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Handlingar

Anförandet belyser internationella 
insatser i modern tid, räknat från det 

svenska inträdet i Europeiska Unionen, 
med marina förband. Med det som grund 
diskuteras framtidsperspektivet, förutsätt
ningarna att öka mängden insatser, vad kan 
göras under kommande ordförandeskap 
i EU, operation Atalanta, behovet av en 
strategi för Försvarsmakten att vägleda 
det mer tillgängliga försvarets uppträ
dande, behovet av en balansering mellan 
nationell och internationell verksamhet 
och kommentarer kring aktuell materiel
försörjning.

Erfarenheter
Sverige antog en helt ny inriktning för sin 
säkerhetspolitik i och med inträdet i EU1 
och att landet, något senare, officiellt över
gav neutralitetspolitiken.2 För marinens 

del innebar det en orienteringsfas från den 
tidigare fokuseringen, då organisationen 
näst intill uteslutande ägnat sig åt att hävda 
svenskt territorium mot kränkande under
vattensverksamhet och att kunna bekämpa 
en motparts utnyttjande av sjövägarna, 
till anpassning mot den nya tidens krav. 
En kursändring påbörjades som konkret 
innebar en tyngdpunktsförflyttning mot att 
kunna utnyttja havet till våra egna syften. 

Operationer för att stödja de baltiska 
staterna med att bli kvitt den stora mängd 
minor3 som var utlagda under världs
krigen, i och kring estniskt, lettiskt och 
litauiskt vatten, påbörjades inom ramen 
för Partnerskap för Fred, PfF.4 Under åren 
från 1995 fram till dags datum har 17 
multinationella operationer genomförts 
med ett svenskt deltagande av mer än 505 
minröjningsfartyg med stödfartyg. Totalt 

Marinen i internationella operationer, 
erfarenheter och framtidsperspektiv

Inträdesanförande i Kungliga Krigsvetenskapsakademien 
den 3 mars 2009 av Odd Werin

1  Sverige inträdde i EU 1995 www.eu-upplysningen.se
2  Regeringsförklaringen 2001 
3  Totalt beräknas ca 167 000 minor vara utlagda under de båda världskrigen i Östersjön varav ca 60 000 

beräknas finnas kvar.
4  Sverige påbörjade samarbete inom Pff 1994 www.swedenabroad.com
5  Enl sammanställning av chefen för fjärde sjöstridsflottiljen
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har ca 2 0006 sjömän varit insatta. I flera av 
operationerna har svensk ledning förevarit. 
En yta motsvarande Gotlands storlek har 
blivit avsökt resulterande i att ca 500 minor 
och oexploderade ammunitionseffekter har 
oskadliggjorts. Säkerheten för miljön och 
de som hämtar sin näring från sjöfart, fiske 
och annan verksamhet till sjöss har ökat. 
Samtidigt har vår förmåga till minröjning 
stärkts parallellt med att vi har kunnat bidra 
till en kunskapsuppbyggnad av de baltiska 
staternas egen minröjningsförmåga inom 
till exempel BALTRON.7 En annan erfa
renhet av operationerna är att det med hjälp 
av historisk information varit möjligt att 
precisionsröja äldre utlagda mineringar. 
Erfarenheten har resulterat i ett svenskt ini
tiativ, Baltic Ordnance and Safety Board, 
BOSB, som med roterande ordförandeskap 
mellan medlemsländerna sammanställer 
gjorda minröjningsinsatser och föreslår 
inriktningen av nya insatser. Till exempel 
kan nämnas att NATO:s strategiska inrikt
ning för minröjning i Östersjön bygger på 
BOSB rekommendationer.

Ett problem med dessa insatser är att de 
aldrig har genomförts inom den så kallade 
utlandsstyrkan, utan har alltid skett inom 
ramen för övningsverksamheten. Förhål
landet belyser tydligt marinstridskrafternas 
inbyggda flexibilitet att relativt enkelt 
kunna växla mellan övning och insats. 
Skillnaden mellan övning och insats kom

mer ytterligare att minskas i och med över
gången till anställda besättningar. De första 
anställda besättningarna finns för närva
rande, bl a ombord på minröjningsfartyget 
Arholma, på korvetterna Stockholm och 
Malmö samt på ubåten Halland. 

