är också en del av utmaningen med autonoma system, det täcker så 
många olika områden, såväl tekniskt som taktiskt. Larsbrink avslutar med två koncept 
för	sjöövervakning	med	UAV	och	USV.	Sjöövervvakning	behövs	i	alla	konfliktnivåer	
och är både en förutsättning för andra uppgifter såväl som en uppgift i sig men är det 
där utvecklingen i den svenska marinen ska börja? Denna artikel syftar till att dels 
bekräfta Larsbrinks analys genom att visa på utvecklingen i andra länder men också 
gräva lite djupare i den taktiska användningen och därmed också utvecklingen i en 
marin med begränsad budget så att mest värde för pengarna erhålls för att slutligen 
föreslå att man direkt börjar utveckling och utbildning och inköp av lite större dignitet 
än de nuvarande systemen.

Teknik och taktik
Den	amerikanska	marinkåren	 (USMC)	har	 identifierat	 ett	behov	av	att	utveckla	 sin	
krigföring i kustområden baserat på nya utmaningar. Resultatet kallas för LOCE (Lit-
toral	operations	in	a	contested	environment)2. Bakgrunden är dels ett behov av ett åter-
tagande	av	förmåga	till	mer	konventionella	militära	operationer	än	lågnivåkonflikter	
eller anti-terroroperationer, dels på den tekniska utvecklingen, inom såväl taktik som 
teknikutveckling. Konceptet fokuserar på sjökontroll både från land såväl som mot 
land. Den tekniska utvecklingen som drivit fram behovet av utveckling gäller både 
sensorer och vapensystem som fått ökad räckvidd och verkan men som också innebär 
att slagfältet omfattar såväl land, mark som luft integrerat. Vidare har den marina do-
mänens förutsättningar förändrats då samma teknikutveckling som ovan medfört att 
man kan bygga mindre fartyg med mer slagkraft samt att taktiken påverkas då förmå-
gan att bestrida sjömakt ökat även hos mindre aktörer. 
Enligt	Geoffrey	Till3 är detta eventuellt ett paradigmskifte där gapet mellan stora 

fartyg och mindre fartygs förmåga krympts givet den tekniska utvecklingen. Han 
anger några teknologier, strategier och standarder såsom hypersoniska missiler, obe-
mannade	 system,	 svärmar	 av	 små	 fartyg,	 artificiell	 intelligens	 osv	 som	 exempel	 på	
transformerande	teknologier	i	högnivåkonflikter	för	sjökontroll.	
Det	amerikanska	försvarsdepartementet	har	identifierat	tekniska	områden	där	fram-

steg har gjorts hittills men även kommer att ske i utvecklingen av obemannade system: 
interoperabilitet, autonomi, nätverkssäkerhet och människa-maskin samarbete.4  FOI 
har	än	mer	specifikt	identifierat	de	teknikområden	som	både	skapat	och	kommer	att	
fortsätta utveckla förhållandet.5 Dessa teknik- och tillämpningsområden sammanfat-
tas	ofta	med	termen	robotik	men	innehåller	flera	delområden	såsom	djupinlärning	för	
bildigenkänning, signalbehandling, automation, farkoststyrning, optimeringslära, na-
vigering	med	flera.	Obemannade	farkoster	innefattar,	som	nämnts	ovan,	i	sig	många	
teknikområden men särskilt viktigt är robust	navigering	och	kommunikation; två cent-
rala tekniker som inte är unika för obemannade farkostsystem. Utöver dessa så kom-
mer utvecklingen av andra för plattformsutvecklingen relevanta områden att vara av 
betydelse. Det handlar om material- och energiteknik, som kan skapa förutsättningar 
för miniatyrisering och längre uthållighet, samt sensorteknik och informationstekno-
logi i stort. För att realisera en autonom funktionalitet för komplexa situationer krävs 
komplex programvara med hög tillförlitlighet. 
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Konsekvenser för Sverige
Vad innebär då detta för Sverige och vår marin? En intressant vinkel ur ovanstående 
resonemang är förändringen där konventionella fartyg ökar i pris6 medan autonoma 
system minskar i pris, båda med ökad förmåga. En komplicerande faktor är dock 
att	stridskrafterna	ska	användas	i	alla	konfliktnivåer	(vilket	även	Till	är	inne	på),	då	
även	 små	nationer	måste	 hantera	 hela	 konfliktspektrat.	 Förmågan	 att	 välja	mellan	
uppgifter	 finns	 inte	 om	man	har	 en	 begränsad	 liten	marin	med	 begränsade	 resur-
ser. Dessa måste användas klokt, framför allt givet diskussionen mellan kvalitet och 
kvantitet tillsammans med uthållighet över tid. Obemannade system, vare sig de är 
automatiska, automatiserade eller autonoma skulle kunna vara en del av lösningen 
på det taktiska problemet i vissa avseenden. Ett fartyg kan hantera alla marina upp-
gifter	men	ett	autonomt	bara	vissa	specifika,	även	om	utvecklingen	av	AI	går	framåt	
även här. Genom att låta de obemannade systemen ta de uppgifter som är antingen 
farliga	eller	dyra	i	sitt	genomförande,	oavsett	konfliktnivå,	kan	de	andra	resurserna	
användas till annat. 

Taktiska uppgifter
Vilka taktiska uppgifter, och här avses taktik vara användandet	av	stridskrafter	i	den	
marina	domänen, skulle obemannade eller autonoma system kunna användas till ini-
tialt?	Vad	är	de	lägst	hängande	frukterna?	Definitionen	av	taktik	ovan	har	medvetet	
utelämnat	specifika	marina	stridskrafter	då	en	av	slutsatserna	i	USMC	analys	av	stri-
den i skärgårdsområden är att alla försvarsgrenar kan delta och av samma anledning 
även vem som är chef. Utgångpunkten är att det är militära enheter (skulle förvisso 
kunna vara andra delar av statsapparaten men då blir resonemanget för komplicerat) 
som	löser	uppgift	i	ett	geografiskt	område.	För	det	första	måste	man	ha	klart	för	sig	
de olika dimensionernas olika förutsättningar för de två grundläggande teknikerna; 
kommunikation och navigering. I luften där drönare och obemannade system funnits 
länge är detta mer eller mindre uppenbart. Detsamma torde gälla obemannade system 
på ytan. Taktiskt har svärmar blivit allt vanligare, då kvantiteten kan vara viktigare än 
kvaliteten i vissa fall. Svårare är det under ytan där såväl kommunikation som navige-
ring försvårats av vattnets egenskaper. Detta gäller även omvänt att det är lättare för 
en motståndare att se enheter i luften och på ytan över långa avstånd och till och med 
från rymden. Under vattnet är det dock mycket svårare. Man skulle alltså kunna se 
en	skillnad	i	den	taktiska	användningen	av	systemen	beroende	på	konfliktnivå.	I	fred	
och kris kan obemannade system i luften och på ytan avlasta t.ex. vid sjöövervakning 
medan	i	högre	konfliktnivåer	kan	enheter	under	ytan	bidra	till	bekämpning,	beroende	
på hur långt man vågar låta dem vara automatiska eller om man, i likhet med minor, 
deklarerar områden med fri bekämpning (ubåtsjakt, ytstrid) eller ISR (intelligence,	
surveillance,	reconnaisance)	nära	fiendens	kust.	Vilket	antal	och	vilken	förmåga	man	
väljer att köpa in och använda måste naturligtvis undersökas noggrant men en slutsats 
skulle kunna vara att för minkrig och ytstrid köper man in system och för ISR enskilda 
enheter.	Det	är	även	under	vattnet	och	på	ytan	som	farkosterna	är	marinspecifika	och	
dessa	bör	således	helt	klart	falla	inom	marinens	hägn.	Samma	slutsats	återfinns	i	en	
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rapport från RAND om Autonoma System.7 Den följer också två spår för utvecklingen 
teknik och krigets krav på systemen. Dessutom, i likhet med ubåt, har undervattens-
system	en	avskräckande	effekt	på	en	motståndare	vilket	t.ex.	Børresen8 anger som en 
av de viktigaste uppgifterna för en mindre kuststat.

Generellt brukar man vilja ha så många sätt att använda stridskrafter som möjligt 
för	att	få	en	så	stor	flexibilitet	som	möjligt	i	taktiken	och	stridstekniken.	För	autonoma	
system	med	AI	gäller	det	omvända	att	de	är	bäst	på	smala	specifika	uppgifter.	Att	lösa	
den balansgången  är avgörande och lösningen ligger troligen i både användning som 
utveckling av tekniken, att teknik- och taktikutveckling bör löpa parallellt.

Slutsats
Obemannade system och autonoma system är här för att stanna. De kräver i likhet med 
andra system utbildning, doktrin, taktisk utveckling, övning osv och givet att det tar tio 
år att bygga upp en förmåga som man tidigare haft, hur lång tid tar det inte att bygga 
upp kunskap om nya förmågor och system, särskilt om man ska växa i andra områden 
samtidigt? Det är hög tid att köpa in obemannade och autonoma system i större omfatt-
ning än vad som redan gjorts och stödfunktionerna runt omkring institutionaliseras 
och stadfästas. Jag skulle vilja föreslå att marinen snarast utser någon som ansvarig 
med en liten organisation som stöd och för kunskapsuppbyggnad, att man uppmuntrar 
att uppsatser skrivs, att utbildningar införs och att vi skickar folk på kurs utomlands 
och deltar i övningar. De initiala stegen behöver inte utvärderas eller malas i långbänk 
genom	omständliga	och	tidskrävande	anskaffningsprogram.	Det	måste	naturligtvis	gö-
ras	men	det	finns	inget	som	hindrar	att	vi	tar	de	lågt	hängande	frukterna	först	och	ge-
nomför det uppenbara. Jag föreslår vidare att utvecklingen drivs i tre spår; att marinen 
köper	in	ett	befintligt	minröjningssystem	då	det	torde	vara	ett	område	där	man	redan	
nu vet att de kan göra militär nytta, att man påbörjar utveckling av autonoma ISR och 
någon form av beväpnat system som syftar till taktik utveckling. Utvecklingen går så 
fort nu att det inte går att vänta på nästa steg eller att systemet ska mogna. Vi måste 
lära känna maskinerna med deras för- och nackdelar oavsett hur långt utvecklingen 
slutligen kommer gå. Att låta kringliggande organisationer avlasta och hjälpa till känns 
både	klokt	och	angeläget.	Låt	användningen	gå	före	och	möta	anskaffningsprocessen	
halvvägs	för	att	snabbt	uppnå	effekt.
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Bränslen och framdrivning av fartyg i en 
fossilfri värld
Abstract: The International Maritime Organization, IMO, has decided that shipping 
shall halve its total greenhouse gas emissions by 2050, calculated at the 2008 level. 
On the way to achieve this, emissions for performed transport work will be reduced 
by 40 % by 2030 with the goal of reaching 70 % by 2050. There are no complete so-
lutions on how this should be achieved, but it sets indirect demands that technology 
can solve the problem in one way or another. That challenge is undeniably enor-
mous but at the same time a trigger for new innovative ideas about energy savings, 
solar and wind energy, the use of sails etc. Considering a ship’s lifespan of anything 
between 20 years (tankers) and 50 years (ferries) this is an impossible task unless we 
find fossil-free fuels that can be used with reasonable adaptations of existing ves-
sels. This article describes some possible routes towards new fuels and what is being 
done to get them. It also touches on how the combination of different technologies 
can reduce fuel consumption and thus emissions.

Inledning
International	Maritime	Organisation, IMO har beslutat att sjöfarten ska halvera sina 
totala växthusgasutsläpp till 2050 beräknat på 2008 års nivå. På vägen dit ska utsläp-
pen för utfört transportarbete minskas med 40 % till 2030 med målsättningen att nå 
70 %	2050.	Det	 finns	 ingen	 färdig	 lösning	 på	 hur	 detta	 ska	 kunna	 uppnås	 utan	 här	
ställs indirekt krav på att tekniken ska kunna lösa problemet på ett eller annat sätt. Den 
utmaningen är onekligen oerhörd men samtidig en trigger för nya innovativa idéer om 
energibesparingar, sol och vindenergi, användning av segel mm, men med tanke på ett 
fartygs livslängd på allt mellan 20 år (tankers) och 50 år (färjor) är detta en omöjlig upp-
gift om vi inte hittar fossilfria bränslen som kan användas med rimliga anpassningar 
av	befintliga	fartyg.		
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Artikeln beskriver några möjliga vägar att gå gällande nya bränslen och vad som 
görs för att få fram dessa. Vidare berörs hur kombinationen av olika tekniker kan 
minska bränsleförbrukningen och därmed utsläppen.

