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Meddelanden 
från

Kungl. Örlogsmannasällskapet

Nr 3/2022. Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde onsdagen den 
16 februari, 2022.
(För TiS anpassat utdrag ur protokoll)
Sammanträdet ägde rum via digitala medier från Sjöfartshuset den 16 februari med 
början klockan 18:00. Sammanträdet inleddes med ett slutet sammanträde för KÖMS 
ledamöter. Den öppna delen av sammanträdet började klockan 18:15. Till den öppna 
delen inbjöds övriga intresserade att delta i sammanträdet.

Sammanträdet var ett digitalt sammanträde där ledamöterna och övriga genom en 
särskild länk kunde delta från hemmet eller annan plats.

§ 1 Förklarade ordföranden sammanträdet öppnat.

§ 2 Meddelades att sedan föregående möte har såvitt känt ingen ledamot avlidit.

§ 3 Föredrogs sammanträdesprotokoll från föregående sammanträde och godkändes  
  och lades till handlingarna.

§ 4  Ordförande orienterade om det säkerhetspolitiska läget.
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§ 5  Inträdesanförande genomfördes av ordinarie ledamoten Fredrik Peedu under   
  rubriken Officer - Quo vadis? Anförandet avslutades med en kort frågestund.

  Därefter följde orientering i aktuellt ämne av vetenskapsgren II där utredaren   
	 	 Gunnar	Eriksson	(avdelningschef	på	Myndigheten	för	trafikanalys)	föredrog		 	
	 	 rapporten	”Sveriges	framtida	behov	av	kvalificerad	sjöfartskompetens”.		 	
  Orienteringen följdes av en frågestund.

§ 6 Sekreteraren orienterade om att:

  Nästa ordinarie sammanträde äger rum 16 mars 2022 i Stockholm kl. 18:00 på  
  Sjöhistoriska museet. Stadgeenliga förhandlingar genomförs och därefter   
  hålls ett öppet sammanträde. Inträdesanförande sker av ordinarie ledamoten    
  Jonas Kindgren, därefter orienterar vetenskapsgren III i aktuellt ämne.

  Förslag till nya ledamöter skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 april 2022.  
	 	 Invalsblankett	i	digitalt	format	finns	hos	sekreteraren.	Förslagen	ska	vara		 	
  undertecknade av minst tre ledamöter. Förslagen sänds med ordinarie post   
	 	 till	akademiens	postadress	samt	i	en	digital	version	(wordformat)	till	sekre-	 	
  teraren på adress: secretary@koms.se

§ 7 Förklarades sammanträdet för avslutat.

Vid protokollet;

Anders Johnson
Akademiens sekreterare

Nr 4/2022. Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i Stockholm 
onsdagen den 16 mars, 2022.
(För TiS anpassat utdrag ur protokoll)
Sammanträdet ägde rum i Sjöhistoriska museets hörsal onsdagen den 16 mars 2022 
med början klockan 18:00. Sammanlagt 49 ledamöter och övriga inbjudna deltog i 
sammanträdet varav 24 på plats och 25 via digital media.

§ 1 Sammanträdet förklarades för öppnat.

§	2	 Meddelades	att	sedan	föregående	möte	har	förre	överingenjören	vid	FOI,	ordi-	 	
  narie ledamoten 1225 Johan Tunberger avlidit den 11 januari 2022 samt att   
  ordinarie ledamoten 1260 överste Mats Westin avlidit den 21 februari 2022.   
  Ordföranden påkallade en stunds tystnad.

§ 3 Föredrogs sammanträdesprotokoll från föregående sammanträde som med   
  godkännande lades till handlingarna.

§ 4  Ordförande orienterade om det säkerhetspolitiska läget.
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§ 5  Genomfördes inträdesanförande av ordinarie ledamoten Jonas Kindgren med   
  efterföljande frågestund.

	 	 Redovisades	analys	och	genomfördes	en	diskussion	om	det	rådande	säkerhets-	 	
  politiska läget av KÖMS ordförande och ordinarie ledamoten Niklas Granholm.

§ 6 Orienterade sekreteraren om kommande sammanträde genomförs den 20 april   
	 	 2022	kl.	18:00	i	Karlskrona	på	Sjöofficersmässen,	Amiralitetstorget	7.	Vid		 	
  sammanträdet kommer stadgeenliga förhandlingar genomföras rörande   
  revisionsberättelse för 2021 och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen, beslut om  
  årsavgifter och sammanträdesdagar för 2023 samt en första diskussion om de   
	 	 föreslagna	kandidaterna	till	inval.	Inträdesanförande	hålls	av	ordinarie	leda-	 	
  moten John Theander. 

§ 7 Orienterade sekreteraren att förslag till nya ledamöter skall vara styrelsen   
  tillhanda senast den 1 april 2022. 

§ 8 Förklarades sammanträdet för avslutat.

Vid protokollet;

Anders Johnson
Akademiens sekreterare

Nr 5/2022. Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i Karlskrona 
onsdagen den 20 april, 2022.
(För Tis anpassat utdrag ur protokoll)
Sammanträdet ägde rum onsdagen den 20 april 2022 med början klockan 18:00 på 
Sjöofficersmässen,	Amiralitetstorget	7	i	Karlskrona,	i	närvaro	av	35	ledamöter	varav	
19 via digitala media.

§ 1 Förklarades sammanträdet för öppnat.

§ 2 Föredrogs sammanträdesprotokoll från sammanträdet den 16 mars i Stockholm  
  som med godkännande lades till handlingarna.

§	3	 Orienterade	ordförande	om	akademiens	goda	kontaktar	med	de	nordiska	län-	 	
  derna, Frankrike och Tyskland. Särskilt nämndes mötet och samarbetet med   
  franska Académi de Marine. 

	 	 Då	marinen	firar	500	år	i	juni	kommer	akademien	att	anordna	lunch	inklusive		 	
  seminarium för ledamöter och medföljande den 7 juni på Sjöfartshuset. En   
  särskild inbjudan kommer att tillställas ledamöterna.

§	4	 Föredrog	kassaförvaltaren	en	kort	sammanfattning	av	ÅR	2021	finansiella		 	
  instrument vilken kommenterades av ordförande. Därefter redovisades   
  revisionsberättelsen för 2021. 
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  Som underlag för beslut om ansvarsfrihet för styrelsen, beslut om årsavgift   
  2023 samt sammanträdesdagar för 2022 – 2023 redovisades att 56 röster hade   
  inkommit per mejl samt att 3 poströster inkommit per post, samtliga röster   
  redovisade ja på de ställda frågorna.

  Ställdes fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Beslutade sammanträdet att   
  bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

§	5	 Beslut	om	årsavgift	2023	och	sammanträdesdagar	för	2022	-	2023.

  Orienterade ordföranden att samverkan kring mötesdagana med KKrVA har   
  genomförts, men att KKrVA beslutar sina sammanträdesdagar senare än KÖMS.
   Förändringar kan komma att övervägas då våra sammanträden kolliderar   
  med avd II i KkRVA.

  Beslutades om följande sammanträdesdagar för 2022 – 2023:
•	 Onsdagen den 30 november 2022 i Stockholm, 
•	 Måndagen den 23 januari 2023 i Karlskrona, 
•	 Onsdagen den 15 februari 2023 i Stockholm, 
•	 Onsdagen den 15 mars 2023 i Stockholm, 
•	 Onsdagen den 19 april 2023 i Karlskrona, 
•	 Onsdagen den 24 maj 2023 i Göteborg, 
•	 Onsdagen	den	23	augusti	2023	i	Stockholm	(nomineringssammanträde),
•	 Onsdagen	den	20	september	2023	i	Stockholm	(valsammanträde),
•	 Onsdagen den 11 oktober 2023 i Göteborg,
•	 Onsdagen	den	15	november	2023	i	Göteborg	(högtidssammanträde).

  Beslut om årsavgift för verksamhetsåret 2023. Beslutades om oförändrad   
  ledamotsavgift om 500 kronor för 2023.

§	6	 Höll	ordinarie	ledamoten	John	Theander	inträdesanförande	under	rubriken	-		 	
  Optimera eller kulminera – tänk nytt, tänk gammalt och möt en ny marin era.   
  Följde lång och initierad frågestund.

§ 7 Orienterade sekreteraren om årets kandidater för inval, som är sju ordinarie   
  ledamöter och en korresponderande ledamot. Genomfördes efter sekreterarens   
	 	 orientering	om	kandidaterna	en	diskussion	om	respektive	kandidat	där	förslags-	
	 	 ställande	ledamöter	fick	möjlighet	att	komplettera	sekreterarens	orientering.		 	
	 	 Deltagande	ledamöter	fick	möjligheter	att	lämna	synpunkter.	

  Ordföranden orienterade om att innan valsammanträdet som genomförs den 21  
  september kommer kandidaterna för inval att presenteras vid de ordinarie   
  sammanträdena i Göteborg i maj samt i Stockholm i augusti.

§	8		 Redovisades	styrelsens	bristanalys	med	efterföljande	diskussion	med	ledamö-	 	
  terna. Styrelsens förslag är att 3 ordinarie ledamöter ska föreslås för inval,   
  vilket ska beslutas vid nomineringssammanträdet i Stockholm i augusti.
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§ 9 Övriga frågor, inga övriga frågor framfördes.

§10 Genomfördes redovisning och diskussion om det säkerhetspolitiska läget   
  med anledning av Rysslands anfallskrig mot Ukraina av ordinarie ledamoten  
  Niklas Granholm och Ordföranden. 

§ 11 Förklarades sammanträdet för avslutat.

Vid protokollet;

Anders Johnson
Akademiens sekreterare

Fabian och Ewa Tamms stipendium
Fabian och Ewa Tamms stipendium på 30 000 kronor utdelas för vetenskapligt arbe-
te inom sjötaktik – även innefattande utvecklingen av vapenbärare, vapen och hjälp-
medel – navigation, sjöfart och den maritima miljön. Stipendiat skall genom studier, 
resor etc. på vetenskaplig grund utveckla ett delområde inom ovan angivna områden. 
Arbetet skall redovisas för akademien skriftligt senast ett år efter utdelningen.

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

Ansökan om Fabian och Ewa Tamms stipendium skall vara Kungl. Örlogsmannasäll-
skapet tillhanda senast den 12 augusti 2022. Ansökan skall förutom namn och adress 
m.m. innehålla ämnesområde och syfte samt översiktlig disposition och arbetsplan.

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

Ändrad adress?
Det är viktigt att akademiens sekreterare och redaktören för 
Tidskrift i Sjöväsendet får kännedom om ändrad postadress. 

Vänligen anmäl detta snarast till antingen: 
secretary@koms.se eller editor@koms.se 
Anmälan kan också göras brevledes till: 

Kungl. Örlogsmannasällskapet, c/o Bo Rask, Teatergatan 3, 1 tr.
111 48 Stockholm
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Ordföranden har ordet

Den under lång tid försämrade säkerhetspolitiska 
situationen i vårt närområde har under senvintern 
utvecklats till ett fullskaligt krig i och omkring 
Ukraina.

Ryssland har kallat det specialoperation och spri-
der lögner och desinformation externt och internt 
som är lätt att genomskåda tack vare underrättel-
setjänster och fri media i väst och fria demokratier.

Rysslands försök att splittra EU, NATO och USA har misslyckats och sällan har väst 
varit så enade mot Rysslands anfallskrig. Ett anfallskrig som har kört fast och med stort 
mänskligt lidande som följd. Hur Ryssland skall kunna vända detta till någon form av 
seger är svårt att förstå.

Diskussioner i landet om NATO medlemskap och höjning av Försvarsanslaget till 
2 % av BNP har gått otroligt fort under senvintern. Det verkar nu som om Finland är 
på väg in i NATO och det naturliga genom vårt säkerhetspolitiska samarbete är att 
länderna emellan kommer fram till en gemensam slutsats.
Det	känns	som	mycket	 länge	sedan	vi	var	på	flera	örlogsbesök	 i	Kaliningrad	och	

samövade	med	deras	 robotsbåtsförband	och	utbytte	erfarenheter	 i	 slutet	på	 -90	 talet	
och	början	på	2000-talet.	

Vår relation med Ryssland kommer att vara förändrad för mycket lång tid framöver. 
Sanktioner och energiförsörjning kommer att påverka oss alla framöver, men är ingen-
ting mot vad det ukrainska folket nu får utså.

I vårt arbete med att utveckla KÖMS internationellt har jag tillsammans med Lars 
Wedin besökt Académie de Marine i Paris under våren och kopplat upp oss mot Frank-
rike. Tidigare har vi utvecklat vår relation med Tyskland genom Deutches Maritimes 
Institut. Nu är vi sammankopplade med även Belgien och Portugal för tankeutbyten 
och diskussioner för utveckling och argumentation för säker sjöfart och maritim ut-
veckling.

Med den säkerhetspolitiska försämring vi lever i just nu är det internationella tanke 
och erfarenhetsutbytet av stor vikt.

I samband med marinen 500 år har vi bokat Sjöfartshuset i Gamla Stan den 7 juni 
för lunch och föredrag för ledamöter och medföljande. Det kommer att komma en 
särskild inbjudan i närtid. Då får vi möjlighet att uppdatera oss och samtidigt markera 
marinen 500 år.

Väl mött!
Anders Grenstad
Ordförande i Kungl. Örlogsmannasällskapet
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Ärade läsare,
När detta skrivs har kriget mellan Ryssland och Ukraina pågått i drygt en månad. 
Mycket har hänt! Den europeiska säkerhetsordningen är passé. Ryssland har utnyttjat 
militärt våld för att påtvinga ett suveränt grannland sin vilja bland annat innebärande 
förändring av gällande gränser och att förneka Ukraina att själva besluta om sin ut-
veckling och sina säkerhetspolitiska relationer. Från ett ryskt perspektiv går kriget inte 
bra.	Offensiven	har	på	flera	frontavsnitt	kört	fast	på	grund	av	en	orubblig	och	impo-
nerande stridsvilja samt moral hos de ukrainska förbanden och folket. Flera krigsbrott 
har tydligt begåtts med en grymhet som saknar motstycke. Samtidigt har vad som nu 
kan bedömas den ryska krigsmakten har uppvisat svagheter vad gäller moral, logistik, 
kommunikation, planering och försörjning. De ryska logistikförbanden har misslyck-
ats med att försörja anfallsförbanden med drivmedel, ammunition och övriga förnö-
denheter. Sannolikt har den ryska politiska och militära ledningen även underskattat 
sin motståndare. Precis som Hitler inför operation Barbarossa, som noggrant hade stu-
derat	vinterkriget	mellan	Ryssland	och	Finland	1939-1940.	Han	konstaterade	att	Röda	
armén uppenbarligen inte var redo för strid. ”Vi behöver bara sparka in dörren”, sa 
führern, ”så kommer hela den ruttna byggnaden att rasa.” Det visade sig vara fel!

Det hårda motståndet på marken har fått de ryska förbanden att övergå till att ut-
nyttja urskillningslöst våld mot civilbefolkningen i form av bostäder, köpcentra, af-
färer, sjukhus med mera syftande till att bryta ner stridsmoralen. Det har inte lyckats! 
Det	finns	likheter	med	de	allierades	bombningar	av	de	tyska	städerna	under	det	andra	
världskriget. Marshal of the Royal Air Force Sir Arthur Harris mer känd som ”Bomber 
Harris” var chef för Royal Air Force Bomber Command under åren 1942–1945, och 
var	den	officer	som	skulle	verkställa	uppdraget	att	utföra	ytbombning	före	precisions-
bombning av tyska militära mål. Uppgiften var mycket kontroversiell då den huvud-
sakligen drabbade civilbefolkningen och det ökade bara de tyska förbandens stridsvilja 
och därmed förlängde kriget.

Ryssland har dragit sig tillbaka från den norra anfallsriktningen mot Kiev och om-
grupperar nu förbanden mot Donbass och Luhansk regionerna. Kriget i Ukraina kan 
bli	långvarigt	och	någon	diplomatisk	lösning	finns	ännu	inte	i	sikte.	EU	länderna	är	
samtidigt mer eniga än på många år om skarpa sanktioner mot Ryssland. Tyskland har 
gjort	upp	med	sin	ost-politik	och	aviserar	nu	stora	satsningar	på	sitt	försvar.
Den	försvars-	och	säkerhetspolitiska	debatten	är	nu	intensiv	i	vårt	land.	Regering-

en har beslutat om omedelbara resurstillskott till Försvarsmakten och ”så snart det är 
praktiskt möjligt” även ekonomiska resurser för att upp till 2% av BNP. ”Fler unga 
behöver på sikt bereda sig på att göra värnplikt och bidra till det militära försvaret. 
Men det här handlar också om det civila försvaret”, säger Magdalena Andersson. ”Det 
handlar om att vi ska bygga ett folkförsvar”.

Redaktörens spalt
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Statsministern utesluter i en utfrågning 
i SVT ”30 minuter”, inte heller ett svenskt 
Natomedlemskap. ”Man bör inte utesluta 
någonting i detta läge men det krävs en 
välgrundad analys för att fatta rätt beslut”, 
säger statsministern. 

Regeringen har vidare fattat beslut om 
att skicka 10 000 pansarskott 86 till Ukrai-
na.	Dessa	bedöms	ha	haft	god	effekt	även	
mot ryska stridsvagnar.

Sammantaget är det dramatiska för-
ändringar i det säkerhetspolitiska läget 
och	 i	 den	 svenska	 försvars-,	 säkerhets-	
och materielexportpolitiken som har 
beslutats och övervägts bara under den 
senaste månaden. Vilka slutsatser kan så 
här långt dras av kriget? De jag omedel-
bart ser är;

Krig drabbar alltid civilbefolkningen 
hårdast. Så långt möjligt bör därför kriget 
hållas	 utanför	 landet	med	 starka	 sjö-	 och	
luftstridsförband och snabbrörliga arméförband som kan möta en angripares special-
förband och luftlandsatta förband.

Logistikförsörjningen är avgörande för att vidmakthålla momentum i en anfallsrö-
relse. Angriparen måste sjötransportera både trupp, materiel och förnödenheter över 
långa distanser för att hålla i gång en anfallsrörelse mot Sverige. Det tar tid och kräver 
tillgång till många fartyg och hamnar.

Att ensam inte är stark har tydligt visats under krigets inledning. Nato är en allians 
av stater som har uttryckt en ambition att gemensamt försvara sig mot en angripare, 
tydligt	uttryckt	i	Natostadgans	artikel	V.	”Ett	angrepp	på	en	eller	flera	medlemsstater	i	
Europa ska ses som ett angrepp på dem alla”. Det är inte en garanti, men väl ett hot som 
ska avskräcka mot angrepp på en medlemsstat.

Våra sjöförbindelser främst till och från västkustens hamnar kan jämföras med den 
ukrainska	gränsen	mot	Polen.	Via	den	gränsen	strömmar	flyktingar	ut	ur	landet	och	
militärt stöd in i Ukraina. Slutsatsen är uppenbar att vi måste kunna skydda våra sjö-
förbindelser och hamnar kusten runt för att få in både förnödenheter och militärt stöd 
och transportera detta gods kusten runt.
Om	Sverige	 (och	 Finland)	 beslutar	 sig	 för	 att	 ansöka	 om	medlemskap	 i	 Nato	 så	

kommer det viktigaste resultatet vara att vi kan delta i stabsarbetet med den operativa 
planeringen för försvaret av det nordiska området. Vad kommer det att innebära för 
Försvarsmakten? Vilka svenska förmågor är mest värdefulla vid en sådan gemensam 
planering?	Rimligen	kommer	ett	medlemskap	att	betyda	ökade	krav	på	marin	och	flyg	
för att bevaka och försvara luftrummet, sjöterritoriet, Gotland, Västkusten med dess 
hamnar samt Öresund för att hålla försörjningslinjerna öppna.



138

I	detta	nummer	har	flera	ledamöter	följt	min	uppmaning	att	skriva	artiklar	om	stra-
tegi. Generalmajor Mats Engman diskuterar vad det beslutade samarbetet AUKUS 
(Australia,	UK	and	US)	kan	innebära	för	Östersjöområdet.	Ledamoten	Jonas	Hård	af	
Segerstad har dragit några omedelbara slutsatser för marinen av kriget i Ukraina. Le-
damöterna Lars Wedin och Carl Bergqvist diskuterar strategier för att hålla en angripa-
re utanför landet. Hedersledamoten Dick Börjesson anser att vi snarast bör ta fram en 
Maritim Strategi för Sverige. Ledamoten Magnus Haglund är inne på samma tema och 
efterlyser en nationell strategi. Jag skriver en artikel om Sveriges säkerhetspolitiska val 
och	de	marina	implikationerna	av	en	NATO	anslutning.	Men	fler	strategiska	analyser	
behöver skrivas och även hur den framtida svenska marinen bör vara organiserad och 
utrustad. Är det dags att öka deplacementet på delar av den svenska marinen för att 
skapa ökad uthållighet till sjöss vid operationer i Nordsjön och Västerhavet? Behövs 
det mer minröjningsresurser för att säkerställa rörelsefriheten till sjöss och till hamnar 
på	väst-,	syd-	och	ostkusten?

Därutöver innehåller detta nummer två intressanta inträdesanföranden som behand-
lar	 ledarskap	och	officersrollen.	Ledamoten	Lars	Wedin	har	besökt	den	franska	sjö-
krigsskolan och skriver en läsvärd reseberättelse. Den amerikanske kommendörkap-
tenen Stephen Benson skriver en intressant artikel om en professor och hans tydliga 
påverkan på den taktiska utvecklingen inom US Navy. Ledamoten Jarl Ellsén skriver 
kort om sänkningen av robotkryssaren Moskva. Ledamoten Hugues Eudeline skriver 
en artikel om Kinas marina geopolitiska ambitioner och kommenterar som vanligt hän-
delserna	den	senaste	tiden	i	Indo-Pacific.

Detta nummer avslutas med några tydliga rekommendationer av ledamoten Håkan 
Lindberg hur sjöfarten ska undgå att påverkas av cyberkrigföring samt en bokrapport 
av ledamoten Patrik Selling som anmäler hur man i Frankrike ser på världsutveck-
lingen	och	framtida	konflikter.	Där	kommer	sjömän	och	amfibiesoldater	att	spela	avgö-
rande	roller,	och	det	på	flera	sidor.	Att	den	marina	och	maritima	världen	kommer	att	bli	
centrum	för	intressen	och	konflikter	är	tydligt,	enligt	nyligen	utgiven	fransk	bok	som	
skrivits	 tillsammans	 av	 forskare	 och	 författare	 samt	 serietecknare	 i	 science	fiction-
genren, på uppdrag av den franska försvarsstaben.

Mycket nöje,

Bo Rask
Redaktör och ansvarig utgivare för Tidskrift i Sjöväsendet

Rättelse av artikel i TiS Nr 1/2022
I artikeln: Kommentarer och förklaringar till professor Carl Gust. Berg-
ströms ”Anmärkning vid Herr Dunthorne’s Regel, at corrigera Månans obser-
verade distance ifrån Solen, eller en Stjerna” i Tidskrift i Sjöväsendet nr. 1/2022 
har vid tryckningen på sidan 114, längst ned, införts texten ”logaritmisk distans”. 
Korrekt uttryck, som även framgår av den fortsatta texten, skall vara ”logaritmisk 

differens”.	Redaktören	beklagar	denna	felaktighet.
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Kungl. Örlogsmannasällskapet och Marinen 
500 år   
Marinen	högtidlighåller	i	år	500-årsminnet	av	dess	bildande.	Den	7	juni	1522	levere-
rades tio bestyckade fartyg till Slätbaken utanför Söderköping för att bryta den danska 
örlogsblockaden av Stockholm. Sedan dess räknas den dagen som den svenska mari-
nens födelsedag.
500-årsjubileet	kommer	att	firas	på	flera	platser	i	landet	under	året.	Kungl.	Örlogs-

mannasällskapet deltar både i Stockholm och Karlskrona med följande evenemang.

Marinen 500 år jubileumsbal 4 juni i Stadshuset, Stockholm
Sjöofficerssällskapet	i	Stockholm	(SOSS)	har	av	Marinen	fått	i	uppdrag	att	genomföra	
en jubileumsbal. Balen genomförs den 4 juni i Stadshuset i Stockholm. Medlemmar av 
SOSS kommer att ha företräde till balen. Se www.soss.se. KÖMS ledamöter kan antas 
som medlemmar i SOSS.

Ledamoten
PER-ANDERS EMILSON

Ledamoten Per-Anders Emilson är Kungl. 
Örlogsmannasällskapets projektledare för 
marinen 500 år.
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Försvaret av Sverige börjar till sjöss. Sjöhistoriska museet, 
Stockholm 5 juni 2022
Under förmiddagen söndagen den 5 juni genomförs genom vetenskapsgren I, ett semi-
narium på Sjöhistoriska museet med rubriken ”Försvaret av Sverige börjar till sjöss”.

Ansvariga ledamöter är Per Edling och Fredrik Hesselman. KÖMS ledamöter kom-
mer att inbjudas till detta genom en separat kallelse. Även media, politiker och utvalda 
organisationer kommer att inbjudas.

KÖMS - Marinen 500 år. Sjöfartshuset Stockholm 7 juni 2022
KÖMS högtidlighåller marinens födelse tisdagen den 7 juni med lunch och föredrag 
på Sjöfartshuset, Skeppsbron 10, i Stockholm. KÖMS ledamöter och medföljande kom-
mer	att	inbjudas.	Under	eftermiddagen	genomförs	flottparad	att	äga	rum	på	Strömmen	
och Marinchefen kommer att avtäcka en minnessten på Skeppsholmen.

Flottans musik en Marin Kulturbärare. Amiralitetskyrkan Ulrica 
Pia i Karlskrona 14 augusti 2022
Musikseminariet ”Flottans musik en Marin Kulturbärare” genomfördes under KÖMS 
jubileumsår och var mycket uppskattat. Söndagen den 14 augusti leder Musikdirektö-
ren och ledamoten Andreas Hanson Marinens Musikkår i ett da capo på seminariet. 
Seminariet genomförs i Amiralitetskyrkan Ulrica Pia i Karlskrona. För KÖMS leda-
möter reserveras tjugo platser.

Yttterligare information
Frågor	beträffande	Marinen	500	år	besvaras	av	ledamoten	Per-Anders	Emilson	på	tfn		
070-665	55	26.	Se	även	omslagets	tredje	sida	i	detta	nummer	av	TiS.

TIDSKRIFT I SJÖVÄSENDET
FÖRSTA UTGIVNINGSÅR 1836

KUNGL. ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET
-	en	av	de	kungliga	akademierna	-	

Redaktör & ansvarig utgivare: Kommendör Bo Rask, e-post: editor@koms.se
Redaktionskommitté: Kommendör Lars Wedin samt 
Ambassadör Marie G. Jacobsson
Annonsansvarig: Kommendör Torbjörn Lundströmer,   
e-post: advertisments@koms.se
Formgivare: Konteramiral Thomas Engevall, e-post: engevall@koms.se 

Bankgiro: 454-8731, Organisationsnummer: 835000-4282
Tidskrift i Sjöväsendet utkommer i regel fem gånger årligen. En årsprenumeration 
kostar	250:-	för	prenumeranter	med	postadress	inom	Sverige	och	350:-	för	prenume-
ranter	med	utrikes	postadress.	Avgiften	betalas	till	bankgiro	454-8731.
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Ledamoten
JONAS KÄLLESTEDT

Jonas Källestedt är kommendör och chef för Sjöstrids-
skolan.

Ledarskap – behovet av en marin kultur
Inträdesanförande i Kungl. Örlogsmannasällskapet hållet på sällskapets ordinarie 
digitala sammanträde den 24 januari 2022.

Abstract: If you don’t cultivate your culture, it will still happen. Often it will turn 
out positive but can develop into a negative culture if you are unaware or not atten-
tive. All individuals, all groups, are to some extent always affected by defence me-
chanisms in social contexts. For continuous effective direct and indirect leadership 
throughout the Navy, we need awareness and a common ground. We are constantly 
under change. For new soldiers, sailors, leaders and members of the Navy we need 
simple, accessible and easily understandable tools we always can relate to. A com-
mon tool for the Navy needs to describe who we are, why and how we fight, where 
we are from, what our ideals are and what unites us. A common naval identity and 
culture breeds trust and strength. It helps us in everyday life and during times of 
change. It will be crucial during times of war.

Ledarskapsgrunder för blivande yrkesofficerare 
Ledarskapsutbildning	 för	 yrkesofficerare	 vid	 specialistofficersutbildningen	 och	 of-
ficersprogrammet	 utgår	 i	 grunden	 från	 den	militära	 professionens	 krav.	 De	 relativt	
oskrivna	blad	som	våra	blivande	officerskollegor	i	ledarskapstermer	är	ger	att	målsätt-
ningarna framför allt syftar till att utveckla förmågan till direkt ledarskap. Centrala 
begrepp	och	perspektiv	 inom	grundläggande	 ledarskapsteori	på	 individ-	och	grupp-
nivå ska kunna förklaras, moraliska frågeställningar vid militär verksamhet ska uti-
från teori kunna analyseras. Förståelse för ledarstilar och utvecklande ledarskap ska 
etableras.1

1.	 https://www.fhs.se/studentportalen/studera/mina-studier/kursplan-och-kurslitteratur/utbild-
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Bild Ledarstilar. Försvarshögskolan, ISSL. 
Föreläsningar,	gruppövningar	och	 självstudier	varvas	med	självreflektion,	 för	konti-
nuerlig personlig utveckling. Insikten att ett utvecklande ledarskap skapar de bästa 
förutsättningarna för laget är viktig, liksom förståelse för att enstaka uttryck av de-
struktivt ledarskap förstör tilliten mångdubbelt mer än enskilda exempel av utveck-
lande ledarskap.
Vidare	genomgår	de	blivande	yrkesofficerarna	kursen	”Utveckling	Grupp	Ledare”	

(UGL).	Kursen	syftar	till	att	ge	förståelse	för	samarbete	i	grupper.	UGL	utgår	i	grun-
den från teorier om gruppdynamik, bland annat Fundamental Interpersonal Relation-
ship Orientation	(FIRO)2.
Kursens	 innehåll	 i	 stort	 omfamnar,	 utöver	 gruppdynamiska	 processer,	 konflikter	

och	konflikthantering,	värderingar,	samt	att	kunna	ge	och	ta	emot	feedback.
FIRO delar in utvecklingen av en grupp i tre faser. Den första fasen – Tillhöra – 

präglas av att medlemmarna orienterar sig om uppgiften och vilka övriga medlemmar 
är. Är det här en grupp jag kan bidra till och där jag kan få betydelse? Upplever jag att 
de andra medlemmarna också kan bidra? Accepterar gruppen mig som medlem och 
är detta en grupp jag vill tillhöra? Den andra fasen – Kontroll/Rollsökning – präglas 

nings--och-kursplaner-officersprogrammet-fran-ht22.html
2.	 Schutz,	W.	New	York:	Rinehart.	(1960).	FIRO:	A	Three-Dimensional	Theory	of	Interpersonal	
Behavior. 
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av att medlemmarna etablerar formella och informella strukturer för samarbetet. Vem 
eller vilka ges möjlighet att påverka beroende på uppgift och situation? Vad tycker jag 
egentligen och hur reagerar de andra på det? Fasen innehåller ofta friktioner, till och 
med	 rena	 konflikter,	 när	 positioner	 och	 status	 grundläggs.	Graden	 av	 allvarlighet	 i	
eventuella	slitningar	beror	ofta	på	om	det	finns	en	satt	hierarki	och	roller	från	början,	
samt om medlemmarna känner varandra och i sig är trygga individer med förutsätt-
ningar att lösa uppgiften. Den tredje fasen – Samhörighet – inträder när medlemmarna 
känner varandra ganska väl och även målbilden för uppgiften samt hur man ska nå den 
är allmänt accepterad. Medlemmarna uppfattar ett ömsesidigt beroende och känner 
tillfredsställelse över att man börjat lösa uppgiften. Gruppen har uppnått en grad av 
trygghet	och	rollerna	tillåts	i	viss	mån	skifta	över	tiden.	Det	finns	också	två	identifier-
bara mindre faser mellan de tre huvudfaserna, där gruppen känner gemyt och upplever 
idyll över att passerat respektive skede. Målet är förstås alltid att en grupp når den 
tredje	fasen	där	den	är	som	mest	effektiv	och	produktiv.	Om	gruppen	skulle	förändras	
på något sätt, exempelvis uppgiften skiftar eller medlemmar byts ut, förändras balan-
sen och cykeln återgår i det närmaste till ruta ett.
UGL	har	länge	varit	en	viktig	del	i	ledarskapsutbildningen.	Kursen	finns	också	som	

fristående	kurs	vid	Försvarshögskolan	(FHS)	och	många	i	Försvarsmakten	har	genom-
fört den över åren. Detta har varit en strategi som Försvarsmakten initierade för länge 
sen, syftande till att utveckla en sund organisation på alla nivåer. Men utbildningsin-
satsen	har	inte	levererat	den	kaskadeffekt	man	hoppats	på.3 

De unga kollegornas inre kompasser pekar allt som oftast i rätt riktning. De allra 
flesta	är	väldigt	duktiga	på	att	bygga	bra	lag.	Förståelsen	de	fått	efter	sin	grundläggande	
ledarskapsutbildning för generell gruppdynamik, och framförallt den ökade självkän-
nedomen, gör att våra unga kollegor har en bra grund att stå på. Majoriteten är trygga, 
duktiga och bidrar i det närmaste spontant till god sammanhållning där de arbetar.  

Sammanhållning – dilemmat
Samtidigt som sammanhållning kan förstärka våra positiva sidor, kan också samman-
hållning ta fram det värsta hos oss människor. Om en grupp inte aktivt arbetar med att 
hantera friktioner och inte har förståelse för mänskliga psykologiska mekanismer samt 
deras	potentiella	negativa	effekter,	då	kan	gruppen	bli	destruktiv	och	dysfunktionell.	
Framförallt ledande individer i en grupp, men också övriga medlemmar, måste vara 
trygga i sig själva för att bygga sammanhållning. Är gruppen också kunnig och med-
veten om de socialpsykologiska mekanismer vi alla bär på, och att man kan försöka 
parera dem, ökar sannolikheten att gruppen styrs åt rätt håll när friktioner uppstår. 

Enligt evolutionspsykologisk teori är vi sociala varelser som instinktivt söker möns-
ter, igenkänning och sammanhang. I generella termer drar vi oss mot konformitet då 
det bidrar till att skapa ett vant mönster. Mönster underlättar vårt tänkande och fokus.4 

3.	 Bengt-Åke	 Wennberg	 och	 Monica	 Hane	 i	 samarbete	 med	 FMLOPE,	 Samarbetsfenomenet.	
Abonnemangs-rapport	128	Augusti	2012,	s.26-29.
4. Daniel Kahneman, Volante förlag ISBN: 9789188659316, Tänka, snabbt och långsamt. Om 
mänskligt beslutsfattande och våra två interna system för tänkande – instinktivt och intuitivt eller 
logiskt och eftertänksamt.
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Grupptillhörighet ger i många avseenden skydd och trygghet. Det vana mönstret bi-
drar till känsla av säkerhet och etablerar en norm, en norm som ytterst bidrar till att 
bekräfta gruppens och individens identitet. Bryts normen, de ideal gruppen medvetet 
eller omedvetet uppfattar sig ha, kan detta upplevas som ett hot mot gruppen och dess 
medlemmar. När det enskilda jaget upplevs vara hotat utlöses samma primitiva för-
svarsmekanismer vid sociala hot som vid hot mot liv och hälsa.5 

Vårt behov av att tillhöra en grupp är stark. Det är också förmågan att markera 
exklusivitet mot dem vi inte vill ska tillhöra gruppen. Behovet av samhörighet och 
försvarsmekanismer bidrar till att förklara varför härskartekniker, mobbning och oväl-
kommet beteende uppstår. Upplevs tillhörigheten i gruppen eller individens position 
och status vara hotad påverkas ytterst ens identitet och skyddsinstinkterna väcks. Hur 
starkt vi reagerar, graden av ökad aggressivitet och minskad empati, hur mer instink-
tivt vi påverkas, beror på hur allvarligt hotet upplevs. Detta bidrar också till att förklara 
varför människor har lätt att falla för grupptryck. Anpassning för att passa in, eller så 
kallad normativ konformitet.6 
Vidare	finns	 det	man	 inom	 socialpsykologin	 kallar	 informativ konformitet. Infor-

mativ konformitet innebär att man ändrar sitt tankemönster eller beteende för att man 
litar mer på gruppen än sig själv. Utsätts man för svårigheter eller osäkerheter och 
gruppmedlemmarnas idéer om hur detta bör hanteras verkar samstämmiga, ifrågasätts 
ofta den egna bedömningen av sin högst personliga interna djävuls advokat. För att 
minska sitt eget tvivel söks då bekräftelse från andra.7 Informativ konformitet föder 
grupptänkande.

Normativ och informativ konformitet hjälper till att förklara varför vissa människor 
ibland undviker att agera i svåra situationer. Osäkerhet om situationen är eller ska tol-
kas	som	allvarlig.	Osäkerhet	om	det	inträffade	överhuvudtaget	berör	en	själv	och	om	
man därmed har ett ansvar att ta till sig. Osäkerhet om man har tillräcklig kunskap för 
att lösa situationen. Osäkerhet kring eventuella risker som kan uppstå. Om någon av 
osäkerheterna	inte	besvaras	agerar	den	enskilde	ofta	inte	och	man	får	en	åskådareffekt	
(Varför ska jag ringa polisen? Det är många andra här och någon måste ju ha larmat 
redan?).8

Vidare, gruppolarisering är inom socialpsykologin tendensen att en grupp fattar be-
slut som blir mer extrema än vad man först hade tänkt sig. Daniel Kahneman, psykolog 
och beteendevetare vid Princeton University, nobelpristagare i ekonomi 2002, har skri-
vit mycket intressanta böcker om beslutsteori. Kahneman beskriver gruppolarisering 
utifrån omfattande studier. När en stark person i en grupp, eller högljudd i en nybildad 
grupp, får ett första bifall för sina argument, då ökar sannolikheten dramatiskt för att 
övriga	medlemmar	också	accepterar	och	ger	bifall.	I	alla	fall	om	det	finns	skäl	att	inte	
misstro	personen	i	fråga	eller	dennes	argument	och	ju	fler	argument	som	förstärker	det	

5.	 Försvarsmakten	2006-10-20	09	833:65306	Lärobok Direkt ledarskap, s.284.
6. Betty Gunes och Gustav Johansson, Mälardalens Högskola, 2016. Gynnar konformitet 
människor? Samband mellan konformitet och personlighetsindexar, s.2.
7. Ibid, s.2. 
8. Ibid, s.3.
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initiala, desto starkare tilltro till lösningen. Detta kallas i sammanhanget för informella 
kaskader.9 Detta är för övrigt är samma fenomen som gör att människor ofta väljer att 
lyssna	på	den	musik	på	Spotify	som	redan	har	flest	nedladdningar,	eller	att	populära	
inlägg på sociala medier får oproportionerligt många likes och stor spridning (måste ju 
vara	bra	om	alla	andra	tycker	det!).