En annan insats som gjorts inom ra
men för övningsverksamheten är ubåten 
Gotlands verksamhet i San Diego, under 
närmare två års tid, tillsammans med amer
ikanska flottan. Syftet från amerikansk 
sida var att ge möjlighet till samövning 
med en luftoberoende konventionell ubåt 
och dess speciella egenskaper, samtidigt 
som vi fick möjlighet att öva mot en av 
världens främsta Blue Water ubåtsjaktka
paciteter. Resultatet är anmärkningsvärt 
gott. Våra luftoberoende konventionella 
ubåtar är svårupptäckta samtidigt som de 
ser motparten – ett bra förhållande som 
vi kan utnyttja mer i internationella sam
manhang och även vidareutveckla i nästa 
generations ubåt.

 Nu över till utlandsstyrkan. I juni 2006 
ringer den dåvarande operativa chefen 
Anders Lindström till mig som C MTK 
och undrar vad vi skulle kunna tänka oss 
att sätta in inom ramen för en FNinsats 
utanför Libanon. Svaret8 som gavs var 
kopplat till den aktuella uppfattningen 
om konflikten. De i marinen existerande 
registerförbanden för internationella 
insatser gicks igenom. Ubåtsförbandet 

6  Siffran bygger på att mröjfartygen har haft en besättningsstorlek om 20 man och stödfartygen 30
7  Baltic Naval Squadron (BALTRON) http://en.wikipedia.org/wiki/BALTRON 
8  Enligt telefonsamtal sommaren 2006 
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befanns lämpligt för underrättelseinhämt
ning, amfibieförbandet befanns lämpligt 
för kontroll av den kustnära trafiken, 
minröjningsförbandet för att röja eventu
ella minor och oexploderad ammunition 
i Libanons hamnar och korvettförbandet 
för övervakning och kontroll av sjötrafi
ken som också blev huvuduppgiften för 
FN:s  sjöstyrka och därmed argumentet för 
valet av en korvett ur IKS (Internationella 
korvettstyrkan).

I konflikten utnyttjade Israel sin flotta 
för att blockera tilltransporten av krigs
materiel till Hizbollah via havet. Hizbollah 
försökte i sin tur påverka den israeliska 
sjöblockaden genom att beskjuta de isra
eliska örlogsfartygen med sjömålsrobotar 
avfyrade från land.9 Robotarna var av ty
pen C 802 och tillverkade i Iran.10 Attacken 
gjordes med två robotar med bedömd 
målinmätning från flygplatsradarn i Beirut. 
Obekräftad information om att attacken 
synkroniserades med radarstörning i syfte 
att försvåra upptäckt från de israeliska 
fartygen föreligger. Resultatet av denna 
asymmetriska attack med högteknologiska 
vapen var att en israelisk korvett11 träf
fades i akterskeppet. Roboten briserade 
dock inte och skadorna begränsades till 
fyra stupade och materiella skador som på 
kort tid kunde repareras Den andra roboten 
missade fartygen i örlogsblockaden och 

gick vidare västerut i Medelhavet där så 
småningom ett egyptiskt handelsfartyg12 
träffades och sänktes. 

Den israeliska örlogsblockaden behölls 
till dess att annan styrka på plats kunde 
garantera att inget kontraband kom in till 
Hizbollah och att de varor som anlöpte 
till Libanon var accepterade enligt den 
libanesiska regeringen. Detta skedde först 
genom en IMTF, Internationel Maritime 
Task Force, under italiensk ledning. Denna 
styrka avlöstes av FN:s sjöstyrka TF 448, 
som kom att ha tysk ledning.

Stor energi las på att öka vår egen luft
försvarsförmåga. Motmedelssystemen, 
som länge funnits i planerna och var be
ställda, forcerades fram till HMS Gävle. 
Tilltransporten skedde genom att fredsbe
sättningen tog HMS Gävle till Cartagena 
under tiden som den till utlandsstyrkan 
rekryterade besättningen kunde avsluta 
sin utbildning hemmavid. Efter besätt
ningsbytet kunde fartyget fortsätta inom 
ramen för örlogsbesök till Cypern. Endast 
två dagar efter riksdagsbeslut om insats 
kunde därmed fartyget, 15 oktober 2006, 
ingå i FN:s sjöstyrka TF 448 – med andra 
ord en snabbinsats – åtminstone jämfört 
med EU:s stridsgrupper som har 10 dagar 
på sig. Jag vill med den här kommentaren 
tydliggöra för Akademiens medlemmar 
att örlogsfartyg kan manövreras långa 

9  Jane’s missiles and rockets – September 01, 2006
10  C 802 en modern radarmålsökande robot http://sv.wikipedia.org
11  Hanit korvett av SAAR 5 klass http://www.ynetnews.com/PicServer2/04062007/1255078/3_wa.jpg
12  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_514757.svd 
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sträckor i förväg till aktuellt insatsområde 
och där hålla en hög beredskap och därmed 
ha en kort tid till insats. Viljan och modet 
hos beslutsfattare att ta steget är dock en 
förutsättning.