Bakgrund
I takt med att energijättarna började utvinna alltmer naturgas startades en stark kam-
panj för att använda den också som sjöfartsbränsle. Fördelarna var förutom priset som 
sades vara lägre än på tjockolja, att bränslet gav mycket små föroreningar i avgaserna. 
Koldioxidfrågan var ingen stor sak vid den tidpunkten men faktum är att LNG (Liqui-
fied	Natural	Gas) som i huvudsak är metan, släpper ut 25 % mindre koldioxid än tjock-
olja, eftersom molekylen bara innehåller en kolatom i stället för oljans kolkedjor, och 
därmed kan binda en väteatom mer per kolatom. Energiåtgången för att kyla ner gasen 
gör dessvärre att man endast kan tillgodoräkna sig 10 - 15 % av koldioxidminskningen.

År 2008 beslutade IMO att sjöfarten i vissa s.k. Sulphur	Emission	Control	Areas	
(SECA) skulle sänka svavelutsläppen i avgaserna från 1 % till 0,1 %. Detta skulle vid 
den tiden innebära en fördubbling av bränslekostnaderna eftersom det tillgängliga 
bränslealternativet då var dieselolja/Marine Gas Oil (MGO). Oljebolagen såg sin chans 
för naturgasen och hävdade att det ”bara” var att gå över till LNG.

Stena Teknik gjorde redan 2005 en studie av möjligheterna till konvertering av far-
tyg till LNG och tillgängligheten av bränslet. Man fann att kostnaden för konvertering 
av	ett	Ro-Pax	fartyg	var	orimlig	medan	bunkerinfrastrukturen	var	obefintlig	i	samtliga	
hamnar	som	Stena	Line	trafikerade.	För	nybyggnationer	blir	priset	för	LNG	drift	mer	
hanterbart, 10 till 15 % högre. Tillgängligheten har förbättrats under de 15 år som gått 
men vi står knappast där de ”sju systrarna” hoppats trots deras tillgång till mycket 
kapital.

Efter SECA-beslutet 2008 kombinerat med höga oljepriser ökade intresset för al-
ternativa bränslen och vi på Stena satte oss att på nytt utreda möjliga alternativ. Mål-
sättningen var fortfarande att hitta bränslen som gav låga svavelutsläpp men också 
utsläppen av kväveoxider (NOx) behövde minskas för att uppfylla nya IMO krav. NOx 
kommer inte från bränslena i sig men genereras under förbränningsprocessen från för-
bränningsluften och beror bl.a. på förbränningstemperaturen.

Metanol som bränslekandidat
Ganska snart såg vi att metanol kunde vara ett alternativ till LNG. Även metanol till-
verkas av naturgas men istället för att skilja ut metanet (CH4) och kyla ner det till -163 
grader Celsius, tillverkas metanol genom ångreformering där het ånga hettar upp och 
spjälkar naturgasen till s.k. syngas som därefter genomgår en katalytisk process där 
vätgas, kol och syre sätts samman till molekylen CH3OH. Metanol är en av världens 
största insatsråvaror inom kemiindustrin för tillverkning av färg, bindemedel, lim, 
plast, polyester mm. Dessutom är metanol ett betydande drivmedel som ersättning för 
bensin i bl.a. Kina. Totalt produceras idag ca 75 miljoner ton metanol i världen varav 
mer än hälften konsumeras i Kina.

Metanolens egenskaper passar väl som ett motorbränsle. Det är en vätska vid nor-
malt tryck och temperatur och kan därmed transporteras och förvaras på ett enkelt 
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sätt. Metanol är i likhet med LNG (och bensin) ett ”ottobränsle” som kräver något 
slags	 tändsystem	i	cylindern.	På	stora	dieselmotorer	finns	det	 fördelar	att	 lösa	detta	
med hjälp av ett pilotbränsle (diesel) som först antänds innan huvudbränslet sprutas in. 
Efter	flera	studier	av	metanol	som	bränsle	beslutade	vi	oss	2013	för	att,	med	stöd	från	

EU och hjälp av Wärtsilä, konvertera Stena	Germanica, ett av världens största Ro-Pax 
fartyg till metanoldrift. Fartyget levererades efter ombyggnaden i mars 2015 och har 
sedan dess utan några tekniska missöden kunnat köra på metanol. 

Ombyggnaden av Stena Germanica
Ombyggnaden innebar i stora drag att en ballasttank gjordes om till metanoltank vilket 
betyder	 att	 tanken	målades	med	zinkfärg	och	arrangerades	med	kofferdammar	 runt	
om, med undantag för bordläggningen där det är tillåtet att ha metanol direkt mot 
ytterplåten, då metanol inte kan orsaka allvarliga utsläpp utan löser sig med vatten. 
Metanol utspätt i vatten är helt ofarligt för miljön.
Eftersom	metanol	är	ett	bränsle	med	låg	flampunkt	måste	rigorösa	säkerhetsåtgärder	

och system införas. Två kvävgasgeneratorer tillverkar kväve för att fylla tomrummet 
ovanför bränslet i tanken och för att användas vid ventilering av bunkringssystem mm. 
Därtill måste branddetektorerna anpassas till metanol som brinner med nästintill osyn-
lig låga och utan rökutveckling samt släckmedel anpassas till metanolen.

På motorerna installerades ett nytt högtrycksbränslesystem av common	rail-typ pa-
rallellt	med	det	befintliga	så	att	motorerna	blev	dual fuel-anpassade. På så sätt kan man 
när som helst växla mellan metanoldrift med bara 5 % olja som pilotbränsle upp till 
100 % oljedrift. 

Metanol har sakta men säkert blivit accepterat som fartygsbränsle och idag seglar ett 
dussin kemtankers, i huvudsak med metanollast, med metanol även i bunkertankarna. 
Till skillnad från Stena	Germanica har de tvåtaktsmotorer vilket gör att tekniken nu är 
tillgänglig oavsett fartygstyp.

Principskiss	av	Stena	Germanicas	konvertering	till	Metanoldrift	(bild:	Stena	Media-
bank).
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Stena	Germanica	efter	konverteringen	till	metanoldrift	i	mars	2015	(bild:	Stena	Media-
bank).

Fossilfria bränslen
Det har hänt mycket sedan Parisavtalet för drygt fem år sedan och idag är det fossilfritt 
som är den stora frågan. Det visar sig nu att både LNG och metanol kan ersättas med 
fossilfria	molekyler	med	prefixet	bio-.	Biogas	är	metangas	som	för	det	mesta	kommer	
från lantbruket och kan antingen kylas ner till LBG (Liquified	Bio	Gas), komprimeras 
i trycktankar eller pumpas in i rörnätet. I exempelvis Danmark kan man köpa grön gas 
på	samma	sätt	som	vi	kan	köpa	grön	el,	utan	att	det	är	de	specifika	gröna	molekylerna	
som tankas. Detta ger möjligheter till att småskaligt bygga förvätskningsanläggningar 
där	rörgasen	kyls	ner	till	LBG	och	med	grönt	certifikat	kan	den	anses	vara	fossilfri.

Det optimala fossilfria bränslet måste vara t.ex. biodiesel som kan blandas in i vanlig 
diesel och därmed successivt minska fossildelen utan att motorerna behöver konverte-
ras. Detta sker ju redan på landsidan där dieseln vi tankar idag innehåller 23% biodie-
sel	och	på	många	platser	erbjuds	100%	biodiesel	till	våra	bilar.	Det	finns	en	debatt	om	
vilka råvaror som ska anses miljövänliga och vilka som inte är det. Tyvärr anses vissa 
råvaror som t.ex. raps utgöra ett miljöproblem p.g.a. landanvändningen som sägs kon-
kurrera med matproduktion även om detta inte är ett problem i länder som Sverige med 
stora outnyttjade arealer. Dessutom odlas ofta höstvete på rapsfälten efter skörden. 
Det kan till och med vara så att biobränslen som tillverkas av årets gröda är betydligt 
mer	effektivt	som	kolsänka	än	biobränslen	från	skog	som	behöver	en	generation	för	att	
växa upp igen. Samtidigt är det uppenbart att t.ex. palmolja och i vissa fall sojaolja som 
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produceras i områden där regnskogen huggits ner är stora miljöbovar och naturligtvis 
inte kan räknas in som hållbara fossilfria bränslen. Detta är ett svårt och komplicerat 
ämne som kräver mycket forskning och eftertanke.

Sol och sopor ger framtidens bränsle 
Biometanol
Fossilfri metanol kan tillverkas på många olika sätt. Förgasning av fast energirik mate-
ria	som	t.ex.	skogsråvara	eller	brännbart	avfall	är	den	mest	energieffektiva	metoden	för	
produktion av metanol. Biometanol kan därutöver produceras genom ångreformering 
av biogas. I framtiden kan metanol också komma att produceras som s.k. elektrobräns-
le, d.v.s. av koldioxid från rökgaser och vätgas tillverkad genom elektrolys av vatten. 

Till de större tillverkarna av biometanol hör Enerkem som idag tillverkar 80 000 ton 
metanol ur 100 000 ton hushållssopor i Edmonton, Kanada och Bio-MCN i Holland 
som tillverkar metanol från Biogas och glycerin från biodieseltillverkning. Bio-MCN 
producerade 60 000 ton 2017. Detta är naturligtvis försvinnande lite jämfört med de 
75 miljoner ton metanol som handlas idag men trenden är tydlig. Enerkem bygger nu, 
tillsammans med Air Liquide, Nouryon och Port of Rotterdam, en anläggning i Rot-
terdam som ska tillverka 220 000 ton metanol ur 360 000 ton hushållssopor. Shell har 
gått	med	som	finansiär.1 Konceptet sopor till metanol förefaller vara attraktivt i många 
städer eftersom man får dubbel utdelning på investeringen, dels hjälp med sopåtervin-
ning, dels produktion av en eftertraktad produkt som kan användas både som bas i 
kemiindustrin och som bränsle. Enerkem har redan, i samarbete med stora energibolag 
som Shell, Proman och Suez, annonserat ytterligare planer på en anläggning i Varen-
nes (Quebec Canada) och en i Tarragona (Spanien).
I	Sverige	har	Värmlandsmetanol	länge	sökt	finansiering	till	en	biometanolfabrik	i	

Hagfors som ska tillverka 100 000 ton metanol utav skogsavfall, s.k. grot. Till detta kan 
nämnas Södra skogsägarna som alldeles nyligen invigt sin biometanolfabrik i Möns-
terås. Produktionen där är blygsamma 5 000 ton/år. 

E-bränslen
Det talas mycket om vätgasbaserade bränslen som framställs genom hydrolys dvs. 
spjälkning av vatten, till vätgas och syre, samt infångad koldioxid. Exempel på dessa 
bränslen är metanol, etanol 2 generationen, e-bensin och syntetisk diesel (Fisher and 
Tropsh metoden) och även ammoniak nämns som ett möjligt bränsle. Ren vätgas före-
språkas på många håll som lösningen på problemet men ur ett tekniskt perspektiv är 
vätgas som bränsle förknippat med många problem. 
Än	så	länge	finns	ingen	storskalig	produktion	men	mindre	anläggningar,	t.ex.	CRI	

på Island som tillverkar metanol med el från ett geotermiskt kraftverk och infångad 
koldioxid från samma verk. Het ånga och koldioxid sprutar ut ur borrhål och driver 
ångturbinerna i kraftverket. Koldioxiden anses tränga ut till atmosfären oavsett om 
man borrar eller ej och därför betraktas detta bränsle som 100 % förnybart. Den isländ-
ska metanolen kallas passande nog för Vulcanol.

I ett femårsperspektiv ser det annorlunda ut. Tyskland planerar ett gigantiskt sol-
kraftverk i Marocko. Investeringen är en del av det tyska biståndsprogrammet, kallat 
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Alliance	for	Development	and	Climate. I Tyskland benämns det som Marshallhjälpen 
för Afrika. Solkraftverket ska producera vätgas ur vatten och koldioxid infångat från 
ett	raffinaderi	eller	annan	industri	i	närheten	ska	användas	för	att	tillverka	metanol	som	
blir väte/energibärare. Man beräknar att producera 4 miljoner ton metanol per år vilket 
är mer än dubbelt så mycket som en modern metanolfabrik som normalt tillverkar 1,8 
miljoner ton. Detta projekt kommer alltså att rita om kartan för elektrobränslen. Det 
åtgår 1,4 ton koldioxid för att tillverka 1 ton metanol. Enligt EU reglerna har koldioxi-
dens ursprung ingen inverkan på klassningen av e-bränslen som klimatneutrala.2

Ett	liknande	projekt,	kopplat	till	vindenergi,	planeras	i	södra	Chile	med	högprofi-
lerade aktörer som Porsche, Siemens och Italienska ENEL tillsammans med lokala 
energibolag. Konsortiet väntas producera e-metanol eller e-bensin i liten skala redan 
2022 för att sedan trappa upp till en produktion av c:a 1 miljon årston 2026 och 4 mil-
joner årston till 2030.