Teorierna förklarar också varför ens beteende och tankemönster skiftar beroende på 
om man är en del i en grupp eller om man är ensam. Varför vissa personer i en situation 
kan uppfattas som trevliga och i en annan som ett monster. Också varför vissa personer 
efter att ha lämnat en grupp inte kan förstå varför man hållit gruppens normer högt och 
haft ett visst beteende och tankemönster.

Exempel när grupper hamnat snett och utvecklat en skadlig kultur är tyvärr många. 
I vissa fall har grupper skapat sina egna normer, i andra fall kan det närmast vara ett 
resultat av imageinriktad påverkan och styrning från högre organisatorisk nivå.10

Vi	är	heller	inte	immuna	mot	negativ	konformitet	och	dess	effekter	i	vårt	eget	sam-
hälle.	Det	finns	destruktivt	ledarskap	och	medarbetarskap	i	Försvarsmakten.	Lyckligt-
vis är det ovanligt men tyvärr ständigt återkommande.

Sammanhållning kan driva negativ konformitet och polarisering, men allt som oftast 
bidrar sammanhållning till att förstärka gruppen och individerna. Kompetenta, med-
vetna samt självständiga och trygga individer ger i grunden en skydd mot konformi-
tet. Positivt föregångsmannaskap föder också positiva handlingar och därmed positiv 
konformitet. Om gruppen tillåter att alla ges möjlighet att bidra med sin fulla potential 
bidrar detta till ökad kollektiv intelligens11. 

Negativ konformitet och polarisering motverkas också i grunden av gruppens sam-
mansättning.	Statistiska	centralbyrån	definierar	en	gruppsammansättning	som;	enhet-
lig	(100%),	skev	(85/15%),	lutande	(tilted)	(65/35%)	och	numerärt	balanserad	(60/40%).	
Studier visar att ju mindre enhetlighet, desto mindre risk för negativ konformitet. 
Accepterade olikheter och mindre förutfattande meningar i en grupp, gör att individer-
na upplever mindre hot mot det enskilda jaget. Därmed ökar i förlängningen sannolikt 
den kollektiva intelligensen och gruppens förutsättningar för full potential. 

Sammanhållning i gruppen är extremt viktig inom militär verksamhet, då viljan 
att slåss med risk för sitt liv beror på hur starkt man vill försvara sig själv och grup-
pen. Gemensamma upplevelser av livshotande situationer skapar oerhört starka sociala 
band och ofta kan soldater och sjömän i en första strid vara mer oroliga för att svika 
sina kamrater än för att skadas eller dödas.12 

9. Daniel Kahneman et al, Volante förlag, ISBN 97891796510532021, Brus: det osynliga felet som 
stör våra bedömningar - och vad du kan göra åt det.	s.	105-110.
10.	 https://www.reuters.com/article/us-usa-abuse-idUSTRE4BA7JV20081211.	 Länk	 2022-01-21.	
Kritik mot amerikanska försvarsministern Rumsfeldt för policy om avancerade förhörsmetoder och 
konsekvenser av dess implementering i irakiska fängelset Abu Ghraib.
11.	 Kollektiv	 intelligens	 är	 delad-	 eller	 gruppintelligens	 som	uppkommer	 vid	 samarbete,	 gemen-
samma ansträngningar och konkurrens där många individer deltar i gemensamma beslutstaganden. 
https://www.laraforfred.se/forskning/konflikt/nytt-satt-att-tanka.	Länk	2022-01-20
12.	 FM2021-2895:1	Lärobok Pedagogiska grunder Arbetsversion 2021, s.15.
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Sammantaget kan sex faktorer13	identifieras	som	påverkar	sammanhållningen	i	en	
grupp. 
•	 Frivillighet. Grupper som består av personer som själva valt att söka sig till grup-

pen har ofta god sammanhållning. 
•	 Acceptans. Varje enskild medlem känner sig accepterad av gruppen. 
•	 Likheter i attityder och värderingar. 
•	 Ledarskap och en gruppnorm som belönar samarbete. Tät kommunikation och 

samspel.
•	 Exklusivitet. Strikta urvalsgrunder för att bli antagen i gruppen.
•	 Yttre hot.
Kan en etablerad positiv och förstärkande kultur förändras till en negativ och destruk-
tiv? En grupp utgörs av dess medlemmar och dess kultur formas huvudsakligen av 
dem och de ideal de omfamnat. Förändras vilka som ingår i gruppen, och därmed 
gruppens kompetens och/eller medlemmarnas positioner och status, då påverkas för-
utsättningarna för sammanhållning och ytterst dess kultur. Den eventuella föränd-
ringens storlek beror i många fall på hur ofta medlemmarna byts ut eller hur många åt 
gången	som	byts	ut.	Med	tanke	på	det	ständiga	personalflödet	inom	Marinen,	och	på	
den personella tillväxten, måste vi ständigt vara vaksamma och lägga fokus på ledar-
skap, medarbetarskap och lagutveckling.

Förtroenderelationer som påverkar soldaters och sjömäns vilja att kämpa kan sam-
manfattas med självförtroende och socialt förtroende i den mindre gruppen. Men för-
troendet för organisation och utrustning är också centralt. Förbandsanda och kåranda 
bidrar till att bibehålla tilltron till gruppens syfte och mål.14 
En	identitet	kan	sägas	vara	komplex	och	mångfacetterad.	Den	byggs	upp	utifrån	fle-

ra perspektiv, exempelvis; jaget, primära och sekundära grupper, samhälle, omvärld. 
Styrkan i identitetens delar är olika och mer eller mindre förändringsbara. 

Mänskliga beteenden. Bild: Försvarsmakten.

13. Direkt Ledarskap, s. 141.
14. Lärobok Pedagogiska grunder Arbetsversion 2021, s 36.
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Indirekt ledarskap 
Översiktligt	gås	indirekt	ledarskap	igenom	under	den	grundläggande	yrkesofficersut-
bildningen.	Det	kan	ibland	vara	svårt	att	ta	till	sig	för	den	unge	yrkesofficeren,	då	fo-
kus är på självinsikt och grundläggande utvecklande ledarskap. Den kommande första 
befattningen och att lyckas med det direkta ledarskapet blir naturligen viktigast för 
den enskilde. 
Den	högre	specialistofficersutbildningen	för	blivande	förvaltare	och	den	högre	of-

ficersutbildningen	för	blivande	majorer/örlogskaptener	och	överstelöjtnanter/kommen-
dörkaptener, innehåller mer grundläggande indirekt ledarskap. Indirekt ledarskap kan 
ses	 i	 perspektiven;	 högre-,	mellanliggande-	 och	 lägre	 organisatorisknivå.	Högre	 or-
ganisatorisk nivå ansvarar för idéer och mentala modeller av vad som ska uppnås och 
hur det ska göras. Mellanliggande organisatorisk nivå ansvarar för att omsätta detta i 
handlingsinriktad	 och	 image-inriktad	 påverkan.	 Lägre	 organisatorisk	 nivå	 ansvarar	
för att omsätta detta i engagemang. 
Det	finns	två	faktorer	som	framförallt	skapar	bristande	engagemang.	Det	är	oför-

ståelse för budskapet och lågt förtroende för budbäraren. Om budskapet antingen är 
oklart,	då	kan	budskapet	omdefinieras	och	engagemanget	på	lägre	nivå	helt	försvinna.	
Ledarskapet, på alla nivåer, är alltså avgörande. Så även medvetenhet och förståelse för 
helheten och respektive nivås ansvar i processen.

Behovet av att kultivera en marin kultur
Vad	är	kultur?	Det	finns	flera	perspektiv	på	begreppet	men	ett	sätt	att	beskriva	kultur	är	
som ett gemensamt synsätt eller medvetande, vilket bland annat levandegörs med hjälp 
av historia, språk, symboler och riter, samt vardagliga handlingar och sätt att vara.15 

Har marinen en gemensam kultur? Svaret är förstås givet, ja. Men om vi omsätter 
några av ovanstående begrepp skulle detta översiktligt och kort kunna beskrivas enligt 
följande:

Vår historia 
Givetvis präglas marinen främst av uppgiften att hävda Sveriges territoriella integri-
tet och suveränitet, ytterst genom att försvara vårt land mot ett väpnat angrepp, samt 
uppgiften	att	skydda	vår	rörelse-	och	handlingsfrihet	till	sjöss.	Vårt	synsätt	och	medve-
tande formas också av vår historia. Vår snart femhundraåriga historia är det fundament 
vi står på idag. Att levandegöra vår historia är en gärning som fortsätter att bidra till vår 
kultur. Kungl. Örlogsmannasällskapet, och andra institutioner, är utan tvekan viktiga 
i detta avseende. Historiebruk och debatt syftande till ett starkt sjöväsende bidrar till 
sammanhållning och utveckling vår marina förmåga. 

Exempel på några frågor vi bör ställa oss när vi försöker levandegöra vår historia är; 
Vad ur vår historia ska vi vårda särskilt väl? Vilka är våra hjältar, vars dåd vi ska min-
nas och berätta om? Vidare, är marinens historia allmänt uppfattad vara synonym med 
Flottans?	Hur	värnar	vi	om	och	sprider	kunskap	om	Amfibiekårens	historia?	Måhända	
något historielöst och historierevisionistiskt, men vem är eller borde egentligen vara 

15. Direkt ledarskap, s.92.



148

arvtagare	till	Skärgårdsflottan?	Förband	som	slåss	i	skärgård,	från	kusten	och	i	över-
gången	mellan	hav	och	land	har	alltid	funnits.	Är	Amfibiekåren	därvid	att	anse	som	ett	
relativt nutida vapenslag eller inte?

Vårt sätt att vara
Ett gemensamt synsätt eller medvetande grundas också i vilka ideal och normer som 
anses allmängiltiga. Ideal för krigare kan i det närmaste anses vara tidlösa och uni-
versella.	Ofta	finns	det	likheter	i	hur	nationer	över	tid	uttryckt	vad	som	är	eftersträ-
vansvärt, till exempel; kompetens, professionalism, mod, vilja, resultatinriktning, 
handlingskraft, stolthet, respektfullhet, engagemang, integritet, föregångsmannaskap, 
kamratskap,	flexibilitet,	självständighet,	lagarbete,	självförtroende,	ödmjukhet,	presti-
gelöshet, lojalitet m m. 

Vilka ideal väljer vi som bäst beskriver vad vi förväntar oss av marinens personal? 
Vilka ideal attraherar människor att söka sig till oss? Hur beskriver vi dem kortfattat 
för	att	de	ska	bidra	till	stark	sammanhållning	(de	sex	faktorerna)	och	positiv	konformi-
tet i marinen? Hur vidmakthåller vi en norm som tillåter olikheter samt främjar respekt 
och acceptans, för att kunna bygga det starkaste laget?

Ett sätt att kortfattat gestalta en organisations ideal är exempelvis i en kodex (eng. 
creed).	

Exempel på kodex kan vara de som US Air Force och US Navy återkommande an-
vänder i sitt ledarskap och sina ceremonier. De fångar på ett målande sätt ideal de vill 
att alla i försvarsgrenen ska omfamna.16

Airman’s Creed
I am an American Airman.
I am a Warrior.
I have answered my Nation’s call.
I am an American Airman. My mis-
sion is to Fly, Fight, and Win.
I am faithful to a Proud Heritage, A 
Tradition of Honor,
And a Legacy of Valor.
I am an American Airman. Guardian 
of Freedom and Justice, My Nation’s 
Sword and shield, Its Sentry and Av-
enger.
I defend my Country with my Life.
I am an American Airman. Wingman, 
Leader, Warrior.
I will never leave an Airman behind,
I will never falter, And I will not fail.

Sailor’s Creed
I am a United States Sailor.
I will support and defend the Constitu-
tion of the United States of America 
and I will obey the orders of those ap-
pointed over me.
I	 represent	 the	 fighting	 spirit	 of	 the	
Navy and those who have gone before 
me to defend freedom and democracy 
around the world.
I proudly serve my country’s Navy 
combat team with Honor, Courage, 
and Commitment.
I am committed to excellence and the 
fair treatment of all.



149

Marinen	 har	 en	 etablerad	 ”Specialistofficerens	 kodex”. 16 Den är framtagen av kadet-
ter	vid	specialistofficersutbildningen	2015–2016,	på	uppdrag	av	förra	marinförvaltaren	
Anders Wiberg.17 Den fastställdes av dåvarande marinchef och reciteras sedan dess vid 
examensceremonier	för	specialistofficerare.	Den	lyder	som	följer:
“Jag	är	specialistofficer,	en	föregångsperson	och	marinens	ryggrad.	Heder,	ansvar	
och stil är mitt motto. Min kunskap är min sabel och erfarenheten min sköld. Jag 
är alltid öppen, rättvis, och ansvarstagande, såväl för mina soldater och sjömän 
som	för	mina	uppgifter.	Jag	är	stolt	över	att	vara	specialistofficer	i	marinen	och	att	
tjänstgöra för demokrati, Kung och Fosterland.”

Bör	inte	en	kodex	för	alla	yrkesofficerare,	soldater	och	sjömän	i	marinen	formuleras?

Vårt språk
Liksom för alla inom sjöväsendet är förstås sjötermer grundbultar i vokabulären. Up-
penbarligen har vi, enligt min bedömning och bekantas påpekanden, ett sätt att ut-
trycka oss som utomstående ibland kan ha svårt att förstå. Förutom sjötermer, kom-
mandospråk och rent militära fackuttryck tenderar vi i marinen också att ha en fäbless 
för förkortningar. Gärna ibland tagna ur Signaltabeller för marinen eller ur diverse 
Natopublikationer. Ett gemensamt språk är självklart fundamentalt för att kunna sam-
arbeta, men är också en viktig identitetsmarkör som bidrar till samhörighet och sam-
manhållning. Ofta utan att vi tänker på det. 

Identitetsskapande verktyg för en marin kultur
Hur	tillgodogör	man	sig	vår	historia,	våra	ideal	och	vårt	språk?	Det	finns	förstås	mäng-
der av urkunder. Källmaterialet är omfattande och i det närmaste oöverblickbart och 
outsinligt. En nyanställd soldat och sjöman har en utmaning framför sig om man vill 
omfamna vår kultur. Det är en sak att känna till budskap och förstå innebörden och hur 
man själv kan bidra. Vidare en annan att uppleva att man tillhör ett lag och levererar till 
lagets uppgift. En helt annan att agera i enlighet med gruppens ideal, att utveckla laget 
och bygga dess sammanhållning. Individens resa och förankring av identiteten kan till 
viss del liknas med den gruppdynamiska processen FIRO, men ofta är den längre och 
påverkas mycket av de erfarenheter man samlar på sig över tiden. För nya i marinen 
behöver	verktyg	för	snabb	inkludering	finnas.	

”Vår militära profession” är en publikation som riktar sig till alla anställda i För-
svarsmakten. Boken utgår ifrån Försvarsmaktens värdegrund – Öppenhet, Resultat, 
Ansvar	–	och	uppförandekod.	Vidare	presenteras	personalkategorier	samt	kärn-	och	
stödjande kompetenser. ”Vår militära profession” utgår ifrån den övergripande upp-
giften, att försvara landet i alla lägen och ytterst vid ett väpnat angrepp, vilken kräver 
många kompetenser och förmågor för att kunna utföras. Profession som begrepp ska 

16.	 https://www.166aw.ang.af.mil/Portals/59/documents/Airmans_Creed_(20Jul15)	pdf?ver=2020-
07-12-114801-580.	 Länk	 2022-01-23	 och	 https://www.history.navy.mil/research/library/online-
reading-room/title-list-alphabetically/s/the-sailors-creed.html.	Länk	2022-01-23.	Se	även	Chief	Petty	
Officer	Creed	via	samma	hemsida.
17.	 Intervju	Anders	Wiberg,	2022-01-22.
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i detta perspektivet, ett vidare synsätt, ses som kollektivt och inte individuellt. Alla i 
Försvarsmakten omfamnas därmed av ”Vår militära profession”, en profession som 
omfattar	 flera	 i	 sig	 specifika	 professioner	 och	 kompetenser.	Nyanställda	 och	 övriga	
anställda uppmanas att ta del av ”Vår militära profession”, för att ge alla en förståelse 
innebörden för i vårt uppdrag och vi tillsammans bidrar till att lösa det. Syftet med 
boken är att den ska vara identitetsskapande i ett försvarsmaktsperspektiv.18  

 Den senaste utgåvan av Örlogsboken publicerades 2003 och är en orienterande 
lärobok som spänner över det mesta inom sjötjänsten. Örlogsboken inleds med en 
översiktlig beskrivning om marinens roll i försvaret av Sverige och dess huvudsak-
liga organisation. Därefter beskrivs fartyg, stridsledning och vapensystem, tjänsten 
ombord, sjömanskap, navigation, skyddstjänst, sjukvård, sjölivräddning, sjösäkerhet, 
materielunderhåll,	 uniformer	 och	 gradbeteckningar,	 flaggor	 och	 nationalitetsbeteck-
ningar. Avslutningsvis ges en kort beskrivning om marinens historia.19 Huvudsyftet 
med boken har alltid varit att den i första hand ska vara en handbok och ett läromedel 
för sjömän och soldater. Bokens värde som en första byggsten för nya medarbetare att 
förstå en helhet och hur man själv bidrar har sannolikt varit stort genom åren, men som 
ett redskap för att bygga en gemensam identitet i dagens marin har den sina brister. 
Förutom det mest uppenbara, den är inaktuell, så präglas den övervägande av livet till 
sjöss	och	flottan.	Relativt	lite	avhandlar	Kustartilleriet	och	i	princip	ingenting	förmed-
las	om	Amfibiekåren	och	dess	uppgifter	i	det	marina	försvaret	av	landet.	Den	innehål-
ler heller ingenting om ledarskap, ideal eller lagarbete. 

Vi har starka identiteter inom marinen och en stark gemenskap. Vill vi säkerställa 
att den vidmakthålls och stärka vår sammanhållning än mer, vilket är särskilt viktigt 
i	tider	av	förändring	och	tillväxt	eller	konflikt,	bör	vi	enligt	min	mening	överväga	att	
ta fram ett nytt identitetsskapande verktyg. ”Vår militära profession” har ett övergri-
pande och allmänt perspektiv, men vi bör ha något motsvarande för marinen. Något 
som	definierar	marinens	enhetlighet	och	ytterligare	stärker	oss.

Avslutningsvis
För att sammanfatta budskapen:
•	 Om man inte kultiverar en kultur så kommer den ändå att uppstå – den blir oftast 

positiv, men kan bli negativ.
•	 Vi får inte vara blinda inför att vi alla, och alla grupper, i viss mån alltid påverkas 

av våra försvarsmekanismer.
•	 För det indirekta och direkta ledarskapet behöver vi enkla redskap som vi återkom-

mande, på alla nivåer, över tiden kan relatera till – vi är i ständig förändring.

18. Försvarsmakten 2017, Särtryck Underbilaga 1.1 till Försvarsmaktens strategiska inriktning 2015 
Ä1	(FM2015-1597:7) Vår militära profession – Agerar när det krävs.	Sedan	2019	finns	även	en	in-
teraktiv utbildning i Vår militära profession på Försvarsmaktens interna lärportal. Underbilagan är 
framtagen framförallt av Håkan Silverup, Andres Claréus och Ola Barvér.
19.	 Försvarsmakten	2003,	M	7742-730002,	Örlogsboken. 
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•	 Yngre, oerfarna och nya medarbetare behöver hjälp att snabbt förstå, omfamna och 
vilja uppfylla våra ideal. Alla bidrar till gruppens sammanhållning. Acceptans för 
olikheter	gör	gruppen	effektivare.

•	 Ett identitetsstärkande verktyg måste omfatta en helhet – hela marinen – och beskriva 
vilka vi är, hur vi gör, var vi kommer ifrån, vad som gör oss starka. Något som alla 
bör ha nära tillhands och använda i lagarbetet. 

•	 En gemensam marin kultur – en tydlig gemensam identitet – föder tillit och samman-
hållning. Det hjälper oss att bli starkare. I såväl fred som krig.



152



153

Ledamoten
FREDRIK PEEDU

Fredrik Peedu är kommendör och tjänstgör idag vid 
högkvarterets ledningsstab där han är chef för sek-
tionen för uppföljning och analys (LEDS PLANEK 
U&A). 

Officer – Quo vadis?
Inträdesanförande i Kungl. Örlogsmannasällskapet hållet på sällskapets ordinarie 
sammanträde i Stockholm den 16 februari 2022.

Abstract: Has the officer corps of today what it takes to fill the large shoes of a victo-
rious manager of violence?1 In my opinion, the answer to that question is not a clear 
yes. Proficiency in commanding ships and other small units is excellent, but when 
it comes to the larger scale in integrated command structures and the engagement 
in Grand Strategy, the Swedish Armed Forces have for many years neglected to cul-
tivate the high end of officership. Now, in times of substantial growth and rearma-
ment, this intellectual shortage also needs a remedy. We urgently need more creative 
people who seek to expand the frame of thought, not just to choose the right answer 
out of a menu of already given options.

Herr ordförande, ledamöter av akademien,
Som nyinvald ledamot av Kungliga Örlogsmannasällskapet har jag i kväll fått uppgif-
ten och äran att hålla mitt inledningsanförande. Jag gör det som en i raden av nyinvalda 
ledamöter – den 1523:e i ordningen för att vara exakt. Utifrån akademiens perspektiv 
är detta en rutinhändelse. Ledamöter väljs in, håller sitt inträdesanförande, är under 
förhoppningsvis många år verksamma och lämnar till slut sin plats för att ersättas av 
en ny ledamot ur en yngre generation.
När	 jag	för	något	år	sedan	fick	frågan	om	jag	var	 intresserad	av	ett	eventuellt	 le-

damotskap betonade frågeställaren att det inte handlade om en ärebetygelse – även 
om det självfallet också är en hedersbevisning att bli invald – utan om ett långsik-
tigt åtagande. Ett engagemang som handlar om närvaro, delaktighet och att uthålligt

1. Huntington, The Soldier and the State, p. 10.
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arbeta för Rikets väl och ve utifrån en marin horisont. Det var således detta jag svarade 
jakande på en junidag i Båstad och det är detta som är min utgångspunkt för hur jag 
nu ser framtiden an; i kretsen av er ledamöter i KÖMS som nu ska få lyssna på några 
av mina tankar kring ett av fundamenten för marin verksamhet – till sjöss, lands och 
måhända	också	till	bords:	Marinens	officerare.
Gemensamt	för	de	resurser	som	tillsammans	skapar	marina	förmågor:	Vapen-,	sen-

sor-	och	ledningssystem	till	lands	och	till	sjöss,	fartyg,	båtar,	bilar	och	andra	plattfor-
mar som bär dem, baser, hamnar och övrig infrastruktur, doktrin samt kompetensen att 
på bästa sätt omvandla dessa resurser till förmåga; är de långa ledtiderna från tanke till 
operativ förmåga. Detta är viktigt att ha i åtanke för att kunna utveckla och upprätthål-
la de förmågor hos krigsförbanden som regeringen och försvarsledningen ställer krav 
på. Oavsett om det handlar om en ny fartygstyp eller ett förändrat bataljonskoncept 
så räknas ofta tidsförhållandena i år. Detsamma gäller också inom personalområdet, 
särskilt när vi talar om förmågan till högre chefskap och avancerat stabsarbete.
Akademien	har	under	jubileumsåret	2021	på	flera	sätt	ägnat	utrymme	år	marinens	

officersutbildning;	såväl	i	skrift	som	genom	ett	särskilt	tema	för	ett	av	jubileumssym-
posierna, den 9 november på Karlberg. Utifrån det som här har sagts och skrivits teck-
nas en i huvudsak ljus bild av såväl utbildningens innehåll som ändamålsenlighet. I 
jubileumsboken Med förstånd och styrka genom 250 år2 gör vetenskapsgren II en över-
skådlig redovisning för hur fyra befälsordningar har format och sorterat personalka-
tegorierna under de senaste femtio åren. Vad jag emellertid saknar – annat än i de små 
antydningar som ibland pyser fram i de primärt deskriptiva texterna – är en problema-
tisering och analys av ändamålsenligheten i den nuvarande ordningen och då särskilt 
på tonvikten av den befälskategori som primärt förväntas ”att följa och aktivt verka för 
utvecklingen av sjökrigsvetenskapen och sjöväsendet i allmänhet”3:	Officeren.

Vår värld är full av hierarkier och näringskedjor; alltifrån det uppenbara om vilka 
primater som sitter till bords och vilka som står på menyn, till hur olika kulturer löser 
inbördes	konflikter.	Vi	människor	har	utifrån	naturen,	men	också	som	ett	resultat	av	
alltmer avancerade tankar om vad som är rätt och fel och vad som är rationellt och 
inte; alltsedan Hedenhös utvecklat en lång rad bestämda ordningar i vårt samhälle 
och	i	relationen	människor	emellan.	Bland	de	första	verksamheter	som	fick	en	tydlig	
och	bestämd	hierarki,	finns	de	för	en	statsbildning	alltid	lika	avgörande	frågorna	om	
beskattnings-	och	våldsmonopol.

Sedan många hundra år har vi i Sverige en formell ordning och hierarki inom de 
väpnade styrkorna. Befälsgraderna har under historiens gång haft lite olika namn; en 
schoutbynacht	blev	1771	konteramiral,	en	underofficer	kom	genom	tjänsteställningsre-
formen	1972	att	bli	kompaniofficer	och	förstesergeanten	blev	2019	översergeant.	Oak-
tat hur graderna har sorterats och vilka namn de har haft, så har det funnits en given 
befälshierarki. I modern tid – från upplysningstiden och framåt – har denna hierarki 
i allt väsentligt också systemmässigt speglat en stegring i kompetensen att föra befäl. 
I	 senmodern	 tid	 –	 efter	 första	 världskriget	 –	fick	den	borgerliga	 tanken	om	 indi-

videns prestationer framför socialt ursprung och familjebakgrund, ett allt större
2. Kungliga Örlogsmannaskällskapet, Med förstånd och styrka genom 250 år.
3. Ibid. s. 12.
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genomslag också på den militära karriären. Förvisso hade söner och döttrar med ”rätt 
familjebakgrund” ibland ett försteg, men i takt med den meritokratiska tankens all-
männa accepterande blev avstegen från maximen att examina och prestationer blir 
styrande för befordran och lön allt mindre. Efter andra världskriget och i takt med 
alltmer långtgående egalitära ideal, kunde helt plötsligt ett namn som 50 år tidigare 
hade varit en inträdesbiljett till snabbt avancemang i vissa situationer nu till och med 
bli en black om foten.
Hur	såg	då	officersförsörjningen	i	Sverige	ut	under	denna	meritokratiska	guldålder,	

som jag menar varade under några decennier efter andra världskriget fram till dess att 
1968:ornas idéer om en annan samhällsordning än den meritokratiska, började få ge-
nomslag på samhället och därmed också den krigsmakt som i samklang med tidsandan 
bytte namn till Försvarsmakten? 

För att vara tydlig med vad jag lägger i begreppet meritokrati – som både är omde-
batterat	och	ibland	fyllt	med	olika	innebörd	–	vill	jag	citera	professorn	i	filosofi	vid	Åbo	
Adademi, Martin Gustafsson, som i gårdagens Svenska Dagbladet gav en tydlig och 
uttömmande	definition	av	meritokratibegreppet.	Gustafsson	skriver:

”Människor är inte änglar och jorden [sic!] är inte ett paradis. Varje mänskligt 
samhälle måste ordna med produktion och fördelning av livets förnödenheter, 
med någon form av rättskipning, med en organiserad förvaltning och försvar av 
det gemensamma goda. Här kommer makt att utövas av personer som i denna 
organisation tilldelas och tar på sig ansvaret att fatta och verkställa beslut – makt 
som i vissa fall ytterst vilar på hot om fysiskt våld. Beroende på erfarenhet, lägg-
ning, arbetsförmåga och utbildning kommer somliga personer att vara mer läm-
pade än andra att ta på sig sådana uppgifter. Varje samhälle måste hitta ett system 
för att se till att makten utövas på ett omdömesgillt sätt. Meritokratin är menad att 
erbjuda en lösning på det problemet.”4

Utan några större omskrivningar kan Martin Gustafssons meritokratibegrepp överfö-
ras på den militära hierarkin och lämnar då ett svar på dels vad som ytterst förväntas 
av	officeren,	dels	vilka	dessa	 individer	är:	”Somliga	personer”	som	är	mer	 lämpade	
än andra att ta på sig ansvaret att fatta och verkställa de yttersta besluten. För vad är 
då	själva	kärnan	 i	officerens	raison d’être i en militär hierarki? Varför satsar staten 
dyra	pengar	på	att	utbilda	och	avlöna	ett	tusental	medborgare	att	vara	officerare	i	de	
väpnade styrkorna? Räcker det inte med sjömän och soldater, skickliga förmän, erfa-
ret truppbefäl, hantverkare och tekniska experter som bemannar den högteknologiska 
krigsmaterielen av idag? Svaret på den frågan är för mig givet: Nej, det räcker inte. Det 
fordras ytterligare en nivå av tankeverksamhet, det som den amerikanske statsveta-
ren Harold D. Lasswell introducerade under begreppet ”the management of violence”5, 
vilket Samuel P. Huntington vidareutvecklar och problematiserar i sin klassiker: The 

4. Gustafsson, Martin, debattartikel i Svenska Dagbladet tisdagen den 15 februari 2022, Merito-
kratin kan kritiseras utan tomma utopier, första delen, s. 23.
5. Lasswell, Harold D, The Garrison State, American Journal of Sociology, Volume 46, Number 4, 
1941.
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Soldier and the State6. I ett försök att översätta detta till svenska förhållanden år 2022 
skulle	jag	vilja	påstå	att	det	som	är	officerens	prerogativ	och	det	som	utmärker	denna	
främste företrädare för vårt lands militära profession och denna kategoris exklusivitet; 
är skyldigheten att tänka kreativt samt att fatta beslut. Att tänka och fatta beslut – som 
man nota bene också förväntas taga ansvar för!
Den	tidlösa	kärnan	i	officerskapet	–	åtskilt	från	övriga	personalkategorier	–	är	såle-

des:	Att	tänka	abstrakt	och	att	fatta	beslut	(som	man	också	tar	ansvar	för).	Detta	gäller	
oavsett	på	vilken	nivå	officeren	verkar.	Alltifrån	den	unge	tjänstegrenschefen	ombord	
eller plutonchefen till lands, upp till de högsta beslutsfattarna, gäller kärnan i uppdra-
get	att	tänka	och	fatta	beslut.	Här	kan	man	invända	att	det	finns	många	officerare	som	
inte tjänstgör som chefer, utan verkar som stabsmedlemmar – och det är riktigt. I den 
rollen är dock deras uppgift alltjämt att tänka och formulera beslut (som man också är 
beredd	att	ta	ansvar	för),	även	om	det	är	en	överordnad	officer	som	fattar	det	formella	
beslutet. 

Mot detta kan man lätt resa invändningar att: Tänker då inte och fattar då inte spe-
cialistofficerare	och	andra	personalgrupper	beslut?	Jo,	men	mer	av	den	jordnära	kon-
kreta arten, där redan givna förslag, beslutade procedurer och rutiner skall repeteras 
och	tillämpas.	Det	är	skillnad	på	att	kreativt	tänka	tankar,	där	det	inte	finns	givna	svar	
om rätt eller fel, jämfört med att tänka och bestämma sig för om vilken given eller 
reglementerad metod som skall användes.
Här	kommer	jag	till	kärnan	i	dagens	anförande:	Officersbegreppet	gjordes	otydligt	

och	flytande	genom	befälsreformerna	1972	och	1983	–	där	hela	den	anställda	befäls-
kåren	gavs	det	åtråvärda	och	då	alltjämt	exklusiva	officersepitetet	–	för	att	från	2008	
års	flerbefälssystem	ha	återfått	rätten	till	sitt	eget	namn.	Specialistofficerare	insorteras	
förvisso	under	samlingsbegreppen	yrkes-	eller	reservofficerare,	men	en	officer	är	en	
officer	är	en	officer…eller?
Vi	som	är	officerare	och	deltager	i	dagens	sammanträde	i	Kungl.	Örlogsmannasäll-

skapet tillhör dem som på olika sätt – oftast genom hårt arbete och begåvning – har 
lyckats	erövra	de	tidlösa	officersegenskaperna;	oaktat	ur	vilket	system	vi	är	utbildade	
(ÄBO	eller	NBO).	Även	NBO	har	avkastat	mycket	dugliga	tänkare	och	beslutsfattare,	
även	om	huvuddelen	ur	varje	OHS-kurs	har	valts	bort	eller	slutat	på	vägen	mot	den	
nivån.

Hade vi inom Kungl. Örlogsmannasällskapet varit verksamma inom socialtjänsten 
och inte ”med förstånd och styrka” verkat för sjökrigsvetenskapen och sjöväsendet, 
hade det varit på sin plats att göra en orosanmälan, avseende hur lättvindigt vi har tagit 
på	rekrytering,	utbildning	och	utveckling	av	våra	unga	officerare.	Bara	för	att	huset	inte	
brinner, betyder inte det att taket inte behöver läggas om. Min uppfattning är att vi idag 
och under många år kollektivt – jag själv är som förbandschef och tidigare sektionschef 
i Högkvarteret, lika skyldig som många andra – har negligerat de strukturella problem 
som	officerskåren	har	i	att	leva	upp	till	de	förväntningar	som	bör	kunna	ställas	på	en	
statlig professionell elit. Faktum är att vi under många decennier har haft problem med 

6.	 Huntington,	Samuel	P,	The	Soldier	and	 the	State	–	The	Theory	and	Politics	of	Civil-Military	
Relations, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, USA, omar-
betad utgåva 1985, ursprungligen President and Fellows of Harvard College, 1957.
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att	rekrytera	och	behålla	begåvade	ungdomar	i	officersyrket	och	att	vi	ur	den	aspekten	
har	de	kraftiga	organisationsneddragningarna	att	tacka	för	att	våra	officersresurser	har	
räckt så långt som de faktiskt har gjort.

För oss som aldrig har trott på det långsiktigt hållbara i enhetsbefälet sattes stora för-
hoppningar	till	den	nya	officersutbildningen	från	2008,	oaktat	de	nackdelar	som	följer	
med en försvarsmaktsgemensam och därmed lantmilitär viktning av utbildningsin-
nehållet. Marinens kadetter blev genom detta bl.a. berövade den grundläggande för-
bandsutbildningen samt långresan. Huruvida utbildningsexpeditionerna gav rimlig 
avkastning på insatta resurser har alltid varit en tvistefråga, men nog fanns det en 
rekryteringskraft i dem. 
Från	de	 begåvade	ungdomarnas	 sida	 var	 intresset	 för	 officerskarriären	 emellertid	

svalt	och	antalet	ansökningar	till	officersutbildningen	låg	under	flera	år	på	eller	nära	
all time low.	Rekrytering	av	officerare	tonades	ned	i	hela	Försvarsmakten,	till	förmån	
för	så	kallat	varumärkesbyggande,	där	många	av	oss	minns	reklamfilmer	i	högt	tempo,	
med käcka och hurtiga unga män och kvinnor i exotiska uniformer – inte sällan inspe-
lade i södra Afrika och ofta prisvinnare på diverse reklamgalor. Den rekrytering som 
ändå skedde, gjordes mer eller mindre uteslutande mot den grundläggande militära 
utbildningen	 (GMU)	och	mot	yrket	 som	 tidsbegränsat	 anställd	 sjöman	eller	 soldat	 i	
fokus. Det fanns ett starkt tryck från både regeringen och myndighetsledningen att 
visa	framgång	med	yrkesförsvaret,	som	i	tiden	sammanföll	med	återinförandet	av	flera	
befälskategorier. Samtidigt ägnade sig myndigheten centralt åt att trycka tillbaka för-
svarsgrensidentiteten till förmån för den påbjudna försvarsmaktsdito, trots den all-
männa	–	men	oönskade	–	insikten	att	den	starka	rekryteringskraften	finns	i	försvars-
grens-	eller	vapenslagsidentiteten.

Är då utbildningen ånyo den ratt som det bör skruvas på för att åtgärda bristerna? 
Nej, så enkelt är det inte. Utbildningen bör förändras – ja. Men det som är själva kärnan 
i	problemet	–utifrån	min	analys	av	situationen	–	är	officerskollektivets	syn	på	sig	självt	
och förväntningarna på vad vi ska anses kunna klara av; i fred med förvaltningslogik 
såväl som i krig, insvepta i Carl von Clausewitz’ Nebel des Krieges.
På	många	håll	upplever	jag	att	det	fortfarande	finns	ett	tydligt	passivt	motstånd	mot	

2008 års befälsordning. Ett motstånd som dels grundar sig i övertygelsen om enhets-
befälets	förträfflighet,	dels	i	oviljan	att	kapitalisera	på	fördelarna	med	en	ordning,	där	
man	redan	från	början	utvecklar	en	 individ	mot	att	 tidigare	än	under	NBO-åren,	ha	
förmågan att tänka kreativt och fatta beslut. I stället ägnas tid och kraft och oräkneliga 
insändare i diverse tidningar åt att kritisera den blivande chefen för allt det som en ung 
officer	naturligtvis	inte	behärskar	lika	väl	som	en	äldre	NBO-kapten.
Med	flera	befälskategorier	är	det	logiskt	och	rätt	att	alla	inte	kan	lika	mycket	om	

samma saker, utan att det sker en specialisering från början. Idealet med chefen som 
den som ¨är bäst på allt som de underställda ska kunna¨ är tillämpligt på gruppche-
fen,	men	 inte	 på	 officeren.	Det	 är	 vare	 sig	 önskvärt	 eller	 systemriktigt	 att	 låta	 en	
officer	harva	runt	på	plutonsnivån	i	många	år.	I	en	olycklig	mix	av	oförstånd,	avund-
sjuka	och	ovilja	att	dra	fördel	av	trebefälsystemets	logik	straffas	och	misskrediteras	
alltför många av våra framtida chefer: Måtte insikten om sakernas sanna tillstånd 
snabbt	sprida	sig	i	organisationen,	så	att	de	unga	officerarna	orkar	hålla	ut	och	inte	



158

lämnar yrket innan de har hamnat på sin rätta nivå; vilket betyder rask takt till lägst 
örlogskapten eller major!

