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H A N D L I N G A R

min avsikt med denna artikel är att kommentera 
läget i marinen och vart vi är på väg. Med ut-
gångspunkt i den övergripande inriktningen för 
marinförbandens framtida utveckling redovisar 
jag min syn inom områdena: insatser, personal, 
organisation, utbildning och förbandsträning 
och slutligen materielområdet.
 Försvarsmakten har för marinförbandens ut-
veckling fått en tydlig inriktning genom regering-
ens proposition Ett användbart försvar från våren 
2009. Den innebär inga genomgripande föränd-
ringar men tydliggör krav på kvalité och operativ 
bredd samt internationell samverkan som cen-
trala för marinstridskrafterna. Följande utdrag ur 
proposition 2008/09:140 sammanfattar väl vår 
långsiktiga inriktning.

Marinstridskrafterna ska ha en kvalificerad 
förmåga att genomföra strid i hela skalan från 
lågintensiva till högintensiva konfliktnivåer. 
Marinstridskrafterna ska pri m ärt utveckla för-
mågan att verka i vårt närområde genom att 
skydda svenska intressen till havs. Fartygsför-
banden, med stora krav på tillgänglighet och 
rationellt personalanvändande, ska uteslutande 
bestå av stående förband. Dagens amfibieba-
taljon omorganiseras till en man överbataljon 
med amfibisk förmåga.
    Marinstridskrafterna ska kunna delta i ma-
rina insatser tillsammans med andra länder, i 
Sverige, i närområdet samt då insatsen läm-
par sig för de svenska förbanden utanför när-
området.

Det är min uppfattning att vi i det pågående för-
ändringsarbetet är på rätt väg. Tittar vi tillbaka 
så ser vi en tydlig röd tråd i vad vi genomfört 
de senaste fem åren och mot regeringens fram-
tida inriktning. Mycket har åstadkommits men 
många utmaningar återstår.

Insatser

Förband ur marinen genomför dagligen insatser 
för att värna Sveriges säkerhet och territoriella 
integritet. Utöver den kontinuerliga verksam-
heten med att övervaka våra omgivande havs-
områden sker regelmässig inhämtning av un-
derrättelser i närområdet i syfte att noga följa 
omvärldsutvecklingen. Dessa två verksamheter 
bidrar till att bygga upp vår uppfattning om vad 
som är normalbilden och för att kunna agera vid 
onormala händelser.
 Inom sjöövervakningen har det internatio-
nella samarbetet utvecklats och fördjupats. Sam-
arbetet bedrivs dels bilateralt med Finland se-
dan 2006 inom ramen för SUCFIS1 och från 
januari 2010 även i ett bredare samarbete med 
samliga Östersjöstater utom Ryssland under be-
nämningen SUCBAS.2 Båda är exempel på hur 
en utökad samverkan påtagligt har effektiviserat 
sjöövervakningen i Östersjön.
 Genom det regionala samarbetet inom BOSB3 
samordnas min- och ammunitionsröjningsinsat-
ser i Östersjöområdet. Det är ett tidsödande men 
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angeläget arbete för att hantera de stora mängder 
sjöminor men även andra typer av oexploderad 
ammunition som finns i Östersjön.4 Det är insat-
ser som ofta inte ges någon större publicitet, men 
som på ett påtagligt sätt ökar säkerheten till sjöss. 
Årligen röjer marinen ett stort antal minor och 
ammunitionseffekter.
 Parallellt med våra insatser i närområdet har vi 
under marintaktisk ledning sedan 2006 nära nog 
kontinuerligt verkat i avlägsna operationsom-
råden i internationella fredsfrämjande insatser. 
2006–2007 genomförde två korvetter en rota-
tionsinsats inom ramen för FN-insatsen utanför 
Libanons kust, vår insats varade under 10 måna-
der till stöd för det vapenembargo som beslutats 
av FN:s säkerhetsråd efter kriget i södra Libanon.
 Under åtta månader från januari 2008 verka-
de ett förstärkt amfibieskyttekompani vid EU-
insatsen i Tchad. Förbandet var först på plats 
i området och utgjorde tredje största nations-
bidraget under sin tid i insatsen. Syftet var att 
genom en utpräglad snabbinsats skydda civilbe-
folkningen och stödja distributionen av mat och 
annan nödhjälp i de östra delarna av Tchad och 
del av Centralafrikanska republiken. Amfibie-
förbandet – ett lätt infanteriförband fungerade 
utmärkt i ökenmiljö.
 I maj 2009 inleddes vårt engagemang utanför 
Somalia inom den eU-ledda insatsen ATALAN-
TA, då vi med två korvetter och ett stödfartyg 
verkade under fyra månader. våra enheter bidrog 
till sjöfartsskyddet i området med fokus på FN:s 
matleveranser till Somalia. Det bidraget följdes 
senare (2010), av uppgiften att under fyra måna-
der leda insatsen på plats. Det s k Force Headqu-
arter, i vilket 11 nationer var representerade, har 
verkat under svensk chef  och bemannats till hu-
vuddelen med svensk personal. Förbandet som 
nyttjat stödfartyget HMS Carlskrona som led-
ningsplattform var dessutom förstärkt med en 
helikopterenhet som med sina två helikoptrar ut-
nyttjat en delad basering, dels ombord Carlskrona, 
dels i land i Djibouti. Den svenska ledningen har 
nyligen avslutats och chefskapet har överlämnats 