Här i Sverige satsar Perstorp på att tillverka 200 000 ton metanol om året genom att 
fånga in koldioxid från sin egen verksamhet och återanvända den. Ett företag kallat 
Liquid Wind har planer på att bygga en fabrik för 50 000 ton Metanol i Örnsköldsvik 
tillverkad med infångad koldioxid från ett kraftvärmeverk och vätgas från elektro-
lysörer drivna av vindkraft. Fabriken ska vara klar 2024. Liquid Wind avser att bygga 
ytterligare 4 anläggningar innan 2030.3 

Behovet av bränslen till transportsektorn
Lite	siffergymnastik;	
Enerkems nya anläggning i Tarragona ska omvandla 360 000 ton hushållssopor till 
220 000 ton metanol. Enligt Statistiska Centralbyrån, SCB.se, var hushållens icke-far-
liga avfall i Sverige 2018, 4,1 miljoner ton vilket alltså skulle kunna omvandlas till 2,5 
miljoner ton metanol. Det icke-farliga avfallet från byggsektorn var 11,7 miljoner ton 
vilket motsvarar ytterligare 7 miljoner ton metanol.
Vägtrafiken	förbrukar	i	Sverige,	enligt	Energimyndigheten,	8	978	000	kbm	bräns-

le (diesel och bensin motsvarande 7 182 000 ton) vilket  energimässigt motsvarar 
15	370	000	ton	metanol.	Siffran	inkluderar	även	bränsle	till	arbetsmaskiner	och	trakto-
rer. Mer än hälften av landtransporterna skulle alltså kunna drivas av våra sopor, men 
bilarna	ska	ju	gå	på	el	så	det	finns	kanske	en	möjlighet	att	använda	”sopmetanolen”	på	
annat håll.

Sjöfarten bunkrar 1,5 - 2 miljoner kbm olja i Sverige årligen.4 Vi skulle alltså klara 
detta med mindre än hälften av avfallet från hushållen och byggindustrin!

Den internationella sjöfarten, d.v.s. de c:a 80 000 IMO registrerade s.k. SOLAS far-
tygen förbrukar årligen ca 265 miljoner ton olja främst tjockolja.5

Fossila bränslen är för billiga
Med dagens olje- och gaspriser är i stort sett alla fossilfria alternativ dubbelt så dyra. 
Det ger oss i princip två vägar att gå; dubblera bränslepriset genom beskattning eller 
lagstadga internationellt alternativt regionalt om gradvis inblandning av klimatneutralt 
bränsle. Det senare skulle leda till en successiv ökning av bränslepriset vilket, så länge 
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som det drabbar alla, kan kompenseras med ökade transportkostnader. Ökade interna-
tionella oljepriser har inte påverkat den internationella transportsektorn på annat sätt 
än att ge utrymme för innovativa tekniklösningar med syfte att minska förbrukningen. 
Under de senaste 10 åren har oljepriset varierat från 20 dollar per fat till 120 dollar per 
fat	men	transporterna	har	tuffat	på	som	vanligt.
Solceller
Användandet av solceller har det senaste decenniet tagit fart rejält inte minst på bostä-
der där installationerna i Sverige har varit subventionerade och möjligheten att sälja 
överskottsel till nätet har öppnats upp. Utvecklingen av landbaserade solcellsparker har 
också ökat rejält och enligt Bloombergs produceras idag 1 kilowattimme för ca 32 öre. 

Problemet med att använda solceller ombord är att ytorna inte räcker till för att till-
verka all energi som behövs. Idag kan en solpanel på 1 kvadratmeter, under optimala 
förhållanden, producera max 200 W. Det innebär att ett fartyg som behöver 10 MW 
skulle behöva 50 000 kvm (ca 5 fotbollsplaner) när solen skiner och givetvis mer än det 
dubbla för att klara energiförsörjningen till 100% med lagrad energi under natten och 
mulna dagar. Solcellerna kan alltså ge ett bra tillskott men inte vara ”huvudbränslet”.
Vindenergi
Att använda vinden för att ta sig fram på havet är ju inget nytt men under nittonhund-
ratalet försvann segelfartygen utkonkurrerade av först kolet och sedan oljan. Nu när vi 
vill bli fossilfria är segel och annat utnyttjande av vinden i hög grad aktuell igen. Wal-
lenius Wilhelmsens satsning på Oceanbird visar tydligt att segel i modern tappning, 
kan utnyttjas om man kan acceptera lägre fart och därmed lite längre leveranstider.6

Ett annat sätt att använda vindenergin är naturligtvis att generera elektricitet med 
vindkraftverk. Går det att gå mot vinden med hjälp av vindel som genereras ombord? 

Oceanbird	(bild:	Wallenius	Marine).
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Det kan tyckas som ett försök att övervinna naturlagarna men det kan faktiskt fungera, 
om det blåser förstås. Att försöka använda enbart fartvinden blir ett försök till ”perpe-
tum mobile”. Dagens stora vindkraftverk (200 meter höga) genererar ca 5 MW och ett 
medelstort (100 m högt) ca 2,5 MW. Teoretiskt skulle alltså ett tank- eller bulkfartyg 
med 10 MW energibehov kunna drivas med el från två eller fyra egna vindkraftverk. 
Installationen skulle nog avskräcka men om man sänker farten till 10 knop behövs 
bara	 hälften	 av	 effekten.	Genom	 att	 på	 de	 långa	 benen	 välja	 lämpliga	 kryssvinklar	
kan fart och energiproduktion optimeras. I projektet ”Propit” kunde man påvisa att 
om	man	vinklar	turbinen	mot	vinden	går	det	att	uppnå	en	segeleffekt	samtidigt	som	
elproduktionen inte minskar märkbart, vilket sammantaget ger en ökad verkningsgrad 
från vindgeneratorn.

Batteridrift
Hybrid med elmotorer 
Med	tanke	på	alla	de	olika	möjligheter	som	finns	för	att	generera	och	lagra	elenergi	
känns det som en självklarhet att nya fartyg utrustas med elmotorer kopplade till någon 
form av elhybriddrift som kan tillgodogöra sig alla möjliga sorters eltillförsel. På sam-
ma sätt som med elhybridbilar kan man nå lång räckvidd med låg bränsleförbrukning 
genom att kombinera lagrad el med små förbränningsmotorer. Även med relativt små 
batterier kan man plana ut topparna i energiförbrukningen ”peak	shaving” och därmed 
spara mycket bränsle som annars behövs för att hålla igång hjälpmaskiner. Stena Line 
installerade 2018 ett 1 MWh batteri på Stena	Jutlandica med mycket gott resultat. I 
stället för att dra igång ytterligare två hjälpmaskiner när fartyget närmar sig land och 
ska köra bogpropellrar, winschar mm kan hon fortsätta med en generator och ta topp-
belastningarna från batteriet. Detta minskar CO2 utsläppet med ca 1 500 ton om året.

”Plug in” Batteridrift
På kortare rutter är vi nu framme där man kan köra helt och hållet med batteridrift. I 
likhet med plugin bilar ersätts en mängd olika system och maskiner med en betydligt 

Försök med ”seglande” vindturbin (foto: Per Stefenson).
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enklare installation. I projektet Stena Elektra	finns	långt	framskridna	planer	på	att	be-
ställa Stena Lines första batteridrivna färja för rutten Göteborg-Fredrikshamn senast 
2025. Stena Elektra planeras att bli cirka 200 meter lång, ha en passagerarkapacitet 
på 1 000 personer och en fraktkapacitet på 3 000 längdmeter. Färjan som projekteras i 
höghållfast	stål	för	att	minska	vikten	och	öka	effektiviteten	beräknas	kunna	segla	cirka	
50 nautiska mil med endast elkraft från batteri.  Batterikapaciteten ombord kommer 
att behöva vara 60 - 70 MWh. Ett problem som måste lösas är hur man ska kunna ladda 
ca 40 MWh på en timme i hamn. Det ställer stora krav på infrastrukturen för att klara 
så stora belastningar. I ett annat projekt undersöks därför möjligheten att installera en 
”power bank”, ett stort batteri, på kajen som kan laddas under en längre tid och därmed 
med lägre last för att sedan när fartyget kommer in snabbladda batterierna.

Stena Line undersöker också möjligheten att kombinera batterier med bränsleceller 
och med andra alternativa bränslen som biometanol och på sikt vätgas för att öka far-
tygens räckvidd och därmed möjligheten på andra längre rutter.

Slutsatser
•	 Satsa	på	eldrift	 i	nybyggen	och	där	det	är	möjligt	på	befintligt	 tonnage.	Med	en	

dieselelektrisk	 installation	finns	det	möjlighet	 att	 späda	på	med	el	 från	batterier,	
bränsleceller, vindgeneratorer och solceller.

•	 Biobränslen	är	nödvändiga	för	att	kunna	utnyttja	befintligt	 tonnage	hela	sin	livs-
längd.

•	 E-bränslen från sol, vind och ”elektrolyserat” vatten kommer på bred front. 
Här ovan berättas om några nu kända pågående projekt som tillsammans skulle kunna 
producera ca 10 miljoner ton metanol per år 2030. Det skulle motsvara 2 % av sjöfar-
tens bränslebehov. Om världssamfundet menar allvar med sin strävan mot nollutsläpp, 
nåja halvering till 2050, så skulle dessa projekt kunna vara starten på en fantastisk 
utveckling mot ”metanolekonomin” som 1994 års nobelpristagare i kemi, George Olah 
beskrev i sin bok Beyond	oil	and	gas,	the	methanol	economy, 2006. Med sol, vind, vat-
ten	(och	sopor)	finns	obegränsad	tillgång	på	råvaror.	Om	vi	gör	som	när	man	ska	äta	en	
elefant, tar den i små bitar, så kan vi säkert rå på även århundradets utmaning.

Miljöminister Per Bolund sa i Aktuellt den 31 maj i år att han vill förbjuda  ”fossil-
bränslebilar” till 2030. Jag hoppas att han menade att fossilbränslen skulle förbjudas. 
Vi behöver nog trots allt förbränningsmotorer en stund till, både till landtransporter 
och framför allt till sjöss.

Slutnoter
1. https://w2c-rotterdam.com/
2. F. J. Radermacher, Regulative	Maßnahmen	im	Bereich	E-Fuels, 09.08.2019.
3. Ny Teknik 2021-04-06.
4. Energimyndigheten, Sjöfartens	energianvändning, 2016
5. IEA 2015
6. Carl Fagergren, TiS N:r 3 2020



413

Vår nationella säkerhetspolitik – några tankar 
inför en modernisering
Abstract: A paper on the Swedish National Security Policy published in 2017 stres-
sed the need for modernisation, but we are in need of a deeper work in many re-
spects. As one part of this, perhaps our hidden cooperation with the West – not 
only the USA and UK but also with Denmark and Norway- now should be openly 
declared. Today our efforts should be concentrated on how to avoid escalation of 
questions of security and that can only be accomplished together with our friendly 
neighbouring countries. The ongoing Covid-19 pandemic has revealed that security 
policy is far greater than conventional issues and that our country is in need of a 
government-based National Security Council.

Konsekvenserna av det senaste försvarsbeslutet börjar debatteras på olika håll och 
visst	finns	det	mycket	som	borde	övervägas	–	om	inte	förr	så	inför	nästa	försvarsbeslut.	
Det saknas fortfarande en sammanhållen och tydlig nationell säkerhetspolitik. Detta 
kan verka lite egendomligt särskilt som statsrådsberedningen redan 2017 gav ut en 
publikation med just det namnet, men den verkar i dag helt bortglömd. Det anges där, i 
statsministerns förord, att säkerhetsfrågorna numera måste ses i ”ett betydligt bredare 
perspektiv än tidigare”. En komplicerande faktor är att vi i realiteten länge haft en 
officiell	säkerhetspolitik,	som	ofta	kallades	för	neutralitetspolitik,	men	samtidigt	fört	
en	dold	försvarspolitisk	samverkan	med	flera	västländer.	Det	vore	rimligt	att	även	den	
svenska allmänheten nu får kännedom om detta. I såväl USA som i Ryssland känner 
man till förhållandet, men i Sverige anses det fortfarande svårt att acceptera och visst 
borde detta ingå i den modernisering av vår säkerhetspolitik, som för en tid sedan an-
nonserades av inrikesministern! 