Här vill jag understryka att det inte är min uppfattning att fartygsförbanden och 
amfibiekårens	krigsförband	bemannas	av	odugliga	chefer	–	tvärt	om!	På	den	lägre	för-
bandsnivån	finns	det	inget	som	talar	emot	att	vi	idag	och	under	hela	NBO-epoken	har	
haft ytterst duglig personal som har varit mycket goda sjömän och soldater. Problemen 
uppstår senare i karriären.

För 25 år sedan var det fullt möjligt att göra hela sin yrkesgärning till sjöss eller i an-
nan förbandstjänst. Flottan bemannade isbrytare och lagfartyg, ekipagekompanier och 
skoldivisioner med äldre befäl som inte längre hade en plats på stridsfartygen. Kustar-
tilleriet bedrev en omfattande verksamhet längs hela kusten, med likaledes rika möj-
ligheter till ett helt yrkesliv i den marina organisationen. Så är det inte idag. En stor del 
av	befattningarna	i	Försvarsmakten	finns	i	gemensamma	funktioner	eller	i	staber	och	
skolor	i	land,	utanför	flottilj-	och	regementsstrukturen.	Högkvarteret,	Försvarshögsko-
lan,	Försvarets	materielverk,	försvarsgrensstaberna,	militärhögskolorna,	m.fl.	fordrar	
årligen	ett	betydande	inflöde	av	officerare.	I	dessa	befattningar	är	det	långtifrån	enbart	
yrkesskickligheten från förbandstjänsten som efterfrågas, utan här värderas förmågan 
att tänka kreativt och att fatta beslut – ofta utifrån en annan logik än den som präglar 
förbandsnivån.	Här	påstår	jag	att	det	idag	ofta	brister	och	att	ett	antal	officerare	på	ni-
vån kommendörkapten eller överstelöjtnant, saknar rätt förutsättningar för att göra ett 
riktigt bra arbete, även när de är högt motiverade. Detta gäller naturligtvis inte exklu-
sivt	marinens	officerare,	utan	är	en	systemkonsekvens	av	NBO.	För	att	komma	ur	detta	
dilemma	behöver	vi	redan	från	rekryteringen	av	officeren	bädda	för	en	framgångsrik	
gärning; såväl under förbandsskedet som under den fortsatta karriären. För den som 
stannar ett helt yrkesliv blir dessa två perioder i karriären ungefär lika långa. 2008 års 
officersutbildning	är	ett	steg	på	vägen	och	det	idag	stora	intresset	för	utbildningen	inger	
hopp, men vi behöver rannsaka oss själva och sträva efter att öka intresset ytterligare 
hos de mest högpresterande ungdomarna.

En anekdot på temat är att jag hösten 1994 deltog i en middag, där den då nyss av-
gångne överbefälhavaren Bengt Gustafsson var hedersgäst. I sitt frispråkiga tacktal 
oroade han sig över försvarets chefsförsörjning och den sjunkande intellektuella nivå 
som han då sade sig ha börjat uppleva i de centrala staberna. Bengt Gustafsson menade 
att	den	nya	befälsordningen	(NBO)	redan	efter	tio	år	hade	börjat	ge	tydligt	negativ	ef-
fekt	på	urvalet	av	kvalificerade	handläggare.

Hur såg det ut i Sverige, när Bengt Gustafsson var ung och valde sin yrkesbana? 
1960 avlade knappt 20 000 gymnasieelever studentexamen i Sverige; hälften män och 
hälften	kvinnor.	10	%	av	de	manliga	studenterna	blev	officerare;	antingen	stam-	eller	
reservofficerare;	det	vill	säga	cirka	1000	officerare	per	år.	Försvaret	var	under	den	här	
epoken	lyckligt	lottat	och	fick	inte	bara	en	väl	tilltagen	ekonomi,	utan	också	tillgång	
till en stor del av årsklassens mest begåvade. Räknar man bort dem som hade läshuvud, 
men	som	inte	fysiskt	matchade	kraven	för	officersutbildningen,	blir	siffrorna	ännu	mer	
anslående.

När jag hörde Bengt Gustafsson tala där på hösten 1994 var jag en ung löjtnant i 
flottans	reserv,	utan	egen	erfarenhet	av	hur	högre	staber	fungerade	eller	vilka	krav	som	
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borde ställas på dem som bemannade dessa. Idag, ett drygt kvartssekel senare, har jag 
genom egna erfarenheter kommit till uppfattningen att det Bengt Gustafsson oroade 
sig	för	på	bred	front	har	blivit	verklighet.	Om	detta	förhållande	finns	det	ytterst	lite	oro	
kommunicerad från myndigheten Försvarsmakten eller för den delen från arbetstagar-
organisationerna.	Som	kollektiv	är	vi	officerare	stolta	över	vad	vi	uträttar,	men	alltför	
sällan självkritiska till det faktum att den som var bäst i klassen i gymnasiet sällan 
dyker	upp	 i	 kadettuniform.	Tvärtom	har	 jag	under	min	karriär	 hört	 officerskollegor	
som ger uttryck för uppfattningen att det är tur att de mest begåvade inte söker sig till 
officersyrket	eller	ännu	värre	att	överstelöjtnant	NN	i	händelse	av	uppsägning	i	alla	fall	
skulle	kunna	få	arbete	som	lastbilschaufför,	eftersom	detta	är	det	enda	vederbörande	
tror att den allmänna arbetsmarknaden skulle se som hans anställningsbara merit.
Naturligtvis	kan	jag	inte	belägga	hur	stor	andel	av	officerskåren	som	anfäktar	dessa	

idéer,	men	samtidigt	–	efter	flera	års	arbete	på	central	nivå	i	Försvarsmakten	med	per-
sonalförsörjningsfrågor – hur många gånger har jag hört eller i skrift sett den motsatta 
uppfattningen komma till uttryck? Vi har verkligen ett problem i Sverige, när de mest 
begåvade	unga	männen	och	kvinnorna	inte	med	naturlighet	söker	sig	till	officersyrket	–	
stam	eller	reserv	–	och	där	officerare	på	relativt	hög	nivå	ser	sig	själva	som	jämbördiga	
med dem som kör grävmaskin eller lastbil. Absolut inget är fel med dessa yrken eller 
dess	utövare,	men	som	referens	för	en	officers	civila	ekvivalenter?	Hur	skulle	en	tysk	
eller brittisk överstelöjtnant ha sett på saken? När det någon gång råder konsensus om 
att	det	finns	brister	hos	chefer	blir	myndighetssvaret	på	de	flesta	tillkortakommanden	
oftast att här behövs mer utbildning, men aldrig att det fordras mer begåvning.
Marinen	 är	 sedan	 ett	 antal	 år	 tillbaka	 i	 ett	 prekärt	 läge,	 avseende	 antalet	 kvalifi-

cerade stridsfartyg samt volymen krigsförband till lands. Om detta antar jag att vi i 
detta forum har samsyn. Hur kommer vi då tillbaka till det gynnsamma läge där en 
allt större del av försvarsanslagen investeras i att bygga en starkare marin? Genom att 
marinchefens nära medarbetare formulerar ett tydligt viljedokument? Genom att vi 
ledamöter i KÖMS avsätter en större del av vår tid till opinionsbildning och välformu-
lerade kloka artiklar i TiS? Dessa åtgärder kan säkert bidraga till att vinna över en och 
annan skeptiker, men det är framförallt åtgärder som når de redan frälsta.
Min	övertygelse	 är	 att	marinen	behöver	 snegla	på	armén	och	deras	generalstabs-

aspirantkoncept.	Generalstaben	finns	inte	längre	och	inte	heller	några	generalstabskap-
tener	med	revärer	på	byxorna,	annat	än	på	film.	Vad	som	däremot	finns	kvar	är	idén	
om	att	tidigt	identifiera	talanger,	matcha	dessa	mot	snabb	karriär	och	därefter	låta	be-
manna	så	många	inflytelsefulla	befattningar	i	gemensamma	staber	och	ledningar	som	
det bara är möjligt med ”de sina”. Ergo: Ska det bli rejäl tillväxt i marinen behöver det 
finnas	marint	folk	som	både	chefer	och	inte	minst	handläggare	av	grov	kaliber	i	hela	
den gemensamma strukturen. För att detta ska bli verklighet behöver marinen både 
kunna rekrytera och behålla riktigt duktig personal. Personer som förstår att deras och 
marinens	framtid	på	kort	sikt	inte	finns	längs	en	kaj	i	Karlskrona	eller	Göteborg,	utan	i	
ett kontorsrum på Lidingövägen 24. Kreativa tankar om sjöförsvaret tänks inte av våra 
politiska uppdragsgivare, lika lite som de tänker tekniska tankar om batteribilar eller 
löser gåtan om varför torsken inte återhämtar sig i Östersjön. Politiken är beroende 
av att utifrån födas med idéer, koncept och kloka tankar. Med all respekt för några 
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lysande undantag i denna akademi, så tänks typiskt sett värdefulla och kreativa tankar 
om	sjöförsvaret	av	officerare	ur	marinen;	den	svenska	eller	någon	annan.	Ju	smartare	
och	bättre	placerade	dessa	officerare	är,	desto	bättre	för	Sverige;	givet	att	vi	alltjämt	är	
övertygade om att: ”Fäderneslandets vidsträckta gränser äro dess stränder: dess vack-
raste landskap ligga vid havet. Etc, etc.”.
Härtill	behöver	ledande	företrädare	ur	marinen	–	välj	själva	om	ni	känner	er	träffade	

– odla och utveckla sitt nätverk inom politiken, näringslivet, akademien och media. 
Det	är	lätt	att	sitta	på	läktaren	och	fnysa	åt	hur	vissa	officerare	ur	andra	försvarsgrenar	
går som barn i huset hos ledande regeringsföreträdare. Det svåra är att själv komma i 
det läget, utan att överge den långsiktiga ambitionen om rejäl marin tillväxt och med 
den personliga integriteten i behåll. Makten är som radioaktiviteten – den påverkar 
också dem som lever i dess närhet.

För att summera: Vad har då varit mitt budskap i detta anförande?
Jo,	Försvarsmakten	och	marinen	behöver	 tydligt	definiera	förväntningar	och	krav	

på	officeren	som	den	som	tänker	abstrakt	och	fattar	avgörande	beslut	i	såväl	krig	som	
fred – med åtskillnad mot vad som förväntas av övriga befälskategorier.
Dagens	otydligheter	i	både	arbetsuppgifter	och	förväntningar	på	officeren	utnyttjar	

inte	flerbefälssystemets	positiva	dynamik,	utan	håller	alltjämt	på	sina	håll	 liv	 i	 fan-
tomsmärtorna efter det enhetsbefälssystem vi sedan snart 15 år har avvecklat.

Med erfarenhet av trettio års tjänstgöring i Försvarsmakten är mitt intryck att många 
officerare	brister	i	självständigt	tänkande	och	i	alltför	hög	grad	söker	svar	och	trygghet	
i fastställda myndighetspublikationer. Lika viktigt som det är för manskap och befäl 
att exercismässigt kunna utföra sina handgrepp och arbetsuppgifter, lika betydelsefullt 
är	det	för	officeren	–	särskilt	när	man	placeras	på	mer	seniora	befattningar	–	att	tänka	
kreativt och fatta beslut på osäkra underlag baserat på sitt eget intellektuella självför-
troende.
Rikets	officerare	tillhör	med	självklarhet	en	elit	i	staten.	Detta	behöver	bättre	än	idag	

avspegla sig i kraven under utbildningen och i tjänsten. En begåvad och ambitiös ung 
man	eller	kvinna	bör	med	självklarhet	överväga	officerskarriären,	i	konkurrens	med	att	
bli läkare, advokat, ingenjör eller ekonom.
Marinen	bör	sträva	efter	att	utveckla	en	egen	officersutbildning	med	från	början	tyd-

lig sjömilitär inriktning – inte minst utifrån den kulturaspekt som Jonas Källestedt för-
tjänstfullt	redovisade	i	sitt	inträdesanförande	för	tre	veckor	sedan	och	våra	500-åriga	
traditioner. Det är rimligt att i en försvarsmakt som är stadd i tydlig tillväxt och med 
alltmer	självständiga	försvarsgrenar,	lyfta	frågan	om	en	självständig	marin	officersut-
bildning. Den logik som för tjugo år sedan ledde till den gemensamma ”försvarsmakts-
officeren”	kan	idag	ifrågasättas.

Ibland hör man invändningar om att ”det där är inte politiskt möjligt” mot ett i sak 
förnuftigt och måhända något drastiskt förslag; men vad som är politiskt möjligt om 
två	veckor	eller	om	två	år	finns	det	ingen	idag	som	med	säkerhet	kan	uttala	sig	om.	
Vem hade i februari 2020 med trovärdighet kunnat anföra att Sveriges regering, där 
reformer	och	utökade	utgifter	i	två	decenniers	tid	alltid	har	presenterats	som	”finansie-
rade krona för krona” – oaktat färg på regering – under de senaste åren har lagt fram 
22	ändringsbudgetar,	där	riksdagen	har	fattat	beslut	om	ofinansierade	utgifter	på	400	
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miljarder kronor? Utifrån den logiken torde det vara högst politiskt möjligt att inves-
tera 200 miljarder kronor under tio år för att rusta upp det svenska sjöförsvaret till en 
anständigt avskräckande nivå. Här gäller det att frammana rätt nivå av angelägenhets-
känsla – sense of urgency – hos allmänheten och våra politiska beslutsfattare.

Att ha goda förebilder är viktigt här i livet, men lika relevant är att också ha tydliga 
motbilder.

Jag vill avsluta mitt anförande med ett avskräckande exempel från historien, när of-
ficeren	i	hög	utsträckning	slutar	att	tänka	kritiskt	och	kreativt.	För	dem	som	ännu	inte	
har läst Andrew Gordons The Rules of the Game7 väntar såväl trivsam läsning, som 
varnande	exempel	på	faran	med	en	intellektuellt	stagnerad	officerskår	–	förvisso	med	
ett antal lysande undantag.

”They pay me to be an Admiral. They don’t pay me to think”8 yttrade chefen för den 
brittiska	medelhavsflottan,	Admiral	Sir	Archibald	Berkeley	Milne,	under	det	rättsliga	
efterspelet av den famösa Goeben-incidenten	i	inledningen	av	första	världskriget;	när	
den	överlägsna	brittiska	flottan	genom	ren	träskallighet	och	oförmågan	hos	chefer	på	
flera	nivåer	att	 tänka	 självständigt,	 lät	 en	 tysk	 slagkryssare	undkomma	 till	 skyddad	
hamn	i	Konstantinopel.	Det	hjälpte	inte	att	den	brittiska	flottan	1914	var	störst	och	star-
kast i Världen när virket i cheferna inte motsvarade styrkan hos fartygen.

7. Gordon, Andrew, The Rules of the Game – Jutland and British Naval Command, John Murray 
Publishers Ltd., London, 1996.
8. Massie, Robert K, Castles of Steel – Britain, Germany and the Winning of the Great War at Sea, 
Jonathan Cape, London , 2004, s. 54.
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Collateral damage for the Baltic region?
This article is a revised version of a larger work regarding the AUKUS cooperation 
published on link: https://isdp.eu/publication/aukus-resetting-european-thinking-on-
the-indo-pacific

Introduction
Most comments on the new trilateral alliance AUKUS, have centered on the possible 
impact	on	the	U.S.	-	China	rivalry	and	subsequently	consequences	for	Asian	security.	
However, less attention on possible consequences on European security, and particular 
Baltic security. 

The AUKUS is not just about nuclear submarines. In the words of PM Morrison, it 
is “a lifetime partnership”. Moreover, as argued by Professor Richard G. Whitman at 
Chatham	House,	AUKUS	is	“an	alliance	founded	on	military-industrial	cooperation	
to	improve	joint	capabilities	in	areas	such	as	cyber,	artificial	intelligence	and	quantum	
capabilities,	as	well	as	the	cooperation	to	allow	Australia	to	acquire	nuclear-powered	
submarines”.1 The technological part of the agreement may be as important as the more 
eye-catching	 submarine	 deal.	Adding	 to	 this	 the	 already	 existing	 “Five	 Eyes	 only”	
intelligence cooperation the three now share a common threat assessment and at least 
partially how to address this threat.

AUKUS in its present form will have consequences for the Baltic region. Individual 
nations in the region will increasingly be pressed to make new decisions in a dynamic 
development,	recently	magnified	by	the	war	in	Ukraine,	including	in	defence	priori-
ties. This paper will discuss possible consequences for Baltic security and the initial 
assessment is, “rough times ahead”. Three areas will be covered, Baltic security within 
European security and defence cooperation, maritime security and defence industry 
cooperation.    

1. Professor Richard G. Whitman, Associate Fellow, Chatham House; “UK in a Changing Europe” 
https://ukandeu.ac.uk/aukus-eu-security-and-defence/
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EU- a weaker actor in security and defence 
The European Union has become a weaker actor in security and defence since the Uni-
ted Kingdom decided to leave the Union. Together with France, the UK was the only 
EU	nation	with	a	robust	and	credible	defence	capability	for	any	significant	military	ope-
ration, especially out of area operations. With London now, both in the recent Integrated 
Review defence policy paper and with the AUKUS announcement, more emphasizing 
Asian security, its commitment, and de facto resources to European defence coopera-
tion	(outside	Nato),	may	be	reduced.	Even	considering	the	war	in	Ukraine,	London	will	
have	difficult	priorities	to	make.	The	U.S	has	already	made	it	clear	that	Asia	comes	first	
in American policy, and with London now tilting its priorities towards Asia, it will have 
repercussions for the European Union, European defence cooperation and Baltic security. 

The AUKUS agreement includes several areas of cooperation in cyber, underwater 
technology and in emerging technologies. This is something the Integrated Review 
also	prioritize,	and	London	may	find	it	difficult	to	engage	in	two	parallel	cooperative	
frameworks.2 With Brexit, London had already started to look more to its transatlantic 
partner for defence cooperation. With AUKUS the momentum for even more transat-
lantic	and	Indo-Pacific	cooperation	have	increased	further,	included	in	exercises,	per-
manent deployment of maritime units, manpower exchange programs and training with 
a focus on the maritime and cyber domains.    
The	European	Union	(EU)	with	a	strong	push	from	Paris	has	for	years	been	trying	to	

become a more prominent and independent security actor. Under the overall banner of 
“strategic autonomy” the EU has introduced several new initiatives like PESCO3 and 
EDF4 to increase collective defence capability. Nations like the UK, Sweden and the 
Baltic States have been reluctant to the idea of developing an EU “strategic autonomy”, 
requiring	a	duplication	of	command-and-control	structures	and	certain	other	capabili-
ties which unintentionally may cause frictions in transatlantic cooperation. With AU-
KUS	a	new	reality	and	the	fallout	of	the	war	in	Ukraine,	two	different	discussions	are	
likely to surface, one with strong support from Paris about the need to speed up and 
increase	efforts	for	greater	European	defence	collaboration.	Paris	has	already	talked	
about the need to develop an “EU Army” and has planned for an EU summit focused on 
defence cooperation in the spring of 2022.5 The other likely discussion will be on how 
robust	and	credible	an	European	defence	effort	as	such	can	be.	For	nations	concerned	
about a more aggressive and brutal Russia, such as Poland, the Baltic States, Sweden 
and now even Germany this discussion will be decisive. Without London, there needs 
to be a rather dramatic increase in European defence capability to mitigate the capabi-
lity gap London is leaving. Individual smaller nations, like Sweden, can contribute, but 
the	only	reasonable	significant	capability	improvement	rests	with	decisions	in	Berlin.	
The recent election results did not indicate an increase in defence spending but since 

2. Global Britain in a Competitive Age: The Integrated Review of Security, Defence, Development 
and Foreign Policy”, 16 March 2021
3. https://pesco.europa.eu/
4.	 https://ec.europa.eu/defence-industry-space/eu-defence-industry/european-defence-fund-edf_en
5. Mrs von der Leyen, in her “State of the Union address” on 15 Sept 2021, https://agenceurope.eu/
en/bulletin/article/
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the	Russian	attack	on	Ukraine	a	significant	increase	in	German	defence	spending	and	
priorities	is	evident.	However,	for	now	the	combined	effects	of	Brexit	and	AUKUS,	is	
leaving a weaker European Union in defence and security policy.    
With	 France	 currently	 the	 only	 nation	 with	 a	 significant	 military	 capability,	 Pa-

ris needs to make a credible argument it is fully committed to security challenges 
on	Europe ś	eastern	border	and	in	northern	Europe.	Without	this	re-balancing	of	the	
French	defence	priorities	it	will	be	difficult	to	generate	a	consensus	within	the	Union,	
on fast forward the idea of “EU strategic autonomy”. With Germany ś new defence po-
licy, Germany will hold a decisive role in either supporting an “EU strategic autonomy” 
or focus its defence policies within Nato.

For Baltic security the AUKUS agreement will put a spotlight on each of the nation’s 
defence priorities. The Baltic countries are all members in Nato and Sweden and Fin-
land may soon apply to become members. During the transition process, Sweden would  
need	need	to	continue	making	efforts	to	maintain	strong	defence	links	to	London	and	
Washington,	possible	through	agreements	like	the	Joint	Expeditionary	Force	(JEF)	and	
similar arrangements.6 This would include working closer with the three Baltic countri-
es and Finland to make coordinated arguments and plans with London and Washington 
and	in	parallel	to	Brussels	and	Paris.	As	a	significant	Baltic	nation	Sweden	would	also	
need to strengthen Baltic cooperation and develop closer cooperation not only with 
Finland, but with the three Baltic countries, Poland and Germany. With Sweden and 
Finland becoming Nato members and Germany increasing defence spendings, a more 
comprehensive and credible security structure for Baltic security can be achieved. But, 
Sweden will need to shoulder a larger responsibility for Baltic security.

Maritime strategy and maritime capability 
increasingly important
The AUKUS agreement is yet another example of how important maritime security 
and	maritime	capability	is,	and	not	only	in	the	Indo-Pacific.	From	the	pandemic,	secu-
rity	of	supply	has	come	to	the	forefront	of	the	debate	and	free	and	open	sea-routes,	one	
of	the	main	instruments	to	achieve	this.	This	applies	equally	to	the	Indo-Pacific	region	
as it does to the Baltic and North Sea regions. 
Submarines,	both	conventional	and	nuclear-powered,	offer	an	extremely	powerful	

and diverse capability. One reason for Australia to make the decision to go for nuclear 
powered submarines was a requirement to be able to “operate on station for longer 
periods”. Compared to a modern conventional submarine a nuclear powered can be 
“on	station”	7-8	 times	 longer	and	can	move	with	a	speed	3-4	 times	higher,	offering	
improved operational capabilities. Military experts talk about nuclear submarines ha-
ving a “strategic leap” against conventional submarines. Another possible reason for 
leaving the agreement with Paris, was an assessment of the technical challenges in 
the	French	project.	The	French	offer	was	built	around	converting	the	nuclear-powered	
French	“Barracuda-class”	submarine	to	a	conventional	submarine,	replacing	its	nuclear

6.	 https://www.gov.uk/government/publications/joint-expeditionary-force-policy-direction-
july-2021
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reactor with batteries and diesel generators. Very few if any successful “conversions” 
of such model have been made. 

With the AUKUS agreement all three nations will have to allocate more resources 
and more manpower into not only the development of the submarines but equally to the 
other areas in the agreement, like underwater cables and cyber. But for Australia to be 
able	to	operate	these	new	nuclear-powered	submarines,	massive	technological,	 indu-
strial, infrastructure and military investments, education and training will be neces-
sary.	Limited	resources	will	have	to	be	re-allocated	and	for	a	nation	like	the	UK,	with	
a	relatively	small	number	of	submarines	(11	in	total)7,	this	will	affect	and	likely	reduce	
submarine operations, including in exercises, in Northern Europe and other places. 
For	both	the	U.S	and	the	UK,	naval	personnel	will	be	re-assigned	to	work	with	Aus-

tralia.	Over	time	this	will	develop	a	deeper	familiarity	and	knowledge	in	Indo-Pacific	
naval operations, which of course is in line with strategic thinking behind the agre-
ement, but with less experience from operations in other areas including in the Baltic 
Sea. Underwater development project will likely have a priority on “blue water” or 
open	ocean	operations	and	maybe	 less	on	operating	 in	more	confined	seas,	 like	 the	
Baltic Sea.   

This rebalancing of resources, operating areas, manpower and development projects 
over several decades, will require nations concerned about Baltic security to shoulder a 
larger responsibility. Sweden ś long coastline and dependence on import and export by 
sea may create a new discussion on the distribution and balance of defence resources. 
In the most recent defence bill, an increase in overall defence spending was decided.8 
But the distribution of the additional defence spending did not include modernization 
of	 the	current	very	small	naval	fleet,	with	 the	exception	of	 two	new	submarines,	or	
an increase in ships. Even worse, several ships are on the brink of being taken out of 
service and will need substantial upgrades to be kept in service and meet changes in 
the operational environment. In a situation with a growing demand for a stronger focus 
on maritime security and need for maritime resources in the Baltic, Sweden currently 
lacks this capability and risks being viewed as a ”security consumer” rather than a 
“security provider”. The decision in Sweden, after the Russian attack on Ukraine, to 
increase defence spending to 2% of GDP, need to be translated into substantial increase 
and upgrade in maritime capabilities.   

Defence industry implications
The AUKUS agreement could signal an even more intense arms race in Asia. As ar-
gued in the previous section, maritime capabilities, under, on and above water are li-
kely a priority. As the new nuclear powered submarines Australia is now buying are 
unlikely	to	be	operational	available	until	well	after	2035,	a	replacement	or	gap-filler	
capability	 is	 required.	The	Royal	Australian	Navy	(RAN)	 is	currently	operating	six	
Collins class conventional submarines. The Collins class is an enlarged design of a 
Swedish submarine, produced by the Swedish company Kockums, now owned by 
the Swedish defence company SAAB. For the Collins class to be operational until 
7.	 https://www.royalnavy.mod.uk/the-equipment/submarines
8. Regeringens proposition 2020/21:30, adopted by Parliament 14 December 2020
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the	new	nuclear-powered	submarines	enter	service	an	extensive	upgrade	program	is
necessary	 and	SAAB/Kockums	 is	well	 placed	 to	offer	 such	 a	 program.	But	Europe	
has four companies that produces conventional submarines: in France, in Germany, in 
Spain and in Sweden respectively. The European market for submarines is limited and 
for example SAAB/Kockums has only two submarines on contract. As the requirement 
for submarine and underwater capability will likely increase, the competition between 
these companies will increase. France, having lost a very big contract will make strong 
efforts	to	compensate	the	Australian	deal,	paving	the	way	for	fierce	competition	bet-
ween the four. To make matters worse, France also lost out to the U.S. last summer, 
when	Switzerland	decided	to	buy	36	U.S.	F-35	fighters	instead	of	the	French	Rafale.	
Even	with	a	growing	demand	and	growing	defence	spendings,	efforts	 to	consolidate	
the European defence industry including the submarine industry, would make sense 
and would position the EU in a stronger market position. However unlikely to happen, 
such a consolidation would also harmonize with a more coordinated European voice in 
defence and security issues. 

Conclusion
The AUKUS agreement has not only put the spotlight on Asian security, but it will 
also	 have	 ramification	 for	 Europe	 and	 Baltic	 security.	 The	 long-term	 nature	 of	 the	
agreement and its comprehensive nature makes it a fundamental change. It reinforces 
Washington’s pivot to Asia, it highlights a tilt towards Asia in London and it exposes 
weakness in the European Union ś ambitions of developing “strategic autonomy”. For 
Baltic	security	other	nations	will	have	to	fill	the	capability	gap	or	be	more	exposed	to	
various form of coercion and pressure. Germany holds the decisive role to increase its 
defence capability and France has a credibility challenge to the defence of the Baltic 
region. For the Baltic countries it will require more coordinated and closer cooperation 
and more coordinated action towards London, Berlin and Washington. For Sweden, 
increases	in	defence	spending	need	to	alter	Sweden ś	current	security	deficit	in	mari-
time capability.   
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Vilka slutsatser för den svenska marinen kan vi 
dra av kriget i Ukraina?
Artikeln har tidigare publicerats på Kungl. Krigsvetenskapsakademien blogg.
Abstract; This article was written and published only a couple of weeks into the war 
in Ukraine. Conclusions and deductions can be difficult to draw, but I argue that 
some lessons already can be learned for the Swedish naval and maritime strategies. 
The war and its implications prove some almost timeless truths that applied already 
during the cold war. The article presents four major conclusions for the continued 
build-up of a Swedish naval doctrine; 
• Anti-surface warfare capacity remains the key component to break the enemy´s 

force of attack and sustainability
• A war must be kept away from Swedish land territory
• The naval capabilities on the west coast must be strong enough to ensure import 

and export and avoid an economic collapse
• Twin crews for the naval units is likely the easiest and most efficient way to imme-

diately increase operational availability and to prepare for a future larger navy.
Efter endast två veckor [artikeln skrevs början av mars 2022] in i Rysslands krig mot 
Ukraina är det naturligtvis både svårt och vanskligt att dra för stora slutsatser om vad 
det innebär för Sverige och för hur vårt försvar ska se ut. Vi vet egentligen inte hur 
kriget	går	och	vi	vet	definitivt	inte	hur	det	kommer	att	sluta	och	hur	Europa	och	världen	
kommer att se ut när kriget är slut.

Samtidigt är det just nu som vi behöver tänka på hur Sveriges försvarsmakt ska se ut 
i framtiden. På torsdagsmorgonen 10 mars uttalade statsministern orden som varit så 
otänkbara under så lång tid: två procent av BNP. Det är inte länge sedan en statsminis-
ter kallade försvaret för ett särintresse, och en annan statsminister är i sina memoarer 
stolt över hur han lade ned hälften av det. Men det är numera historia.
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Trots	att	det	mesta	vi	ser	av	kriget	i	Ukraina	är	strider	på	marken,	finns	det	marina	
aspekter	av	betydelse	för	Sverige.	Författaren	till	denna	artikel	är	sjöofficer	och	tänker	
förstås på det, på samma sätt som kollegorna inom infanteriet och de mekaniserade 
truppslagen rimligen just nu funderar intensivt på pansarvärnsstriden, hur logistiker tit-
tar på hur förnödenhetsersättning förs fram – eller inte kommer fram – till de ryska fält-
förbanden. Andra är bättre skickade än jag för att dra de klokaste slutsatserna av det och 
bestämma hur de kunskaperna ska omsättas i utvecklingen av våra markstridskrafter.

Vad betyder det för marinen då? Några av mina iakttagelser och förslag på hur de 
kan vara ingångsvärden för hur Sverige bör tänka presenteras här.

Anfallskrig kräver enorma mängder underhåll	som	behöver	förflyttas.	Det	ser	ut	
som att Ryssland under invasionen av Ukraina trots månader av uppladdning, trots att 
man har en lång landgräns mot landet man anfaller, och trots tillgång till landsvägar, 
har svårt att föra fram underhållet. Frontförbanden saknar helt enkelt förnödenheter 
och står därför still eller rör sig långsamt. Som sjöman kan ställa sig frågan hur mycket 
svårare detta hade varit om det hade funnits ett 300 kilometer brett hav mellan län-
derna? Naturligtvis enormt mycket svårare. 

Detta är ingen nyhet, utan är helt grundläggande i hur Sverige har sett operativt på 
invasionsförsvaret under hela kalla kriget, men jag upplever ändå att detta delvis har 
glömts	bort.	Här	ligger	marinens	tidlöst	centrala	raison	d’être:	att	hindra	att	fienden	an-
vänder havet till det han vill, vilket i detta fall är att frakta underhåll och tung materiel 
från	sitt	land	till	vårt	territorium.	Vi	vet	att	lättare	förband	kan	infiltrera,	luftlandsät-
tas eller landstiga på öppen kust, men utan ständig tillförsel av förnödenheter ser vi i 
kriget i Ukraina i dag att de mycket snart står still. Förutsatt att vi har tillräckligt stora 
och	snabbrörliga	markstridskrafter	kommer	dessa	kunna	oskadliggöra	en	fiende	som	
har förlorat mycket av sin rörlighet. Saknas den förmågan på marken, kommer dessa 
första styrkor att kunna ta en svensk hamn och sätta oss i efterhand.

Därför behöver marinen ha en kärna av sjömålsverkande vapenbärare. Det är ro-
botar,	 torpeder	 och	minor	 som	 sänker	 fiendens	 fartyg.	Allt	 annat	 i	marinen	 skapar	
förutsättningar	för	detta.	Vi	har	dessutom	kvalificerade	sådana	vapensystem,	och	både	
våra ubåtar och korvetter är svåra för motståndarens system att verka mot, särskilt i 
Östersjön som är den miljö som vi byggt våra system för. Här kan någon invända att 
våra sjöminor är något äldre och det är sant, men de är ändå modernare än många andra 
länders och det är en klen tröst liggandes på havsbotten att veta att minan man gick på 
inte	var	från	2000-talet.	

Den första slutsatsen blir alltså att de sjömålsverkande systemen alltjämt är och ska 
vara marinens kärna.

Kriget behöver hållas borta från svensk mark så långt det är möjligt. Vi har sett i 
Tjetjenien, i Syrien och nu i Ukraina med vilken likgiltighet för civila förluster som 
Ryssland för krig. Eller kanske hur man medvetet förstör byggnader, anfaller sjukhus 
och civila. Det bryter ju samhällets motståndskraft. Och vi behöver nog tyvärr kon-
statera att den motståndskraften nog är mindre i Sverige än i Ukraina. Medan Kievs 
invånare sammanbitet rusar ned i skyddsrummen läser vi om uppbragta svenskar som 
kräver att få ta med sig sina hundvalpar dit. 
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Exemplet kan låta raljant och anekdotiskt. Men det är ett symptom på en brist på 
förståelse för det gemensamma ansvaret som kommer att bli ett mycket större problem 
i Sverige än vad det blir i ett land som Ukraina som är vant vid att det är svårt ibland. Vi 
kommer att ha mycket närmare till samhällskollaps om våra större städer börjar skjutas 
sönder, när el och vatten tar slut. Våra egna stridskrafter är dessutom beroende av att 
samhället inte kollapsar och behöver därför få hjälp att hålla kriget borta från svensk 
mark, både för att kunna vinna det och för att undvika det enorma civila lidande som 
det skulle leda till.
Ukraina	förefaller	ha	lyckats	hålla	sin	sjöflank	försvarad	vid	kusten	utanför	Odessa.	

Jag vet inte hur, men det är en självklarhet att man planerar för att kunna försvara 
kusten	om	fienden	har	en	stor	flottbas	(Sevastopol)	i	närheten.	De	ryska	landstignings-
fartyg som rört sig i norra Svarta havet har i alla fall vad jag vet inte försökt landsätta 
trupp utan håller sig utanför räckvidden för kustförsvaret eller de mineringar som rim-
ligen är utlagda. Eller som Ryssland bedömer är utlagda! Hotet är i alla fall tillräckligt 
stort för att få avgörande operativ betydelse.

Den andra slutsatsen är därför att marinen har en viktig roll i att hålla kriget borta 
från svensk mark.

Ukrainas import och export stryps av att hamnarna blockerats. Även om Ukraina 
förefaller	att	framgångsrikt	kunna	förneka	Ryssland	att	göra	amfibieoperationer	mot	
kusten, så är Ukrainas export och import mycket allvarligt påverkad. Det börjar mär-
kas på spannmålspriserna i hela världen, och det slår hårt mycket mot Ukrainas eko-
nomi, i en tid när det gör ont. Och då har Ukraina, jämfört med Sverige, en mycket 
större landgräns mot vänligt sinnade europeiska länder än vad Sverige har. Ändå får 
den	brutna	sjötrafiken	dessa	enorma	konsekvenser.	Ukrainas	gräns	mot	Polen	motsva-
ras	i	Sverige	av	västkusten	och	där	ligger	Sveriges	ekonomiska	in-	och	utflöde	av	varor	
och petroleumprodukter. 

Sverige får inte hamna i ett läge där motsvarande stopp av importen och exporten 
via de västsvenska hamnar bryts. Då dör Sverige ekonomiskt. Och här är marknaden 
stark och skoningslös. Om det uppfattas för farligt (och därmed för dyrt att betala för-
säkringarna)	att	gå	till	Göteborg	eller	Brofjorden,	då	kommer	rederierna	helt	enkelt	att	
sluta	gå	dit.	Det	bestämmer	inte	Sverige,	som	har	en	alldeles	för	liten	egen	handelsflotta	
för att ens vara i närheten av att kunna lösa detta på egen hand.

Slutsatsen är därför att några delar av det fördubblade försvarsanslaget behöver gå 
till	att	förstärka	sjöförsvaret	på	Västkusten.	Återetableringen	av	Älvsborgs	amfibiere-
gemente	(Amf	4)	i	Göteborg,	med	sin	amfibiebataljon	var	ett	viktigt	första	steg,	men	
det	finns	behov	av	mer.	För	fartygen	på	syd-	och	ostkusten	behövs	för	de	uppgifter	som	
jag redan har beskrivit ovan. De kan inte verka mot transporter öster om Gotland och 
på samma gång skydda Västkusten. Vi får inte hamna i dilemmat att behöva välja mel-
lan	ost-	och	västkusten.	