Insatsen fullföljdes med en förlängning 
som genomfördes som en rotation med 
systerfartyget HMS Sundsvall. Erfaren
heterna från insatsen är i allt väsentligt 
positiva. Besättningarna visade prov på 
att korvetterna kunde lösa uppgifterna 
på ett bra sätt. Mer än 50 % av den totala 
insatstiden var på avdelad patrullstation 
i sjöstyrkans område och får lov att be
tecknas som hög tillgänglighet. Fartygens 
effektiva sensorer13 gjorde också att de 
på ett bra sätt bidrog till stridsgruppens 
samlade förmåga. Vad gäller mjuka fak
torer som ackumulerad stress och dåliga 
möjligheter att vila upp sig i hamn mellan 
uppdragen satte besättningarna på hårda 
prov. I samband med rotationen besluta
des om förbättringar för besättningarna.  
Tiden för HMS Sundsvall anpassades till 
4 månader i insatsområdet istället för sex 
och bostadscontainrar placerades på ka
jen med syftet att kunna komma ifrån de 
trånga utrymmena ombord samtidigt som 
förberedelserna för nästa uppdrag kunde 
göras av underhållspersonalen utan att 
störa besättningens återhämtning? Detta är 
nu erfarenheter som tas med i kommande 
insats utanför Somalia. Sammantaget löste 
korvettstyrkan sina uppgifter på ett bra 

sätt och då UNIFIL:s sjöstyrka fortsätter 
att patrullera utanför Libanon är det fullt 
möjligt för Sverige att åter ingå i styrkan 
kortare eller längre tid, även med optionen 
att ta ledarskapet för insatsen – något FN, 
under hand, frågat Sverige om men som 
avvisats. Här finns det en möjlighet att, en
ligt regeringens inriktning, öka de svenska 
bidragen i internationella operationer.

Nu var Marinens Taktiska Stab, MTS, 
väl insatt i utlandsstyrkans verksamhet 
och beredd på nya uppgifter. Tidpunkten 
var hösten 2007 och missionen i Tchad 
var aktuell. Amfibieförbandet hade precis 
genomfört sin tredje terminsutbildning och 
befanns bäst lämpad för insatsen. MTS 
stod beredd att leda en ny mission utan 
någon förstärkning till staben. Att vidare
utveckla MTS internationella förmåga var 
också en bidragande faktor till att insatsen 
valdes att ledas på taktisk nivå från MTS. 
Amfibieförbandet påbörjade utbildning 
och kompletteringsutrustades med terr
ängfordon, såväl lätta Geländerwagen 
som tyngre i form av pansarterrängbil 
203. Förbandet utbildades och var klart 
för insats med initiala delar vid jultid 
2007 och med hela förbandet i början på 
januari 2008. Lika bra gick det inte för 
EU:s samlade styrka. Flera styrkegenerer
ingskonferenser hölls utan att de ca 4 000 
man starka bidraget uppfylldes. I slutet 
av januari 2008 bedömdes styrkan vara 
klar14 och deployering skulle påbörjas. 

13  Radar, IR, Elektrooptiska och signalspaningssensorer
14  C OHQ bedömer styrkan klar för insats 28 januari 2008
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I slutet på februari slog rebeller15 ut ett 
anfall tvärs över Tchad och hotade presi
denten i huvudstaden N’djamena. Under 
tiden som detta pågick avbröts EUFOR:s 
framgrupp ering då läget i huvudstaden be
dömdes som för osäkert. Rent hypotetiskt 
hade EUFOR:s insats mycket väl kunnat 
sluta här om ny regim kommit till makten 
och motsatt sig internationell inblandning 
på sitt territorium. Ett lämpligt sätt för EU 
att säkra situationen hade varit att tidigt, 
under pågående styrkegenerering, sätta 
in en av sina stridsgrupper med syftet att 
säkra flygplatsen och därmed möjliggöra 
EUFOR:s framgruppering utan fördröj
ning. Något sådant beslut togs aldrig. 
Först i slutet på februari kunde framgrup
peringen börja och då efter att president 
Deby lyckats avslå rebellanfallet. Mot 
denna bakgrund kan EU:s stridgruppkon
cept ifrågasättas – förbanden finns – men 
var är EU:s beslutsvilja att använda dem? 
Balans bör skapas mellan å ena sidan 
ansträngningarna att hålla stridsgrupp
erna klara å andra sidan att de utnyttjas 
när tillfällena är lämpliga. En fråga som 
enligt min mening bör kunna behandlas 
i Akademien.