 Ledamoten
MAGNUS HAGLUND

Kommendörkapten	 (mst)	Magnus	Haglund	är	 en	 flitig	
säkerhetspolitisk	debattör.
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Med en ny och bättre inriktning på vår säkerhetspolitik borde vi kunna värna våra 
nationella intressen på ett tydligare sätt. I broschyren från 2017 anges dessa vara:
•	 Att tillgodose invånarnas trygghet, säkerhet och hälsa
•	 Att säkra försörjning och skydd av samhällsviktiga funktioner
•	 Att upprätthålla grundläggande värden; demokrati, rättsstat, mänskliga fri- och rät-

tigheter
•	 Att under alla omständigheter försvara Sveriges frihet, säkerhet och rätt till själv-

bestämmande
•	 Att främja stabilitet och säkerhet i vårt närområde.
•	 Att samarbete, solidaritet och integration inom EU bevaras och stärks
•	 Att främja en regelbaserad multilateral världsordning
Den första strecksatsen har fått en tydlig aktualitet med den pågående covid-19-pande-
min som av vissa bedömare märkligt nog inte alls ansågs vara en kris. 
Sverige	fick	redan	1952	en	slags	dold	”Nato-option”	–	inte	av	Nato,	utan	av	USA,	

som	1961	dessutom	erbjöd	oss	kärnvapenskydd	som	en	gratifikation	för	att	vi,	trots	för-
svarsbeslutet 1958, avslutade framställningen av egna kärnvapen och därigenom aktivt 
bidrog till icke-spridningen; något som USA då prioriterade hårt. Nu behöver Sverige 
en förnyad säkerhetspolitik. Målet att försvarsanslaget ska ligga på 2 % av vår BNP är 
en tydlig anpassning till övriga västländer och nödvändig om vi vill vara trovärdiga 
som samverkanspartner den dagen det eventuellt hettar till.
Den	säkerhetspolitiska	diskussionen	i	Sverige	kompliceras	av	flera	faktorer.	En	för-

sta utgörs av svårigheten att uppfatta några gråzoner mellan krig och fred. Detta kan 
bero på att Sverige inte dragits in i öppet krig under de senaste 200 åren. Det faktum 
att	vi	i	flera	fall	utfört	vad	som	kan	kallas	för	krigshandlingar	under	denna	tid	påver-
kade inte författarna, när den svenska regeringsformen skrevs i mitten av 1970-talet, 
för	där	finns	bara	två	lägen;	antingen	fred	eller	krig	och	ingenting	däremellan.	Denna	
skarpa uppdelning får ibland egendomliga konsekvenser, men numera verkar trots allt 
ganska	många	 säkerhetspolitiska	 bedömare	 förstå	 att	 det	 finns	mellanlägen	 och	 det	
är just under sådana betingelser vårt agerande måste vara starkt och tydligt så att ett 
säkerhetspolitiskt hot mot landet eller medborgarna inte eskalerar utom kontroll – även 
om den insikten ännu inte föranlett någon revidering av vår regeringsform. 

En annan svaghet är vår alltför stora bundenhet av redan stiftade lagar. Härtill kom-
mer samhällets överorganisation – 21 regioner – som knappast förenklar en fungerande 
krishantering. Den aktuella hanteringen av covid-19-pandemin bär syn för sägen! Det 
har nyligen lämnats ett förslag om en slags ”halv övergång” till enbart sex regioner, vil-
ket troligen skulle förenkla ledning och insatser och möjligen kommer erfarenheterna 
från hanteringen av pandemin dessutom att visa, att det kan behövas någon form av 
undantagsbestämmelser, som gör det möjligt för lokala eller regionala myndigheter att 
agera självständigt i komplicerade lägen och när inte hela landet berörs samtidigt eller 
på liknande sätt. Det skulle tydliggöra ansvarsfrågan och skulle medföra att centrala 
myndigheter inte medges att lägga sig i hanteringen av lokala frågor i ett svårt läge. 
Det är idag inte ovanligt att myndigheter inte anser sig kunna vidta akuta åtgärder i 
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svåra lägen, dels för att lagstiftningen inte har hängt med i utvecklingen och dels för 
att man inte budgeterat för åtgärder! Sådana avarter i den svenska myndighetsutöv-
ningen	skulle	man	kanske	undvika,	om	man	fick	arbeta	så	klokt	man	kunde	lokalt	för	
att lösa hotande och akuta frågor och med ett lagfäst undantagstillstånd som stöd; och 
tillgången på kontanter bör för övrigt också ses som en säkerhetsfråga!

En annan egenhet utgörs av oförmågan att inse, och dra slutsatser av, det faktum 
att vårt land i allt väsentligt är en ö. Då man förr mest studerade krigslägen, vilket då 
ansågs	vara	rimligt	och	konsekvent,	så	bör	vi	i	dag	mer	studera	hur	konfliktsituationer	
undviks och detta tillsammans med andra stater. Härmed öppnas dörren till ett helt 
annat	synsätt	på	vårt	geografiska	läge	och	dess	betydelse	för	vår	säkerhetspolitik.	Vi	
borde satsa betydligt mer på att kunna hålla förbindelserna med andra och vänligt 
inställda stater öppna så länge som möjligt. Som det nu ser ut är det bara en tidsfråga 
innan samhället helt upphör att fungera om sjöfarten stoppas och vi blir helt avstängda.

En mer eller mindre nostalgisk återgång till hur det var förr tycks i dagsläget också 
innebära att regeringen nu bestämt att en myndighet för ett psykologiskt försvar ska 
organiseras igen, trots att det i dag och inom överskådlig framtid snarare är ett cyber-
försvar som vi behöver skapa. Och här är det faktiskt bråttom, för vi ligger långt efter 
andra tekniskt högutvecklade länder. Vi skulle exempelvis kanske lära oss av Frank-
rike,	 för	 där	 finns	 det	 ett	 arbetande	 cyberförsvar	 och	 där	myndigheter	 som	 liknar	
FRA och FOI samarbetar med motsvarigheten till KTH med uppgiften att dagligen 
och redan nu i det som betraktas som fredstid (!) indikera eventuella cyberangrepp på 
landet och att utveckla sina spaningssystem. Det kanske till och med kan bli någon 
form av cyberangreppsförmågor också så småningom! Inte minst i samhällets kamp 
mot brottslighet och terrorism har det ju visat sig vara framgångsrikt med ett ”breddat 
internationellt samarbete” i förmågan att uppfatta och läsa brottssyndikats telefon-
meddelanden!

Broschyren ”Nationell säkerhetsstrategi” innehåller inte så många förslag till en 
återgång till hur det var förr. Men så ska det ändå bli enligt det senaste försvarsbe-
slutet, som till del grundar sig på att vi inte helt kan bortse från risken för ett militärt 
angrepp	mot	landet.	Andra	typer	av	angrepp	finns	ännu	inte	med	i	försvarspolitiken.	
Försvarsmakten arbetar nu tydligen hårt med att återuppsätta ett antal förband – inte 
insatsberedda, tydligen mest avsedda för förbandsproduktion – så som det var innan 
vi upptäckte att Ryssland faktiskt är en granne med kärnvapen och vad det borde inne-
bära av krav på insatsberedskap och på en tydligt uppbyggd tröskelförmåga. I dagens 
värld handlar angrepp dessutom i hög grad om andra angreppsformer än det traditio-
nella militära. Flera terroristattacker har som bekant skett mot mål i Europa och risken 
för sådana angrepp kan vi inte bortse från! Terrorkrigföring måste vi kunna möta 
med hela samhällets förmågor och det är knappast enbart en polisiär fråga. Och hur 
är det med Kinas relationer med EU och med Sverige? Det borde väl kallas för ekono-
misk krigföring! Och är covid-19-epidemin egentligen ett biologiskt angrepp? Det är ju 
verksamheter som genomförs redan idag och under det vi kallar för fredstid!

Sverige är mer beroende av omvärlden än någonsin tidigare.  Därmed skärps kraven 
på att kunna hantera vår säkerhet på ett bredare sätt och tillsammans; kanske inom 
EU-kretsen. Samtidigt vill vi vara ett öppet och tryggt samhälle för alla, vilket vi
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knappast ens försökt uppnå med en tämligen naiv immigrationspolitik där mer eller 
mindre brottsliga klanledare eller rena terrororganisationer alltför lätt kan sända sina 
adepter till Sverige för att de här ska kunna bedriva en säkerhetshotande och inkomst-
bringande verksamhet. Den årliga presentation som i våras lämnades av säkerhetspoli-
sen är ingen uppbygglig läsning.

Ett helt annorlunda område – och som naturligtvis inte alls berörs i regeringens 
publikation – är att den svenska statskyrkan förr hade en betydande roll då det gällde 
medborgarnas	säkerhet,	men	den	har	vi	ju	avskaffat;	möjligen	beroende	på	att	man	inte	
tillmätte kyrkan någon samhällsroll utöver det religiösa vilket numera tydligt motsägs 
bland annat av verksamheten på Plattan i Stockholm! Det handlar även här och i för-
längningen om samhällets – och medborgarnas – säkerhet.
Och	hur	ser	då	omvärlden	ut?	Märkligt	nog	finns	förespråkare	för	ett	nyuppsatt	civil-

försvar, som inte verkar förstå hur ett krig drabbar civilbefolkningen, utan tycks utgå 
från att det civila samhället ska fungera normalt även i krig. Verkligheten innebär sna-
rare sönderskjutna hus och bostäder utan värme, vatten eller elektricitet vartill kom-
mer, ofta nog, en total brist på mat och förnödenheter. De som ska utveckla vårt civila 
försvar borde skickas till någon av världens krigszoner, för att där inse att utrymmet 
för någon form av fungerande lokal demokrati knappast föreligger där kriget drabbat 
samhället	–	för	de	flesta	är	det	sannolikt	viktigare	att	fly	från	området.	Så	fungerar	det	
i Irak och i Afghanistan och varför ska vi tilltro oss något annat i Sverige? Och hur ska 
vi exempelvis kunna genomföra en snabb evakuering av Stockholmsområdet inför ett 
akut kärnvapenhot?

En märklig avart av försvarspolitisk debatt handlar numera om att man försöker 
framställa en ”angripare” d v s Ryssland, som anfaller i en mer eller mindre utstuderad 
men konventionell operation – och tydligen främst så att man därmed kan påvisa den 
egna verksamhetens förment stora strategiska betydelse i en krigssituation! Att före-
teelsen ofta kan uppfattas som ett ganska dåligt – eller rent russofobiskt – skämt i vår 
omvärld verkar inte påverka sådana debattörer som kanske inte heller har någon större 
förståelse för att det verkliga syftet med säkerhetspolitiken är att undvika att hamna 
i en krigssituation. Troligen har företeelsen sin tankemässiga grund i en studie från 
1944 om vårt försvars framtid efter beredskapsåren och där man uppgav, att vårt för-
svars inriktning och verksamhet mest skulle vara en fråga för sakkunskapen och inte 
för våra politiker, som närmast reducerades till uppgiften att anslå pengar och inget 
annat. Konsekvenserna av den traditionen lever dessvärre kvar i vårt samhälle, där 
enskilda politiker ibland söker lokalt stöd genom att tala om den strategiska betydelsen 
av	den	försvarsanknutna	verksamheten	som	råkar	finnas	på	deras	hemort	eller	valdi-
strikt! Det fanns faktiskt en tid under det kalla krigets inledning en viss utbildning 
av ledande försvarspolitiker i strategiska och operativa frågor av betydelse för vårt 
lands säkerhet, men det intresset har sedan länge helt avklingat! En annan konsekvens 
av den otidsenliga synen är att vi trodde – och många fortfarande tror – att försvaret 
mot ett angrepp ska ske samordnat mellan de tre försvarsgrenarna, som parallellt och 
tillsammans ska bekämpa invasionsstyrkan när den kommer! Alldeles oberoende av 
denna ostrategiska och felaktiga tolkning av hur krig kan tänkas utkämpas, så är det 
i dag snarare en samordning med andra staters organisationer som bör ske och så att 
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den	gemensamma	effekten	blir	fredsbevarande.	Det	borde	vara	den	säkerhetspolitiska	
basen för vår försvarspolitik. Det kunde betyda att Armén i första hand kanske borde 
samverka	med	den	finländska	för	att	förstärka	en	gemensam	tröskeleffekt	och	inte	med	
de andra svenska försvarsgrenarna, som det varit tidigare! Detta gäller kanske också 
Flygvapnet, medan Marinens tröskeluppgift kanske kan vara att tydligt kontrollera in-
farten till Bottniska viken – förutom att tillsammans med andra kuststater hålla sjöfar-
ten skyddad - även dagens oljeimport från Ryssland - mot terroristangrepp, men främst 
trafiken	till	och	från	Göteborgsområdet!

Nyhetsmedia visar att det förekommer många säkerhetshotande verksamheter, som 
redan i dagsläget skulle kunna innebära svårigheter för vårt samhälle att fungera över 
huvud taget. Dessa verksamheter bör därför kunna mötas på ett mera genomtänkt sätt 
än vad som hittills skett. En viktig grund vore att engagera medborgarna att själva ta 
ansvar för försvaret av vårt samhälle – även här i en bredare bemärkelse. Ett nytt grepp 
kunde då vara, att vi inför en samhällsplikt för medborgarna i stället för den ganska 
föråldrade värnplikten. 