En större marin behöver mer besättningar för att kunna verka och växa samtidigt. 
En av de första och enklaste åtgärderna, och som kan börja vidtas NU är att dimensio-
nera	och	finansiera	marinen	för	att	ha	dubbla	besättningar	till	sina	fartyg.	Det	tar	tid	
att	utbilda	besättningar,	men	det	tar	också	lite	tid	att	skaffa	fler	fartyg.	Marinens	fartyg	
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kan vara till sjöss betydligt mer än vad de är nu. Vi ser det på vårt signalspaningsfar-
tyg som är till sjöss nästan varenda vecka, och vi hade den principen på den ubåt som 
under	några	år	samövade	med	den	amerikanska	flottan	i	San	Diego.	Tack	vare	dubbla	
besättningar blev tillgängligheten mycket större.

Det blir annars ett moment 22. De som är till sjöss och verkar med fartygen kan inte 
samtidigt utbilda nya sjömän, delta i utvecklingen av nya fartyg och lära sig de nya 
system	som	är	på	väg	 in.	Konsekvensen	av	denna	resurskonflikt	blir	att	 fartygen	är	
för	lite	till	sjöss,	och	lösningen	ligger	i	principen	med	flera	besättningar	än	fartyg.	Då	
finns	också	marginalerna	för	att	bemanna	de	nya	fartyg	som	vi	kommer	att	behöva,	
men samtidigt kunna fortsätta använda de fartyg som vi redan har.

Slutsatsen är att tillgången till besättningar är den faktor som begränsar mest inom 
de	flesta	områden	som	finns	för	marinen,	men	att	ett	koncept	med	dubbla	besättningar	
också är den ganska enkla princip som både ökar tillgängligheten nu, och som samti-
digt skapar förutsättningar för att växa och bli ännu större.

Som jag inledningsvis sade är det mycket svårt att dra slutsatser två veckor in i ett 
krig, men jag har samtidigt svårt att se någon utveckling som skulle kunna helt om-
kullkasta det jag ändå kommer fram till rörande betydelsen för den svenska marina 
framtiden. Tiden får utvisa det, men intill dess tror jag att de fyra huvudsakliga slut-
satserna kommer att hålla: 
•	 De	 sjömålsbekämpande	 systemen	 är	 kärnan	 i	 att	 bryta	 fiendens	 anfallskraft	 och	

försörjningsförmåga.
•	 Kriget måste hållas borta från svensk mark.
•	 Sjöförsvaret på Västkusten behöver stärkas för att import och export inte ska kol-

lapsa.
•	 Den	mest	effektiva	omedelbara	åtgärden	för	marinen	är	att	börja	bygga	upp	dubbla	

besättningar för tillgänglighet och för en framtida större marin. 
Behoven	och	pengarna	finns.	För	en	gångs	skull	samtidigt.
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En maritim strategi för att hålla angriparen 
utanför landet
Abstract: The Nordic area is a maritime area from a geopolitical, economic, and 
military strategic point of view. All Nordic countries depend on the sea for their 
economic well-being and for possible reinforcements in time of crisis and war. A 
majority of the possible threats are also depending on the sea for movement, effect 
or force projection. The Nordic countries are also very close to each other from a 
historical and cultural point of view. Their cooperation in the military, including 
naval, area is both close and increasing. Consequently, a common Nordic maritime 
strategy should be the answer for their common needs of security. 
Kriget i Ukraina har, när detta skrives, pågått i en månad. Det enda vi vet om resultatet 
är att det inte blev den promenadseger som Putin väntat sig.  Kommer Ryssland till slut 
lyckas krossa Ukraina? Övergår kriget till ett nytt Afghanistan – ett långdraget geril-
lakrig? Faller Putin och, i så fall, vad ersätts han av? 

I detta läge skall Sverige återupprusta efter många år av nedrustning. Debatten om 
en	eventuell	Nato-anslutning	rasar.	Tyvärr	verkar	det	mer	handla	om	partiintern	och	
inrikespolitisk positionering än om Sveriges säkerhet. Hur som helst måste strategerna, 
dvs. i första hand ÖB och Försvarsberedningen utgå från att osäkerhet råder både om 
den framtida politiska miljön och om den svenska allianslöshetens eventuella fortbe-
stånd. 

Vi kan dock dra några viktiga iakttagelser redan nu. 
För det första präglas vårt område av två motriktade krafter. Hotet kommer från 

öster medan den eventuella militära hjälpen från väster – via Atlanten och Nordsjön. 
För det andra, Ryssland har visat att man är helt beredd på att föra ett terrorkrig med 

civilbefolkning och civil infrastruktur som mål. 
För det tredje, Sverige är inte Ukraina med en lång landgräns mot Ryssland och dess 

satellit Belarus. I stället bildar det nordiska området en halvö – två med Danmark – 
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som sticker ut i Atlanten från det europeiska fastlandet. Det är ett maritimt präglat om-
råde. En angripare – d.v.s. Ryssland – måste komma på eller över havet för att anfalla 
Sverige – såvida man inte väljer att gå genom Finland eller Nordnorge. Detta är dock 
ett till stora delar ett väglöst land och starkt påverkat av årstiderna och vädret. Gotland 
är Östersjöområdets viktigaste plats.
För	det	fjärde,	hela	det	nordiskt-baltiska	området	–	inklusive	Ryssland	–	är	beroende	

av en säker sjöfart från och till Atlanten. Göteborg är Nordens största hamn och har 
alltså en central strategisk roll. 

För det femte, hela området är inbördes och gentemot omvärlden hopknutet av bot-
tenliggande	el-	och	datakablar.	Regeringen	vill	dessutom	storsatsa	på	vindkraftverk	till	
havs och kanske kommer hälften av vår framtida elförsörjning från havet. 

För det sjätte, de nordiska länderna står varandra nära politiskt och historiskt. Vi 
har ett allt närmare militärt samarbete. Detta gäller särskilt Sverige och Finland. Alla 
nordiska länder har behov av att få förstärkningar vid ett storkrig, vilket också blivit 
centrala faktorer i respektive lands försvarspolitik. 

Slutsatsen är att de nordiska länderna är så maritimt präglade och har så mycket 
gemensamt, att vår säkerhet bör bygga på en gemensam maritim strategi. Denna bör 
syfta till att undvika krig och om detta inte är möjligt, hålla angriparen utanför landet. 
Vårt maritima läge utgör därvid en stor fördel som måste utnyttjas.
Det	är	emellertid	omöjligt	att	helt	undvika	flyganfall,	anfall	med	 fjärrstridsmedel	

inklusive specialförband, samt luftburen trupp. Dock bör det gå att undvika att bli 
utsatt för en invasion då ryskt tillträde är kanaliserat till Finska viken och Kaliningrad-
området.	Detta	såvida	inte	Ryssland	tidigt	i	en	konflikt	tar	Gotland	och/eller	Åland	och	
använder dessa öar som bas. 
Det	finns	två	lägen	att	betrakta.	I	det	första	fallet	står	vi	ensamma	inför	en	hotande	

eller pågående rysk aggression därför att hjälp från USA och/eller övriga Nato ännu 
inte har kommit eller kanske inte kommer alls. Det senare kan bero på att USA är 
upptaget	av	en	konflikt	med	Kina	eller	Iran	eller	av	t.ex.	inrikespolitiska	skäl	inte	kan	
eller vill engagera sig.

I det andra fallet är hjälp på väg. Artikeln gäller för det första av dessa två fall. I det 
andra fallet torde huvuddelen av resonemangen vara giltiga, speciellt de om Västerha-
vet. Om amerikansk och allierad hjälp däremot har anlänt, så har vi sannolikt mycket 
liten handlingsfrihet utan får laga efter läge – d.v.s. efter vad amerikanarna bestämmer. 
Områdets maritima prägel ändras emellertid inte. Allierat underhåll – och den ryske 
angriparens – måste i huvudsak komma sjövägen.

I dessa scenarier spelar det faktum att Norge och Danmark tillhör Nato, medan vi 
står utanför, ingen större roll. Vi kan ha en gemensam strategi för de situationer som 
skissats	ovan	utan	att	vara	allierade.	Om	bara	Norge	och	Danmark	får	Nato-förstärk-
ning får de allianslösa Sverige och Finland klara sig bäst de kan. Östersjön kommer 
dock fortfarande, i varje fall för Sverige, utgöra vår strategiska tyngdpunkt.

Vad är en maritim strategi?
Den	klassiska	definitionen	är	given	av	Corbett:
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“By maritime strategy we mean the principles, which govern a war in which the 
sea is a substantial factor. Naval strategy is but the part of it which determines the 
movements	of	the	fleet	when	maritime	strategy	has	determined	what	part	the	fleet	
must play in relation to the action of the land forces; for it scarcely needs saying 
that it is almost impossible that a war can be decided by naval action alone.”1

Det framgår tydligt att en maritim strategi inte bara handlar om marina stridskrafter, 
utan bygger på agerande i alla domäner – idag: mark, sjö, luft, rymd, cyber samt det 
elektromagnetiska	spektrumet.	Det	specifika	är	att	den	maritima	domänen	står	i	cen-
trum – den är det strategiska objektet. Det överordnade politiska objektet är givetvis de 
aktuella ländernas säkerhet i vid mening.

En modernare variant är: “maritim strategi är vetenskapen och konsten2 att utnyttja 
resurser – tillgängliga och potentiella – för att förverkliga de politiska mål i den mari-
tima arenan som bestäms av den övergripande politiska strategin”.3 

En maritim strategi handlar mycket om kontroll av havsområden under, på och över 
ytan. Beroende på om man har eller inte har havskontroll, kan man eller kan man inte:4

•	 I	en	offensiv	strategi,	hindra	fiendens	kommunikationer	och	attackera	hans	territo-
rium från havet. 

•	 I	en	defensiv	strategi,	garantera	egna	kommunikationer	och	hindra	fienden	från	att	
attackera eget territorium från havet.

Det bör dock observeras att havskontroll – eller här bara ”kontroll” – aldrig är fullstän-
dig. Detta gäller speciellt i undervattensdomänen.

Logistiken är Rysslands stora akilleshäl. Talesättet att den ryska armén klarar att 
strida 300 km bortom järnvägens slut har tydligt visat sig inte stämma i Ukraina. Såle-
des är det nu än viktigare att genom sjöoperativ kontroll hindra ryska logistiktranspor-
ter över havet.

Kraftfulla operationer i enlighet med en maritim strategi skapar inte bara handlings-
frihet i den överordnade politiska strategin utan är också stärkande för operationer i 
andra domäner och på platser i yttre delar av vårt närområde. Nordkalotten och Arktis 
får	en	allt	större	betydelse	och	det	finns	ett	mycket	stort	amerikanskt	intresse	för	vad	
Norden kan bidra med där. Bägge områdena har en maritim prägel och utgör starka 
friktionsytor mellan NATO/EU och Ryssland.  Har Sverige och grannländerna en god 
förmåga	i	Östersjön	och	kan	hålla	den	flanken,	så	minskar	risken	för	kraftsplittring	
mellan Arktis och Östersjöområdet.

I detta sammanhang skall en maritim strategi ses som ett alternativ till den ”tidsvin-
nande strategi” som bl.a. förordades av general Helge Jung i dennes bedömande inför 
1948 års försvarsbeslut men som fortfarande har sina anhängare. En sådan strategi 
skulle också kunna kallas markterritoriell strategi eller terrester strategi. Medan en 
1. Corbett, Sir Julian S: Some Principles of Maritime Strategy,	Conway	Maritime	Press,	1972	(1911)	
s. 13.
2. Jfr Kungliga Tekniska Högskolans valspråk: Vetenskap och Konst. 
3. Från Wedin, Lars: Maritime Strategies for the XXI Century. The Contribution by Admiral Cas-
tex, Nuvis, Paris 2016, s. 121.
4. Castex, Amiral [Raoul]: Théories stratégiques, vol V, Économica, Paris 1997, s 87. Författarens 
översättning.
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maritim strategi tar avstamp i vår maritima omgivning söker en terrester strategi att 
utnyttja vårt lands stora yta i förhållande till folkmängden. Men detta innebär också att 
striderna förs bland den svenska civilbefolkningen; kriget i Ukraina har tydligt visat 
vad det innebär.

En maritim strategi kräver givetvis också markstridskrafter bl.a. för att hantera 
insatser	 av	fientliga	 specialförband,	 skydda	 hamnar	 och	 annan	 viktig	 infrastruktur.	
Befolkningsskyddet måste ägnas stor uppmärksamhet. Kommer vi i efterhand måste 
markstridskrafterna kunna klara av en landstigning av en bataljonsstridsgrupp plus 
luftlandsättningar.5 Brohuvudenas uthållighet blir dock närmast helt beroende av sjö-
buren logistik.
Både	en	maritim	och	en	terrester	strategi	kräver	ett	starkt	flygvapen	–	men	i	olika	

roller.	I	den	här	diskuterade	maritima	strategin	utgör	flygstridskrafterna	en	integrerad	
del.

Geopolitisk diskussion med marina förtecken
De stora öarna i Östersjön – speciellt Gotland
Åland är liksom Gotland av stor strategisk betydelse. Ålands folkrättsliga status inne-
bär starka förbehåll avseende militära förberedelser till dess att krig är ett faktum. 
Detta gör Åland svårt att hantera proaktivt inom en maritim strategi.

Gotland är av uppenbara skäl av stor betydelse för oss. För det första för att det är 
en	del	av	det	svenska	territoriet.	För	det	andra	kan	Gotland	utgöra	kärnan	i	en	svensk-
finsk	A2/AD6-strategi	–	d.v.s	vi	kan	skapa	en	avgränsningszon	omkring	ön	och	därmed	
kontrollera norra och mellersta Östersjön inklusive luftrummet däröver.7 Detta kan 
göras med hjälp av långräckviddigt luftförsvar och sjömålsförmåga med lång räck-
vidd:	svenska	arméns	Patriot,	svenska	flygvapnets	luftförsvars-	och	sjömålsförmåga,	
de	svenska	och	finska	marinernas	korvetter	med	luftvärns-	och	sjömålsrobotar,	mark-
baserade kustrobotar, samt de svenska ubåtarnas långräckviddiga torpeder. Koordi-
nerade innebär dessa system en styrkeprojicerade förmåga som är svår att slå hål på.

För USA och Nato vore Gotland ett naturligt bakre basområde i samband med för-
stärkningar till eller strider i Baltikum. 

Ryssland skulle däremot kunna utnyttja Gotland som framskjuten bas för marin – 
och	flygstridskrafter	och	därigenom	slippa	ur	sina	trånga	basområden	i	St	Petersburg	
och	Kaliningrad.	En	Gotlandsbas	ökar	möjligheten	att	kunna	skydda	sjötrafiken	mel-
lan dessa basområden. Framförallt skulle Ryssland från Gotland kunna kontrollera 
mellersta och norra Östersjön så att Nato förstärkningar till Baltikum starkt försvå-
ras eller omöjliggörs. Man skulle också få en bas varifrån man skulle kunna insätta 
operationer	mot	Sverige	och	starkt	försvåra	våra	flyg-	och	sjöoperationer	i	Östersjön	
inklusive	hindra	finsk	sjötrafik.8

5. Claremont, Ben: “Gators in motion: demystifying recent Russian amphibious activity”, https://
cimsec.org/demystifying-recent-russian-amphibious-activity/?fbclid=IwAR2Y4Lh
6.	 Anti-Acess/AreaDenial
7.	 Se	Bergqvist,	Carl:	Ett	svenskt	A2/AD-koncept	–	en	möjlighet	genom	ökad	samordning”,	Tid-
skrift i Sjöväsendet nr 6, 2021, s. 859 – 868.
8. Trots Ålands folkrättsliga status, bör påpekas att denna ögrupp erbjuder snarlika om än inte alla 
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Gotlands näringsliv och dess befolkning kräver dagliga sjötransporter med förnö-
denheter, speciellt livsmedel. Inga andra transportslag kan möta behoven.9 Samtidigt 
måste Gotlands jordbruksprodukter ”exporteras” löpande till fastlandet. Gotland är 
också beroende av elförsörjning från fastlandet. Allt detta gör dels att vi – främst 
flygvapnet	 och	marinen	–	 har	 en	 resurskrävande	uppgift	 i	 att	 skydda	dessa	 trans-
porter, dels att Ryssland här har viktiga påtryckningsmedel. Å andra sidan skulle 
Ryssland bli tvungen att försörja sina eventuellt här stationerade förband – civil-
befolkningen bryr man sig knappast om vilket visas med skrämmande tydlighet i 
Mariupol Ukraina.

Gotland ger oss alltså fördelar om vi väljer att agera tidigt, men blir farligt om vi 
kommer i efterhand. I det senare fallet tillkommer frågan om hur vi skall agera för att 
stödja den gotländska befolkningen som givetvis kommer att utsättas för svåra påfrest-
ningar.
Med	Gotland	i	våra	händer	som	bas	för	en	A2/AD-strategi	omöjliggörs	i	princip	en	

stor	större	amfibieoperation	mot	södra	halvan	av	Sverige.	Nu	ingår	inte	stora	amfibieo-
perationer i Rysslands modus operandi. Det man är tränad och utrustad för är taktiska 
landstigningar av bataljonstridsgrupps storlek.10 Dessa spelar emellertid traditionellt 
en stor roll i svensk försvarsplanering och bör fortsätta tas i beaktande trots att möjlig-
heten inte fullt ut har nyttjats mot Ukraina. Man bör också notera att den ryska marinen 
är kanaliserad genom Finska viken respektive utloppet i Baltijsk. Dvs. så länge vi och 
allierade/partners kan operera med ubåtar utanför de ryska baserna blir det svårt att 
genomföra en större operation, speciellt om den skall vara överraskande.11 Detta gäller 
också	en	eventuell	amfibieoperation	mot	Sydsverige.

Tyskland skall nu återupprusta, Polen skall bygga tre nya fregatter och Estland köper 
långräckviddig kustrobot.12 Detta öppnar intressanta möjligheter för koordinerad strid 
till	sjöss.	Detta	skulle	dock	avsevärt	förenklas	genom	ett	NATO-medlemskap.

Östersjöutloppen med Öresundsregionen inklusive Stora Bält och 
Western Scandinavia
Östersjöutloppen är av synnerligen stor strategisk betydelse för alla östersjöstater – 
inte	minst	för	Ryssland	–	eftersom	alla	är	beroende	av	sjötrafik	genom	området.	Detta	
gäller i alla tänkbara lägen utom storkrig. Som händelserna i januari 2022 visat behöver 
Ryssland också kunna transitera sjöstridskrafter in och ut genom området. Detta kan 
ge	Ryssland	incitament	att	försöka	skaffa	sig	kontroll	över	området.	För	oss,	de	nord-
iska länderna, är det omvända lika viktigt. 
av dessa möjligheter.
9. En Marin för Sverige. Kungl. Örlogsmannasällskapet 2018 sidan 10.
10. Op.cit. se fotnot 7. Claremont: “Gators in motion: demystifying recent Russian amphibious acti-
vity”
11. Detta utvecklas i Werin, Odd och Wedin, Lars: Vår marin för ett tryggt Sverige och ett starkt 
Europa. Marin strategi 2030, Kungl. Krigsvetenskapsakademien, 2020,
12.	 Mercier,	Jean-Jacques:	”Misselerie	antinavire:	une	année	chargé	»,	Défense et Sécurité Interna-
tionale,	Hors-série	no	81,	décembre	2021	–	janvier	2022,	s.	54	;	Langloit,	Philippe	:	«	Destroyers,	un	
réveil	européen	?	»,	Défense et Sécurité Internationale,	Hors-série	no	81,	décembre	2021	–	janvier	
2022, s.59.
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Öresundsregionen är Nordens folkrikaste region. Western Scandinavia omfattar 
geografiskt	Oslos	storstadsområde	med	fylkena	Akershus	och	Østfold,	samt	de	svenska	
regionerna Västra Götaland, Halland och Skåne. Båda dessa områden är av stor eko-
nomisk betydelse för de berörda länderna. Göteborg är inte bara Sveriges utan också 
Norges och Danmarks största hamn. Andra stora hamnar i området är Helsingborg, 
Malmö/Köpenhamn, Trelleborg och Aarhus. Militära förstärkningar till Norden be-
höver därför tillgång till dessa hamnar. Det vore inte genomtänkt att låta Trondheim 
vara mottagningshamn för förstärkningar då hamnen är för liten och transportnätet för 
vidaretransporter för svagt.13 

Men skall vi – de nordiska länderna – kunna ta emot förstärkningar krävs också 
kontroll över havsområdena utanför: Nordsjön, Skagerrak, Kattegatt och Öresund. 
Särskilt kustnära och inomskärs – speciellt gällande för Göteborg – kan bara Sverige 
upprätthålla denna kontroll. 

Omvänt, om Ryssland kunde upprätta kontroll över denna zon skulle Östersjöom-
rådet avskäras från Atlanten. Därmed skulle vårt näringsliv snabbt lamslås pga. brist 
på sjötransporter och ett av Sveriges ekonomiskt viktigaste områden gå förlorat. Läget 
skulle	bli	nästan	lika	allvarligt	om	Ryssland	inte	kunde	kontrollera	men	effektivt	be-
strida västs kontroll över området.
Vårt	stora	problem	här	är	att	Sverige	inte	har	förmåga	att	ha	kvalificerade	sjöstrids-

krafter	som	samtidigt	kan	uppträda	på	såväl	på	Väst-	som	Ostkusten.	Försvarsbeslutet	
2020 löser inte detta problem eftersom detta i och för sig ger en kvalitetsökning, men 
inte en kvantitetsökning.

Norska havet 
Området är särskilt strategiskt viktigt av framför allt av två skäl. För det första 
gränsar området till den ryska ”bastionen” i Barentshavet – Karahavet. Det är här 
den ryska andraslagsförmågan i form av de strategiska atomubåtarna opererar. Att 
skydda denna ”bastion” är en rysk strategisk prioritet. För det andra måste de ryska 
attackubåtarna passera Norska havet på sin väg till Atlanten – och till Nordsjön, 
Skagerrak och Kattegatt. Kontrollen av Norska havet är alltså utomordentligt viktig 
också för Sverige.  
Norska	havet	bildar	också	Nordkalottens	sjöflank.	En	eventuell	rysk	markoffensiv	

in i området för att utvidga skyddet av ”bastionen”, exempelvis med markbaserat luft-
värn,	skulle	starkt	underlättas	om	ryska	marinen	fick	handlingsfrihet	i	detta	område.	
En sådan handlingsfrihet skulle möjliggöra dels taktiska landstigningar, dels stöd av 
markstriden från havet bl.a. genom logistik. 

13.  Detta är en gammal fråga. I TiS nr 6 1955 tar kommendörkapten Sten Ljungberg tar bl.a. upp 
frågan om svensk import i krig. Frågan om utnyttjandet av Trondheim hade diskuterats men Sov-
jetunionen hade uttryckt att det var olämpligt att Sverige bidrog till utbyggnaden av en örlogsbas 
i Trondheim. Diskussionen hade därefter bara rört fredsförhållanden. Nackdelar var lossningsmöj-
ligheterna och de långa landtransporterna. Nödvändiga åtgärder skulle bli dyra. Västkusthamnarna 
skulle fortsatt vara viktiga.
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Vindkraft14

Regeringen vill nu storsatsa på vindkraftverk till havs – kanske upp till 120 Terawat-
timmar per år motsvarande nästan ett års elförbrukning idag.15 Planen, om den för-
verkligas, får strategiska, operativa och taktiska konsekvenser.

Den strategiska konsekvensen är att Sverige får nya vitala intressen till sjöss, och 
det i alla havsområden. Dessa måste skyddas i fred, kris och krig. Vilket innebär nya 
uppgifter för Kustbevakningen och marinen. Vidare krävs en omfattande infrastruktur 
i land och specialfartyg för att stötta byggnation och underhåll av kraftverken. Detta 
leder i sin tur till att en stor maritim industri skall byggas upp på ett antal platser längs 
kusten med åtföljande transportbehov mm.
I	princip	innebär	kraftverken	att	en	ny,	artificiell	skärgård	skapas.	En	uppenbar	ope-

rativ konsekvens är att vindkraftverken tar fysisk plats vilket påverkar våra möjligheter 
att genomföra verksamhet till sjöss på, under och över ytan. En angripare kan dölja 
exempelvis miniubåtar i kraftverksområdena. Men vi kan också använda dessa om-
råden som dolda utgångslägen. Vidare kan vi placera spaningsmedel av olika slag på 
kraftverken. 

Taktiskt innebär kraftverken intressanta utmaningar. Hur kontrollerar man dessa 
områden?	Kan	man	t.ex.	jaga	ubåt	i	ett	sådant	område?	Vilka	effekter	på	sensorer	av	
olika slag får vibrationerna från snurrorna som fortplantas ner i vattnet? Hur påverkas 
den markbaserade sensorkedjan? Hur ser sårbarheten ut – vilka är de känsliga punk-
terna? 

Undervattensdomänen
Utvecklingen gör att undervattensdomänen blir allt viktigare. Tidigare var denna mili-
tärt viktig i samband med spaning och sjömålsbekämpning. Nu har, som ovan antytts, 
domänen	fått	allt	större	betydelse	genom	de	el-	och	datakablar	som	finns	där.	Resultatet	
är att en svensk strategi för undervattensdomänen är nödvändig. Denna bör ha följande 
mål avseende havsbottnarna i oss omgivande farvatten:
1.	 Kunskap	om	topografi	och	sammansättning.
2. Övervakning av havsbottnarna och vattenpelaren däröver.
3. Agera på, från och mot havsbottnarna.
Punkt 3 ovan bör omfatta:
•	 Säkra våra sjöstridskrafters handlingsfrihet
•	 Säkra vital infrastruktur i havet, dvs.

•	 Minläggning och – röjning
•	 Utläggning och reparation av kablar och annan infrastruktur
•	 Omhändertagande av viktiga objekt
•	 Räddningstjänst

14. Se Wedin, Lars: ”Varken land eller hav”; Varken land eller hav – KUNGL KRIGSVETEN-
SKAPSAKADEMIEN	(kkrva.se)
15. Göteborgsposten 15 februari, 2022. www.gp.se, Regeringen vill skynda på vindkraft till havs
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Våra	nya	ubåtar	av	Blekinge-klassen	får	förmåga	att	agera	på	havsbotten	och	vatten-
pelaren ovanför genom att de kan ta dykare, dykfarkoster och obemannade undervat-
tensfarkoster. Tyvärr verkar de bara bli två till antalet.

Rymden
Regeringen har i en skrivelse från 201716 ”En strategi för svensk rymdstrategi” angett 
att ”Statlig rymdverksamhet ska hanteras på ett strukturerat och samordnat sätt så att 
medvetenheten om rymdverksamhetens inverkan på Sveriges säkerhet och övriga utri-
kes-,	säkerhets-	och	försvarspolitiska	intressen	ökar”.

Rymden är ständigt närvarande i maritim verksamhet för spaning, kommunikation 
och navigering. Så länge vi inte har egen förmåga är vi tvungna att lita till vad partners 
– i framtiden kanske allierade – vill dela med sig.  

En egen svensk rymdförmåga skulle bidra till den lägesbild som inhämtats med 
andra inhämtningsresurser. Det är lätt att tro att detta bara handlar om egna satelliter, 
men det går idag att ha god militär rymdbaserad inhämtningsförmåga genom att köpa 
civila produkter. Detta ökar vår förvarning och möjligheter till att vara aktiva i den ma-
rina strategin. Likaledes viktigt är att det att skapa en egen rymdlägesbild för att både 
skydda	egna	resurser,	men	även	kunna	utnyttja	glapp	i	fiendens	lägesbild.

Samarbete i rymdfrågor borde för övrigt passa utmärkt i en nordisk maritim ram. Vi 
borde	alla	ha	ungefär	samma	behov.	En	nordisk	kommunikations-	och	eller	kommuni-
kationssatellit vore kanske möjlig att förverkliga.

Cyberrymden
Cyberarenan inkluderar alla former av nätverkade, digitala aktiviteter. Enkelt kan det-
ta uttryckas så att varje digital enhet kan utsättas för en cyberattack. Nästan allting i 
vårt samhälle, inklusive Försvarsmakten, är påverkade eller beroende av digital teknik 
(IT)	som	medel	eller	i	form	av	hot	av	varierande	slag.	Våra	plattformar	är	alla	delar	i	
ett	system	av	system	med	ett	nätverksberoende	för	att	kunna	utveckla	hög	stridseffekt.

Kriget i Ukraina har visat att omfattande cyberattacker är en integrerad del av mo-
dern krigföring. En god cyberhygien är därför av avgörande betydelse. Varje sjöman 
och soldat skall ses som en cybersoldat. 

Territoriellt försvar
Ett försvar med en maritim tyngdpunkt kräver också markstridskrafter. Det går ald-
rig	att	helt	hindra	tillförsel	av	fientliga	markstridsförband.	Hamnar,	flygfält	och	vik-
tiga transportvägar måste skyddas annars fungerar varken samhället eller försvaret. 
Gotland måste ständigt ha starka markstridsförband med hög beredskap. Tillförsel av 
militär hjälp måste säkras och stödjas. Men detta är inte platsen för denna strategiska 
diskussion.

*******
Det	svenska	försvaret	måste	vara	så	utformat	att	vi	kan	hålla	en	fiende	utanför	landets	
gränser!

16. 2017/18: 259
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Ledamoten
MAGNUS HAGLUND

Kommendörkapten (mst) Magnus Haglund är en flitig 
säkerhetspolitisk debattör.

Vi behöver en modern nationell säkerhets-
strategi
Abstract: A modernized security and defence strategy seems to be needed for Swe-
den. It should be well connected with our membership in the European Union and 
in NATO. Today we can study how a modern and hopefully still conventional war 
is fought in Ukraine and it should be of basic interest for us to understand.  Our 
mobilization-based defence must be transformed with new legislation to make seve-
ral needed security and defence activities possible already in the grey zone between 
peace and war and not only at the outbreak of war. Today and before an open war 
breaks out, we can cooperate with many friends and partners to strengthen a conti-
nued peaceful development, and our so far hidden membership of NATO should be 
made public and official.

Bakgrund
Den 24 februari angrep ryska styrkor den självständiga republiken Ukraina och man 
behöver inte betraktas som alltför cynisk om vi kanske själva kan dra vissa lärdomar av 
detta för vår egen säkerhetsstrategi och vårt försvar. Nu får vi på nära håll se exempel 
på hur dagens krigföring kan tänkas genomföras och – framför allt – hur hårt drabbad 
civilbefolkningen blir av angreppen på städerna och energiförsörjningen.

Redan i TiS nr 3/2021 framförde jag några tankar om att vår säkerhetspolitiska situa-
tion numera har så förändrade förutsättningar att vi därför borde göra en del föränd-
ringar	av	vår	försvars-	och	säkerhetspolitik.	Jag	hade	hoppats	på	några	reaktioner	på	
det inlägget och som då kunde användas som bakgrund för ett förslag om en revidering 
av regeringens ”Nationell säkerhetspolitik” från 2017. Den publikationen har i alla fall 
en bra inriktning att säkerhetspolitik bör handla om samhällets och medborgarnas sä-
kerhet och inte mest om operativa tillämpningar. Men det förefaller tyvärr vara så att 
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gamla föreställningar från kalla krigets tid fortfarande är styrande för tankar kring vår 
nationella säkerhet, vilket är både trist och beklämmande.

Ledamoten Lars Wedin framförde utöver detta i TiS 1/2022 tydliga och delvis grava 
anklagelser på hur vår försvarsuppbyggnad skett över åren och hur begränsad vår för-
svarskultur har blivit av den politiska hanteringen av vårt så kallade invasionsförsvar 
under hela det kalla kriget. Hans studie är mycket läsvärd och dessutom avslöjande. 
Tanken att vi skulle ha ett fungerande invasionsförsvar var kanske bra under det kalla 
krigets inledning, även om vi i Sverige inte förstod eller planerat för att en kustinvasion 
strategiskt sett och som regel har två tydliga skeden. De första handlar om kamp om 
förbindelserna till ett tänkt landstigningsområde och det andra skedet är erövringen av 
det tilltänkta området. 

En viktig insikt borde dessutom vara att vi nu klargör för det svenska folket att vi 
under det kalla krigets tid invaggades i en syn på neutralitet, som på något sätt skulle 
vara moraliskt överlägsen och därmed stod över en rimligt övervägd säkerhetspolitik. 
Svårigheten att komma ur den fällan är betydande och det stör än i dag modernise-
ringen av en samlad nationell säkerhetspolitik. 

I dag står det dessutom ett val att göra mellan en mera fristående inriktning, men 
inom ramen för EU, eller en anslutning till NATO. Även om vi inledningsvis enbart 
skulle	 välja	 en	 EU-inriktad	 försvarsinriktning,	 så	 behövs	 det	 klara	 politiska	 beslut	
även om detta och visst är det ett viktigt nationellt beslut om och när vi ska bli medlem-
mar av NATO. Det kan för övrigt i sammanhanget noteras, att man i Ryssland sedan 
länge anser Sverige redan vara ett ”västland” och med gamla och tydliga kopplingar till 
NATO. Det skulle kanske förenkla vårt framtida beslut!

Några strategiska förutsättningar
En komplicerande faktor av mera formell karaktär är kanske, att vår regeringsform 
enbart anger fred eller krig som förutsättning för vår verksamhet och det numera van-
ligaste,	nämligen	gråzonen	däremellan,	finns	inte	angivet	som	en	förutsättning	för	lan-
dets ledning. Alltför ofta hör man därför företrädare för olika myndigheter säga, att 
”i fred gör vi så här, men i krig ska vi göra på något annat sätt” och man glömmer då 
att just tiden mellan fred och krig kanske är den viktigaste för landets säkerhet. Den 
gamla, och fortfarande ganska spridda uppfattningen, att Försvarsmakten enbart skulle 
få användas när det redan blivit krig, är alltså totalt inadekvat och tydligt överspelad av 
verkligheten. Det som behövs i nuläget är ett aktivt fungerande försvar i dess bredaste 
bemärkelse och det borde vara aktuella och framsynta säkerhetspolitiska övervägan-
den som styr vårt försvars omfattning och verksamhet och inte bara budgetfrågorna.

Frågan om landets och medborgarnas försörjningssäkerhet borde få en tydligare 
plats i våra säkerhetspolitiska överväganden. Det är länge sedan som landet kunde 
försörjas genom egen livsmedelsproduktion och genom lagerhållning som man nu tyd-
ligen återigen tänker inleda i ett återuppstått civilförsvar. Här kan vi sannolikt lära 
mycket	av	den	pågående	konflikten	i	Ukraina.	I	dagens	värld	blir	ett	återskapat	civil-
försvar nog mest bara en administrativ skenåtgärd och som möjligen kan resultera i 
ett ransoneringsinriktat ”veckoförsvar”. Men om vi är tydliga och uppfattar, att lan-
det i praktiken är en ö, så borde försvaret av våra förbindelser utåt och därmed vår
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försörjning	säkras	och	helst	 redan	 innan	ett	allvarligare	gråzonsläge	 inträffar.	Detta	
kan ju ske tillsammans med våra partners och trots eventuella motståndare som kan 
vara	såväl	fientliga	stater	som	terrorister!	Det	handlar	alltså	om	att	hålla	våra	förbin-
delser med omvärlden öppna och det är kanske en något mera omfattande fråga än det 
sjöfartsskydd som frågan ibland reduceras till i säkerhetspolitiska sammanhang. 
En	mycket	viktig	förändring,	som	också	borde	finnas	med	i	vår	säkerhetspolitik,	är	

att ett modernt cyberförsvar snarast byggs upp och kanske organiseras som en egen 
försvarsgren.

Insikten att vårt försvar i bredaste bemärkelse egentligen har i uppgift att bevara 
en fortsatt fredlig utveckling börjar kanske sprida sig och nyligen genomförda bered-
skapshöjningar visar att den gamla modellen inte längre är tillämplig. Landets försvar 
har faktiskt sin allra viktigaste uppgift under uppseglande kriser och innan samhället 
och medborgarna drabbas. Vårt säkerhetspolitiska agerande måste alltså redan före ett 
krigsutbrott vara så starkt och tydligt att ett bedömt hot mot landet eller medborgarna 
kan mötas tidigt och inte eskalerar utom kontroll. 

Ett traditionellt invasionsförsvar mot det stora, men konventionella, anfallet borde 
i	detta	sammanhang	och	tankemässigt	ha	spelat	ut	sin	roll	för	i	bakgrunden	finns	det	
dessvärre	ofta	ett	uttalat	hot	om	kärnvapeninsatser.	Även	här	finns	alltså	anledning	till	
en stor omprövning. 

I dagsläget utspelar det sig åter igen ett ryskt försök att återerövra det som ganska 
många ryssar uppfattar som sitt Ryssland. Detta utnyttjas av Putin för att förstärka sin 
egen inrikespolitiska position och popularitet. Så var det då Krim annekterades och 
idag verkar det vara valresultatet från i fjol som är Putins drivkraft för att återfå sin nu 
alltmer omtvistade politiska ställning på hemmafronten. Det ryska anfallet mot Ukrai-
na handlar alltså till stor del om att befästa Putins politiska position. Det är kanske inte 
så svårt att göra, då makten utövas hårt och hänsynslöst mot eventuella avvikare och 
den interna propagandan dessutom är helt ensidig.

Efter det att någon form av vapenvila ingåtts och på lite längre sikt verkar utveck-
lingen gå mot att Europas nuvarande grund för säkerheten med tiden kanske blir svåra-
re att underhålla. USA riktar från ett europeiskt perspektiv alltmer om sina strategiska 
blickar österut och redan inom en överskådlig framtid kan deras intressen mer komma 
att inriktas på Stillahavsområdet, Indien och Kina. 

I förlängningen kan vi i Sverige troligen lita på den amerikanska kärnvapenav-
skräckningen, vilket andra enskilda länder i Europa var för sig då möjligen inte kan 
göra. I det sammanhanget kan det vara bra att känna till att Sverige redan 1961 erhöll 
ett amerikanskt kärnvapenparaply av president Kennedy som tack för att vi hade bidra-
git	till	att	begränsa	kärnvapenspridningen	genom	att	inte	anskaffa	egna.