till Frankrike. Carlskrona kvarstannar i insatsen för 
att lösa patrulleringsuppgifter fram till mitten av 
november.
 Samtidigt med vår insats har Kustbevakning-
en under fyra månader deltagit i ATALANTA 
med ett av sina nyligen levererade havsövervak-
ningsflygplan baserat på Seychellerna. Den in-
satsen har väckt stor uppskattning och respekt 
och samverkan med vår enhet på plats har fung-
erat utmärkt. Det finns all anledning att fortsätta 
utveckla motsvarande samverkan med kustbe-
vakningsflyget för sjöövervakningen i vårt när-
område.
 De resultat vi har uppnått i insatsverksamhe-
ten skulle inte ha varit möjliga utan personalens 
stora ansträngningar och målmedvetenhet. De 
har visat vilken inneboende flexibilitet och an-
vändbarhet som finns i våra förband, även om 
de ofta ursprungligen utvecklats och utrustats 
för att lösa andra typer av uppgifter och i en an-
nan miljö. Samtidigt är det viktigt att tillvarata 
de erfarenheter vi får från varje genomförd in-
sats. Det är dessutom angeläget att förbättra den 
långsiktiga planeringen och förberedelserna för 
kommande insatser. vi behöver ge personalen 
nödvändiga förutsättningar för att även möta 
kommande utmaningar, vår verksamhet präglas 
av att möta det oväntade eller ibland även det 
otänkbara.

Personal

I Försvarsmaktens fortsatta utveckling är över-
gången till ett nytt personalförsörjningssystem 
den enskilt största förändringen under de kom-
mande åren. Den 1 juli 2010 övergick vi från 
värnplikten som grund för vår personalförsörj-
ning till en frivillig rekrytering i konkurrens med 
övriga aktörer i samhället. 
 Vi befinner oss i ett intensivt förändrings-
skede där sjöstridsförbanden redan nästa år 
planerar för att uppnå full personalstyrka med 
anställda sjömän. För amfibieförbanden sker 
uppfyllnaden successivt under ytterliggare ett 

par år. 
 Det tvåbefälssystem som är under införande 
sedan 2007, innebär att specialistofficerare med 
tiden kommer att utgöra stommen i befälsleden 
vid förbanden. I takt med att våra anställda sol-
dater och sjömän når de mer seniora graderna 
växer ytterliggare en tredje befälskategori fram.
 Det kommer att krävas gemensamma an-
strängningar, och ett anpassat ledarskap, för att 
bygga det lag som ska verka tillsammans och res-
pektera varandras kompetens i syfte att få ut max-
imal effekt. Systemet måste utvecklas till vi och 
inte vi och dom. I närtid ser jag en utmaning i hur 
vi tar med oss den befintliga personalen in i det 
nya systemet. Gott omdöme och ledarskap krävs 
för att inte det bästa ska bli det godas fiende.
 Rätt tillämpat har det nya personalförsörj-
ningssystemet en betydande potential att öka 
tillgängligheten och användbarheten för våra 
förband. Det jag har sett ute vid förbanden så 
här långt inger förtroende och förhoppningar 
inför framtiden.