En modern samhällsplikt kunde innebära att alla får genomgå en form av rekrytut-
bildning	–	medborgarinriktad	–	där	det	även	ska	finnas	inslag	av	aktuella	samhälls-
frågor vid sidan av viss enklare utbildning för att kunna hantera livräddnings- och 
brandsläckningsmateriel. Efter denna inledning får individerna själva välja, om man 
vill fortsätta sin tjänst inom Försvarsmakten under en viss tid; möjligen 3 till 5 år. Om 
man	i	stället	önskar	engagera	sig	i	en	civil	samhällstjänst	så	finns	det	kanske	möjlighet	
att utbildas till extra brandsoldat, till extra sjukvårdare eller varför inte till ordnings-
vakter som förstärker polisen! Tiden för en civil mer ordinarie tjänst kanske kan vara 
nio till tolv månader och man kan därefter stå beredd att inkallas kanske i ytterligare 
något	år	–	och	också	finnas	till	hands	om	vi	står	inför	en	utrymning	av	bombhotade	
städer!	I	situationer	med	svåra	påfrestningar	på	vårt	samhälle	finns	det	säkert	flera	in-
riktningar som kan vara tänkbara under rubriken samhällsförsvar och som kan behöva 
en personalförstärkning i ett utsatt läge! Ett annat svagt uppfattat område borde vara 
medborgarnas medverkan för integrering av invandrare. Det blir knappast någon inte-
gration, om man tror sig förstå, att invandrarna kan sköta det själva. Det behövs kanske 
flera	svenska	värdfamiljer	för	att	underlätta	en	integration	i	det	svenska	samhället!

En annan och mycket tydlig konsekvens av vår gamla syn på landets säkerhet är, 
att vi i stort sett saknat en tydlig ledningsfunktion för samhällets säkerhetsinsatser; 
senast nu i samband med covid-19-epidemin. Självklart borde vi inrätta ett nationellt 
säkerhetsråd där regeringen – och främst statsministern – kunde hantera aktuella hot 
tillsammans av de myndigheter och andra, som kunde lämna adekvata underlag, och 
att därefter statsministern själv och regeringen framträdde för allmänheten som ledare 
inför det aktuella hotet. Nu överlämnades denna uppgift i stället till olika myndighets-
företrädare, som helt naturligt främst lämnar sin egna myndighets bedömning av det 
aktuella läget. Man anar alltför ofta och lätt att det som presenterades var en mer eller 
mindre tydlig budgetargumentering och så borde det inte vara i ett akut läge där många 
människoliv hotas.

Om vi således borde inrätta ett nationellt säkerhetsråd för landets ledning så kun-
de samtidigt en översyn ske av ledningen av Försvarsmakten och hur samverkan ska
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kunna genomföras inom landet och med andra länder. För Arméns del borde en stående 
beredskapsstyrka	vara	grunden	för	en	territoriell	och	tydlig	tröskeleffekt	och	Armé-
chefen	med	stab	bör	finnas	fredsgrupperad	i	närheten	av	Stockholm	(vilket	redan	ge-
nomförts!). Om vi dessutom anpassar dagens militära indelning till det civila samhäl-
lets regioner, så borde en samordning relativt enkelt kunna uppnås för ytterst handlar 
ju deras uppgift om att skydda hembygden mot påfrestningar eller överraskande an-
grepp av olika slag! En fast anställd motoriserad bataljon kunde vara basen för militär 
närvaro och beredskap inom varje armédistrikt, som i storstadsregionerna komplette-
rades med en gendarmerienhet för snabb insats mot hotande terroristanfall! Marinens 
uppgifter handlar främst om att hålla våra förbindelser till sjöss öppna för samhällets 
fortlevnad och det innebär en tydlig koncentration till Västkusten. Marinchefen med 
Marinstaben	borde	därför	finnas	i	Göteborg	–	vårt	maritima	centrum	-	och	marinled-
ningen	kan	där	ha	ett	nära	samarbete	med	handelsflottans	representanter!	Göteborgs	
hamn kan i sig verka fredsbevarande eftersom såväl Danmark som Norge är beroende 
av den hamnen och även om Sverige inte öppet ingår västalliansen. Även Norviks 
hamn – ”Stockholms Sydhamn” – torde utvecklas till ett nav i Östersjön och därför 
bör sjöfarten även där kunna få ett tydligt skydd. Hur utvecklingen kommer att arta 
sig i Norra Bottenviken är kanske ännu något oklar vad avser eventuellt sjöfartsskydd, 
men en ”ny industrialiseringsperiod” tycks vara förestående i Norrbotten och det kom-
mer	säkert	att	påverka	kraven	på	att	hålla	trafiken	öppen	och	därmed	även	skyddet	av	
transporterna. Flygvapnets inriktning är kanske den som vi behöver ändra ganska lite 
av	i	en	mera	tröskelinriktad	strategi;	möjligen	skulle	det	behövas	en	utökad	flygtrans-
portkapacitet; inte minst för snabba förstärkningar men även för personaltransporter 
av samverkansgrupper och liknande om samordningen med våra grannar skulle be-
höva förstärkas i ett mera hotande läge. Förband under utbildning för vårt deltagande 
i internationella operationer blir därutöver en viktig del av tröskeln och de kan kanske 
hållas krigsplacerade under några års tid när deras anställning upphört och med hög 
beredskap att snabbt förstärka den fast anställda delen. Förstärkning och inkallelse bör 
förstås	flexibelt	kunna	anpassas	till	hur	man	uppfattar	den	aktuella	hotnivån	och	ytterst	
borde en mera allmän mobilisering kunna genomföras i ett mycket hotande läge, även 
om förbanden då kanske inte är särskilt samövade!

Men – visst har vi lärt oss en hel del om ledningen av landets säkerhet under pande-
min	och	visst	finns	det	en	hel	del	att	fundera	på!	Mest	akut	är	kanske	att	skapandet	av	
ett fungerande Cyberförsvar inte fördröjs ytterligare och att det gäller att successivt 
bygga	 upp	 ett	 trovärdigt	 tröskelförsvar,	 som	kan	 ha	 en	 avskräckande	 effekt	mot	 en	
eventuell angripare – militär eller terrorbaserad – och det arbetet gör vi tillsammans 
med andra och under en tydlig säkerhetspolitisk nationell ledning.
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Bokanmälningar
François-Olivier Corman: Innovation et stratégie navale, Nuvis, Paris 2020 (21 €). 
Förord av amiral Pierre Vandier, Frankrikes marinchef, introduktion av profes-
sor Martin Motte, huvudlärare i strategi vid École de Guerre, Paris.
TiS läsare mötte dåvarande örlogskaptenen Corman i nr 3/2020, där han diskuterade 
riskerna med att låta tekniken ta över ledarskapet. Corman, som nu blivit kommendör-
kapten, har i den rubricerade boken återkommit till detta ämne men nu med en betyd-
ligt högre ambition: tekniken i den marina strategins tjänst i stället för tvärtom. Boken 
har belönats av Académie	de	marine med dess medalj 2021. 

En grundidé är behovet av en strategi för innovation och att en sådan bör bygga på 
en läsning av historien ”med ögonen vända mot framtiden”. I ett första steg studerar 
Corman teknologins roll i den marina striden – bör man välja en helt ny teknologi med 
de risker och kostnader detta medför eller bör man stäva efter successiva förbättringar? 
Bör	man	 lita	på	 teoretikerna	–	 ingenjörerna,	eller	praktikerna	–	sjöofficerarna?	 I	ett	
andra steg analyserar Corman resultatet från det första steget genom en analys av sjö-
krigets teoretiker. I ett tredje och sista steg försöker Corman dra praktiska slutsatser 
av analysen.
En	örlogsflotta	kan	inte	improviseras	fram,	teknologin	är	närmast	definitionsmässigt	

grundläggande eftersom människan inte kan strida på havet utan fartyg. Samtidigt är 
teknologin ett medel för strategin, inte tvärt om. Det viktiga är inte att ha den bästa 
teknologin utan att ha den teknologi som vinner striden. Värdet av ett teknologiskt val 
är alltså inte absolut utan beror av dess verkan gentemot motståndaren. Ett därmed 
sammanhängande problem är balansen mellan kvantitet och kvalitet. Utan kvalitet går 
det inte att vinna men krig medför förluster, vilket gör att ett tillräckligt antal är nöd-
vändigt för uthållighet. Man måste välja.

I del två diskuterar Corman ”eviga” frågor som tron på ”det nya vapnet” resp. svå-
righeten att göra sig av med ett irrelevant vapen, vikten av att vapnen kompletterar 
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varandra – systemtänkande m.m. Hur som helst är 
tre faktorer av särskild vikt: förmågan att klara ha-
vet och dess påfrestningar, teknikens osäkerhet och 
uthållighet (resiliens) i stridens kaos. Enkelhet och 
autonomi bör vara ledstjärnor. Det amerikanska 
luftvärnssystemet AEGIS fader, amiral Meyer, cite-
ras gillande: ”Build a little, test a little, learn a lot”. 

I den tredje delen drar Corman slutsatser av ana-
lysen. Han insisterar här på att materielen är hjälp-
medel för att människan skall ha framgång i strid till 
sjöss. Några av hans slutsatser: ja till högteknologi 
givet enkelhet och robusthet, övervärdera inte tekno-
login, föredra det solida före det briljanta, kom ihåg 
att	det	bästa	ofta	är	det	godas	fiende	samt	att	i	krig	är	
det slutligen människan som fäller avgörandet. 

Stilen är speciell eftersom Corman bygger sin 
analys på citat av en stor mängd marinstrategiska 
tänkare; moderna som Till, van Creveld och Coutau-

Bégarie samt klassiska som Darrieus, Daveluy och Castex. 
Boken	är	väl	värd	att	begrunda	av	de	som	är	ansvariga	för	flottans	utveckling.	

Michael A, McDevitt: China as a Twenty-First-Century Naval Power. Theory, 
Practice, and Implications, Naval Institute Press, Annapolis, 2020 (31.72$). 
Denna bok måste läsas! Kina som maritim stormakt är ett ämne som bara kommer att 
bli viktigare. 

Författaren Rear Admiral Michael A. McDewitt, USN (retd) avslutade sin karriär 
som Acting	Deputy	Assistant	Secretary	of	Defense	for	East	Asia.

2012 annonserade Kinas avgående ledare Hu Jintao att Kina skulle bli en maritim 
stormakt. Bakgrunden är ”den kinesiska drömmen”: 2049 skall Kina åter vara världens 
centrum och dit skall man nå genom en i huvudsak maritim strategi. Maritim makt är, 
enligt president Xi Jinping, nödvändigt för att säkra ekonomisk utveckling, skydda 
nationell suveränitet och skapa ett välbärgat samhälle och därmed ett modernt Kina. 
Denna maritima strategi bygger på ett antal delmål. Kina skall skyddas från attack från 
havet – ”The	most	likely	threat	of	war	is	limited	conflicts	from	the	sea”. Vidare skall 
den maritima strategin stödja och skydda Kinas ekonomiska intressen utomlands där 
skyddet av sjövägarna och livsmedelssäkerhet är särskilt viktigt. Taiwan måste (åter) 
vara en del av Kina; ön är dessutom en viktig del i den ”första ökedjan” som bildar Syd-
kinesiska havets östra gräns. Slutligen skapas ett maritimt komplement – den maritima 
sidenvägen – till ”Ett bälte en väg” mera känt som ”Belt and Road Initiative”.

Denna milt sagt ambitiösa strategi måste stödjas av robusta resurser – 2035 skall Ki-
nas försvarsmakt vara av världsklass. En stor del av boken handlar om detta – hur den 
kinesiska	flottan	utvecklas	från	en	kustflotta	i	ordets	verkliga	bemärkelse	till	en	flotta	
med	global	förmåga.	En	del	av	strategin	är	utvecklingen	av	allt	mer	kvalificerade	och	
sjödugliga örlogsfartyg med dito besättningar – en annan del är förmågan att leda och 



421

underhålla	en	flotta	med	global	räckvidd.	Det	senare	
började med deltagandet i sjöfartsskyddsoperatio-
nerna utanför Moçambique – operation Atalanta 
för oss i EU. Båda delarna har tagit ungefär 20 år. 
En	flotta	kan	 inte	 improviseras	 fram	–	den	kräver	
planmässighet och långsiktighet (något som svenska 
politiker aldrig tycks lära sig), vilket den kinesiska 
ledningen är duktig på. Det kräver också innovation 
– är Kina lika bra på det eller mer ”copycat”?

Författaren ägnar också mycket kraft åt att be-
skriva hur Kina bygger upp sin så kallade A2/AD-
zon (Anti-Access/Area	Denial) i Sydkinesiska sjön 
och hur en erövring av Taiwan skulle kunna gestal-
ta sig. Författaren konstaterar här att Kina ännu inte 
har resurser att först ta Taiwan och därefter föra det 
globala krig som kan bli följden.
Kina	har	inte	i	modern	tid	satt	in	sin	flotta	i	strid	

– vad den verkligen går för är därmed okänt. Förra 
gången, kriget med Japan 1894 – 95, gick det inte så bra. Det framgår att president 
Xi	inte	är	helt	nöjd.	Vi	vet	också	att	det	tar	flera	generationer	sjömän	innan	en	flotta	
verkligen får en global förmåga som den amerikanska eller innan man kan hantera ett 
hangarfartyg på rätt sätt.