Det svenska amfibieförbandet kom på 
plats i mitten av mars och kunde tidigt 
påbörja patrulleringsuppgifter parallellt 
med att förbandets fulla styrka byggdes 
upp. Det tillvägagångssättet var mycket 
uppskattat av Chefen för FHQ16 då andra 

förband tog väsentligt längre tid på sig 
innan de aktivt började bidra i insatsen. 
Detta gjorde att det svenska förbandet 
tidigt kom att bli en viktig resurs för hela 
EUFOR. Vartefter all materiel väl trans
porterats ned kunde grupperingen i östra 
Tchad intas i staden Abeche. Därifrån 
löstes huvuduppgiften att vara QRF, quick 
response force, åt hela EUFOR tillsam
mans med patrulleringar i området öster 
om Abeche. 

Sent under insatsen togs beslut om för
längning vilket gjorde att rekrytering och 
utbildning av rotationsförbandet fick lösas 
på mindre än två månader. Förlängnings
styrkan, TD 01F, avlöste TD 01 i början 
av augusti och skulle med 125 personer 
i första hand avveckla missionen men 
samtidigt så långt möjligt bidra med effekt 
till EUFOR. Avvecklingen gjordes under 
full regnperiod med särskilt svåra förhål
landen att på lämpligt vis packa containrar 
utan risk för materielförstöring på grund 
av fukt. I huvudsak löstes detta väl.

Uppnådd effekt var ökad säkerhet 
för hjälparbetare, lokalbefolkning och 
flyktingar där förbandet uppträdde. 
Amfibieförbandet har också visat på 
möjligheten att göra en insats långt bort 
utan större förberedelser i form av camp
byggen vilket också möjliggjort en snabb 
urdragning – ett annat bra exempel på 
marina stridskrafters flexibilitet. 

15  http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=149241 
16  Force Headquarters
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Framtidsperspektiv
Försvarsmakten har i marinen en solid 
grund att stå på för samtliga marina för
bandstyper. Minröjnings-, ubåts-, amfibie- 
och korvettförband har alla varit insatta i 
internationella insatser och visat sig väl 
kunna lösa sina uppgifter. Att i likhet med 
de senaste tre åren ha insatser som varvar 
bör det vara möjligt att fortsätta med. 
Det är heller inte, helt enligt regeringens 
inriktning, omöjligt att öka mängden in
satser. Den största ökningen sker genom 
att helt enkelt acceptera förhållandet att 
skillnaden på övning och insats för marina 
förband är hårfin och mer eller mindre 
suddas ut helt i och med övergången till 
anställda sjömän och soldater. I ett ut
vecklat system av utbildning, underhåll 
och insatser kommer huvuddelen av tiden 
till sjöss att utgöras av insatser av olika 
svårighetsgrader i närområdet såväl som 
längre bort.

Sverige planerar deltagande i EU
operationen Atalanta med huvudsyfte att 
säkra matleveranserna till Somalia och att 
begränsa pågående piratverksamhet kring 
Afrikas Horn. Det svenska bidraget kom
mer att bestå av korvetterna Stockholm 
och Malmö tillsammans med stödfartyget 
Trossö. Då insatsområdet ligger långt bort 
planeras samtliga tre fartyg att tas på Sea 
Lift, till och från området, likt ubåten Got-
lands transport till San Diego. Åtgärden 
har noga övervägts där nackdelarna är 
uppenbara då förbandet under transporten 
saknar all flexibilitet att göra annat på 
vägen. Fördelarna att med dessa relativt 

små enheter spara på gångtidsuttag samt 
att kraftsamla besättningarnas ansträng
ningar till själva insatsen har vägt över.