Organisation

Marinförbandens organisation står stabil efter 
de genomgripande förändringarna som kom 
med 2004 års försvarspolitiska beslut. vi är 
grupperade i två större garnisoner med base-
ringar på ostkusten i Karlskrona och Berga samt 
med mindre delar på västkusten i Göteborg och 
Skredsvik. Det ger oss nödvändig geografisk 
spridning till stöd för insatsverksamheten, men 
underlättar även rekrytering och vår förmåga att 
bibehålla personalen.
 För huvuddelen av våra förband sker trans-
formeringen mot den kommande försvars-
maktsstrukturen, insatsorganisation 2014 
(IO14) utan större organisationsförändringar. 
För amfibiebataljonen och sjöinformationsba-
taljonen finns dock anledning att komma med 
några förtydliganden.
 Vår amfibiebataljon tilldelas utökade uppgif-
ter inom det markoperativa området. Det har 

fått till följd att det i Försvarsmaktens utveck-
lingsplan och i regeringens styrningar beslutats 
om en ny benämning av förbandet, manöverba-
taljon amfibie. Jag vill vara tydlig med att den 
utvecklingen är positiv, förbandet får en utökad 
operativ bredd och en ökad betydelse. Förban-
det är även fortsättningsvis dimensionerat för 
den amfibiska miljön och utvecklingen innebär 
även att förbandet får större likhet med andra 
länders amfibieförband. Manöverbataljon amfi-
bie, eller vad den slutgiltiga benämningen blir, 
är ett förband för vilket insatser i den marina 
miljön är dimensionerande, den är ett marinför-
band.
 efter en turbulent tid gällande den långsik-
tiga planeringen för sjöinformationsbataljonen 
föreligger nu beslut om att förbandet kvarstår 
som ett fristående förband och att det organisa-
toriskt tillhör marinförbanden. Förbandet kon-
centrerar sin verksamhet till Muskö och Göte-
borg med en mindre del i visby för samverkan 
med regionala myndigheter på Gotland. Trots 
ett reducerat antal sjöövervakningscentraler ska-
pas ett förband med en inneboende redundans, 
med del av förbandet grupperad i en fortifikato-
riskt skyddad anläggning samt andra delar sam-
grupperade med viktiga sjöverkande civila myn-
digheter. Utifrån de krav på ökad rationalitet som 
föreligger i vår verksamhet är det en godtagbar 
lösning. Samtidigt sker nu en omfattande utbygg-
nad av antalet radarstationer och annan övervak-
ningsutrustning kusten runt som ska säkerställa 
att vi har god kunskap om vad som händer till 
sjöss.

Utbildning och  
förbandsträning

vardagen i marinen har förändrats, från en tid då 
uppgiften att grundutbilda totalförsvarspliktiga 
var den överordnade uppgiften och utbildnings-
omgångarna avlöste varandra varje år. Nu sker 
en övergång till i huvudsak heltidstjänstgörande 
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personal, vilket innebär att vi inte längre behö-
ver hemförlova våra soldater och sjömän efter ge-
nomförd grundutbildning. Det skapar helt andra 
förutsättningar för förbanden att uppnå och över 
tiden vidmakthålla en utvecklad förmåga och till-
gänglighet. Möjligheterna att leverera insatsför-
måga inom hela den operativa bredd som våra 
förband ska inneha utan långvariga och omfat-
tande förberedelser ökar väsentligt.
 en betydande del av förbandsövningsverk-
samheten genomförs i dag i en internationell 
kontext. Till exempel vår årliga gemensamma 
nationella marina slutövning som sedan 2007 
ersatts av den regionala övningen NOCO.5 För 
övningen som startade som ett tyskt initiativ har 
ledarskapet i år övergått till Finland och längre 
fram kommer Sverige att leda övningen.
 Deltagandet i internationella övningar som till 
en början kanske främst sågs som ett sätt att för-
bereda sig för internationella fredsfrämjande in-
satser är även ett nödvändigt medel för att öka 
vår förmåga att verka med andra länder i närom-
rådet.
 vi har med tiden etablerat fördjupade samar-
beten med ett antal utvalda länder och organisa-
tioner. Dessa samarbeten har bidragit till att ut-
veckla de marina förbanden i de flesta avseenden, 
där kanske sambands- och kommunikationssys-
tem är de främsta exemplen.
 ett omfattande samarbete med Storbritannien 
har utvecklats genom årligen återkommande del-
tagande i utbildningen vid FOST.6 Där drillas far-
tygens alla tjänstegrenar i alla dimensioner i syf-
te att pröva det enskilda fartygets förmåga till att 
bibehålla stridsvärdet även efter stridsskador. vi 
övar även i övningsserien Joint Warrior vilket är 
en kvalificerad stridsträningsövning som genom-
förs i farvattnen runt Skottland.
 Med Nato sker samarbetet främst genom del-
tagande i MARINeR-seriens övningar i syfte att 
validera våra enheter som anmälts till internatio-
nella styrkeregister.
 Amfibiebataljonen utvecklar ett närmare sam-
arbete med Nederländerna och under hösten 
genomförs en längre samövning med amfibie-