Författaren behandlar också andra aspekter på Kinas maritima ambitioner. Ett ex-
empel är de öar och skär i Sydkinesiska havet som förvandlats till befästningar med 
flygfält.	Ett	annat	är	den	mycket	stora	handelsflottan	och	dess	samarbete	med	örlogs-
flottan.	

I bilagor behandlas dels den kinesiska kustbevakningen (världens största) och dels 
Kinas maritima milis – en sorts marint hemvärn som aktivt bidrar till att Kina kan 
skapa kontroll över sitt ”blå territorium” som enligt internationell lag är varken kine-
siskt eller territorium.   

Recensenten har en invändning – Kina som ”nära arktisk stat” behandlas inte och 
därmed inte heller ”den arktiska sidenvägen”.

För Sverige ställer boken många frågor. Är ett krig mellan Kina och USA oundvik-
ligt? Kan det i så fall hållas under kärnvapentröskeln? Vad blir konsekvenserna för oss 
européer? För Sverige? Med tanke på vår handel med Kina – hur hårt skall vi hålla på 
våra principer som FN:s roll eller rättstatens principer? Vad blir konsekvenserna av 
Kinesisk närvaro i Atlanten – något som sannolikt inte låter vänta på sig? I egenskap 
av redaktör för TiS ser recensenten fram mot artiklar i frågan.

Avslutningsvis ett tänkvärt citat från Kinas militära strategi från 2015: “The	tradi-
tional	mentality	that	land	outweighs	sea	must	be	abandoned,	and	great	importance	has	
to	be	attached	to	managing	the	seas	and	oceans	and	protecting	maritime	rights	and	
interests.”1 Så sant!

1	 	Sid	169	och	China’s	Military	Strategy	(full	text)	(www.gov.cn)
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Book rewievs1

Top Reads
Liberty Factory: The Untold Story of Henry Kaiser’s 
Oregon Shipyards by Peter J Marsh (Seaforth, hard-
back, £35). It took P J Marsh some time to realise the 
value of the archive which he inherited from Larry Bar-
ber, the former marine editor of The	Oregonian newspa-
per.	In	the	days	of	real	newspapermen,	Barber’s	copy,	his	
diaries and photographs, and his round-up of news from 
the shipyard formed a unique record of the extraordinary 
story	of	how	the	war	at	sea	was	won	from	a	greenfield	
site some sixty miles from the sea up the Oregon river.  
There over 450 Liberty ships and Victory ships as a well 
as 150 tankers and some 50 escort carriers, and hundreds 
of landing ships great and small and other minor warships were built in record time. 
The hero of the day was Henry Kaiser who applied production line techniques to the 
building of ships – one pictures shows a dozen Liberty ships in increasing states of 
completion – but Kaiser also motivated his workforce, providing housing, health and 
welfare	benefits	which	sucked	in	workers	from	all	over	 the	USA,	and	he	 introduced	
women	to	the	industrial	workforce	for	the	first	time.	This	book	contains	a	simply	stun-
ning array of pictures, women at work, a crowd of 70,000 workers attending the launch 
of	the	first	CVE,	cranes	working	in	twos	and	threes	on	heavy	lifts,	the	yard	at	night,	
and towering wooden stages besides each slipway. Marsh tells us how here, after a 
British	concept,	the	escort	carrier	was	built,	the	first	in	just	eight	months	from	keel-
laying	 to	commissioning:	fifty	of	 them	were	delivered	at	 the	 remarkable	average	of	
about	one	a	week!	Eventually	Kaiser’s	people	would	measure	ship	construction	using

1. These reviews have earlier been published in Warships	International	Fleet	review (WIFR).
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prefabrication techniques in days. A measure of the giant capacity which was brought 
into	being	is	that	there	were	1,600	significant	launch	ceremonies	at	the	seven	yards	at	
Vanport, as Vancouver and Portland became known during the Second World War. 
Read all the books you want to about U-boat battles and campaigns, but read this book 
to understand how here on the West Coast of the USA the Tonnagekrieg was won 
against the U-boats in the Atlantic in WW2. 

Pearl, December 7, 1941 by Daniel Allen Butler (Casement, 
hardback £25.90). Butler tackles a subject which has already 
been written about in hundreds of books and for any new ana-
lysis to be valid – for even one book to be sold – he has to 
bring something new to the table. This he succeeds in, with an 
examination not just of the day but of the events leading up to 
it.	How	did	two	nations	with	apparently	so	little	to	fight	over,	
stumble into war? Not just what really happened at Pearl Har-
bour, but what were the events leading up to it, and what were 
the consequences? Butler sets out his thoughtful thesis and 
examines the motives and the actions of the people involved 
masterfully, pulling the focus between grand strategy and in-
timate personal detail. Half the book is devoted to the years before war, and a quarter to 
the	day	itself,	and	two	concluding	chapters	to	‘Retribution’	and	‘Reckoning’.	Pearl	Har-
bour, Butler reminds us, woke the sleeping giant of the USA, and changed the balance 
of	power	in	Pacific	and	in	the	world.	Along	the	way	Butler	dismisses	some	myths:	for	
example, he shows that the Japanese had drawn up a plan for an attack on Pearl Harbour 
as long ago as 1927, but it was the attack by carrier-borne aircraft of the Royal Navy on 
the	Italian	fleet	at	Taranto	in	November	1940	which	provided	the	proof	of	concept	for	
the Japanese. Well-sourced, well-written, and well-argued in a lean prose style, Butler 
has produced a mini masterpiece.

General Interest
Ships of the Royal Navy: The Complete Record of all Figh-
ting Ship of the Royal Navy from the 15th Century to the 
Present by JJ College, Ben Warlow and Steve Bush (Sea-
forth, hardback, £25). Many readers will already have an 
earlier edition of this excellent book on their shelves but it 
is almost two decades out of date. This edition is fully up-
dated	to	2020.	In	College’s	original	work	‘Royal	Navy’	was	
defined	as	including	every	ship	which	had	served	in	British	
Commonwealth	navies,	and	here	the	definition	has	been	ex-
panded to include the latest ships of the Royal Australian, 
Canadian and New Zealand Navies. There are, of course, a 
number of foreign ships which were captured and taken in 
British service. As many will know, each entry – and there are 15,000 entries – inclu-
des brief details of the building, size, armament and the dates of service and the fate 
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of all these ships, and, where names have been repeated by the Admiralty, listed in 
date order. Royal Fleet Auxiliaries increasingly, on the frontline, are also included in 
this edition. There is a useful look-up table for the ratings of ships and the guns car-
ried in the sailing ship era, and a list of the various classes of ships mentioned in the 
text. Perhaps all that is missing is a look-up for the numbered submarines, which at 
Churchill’s	instigation	in	WW2,	later	took	names	–	how,	for	instant,	does	one	discover	
that P333 (not listed) became HMS/m Trump (listed)? There are several blank pages 
at the end for notes. Here is a source of endless fun: which took up most room on a 
cap tally (Knaresborough	Castle?),	which	ship’s	name	has	most	often	been	used	(five	
different	versions	of	Glory), why were so many 18th	century	French	ships’	names	re-
peated (Courageux/Courageous), etc, but this work also presents years of painstaking 
research and forms an immensely valuable departure point for the scholar and the 
student of naval history.  

The Power and the Glory: Royal Navy Fleet Reviews from 
Earliest Times to 2005 by Steve R Dunn (Seaforth, hard-
back £29.99). This is that rare thing, an important book em-
bellished with some well-chosen and unusual illustrations. 
Here	Steve	Dunn,	who	has	already	written	a	number	of	first-
class studies about the First World War, extends his range 
to cover the naval review as an object lesson in national and 
international politics and in naval strategy. Dunn traces more 
than	fifty	naval	reviews	as	far	back	as	Edward	III	and	1346,	
and	in	doing	so	he	reflects	on	the	rise	and	fall	of	English	–	and	
then British – sea power. He makes the point that the history 
of naval reviews is indeed the history of Britain and the Royal 
Navy – the two are intricately related, and he draws the appropriate lessons, ruing in 
the last chapter that Britain may have abandoned the sovereignty of the seas and natio-
nal	self-defence,	and	that	perhaps	the	fleet	review	of	2005,	to	celebrate	the	bicentenary	
of Trafalgar, became, through an early onset of political correctness, to be not a review 
but the International Festival of Sea, and may have been the last review. It is not sur-
prising that the most reviews, sixteen, were in the heyday of empire which coincided 
with the reign of the Queen-Empress Victoria. To your reviewer the most important of 
these was in 1856 when the Royal Navy did what it does best – by a demonstration of 
strength and mock landings on Southsea beach in front of assembled overseas guests, 
the navy demonstrated that nowhere was out of reach of the Navy, it demonstrated its 
deterrent	effect,	and	established	Pax	Britannica	 for	 the	next	half	century.	This	 is	an	
extraordinarily	good	book	which	sheds	light	on	a	significant	aspect	of	the	Royal	Navy	
in the age of sail as well as in modern times.

What Ship, Where Bound? by David Craddock (Seaforth, softback, £12.99). A brief 
but colourful history of signalling at sea and ashore, with much emphasis of the use 
of	flags,	semaphore	and	telegraph	in	the	age	of	sail,	and	of	how	these	have	evolved	th-
rough	the	ages.	There	are	more	than	200	flags	illustrated	in	this	little	book,	and	while	
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their use at sea changed the telegraph, with shapes or moving 
arms, was developed for long distance communication on 
land. Seamen learned quickly that green was hard to distin-
guish in the gloom or in the distance and that shapes were 
better	 than	stripes.	 In	1805	flags	represented	numbers	(and	
most	of	the	words	in	Popham’s	vocabulary	were	in	groups	of	
three	flags,	hence	the	length	of	Nelson’s	signal	at	Trafalgar)	
but	in	1857	the	first	alphabetic	flags	were	formally	proposed	
(omitting vowels, which signalmen were supposed to infer). 
There is much else to learn here. This book would be handy 
for art historians too, to help read signals in paintings and 
indeed to help to date paintings. Your reviewer did not know 
that	 ‘Bravo	Zulu’	meaning	 literally	“manoeuvre	well	executed”	or	“well	done!”	had	
entered	 the	wider	 language.	 ‘What	Ship,	Where	Bound?’	–	 the	 title	 of	 the	book,	of	
course, derives, from the ordinary challenge at sea when two ships unknown to each 
other meet, and they normally exchange pleasantries – is a fascinating addition the 
literature of the sea.  

19th Century           
Turret versus Broadside: An Anatomy of British Naval Pre-
stige, Revolution and Disaster 1860-1870 by Howard J Ful-
ler (Hellion, paperback, £35). As the lengthy title of this 
book suggests, Fuller is an American who has written a book 
to commemorate the 150th anniversary of the capsize in the 
Sea	of	Death	off	the	north	west	corner	of	Spain	of	HMS	Cap-
tain, a controversial and experimental, low-freeboard, fully 
masted ironclad. Worth keeping on the shelf as much for its 
40-page bibliography and the catalogue of British ironclads 
1860 to 1870, this book is as much about Anglo-US naval 
rivalry, rapidly revolution in the design of ships and guns, 
and changing British foreign policy. It is the era when the 
‘monitor’	was	named	in	the	USA	because	it	was	going	teach	the	British	a	lesson,	and	
ships themselves changed fashion “like ladies change their hats”. The history opens in 
the Russian War 1853-56 with British and French naval attempts to range their guns 
against Russian forts in the Black Sea and in the Baltic. Central to the ensuing ana-
lysis is how the Admiralty gave in to public opinion, John Bull, to accept a ship, HMS 
Captain, built by a private contractor which embodied many design and construction 
errors which compromised her stability. She sank in September 1870 with the loss of 
some 480 lives, including the sons of Hugh Childers, First Lord of the Admiralty, and 
Thomas	Baring,	Under-Secretary	of	State	 for	War.	Fuller’s	book	 is	copiously	 illus-
trated and well captioned and deserves to have been printed in larger format. All the 
more	remarkable	because	it	is	the	first,	after	thirty-two	titles	in	the	Wolverhampton	
Military Studies series, to deal with a naval subject.
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Scandinavian Interest
Sea of Death: The Baltic 1945 by Claes-Göran Wetterholm 
(The History Press, paperback, ...). The Swedish Wetter-
holm specialises in disaster as sea. Earlier works have looked 
at the Titanic and here he writes about the disasters which 
befell a series of ships which were lost through enemy action 
in the Baltic. The enemy here being the trigger-happy Royal 
Air	Force	who	at	the	end	of	May	1945	sank	a	fleet	of	prison	
ships being used to transport the inmates of several German 
concentration camps. Poor intelligence allowed the RAF to 
convince itself that these ships were being used by the SS to 
escape from Germany, when in fact the Nazis were only ob-
sessed with holding onto their prisoners, who had already en-
dured years of appalling mistreatment. The sinking of defenceless merchants was one 
of the largest maritime losses of life during the Second World War, upwards of 10,000 
innocent lives were lost. Wetterholm is pulling his punches when he writes that the kil-
ling of concentration camp victims by the RAF, almost within sight of the advancing 
British army who was coming to liberate them, was – I quote – “a heart-rendering tra-
gedy”.	What	happened	in	Neustadt	Bay	is	an	inconvenient	truth	in	the	RAF’s	narrative	
of the war. Too many questions remain about the passing of vital messages and missing 
papers which might explain the sequence of events but have mysteriously disappeared.