Sverige är från försvarspolitisk utgångspunkt ett ganska litet land och erkända 
strategiska teorier är därför svår att applicera, och särskilt så, när vi dessutom måste 
kunna agera för landets och medborgarnas säkerhet redan under det som vi kallar för 
fredsförhållanden. Clausewitz och andra strategiläror handlar ju mest om hur man 
ska agera i krig och inte så mycket om hur man ska göra för att landet och medbor-
garna ska kunna få en fortsatt fredlig utveckling. Krismedvetandet har kanske ändå 
vaknat och den ganska begränsade insatsen med att höja garden på Gotland visar 
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ändå någon form av tröskeltänkande och insatsen noterades utmärkt tydligt av media 
i	flera	grannländer.	

Det senaste försvarsbeslutet grundar sig annars på tanken att vi inte helt kan bortse 
från risken för ett militärt angrepp mot landet och därför inriktas Försvarsmaktens 
verksamhet i dag mot detta undantagsförhållande. I EU:s säkerhetsstrategi anges ju 
annars	flera	andra	typer	av	angrepp	eller	säkerhetshot,	men	det	finns	alltså	inte	intaget	
i den svenska försvarspolitikens tankevärld. Med den alltför begränsade inriktningen 
som bas arbetar nu Försvarsmakten hårt med att återuppsätta ett antal förband – inte 
insatsberedda – utan enheter mest avsedda för förbandsproduktion – så som det var på 
den gamla goda tiden innan vi insåg att ett kärnvapenhot snarare ställer krav på insats-
beredskap och på en tydligt uppbyggbar tröskelförmåga. 

I dagens värld handlar angrepp i verkligheten och i en allt högre grad om andra an-
greppsformer än det traditionella militära.  De inledande ryska angreppen mot Ukraina 
genomfördes ju med ”små gröna män” och resulterade i att Krim besattes 2014 och 
därefter	har	det	pågått	en	lågnivåkonflikt	i	Donbass-	och	Luhanskregionerna.	

Terroristattacker har ägt rum mot mål i Europa och risken för sådana angrepp kan vi 
inte bara fortsätta att bortse från. Terroristers krigföring måste kunna mötas med hela 
samhällets samlade förmåga och det är knappast enbart en uppgift för Polisen – även 
om	uppgiften	officiellt	klassas	som	polisiär	i	Sverige.	Och	hur	är	det	med	Kinas	rela-
tioner med EU och med Sverige? Det borde kanske kallas för ekonomisk krigföring. 
Är	 covid-19-pandemin	 egentligen	 ett	 biologiskt	 angrepp?	 Det	 är	 angreppsliknande	
verksamheter som genomförs redan idag och under det vi kallar för fredstid. Flera 
terroristorganisationer anser sig dessutom vara islamistiska och kanske borde vi därför 
möta ett sådant hot med att tydligare informera om hoten i den islamistiska läran i ett 
”religiöst försvar”? 

Vi är alltså samtidigt mera beroende av omvärlden än vi någonsin tidigare varit och 
att detta i sin tur skärper kraven på att vi kan hantera vår säkerhet redan i dagsläget 
och på ett bredare sätt. Att det dessutom bör ske tillsammans med Finland och inom 
EU-kretsen	finns	ju	redan	angivet	i	2017	års	utgåva	av	vår	säkerhetspolitik.	Nu	kanske	
vi bör ta ytterligare ett steg tillsammans för att bli medlemmar i NATO? Vi bör förstås 
dessutom inse, att även de baltiska staterna till stor del är beroende av förbindelserna 
västerut och att förbindelserna dit kan behöva skyddas eller säkerställas. Där har det 
tillkommit en uppgift för det svenska försvaret, som vi inte alls dragit de fulla konse-
kvenserna tidigare.

Samtidigt vill vi vara ett öppet och tryggt samhälle för alla, vilket vi knappast ens 
försökt uppnå med en tämligen naiv immigrationspolitik där mer eller mindre brotts-
liga klanledare eller rena terrororganisationer alltför lätt kan sända sina adepter till 
Sverige för att de här ska kunna bedriva en säkerhetshotande – och inkomstbringande 
– verksamhet. Den årliga presentationen som i våras lämnades av säkerhetspolisen 
är ingen uppbygglig läsning och mängden av huvudsakligen unga män som sänds till 
Europa blir i alltför många fall ett hot mot vår inre säkerhet och särskilt som den mera 
avancerade brottsligheten till stor del lever på hantering av narkotika. 

Sammanfattningsvis pekar läget idag och en trolig utveckling alltså på att vi be-
höver ett betydligt bättre, bredare och modernare samhällsförsvar för landets och
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medborgarnas framtida säkerhet. Ett samhällsförsvar måste kunna lösa sina uppgifter 
redan i dag under fredsmässiga förhållanden och så att vi har en möjlighet att undvika 
att hamna i en krissituation.

Skiss för ett modernare samhällsförsvar
Eftersom det torde vara närmast ogörligt, att ange hur ett svenskt försvar borde byggas 
upp med hjälp att traditionella strategiska teorier tar jag mig friheten, att i stället över-
skådligt skissa hur vi borde skapa ett modernt svenskt försvar för landets säkerhet. Det 
bör alltså ha förmågor över hela hotskalan och med en tydlig tyngd på verksamheter i 
gråskalan mellan fred och krig.
Självfallet	bör	vårt	försvar	i	bredaste	bemärkelse	inriktas	på	att	hålla	konflikter	och	

strider borta från vårt land. Civilbefolkningens lidande i Ukrainakriget visar kanske 
även att ett svenskt gammaldags civilförsvar inte kan stå upp och möta en modern 
konflikts	påfrestningar.	Här	behövs	det	ett	stort	nytänkande!	

Försvarsmaktens grundorganisation borde byggas upp med anställda – och därmed 
omedelbart tillgängliga förband – i de enheter som ska vara bas för ett tröskelförsvar. 
Mängden tjänstgörande omedelbart gripbara förband kan ju spegla den politiska led-
ningens tydliga bedömning av behovet med anledning av det säkerhetspolitiska läget. 
Ej beredskapssatta förband genomför fortlöpande utbildning.
Detta	betyder	att	vi	bör	avskaffa	det	mobiliserande	värnpliktsbaserade	försvaret	och	

i	stället	 införa	en	bredare	allmän	samhällsplikt,	som	kan	stärka	flera	av	våra	perso-
nellt alltför svaga samhällssektorer. Redan i mera vanliga fredskriser, som exempelvis 
stora skogsbränder, uppstår snabbt en personalbrist som skapar onödiga hot mot våra 
medborgare och mot vårt samhälle. En övergripande tanke om hur vi bör utforma vårt 
framtida	försvar	borde	i	stället	vara	en	form	av	flexibelt	tröskelförsvar	där	medborgar-
nas	medverkan	kan	ske	i	flera	olika	branscher	och	gärna	efter	eget	val.	En	samhälls-
inriktad grundutbildning skulle kunna göras obligatorisk för alla medborgare, som 
sedan kunde välja mellan en anställning om 5–7 år inom Försvarsmakten eller som 
inkallningsbar reserv inom polis, brandförsvar, sjukvård eller socialtjänst.

Vårt markförsvar kunde exempelvis omfatta ett antal motoriserade bataljoner, som 
snabbt ska kunna kraftsamlas för att möta bedömda hot mot landet och helst innan 
hotet blir verkligt. En nära operativ samverkan och samordning bör dessutom ske med 
den	 finländska	 armén.	Utöver	 den	 anställda	 grundorganisationen	 kan	 det	 finnas	 ett	
antal andra typer av förband i beredskap eller under uppsättning för användning i 
internationella insatser och som kan fungera som förstärkning inom landet om det 
skulle behövas. Förband som varit i beredskap eller redan genomfört någon form av 
insats kan under en övervägd tid dessutom placeras i beredskap för en snabb försvars-
förstärkning.	Truppslagskunskaper	bör	finnas	i	klart	angivna	centra.	Hemvärnets	verk-
samhet	och	utveckling	får	säkert	flera	tips	och	tankar	från	ukrainakriget.	Det	är	kanske	
här	som	tyngdpunkten	finns	för	vårt	framtida	territorialförsvar!

Vårt sjöförsvar bör omfatta förband och enheter för övervakning och för att hålla 
våra förbindelser öppna till sjöss. Dagens numerär är helt otillräcklig och det borde 
finnas	minst	 en	flottilj	 på	Västkusten	och	 en	 i	Östersjön.	Därutöver	 borde	vi	 skapa	
en insatsgrupp bestående av ett antal patrullfartyg med ett basfartyg så vi kan delta i 
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Europas	gränsskydd	och	bidra	till	att	hålla	Europas	sjöförbindelser	öppna.	Amfibieför-
band bör skydda våra viktigare hamnar och skärgårdar och i en mera tydlig tröskelför-
måga	borde	ingå	ubåtar	och	en	grupp	mera	avancerade	stridsfartyg	samt	flera	enheter	
för minkrigföring. En nära samverkan med Kustbevakningen och Sjöfartsverket är ett 
måste för hela den maritima domänen! Utmaningarna är många och resurserna för få 
för att hantera den angränsade zonen i direkt anslutning till sjöterritoriet, datakablar, 
kraftförsörjning och tillkommande vindkraftparker.
Våra	flygstridskrafter	har	bedömningsvis	redan	en	förbandsmängd	som	lätt	skulle	

passa in även i ett tröskelförsvar och med förmåga att samverka med andra länder om 
situationen skulle kräva det. Möjligen skulle en bättre förmåga till trupptransporter 
med	flyg	inom	landet	också	stärka	vår	tröskelförmåga.

Att vi dessutom behöver ett cyberförsvar för samhällets säkerhet har väl blivit up-
penbart för många.

Ledningen av våra mera militära insatser bör förstås i allt väsentligt samordnas med 
våra partnerländer. Den gamla modellen med de tre försvarsgrenarnas operativa sam-
verkan i invasionsförsvaret byggde ju mest på försvarsanslagets storlek och inte på nå-
gon känd strategi. Att det sedan är landets regering som ska besluta om insatser är när-
mast en självklarhet och för detta behövs verkligen ett fungerande säkerhetspolitiskt 
råd i Regeringskansliet och med en strategisk/operativ ledningsstab som stödfunktion.

Det behövs alltså en modernisering och en betydande ominriktning av vårt försvars 
omfattning och verksamhet för att möta våra säkerhetspolitiska mål så som de formu-
lerades	redan	2017	och	som	de	troligen	kommer	att	modifieras	på	grund	av	ukrainakri-
get. Vi kan inte bara fortsätta att göra som vi gjorde under det kalla krigets inledande 
faser och då ”invasionsförsvaret” troligen var organiserat helt i enlighet med tidens 
krav. Det har ju hänt en hel del sedan dess! 
Vi	behöver	alltså	en	rejäl	översyn	av	vår	försvars-	och	säkerhetspolitik	och	med	en	

sådan som bas skulle vi kunna bygga upp ett modernt samhällsförsvar som aktivt kan 
verka för en fortsatt fredlig utveckling för vårt land och för våra medborgare. Och vik-
tigt	är	också	att	vi	öppnar	vår	dolda	NATO-anslutning	och	tillsammans	med	Finland	
blir medlemmar av Atlantpakten!
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En Maritim Strategi för Sverige
Abstract: A desire for A Maritime Strategy is hardly new but it is still necessary. 
Many authorities and other actors are involved in maritime affairs and through the 
years several have suggested such a strategy, but so far nothing has happened. Swe-
den is now aiming to commit 2% of GDP to defence. In the beginning of the 1990s 
defence spending was at the same level and Sweden had a significantly larger navy, 
as it remained during my time as C-in-C of the Swedish Navy. Sweden’s navy today, 
in my opinion, is too small but it has good quality. We now have a new opportunity 
to create a Maritime Strategy when we are facing a new security order in Europe.

Redaktören för TiS har i TiS 1/22 uppmanat ledamöterna att fatta pennan och framföra 
sina åsikter samt förklara hur Försvarsmakten och marinen bör vara utrustad och orga-
niserad för att möta utmaningarna inom det vidgade säkerhetsbegreppet.

Redan i Årsberättelse avd 2, som är publicerad i Kungl. Krigsvetenskapsakademiens 
tidskrift	2/93	–	”Strategi	inför	2000-talet”,	pläderade	jag	för	en	maritim	strategi	för	de	
nya förhållanden som växer fram i Östersjöområdet. Armégeneralerna Skoglund och 
Björeman – båda har dessvärre gått ur tiden – debatterade med mig i TiS i början på 
90-talet,	där	deras	inlägg	och	mina	svar	publicerades.	Som	jag	tolkade	det	pläderade	
den ene för en gemensam grundsyn och den andre för att man inte enögt skulle se på de 
marina frågorna utan koncentrera sig på vårt invasionsförsvar. Självklart är invasions-
försvaret	viktigt	men	det	finns	också	andra	situationer,	som	måste	beaktas.

Nu med det ryska anfallet på Ukraina, pandemin och våra samarbeten med olika 
länder har förhållandena än en gång radikalt förändrats. Strider pågår på ett landter-
ritorium i Ukraina med ett hänsynslöst målval med bland annat en lidande befolk-
ning	och	 stora	flyktingströmmar.	Beroendet	 av	havet	 och	 fungerande	 sjötransporter	
har under pandemin blivit uppenbart. Samarbetet med olika länder och säkerhetsstruk-
turer	har	utvecklats.	Det	maritima	tänkandet	borde	definitivt	få	ett	större	genomslag	i
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framtidens strategidebatt. De myndigheter som på olika sätt verkar till sjöss är Sjö-
fartsverket,	Kustbevakningen,	Tullverket,	Polisen,	Trafikverket,	Havs-	och	vattenmyn-
digheten samt Försvarsmakten. Kommunerna sköter räddningstjänst vid kusten och 
Sjöräddningssällskapet	(som	är	en	ideell	organisation,	grundad	1907)	deltar	på	frivillig	
basis i räddningstjänst till sjöss. Vid återuppbyggandet av det svenska försvaret kan 
det inte längre vara ett invasionsförsvar med alla försvarsgrenar och ett civilt försvar 
som är det enda att ta hänsyn till. Det är sannolikt nödvändigt att vi med det snaraste 
utformar en ny total strategi och en särskild maritim strategi för de nya förhållandena, 
som nu växer fram i vårt närområde.

Det civila försvaret hjälper det militära försvaret vid högre beredskap. Men hur är 
det med det militära försvaret, kan det förstärka andra samhällssektorer i fred. Rädd-
ningsinsatser bland annat till sjöss utfördes förr av marinens helikopterdivisioner. He-
likopterinsatsen vid Estoniakatastrofen är ett exempel på hur resurser, som staten an-
skaffat	främst	för	annat	ändamål,	kostnadseffektivt	kan	utnyttjas	också	i	andra	lägen.	
Fram	till	2000	bemannades	isbrytarna	och	sjömätarna	av	flottan.	Därefter	har	Sjö-

fartsverket själv tagit över genom upphandling av en civil aktör till en kostnad om ca 
350 miljoner kronor per år. Men från våren 2023 tar Sjöfartsverket tillbaka driften av 
isbrytarna då också samarbetet med Försvarsmakten kommer att öka.
Nu	skall	de	gamla	isbrytarna	skrotas	och	nya	byggas.	Kan	de	nya	isbrytarna	bli	flot-

tans hjälpminfartyg och kan de ges andra militära och civila uppgifter? Marinen har 
sina	egna	anskaffningsplaner	och	anslagen	till	försvaret	skall	öka.	Sjöfartsverket	har	
många fartyg och båtar. Kustbevakningen är numera en egen myndighet i fred och kris 
med	 en	 egen	 anskaffning	 av	 bl.a.	 fartyg.	Sjöpolisen	 och	Sjöräddningssällskapet	 har	
tidigare lånat stridsbåtar från marinen. 

Ansvaret för en maritim verksamhet var och är uppdelat på många myndigheter och 
departement. Samarbetet gnisslar åtminstone på central nivå. En särskild utredning 
tillsattes	av	regeringen	år	2011.	Den	syftade	till	ett	effektivt	och	flexibelt	utnyttjande	
av samhällets samlade maritima resurser genom stärkt operativ samordning av och 
samverkan mellan svenska statliga myndigheter med maritima uppgifter, förmågor 
och resurser. Såväl samordning av och samverkan mellan olika civila myndigheter 
som mellan civila och militära myndigheter avsågs i direktiven till utredningen. Ma-
rinen skulle kunna hjälpa andra myndigheter i fred, men efterfrågan på sådan hjälp är 
minimal. Är det inte snart dags för regeringen att utforma en ny total strategi och en 
maritim strategi för Sverige?

Strider på landterritoriet har visat oss på förödande konsekvenser för hela befolk-
ningen och infrastrukturen. Kan vi vara fredsbevarande och krigsavhållande skonas 
vårt land dess befolkning och infrastruktur. Kan vi säkra vår försörjning med olika 
varor undviker vi både lidande, stängda fabriker, arbetslöshet och andra påfrestningar. 
Den nya säkerhetspolitiska situation som nu växer fram i Norden påverkar hela områ-
det. Alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig är förmodligen inte giltigt i mor-
gondagens Europa. Det övergripande målet måste vara att vi själva väljer att utveckla 
vårt land efter våra egna värderingar.

Ett anfall syftar säkert till att samhället skall kollapsa. Ett anfall mot södra Sverige 
behöver inledningsvis inte gå över havet, men ganska snart behöver en angripare föra 
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över trupp och materiel på köl. Här kan marina förband spela en avgörande roll. Ytat-
tackförband,	 ubåtar,	 amfibieförband,	minor,	 långräckviddiga	 robotar	med	mera	 kan	
åsamka en tänkbar angripare så kännbara förluster i materiel och tid att en han väljer 
att avstå från att anfalla Sverige.

Västkusten med Göteborg och andra hamnar har betydelse inte bara för Sverige 
utan hela området. Visst är det många som tror att vår sjöfart skyddas av andra. Har 
Danmark, Norge och övriga Europa inklusive alla Östersjöländer någon överkapacitet 
för att skydda svensk sjöfart? De danska och norska marinerna har operativa uppgifter 
att delta i skyddet av Atlantförbindelserna samt att möta en angripare i Norska havet. 
Resurserna är därför få för att skydda sjöfart i Nordsjön och Skagerack. Visserligen 
har	de	flesta	av	länderna	i	Västeuropa	fregatter	och	annan	sjöfartsskyddsmateriel	men	
åtminstone	svensk	import-,	export-,	och	kustsjöfart	måste	ges	skydd	av	våra	egna	för-
band kusten runt, dygnet runt och året runt. En övergång från sjötransport till enbart 
landtransporter är knappast realistiskt. 
I	alla	lägen	samverkar	de	olika	marina	förbanden	inte	bara	i	de	lägre	konfliktnivå-

erna utan också i de högre såsom i invasionsförsvaret. Historien lär oss att vi är och har 
varit	världsmästare	i	”Littoral	Warfare”	och	har	anskaffat	marina	förband	anpassade	
för våra omgivande hav. Det är för mig svårt att förstå att detta inte är en av de nisch-
kompetenser som Försvarsmakten skall utveckla. En allsidigt sammansatt marin med 
en kompletterande förmåga till t.ex. cyberkrig och framtida ledningssystem är en hög 
tröskel för en motståndare såväl i fred som i kris och krig. En fartygschef oavsett läge 
har inte mer än någon sekund på sig att fatta beslut om en insats. För chefer på fältet 
behövs ett regelverk som ger vederbörande ett stöd och som innebär att om regelverket 
följs läggs ansvaret hos högre chef. 

Vi förväntar oss hjälp från andra och skall vara beredda att hjälpa andra som blir an-
gripna. De som hävdar och tror att dagens marina organisation inom Försvarsmakten 
räcker för alla uppgifter har enligt min och många andras uppfattning fel. 

Kraven på operativ förmåga som regeringen tidigare har ställt på Försvarsmakten 
är att: 
•	 Hävda Sveriges territoriella integritet och bidra till att förebygga och hantera kriser 

i vår omvärld genom att medverka i fredsfrämjande insatser. 
•	 Vid ett försämrat omvärldsläge kunna hantera händelseutvecklingar och hot som 

kan drabba Sverige samt kunna öka förmågan till internationella insatser. 
•	 Efter allvarlig och varaktigt försämrad omvärldsutveckling och successiva beslut 

av regering och riksdag kunna utveckla förmåga att möta olika former av mer om-
fattande militära operationer som hotar Sveriges fred och självständighet. 

Omvärldsläget	är	nu	definitivt	förändrat.	Krig	pågår	i	Europa	och	den	europeiska	sä-
kerhetsordningen gäller inte längre. Erfarenheter från senare tid visar att en upprust-
ning av försvaret till 2 % av BNP är viktigt för vårt nationella oberoende men att upp-
rustningen tar lång tid. Har vi den tiden? Vad kan tidigareläggas? Kan vi samordna alla 
marina	aktörers	anskaffningsplaner?	Det	torde	enligt	min	mening	krävas	en	maritim	
strategi och ett övergivande av gamla revir för att det skall bli verklighet. Utredaren, 
som	nämnts	ovan,	överlämnade	betänkandet	Maritim	samverkan	(SOU2012:48)	för	c:a	
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10	år	sedan.	Även	om	utredningen	i	vissa	stycken	går	utanför	sina	direktiv,	finns	det	
säkert förslag som kan realiseras. Statskontoret bedömer i en annan utredning från 
början	av	2010-talet	att	det	rimligen	finns	större	potentiella	besparingar	inom	operativ	
samverkan mellan myndigheter med maritima resurser. Skall det verkligen ta så lång 
tid i Regeringskansliet att bereda utredningar eller är frågan om maritim samverkan 
för känslig?
För	att	citera	A.	Beauffre	i	hans	bok	Modern strategi för fred och krig så är ”strategi 

en kamp mellan viljor. Konsten att uppfatta och behärska en växelverkan mellan viljor 
som	använder	sig	av	maktmedel	för	att	avgöra	en	inbördes	konflikt”.	Vad	vill	Ryssland	
under Putin och vad vill Sverige? Knappast någon vet vart Ryssland tar vägen. Vi vill 
säkert leva i lugn och ro under en ny europeisk säkerhetsordning.

Hur ser en ny europeisk säkerhetsordning ut? Vad kan vi dra för slutsatser av den 
senaste tidens händelser? Som ett av de rikaste länderna i världen och med en cirka 
2700 km lång kust borde Sverige ha råd och möjlighet att hålla sig med en marin som är 
avsevärt	större	än	dagens.	Vilka	maktmedel	finns	i	Sverige	och	andra	länder?	Hur	ser	
hoten mot vårt land ut?  En för liten marin i Sverige bör leda till att andra får ta ansvar 
för det som egentligen är ett svenskt intresse. I skriften ”En marin för Sverige” föreslås 
en tredubbling av dagens marin.

Våra omgivande havsområden, som utanför svenska zoner, är en del av det fria havet 
där alla har rätt att röra sig. Havsrätten ger Sverige både rättigheter och skyldigheter. 
När	 jag	 försökte	 som	 chef	 för	marinen	 (CM)	 att	 få	 vår	 befolkning,	 våra	 folkvalda	
politiker och våra generaler ur andra försvarsgrenar att förstå att Sverige inte bara 
består av ett landterritorium utan också av ett sjöterritorium, som är ungefär hälften av 
landterritoriet, var det milt sagt ett svagt gensvar. 

Under min tid som chef för marinen hade den svenska marinen 14 större helikoptrar, 
cirka 35 ytstridsfartyg, 12 ubåtar, c:a 20 minsvepare, c:a 20 kustbefästningar och var 
på	väg	mot	4	kustrobotbatterier,	6	amfibieförband	med	beställda	stridsbåtar,	bojbåtar	
m.m. Ändå räckte det inte till för att förhindra ubåtsintrången på svenskt vatten. Kan 
man få en bättre illustration än ubåtskränkningarna att dagens svenska marin är för 
liten för att möta alla möjliga hot mot svensk och europeisk säkerhet?
I	början	på	90-talet	var	andelen	av	BNP	cirka	2	%	för	försvaret	varav	marinen	till-

delades omkring 15 %. Vi siktar nu åter mot 2% av BNP.  Vi kan inte bara tänka på 
invasionsförsvaret. Hur ser det framtida svenska försvaret ut? Strategi är ett ständigt 
nytänkande grundat på hypoteser, vilkas giltighet måste prövas i de faktiska händel-
serna. Det är nu dags att tänka nytt och framåt. 

Med risk att bli betraktad som en gammal CM och amiral, som tycker att allt var 
bättre förr, avstår jag från att skissera hur morgondagens marin skall se ut, men jag 
tycker att dagens marin är för liten även om den i sina förband har en hög kvalitet. Ar-
vet från förr slår igenom kvalitetsmässigt alltjämt. Nu måste marinen förnyas och det 
brådskar	då	flera	system	har	nått	sin	operativa	livslängd.	Försvaret	av	Sverige	är	inte	
längre ett ”särintresse”. De som är aktiva idag, KÖMS ledamöter och alla andra har 
säkert mycket att bidra med då det framtida försvaret skall utformas. 
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Säkerhetspolitisk och strategisk utveckling i 
Sveriges närområde – marina implikationer 
Abstract: The security situation in northern Europe is rapidly changing for the 
worse due to the Russian aggression and military attack on Ukraine. The situation 
has forced Finnish and Swedish politicians to seek alternatives to long-established 
security policy. Finland and Sweden are now virtually on the brink of sending an 
application to join NATO. This is a dramatic change for a country that for more than 
200 years has tried to follow a strict militarily non-aligned policy. The article discus-
ses some of the naval implications of a Swedish membership in NATO.

Sveriges säkerhetspolitiska utmaningar
Under de senaste åren har den globala säkerhetspolitiska miljön försämrats i snabb 
takt. Den tidigare relativt optimistiska omvärldsbilden med globalisering av handels-
mönster,	nedtoning	av	stormaktskonflikter	och	ökat	samarbete	har	brutits.	I	vår	del	
av världen har Ryssland brutit med den europeiska säkerhetsordningen och anföll 
den 24 februari sitt grannland Ukraina. Den ryske presidenten hotar med att använda 
kärnvapen om NATO går in i kriget och stödjer Ukraina. Samtidigt hotas Finland och 
Sverige om vi skulle fatta beslut att gå med i NATO. Det säkerhetspolitiska läget är 
därför mycket allvarligt. Ingen kan i dag förutspå hur kriget kommer sluta eller om 
kriget bara är starten på ett nytt kallt krig eller i värsta fall inledningen på det tredje 
världskriget.

Ukraina har fått ett brett internationellt stöd med kapital, vapenleveranser och öv-
riga	förnödenheter	men	inget	aktivt	militärt	stöd	i	sin	strid	mot	Ryssland.	EU	och	flera	
västerländska länder har gemensamt och i vissa fall även enskilt fattat beslut om långt-
gående ekonomiska sanktioner samt även att stoppa import av rysk olja, kol och gas 
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i syfte att slå hårt mot den ryska ekonomin. Det europeiska luftrummet har stängts 
för	rysk	luftfart	och	flera	hamnar	tar	inte	längre	emot	ryska	fartyg.	Fler	än	600	in-
ternationella företag har lämnat Ryssland. Fastigheter och annan egendom ägda av 
ett	antal	oligarker	har	konfiskerats	med	förhoppningen	att	oligarkerna	ska	utöva	på-
tryckningar på den ryska presidenten att avbryta kriget. Frågan är om dessa sanktio-
ner biter på en president och ett land som har bestämt sig för att med våld utöka sitt 
territorium.
Den	försvars-	och	säkerhetspolitiska	debatten	är	nu	 intensiv	 i	vårt	 land.	Dagligen	

sker nya utspel. Statsministern har besökt ett antal militära förband och dessutom 
Natoövningen Cold Response i Nordnorge. Regeringen har beslutat om omedelbara 
resurstillskott till Försvarsmakten och ”så snart det är praktiskt möjligt” även ekono-
miska resurser för att upp till 2% av BNP. Försvarsmakten bedömer att den nivån kan 
intas 2028.

Insikten om att ensam inte är stark har med skrämmande tydlighet nu även nått de 
finska	och	svenska	politikerna.	Flera	av	de	politiska	partierna	har	 redan	eller	börjar	
nu svänga i sin tidigare rigida ståndpunkt avseende ett svenskt medlemskap i NATO. 
Finland går tydligt före i samma riktning. En säkerhetspolitisk analys pågår i Sverige 
och beslut i endera riktningen kan väntas under senvåren. 

Regeringen har även fattat beslut om att skicka 10 000 pansarskott 86 till Ukraina. 
Dessa	bedöms	ha	haft	god	effekt	även	mot	ryska	stridsvagnar.	Ytterligare	vapenleve-
ranser kan inte uteslutas.

Sammantaget är det dramatiska förändringar i det säkerhetspolitiska läget och i den 
svenska	försvars-,	säkerhets-	och	krigsmaterielexportpolitiken	som	har	beslutats	och	
övervägts bara under den senaste månaden. Allt tyder på att vi nu är inne i ett avgö-
rande skede i svensk och europeisk nutidshistoria. 

Även det globala säkerhetspolitiska läget kännetecknas alltmer av ökande osäkerhe-
ter	och	utvecklingen	är	svårbedömd.	Konflikter	pågår	nu	i	Europa,	Mellanöstern	och	
Nordafrika.	Spänningarna	är	höga	även	i	Asien	där	Australien,	UK	och	USA	(AUKUS)	
har tecknat ett säkerhetspolitiskt avtal syftande till att Australien ska bidra till den ge-
mensamma	säkerheten	i	Indo-Pacific	genom	att	upphandla	atomubåtar.

Den europeiska säkerhetsordningen är alltså passé. Konfrontationen mellan stor-
makterna	skärps	på	flera	områden.	Coronapandemin	bidrar	 till	 att	på	olika	sätt	 för-
stärka dessa trender och har tydligt illustrerat Sveriges starka beroende av fungerande 
globala sjöförbindelser. 
För	vår	del	skapar	det	en	lång	rad	osäkerheter	om	hur	svensk	utrikes-,	försvars-,	och	

säkerhetspolitik påverkas framåt. Utvecklingen innebär en lägre grad av förutsägbar-
het och många av de förhållanden som utgjort grund för utformningen av svenska 
handlingslinjer, inriktning, volym och utformning av militärt och civilt försvar behö-
ver omgående ställa om till en komplex och ny verklighet. Detta gäller inte minst på det 
marina och maritima området.
Svensk	utrikes-	och	säkerhetspolitik	som	under	många	år	primärt	har	baserats	på	

alliansfrihet	och	neutralitet	samt	arbete	i	den	centrala	arenan	Förenta	nationerna	(FN),	
måste nu med all sannolikhet förändras radikalt. FN är fortsatt handlingsförlamat 
genom att de fem permanenta medlemmarna i FN:s säkerhetsråd – Frankrike, Kina, 
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Ryssland, Storbritannien, och USA – har vetorätt. Vetorätten innebär som bekant att 
om något av länderna röstar emot ett resolutionsförslag till exempel att stoppa kri-
get i Ukraina så kommer resolutionen inte antas, oavsett hur många av de resterande 
medlemmarna som röstar för förslaget. FN kommer alltså inte att bidra till att minska 
risken för krig utom möjligen i länder där de permanenta medlemmarna inte är inblan-
dade.

I den andra säkerhetspolitiska dimensionen EU är Sverige vacklande. Vi betonar 
vikten av att gemensamma beslut, men vi vill inte ha överstatlighet eller en gemensam 
valuta. Redan vårt medlemskap i EU 1995 borde ha lett till en omfattande och genom-
gripande analys både av vad vi vill uppnå med medlemskapet och vad det kommer att 
kräva av oss. Vi saknar en relevant idé om och har inte haft förmågan att formulera en 
långsiktig strategi för utvecklingen av vårt Europasamarbete. 

Inom ramen för vår säkerhetspolitik har Sverige hittills varit helt kallsinniga till 
den franske presidenten Macron idéer om att skapa ett suveränt Europa med ett starkt 
försvar, hållbar energi och egen produktion av livsnödvändiga varor. Sverige anser att 
detta är ett utslag av protektionism. Men det hindrade inte Sverige och Finland att bara 
någon vecka efter den ryska angreppet på Ukraina skriva ett gemensamt brev till EU 
för att påminna om försvarsklausulen som säger att medlemsländer ska hjälpa varandra 
vid väpnade angrepp. 
Hittills	har	Sverige	 inte	velat	 se	 en	EU-armé.	Men	en	majoritet	 av	EU-medlems-

ländernas	medborgare	är	faktiskt	positiva	till	en	EU-armé.	Det	kan	inte	uteslutas	att	
kriget	i	Ukraina	kommer	att	öka	ambitionerna	att	skapa	en	sådan	EU-armé.	Det	finns	
svenska politiker som nu tycker att det vore bättre än att Sverige blir medlem i NATO. 
Problemet är att EU saknar så mycket av det som NATO har; ledningsstrukturen, den 
operativa försvarsplaneringen och kärnvapenavskräckningen. Samtidigt anser många 
NATO länder inom EU att ambitionen att skapa en EU armé vore en onödig och kost-
sam dubblering som inte förrän på lång sikt skulle ge den säkerhetspolitiska försvarsef-
fekt som NATO ger redan idag. Sveriges framtida position är som sagt oklar.

Även tempot i försvarsmaterielsamarbetet inom EU kommer att påverkas av kriget 
i Ukraina. EU har beslutat om en försvarsfond i två delar, en för forskning och en för 
förmågor. En förmåga är allt som bidrar till att uträtta en viss uppgift som exempel-
vis materiel, kunskap, teknologi och planering. Medlemsländernas ska kunna använda 
pengar ur fonden för gemensamma försvarsinvesteringar och forskningsprojekt. Ett 
viktigt memento är att länderna ska samarbeta mot gemensamma mål och system för 
att minska konkurrensen inom försvarsindustrin och därmed kostnaderna.

Vad vill Sverige och hur ser vi på ett utökat materielsamarbete? Hur kommer svensk 
försvarsindustri långsiktigt att påverkas av de konsolideringssträvanden av försvarsin-
dustrin som hittills har drivits inom EU? 
Den	tredje	dimensionen	i	den	svenska	säkerhetspolitiken	är	att	bygga	och	bi-	och	

multilaterala	försvars-	och	säkerhetspolitiska	samarbeten.	Säkerhet	bygger	vi	med	an-
dra och det är genom samarbete och informationsutbyte vi anser att vi bäst kan möta 
samtidens hot. Samarbetet med Finland är särskilt viktigt.

Ett medlemskap i NATO anses ännu inte vara nödvändigt för att garantera Sveriges 
oberoende och självständighet. Men det ryska angreppet på Ukraina har fått både de 
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finska	och	svenska	politikerna	att	börja	svaja	i	sin	uppfattning	om	för-	och	nackdelarna	
med ett medlemskap i NATO. Säkerhetspolitisk analys pågår både i Finland och Sveri-
ge. Beslut i endera riktningen kan väntas under senvåren. Vid ett medlemskap i NATO 
vad	skulle	den	dimensionen	tillföra	svensk	utrikes-	och	säkerhetspolitik?

Det nya operativa läget
Vid en blick på kartan framgår att ett svenskt NATO medlemskap skulle innebära att vi 
blir en del av en sammanhängande militär försvarsorganisation från den norska grän-
sen mot Ryssland ner till Gibraltar samt från Biscayabukten till Svarta havet. Det kan 
på	pappret	se	betryggande	ut,	men	förhållandet	innebär	även	flera	utmaningar.	

Sveriges närområde – Norden, Östersjöregionen, Västerhavet, Nordatlanten, Nord-
kalotten och Barents hav – karaktäriseras av stora militära styrkor och ökad marin och 
militär aktivitet. Detta innebär en ökad risk för militära incidenter och konfrontationer. 
Den negativa utvecklingen i vårt närområde beror till stor del på att både Östersjöom-
rådet,	Arktis	 och	Nordatlanten	nu	utgör	 både	gräns-	 och	konfrontationslinje	mellan	
starka västliga/amerikanska och ryska intresseområden. 

För Nordeuropa och den nordiska regionen samt Baltikum, präglas utvecklingen av 
ett Ryssland som strävar efter att återta en regional stormaktsroll. Långsiktiga ryska 
intressen	gentemot	den	nordisk-baltiska	regionen	kommer	till	uttryck	på	flera	sätt;	från	
militär	uppbyggnad,	övningar,	operationer,	 förändrade	 lednings-	och	 lydnadsförhål-
landen	till	olika	slag	av	cyber-	och	påverkansoperationer	samt	nu	senast	genom	krig	i	
Ukraina för att nå de politiska målen.
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Men även Sveriges norra närområde – Arktis, Nordkalotten och Norra nordatlan-
ten – förändras snabbt. Ett nytt Arktis växer fram. Den snabba isavsmältningen till 
havs	och	på	land	ger	en	rad	följdeffekter.	Regionen	öppnas	för	transocean	sjöfart	och	
fler	icke-statliga	och	statliga	aktörer	verkar	i	regionen,	bland	dem	Kina.	Energi-	och	
mineralutvinning blir möjlig i tidigare otillgängliga områden och frågor om territoriell 
tillhörighet aktualiseras. Kopplat till detta ökar Rysslands ambitioner för regionen. 
Arktis och Nordkalottens militärstrategiska betydelse ökar. Rysslands ubåtsbaserade 
kärnvapenförmåga ger fortsatt kärnvapenstrategisk paritet med USA. Ubåtarna har 
sin huvudbas på Kolahalvön. För Ryssland ses innehavet av dessa vapensystem som 
en existentiell fråga. Nordkalottens strategiska betydelse genererar därmed en rysk 
intressezon som sträcker sig söderut från Kolahalvön, långt in i Finland, Sverige och 
Norge samt ut i Nordatlanten.

Om Sverige och Finland blir NATO medlemmar vilket det mesta nu tyder på, kom-
mer Ryssland i Östersjön att vara operativt inklämt i enklaven Kaliningrad och till 
området längst in i Finska Viken. Kopplingen mellan baseringsområdena kan enbart 
göras sjövägen. Tillträde till Atlanten måste ske genom Östersjöutloppen – Bälten och 
Öresund.

NATO försvarsgaranti enligt artikel V innebär att alliansen ska militärt bistå de länder 
som gränsar till Ryssland vid ett ryskt angrepp. De länderna är Norge, Finland (om de 
blir	medlemmar),	Estland,	Lettland,	Litauen	och	Polen	samt	i	Östersjön	Tyskland	dock	
utan att ha landgräns mot Ryssland. NATO ländernas gräns mot Ryssland blir cirka 2325 
kilometer lång. Till det kommer gränsen mot Belarus som är cirka 680 kilometer.