Erfarenheterna från insatsen i UNIFIL 
har inarbetats bl a genom att förbandets 
underhållsresurser tas med ombord 
på Trossö vilket ger, förutom ett litet 
fotavtryck i land, stor närhet till korvet
terna och därmed korta underhållslinjer. 
Uppsättning av förbandet pågår i skri
vande stund och det beräknas bli insatt 
i operationsområdet i mitten av maj och 
delta under fyra månaders tid. Förväntad 
effekt är att World for Food Programme, 
WFP:s matleveranser ostört kommer fram 
till de behövande. Vidare förväntas att 
piratverksamheten mot en av världshan
delns viktigaste transportleder begränsas. 
Att en ettårig insats med EUNAVFOR 
skulle kunna häva incitamentet för pirat
verksamheten synes inte vara möjligt men 
är en viktig signal till dem som utövar 
verksamheten att den inte är accepterad 
samtidigt som sjöfarare i området ges 
skydd mot övergrepp. För att åstadkomma 
en långsiktig lösning bör orsaken till 
piratverksamheten bemötas – ett stabilt 
Somalia med fungerande statsskick är 
här en nyckel till framgång. Att hitta en 
sådan lösning är eftersträvansvärd men 
det är inte säkert att den går att genomföra 
i det korta perspektivet. Därför bör vi 
över tiden vara beredda att fortsatt kunna 
skydda de sjögående handelsvägarna i 
området genom aktivt deltagande med 
fartygsförband. 

EU:s svenska ordförandeskap börjar, 
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för andra17 gången, vid halvårsskiftet 
och sträcker sig fram till årsskiftet. Vad 
som kommer att hända under perioden 
är naturligtvis omöjligt att förutspå. Med 
en tillbakablick på Georgienkriget och 
konflikten i Gaza i färskt minne torde det 
vara klokt att ha en hög beredskap för nya 
konflikter. En marin insatsstyrka, exem
pelvis med kapacitet att övervaka, utföra 
evakuering, omhänderta skadade, inneha 
en säkringsstyrka för bruk i land och om
bordbaserad helikopter, utgångsgrupperad 
i östra Medelhavet skulle kunna vara en 
tydlig politisk signal att Sverige är berett. 
Nu är den aktuella förbandsstatusen sådan 
att detta inte enkelt låter sig göras samti
digt som insats sker inom EUNAVFOR. 
Möjligen kan fartyget HMS Carlskrona 
övervägas att iordningställas men beslut 
brådskar i så fall. Däremot är aktuell 
planering, på sikt, med stridsstödfartyg, 
färdigställande av Visbykorvetterna och 
minröjningsfartygen typ Koster, införandet 
av sjöoperativ helikopter samt anskaffning 
av patrullfartyg i linje med att kunna upp
träda på ett sådant sätt.

En balans i insatserna måste hela tiden 
finnas mellan de nationella behoven av 
territoriell integritet, beredskap mot mili
tära angrepp och deltagande i internatio
nella insatser. I ”En maritim strategi för 
Sverige”18 skriver ledamoten Wedin bl a 

som exempel att när Sverige deltar med 
korvettstyrkan utanför Afrika har den i när
området befintliga korvettstyrkan minskats 
med omkring 50 %. Jag vill understryka att 
regeringens inriktning för Försvarsmakten 
med mer tillgängliga förband, inom två 
år, ger ett relativt stort utslag. Redan 2011 
kommer Försvarsmakten att bl a förfoga 
över 6 korvetter, 6 minröjningsfartyg och 
3 ubåtar och därtill kopplade stödfartyg, 
alla med anställda besättningar. Utöver 
det kommer flygstridskrafterna i unge
fär samma tempo att också stå klara för 
insats med huvuddelen av sina förband. 
Rätt utnyttjade kommer stridskrafterna 
att stärka svensk säkerhet. Frågan är bara 
hur det ska gå till. Behovet av en maritim 
strategi må vara stor men viljan bland olika 
aktörer att åstadkomma en sådan förefaller 
begränsad.19 Möjligen kan den nyinrättade 
Myndigheten för Samhällsskydd och Be
redskap, på sikt, förändra situationen till
sammans med den pågående utvecklingen 
av det operativa konceptet Comprehensive 
Approach. Till dess menar jag att Försvars
makten i första hand måste koncentrera sig 
på att ta fram en strategi som inom kort kan 
vara vägledande för hur vi ska utnyttja För
svarsmaktens mer tillgängliga resurser. En 
strategi som svarar på hur Försvarsmakten 
gör framöver för att säkerställa att vi kan 
fortsätta att hävda territoriet, avhålla från 

17  Sveriges var ordförande i EU för första gången 2001 
18  Bihäfte till KKrVAHT, 5. häftet 2008
19  KBV yttrande över FM:s underlag till regeringen den 30 januari 2009 
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angrepp, utnyttja havet till vår fördel, och 
bidra i internationella operationer. Möjli
gen är även detta en fråga för Akademien 
att engagera sig i.