Second World War  
Fabled Fifteen: The Pacific War Saga of Carrier Air Gro-
up 15 by Thomas Kelvey Cleaver (Casemate, softback, 
£18.99). This gripping story of the men and their machines 
is part of the story of how the USA mobilised itself for the 
Second World War, which of course included the development 
and	growth	of	the	US	Navy’s	carrier	aviation	force.	The	story	
turns on USS Essex’s wartime career – in the Mediterranean 
and	 as	well	 as	 the	 Pacific	 –	 but	 concentrates	 on	 the	 perfor-
mance in just six months of the war against Japan of CAG 
15, known as the Fighting Fifteen. Those months in 1944 co-
vered two of the largest naval air battles in history, Battle of 
the Philippine Sea in June and the Battles of Leyte Gulf in 
September.	It	is	an	extraordinary	achievement	that	during	the	Marianas	‘turkey	shoot’	
in June 1944, CAG 15 – the Fighting Fifteen - was awarded 68½ kills and three of its 
Hellcat	pilots	became	‘aces	in	a	day’.	The	author	recounts	the	missions	flown	and	the	
lives	onboard	using	official	records	and	the	oral	histories	of	surviving	veterans.	Their	
planes were the Helldiver, the Avenger and the rugged little Hellcat which did such 
good	service	in	the	USN	and	the	RN.	By	war’s	end	USS	Essex had garnered thirteen 
battle honours, the third highest number in the US Navy, but the focus of this book is 
on	the	people	who	flew	the	planes,	and	in	telling	the	human	aspect	of	war	Cleaver	has	
added usefully to our knowledge of war is fought.
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Narvik: The Struggle of Battle Group Dietl in the Spring of 
1940 by Alex Buchner (Casement, hardback, £35). The Ger-
mans invaded Norway in 1940 to ensure the supply of iron ore 
from Sweden via the railhead and port of Narvik. There were 
two naval battles in April which the British won but ashore the 
Allies were unable to exploit this success. The German com-
mander, Dietl, was outnumbered until reinforced by sailors 
from	sunken	ships,	by	‘health	specialists’	who	took	the	train	
from Sweden, and, towards the end of the campaign by 1,000 
paratroopers. Dietl had surprise on his side and a core of his 
men were experts in mountain warfare which gave him an ad-
vantage over the Allies. However, not even Hitler thought that 
Dietl could hang on to his gains, and the battle swung against him when the British 
land forces were reinforced by French and Polish troops, and for several weeks in May 
the	fighting	around	Narvik	was	the	only	fighting	in	the	Second	World	War.	The	Nor-
wegian army too enjoyed some success against the Germans, but the Allied strategy 
was	over	cautious	and	Dietl,	instead	of	fleeing	over	the	mountains	into	neutral	Sweden,	
gradually pushed back. Finally events elsewhere, leading to the Fall of France, obliged 
the	Allies	 to	withdraw.	This	book	 in	 a	 series	 ‘Die	Wehrmacht	 im	Kampf’	 is	 a	first	
translation into English of the German perspective of these operations and based on 
German	sources.	General	Eduard	Dietl’s	military	prowess	is	evidenced	throughout	but	
his fanatical Nazism is not mentioned. Of interest to naval historians as an object lesson 
in how naval success can be wasted.

Raising the Red Banner: The Pictorial History of Stalin’s 
Fleet 1920-1945 by Vladimir Yakubov and Richard Worth 
(Pen and Sword, hardback, US$27.99). An interesting his-
torical perspective of the Soviet Fleet before and during the 
Second World War. Vladimir Yakubov is a Russian-speaking 
Ukrainian who served in the US Navy and here, using some 
200 pictures which have rarely been published, he and Ric-
hard Worth present a unique publication about the Soviet 
navy, a navy which lacked the opportunity to distinguish 
itself and was regarded as a mere an adjunct of the Soviet 
armies. Stalin had inherited the imperial navy which was dis-
persed and obsolete by obsolete by 1920. He rebuilt the navy 
using German and Italian technology which had been plundered or bartered, and by 
copying British designs which had, for example, been sold to Estonia before it was 
sucked into the Soviet empire. More technology was gathered when the 1917-vintage 
British submarine L-55 was trawled up in the Baltic, rebuilt, and survived in service 
until	 the	1950s.	There	 is	an	epilogue	which	briefly	examines	 the	German	and	Japa-
nese ships which the Soviets gained as war reparations in the 1940s and 50s. With 
so much opportunity to examine foreign designs it is no wonder that the Russian 
navy today is able to build powerful looking warships. The Russians even continued
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the Soviet pre-war system of project numbering and Raising the Red Banner does much 
to explain the state of the Russian navy today.

The Iron Sea: How the Allies Hunted and Destroyed Hitler’s 
Warships by Simon Read (Hachette Books, hardback, 
US$30). Here Simon Read, an acclaimed American military 
historian and author of a previous book about the young Win-
ston Churchill, retells the war at sea using a wealth of Bri-
tish secondary sources and online material, larded with more 
than	a	score	of	oral	histories	from	the	Imperial	War	Museum’s	
sound archives. Chapters include the loss of HMS Hood, the 
hunt for the Bismarck, the Channel Dash, the raid on St Nazai-
re, the midget submarine attack on Tirpitz, the Battle of North 
Cape	and	many	others,	all	told	with	a	flair	for	human	incident	
and with imagination. For those unfamiliar with these episo-
des of the war at sea, particularly with reference to the defeat of the German navy, this 
is an extremely useful primer. In the back cover blurb other reviewers have described 
Read’s	work	as	rip-roaring,	brimming	with	vivid	prose,	possessing	a	scintillating	prose	
style, and fast-paced in which events all come viscerally to life in this narrative thriller. 
There is little more that this reviewer can add. 
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News from the seas of China and Indo-Pacific 
region
1 March—15 June 2021
5 March 2021
The	U.S.	 Indo-Pacific	Command	 has	 submitted	 to	Congress	 the	 Pacific	Deterrence	
Initiative (PDI). The U.S. will bolster its conventional deterrence against China, esta-
blishing	a	network	of	precision-strike	missiles	along	the	so-called	first	island	chain	as	
part of $27.4 billion in spending over the next six years.
For	fiscal	2022,	it	has	requested	$4.7	billion,	which	is	more	than	double	the	$2.2	bil-

lion	earmarked	for	the	region	in	fiscal	2021.
When	China’s	U.S.	$200	billion	defense	budget	is	primarily	focused	on	confronting	

the	United	States	in	the	Western	Pacific,	there	is	just	no	chance	that	a	program	of	this	
size will rebuild U.S. preponderance and restore deterrence.
7 March 2021
The Foreign Ministers of Iran and China signed a 25-year cooperation agreement.
The	18-page	document	allows	China	to	expand	presence	in	Iran’s	banking,	telecom-

munications, ports, railways, and dozens of other projects.
In exchange, China would receive a regular and heavily discounted supply of Iranian 

oil over the next 25 years. It also includes military cooperation, giving China a foot-
hold in a region. There will be joint training, weapons development, and intelligence 
sharing.
7 March 2021
China’s	maritime	militia	has	shown	up	 in	 force	at	Union	Banks,	an	atoll	within	 the	
Philippine’s	EEZ	claim.	According	to	the	Philippine	Coast	Guard,	about	220	maritime	
militia	vessels	were	anchored	in	a	line	off	Whitsun	Reef,	one	of	the	atoll’s	reefs.	

 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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It is a “boomerang-shaped” submerged feature at the northeastern tip of Union Banks 
Whitsun is the largest feature at the atoll, and its longest stretch measures about four 
miles	in	length;	if	reclaimed	by	dredging	and	filling,	it	would	provide	ample	space	for	a	
strategic runway. It lies about 50 NM of Mischief Reef, 100 NM from Fiery Cross Reef 
and	65	NM	from	Subi	Reef,	the	three	China’s	PLA	air/naval	bases	built	on	reclaimed	
land in the Spratly Islands.
9 March 2021
The	U.S.	commander	of	Indo-Pacific	Command	Adm.	Philip	Davidson	told	the	Senate	
Armed Services Committee that if the U.S. Navy does not increase its forward-de-
ployed	presence	in	the	Western	Pacific,	it	risks	being	outclassed	by	a	growing	number	
of sophisticated Chinese warships. By 2025, the U.S. Navy projects that China will 
be	able	to	field	six	amphibs,	three	carriers	(of	varying	sophistication)	and	more	than	
50 advanced multirole surface combatants in the region. China could invade Taiwan 
by 2027.
10 March 2021
The Arleigh Burke-class guided-missile destroyer U.S.S. John	Finn (DDG 113) transi-
ted the Taiwan Strait.	John	Finn, part of the Theodore	Roosevelt Carrier Strike Group, 
is on a scheduled deployment to the U.S. 7th Fleet area of operations.
12 March 2021
First	Quad	leaders’	summit.	The	virtual	meeting	of	Quadrilateral	Security	Dialogue	
partners Australia, India, Japan and the United States (Quad 2.0) is a potent promise for 
the reborn “democratic security diamond.” The logic of the democracy diamond today 
is to outplay and outweigh a China that the U.S. describes as an assertive competitor, 
“combining its economic, diplomatic, military, and technological power to mount a 
sustained challenge to a stable and open international system.”
16 March 2021
The U.S. Navy and the Marine Corps have published a new joint strategy for building 
and deploying unmanned systems, autonomous vessels, subs and aircraft.
The	Navy’s	new	“Unmanned	Campaign	Framework”	asserts	that	“a	traditional	force	

structure will not be enough” in a confrontation with another great power (China). It 
lays out a proposal for augmenting the manned force with a new generation of autono-
mous platforms, which would provide additional capacity and capability.
18 March 2021
A massive new military heliport is under construction in Zhiangpu, China. It is very 
close to the Taiwan Strait. The facility, which is only 150 miles from Taiwan, and even 
closer to various islands that Taiwanese authorities control. This makes it strategically 
positioned to support any future operations to control the Strait or even invade Taiwan.
24 March 2021
The Indian Navy has informed the Narendra Modi government that the plan to build six 
nuclear-powered attack submarines (SSNs) should take priority over the project to build 
a third aircraft carrier (also called indigenous aircraft carrier 2). 
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25 March 2021
Taiwan has begun mass production of a long-range missile and is developing three 
other models to develop its strike capacity.
The	island’s	armed	forces	are	in	the	middle	of	a	modernization	program	to	offer	a	

more	effective	deterrent,	including	the	ability	to	hit	back	at	bases	deep	within	mainland	
China	in	the	event	of	a	conflict.
25 March 2021
North	Korea	launched	two	short-range	ballistic	missiles	off	its	east	coast,	 in	 its	first	
significant	provocation	against	the	United	States	under	President	Biden.	It	is	the	first	
ballistic missile test by North Korea in a year.
26 March 2021
20 PLA aircraft, including two Y-8 anti-submarine warfare aircraft, a KJ-500 early 
warning	aircraft,	four	H-6K	bombers,	10	J-16	fighter	jets,	two	J-10	fighter	jets	and	a	
Y-8	 reconnaissance	 aircraft	 entered	 Taiwan’s	 self-proclaimed	 southwest	 air	 defense	
identification	zone	(ADIZ).

Unlike the daily PLA exercises which often feature a small number of reconnaissan-
ce	aircraft,	this	exercise	featured	a	large	warplane	fleet	with	multiple	types	of	aircraft,	
pointed	at	a	potential	military	conflict	against	Taiwan.

28 March 2021
India and U.S. forces performed a two-day naval exercise in eastern Indian Ocean 
region

The Indian Navy deployed its warship Shivalik and long-range maritime patrol 
aircraft P8I in the “PASSEX” exercise while the U.S. Navy was represented by the 
USS Theodore	Rosevelt carrier strike group.

1 April 2021
The Philippine military has found “illegal” structures on reefs at Union Banks, a drow-
ned atoll where Chinese maritime militia vessels have been massing over the course of 
the	past	month.	Over	200	People’s	Armed	Forces	Maritime	Militia	(PAFMM)	trawlers	
were sighted at Whitsun Reef—the largest submerged feature in the atoll—on March 
7 and again on March 24. Most have since dispersed to other Chinese-claimed islands 
in the area, but dozens remained.