Av samma karta ovan inses lätt att tillgång till svenskt territorium vid sådana för-
svarsoperationer vore mycket värdefullt för NATO. Svenskt territorium kommer därvid 
att bli en form av logistisk språngbräda och bas för operationer vid insatser i Finland, 
Baltikum och Polen och längre österut. Under sådana omständigheter kommer Väster-
havet,	de	svenska	västkusthamnarna,	Öresund,	det	svenska	luftrummet	med	våra	flyg-
fält samt Gotland vara särskilt viktiga operativa områden. Omvänt föreligger ett ryskt 
intresse av området för att förneka NATO möjligheterna att kunna påverka eventuella 
ryska militära operationer i Östersjöområdet. Situationen innebär att Danmark, Finland, 
Norge	och	Sverige	nu	ligger	i	ett	område	som	potentiellt	är	den	plats	där	konflikter	eller	
krig	kan	inledas.	Men	ett	finskt	och	svenskt	medlemskap	skulle	göra	området	säkrare	
genom att våra försvarsmakter därmed skulle ingå i NATO kollektiva försvar.

NATO totala militära resurser utgörs av medlemsländernas försvarsmakter och de 
gemensamma resurserna som ledningsstaber, militär infrastruktur samt några få luft-
burna	varnings-	och	kontrollsystem	(AWACS)	och	tankningsflygplan.	De	gemensam-
ma resurserna bekostas av medlemmarnas medlemsavgifter.

Den vapenteknologiska utvecklingen med avsevärt ökad räckvidd och precision, 
innebär att det vid ett krig i Norden sannolikt skulle ingå ett stort inslag av långräck-
viddiga	precisionsvapen	som	kan	nå	vitala	mål	som	marin-	och	flygbaser	samt	hamnar	
inom stora delar av svenskt territorium.
Sammantaget	innebär	utvecklingen	att	den	nordisk-baltiska	regionen	med	kringlig-

gande havsområden måste ses som ett sammanhängande operationsområde. En allt 
närmare militär samverkan är den direkta följden av den utvecklingen.
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Vad skulle ett NATO medlemskap innebära för 
Sverige och explicit för vår marin?
Sedan	 tidigt	1990-tal	 har	Sverige	deltagit	 i	många	och	omfattande	NATO	övningar	
eller	bilaterala	övningar	och	även	operationer	med	NATO	länder.	Geografiskt	har	öv-
ningarna genomförts i Medelhavet, utanför Portugal, i anslutning till de brittiska öarna 
och utefter den norska kusten. Självklart även i Östersjön. De svenska förbanden har 
logistikförsörjts under dessa övningar och logistikkedjan har till och med utsträckts 
till den amerikanska västkusten. Deltagandet har ofta inneburit att vi har placerats 
på	B-sidan	(motståndarsidan),	men	deltagandet	har	förutom	att	vi	inte	har	tillgång	till	
NATO kryptoutrustning varit helt odramatiskt. De marina förbanden har fungerat väl 
i dessa övningar och vi är en uppskattad partner. Vi har även bidragit med förmågor 
som NATO idag saknar. Om Sverige blir medlem i NATO så ser jag följande potenti-
ella möjligheter:

• Ökat informationsutbyte om sjöläget. Sverige och Finland har ett bilateralt av-
tal,	 SUCFIS	 (Sea	 Surveillance	 Co-operation	 Finland-Sweden),	 avseende	 utbyte	
av	 sjölägesinformation	 i	Östersjön.	Samarbetet	 är	 långtgående	och	effektivt.	Ut-
bytet sker via särskilda kommunikationssystem. Samarbetsavtalet SUCBAS (Sea 
Surveillance	Co-operation	Baltic	Sea)	 rörande	havsövervakning	 i	Östersjön	med	
Finland, Danmark, Estland, Litauen, Lettland, Tyskland och Polen är en utökning 
av	SUCFIS-samarbetet.	Inom	SUCBAS	sker	informationsutbytet	på	bilateral	basis	
men	är	inte	lika	effektivt	som	SUCFIS	samarbetet.	Vid	ett	finskt	och	svenskt	NATO	
medlemskap	skulle	samarbetet	kunna	fördjupas	och	bli	lika	effektivt	som	SUCFIS	
samt ske via särskilda krypterade kommunikationssystem. 

• Gemensam övervakning i Östersjön och Västerhavet. Fler spaningsresurser ger 
naturligt	att	området	kan	övervakas	mer	effektivt	till	 lägre	kostnader.	I	praktiken	
skulle det med gemensamma spaningsresurser vara möjligt att ha god uppfattning 
om alla fartygsrörelser med större fartyg i både Västerhavet och Östersjön.

• Förbättrade kommunikationsmöjligheter. De svenska marina förbandens kom-
munikationsmöjligheter	skulle	öka	och	bli	mer	effektiva	genom	att	vi	får	tillgång	
till och blir en del av NATO kommunikationssystem med bland annat kommuni-
kationssatelliter.

• Ökad övningsverksamhet. På daglig basis skulle samövningar kunna äga rum i 
Östersjön och Västerhavet genom att utnyttja hela den marina arsenalen av led-
ningsstaber,	 havsövervakningsflygplan,	 ubåtar,	 ubåtsjaktflygplan	och	helikoptrar,	
fregatter,	minröjningsfartyg,	logistikfartyg	samt	amfibieförband.	Sådana	övningar	
skulle	bli	kostnadseffektiva	och	skapa	vältränade	besättningar	och	amfibieförband	
som kan öva mot alla typer av mål. Den viktiga logistikförsörjningen måste ingå i 
sådana övningar.

• Gemensam marin försvarsplanering. De ovan nämnda särskilt viktiga operativa om-
rådena inom svenskt territorium måste kunna försvaras för att det kollektiva försvaret 
ska fungera. Det kräver att gemensamma försvarsplaner utarbetas. För att ge några 
exempel. Vad krävs i ett inledande skede av de västsvenska hamnarna för att kunna 
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hantera logistikbehoven med stora volymer av drivmedel och ammunition samt övrig 
logistik	om	NATO	flyg-	och	sjöstridsförband	vid	kris	eller	krig	behöver	basera	inom	
svenskt territorium? Vad kommer att krävas i ett senare skede av hamnarna om trupp 
och tyngre materiel behöver tillföras? Vilka krav på luftförsvaret ställer sådana trans-
porter?

• Permanent placering officerare vid NATO-staberna. Detta förekommer redan 
idag, men som medlem skulle detta bli ett krav. Behoven av chefer och stabsper-
sonal kommer att öka för att vi aktivt ska kunna delta i försvarsplaneringen. Det 
kommer att öka kraven på personalvolym inom alla försvarsgrenar.

• Stabsplatser i Sverige. Det är inte orimligt att anta att NATO önskar förlägga en el-
ler	flera	stabsplatser	i	Sverige	för	att	hantera	Östersjöområdet	från	en	mer	framskju-
ten	position.	Idag	är	Allied	Maritime	Command	(MARCOM)	den	centrala	staben	
för alla NATO maritima stridskrafter med placering i Northwood UK. Det vore inte 
orimligt	med	en	regional	marin	eller	flygledningsstab	i	Sverige.

• Gemensam materielanskaffning. När Norge för några år sedan beslutade sig för 
att	anskaffa	ubåtar	från	Tyskland,	var	en	gemensam	materialanskaffning	ett	tungt	
vägande argument. Detta synsätt kallas inom NATO för the Smart Defence concept 
och	innebär	ökat	samarbete	mellan	medlemsländerna	inom	forskning	och	anskaff-
ning	av	större	materielprojekt	till	lägre	kostnader.	I	den	norska	anskaffningen	ingår	
förutom	ubåtarna	även	gemensam	reservdelsanskaffning	och	utbildningssimulato-
rer.	Vi	måste	vara	beredda	på	nya	former	av	materiel-	och	reservdelsanskaffning	
vid ett medlemskap. 

Hur påverkas vår materielanskaffning och vilka 
system kommer vara efterfrågade?
Ett	finskt	och	svenskt	medlemskap	i	NATO	kommer	att	ställa	höga	krav	på	att	hålla	
farlederna öppna fram till viktiga hamnar på svenska västkusten och vidare in i Öst-
ersjön. Givet nuvarande volym och kapacitet på den svenska marinen samt den mili-
tärstrategiska utvecklingen, kan den uppgiften idag inte lösas under någon längre tid 
– fåtalighetsproblemet är mycket tydligt. 
Något	överskott	på	marina	resurser	finns	inte	heller	i	våra	europeiska	grannländer	

och sannolikt ligger deras prioriteringar främst inom andra operationsområden. Dan-
mark prioriterar förbindelserna över Atlanten samt Nordatlanten och Norge prioriterar 
Norra ishavet och Barents hav. Det leder till att uppgifterna i Nordsjön och Västerhavet 
samt skyddet av tiotalet viktiga svenska västkusthamnar måste hanteras av Sverige. 
Utan detta marina försvar på västkusten riskeras initialt att logistikstödet för till Fin-
land	eller	Sverige	 framgrupperade	 sjö-	och	flygstridskrafter	 ur	NATO	 inte	kommer	
fram i tillräcklig omfattning.

Vid ett svenskt medlemskap kommer Öresund och Bältens operativa betydelse som 
passage mellan Västerhavet och Östersjön att öka. Operationer i Finland, Baltikum och 
Polen kommer att kräva tillförsel av marina stridskrafter. Rörligheten måste garante-
ras för dessa stridskrafter. Även sjötransporter till svenska hamnar i Östersjön måste 
komma fram givet det svenska transportsystemets begränsningar.



198

Krigshistorien visar tydligt att Öresund och Bälten är viktiga områden som snabbt 
kan bli utsatta för incidenter, kränkningar och krigshandlingar. Mineringar i Öresund 
är	särskilt	allvarliga	då	de	försvårar	kusttrafiken	mellan	Kattegatt	och	Södra	Östersjön.	
Östersjöområdet	 kommer	 att	 bli	 säkrare	 vid	 ett	 finskt	 och	 svenskt	medlemskap	 i	

NATO. Ryssland kommer att vara sjöoperativt inklämt i enklaven Kaliningrad och 
till området längst in i Finska Viken. Det minskar de ryska marina handlingsmöjlig-
heterna i ett område som kommer att vara helt dominerat av NATO och som dessutom 
äger nyckeln för dörren till Atlanten. Ska Ryssland genomföra större marina operatio-
ner i Östersjön, krävs det tillförsel av marina resurser från Norra Havsmarinen. Därför 
växer den militära betydelsen av Västerhavet relativt Östersjön.

Men de svenska operationsområdena Bottniska viken med Norra Östersjön, Södra 
Östersjön med Öresund och Västerhavet kan inte negligeras och kräver att marinen vid 
en	kris	tidigt	och	uthålligt	kan	finnas	på	plats	och	utföra	uppgifterna.	Möjligheterna	
rörelsefrihet mellan områdena kommer att vara viktigt. 

Den ovan tecknade utvecklingen kommer att ställa krav på en andra typer av far-
tygs-	och	båtmateriel	samt	organisation	av	den	svenska	marinen	än	idag.	Behovet	av	
ubåtsjakt-	och	minröjningsresurser	i	Västerhavet	samt	för	Bälten	och	Öresund	kommer	
att öka. Uthållig ubåtsjakt i Västerhavet kommer att kräva större och mer sjödugliga 
fartyg. Fartygsbaserad helikopter är också en nödvändighet. 

Luftförsvarets betydelse kommer att öka för att kunna möta ett ökat hot från lång-
räckviddiga	markmålsrobotar	varav	flera	 typer	med	hypersonisk	fart.	 I	 luftförsvaret	
kommer fartygsburet områdesluftförsvar att bli av stor betydelse för att kunna för-
stärka det generella luftförsvaret i vissa områden eller riktningar.

Operativt viktigt 
område
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Vår förmåga att genomföra operationer i Östersjön är avgörande både för avskräck-
ning och begränsa en angripares marina operationer. Risken för bekämpning i bas med 
flygburna	vapen	och	markmålsrobotar	är	ett	allvarligt	hot.	Hög	beredskap	för	snabb	
spridning av fartygen är ett viktigt krav.

Vid kustförsvarsoperationer ska de marina förbanden i samverkan med övriga typer 
av	stridskrafter	kunna	påverka	kvalificerade	och	skyddade	mål,	på	ytan,	under	ytan	
och i luftrummet. Det kan förutses att striden kommer att genomföras som vapenduel-
ler	mellan	ett	och	flera	fartyg.	
De	mest	avancerade	marina	vapnen	i	sjöstriden	är	artilleri-	torped-	och	sjörobotsys-

tem samt olika typer av avancerade teletekniska motmedel för att minska motstånda-
rens	träffsannolikhet	mot	våra	fartyg.	Likaså	kan	landbaserade	vapen-	och	spanings-
system verksamt bidra till att bryta angriparens rörelsefrihet. Kustförsvarsoperationen 
ställer höga krav på goda kunskaper om motståndaren samt ledning, eldkraft och ut-
hållighet.
Sjöminan	ett	effektivt	och	kostnadseffektivt	vapen	som	nedsätter	motståndarens	rörel-

sefrihet. Behovet av att kunna lägga ut sjöminor, även dolt från ubåtar kommer att öka.
Gotlands utsatta läge vid en kris eller krig har avgörande betydelse för NATO vid 

operationer i Finland, Baltikum eller Polen och kräver att sjötransporterna till och från 
ön kan skyddas.

Gemensamt för de marina operationstyperna är att de kräver ytstridsfartyg. Dagens 
korvetter	är	mångsidiga	fartyg	för	flera	olika	uppgifter	och	för	strid	på	stora	avstånd	
mot andra örlogsfartyg som hotar våra sjöförbindelser, men de är för få och har för låg 
uthållighet. 

Dagens marin består av fartyg och båtar som redan har nyttjats många år i operativ 
drift.	Medelåldern	på	marinens	fartyg	är	drygt	30	år.	Materielen	befinner	sig	slutet	av	
sin	operativa	 livslängd	och	behöver	 snarast	omsättas.	Större	delen	av	flottan	är	 inte	
längre operativt relevant. Läget är akut om någon marin operativ förmåga ska kunna 
behållas	i	det	alltmer	osäkra	omvärldsläge	vi	befinner	oss.	
Snabb	omsättning	är	viktig	för	att	vi	inte	ska	hamna	i	en	situation	där	flera	system	

måste omsättas samtidigt. Det klarar vi inte genom resursbrister vid Försvarsmakten, 
Försvarets materielverk, Totalförsvarets forskningsinstitut och vid industrin. Dessut-
om	skulle	det	bli	mycket	dyrt	att	omsätta	flera	system	samtidigt.

Att fortsätta att vidmakthålla vissa system är tekniskt och ekonomiskt tveksamt då 
investeringen inte ger något tillskott till höjd operativ förmåga.
Men	att	fortsätta	att	producera	samma	typer	av	fartygs-	och	båtmateriel	som	vi	re-

dan har duger inte heller för den helt förändrade säkerhetspolitiska situationen. En 
snabb analys av de nya kraven på marinmaterielen vid en svensk NATO anslutning är 
absolut nödvändig.
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Sänkningen av robotkryssaren Moskva 
Abstract: The Russian Black Sea fleet flag ship Moskva has sunk in the Black Sea 
due to fires on board after being hit by one or two surface-to-surface missiles (SSM) 
from the Ukrainian armed forces. The author discusses why the crew surprisingly 
did not manage to successfully fight the fires on board and keep the ship floating. He 
makes a comparison with the badly damaged USS Lexington during the Battle of 
the Coral Sea in 1942.

Vi	sjöofficerare	har	storligen	förundrats	över	både	de	ryska	och	de	ukrainska	rappor-
terna	om	det	ryska	flaggskeppets	Moskva undergång. Hur kunde det ske så snabbt? Hur 
fungerade skyddstjänsten? Den ryska dementin av Ukrainas rapport innebär egentli-
gen ett medgivande av att Moskva var felkonstruerad och/eller hade en odugligt orga-
niserad skyddstjänst. För den som närmare studerat kriget i Stilla Havet under VK2 
och hur svårt skadade fartygsbesättningar kämpade in i det sista för att hålla sitt skepp 
flytande	och	 t	o	m	stridsdugligt,	 framstår	 robotkryssaren	Moskva	öde	på	2000-talet	
som obegripligt. Moskva ser visserligen skräckinjagande ut med sitt kraftiga robotbat-
teri,	men	det	innebär	naturligtvis	också	en	svaghet.		En	robotträff	i	en	av	de	tätt	sittande	
robotställen kan naturligtvis få katastrofala följder. 
Som	en	 kontrast	 till	 dessa	 2022-rapporter	 följer	 här	 en	 på	 den	 tiden	 inte	 ovanlig	

stridssituation. När hangarfartyget USS Lexington i slaget om Korallhavet anfölls av 
japanskt	flyg	med	bomber	och	torpeder	den	8	maj	1942	så	inträffade	följande:
Inledningsvis	träffades	hon	kl	11.10	midskepps	om	babord	av	en	torped	och	några	

minuter	därefter	en	 träff	om	styrbord.	Därefter	exploderade	en	bomb	 i	ett	ammuni-
tionsförråd och ytterligare en bomb som gick genom fyra däck före detonation, varvid 
60	man	dödades.	Fartyget	fick	nu	en	lätt	slagsida	som	man	lyckades	motverka	genom	
motfyllning. Sekonden skickade nu följande rapport till fartygschefen: ”Chefen – jag 
föreslår	att	vi	tar	nästa	torpedträff	på	styrbordssidan!	I	övrigt	har	vi	fixat	de	flesta	av	
skadorna, bränderna är släckta och jag räknar med att vi snart åter är på rätt köl!”1 
1. Morrison. History of the US Naval Operations in WW2.
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Strax därpå skakades skeppet av en kraftig explosion. De inre förbindelserna slogs 
nu ut och därmed var skyddscentralen ur spel och dess chef dödad. Trots detta gjorde 
Lexington	framfart	med	15	knop	kl	14.15	och	fortfarande	opererade	man	med	sitt	flyg.

Vartefter kommunikationssystemen slogs ut och efter ytterligare en kraftig explo-
sion blev USS Lexington allt svårare att fungera och eldsvådorna blev utom kontroll. 
Kl 16.30 stängdes ångan till turbinerna av och maskinrummen evakuerades. Med hjälp 
av tillskyndande jagare evakuerades besättningen därpå i god ordning utan att någon 
ytterligare besättningsman förlorades. Till denna remarkabla uthållighet kan tilläggas 
att hangarfartyg genom sin speciella konstruktion med stora hissar tvärs igenom skro-
vet bör ha betydligt större sänkningsrisk än en modern robotkryssare av idag.
Avslutningsvis	 ett	 par	 reflexioner:	Rapporteringen	via	media	 från	både	 ryskt	och	

ukrainskt håll är naturligtvis osäkra, även om Ukraina ligger närmast sanningen. Fak-
tum kvarstår att detta moderna kraftfulla örlogsfartyg kunde sänkas eller sänktes utan 
föregående häftig strid. En andra kommentar i detta sammanhang gäller medias ut-
nyttjande av experter, huvudsakligen hämtade från Försvarshögskolan, vilket är en 
naturlig källa. När det emellertid gäller Moskvaincidenten så förvånas man över att 
inte	 en	 enda	 sjöofficer	 fått	 uttala	 sig,	 för	 det	 finns	 väl	 sådana	 fortfarande	 på	 FHS?	
Därmed får man från en forskare och rysslandsexperter höra uttryck som att fartyget 
”sköts ned”! 
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Klart skepp cyberförsvar!
Abstract: During autumn 2021 the Swedish Armed Forces HQ conducted the cyber 
defence exercise SAFE CYBER 21. The purpose of this exercise was to detect, ana-
lyse and report simulated enemy attacks in the maritime cyber infrastructure. The 
importance of understanding the risk for potential cyber attacks and the need for a 
solid cyber defence in the maritime sector is imminent. An adversary can today car-
ry out cyber attacks against ship management systems, AIS, navigational aids and 
cargo management systems both onboard and shore based. This article would like 
to emphasize on the urgent need for actions to secure the vulnerable shipping and to 
create a long term Swedish maritime cyber security strategy. The Royal Swedish So-
ciety of Naval Sciences could spark the discussion and spearhead such development.

Under hösten 2021 genomförde Högkvarteret övningen SAFE CYBER 21 som nu hade 
ett marint tema. Scenariot omfattade tre stora aktörer, marinen, andra statliga mari-
tima	myndigheter	 (Sjöfartsverket	 och	Kustbevakningen)	 samt	 de	 civila	 systemleve-
rantörerna från industrin. Syftet var att de maritima aktörerna marinen, Sjöfartsverket 
och	Kustbevakningen	skulle	upptäcka	att	deras	IT-system	påverkades	och	rapportera	
denna påverkan till övningsledningen. Därefter skulle systemleverantörerna hjälpa till 
att avvärja attacken, minimera skadorna samt därefter reparera de uppkomna skadorna 
i systemen. Övningen genomfördes enligt plan och genererade ett stort antal tankar 
hos mig med koppling till cyberkrigföring och sjöfart. 
Cyberdomänen	och	cyberkrigföring	har	definierats	på	en	mängd	olika	sätt,	men	jag	

väljer	 i	 den	 följande	 texten	 att	 använda	mig	 av	 nedanstående	 definition	 	 i	Grunder	
Cyber	från	det	brittiska	Development,	Concepts	and	Doctrine	Centre	(DCDC)	utgiven	
2016.
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The cyber threat is not just a direct threat to organisations, but also to the informa-
tion they hold. The protection of that information is only as good as the security of 
the	weakest	link.	If	compromised,	this	could	lead	to	adversaries	gaining	sufficient	
knowledge of our capabilities to reduce or negate our operational advantage. It is 
also in the interest of industry to protect their information, as loss of key intellectual 
property will reduce competitive advantage. The threat. The cyber threat faced by 
Defence comes from criminals, hacktivists, terrorists, commerical espionage and 
foreign intelligence services. Government, industry and academic studies all point 
to the cyber threat increasing on an upward trend, in both frequency and sophistica-
tion. Defence as a whole must be prepared to counter these threats, protect capabi-
lity and increase its resilience through working collaboratively across Government 
and Industry.

Cyberrymden
En verksamhetsmiljö som består av samberoende nätverk av digital teknisk infrastruk-
tur (inklusive plattformar, internet, telenät, datorsystem, samt inbyggda processorer 
och styrenheter) och data däri som spänner över fysiska, virtuella och kognitiva do-
mäner.

Genom	att	utnyttja	denna	definition,	drar	jag	en	tydlig	skiljelinje	mellan	telekrig	och	
cyberkrig	genom	att	definiera	telekrig	som	en	verksamhet	som	verkar	mot	i	atmosfären	
förekommande elektromagnetisk strålning. Det vill säga i praktiken så utnyttjas tele-
krig i atmosfären och cyberkrig i kablar och olika datorkomponenter.
Sjöfartens	beroende	 av	kommunikation	 (cyberrymden)	 över	 internet	 ökar	 stän-

digt och med detta ökar antalet möjliga angreppsmetoder som kan användas mot 
vår så vitala sjöfart. Utvecklingen inom den civila sjöfarten kan beskrivas i följande 
punkter.

•	 Ett stort beroende av satellitbaserade navigationssystem för säker navigation och 
för att framföra fartygen under bästa möjliga väderförhållanden med hänsyn till last 
och drivmedelsförbrukning. Här gäller det både beroendet av navigationsstödet i 
sig	och	beroendet	av	rätt	tid	för	att	olika	IT-system	ombord	ska	kunna	synkronisera	
sig med varandra. Faller denna tidsinformation kan det skapa lika allvarliga pro-
blem som bortfall av navigationsstödet. Navigationssystemen är åtkomliga för en 
antagonist	när	de	ofta	är	integrerade	i	fartygets	övriga	IT-system.

•	 Fler	 och	fler	 fartyg	 är	 uppkopplade	 via	 satellit	mot	 rederier	 och	 leverantörer	 av	
systemstöd och övervakning. Detta innebär att en antagonist kan ta sig från land via 
rymden	in	i	ett	fartygs	maskin-	och	lastkontrollsystem	(kyla,	värme,	gastryck)	mm.

•	 Rederier, skeppsmäklare och lastägare och speditionsföretag samt lotsar och hamn-
service, samverkar och planerar lasterna och bunkring utifrån planerade rutter, 
fartygens	ankomst-	och	avgångstider	samt	lastens	lämpligaste	läge	ombord.	Hela	
denna	kedja	 innehåller	flera	angreppsmöjligheter	 för	en	antagonist	att	 störa	eller	
förstöra planeringen eller välja ut fartygen med de viktigaste lasterna som mål för 
andra vapensystem.
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•	 Incheckningssystem	och	containersystem	i	hamnar	är	nätverks-	och	internetbero-
ende vilket exponerar dem för attacker. Detta drabbade hela det danska container 
företaget Maersk Line A/S då ett virus slog ut incheckningsfunktionen vilket inled-
ningsvis	skapade	trafikkaos	i	och	omkring	hamnarna.	

•	 Behovet	av	välfärds-IT	för	besättning	och	ev.	passagerare	hanteras	i	samma	nätverk	
som system som är vitala för fartygets framförande. 

Några slutsatser
Kompetensen	 inom	 IT-säkerhet	 och	 förståelsen	 för	behov	av	 att	 ha	 allmän	 IT-kom-
petens ombord och hos rederier måste hänga med i den systemtekniska utvecklingen 
ombord i fartyg, i hamnarna och av navigationshjälpmedlen. Nätverken ombord måste 
skyddas av brandväggar. De måste vara fysiskt separerade. De ska ha uppgraderade 
mjukvaror och virusskydd. De bör ha någon form av inloggningsförfarande så att bara 
behöriga kan utnyttja systemen. För att kunna hantera detta krävs både kompetens och 
tid	vilket	kanske	inte	finns	vare	sig	ombord	eller	på	rederiet.

Utbudet av maritim mjukvara ökar snabbt och därmed även behovet av att kunna 
kontrollera införandet och säkerheten hos den aktuella mjukvaran. Ett exempel här är 
manipulation av mjukvara till navigationssystem med elektroniska sjökort.

En antagonist på cyberarenan fungerar precis som vilken annan motståndare som 
helst. Hotet från byggs upp utifrån de tre faktorerna kapacitet, vilja och tillfälle. Om vi 
applicerar	dessa	på	en	motståndare	som	vill	påverka	sjötrafiken	till	och	från	ett	särskilt	
område	eller	land	så	kan	det	konstateras	att	det	finns	länder	och	organisationer	som	har	
denna kapacitet. 
Tillfällen	finns	absolut	med	tanke	på	sjötrafikens	mängd	(ca	50	000	fartyg	och	300	

miljoner	containrar	 i	omlopp),	det	stora	antalet	angreppsmöjligheter	och	de	 rådande	
bristerna	i	IT-säkerhet.	
Återstår	viljan.	Kommer	sjöfartskriget	att	flytta	ut	i	cyberrymden?	Ett	kodningens	

Course du guerre	där	det	aktiva	agerandet	flyttat	från	bryggor	och	stridsledningscen-
traler till kontorsmiljöer i land?
Min	uppfattning	är	att	en	statlig	aktör	kan	vilja	påverka	sjötrafiken	till	och	från	ett	

sjöfartsberoende land medelst cyberangrepp i kombination med mer klassiskt fysiska 
medel. Att inte räkna med att motståndaren nyttjar alla de ovan nämnda angreppsmöj-
ligheterna vore att underskatta riskerna.
Att	angripa	Försvarsmaktens	IT-infrastruktur	ställer	betydligt	högre	krav	på	mot-

ståndaren	då	Försvarsmakten	har	en	väldigt	väl	utvecklad	IT-säkerhet.	En	säkerhet	
som gränsar till att vara så säker så att den nära nog påverkar den egna verksamheten 
negativt. 
Vid	en	jämförelse	av	svårigheterna	att	nå	effekt,	är	det	betydligt	enklare	att	nå	den	

önskade	effekten	genom	cyberattacker	mot	den	för	riket	vitala	civila	sjöfarten	med	där-
till hörande verksamheter såsom hamnar, lotsväsende, navigationssystem etc. Några 
scenarion som användes under SAFE CYBER 21 var att felaktig information skickades 
ut	 från	AIS-nätet	vilket	 skapade	en	 felaktig	 lägesbild	 samt	att	kustbevakningsflyget	
hade fått in skadlig kod vid en uppdatering av avioniken ombord vilket hindrade dem 
av	säkerhetsskäl	från	att	flyga.	
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Det scenario jag ser framför mig är att en motståndare som vill betvinga Sverige ge-
nom att störa våra sjöförbindelser både gör det kinetiskt genom till exempel sabotage, 
mineringar och ubåtsanfall samt att man angriper handelssjöfarten genom cyberdo-
mänen i syfte att skapa problem och i längden underminera viljan att anlöpa svenska 
hamnar. Cyberhotet mot den maritima sektorn måste därför tas på största allvar. 
För	att	hantera	cyberhotet	finns	ett	antal	åtgärder.	I	korthet	kan	dessa	vara:

•	 Ha åtskilda nätverk för fartygets framdrift och för besättningens privata behov.
•	 Inte konstant vara uppkopplad mot satelliter.
•	 Ha reservsystem/reservmetoder ombord som inte är beroende av nätverk och/eller 

ständig uppkoppling.
•	 Att	ha	uppdaterade	IT-system	med	kvalitetssäkrade	mjukvaruleverantörer.	Uppgra-

deringar av mjukvara bör ske genom kvalitetskontrollerade minnen som överförs 
person till person och inte via internet.

•	 Återinföra	gnisten	ombord	men	inte	som	telegrafist	utan	som	systemoperatör	och	
IT-säkerhetsansvarig	ombord.	Uppgifterna	skulle	vara	att	hantera	kommunikations-
systemen	och	att	vid	behov	uppgradera	IT-systemen.	Med	olika	verktyg	övervaka	
driften	 av	 fartygets	 IT-system	mot	 intrång.	Att	 sköta	 behörigheter	 och	 lösenord	
samt att se till att reservmetoder i händelse av cyberangrepp övas mm. 

•	 Ha	rapporteringsrutiner	rörande	IT-incidenter	och	tillgång	till	en	expertorganisation	
med kompetens att analysera och agera vid incidenter.

För den som önskar fördjupning rörande åtgärder kan jag kan rekommendera denna 
skrift från den internationella redarorganisationen ICS: guidelines-on-cyber-security-
onboard-ships-min.pdf	(ics-shipping.org).

På samma sätt som en motståndare kan förbereda cyberangrepp mot sjöfarten till 
och från Sverige, så kan vi förbereda cyberangrepp mot motståndarens sjöfart genom 
att samla in information vilka aktörerna är. Kartlägga deras nyttjande av IT och kom-
munikation. Hitta svagheter i deras system och skapa en plan för när cyberangrepps-
förmågan skall sättas in som ett cours du guerre digitale.

När det gäller striden på cyberarenan så behöver vi hantera skyddet mot dylika an-
grepp	på	stridsteknisk	och	taktisk	nivå	medan	den	offensiva	verksamheten	måste	han-
teras på operativ och strategisk nivå. Detta kräver att marinen uttrycker en tydlig och 
väl genomtänkt operationsavsikt samt att denna operationsavsikt samordnas med både 
andra statliga aktörer på havet och privata aktörer som hamnar och rederier. Cyberare-
nan är gränslös och då måste vårt agerande också vara samordnat över organisatoriska 
gränser.

Avslutningsvis så är det min förhoppning att vi inom Kungl. Örlogsmannasällskapet 
kan lyfta upp diskussionen och cyberdimensionen av sjöfartskriget. Det är en dimen-
sion som dels kräver medvetenhet och tekniska skydd, men som även ger möjligheter 
till	offensivt	agerande	mot	annan	aktörs	maritima	sektor.	
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Fransk sjöofficersutbildning
Abstract: French naval officers are educated at the École Navale – Naval College 
- outside Brest. To entry as an Aspirant, the candidate must have a baccalaureate 
followed by two years of preparation, particularly in maths. After having passed 
the concours – 80 of some 2 000 applicants succeed - he or she follows a three-year 
program to become a qualified surface warfare officer. Future submariners, pilots, 
and naval infantry/commandoes go on to further training at specialised schools. 
The education at the Naval College is divided into three parts: leader and warrior, 
seaman and navigator, and engineer. Great emphasis is places on navigation and 
maneuver, the college has an excellent simulator as well as several training ships. 
The education ends with a six-month training cruise onboard modern naval ships 
– an amphibious assault ship and a frigate. The Naval College also give shorter or 
longer courses to other categories. Most noteworthy is the training of future Chief 
Petty Officers to become officers of the watch underway. 

Efter 30 minuters färd från Brest i en välhållen barkass tillhörande Marine Nationale, 
den franska marinen, anlände jag till École Navale – sjökrigsskolan – för en eftermid-
dags studiebesök. Skolan ligger avskilt från staden med stora utrymmen för utbild-
ning till lands, till sjöss – man har en omfattande båtpark – och i luften. Kadetterna 
får	nämligen	pröva	på	att	flyga	på	ett	närbeläget	marint	flygfält	i	syfte	att	sålla	fram	
blivande piloter. 

Franska marinens personalkategorier
Den	franska	marinen	har	i	princip	samma	uppdelning	som	vi.	De	taktiska	officerarna	
– officiers de marine	–	är	flersystemledare,	fartygs-	och	förbandschefer.	Dessa	utbildas	
vid École Navale från nivån BAC +2, dvs. studentexamen plus två års preparandkurser 
och antas efter en concours. En sådan är en skriftlig test som rangordnar de sökande 
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och som används i många sammanhang 
i Frankrike och särskilt för de så kall-
lade grandes écoles, elitskolorna, till 
vilka Ecole Navale hör.  
Det	finns	två	olika	sorters	officerare:	

fast anställda respektive kontrakts-
anställda. De senare motsvarar våra 
officerare	 som	gör	”särskild	officersut-
bildning” efter en akademisk examen; 
exempelvis en master i statskunskap. 
Men dessa kan i princip göra samma 
karriär som de fast anställda. Innan an-
tagning till École Navale tjänstgör de 
ofta som aspirant några år – en sorts 
tillfällig anställning som, exempelvis, 
adjutant åt en amiral. Det hela är lite 
komplicerat eftersom kadetterna vid 
Ecole Navale också är aspirants. I den 
franska försvarsmakten ingår också 
flera	 gemensamma	 kårer:	 ingenjörer,	
läkare, commissaires (ungefär mot-
svarande	våra	tidigare	intendenter)	och	
personal vid försvarsmaktens bränsle-
tjänst.
Specialistofficerarna	 –	 officiers ma-

riniers – utgör marinens kärna. De an-
tas efter BAC, BAC+2 eller BAC +3 med efterföljande concours och utbildas vid École 
de Maistrance1.	Det	finns	29	olika	yrkeslinjer	att	välja	på.
Våra	GSS	 (gruppbefäl,	 soldater	 och	 sjömän)	motsvaras	 av	quartiers-maîtres res-

pektive matelots	(matros).	Det	finns	80	olika	yrkeslinjer	att	välja	mellan.	Dessa	är	kon-
traktsanställda – kontrakten är på 4 år och kan förnyas. De direktrekryteras eller re-
kryteras från École des Mousses	(skeppsgosseskolan).	Denna	skola	antar	elever	i	åldern	
16	–	17	år	och	är	ettårig.	Dessa	utgörs	delvis	av	pojkar	och	flickor	med	sociala	problem	
och/eller problem i skolan och ingår i försvarsmaktens program Dernière Chance – sis-
ta chansen. Avsikten är dels att skapa sjömän som kan rekryteras till matroser och dels 
att ge problemungdomar stabilitet och struktur i livet. Just sökandet efter en struktur i 
tillvaron är ett vanligt skäl till att ungdomar ”tar värvning”. 

Marinen betonar att alla vägar uppåt är öppna oavsett var man startar enligt devisen 
”allt är möjligt”. Man kan alltså börja som mousse och sluta som amiral. Självklart är 
all utbildning öppen för båda könen även om kvinnor på strategiska atomubåtar är en 
ny företeelse. 
1.	 Skulle	kunna	översättas	med	”mästarskola”	eftersom	franska	marinens	specialistofficerares	gra-
der innehåller ordet maître – mästare: second maître, premier maître, maître principal etc. Jfr. våra 
gamla	underofficersgrader:	artillerimästare,	torpedmästare	etc.

Med barkass till Ecole Navale
(foto: författaren).
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Lite historia
En	formell	utbildning	av	sjöofficerare	startade	redan	1683	då	Colbert	(1619	–	83)	in-
stiftade tre Compagnies de garde. Försöket slog inte väl ut då dåtidens adelsynglingar 
hade svårt att acceptera den disciplin som är nödvändig på ett örlogsfartyg. Sjökrigs-
skolan fann inte sin form förrän 1830 då den installerades ombord ett äldre segelfar-
tyg som omdöptes till Borda	efter	matematikern	och	mariningenjören	Jean-Charles	de	
Borda	(1733	–	99).	Man	hann	avverka	fyra	Borda innan en sjökrigsskola byggdes på 
1930-talet.	Denna	förstördes	tämligen	omgående	1940.	En	ny,	den	nuvarande,	invigdes	
av general De Gaulle 1965. 

Skolan kallas La Baille vilket också betyder en båt som går långsamt – passande för 
de huvudsakligen stationära segelfartyg som länge utgjorde skolan. Eleverna vid sko-
lan kallas bordaches efter namnet Borda. L’argot de Baille är skolans speciella slang. 
Det	finns	en	hel	bok	med	dessa	specialuttryck!	Ett	sätt	att	binda	ihop	generationerna.	