Jag vill avsluta med att peka på tre om
råden som är viktiga för att möta framtida 
krav. Jag resonerar i begreppen övervak
ning, utnyttjande och materielanskaffning.

Övervakning av vad som händer på 
världshaven i allmänhet och i vårt när
område i synnerhet är väsentligt för att 
kunna förstå och skydda flödena till sjöss, 
miljö och naturresurser. Men även för att 
ostört få fram egna insatser och säkert 
kunna underhålla dem. Det gemensamma 
övervakningssystemet av Östersjön, Sea 
Surveilance Baltic Sea, SUCBAS, som 
bygger på aktiv sensorinformation är ett 
regionalt initiativ som under året beräknas 
bli operativt i sin inledande fas. I en framtid 
planeras detta att kopplas ihop i en större 
europeisk kedja som sammantaget avsevärt 
kommer att förbättra den så kallade Mari
time Situational Awarness såväl regionalt 
i Östersjön som runt Europas kuster. 
Under diskussion i ett nyligen genomfört 
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framkom tydligt en bild av att regionala 
samverkansprojekt, som SUCBAS, kan 
utgöra knutpunkter i ett framtida större 
nätverk.

Utnyttjande av marinstridskrafterna med 
anställda besättningar och kontrakterad 
personal måste utvecklas. Lämplig utbild
nings, underhålls, insats och återhämt

ningsrytm måste tas fram för att på bästa 
sätt ta vara på de positiva möjligheter det 
nya personalförsörjningssystemet medger. 
En ökad effekt av gjorda investeringar i 
marina förband kommer att uppnås i form 
av mer tid till insats och ökad kvalitet i 
besättningarna. Jag ser framför mig ett 
rotationssystem som successivt bygger 
upp förmågan till insats från enklare 
övervakningsuppgifter hela vägen till att 
behärska väpnad strid. Och där huvud
delen av förbanden kontinuerligt är insatta 
regionalt med parallella insatser längre 
bort. Endast en mindre del befinner sig på 
översyn och underhåll. Amfibieförbandets 
markoperativa förmåga har visat sig ef
fektiv i insatsen i Tchad. Det borde därför 
inte vara några större svårigheter att med 
mindre justeringar i förbandets utbildning 
och utrustning ge det ökad förmåga i mark
operativt hänseende samtidigt som den så 
viktiga amfibiska förmågan behålls. Det 
vill säga en amfibisk manöverbataljon med 
tilläggsförmåga mark.

Materielanskaffning: Marinstridskraf
terna sjörörlighet behöver förbättras 
vilket inte minst visas av den planerade 
till och fråntransporten i den kommande 
operationen utanför Somalia. Införandet av 
Visbysystemet kommer att bidra till detta 
inom relativt kort tid. På lite längre sikt 
kommer även införandet av stridsstödfar
tyg att förbättra situationen. Anskaffningen 
av större patrullfartyg, först i slutet av 
planeringsperioden, är dock enligt min 
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uppfattning inte anpassat till omvärldens 
krav och Sveriges ambition att hävda sina 
intressen utan en konsekvens av en allt för 
begränsad försvarsekonomi. Möjligheten 
att införa större patrullfartyg tidigare än 
nu planerat måste undersökas. Vidare har 
erfarenheterna från UNIFIL visat på beho
vet av ett starkt luftförsvar – varför den nu 
strukna anskaffningen av luftvärnsrobot till 
Visby bör ändras och ett luftvärnsrobotsys
tem beställas.

Till sist – levererade marina insatser 
visar på hög grad av användbarhet och stor 
nytta för svenska intressen. Den påbörjade 
kursändringen mot att utnyttja havet till 
våra egna syften ligger rätt. Men roderut
slag och fart behöver ökas.

Författaren är flottiljamiral och tjänstgör 
vid Högkvarteret. Han är ledamot av 
KKrVA.