4 April 2021
China’s	first	aircraft	carrier,	the	Liaoning, passed through the Miyako Strait, just sout-
hwest	of	Okinawa.	It	was	escorted	by	five	ships.
•	 2 Type 052D Luyang class destroyers
•	 1 Type 055	Renhai class missile destroyer
•	 1 Type 054A	Jiangkai class II frigate
•	 1 Type 901 Fuyu class fast combat support ship
The	group	was	on	its	way	to	the	Pacific.
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5 April 2021
The multinational naval exercise	La	Pérouse	kicked	off	in	the	Eastern	Indian	Ocean.	
Ships and aircraft of the Royal Australian Navy (RAN), French Navy, Indian Navy, 
Japan Maritime Self-Defence Force (JMSDF) and United States Navy (USN) took part 
in the three-day exercise. La	Pérouse was led by the French Navy with participation 
of Mistral-class LHD Tonnerre and La Fayette-class frigate Surcouf. The U.S. Navy 
was represented in the exercise by San Antonio-class amphibious transport dock ship 
Somerset.	Her	Majesty’s	Australian	Ships	(HMAS)	Anzac, a frigate and tanker Sirius 
have been deployed by the Royal Australian Navy for participation in the exercise 
while Japan Maritime Self-Defence Ship (JMSDF) was represented by the destroyer 
Akebono. In addition to the ships, helicopters embarked onboard ships will also par-
ticipate in the exercise. Indian Navy Ships INS Satpura (with an integral helicopter 
embarked) and INS Kiltanalong with P-8I Maritime Patrol Aircraft are participating, 
for	the	first	time

8 April 2021.
Taiwanese	 coast	 guard	 has	 recently	 identified	 Chinese	 unmanned	 aerial	 vehicles	
(UAVs) operating near Pratas, which sits about 170 nautical miles to the southeast of 
Hong Kong in the northern part of the South China Sea.
Taiwanese	forces	warned	that	they	would	open	fire	on	UAVs	that	fly	over	the	island,	

which is also claimed by China.

11 April 2021
North Korea will launch soon a new 3,000-ton SLBM ballistic missile submarine. It 
will be capable of launching ballistic missiles such as the Pukguksong-3. 

The ballistic missile Pukguksong-3 is a two-stage, solid-fuel ballistic missile. It has 
an estimated length of 7.8–8.3 meters, a diameter of 1.4 to 1.5 meters and an estimated 
range of 1,900 km.

16 April 2021
President	Joseph	R.	Biden	welcomed	Prime	Minister	Suga	Yoshihide	for	the	first	fo-
reign-leader visit of his presidency. They committed to further strengthening the U.S.-
Japan Alliance to expand on this vision, and fully endorsed the March 2021 Joint Sta-
tement of the U.S.-Japan Security Consultative Committee. Japan resolved to bolster 
its own national defense capabilities to further strengthen the Alliance and regional 
security.	The	United	States	restated	its	unwavering	support	for	Japan’s	defense	under	
the U.S.-Japan Treaty of Mutual Cooperation and Security, using its full range of capa-
bilities,	including	nuclear.	It	also	reaffirmed	the	fact	that	Article	V	of	the	Treaty	applies	
to the Senkaku Islands.

21 April 2021
Indonesian Navy submarine K.R.I. Nanggala	went	missing	during	a	drill	off	Bali	with	
53 crew members aboard. It was found on 24 April, broken in three parts. The wreck 
was found at a depth of 838 m 
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On 3rd May Three Chinese ships, one with a manned submersible capable of descen-
ding to 10,000 meters (32,800 ft), have arrived in Indonesian waters to help retrieve the 
submarine. On 2nd June Indonesia has given up on raising the submarine to the surface.

23 April 2021
China	commissioned	60,000	tons	worth	of	major	vessels	officially	putting	into	service	
the sixth Type 094 (Jin-class) nuclear-powered ballistic missile submarine Changz-
heng-18,	the	first	Type	075	(Yushen-class)	amphibious	helicopter	carrier	Hainan and 
the second Type 055 (Renhai-class) guided-missile cruiser Dalian on the 72nd anni-
versary of its Navy.

The unprecedented triple commissioning was carried out in a ceremony held at the 
Yulin naval complex near the city of Sanya on the southern Chinese island of Hainan.

24 April 2021
Following the mass deployment of Chinese maritime militia vessels to Philippine-
claimed Whitsun Reef in the Spratly Islands in March, the Philippine Coast Guard and 
Bureau of Fisheries have launched an eight-vessel exercise near contested land features 
in the region—drawing criticism from Beijing. 

The Philippine Coast Guard exercises were taking place near Scarborough Shoal and 
Philippine-held Thitu Island.

25 April 2021
Vietnam passed a law in 2009 that authorizes its maritime militia to conduct sea pa-
trols, surveillance, confront and expel intruding foreign vessels in defense of Vietna-
mese-controlled islands and reefs. 
The	European	Union	has	estimated	that	about	8,000	fishing	boats	and	46,000	fish-

ermen	 are	 part	 of	Vietnam’s	maritime	militia.	According	 to	 a	Chinese	 source,	 it	 is	
building up its maritime force in the South China Sea to 70,000 trained militiamen. 

The missions include covert spying on Chinese military facilities and ships, and 
sometimes deliberately clashing with Chinese coast guard vessels to attract Western 
media attention.
27 – 29 April 2021
General Wei Fenghe, Defence Minister and a member of the 19th Central Committee 
of	the	Chinese	Communist	Party	officially	visited	to	Sri	Lanka	between,	with	a	delega-
tion	of	37	high-ranking	officials.	General	Wei	is	also	a	member	of	the	Central	Military	
Committee and State Councilor. 

The bilateral discussions focused on strengthening relations in all sectors, including 
the military. A Military Assistance Protocol was signed. 
27 April 2021
China’s	Ministry	of	Natural	Resources	released	high-definition	maps	of	the	disputed	
Diaoyus (Senkakus) chain, which is administered by Tokyo.

The survey of the Diaoyu Islands covers the main island and two smaller nearby 
islets. The dispute has been a source of tension between the two countries, particularly 
since 2012, when the Japanese government nationalized the land from private owners.
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27 April 2021
Four	years	after	France’s	first	strategic	review,	the	Macron	government	is	updating	it:	
Strategic Update 2021. Its primary conclusion: Europe may become less relevant as 
Great Powers such as Russia and China gain strength. France and its allies are also 
worried about emboldened regional powers such as Turkey and Iran.

Facing new types of threats, the French government has been very steady in de-
veloping new strategies in domains now considered crucial such as cyber (in 2018), 
space	(in	2019),	artificial	intelligence	(2019),	long-range	power	projection	(associa-
ted	with	a	new	Indo-Pacific	strategy	in	2019),	and,	finally,	energy	(in	2020).	It	in-
tends to pursue investments meant to enhance France and European strategic auto-
nomy	in	game-changing	domains	and	breakthrough	technologies,	such	as	artificial	
intelligence.

30 April 2021
Indonesia is looking at acquiring submarine rescue ship and 3 new submarines. The 
Navy	is	talking	to	France’s	Naval	Group	and	Germany’s	ThyssenKrupp	Marine	Engi-
neering	regarding	offers.
Indonesia’s	strategic	planning	suggests	that	the	TNI-AL	should	have	at	least	12	sub-

marines	in	its	fleet.	Currently,	the	TNI-AL	only	has	1	remaining	Cakra-class	subma-
rine, and 3 Nagapasa-class submarines.

2 May 2021
China’s	Shandong	aircraft carrier task group conducted an exercise in the South China 
Sea.
The	exercise	was	described	as	routine	training	and	part	of	the	Chinese	navy’s	an-

nual work plan. The Shandong	entered	service	in	2019	and	is	the	newet	of	China’s	two	
carriers.

3 May 2021
Philippine	foreign	minister	Teodoro	Locsin	intensified	the	pushback,	going	beyond	the	
usual bounds of diplomatic decorum. “China, my friend, how politely can I put it? Let 
me see… O … get the _____ out,” he wrote in a Twitter post. 
The	 same	 day,	Locsin’s	ministry	 accused	 the	China	Coast	Guard	 of	 engaging	 in	

dangerous maneuvers in the vicinity of Philippine assets. The ministry asserted that 
Chinese white-hull vessels have been “shadowing, blocking, [making] dangerous 
maneuvers, and radio challenges” of Philippine vessels during an exercise near Bajo 
de Masinloc on April 24 and 25.

5 May 2021
The	Philippines	has	rejected	an	annual	summer	fishing	ban	imposed	by	China	in	the	
disputed	South	China	Sea	and	encouraged	 its	boats	 to	keep	fishing	 in	 the	country’s	
territorial waters.
The	fishing	moratorium	imposed	by	China	since	1999	runs	from	May	1	to	Aug.	16	

and	covers	areas	of	the	South	China	Sea	as	well	as	other	waters	off	China.
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5 May 2021
China	has	drawn	up	plans	to	upgrade	an	airstrip	and	bridge	on	one	of	Kiribati’s	remote	
islands about 3,000 km southwest of Hawaii, in a bid to revive a site that hosted military 
aircraft during World War II.

6 May 2021
The	National	Development	and	Reform	Commission	 (NDRC),	China’s	 top	planning	
agency announced that it had suspended all contacts under its bilateral Strategic Eco-
nomic	Dialogue	with	Australia	“indefinitely.”

10 May 2021
Since	the	return	of	the	Rajapaksa	brothers	to	office	as	president	and	prime	minister	in	
Sri	Lanka,	Colombo’s	relations	with	China	have	improved	dramatically.	The	Sri	Lan-
kan Parliament decided to postpone a debate on the controversial Colombo Port City 
Economic	Commission	Bill.	 The	 bill	was	 seen	 as	 supporting	China’s	 interests,	 and	
tantamount to ceding control over Colombo Port City. It triggered a domestic political 
storm.

11 – 16 May 2021
France	for	the	first	time	joined	Japan-U.S.	joint	ground	exercises	being	staged	in	south-
western Japan to simulate regaining control of remote islands from enemy forces.
The	military	drills	reflect	growing	concern	about	Beijing’s	assertiveness	in	the	South	

and East China seas.
Japan’s	Ground	Self-Defense	Force,	joined	by	U.S.	Marines	and	French	troops,	si-

mulate ways to regain territory at the GSDF Kirishima training area straddling Kago-
shima and Miyazaki prefectures.

11 May 2021
China has revised its domestic maritime navigation law to substitute references 
to China’s “coastal” waters with references to China’s “maritime jurisdiction.” 
The	revised	“Maritime	Traffic	Safety	Law”	expands	the	geographic	jurisdiction	of	

China’s	maritime	safety	agency	to	cover	all	of	China’s	“maritime	jurisdiction,”	and	it	
authorizes the agency to exercise several new powers. The agency is now empowered 
to	 order	 foreign-flagged	vessels	 to	 depart	Chinese-claimed	waters	 if	 the	 vessels	 are	
assessed to be conducting a “non-innocent” passage or are deemed a security threat. 
Chinese law enforcement may also pursue a vessel into international waters if needed.

11 May 2021
The EU-China Comprehensive Agreement on Investment (CAI) was agreed to in prin-
ciple 30 December 2020, following a virtual summit between EU and Chinese leaders. 
Europe said it was the most ambitious trade deal China had ever undertaken with a 
third party.  
However,	efforts	to	get	the	deal	ratified	by	lawmakers	in	the	European	Parliament	

have been halted.
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13 May 2021
Philippines is planning to turn Thitu Island in the Spratly archipelago into a new logis-
tics and resupply base, in order to support its presence and law enforcement operations 
in the disputed area.

Thitu (Pag-Asa) is a lightly garrisoned island with a barracks and an unpaved air-
strip. It has been occupied by the Philippines since the 1970s. Manila has been gra-
dually investing in improvements, including a small harbor and beaching ramp for 
construction work. 
19 May 2021
Guided-missile destroyer U.S.S. Curtis Wilbur (DDG-54) transited the Taiwan Strait 
drawing	protests	from	Chinese	military	officials.
3 June 2021
China’s	most	advanced	lightweight	tank	Type	15	enters	PLA	Navy	Marine	Corps	ser-
vice. The tank excels at amphibious landings and fast reaction tasks, making it very 
suitable for the Marine Corps.
3 June 2021
In an executive order issued Thursday, the Biden administration implemented a ban on 
all	U.S.	investment	in	four	of	China’s	biggest	maritime	companies—including	China	
State	 Shipbuilding	Corporation	 (CSSC),	 the	world’s	 largest	 commercial	 shipbuilder	
and	the	linchpin	of	China’s	naval	modernization	effort.
8 June 2021
U.S. Senate passed a broad U.S.$250 billion legislation to counter and compete with 
China.

U.S. Innovation and Competition Act of 2021 brought together a coalition of progres-
sives, moderates and conservatives who have become united in their view the Chinese 
government under the rule of Xi Jinping has become a threat to global stability and 
American power.
10 June 2021
China’s	National	People’s	Congress	Standing	Committee	has	passed	an	anti-sanction	
law,	providing	legal	backing	for	Beijing’s	measures	to	counter	foreign	sanctions.
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