Skolan
Chef	för	skolan	är	f.n.	en	flottiljamiral.	Skolan	har	tre	kategorier	av	elever	som	antingen	
genomgår	en	längre	utbildning	eller	bara	kortare	kurser:	officerare	inklusive,	officers-
elever	(800	per	år),	annan	militär	personal	än	officerare	(690	per	år)	samt	civila	(400	
per	år).	De	sistnämnda	går	kortare	eller	 längre	kurser;	exempelvis	använder	 företag	
skolan	för	team-building	medan	anställda	i	försvarsindustrin	får	ett	hum	om	”kunden”.	
Tre	kategorier	av	specialistofficerare	får	sin	huvudutbildning	vid	skolan:	manöver	

och	navigation,	sjömanskap	(”skeppare”)	och	utkikar.
Specialistofficerare	som	tillhör	tjänstegrenen	manöver	och	navigation	utbildas	till	att	

bli	vakthavande	officer	under	gång	på	stridsfartyg.	
”Skeppare” utbildas att leda däckstjänst vid förtöjning, losskastning och, inte minst, 

bunkring till sjöss. Man har en särskild övningsanläggning för denna utbildning.
Utkikar	utbildas	för	att	placeras	iland	på	den	kedja	av	”semaforer”	som	finns	längs	

den franska kusten och som utgör ett viktigt element i dagens sjöräddning.

Utbildningen
De blivande kadetterna (les aspirants)	rekryteras	från	de	så	kallade	preparandskolor	
som förbereder ungdomar inför le concours till någon av elitskolorna.  Denna utbild-
ning	är	två-årig	med	särskild	tyngdpunkt	på	matematik.	Hälften	av	kadetterna	kommer	
från allmänna preparandskolor och hälften från sådana med militär inriktning.  
Till	varje	 intagning	om	80	kadetter	finns	omkring	2	000	sökande.	Utöver	 le con-

cours finns	en	lämplighetsprövning	som	består	av	samtal	med	en	yngre	och	en	äldre	
officer.	Mycket	få	elever	faller	ifrån	under	utbildningen.
Utbildningen	 är	 treårig	 och	 syftar	 till	 att	 den	 unge	 officeren	 skall	 vara	 fullt	 an-

vändbar	ombord	på	alla	typer	av	övervattensfartyg.	Det	finns	fyra	olika	inriktningar:	
övervattensfartyg,	ubåtar,	flyg	(stridsflyg	ombord	hangarfartyg,	helikopter	och	marin-
spaningsflygplan)	samt	Fusiliers Marins/Commandos Marine. Alla inriktningar utom 
övervattensfartyg kräver vidareutbildning vid en specialskola.
Blivande	ubåtsofficerare	ges	en	speciell	utbildning	vari	bl.a.	ingår	att	lära	sig	hantera	

kärnreaktorer;	 alla	 franska	ubåtar	 är	 atomdrivna.	Blivande	flygare	 får	 en	del	 av	 sin	
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utbildning	tillsammans	med	flygvapnets	blivande	piloter	men	den	avslutas	med	kurs	i	
flygning	till	och	från	hangarfartyg	vid	US	Navy.	

Fusiliers ägnar sig åt vad vi kallar bassäkerhet medan commandos är specialför-
band uppdelade på sju specialiserade förband; exempelvis består Commando Hubert 
av stridssimmare medan Commando Kieffer2 ingår i de franska specialförbanden mot-
svarande	vår	Särskilda	Operationsgruppen	(SOG)	och	Commando Trépel är inriktad 
på antiterrorism till lands och till sjöss. Fusiliers/Commando har speciella skolor där 
Commando Kieffer nog kan anses som elitens elit.
Skolan	betonar	att	alla	officerare	i	första	hand	är	sjömän.	Den	som	exempelvis	bara	

vill	flyga	göre	sig	icke	besvär!

2.	 Örlogskapten	Philippe	Kieffer	(1899	–	1962)	skapade	Commandos Marine under andra världskri-
get efter mönster från brittiska Special Boat Service	(SBS).

Ecole Navale (foto: författaren).
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Utbildningen vid Ecole Navale är indelad i tre områden: chef och ”krigare”, sjöman 
och navigatör respektive ingenjör. Eleverna får en ingenjörsexamen i samband med of-
ficersexamen.	Denna	utbildning	är	särskilt	inriktat	på	fartygskonstruktion,	cyber	och	
sonar. 

Allmänbildning – culture générale – är viktig. 2021 presenterades exempelvis en 
bok	med	noveller	skrivna	av	eleverna	(Mathieu	Gimenez	(red):	Œuvres vives, valeurs 
et vertus dans la Marine)	[ung.	Levande	verk,	värderingar	och	dygder	i	marinen].	Ut-
bildningen avslutas med en fem månaders långresa – Mission Jeanne d’Arc. Detta år 
består	denna	sjöstyrka	av	amfibiehangarfartyget	Mistral, embarkerad helikopter och 
fregatten Courbet. Ombord Mistral finns	också	en	operationsgrupp	ur	armén.	Syftet	är,	
precis som för våra tidigare långresor, att vänja kadetterna vid att vara länge till sjöss 
samt att göra dem direkt användbara ombord i stridsfartyg efter examen.

Skolan har utbytesprogram med utländska sjökrigsskolor; dessa varar omkring sex 
månader. US Naval Academy är en sådan utbytesskola, vilket är naturligt m.h.t. det 
nära	samarbetet	mellan	dessa	mariner.	Däremot	är	den	brittiska	sjöofficersutbildningen	
så annorlunda att utbyte anses omöjligt. Det är oklart om det skulle vara möjligt att ha 
ett utbyte med svenska marinen. 

Utbildning i manöver och navigation
En	stor	del	av	utbildningen	utgörs	givetvis	av	manöver	och	navigation.	Det	finns	ett	
tydligt program som preciserar vad som skall läras och när. Utbildningen indelas i ett 
antal övningsperioder om två veckors simulatorutbildning följt av två veckor ombord 
utbildningsfartyg. De senare är på omkring 400 ton och har dubbla bryggor. 
Jag	fick	tillfälle	att	följa	ett	sådan	utbildningsfartyg	i	skolans	simulator.	Det	hela	var	

synnerligen realistiskt med en kombination av navigering och manöver relativt andra 
”fartyg”. ”Vädret” växlade från soligt till regn och dålig sikt. När fartyget ”rörde” sig i 
sjöarna var jag tvungen att hålla i mig! 
Man	har	flera	sådana	simulatorer	så	att	många	elever	kan	utbildas	parallellt.	
Det är bara att notera att dagens kadetter har andra möjligheter än på min tid. Å 

andra sidan kan de inte köra evolutionsövningar med jagare!
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Six Cornerstones and Beyond 
“I am not finished”, part one

“I am not finished”. These words were used from time to time when Professor Wayne 
Hughes was explaining a concept or relating a story and an acolyte, colleague or 
a friend interrupted the Professor. It was an unusual attention getter in a time of 
increasing attention deficits. Those present would then focus their attention as the 
Professor completed his thoughts. I myself was transfixed by this utterance on more 
than one occasion. It is fitting to recall this as we turn to the enduring contributions 
of Professor Wayne P. Hughes Jr. and look to their long term impact in the new 
Wayne P. Hughes Jr. Naval Warfare Studies Institute. At the U.S. Naval Postgra-
duate School.
The Royal Swedish Society of Naval Sciences is kind enough to publish this tribute. 
The Society was an initial advocate for the close cooperation between the Royal Swe-
dish Navy and the U.S. Naval Postgraduate School when the Littoral Operations Center 
was formed in Monterey in 2012. This tribute will be published in two parts. Look for 
part 2 in the next edition. Coming as the Royal Swedish Navy prepares to celebrate its 
500th	anniversary	(born	1522),	the	honor	to	contribute	in	a	small	way,	with	this	written	
work is deeply appreciated.  

From my earliest association with Wayne, starting at Naval Forces Europe Head-
quarters	 in	London	nearly	25	years	ago	 to	 the	final	days	on	Wayne’s	porch	 in	Paci-
fic	Grove,	I	can	attest	to	the	ever	present	consideration	of	naval	matters	and	the	ever	
thoughtful mentoring, educating and advising of those who would carry on beyond his 
time. Carrying on is a challenge these days with a daily barrage of interests and inputs 
from all angles. But, what Wayne has left us is a bottom line in which we can set our 
anchors. Like Mahan’s contribution a century ago, Wayne has left us a trilogy of wis-
dom in his three editions of “Fleet Tactics” – among many more essay’s articles and 
research papers. I often say “Wayne was Mahan with Math”. Wayne would respond by 

President, Littoral Solutions Inc.
STEPHEN BENSON

Stephen Benson was in the U.S. Navy for 26 years. He 
graduated from the U.S. Naval Academy in 1980. Over 
40 years he was; a Surface Warfare Officer, a business-
man developing technology and tactics for naval systems 
and he is the founder of Littoral Solutions Inc. He works 
to advance the understanding of all-domain operations 
in the complex littorals of the globe.



214

saying “and I had the added burden of equations in my books”. He would say, “for each 
equation, I lose 5 % percent in book sales”. 

These equations are expressions of tactical context in which Wayne’s Six Corner-
stones	live.	I	will	discuss	these	cornerstones	which	changed	and	grew	from	five	to	six	
and then nearly seven over a generation of professional and scholarly work. Intertwi-
ned	with	these	cornerstones	were	a	set	of	beliefs	and	principles	that	remained	fixed	in	
Wayne’s mind while two generations of vicissitudes and technological advances shook 
a	well	formed	and	very	effective	professional,	cultural,	structural	and	organizational	
post	WWII	warfighting	Navy	–	a	Navy	Wayne	entered	in	1953.	Wayne’s	open	mind	and	
willingness to share his time throughout existed alongside the momentous changes in 
warfare he witnessed. Certain themes were second nature to Wayne and they remained 
in place over seventy years of naval service. I will try to weave in these themes. 
Indeed	Wayne	is	not	finished.	His	legacy	lives	on	in	the	Naval	Warfare	Studies	In-

stitute and in the minds and hearts of thousands of students, professors, technologists, 
researchers, and defense and business leaders many of whom have risen to the very top 
of their professions worldwide. From here forward, I will refer to Professor Wayne P 
Hughes Jr. CAPT USN Retired as “The Professor” 
In	 the	 forward	 to	The	 Professor’s	 first	 edition	 of	Fleet Tactics, Admiral Thomas 

Hayward acknowledges the timeliness of the book and he question’s the suitability of 
aircraft	carriers	as	the	centerpiece	of	the	U.S.	Navy’s	tactics.“…	the	question	of	the	car-
rier as a sitting duck just won’t go away”. This, a theme that grew louder, accompanied 
each	edition	of	fleet	tactics.	In	1986	it	ran	under	the	radar	as	the	new	Maritime	Strategy	
and a push for a six hundred ship Navy animated analytics, acquisition and program-
matic levels of the U.S. Navy and maritime sector.  It remains a centerpiece of a discus-
sion that continues in cycles of support and suppression.  The messages in Fleet Tactics 
have gained steam lately raising historical, technological and quantitative rationale for 
thinking more at the operational and tactical levels of Naval Power. It did though, for 
years, butt up against a head wind that grew along with the U.S. Navy’s unchallenged 
command of the seas. After a quarter century and nearly 50,000 copies of Fleet Tactics 
sold around the world in multiple languages, it’s relevancy grows rapidly now with the 
great power threats we face.  In 1986 Admiral Hayward stated:

“ Fleet Tactics appears on the scene none to soon. Phenomenal advances in techno-
logy	over	the	last	few	decades	have	affected	virtually	every	aspect	of	naval	warfare	
in	ways	that	have	not	been	easy	to	anticipate”….	“Fleet	Tactics	will	inspire	every	
dyed	 in-the-wool	sailor	who	has	not	already	done	so	 to	put	 tactics	 in	 its	proper	
place.”

The	sailors	Admiral	Hayward	mentions	above	are	the	subject	of	The	Professor’s	first	
Cornerstone. “Men Matter Most”.

Cornerstone 1: Men Matter Most
Men matter most is the 1st of the 5 cornerstones in the 1st edition of Fleet Tactics. The 
professor took this cornerstone to heart. These men included the dozens of willing 
and consequential colleagues and shipmates who contributed to his life in and out of 
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uniform and certainly to the three editions of Fleet Tactics over the decades. His “ship-
mates” were always prominently credited for the key insights they provided and the 
professional growth of the Professor.  Noteworthy, is a change to this cornerstone in the 
3rd edition which came after considerable deliberation and harkened back to Admiral 
Hayward’s statement above. The word “Sailor” replaced “Men” widening the current 
meaning to ensure all who go to sea in ships were included. From the deck plates to 
the	flag	bridge	all	matter.	The	Professor	put	it	this	way	in	a	letter	to	his	crew	on	the	
USS	Morton	 (DD-948):	 “…the	 sailors	 breathe	 life	 into	 the	 ship,	 a	 corpse	–	 of	 steel	
and aluminum and pipes and wire.” Capt Hughes, of the USS Morton called this crew 
MORTON’S SALTS.  

The professor wrote his books with a nod to the lay reader with appreciation for the 
aspiring	commanding	officers	and	even	to	the	very	young	student	who	like	Wayne	at	
10 years old would empty his pocket to purchase the 1944 copy of Janes Fighting Ships 
as he pondered the limitless sea and contemplated with wonder the globe he hoped to 
cross. 

It wasn’t numbers of sailors that mattered. It was quality and the leadership surroun-
ding	these	sailors.	Toward	that	end,	the	qualities	of	offensive	mindset,	tactical	clever-
ness, wit, ingenuity and sheer grit were key. The professor believed ardently that these 
qualities needed to be tested and honed early. He often mentioned the very young age 
of renowned historical naval leaders we all look up to. Let me paraphrase The Professor 
–	early	Command	at	Sea	should	to	be	a	challenge	sought	by	young	officers	like	monks	
to a harvest table. Opportunities to command vessels that provide tactical advantages 
in littoral zones were consistent with early command and the factors of warfare descri-
bed in Fleet Tactics. It is safe to say that for the Professor these opportunities, having 
dwindled over decades, were a bothersome outcome of an increasingly unchallenged 
U.S. naval force.   

The recent emergence of distributed maritime operations concepts in the littorals 
and	the	notion	of	stand-in-forces	present	possible	opportunities	for	early	command	at	
sea while at the same time the rapid emergence of concepts using distributed optionally 
manned	or	manned-unmanned	teaming	may	alter	the	very	notion	of	command	at	sea.	
These concepts were as The professor said “music to my ears” and he nurtured their 
development. Sometimes with a grin he spoke of his Lieutenant Commander Genda in 
command	of	eight	small	missile	craft	(“Phantoms”)	and	Lieutenant	Stephanie	Decatur	
in	command	of	four	Phantoms,	all	being	maneuver	and	fires	units	critical	to	success	in	
the 2nd	Edition’s	fictitious	Battel	of	The	Aegean.	Sailors	Matter	Most	and	taking	com-
mand	at	sea	with	its	accountability	and	responsibility	firmly	fixed	on	one	individual	
was	unique.	It	would	sort	through	the	top	officers	early-on.	In	command	these	officers	
would matter most.   

A stark historical example of sailors matter most is seen in the battle of the Nile vig-
nette	prominently	placed	in	Fleet	Tactics	where	a	well-trained	and	drilled	naval	force	
under Nelson with two months at sea planning with his commanders encountered an 
anchored force under Vice Admiral Brueys who had 4000 men ashore. Not being able 
to man both his starboard and port batteries Brueys was at a distinct disadvantage and 
fell to Nelson quickly. Here the British force doctrine and tactics carried the day.
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Cornerstone 2: Doctrine is the Glue of Good Tactics 
Doctrine must make current and near future operations mostly consistent, coherent 
and easily coordinated across joint and combined forces. New technologies provide 
the	fuel	for	new	tactics	which	when	proven,	should	cause	review	and	modification	of	
doctrine as needed. Professor Hughes wrote in the Summer 1995 War College Review 
on The Power of Doctrine:	“Doctrine	must	be	powerful:	it	must	cause	the	Navy	to	fight	
better; generating powerful military action is the deepest, the theological, purpose of 
doctrine”. He goes on to suggest that the better the doctrine is understood within the 
organization the shorter the operations order needs to be. At the same time good doc-
trine would not constrict to the point of restricting initiative. 
The	speed	of	action	and	decision	making	imposed	by	modern	offensive	and	defensive	

capabilities	particularly	in	the	compressed	all-domain	littoral	zones	does	not	obviate	the	
need for doctrine. More importantly, it makes deliberate departure from known doctrine 
a more consequential act. The consequences rising exponentially as AI and Autonomy 
take	greater	roles	in	fighting	fused	with	algorithms,	and	predicted	outcomes.	Yes,	the	
Royal Navy’s “Permanent Fighting Instructions” The Professor wrote, prompted a resis-
tance	that	endures	to	this	day.	Doctrine	as	“guidance”	is	a	common	retort	by	warfighters.	
Yet,	flexibility	of	action	if	overly	stressed	can	result	in	disunity,	incoherence	and	chaos.	
A	dogmatic	and	inflexible	approach	to	doctrine	may	give	a	commander	a	false	sense	
and battle ease. And, as The Professor would often say, “if you can predict the future, I 
can’t	change	it”	–	again	a	nod	to	the	clever,	decisive	commanding	officer.	The	ultimate	
condition is for a commander and his force to train to the doctrine, know the technology 
and always be working the tactics. A cohesive force with cohesion rising from within.   

This of course is a process agitated and stimulated by new threats. The rise of joint 
rapid capabilities procurement initiatives are attempts to keep pace and accept risk 
particularly as new naval technologies are becoming increasingly based on commer-
cial development and commercial needs. Naval thinkers must adapt doctrine while it 
remains secure in its foundational role. Even, when from time to time as Mahan wrote, 
the structure of tactics has to be wholly torn down. An example of this is the timely, 
new Tentative Manual for Expeditionary Advanced Base Operations. Written by U.S. 
Marine	Corps	it	is	all-domain	in	its	construct,	provocative	in	its	recognition	of	threat	
and risk and unyielding in its willingness to wade into and across institutional silos 
where traditional thinking breaks down. Again a rich and widening thought space for 
doctrinal and tactical changes. 

At this writing, Fleet Tactics, occupies a place on both the Chief of Naval Opera-
tions and Commandant of the Marine Corps reading lists. Although, neither list has a 
category for “Doctrine” – Doctrine not being a marketing headliner. The Commandant 
highlights the 3rd Edition, Fleet Tactics and Naval Operations under the category of 
“Strategy”. The Chief of Naval Operations highlights the 2nd Edition of Fleet Tactics 
(Fleet Tactics and Coastal Combat)	under	the	category	capacity.	Both	editions	recog-
nize and discuss doctrine in hopes that doctrine will keep pace with changes in war-
fighting.	The	Professor	would	hail	a	reemergence	of	an	emphasis	on	core	warfighting	
lately occluded by cultural and historical chimera.   
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Cornerstone 3: To Know Tactics Know Technology 
Let’s, then think of the glue of doctrine as being more like rubber cement with techno-
logy stressing the adhesive with new possibilities in tactics. VADM Cebrowski stated 
in his forward to the 2nd Edition “Tactics are the soul of our profession”. Professor 
Hughes goes further stating that “tactics must mate with the capabilities of contem-
porary weapons”. This sets the tone for the 3rd cornerstone: “To know tactics know 
technology”

For decades after the fall of the wall too much of the brain power in naval matters 
migrated to the strategy and policy domains. This is not a novel condition and the Pro-
fessor	puts	an	historical	punctuation	mark	on	this	by	writing	that	“…	Alfred	Thayer	
Mahan,	USN,	(rejected	rather	too	readily)	the	constants	of	tactics	while	promoting	the	
principles	of	strategy.	Mahan	and	The	Professor	took	different	approaches	to	the	pro-
found	shifts	in	the	geo-strategic	environments	of	their	times.	The	tempest	tossed	Inter-
national security dynamics mixed with tectonic technological change all surrounding 
America at the turn of both the 20th and 21st Centuries were similar motivating elements 
impacting how Mahan and The Professor taught, studied and wrote. 

Between the 1st and the 3rd	Editions	great	advances	were	made	 in	stand-off	strike	
capability – throwing explosive weight down range further and further with greater 
and greater accuracy. Increasingly, this would be applied while inside an adversary’s 
exclusive economic zone.  At the time of the 2nd edition, with the absence of a pacing 
naval threat and only limited access denial capabilities the tactical aspects of combat at 
sea were marginalized. Even in the presence of what the 2nd Edition of Fleet Tactics saw 
as	 the	maturing	missile	age,	without	a	peer	competitor	afloat	 technology	progressed	
but U.S. Navy combat tactics languished. Called out in the 2nd edition were the unique 
contributions	of	Naval	Officers	with	combat	tactics	against	peer	competitors	foremost	
in	their	minds:	William	Sims	–	continuous	fire,	Bradley	Fiske	–	aerial	torpedo	release	
and	William	Moffett	–	carrier	aviation.	The	Professor	yearned	for	an	innovation	czar	
like	William	Moffett	to	lead	a	renaissance	in	Tactics	and	Technology.	

U.S. Navy advances in missilery from 1986 to 2000 were stunning. They outpaced 
all possible adversaries. They served to assure U.S. naval dominance anywhere for de-
cades. Throughout this time The Professor continued to use, teach and evolve his focus 
on tactics with the help of mathematical precision in his salvo equations used year af-
ter year in scholarly research, campaign analysis engineering studies and wargaming. 
With unparalleled analytical heft built over decades at the U.S. Naval Postgraduate 
School	(NPS)	he	began	to	outwardly	lament	the	“ossification”	of	a	“No	Mistake”	Navy.	
The	best	and	brightest	operators	from	all	the	world’s	fleets	and	forces	gathered	at	NPS.	
He engaged with them daily and he knew them as a tactical and technical juggernaut 
hobbled at times by the Institutional Big Navy. For him a bright spot was Admiral Tom 
Rowden	and	his	push	for	distributed	(“if	 it	float	 it	fights”)	 lethality	–	a	21st Century 
William	Moffett.	Further,	he	knew	the	naval	force	of	the	United	States	was	becoming	
unbalanced and brittle. In Proceedings June of 2014 he wrote: “For missile warfare a 
more numerous force that was well trained for littoral combat will reduce our brittle-
ness	when	fighting	in	dangerous	waters”.			
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The evolution of The Professor’s’ thinking can be glimpsed when the Professor drops 
anchor	in	the	final	chapters	of	all	three	editions	where	he	deals	with	tactics	in	the	sobe-
ring	reality	of	fleet	actions,	risk,	combat	and	loss.	In	the	1st edition he states: “Superior 
scouting, whose role has been under estimated in theory, practice and history, opens 
the door for attack. In the 2nd	edition	with	maturing	missilery	firmly	in	mind,	he	states:	
“Superior scouting, whose role has in recent years come to be more fully appreciated, 
opens the door for attack.” In the 3rd edition with a wave of cyber and information tech-
nology cresting he states: “Superior scouting whose role has become more intricate in 
recent years, opens the door to successful attack”. Assisting and impeding scouting 
with advanced sensing and processing, can close the OODA loop to ones advantage in 
step with Moore’s Law.

So stunning have been the technological advancements, that wargaming and com-
bat and scouting models, with sturdy, useful pasts have struggled to incorporate the 
needed	fidelity	 of	C5ISR	 in	 the	 analyses.	The	Professor’s	 protégé	CAPT	 Jeff	Cares	
USN	(Ret’d)	contributed	considerably	through	his	work	on	scouting	over	the	last	few	
decades. But, now analyzing success or failure in combat at sea struggles with the ad-
ded	burden	of	incorporating	the	critical	elements	of	Artificial	Intelligence,	Autonomy,	
Networking and Information Operations overmatching technologies.

Cornerstone 4: The seat of purpose is on land
Winning sea battles, is generally not the strategic objective when employing naval po-
wer. Combat at sea normally serves a higher purpose and that purpose is generally to 
influence	events	ashore.	As	with	the	preponderance	of	U.S.	naval	action	down	through	
history	this	became	routine	in	the	near	shore	as	the	offensive	and	defensive	considera-
tions	of	the	past	decades	offered	an	opportunity	to	sustain	naval	force	projection	while	
the	force	increased	in	individual	multi-mission	ship	tonnage	and	decreased	in	numbers.	
The impending force structure imbalance was a consideration as The Professor’s words 
changed over time:

Fleet Tactics: theory and practice 1986
“We have come to the end of a thirty year era during which the  U.S. Navy could 
take	sea	control	largely	for	granted…”
Fleet Tactics: and Coastal Combat	2000	(Second	Edition)
“We are in an era in which the U.S. Navy may take sea control largely  
for	granted…”
Fleet Tactics and Naval Operations 2018
“We live in an era in which the U.S. Navy no longer can take sea   
control	for	granted…”

When a naval force can no longer take Sea Control for granted and is expected to gain 
and	maintain	the	ability	to	influence	events	ashore	with	fewer	bigger	ships,	unaccepta-
ble risk ensues. The littorals, those near shore areas where the actors and transactions 
and the links and nodes of human activity converge and play host to these risks. The 
exponential rise in complexity and clutter when nearing the shore was to be under-
stood and exploited. The technologies that serve in naval forces designed for blue water
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operations were not always those that could serve well within the phenomenology’s 
and compressed decision cycles that characterize combat in the littorals – adjacent 
to the ”seat of purpose”. Concepts like Archepelacic Defense, Distributed Maritime 
Operations, Littoral Operations in a Contested Environment and more recently Deter-
rence by Detection have all endeavored to set conditions for operations closer to the 
seat of purpose. Helping to advance the understanding of risks and the importance of 
”attacking	effectively	first”,	the	thinking	propelled	by	the	Professor	through	engage-
ment on just this subject at the Naval Postgraduate School and its Littoral Operations 
Center	has	prompted	recent	efforts	by	potential	coalition	partners	like	the	Philippines	
and	Indonesia	to	acquire	anti-ship	cruise	missiles	and	the	U.S.	Navy	to	consider,	in	a	
serious	way,	force	structure	changes	that	reverse	the	three-decade	trend	of	fewer	larger	
ships with a move toward many more smaller ships. Although, details are still coming 
in, the sinking of the Russian Black Sea Flag Ship MOSKVA has piqued interest in this 
line of thinking.

The Littoral Operations Center at the U.S. Naval Postgraduate School also explored 
the by, with and through aspects of combined operations through global engagement 
over the last decade. The unique approaches taken by allies and partners whose litto-
rals were both sovereign space and defended bastions out from which one may have to 
fight	were	focal	points	of	research.	The	effort	was	particularly	keen	on	regions	where	
maritime	security	was	at	risk	and	operational	and	tactical	advantage	was	difficult	to	
maintain	(archipelagic	zones	and	maritime	cul-de-sacs).			

The Professor stated that the emergence of missile warfare in the narrow seas is the 
foremost reason why a revised (2nd)	edition	is	timely.	To	bring	expeditionary	forces	to	
bear in these global littorals under missilery’s growing range and accuracy, greater 
standoff	capabilities	were	developed.	From	the	success	of	Desert	Shield	/	Desert	Storm,	
land	attack	missiles	became	a		main	battery.	The	U.S.	Marines	spearheaded	efforts	to	
assault	from	over	the	horizon	and	penetrate	further	inland	transforming	over-the-shore	
concepts of operational maneuver from the sea using new systems and platforms. It is 
useful to view the prescient evolution of Prof Hughes’ thinking under this cornerstone. 
End of Part One: Look for part two of this tribute where cornerstone 5 and a new 6th 

cornerstone appear and the 6 cornerstones are tied together with a discussion of a 
seventh	cornerstone	which	had	begun	prior	to	The	Professor’s	passing…		
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Ledamoten
HUGUES EUDELINE

Kommendör och Fil. Dr. Hugues Eudeline är pensione-
rad fransk sjöofficer. Han tjänstgöring skedde huvudsak-
ligen inom ubåtsvapnet. Han är idag en oberoende kon-
sult inom området marin säkerhet och säkerhetspolitik 
och har specialiserat sig på maritim terrorism och Kina 
som maritim stormakt.

China’s Maritime Geopolitics
As	the	first	economic	power	in	the	world	in	1820,	the	People’s	Republic	of	China	(PRC)	
gradually became poorer until 1978. Although this century of “humiliation” is partly 
attributable to foreigners, all of whom came from the sea except for the Russians, it 
is probably above all the consequence of the many revolts and internal struggles that 
have	always	marked	its	millennia-old	history.	In	the	19th century, they were particularly 
violent. Twenty to thirty million people were killed during the Taiping rebellion alone 
(1850–1864).	The	cost	of	military	operations	was	unsustainable,	since	in	addition	to	the	
expense of raising a professional standing army, it was impossible to collect taxes in the 
provinces that had risen. The budgetary priority was therefore given to land armies and 
the ambition to create a modern navy capable of confronting foreign maritime powers 
was reduced to a minimum.

For lack of readiness, China lost two successive naval wars, against France in 
1884–85 and against Japan in 1894–95. If the insurgencies are always hidden by the 
Chinese, foreign interference feeds an exacerbated ultranationalism in the population 
and	the	desire	to	regain	its	place	of	first	rank	among	the	great	powers.	By	the	time	of	
Mao’s death, China’s share of global GDP had fallen dramatically from 32.4 percent 
in 1820 to 4.9.

Two years later, in 1978, Deng Xiaoping opened the geopolitical island, which the 
PRC had become for lack of allies on its land borders, to international trade. Its mariti-
me	trade	represented	then	only	1	percent	of	world	traffic.	The	navy	(People’s	Liberation	
Army/Navy—PLAN)	created	in	May	1950	was	no	more	than	a	coastal	force,	mainly	
intended to take the islands of Taiwan where the Kuomingtang forces were entrenched 
since their defeat, in 1949.
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Political Aims of the PRC
The reforms instituted by Deng Xiaoping, which favored special economic zones loca-
ted around large ports that are constantly being modernized, have allowed the Chinese 
economy to expand rapidly. The factories located there are fed by cheap labor costs, 
maritime	flows	of	raw	materials	and	energy	that	cross	those	of	manufactured	goods	
with	which	the	PRC	floods	the	world.	The	resulting	economic	development	has	been	
meteoric. In 2013, China became the world’s largest trading partner. It then can no 
longer hide its global ambitions and must perfect a military tool capable of protecting 
them.

Xi Jinping, once in power, has stated his desire to achieve “the great rejuvenation of 
the Chinese nation.”1 This goal, which he calls “The China dream,” aims to restore the 
PRC to a position of strength, prosperity and prominence on the world stage.

China is striving to increase its national power based on the defense and promo-
tion of its sovereignty, security and development interests. It does so by following a 
“fundamental	 line”	emphasizing	economic	development.	 Its	definition,	enshrined	 in	
the	Chinese	Communist	Party’s	(CCP)	constitution,	and	last	amended	at	the	19th Party 
Congress in 2017, reads: “The basic line of the Chinese Communist Party in the pri-
mary stage of socialism is to lead all the Chinese people together in an autonomous and 
pioneering	effort,	making	economic	development	the	central	task…”

Developing the economy means for China an increase in maritime trade and a large 
and	balanced	blue-water	Navy	 to	 support	China’s	 interests	 and	Chinese	 expatriates	
around the world.

China’s Military and Maritime Geostrategy
It	was	under	the	leadership	of	Admiral	Liu	Huaqin	(1916–2011)	that	China’s	maritime	
strategy	shifted	from	“Coastal	Defense”	to	“Offshore	Defense.”	The	PLA	Navy’s	ca-
pability	to	fulfill	the	requirements	of	the	“Offshore	Defense”	strategy	were	to	develop	
along three phases:

• Phase 1: to be achieved by 2000, during which time the PLA Navy needed to be 
able to exert control over the maritime territory within the First Island Chain, na-
mely the Yellow Sea, East China Sea, and South China Sea—a goal that China has 
yet to fully achieve.

• Phase 2: to be achieved by 2020, when the navy’s control was to extend out to the 
Second Island Chain.

• Phase 3: to be achieved by 2049, by which time the PLA Navy was to evolve into 
a true global navy. 

Although	the	first	two	phases	are	behind	schedule,	the	third	one	is	still	on	track.
The PRC’s national strategy to achieve “the great rejuvenation of the Chinese na-

tion” by 2049 is deeply integrated with its ambitions to strengthen the PLA.

1.	 Le	Parti	définit	 le	rajeunissement	national	comme	un	état	dans	lequel	 la	Chine	est	«prospère,	
forte,	démocratique,	culturellement	avancée	et	harmonieuse».
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In 2017, Xi Jinping outlined two goals for PLA modernization in his speech at the 
19th Party Congress: to “fundamentally complete” PLA modernization by 2035 and to 
transform	the	PLA	into	a	world-class	armed	force	by	2049.”	

Throughout 2020, the PLA continued to pursue its ambitious modernization goals, 
refine	major	 organizational	 reforms,	 and	 improve	 its	 combat	 readiness	 in	 line	with	
those goals.
In	2020,	the	Chinese	Communist	Party	(CCP)	announced	a	new	milestone	in	2027	

for PLA modernization, broadly understood as upgrading PLA capabilities to be net-
worked into a system of systems.

Because of the importance of maritime trade, which has been further enhanced by 
the Belt and Road Initiative2	(BRI),	it	is	clearly	the	maritime	forces	that	China	must	
prioritize. Thus, it is doing so methodically, developing all the components of a mari-
time power adapted to its current and future geostrategic needs. It must have a global 
response capability and be able to outperform its opponents by 2049.

To protect its maritime approaches, China must foremost command3 the waters 
around its coasts, i.e. the China and Yellow Seas. Bounded to the east by a line of is-
lands	(the	first	island	chain),	none	of	which	belong	to	China,	to	the	north	by	the	island	of	
Taiwan, which refuses to give up its authority, and to the south by the Strait of Malacca, 
which it does not control, the South China Sea is the Achilles’ heel of China’s economy, 
and therefore of its social and political stability. To make it clear that the closure of the 
Strait of Malacca would pose an existential threat to China, President Hu Jintao called 
it the “Malacca dilemma” in 2003.

To counter the threat induced by this tyranny of the geography, its successors did not 
cease to develop maritime means on a scale and at a rate never known before, with the 
aim of making this maritime space a Chinese lake.

In the rest of the world’s oceans, China ś priority aims to be able to control the ma-
ritime routes to Europe and Africa. This is where it is primarily deploying the BRI.

To do this, the PRC is gradually taking economic and operational control of strategic 
overseas commercial ports that are essential to the smooth running of its maritime 
flows.	An	example	 in	Europe	 is	 the	Greek	port	Piraeus	and	some	ports	 in	Romania	
and Spain where Chinese companies holds most of the shares. They constitute what is 
sometimes called the “string of pearls.” They also serve as logistical support hubs or 
bases points for its navy.

China is also gradually acquiring large forward operating bases capable of main-
taining powerful naval forces near the choke points that are the straits giving access to 
the	Indian	Ocean,	today	the	pivot	of	its	trade:	Djibouti	for	Bab	el-Mandeb,	Gwadar	for	
Hormuz, the Spratly Islands for Malacca.
China	also	needs	strategic	space	in	the	Pacific	Ocean,	not	only	for	its	undersea	deter-

rence and maritime trade with the Americas, but also to have direct access to the Arctic 

2. The BRI, launched by Xi Jinping in 2013, is composed of the 21st Century Maritime Silk Road 
and	the	Silk	(Land)	Economic	Belt.
3. The meaning given to the term “command” here is that of having a dominating power on the sea 
which	allows	to	chase	away	the	enemy	flag	or	to	allow	it	to	appear	only	fleetingly.
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Ocean, which is now opening up a little more year by year due to global warming, thus 
shortening the sea lines of communication between Asia and Europe. 

“Global warming in recent years has accelerated the melting of ice and snow in the 
Arctic region. As economic globalization and regional integration expand and deepen, 
the Arctic is gaining global importance for its growing strategic and economic values 
and	 those	 related	 to	 scientific	 research,	 environmental	 protection,	 sea	 passages	 and	
natural resources.”4

The	crucial	and	growing	importance	of	the	two	oceans	for	China,	the	Pacific	and	the	
Indian, has led the United States, followed by its allies, to consider them within a single 
strategic	entity,	the	Indo-Pacific.

The Maritime Means
To	meet	its	objectives,	the	PRC	acquired	a	huge	and	rapidly	growing	navy	(PLAN)	and	
numerous	paramilitary	forces.	Its	Coast	Guard	Corps	(CGC)	is	the	largest	in	the	world	
(over	250	ships).	

It is supported by a maritime militia of more than 400 ships, mainly present in the 
South China Sea. It can also call on a complementary naval force composed of specia-
lized merchant ships that can be mobilized as needed.

The number of PLAN warships now exceeds that of the United States Navy, alt-
hough it does not yet match their combined tonnage. Carefully planned, the accelerated 
production rate is designed to make the PLAN the world naval leader by 2035.

In 2022, it will have 355 assets of all types: large surface combatants, submarines, 
aircraft	carriers,	amphibious,	mine	warfare	and	auxiliary	ships.	This	figure	does	not	
include	the	85	patrol	boats	equipped	with	anti-ship	cruise	missiles.

The PLAN’s order of battle is expected to reach 420 ships in 2025 and 460 in 2030, 
including	a	significant	share	of	large	surface	combatant	ships.

Type of ships 2020 2025 2030
SSBN 4 6 8
SSN 7 10 13
SSK 55 55 55
Aircraft carriers 1 3 4
Cruisers, destroyers 42 52 61
Frigates, corvettes 102 120 135
Partial total 211 246 276

Figure 1 : Numbers of Chinese and U.S. Navy Battle Force Ships, 2000-2030 (source 
Congressional Research Service RL33153, Jan 20, 2022.

4.	 China’s	Arctic	Policy.	The	State	Council	Information	Office	of	the	People’s	Republic	of	China,	
January 2018, p. 1.
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While repeating ad nauseam5 its lack of interest in territorial expansion, the PRC is 
commissioning power projection vessels [aircraft carriers] and force projection ves-
sels, including large amphibious assault ships. China plans to raise its annual defense 
budget	by	7.1	percent	 to	1.45	trillion	yuan	[$230	billion]	for	 the	2022	fiscal	year,	 its	
seventh-straight	year	of	single-digit	growth,	according	to	a	draft	budget	plan	unveiled	
on March 6.6	The	obvious	short-term	operational	objective	is	the	capture	of	Taiwan,	the	
Spratly	Islands	and	the	islands	of	the	first	island	chain;	in	the	longer	term,	the	control	
of vital straits.

Conclusion  
« Le trident de Neptune est le sceptre du monde »7

This	verse	written	by	the	French	poet	Lemmière	shortly	before	the	French	Revolution	
could be the mantra of the Chinese leaders since the death of Mao.

The analysis of historical feedback has convinced them that in a globalized world, 
only hard maritime power, i.e. economic and military power, can enable them to regain 
the leading position they had in 1820.

Mastering the long term, they unfold their strategy and systematically develop, wit-
hout	haste,	the	means	necessary	to	their	ambition.	Accordingly,	China	Wins	Number-
One Rank in Annual Shipbuilding Orders for 2021, overtaking South Korea for annual 
order volume by compensated gross tons.8

The PLAN, as it stands, will be well balanced. It should be noted, however, that the 
value	of	a	navy	is	not	limited	to	naval	bases	and	warships.	It	must	also	have	a	sufficient	
number	of	qualified	and	trained	naval	personnel,	capable	of	manning	in	all	 types	of	
warfare, either in isolated navigation or being part of a task force. Finally, it must be 
able to last to be able to operate anywhere in the world. The sustained rate of growth of 
the	fleet	raises	doubts	as	to	whether	China	will	be	able	to	provide	itself	with	sufficient	
numbers	of	qualified	personnel	at	the	same	rate.	

5. Ad nauseam is a Latin phrase that literally means “to nausea.” Use ad nauseam to describe so-
mething that’s been repeated or discussed so long that you’re sick of hearing about it.
6. China to raise military budget by 7.1% this year, http://www.chinadaily.com.cn/a/202203/06/
WS62245064a310cdd39bc8aacb.html
7. “Neptune’s trident is the scepter of the world”
8.	 China	Wins	Number-One	Rank	in	Annual	Shipbuilding	Orders	for	202,	https://www.maritime-
executive.com/article/china-wins-number-one-rank-in-annual-shipbuilding-orders-for-2021
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Ledamoten
PATRIK SELLING

Sjömän och amfibiesoldater: Framtidens 
huvudrollsinnehavare?
Bokrapport: Ces Guerres qui nos attendent 2030-2060 (Dessa krig som väntar oss). 
Författare Red Team. Utgiven av förlaget Equateurs I samverkan med Paris Sciences 
et Lettres (PSL, januari 2022. ISBN : 978-2-3828-4179-2 

Abstract: In future conflicts sailors and marines will play the decisive roles, on both 
sides. The naval and the maritime domains will be the center of attraction in 2060, at 
least in according to a newly released French book written by researchers, authors, 
scenarists, animators and artists in the sci-fi genre. The book – “Ces Guerres qui 
nous attendant” – These wars that are waiting us – is ordered by the French defence 
staff. In 2019, the French university Paris Sciences et Lettres (PSL) was contacted by 
the French defence forces and requested to analyse the future in new and more ela-
borate ways. PSL, in turn, contacted a handful of researchers and intellectuals and 
tasked them to try to describe the French and European society in 2060. What are 
the threats? What are the new technological advancements that have changed the 
playing field? Moreover, how has this affected our lives? The answers are to be found 
in this book but there are also animations and interviews on a dedicated Internet site 
and on YouTube. The ambition is to make us think of the future in a different and 
non-linear way, in order to better prepare us for the coming changes.

I	framtiden	konflikter,	ja	i	den	framtida	världen,	kommer	sjömän	och	amfibiesoldater	
att	spela	avgörande	roller,	och	det	på	flera	sidor.	Att	den	marina	och	maritima	världen	
kommer	att	bli	centrum	för	intressen	och	konflikter	är	tydligt,	åtminstone	enligt	nyli-
gen utgiven fransk bok som skrivits tillsammans av forskare och författare samt serie-
tecknare	i	science	fiction-genren,	på	uppdrag	av	den	franska	försvarsstaben.

Patrik Selling är marknadsförare vid BAE Systems Bo-
fors i Karlskoga, samt kommendörkapten i reserven. 
Selling har sin bakgrund vid ytstridsförband och har 
även tjänstgjort i olika stabsbefattningar inom marinen. 
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Det är väldigt aktuellt med framtidsstudier och framtidsprognoser, främst avse-
ende tekniken, vilken bedöms utvecklas ovanligt snabbt just nu. Inte minst KÖMS 
har	under	sitt	250-årsjubileum	använt	såväl	NATO:s	som	FOI:s	olika	framtidsrap-
porter för att se om det kan göras mer utvecklade prediktioner och då främst för 
den maritima arenan. Frankrike har förstås gjort samma sak men här har vi ett lite 
mer utvecklat försök. 2019 kontaktades det stora universitet Paris Sciences et Lett-
res	(PSL)	av	det	franska	försvaret	med	målsättningen	att	få	framtiden	belyst	på	ett	
nytt sätt. Initiativet stöddes av den franska försvarsstaben, försvarets innovations-
avdelning,	det	 franska	FMV	(DGA)	och	försvarets	strategiska	och	 internationella	
avdelning.	En	delegation	från	de	svenska	försvarsmyndigheterna	fick	under	2021	en	
föredragning av detta arbete av den franska försvarsstaben i Paris, vilket rönte ett 
positivt intresse.
Frågeställningarna	är:	Hur	ser	det	franska	samhället	ut	2060?	Vilka	hot	finns	då?	

Hur har de nya tekniska sprången påverkat våra liv? Här valdes en tidshorisont rätt 
långt bort, så att svaren verkligen skulle vara svåra att ta fram.
PSL	samlade	då	en	grupp	forskare	med	ett	speciellt	intresse	för	science-fiction	som	

i	sin	tur	skapade	en	grupp	på	ca	10	stycken	författare,	filmskapare	och	tecknare	i	en	
speciell grupp under namnet Red Team Defense. Arbetet har varit hemligstämplat och 
det som skrivs i denna bok är det som har ansetts vara lämpligt att delge allmänheten. 
Framtiden	beskrivs	här	i	ett	antal	”fiktiva”	scenarier,	som	löst	hänger	ihop.	Målsätt-
ningen är att få en social och samhällelig tolkning av konsekvenserna av de tekniska 
framstegen och andra större trender. En delmålsättning har också varit att få en annan 
syn på de mer klassiska militära prognoserna, att ta militären ur sin ”comfort zone” och 
få till ett ifrågasättande av de nuvarande metoderna. Scenarierna är rätt dystopiska,   
men metoden har varit att skruva de olika trenderna så att olika typer av friktioner 
kommer fram och kan åskådliggöras. Enligt PSL så är det en metod som ska ha använts 
i USA under det kalla kriget.

Det är värt att notera att Red Team Defense inte bara publiceras i böcker utan att det 
finns	en	egen	hemsida	(https://redteamdefense.org/)	där	framtidsscenarierna		kan	ses	
i	 korta	 animerade	och	konstnärligt	 utförda	filmsekvenser.	Dessa	finns	 även	utlagda	
på	Youtube	(se	 länkar	nederst).	Dessutom	har	arbetet	presenterats	 i	några	 längre	 tv-
sändningar	och	filmer	(finns	också	på	youtube)	där	författarna	får	redogöra	för	sina	
scenarier och hur de har tänkt. 

Det som slår en marin läsare är att nästan väldigt mycket handlar om havet, handels-
sjöfart,	sjöfartskydd	och	pirater.	Det	handlar	också	om	rymden	och	flyget,	men	då	är	
det mycket i stöd till det som händer kustnära och till sjöss. Den andra stora utveck-
lingstrenden är den snabba och omfattande digitaliseringen och den snabba tillväxten 
av sociala medier och deras betydelse för nästan allt.

År 2060 har klimatförändringarna gjort kontinenterna torrare och öknar har brett ut 
sig. Samtidigt har vattennivån höjts avsevärt. Dessa två övergripande trender, har fått 
människor att migrera mot kusterna och kustområdena som sakta har omvandlats till 
större träsk och till olika typer av urbana arkipelager. De stora migratoriska vågorna 
från Afrika och över Medelhavet har destabiliserat södra Europa. Samtidigt har Turkiet 
dragit	nytta	av	NATO:s	minskande	inflytande	i	Medelhavet,	och	då	kunnat	tillskansa	
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sig	Cypern	och	flera	av	de	grekiska	öarna.	Medelhavet	har	blivit	en	tummelplats	för	
olika pirater och Barbareskpiraterna har återuppstått. 

De stora bebodda kustområdena har skapa en egen slags, löst sammanhängande 
”stat”: P Nation	dvs	Pirat-nationen	eller	även	kallad	Plastic	Nation.	Flottor	och	ma-
riners största uppgift blir att bevaka sjötransporterna som är viktiga byten för olika 
piratgrupper som samtidigt är en slags frihetskrigare. Mad Max möter Waterworld. 
Att	segla	i	handelsflottan	har	nu	2050-2060	blivit	väldigt	farligt,	så	ganska	snabbt	

blev alla handelsfartyg obemannade och fjärrstyrda. Detta öppnar förstås upp möjlig-
heter för cyberattacker och cyberkapningar. Asymmetriska medel och metoder utveck-
las i snabb takt. Det viktiga blir inte förmågorna i sig: Förmågan att snabbt anpassa sig 
och att förändra sig är det som betyder något.
Alla	människor	bär	ett	chip	(”vaccinationspass”)	så	att	man	kan	få	access	 till	det	

som behövs. Befolkningen blir mer och mer mentalt överbelastad av information från 
sociala medier och det blir svårare och svårare att skilja sanning från lögn eller pro-
paganda. Det växer snabbt fram en mängd nätverk som människor ansluter sig till, 
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eftersom den statliga informationen är för långsam eller felaktig. En vanlig fransk oro 
är att statens förmåga till sammanhållning ska erodera. Dessa nätverk skapar sociala 
sfärer av tillhörighet, nästan som sekter. Den stora mängden information som sköljer 
över individerna, både på jobbet och på fritiden, hanteras med hjälp av neurologiska 
implantat. Men även dessa implantat går att hacka och manipulera. De enda fria män-
niskorna är piraterna, som avlägsnat sina chip och därmed lämnat den civiliserade 
världen. Samtidigt visas på krafter som verkar för att staterna behåller sin roll. Inte 
minst kräver möjligheten att få fram avancerad forskning och avancerade vapensystem 
att	det	finns	 strukturer	och	 långsiktighet.	Då	vapen	når	 längre	och	 rör	 sig	 snabbare	
måste försvarssystemen möta detta med hög en teknisk nivå inom till exempel AI och 
nya materiel som kräver stora resurser.
Här	finns	eller	används	flera	historiska	paralleller,	och	Frankrike	vårdar	alltid	sin	his-

toria. Kina delas i två varav den Mongoliska delen är den som expanderar västerut, likt 
Djingis Khan, men nu med mer andra tekniska och digitala möjligheter. Östeuropa blir 
ett gränsområde mot, men även för, mongolerna. Barbareskpiraterna är redan nämnda, 
och skillnaderna mellan stad och landsbygd beskrivs som accentuerad och påminner 
mycket om skillnad på stad och land under medeltiden. Staden blir en plats för välut-
bildade och multinationella ofta yngre människor som har helt annorlunda synsätt än 
de som bor runt staden, på landet. London lyfts fram som det stora exemplet i och med 
sin förmåga att kunna globalt attrahera alla typer av penningstarka och kunniga grup-
per. Samtidigt blir den stora staden sårbar för översvämningar, terroristattacker och 
generell politisk polarisering vilket tillsammans utmynnar i något som närmast liknar 
inbördeskrig. Europa i stort bedöms vara mottaglig för ett kulturkrig likt det i USA. 
Det	är	inte	den	historiska	nord-syd	konflikten,	utan	en	mer	väst/östlig	konflikt	mellan	
demokratiska agnostiker och ateister i väst och en vagt slavisk och muslimsk hierarkisk 
samhällssyn som växer fram främst i sydöstra Europa. I stort återföds många europe-
iska	situationer	som	har	ägt	rum	från	1200-talet	och	framåt,	men	nu	är	de	underblåsta	av	
ett	helt	nytt,	internet-uppkopplat	samhälle.	Detta	är	en	rätt	fransk	och	kontinental	tolk-
ning av framtiden, där staten och det europeiska samspelet är viktigt för Frankrike idag.

En intressant bit är den militära lägesbilden. I och med att grupperingarna som stri-
der	mot	varandra	tillhör	olika	politiska	eller	sociala	grupperingar,	så	sker	striden	i	fem-
sex	olika	dimensioner.	Först	de	tre	geografiska,	vilket	inte	är	nytt.	Men	det	gäller	också	
att hålla kontroll på de olika sfärerna och deras nätverk. Så en opponent är troligtvis 
ganska	utspridd	i	geografin,	men	hålls	ihop	av	sitt	nätverk.	Striden	syftar	i	mångt	och	
mycket att bibehålla sitt nätverk samtidigt som angriparens nätverks förstörs eller störs. 
Ytterligare en dimension är och blir strategisk kommunikation. Angriparen använder 
Fake News för att kontinuerligt diskreditera Försvarsmakten och försvarsmaktens le-
gitimitet. Visuellt blir det som ett akvarium där motståndarens och de egna nätverken 
åskådliggörs som sfärer liggande över och omkring de platser där egna och motstånda-
rens styrkor är fysiskt placerade.  Det är lätt att bli överbelastad av all information. Här 
kan	man	se	att	det	finns	mycket	intresse	från	den	franska	försvarsmakten.

Är Norden och Sverige med? Begränsat ja: eftersom svenska vaktbolag är kända 
i	Frankrike	(G4S,	Securitas	m.fl.)	och	för	att	Sverige	är	känt	för	att	i	princip	privati-
sera allt, så är det svenska privata marina företag som åtagit sig uppgiften att skydda 
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Nordsjön upp mot Norge och Östersjön mot de nya piraterna. Detta görs med smygfar-
tyg med infällbara kanoner. Vidare är det den svenska Stridsbåt 90, som fullbeväpnad 
med vapenstationer har hyrts ut till marina vaktbolag i Medelhavet. De uppges vara 
perfekta för aktiva kustnära uppdrag. Poängen är att staten tappar mer och mer av 
uppdraget att stå för säkerheten, det vill säga pengarna styr.

Vad ger då denna berättelse? För KÖMS, marinen och en svensk publik är detta 
främst ett bra exempel på en annorlunda metod att försöka knyta ihop teknisk utveck-
ling med en mer konceptuell och förmågeinriktad framåtsyn, inte minst med tanke på 
personalen och hur deras verklighet kommer att förändras. Det är ett sätt att försöka få 
oss att lämna det linjära och logiska tänkandet, eftersom det linjära tänkandet troligt-
vis	hindrar	oss	mer	än	det	hjälper.	Istället	ska	vi	träna	oss	att	se	vad	flera	olika,	men	
samverkande faktorer kan ge för helt nya uppkomna situationer, problem men även 
möjligheter.
De	animerade	och	illustrerade	filmerna,	debatterna	och	hemsidorna	är	också	ett	in-

tressant och viktigt sätt att nå ut och få en bredare dialog. Illustrationerna hjälper att 
få nya inblickar i trenderna och de möjliga utmaningarna. Detta kanske kan vara något 
för	KÖMS	och	marinen	att	titta	på.	Hur	skapar	vi	mer	attraktivt	informations-	och	de-
battmaterial, som knyter ihop teknik, operationer, koncept och kommersiell utveckling 
inom den maritima arenan?

Länkar:
https://youtu.be/xfwXjzbd5xA
https://psl.eu/en/university
https://redteamdefense.org/
https://youtu.be/JBuZ7X3mj00
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News from the seas of China and Indo-Pacific 
Region
24 January – 25 March 2022
24 January
Pakistan Navy commissions PNS Tughril,	 the	first	 of	 four	 frigates	of	 type	054	A/P	
being built for the Pakistan Navy. She was launched in August 2020, and the Chinese 
shipyard completed the process in just 14 months. The Type 054A/P will be Pakistan 
Navy’s most capable warship to date.

25 January
A	F-35C	Lightning	II	jet,	which	is	assigned	to	Carrier	Air	Wing	2,	crashed	on	the	deck	
of the USS Carl Vinson	while	conducting	routine	flight	operations	in	the	South	China	
Sea.	The	pilot	of	the	fighter	jet	safely	ejected	from	the	aircraft	and	was	recovered	via	
helicopter. Seven sailors were injured.

The cause of the mishap is under investigation. The incident comes just two months 
after	a	British	F-35B	crashed	into	the	Mediterranean	while	operating	off	the	deck	of	the	
Royal Navy carrier HMS Queen Elizabeth.

26 January
China	lodged	an	unprecedented	protest	over	exploratory	offshore	drilling	for	natural	
gas in waters known as the Tuna block, arguing this activity was a violation of China’s 
territory. Sanctioned by the Indonesian government, the drilling took place well within 
Indonesia’s	Exclusive	Economic	Zone	(EEZ)	around	the	Natuna	Islands	but	inside	what	
China	claims	under	its	so-called,	“nine-dash	line.”

Ledamoten
HUGUES EUDELINE

Kommendör och Fil. Dr. Hugues Eudeline är pensione-
rad fransk sjöofficer. Han tjänstgöring skedde huvudsak-
ligen inom ubåtsvapnet. Han är idag en oberoende kon-
sult inom området marin säkerhet och säkerhetspolitik 
och har specialiserat sig på maritim terrorism och Kina 
som maritim stormakt.
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26 January – 2 February
The	 U.S.	 Navy’s	 Arleigh	 Burke-class	 guided-missile	 destroyer	 USS	 Fitzgerald 
(DDG	62)	 conducted	bilateral	 training	 exercises	 in	 the	Philippine	Sea	with	 a	Mari-
time	Patrol	and	Reconnaissance	Aircraft	 (MPRA)	from	Commander,	Task	Force	72	
and Japanese forces including destroyer JS Takanami	(DDG	110),	a	submarine,	and	an	
MPRA aircraft. 

27 January 
Indonesian	Defence	Minister	Prabowo	Subianto	was	quoted	 in	 an	English-language	
website Jan. 27 saying that the country will have “up to 50 warships” in the next 
two years. The list of desired weapons includes several squadrons of French Rafale 
and	Boeing’s	F-15EX	fighters.	Prabowo	has	already	signed	deals	for	two	British	Ar-
rowhead	140	frigates,	to	be	built	in	Indonesia,	and	six	Italian	FREMM	multi-role	friga-
tes,	as	well	as	two	refurbished	Italian	Navy	Maestrale-class	light	frigates.

27 January – 2 February
The	 Armed	 Forces	 of	 the	 Philippines	 (AFP)	 has	 started	 its	 training	 with	 the	 Uni-
ted States Navy and Marine Corps, as part of the Marine Exercise MAREX 2022. 
MAREX	22	PH	is	a	combined	PH-U.S.	Marine	Forces	bilateral	exercise	that	aims	to	
develop	PH-U.S.	Marine	Forces’	capabilities	 in	amphibious	operations	 in	support	of	
counterterrorism, internal security operations, and humanitarian assistance and disas-
ter	response	(HADR).

28 January
North	Korea	conducted	tests	of	an	improved	long-range	cruise	missile	and	a	tactical	
guided	missile	warhead.	Another	test	was	held	to	confirm	the	power	of	a	conventional	
warhead	for	a	surface-to-surface	tactical	guided	missile.

North Korea conducted a series of six weapons tests in 2022. No ICBMs or nuclear 
weapons have been tested in North Korea since 2017. 

29 January – 1 February 
A	PLAN	electronic	reconnaissance	vessel	(Dongdiao	class)	with	bow	number	792	en-
tered Philippine waters without permission, reaching the waters of Palawan’s Cuyo 
island	group	and	Apo	Island	in	Mindoro.	The	Department	of	Foreign	Affairs	summo-
ned	Chinese	ambassador	over	the	People’s	Liberation	Army—Navy’s	(PLAN’s)	illegal	
incursion in the Sulu Sea.

1 February 
Bangladesh’s export to Europe is going to have a much less lead time and cost as a di-
rect freight service is starting from Chattogram Port to Europe—the country’s biggest 
apparel export destination.

It will take just 16 days to reach Italy for a ship through this route, which currently 
takes about 40 days as they must travel via several transhipment ports.
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1 February, continued
Two	PLA’s	Y-20	cargo	planes	delivered	disaster	relief	supplies	to	Tonga	in	a	record-
breaking	mission.	While	a	single	Y-20	is	said	 to	be	able	 to	carry	more	 than	60	tons	
of	cargo,	the	reason	why	the	two	Y-20s	only	carried	33	tons	of	supplies	is	because	the	
cargo	 amount	 affects	 the	 aircraft’s	 total	 flying	 range;	 the	Y-20	 can	 carry	more	 fuel	
when	 loaded	with	 less	cargo.	The	mission	displays	 that	 the	Y-20	 is	 fully	capable	of	
intercontinental	flight	and	can	carry	out	complicated	emergency	transport	missions	as	
a	long-range	strategic	transport	aircraft.	It	is	also	the	first	time	known	to	the	public	that	
the	Y-20	has	flown	to	the	South	Pacific.

1 – 16 February 
Japan	has	tracked	a	total	24	Russian	ships	of	the	Russian	Pacific	Fleet,	including	th-
ree submarines and a commercial icebreaker, operating in the Sea of Japan and the 
southern	part	of	the	Sea	of	Okhotsk	since	Feb.	1.	The	Russian	Navy’s	fleet’s	large-scale	
exercise was unusual for this time of the year, 

3 February
The U.S. military has conducted a joint naval expeditionary exercise dubbed Noble 
Fusion	with	the	Japan	Maritime	Self-Defence	Force	in	the	Philippine	Sea.	Two	Marine	
Expeditionary	Unit	(MEU)/Amphibious	Ready	Groups	(ARG)	and	elements	of	the	U.S.	
Navy, Marines, and Air Force with their Japanese counterparts were integrated. The 
exercise was preparation for potential enemy action in the First Island Chain of Taiwan, 
Okinawa, and the Philippines.
The	Japan	Coast	Guard	Tsugaru-class	patrol	vessel	Echigo	conducted	an	exercise	with	
the Indonesian Maritime Security Agency K.N. Dana in the Singapore Strait.
In advance of his visit to China, an article by Russian President Vladimir Putin was 
published by the Chinese news agency Xinhua. In the article, titled “Russian and Chi-
na: A Future Oriented Strategic Partnership,” Putin wrote of his hope that Russia and 
China can “stand together” against “today’s risks” and “challenges.

4 February 
Russia and China published a joint statement on ‘the International Relations Entering 
a New Era and the Global Sustainable Development.’ The statement, as noted in its 
introduction,	focuses	on	seeking	‘multipolarity’	to	put	an	end	to	the	U.S.-led	unipolar	
order.	In	part	four	of	the	statement,	Russia	and	China	reaffirm	that	the	‘new	inter-State	
relations’ between the two of them are ‘superior’ to political and military alliances of 
the ‘Cold War era,’ stressing: ‘Friendship between the two States has no limits; there 
are no “forbidden” areas of cooperation; strengthening of bilateral strategic coopera-
tion	is	neither	aimed	against	third	countries	nor	affected	by	the	changing	international	
environment and circumstantial changes in third countries.’

5 February 
Taiwan’s Defence Ministry says 173 Chinese military planes have entered the island’s 
ADIZ in 2022.
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7 February 
According to the Japan CG, China CG ships entered Japanese territorial waters around 
the Senkaku Islands 34 times in 2021, over a total of 40 days, up 40% from the previous 
year’s 24 times, over a total of 29 days. CCG vessels also sailed in Japan’s contiguous 
zone for a total of 332 days in 2021.About one in four CCG vessels was said to be equip-
ped with what appeared to be an autocannon.
Since	China’s	 coast	 guard	 law	went	 into	 effect	 on	Feb.	 1,	 2021,	Beijing	has	been	

strengthening the CCG’s naval capabilities. The law stipulates that the CCG will con-
duct ‘defensive operations’ based on orders from the Chinese Communist Party’s Cen-
tral Military Commission, which oversees the country’s armed forces. According to a 
Japanese	government	official,	about	10	navy	frigates	have	been	undergoing	refurbish-
ment in China since last year, and in the future, a total of about 20 navy vessels are 
expected to be converted into CCG ships.

8 February 
Being	part	of	the	Indo-Pacific	on	the	grounds	of	history	and	overseas	territories,	France	
has	released	an	amended	version	of	its	Indo-Pacific	strategy	to	guide	its	international	
action	in	this	region.	The	French	vision	for	‘an	inclusive	Indo-Pacific’	might	resonate	
with Southeast Asia. It also suggests France’s commitment to multilateralism and of-
fers	the	possibility	of	moving	beyond	the	current	Sino-U.S.	bipolarity.

10 February 
Indonesia	 agreed	on	 the	purchase	of	42	French-made	Dassault	Rafale. The contract 
has	been	signed	for	the	first	six,	which	will	be	followed	by	36	others.	The	U.S.	State	
Department	has	cleared	Indonesia	to	buy	up	to	36	Boeing	F-15EX	aircraft.

11 February 
Indonesia	also	announced	the	start	of	cooperation	with	France	in	the	field	of	subma-
rines.
The	Biden	administration	INDO-PACIFIC	STRATEGY	OF	THE	UNITED	STATES-
FEBRUARY	2022	has	been	 issued.	 It	 lays	out	five	 lines	of	effort.	Most	 relevant	 for	
those in the defence space is the goal to bolster security in the region.
A	Joint	Statement	on	Quad	Cooperation	in	the	Indo-Pacific	has	been	issued.	The	recent	
Quad foreign ministers’ conference took an important step by agreeing to strengthen 
efforts	to	combat	disinformation	and	expand	outreach	to	other	countries	to	include	‘dia-
logue	partners’	and	find	ways	to	work	with	ASEAN	and	other	multilateral	organizations.
The	29th	Meeting	of	 the	ASEAN-EU	Joint	Cooperation	Committee	 (JCC)	has	been	
held via videoconference.

15 February 
The	eruption	on	14–15	January	of	a	giant	underwater	volcano	in	the	Pacific	Ocean	trig-
gered	aid	delivery	to	the	tsunami-damaged	island	nation.	Two	Chinese	ships	from	the	
People’s Liberation Army Southern Theatre Command have been dispatched to tsunami 
devastated Tonga on a ‘goodwill mission. The type 071 amphibious dock landing ship 
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Wuzhishan and the Type 901 comprehensive supply ship Chaganhu arrived in Tonga 
where	they	have	been	granted	clearance	to	offload	supplies	for	the	next	three	days.
Two	PLAN	warships,	the	guided-missile	destroyer	Hefei	and	the	amphibious	transport	
dock Jinggang Shan	endangered	an	Australian	P-8A	aircraft	with	a	laser.	The	incident	
occurred	when	an	Australian	a	reconnaissance	and	anti-submarine	warfare	plane	was	
flying	over	the	Arafura	Sea.

16 February 
China appears poised to gain regular access to two military facilities in Cambodia, the 
Royal	Cambodian	Navy’s	(RCN)	Ream	naval	base	and	an	airstrip	in	the	resort	town	of	
Dara	Sakor.	Cambodian	officials	deny	the	existence	of	a	secret	deal	but	have	confirmed	
that the construction is supported by China.

18 February 
CNO Gilday stated that the U.S. Navy needs a naval force of more than 500 ships. In-
cluding	12	aircraft	carriers,	a	strong	amphibious	force	of	nine	large-deck	amphibious	
ships and 19 or 20 more [LPDs] to support them, and 30 smaller amphibious ships to 
support the littoral maritime regiments. In addition, 60 destroyers, 50 frigates, 70 attack 
submarines, a dozen ballistic missile submarines, about 100 support ships and probably 
then about 150 unmanned ships.” Overall, that force would be about 513 ships with 263 
manned combatants, plus 100 logistics and supply ships and 150 unmanned vessels

19 February 
Boeing	delivered	the	12th	P-8I	maritime	patrol	aircraft	to	India.	This	is	the	fourth	of	
four additional aircraft delivered under the options contract signed by the Ministry of 
Defence in 2016.
The ROK Navy found defects in one of the central components in the propulsion sys-
tem, aboard ROKS Son Won-il, ROKS Yoon Bong-gil, and ROKS Yoo Gwan-soon. 
These	are	the	first,	fifth,	and	sixth	boats	of	the	Type	214	Submarines.	Each	submarine	
will have to go through a complex overhaul to receive repairs. This will immobilize 
each vessel at least four months.

21 – 25 February 
U.S.	forces	and	Japan	Self-Defence	Forces	participated	in	Resilient	Shield	2022	at	Com-
mander,	Fleet	Activities	Yokosuka	(CFAY),	Japan,	and	other	command	centres	throug-
hout	the	region.	Resilient	Shield	is	an	annual	computer-based	Fleet	Synthetic	Training-
Joint	 (FST-J)	 exercise	 focused	on	Ballistic	Missile	Defence	 (BMD),	 designed	 to	 test	
U.S.	Naval	tactics,	techniques,	and	procedures	(TTPs)	against	potential	regional	threats	
while ensuring Japanese and U.S. forces are well rehearsed in executing those TTPs.

21 February 
China said it will impose new sanctions on U.S. defence contractors Raytheon Techno-
logies and Lockheed Martin due to their arms sales to Taiwan.
The French Presidency of the Council of the European Union and the High Repre-
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sentative	for	Foreign	Affairs	and	Security	Policy	and	Vice-President	of	the	European	
Commission,	Josep	Borrell	Fontelles,	co-organized	in	Paris	a	Ministerial	Forum	for	
Cooperation	in	the	Indo-Pacific.

22 February 
A	new	Chinese	law	allows	vessels	to	turn	off	their	transponders	in	some	of	the	world’s	
most	densely	trafficked	and	tense	waterways.	Many	of	China’s	irregular	maritime	mili-
tia forces have gone dark on traditional maritime tracking systems thanks to a new law. 
The	inability	to	track	these	ships	is	worrisome	given	the	role	many	Chinese	fishing	and	
commercial vessels play in Beijing’s plans to assert itself in the South China Sea and 
the	East	China	Sea,	some	of	the	most	hotly	contested	areas	of	the	Pacific.
The	French	Presidency	of	the	Council	of	the	European	Union	(EU)	and	the	High	Re-
presentative	for	Foreign	Affairs	and	Security	Policy	and	Vice-President	of	the	Euro-
pean	Commission,	Josep	Borrell	Fontelles,	co-organized	in	Paris	a	Ministerial	Forum	
for	Cooperation	in	the	Indo-Pacific.	The	27-nation	bloc	came	out	with	a	detailed	note	
on	 its	 strategy	 for	 the	 Indo-Pacific	 following	 a	meeting	 of	 its	ministerial	 forum	 in	
Paris.

24 February 
The AUKUS development should motivate France to cooperate more deeply with other 
Asian	and	non-aligned	countries	and	to	integrate	its	Indo-Pacific	strategy	with	that	of	
the EU, taking advantage of its presidency of the EU Council in 2022. The part of the 
document	about	Australia	has	been	amended	to	read	(page	41):	‘Australia’s	decision	in	
September	2021,	without	prior	consultation	or	warning,	 to	break	off	 the	partnership	
of	trust	with	France	that	included	the	Future	Submarine	Program	(FSP),	has	led	to	a	
re‐evaluation	of	 the	past	 strategic	partnership	 the	 two	countries.	France	will	pursue	
bilateral	cooperation	with	Australia	on	a	case‐by‐case	basis,	according	to	its	national	
interests and those of regional partners. France intends to maintain close relations with 
the	United	States,	an	ally	and	major	player	in	the	Indo‐Pacific,	and	to	strengthen	coor-
dination, including on issues raised by the announcement of the AUKUS agreement.’ 
Russia attacks Ukraine.

25 February – 4 March
The eleventh edition of exercise MILAN is being hosted by India’s Eastern Naval Com-
mand	at	Vishakhapatnam	for	 the	first	 time.	The	participation	from	Friendly	Foreign	
Countries includes 13 ships, 39 delegations and one Maritime Patrol Aircraft. 

26 February 
The	Arleigh	Burke-class	guided-missile	destroyer	USS	Ralph Johnson sailed through 
the sensitive Taiwan Strait, conducting a ‘routine’ transit through international waters.”

1 March
Pakistan	Navy	revealed	that	it	has	intercepted	and	tracked	the	Indian	Navy’s	Kalvari-
class submarine.
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1 March, continued
The paths of Chinese survey vessels across the South China Sea for the past two years 
show	a	tangle	of	activity	for	marine	scientific	research,	oil	and	gas	exploration,	and	mi-
litary research, stretch across the South China Sea. The surveys have regularly dipped 
into	the	exclusive	economic	zones	(EEZs)	of	neighbouring	countries,	like	Vietnam,	the	
Philippines and Malaysia.
The United States has sent a clear signal to the Peoples Republic of China, which has 
tacitly supported Vladimir Putin in his invasion of Ukraine, that America has not taken 
its eyes from Taiwan in this chaotic global period. The signal came in the form of a 
high-level	group	of	both	former	military	and	civilian	leaders—including	Mike	Mul-
len,	 former	chairman	of	 the	Joint	Chiefs	of	staff—that	 the	Biden	administration	put	
together	to	visit	Taiwan	as	an	“unofficial”	delegation.
A	Chinese	Shaanxi	Y-8	anti-submarine	warfare	aircraft	had	crashed	off	the	coast	of	
Vietnam. The warplane is believed to have crashed on March 1.

3 March
The Japanese Prime Minister, Fumio Kishida, said after a Quadrilateral Security Dia-
logue	(Quad)	meeting,	that	“unilateral	changes	to	the	status	quo	by	force	or	coercion	
like	the	recent	Russian	aggression	against	Ukraine	are	also	unacceptable	in	the	Indo-
Pacific	region.”
U.S.	Pacific	Fleet	has	recovered	the	wreckage	of	the	F-35C	fighter	jet	that	crashed	on	
landing aboard the USS Carl Vinson in the South China Sea last January.

4 March
The U.S. Navy sees the 2020s as presenting the “peak risk” for China making a move 
against	Taiwan,	driving	the	service’s	effort	to	prioritize	readiness	over	fleet	size
China plans to raise its annual defence budget by 7.1 percent to 1.45 trillion yuan 
($230	billion)	for	the	2022	fiscal	year,	its	seventh-straight	year	of	single-digit	growth.

6 March
Australia’s Prime Minister Scott Morrison unveiled a plan for a new submarine base 
to	be	built	on	the	east	coast	to	support	Australia’s	nuclear-powered	submarines.	Three	
sites are being considered for the base—Brisbane, Newcastle and Port Kembla.

8 – 10 March
U.S. Navy and Japan MSDF conducted torpedo exercise in Tokyo Bay. This training 
was	the	first	time	the	U.S.	Navy	launched	an	inert	training	torpedo	with	JMSDF	into	
Japanese waters.

9 March
Japan’s	first	Taigei-class	submarine	entered	service.	The	3000-ton	submarine	features	
a	length	of	84	meters	and	a	width	of	9.1	meters.	It	has	a	diesel-electric	propulsion	and	a	
lithium battery system that ensures quiet operation and longer endurance.
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10 March
Japanese	officials	are	raising	concerns	over	a	ten-ship	Russian	naval	group	that	transi-
ted	from	the	Pacific	Ocean	to	the	Sea	of	Japan	via	the	Tsugaru	Strait.

14 March
India	is	exploring	ways	to	avoid	a	major	disruption	in	its	supply	of	Russian-made	wea-
ponry amid U.S. sanctions following Moscow’s invasion of Ukraine. Up to 60% of 
Indian defence equipment comes from Russia.

15 March
Australia	to	invest	$4.3bn	for	large-vessel	dry	dock	at	Henderson,	WA.	The	new	in-
frastructure will be used to build or maintain large naval vessels in the country. For 
SSNs?
China has an ambition to expand and modernize its navy on a scale not seen in any 
other country. Jiangnan shipyard on the Yangtze River in Shanghai one of China’s most 
important shipyards is being increased in size. The incredible growth of the Chinese 
Navy has seen several shipyards expanded already. The new facilities will dramatically 
increase	capacity	at	the	yard.	It	is	expected	to	have	a	basin	for	fitting	out	ships	and	a	
large	multi-berth	dry	dock.
Australia plans to welcome American and British nuclear submarines at her western 
coast “for extended periods of time.” U.S. and British nuclear submarines already call 
at HMAS Stirling, the Royal Australian Navy port where the Collins class conventional 
submarines are based and an Astute class British nuclear powered attack sub recently 
visited. U.S. nuclear submarines have called there as well.

17 March
Three U.S. surveillance ships have been simultaneously operating in and near the 
South China Sea: the USNS Bowditch ocean survey ship in waters south of Hainan 
Island, the USNS Effective ocean surveillance ship in waters north of Huangyan Island 
(Scarborough	Shoal),	and	the	USNS	Loyal ocean surveillance ship in waters to the east 
of the island of Taiwan.
The	Chinese	People’s	Liberation	Army	 (PLA)	Navy	put	 the	upgraded	Sovremenny-
class destroyer Fuzhou to active service.

18 March
Chinese aircraft carrier Shandong sailed through the Taiwan Strait just hours before 
the	Chinese	and	U.S.	presidents	were	due	to	talk.	She	sailed	close	to	the	Taiwan-con-
trolled island of Kinmen, which sits directly opposite the Chinese city of Xiamen. The 
USS Ralph Johnson, an Arleigh Burke guided missile destroyer, shadowed the carrier 
at least partly on its route. 

20 March
Japan	has	protested	against	Russian	plans	to	hold	military	exercises	off	the	disputed	Kuril	
Islands chain, which was seized by the Soviet Union after the end of the war in 1945.
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21 March
The	Pak-Afghan	Chamber	of	Commerce	&	Industry	(PACCI)	and	Gwadar	Chamber	of	
Commerce	&	Industry	(GCCI)	agreed	to	utilize	Gwadar	Port	for	Afghan	transit	trade.	
The chambers also agreed to take measures for boosting bilateral trade.

22 March
China has fully militarized Mischief Reef, Subi Reef and Fiery Cross. The construction 
of missile arsenals, aircraft hangars, radar systems and other military facilities appea-
red to have been completed.
New	Japanese	Mogami-class	Frigate	Kumano has been commissioned. The vessel is 
the	second	ship	in	the	class.	The	Mogami-class	30FFM	(also	known	as	FFM	and	pre-
viously	known	as	30DX)	is	the	next	generation	multi-mission	frigate	designed	for	the	
Japan	Maritime	Self-Defence	Force	(JMSDF).	A	total	number	of	22	Frigates	are	expec-
ted to be procured for the JMSDF.

25 March
China may, with Solomon Islands’ consent, conduct ship visits, logistical resupply, port 
calls, and transitions in Solomon Islands, and competent Chinese forces may be used to 
provide security for Chinese personnel and major projects in Solomon Islands.
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