fartyget Rotterdam, inledningsvis i Sverige för att 
avslutas i Storbritannien.
 Samarbetet med USA har varit omfattande 
inom ubåtsområdet. Utöver enskilda samövning-
ar är det mest uppmärksammade ubåten Gotlands 
verksamhet med US Navy i San Diego under två 
år (2005–2007). Årligen genomför svenska elever 
kurser vid marina skolor i USA.
 vi har haft ett samarbete med Singapore, in-
ledningsvis inom sjöminröjningsområdet och se-
nare inom ubåtsområdet. Under 2011 avslutas 
det utbildningsstöd som inleddes efter försälj-
ningen av våra tidigare Sjöormenubåtar och som 
sedan fick en fortsättning efter det att ubåtarna 
Västergötland och Hälsingland såldes till Singapore. 
Dessa exempel på materielexportstöd, är natur-
ligen en belastning på marinen, men ger myck-
et tillbaka i form av bättre språkkunskaper hos 
vår personal och viss operativ kunskap om andra 
havsområden.
 Med Finland har det djupaste samarbetet ut-
vecklats mellan amfibieförbanden. Det finländ-
ska förbandet vid Nylands brigad har tillsam-
mans med vår amfibiebataljon genom årliga 
samövningar utvecklat en betydande interopera-
bilitet och har nu gemensamt ett amfibieförband 
som är anmält till internationella styrkeregister.
 Med Danmark har samarbetet utvecklats ge-
nom vårt deltagande i den årliga övningen DA-
NeX. Den erbjuder goda samövningsmöjlighe-
ter med såväl danska som övriga Natoenheter i 
för oss närbelägna övningsområden.

Materiel

Den materiella statusen vid marinförbanden är 
överlag god, viktiga materielsystem levererades 
under 1990-talet, barnsjukdomar är åtgärdade 
och personalen är väl förtrogen med utrustning-
en. Halvtidsmodifiering har nyligen slutförts av 
fem minröjningsfartyg i syfte att vidmakthålla 
fartygen under återstoden av dess tekniska livs-
längd. Under de kommande fem åren genomförs 
halvtidsmodifiering av Gotlandsklassens ubåtar, 

korvetter av Göteborgsklass och av amfibieba-
taljonens båtmateriel. Den mest betydande leve-
ransen av ny materiel under de kommande åren 
är våra fem visbykorvetter. De är frukten av en 
utdragen anskaffningsprocess där nu leverans till 
Försvarsmakten och operativ driftsättning är pri-
oriterad. visbykorvetterna överträffar sina före-
gångare i alla avseenden och kommer att inne-
bära ett betydande tillskott för marinen.
 I arbetet med att skapa förutsättningar för 
framtida insatsförmåga är den långsiktiga ma-
terielförsörjningen central. I den allmänna för-
svarsdebatten framhålls det ibland att Försvars-
maktens materiella förnyelse oftare drivs av 
försvarsindustrins intressen än det reella beho-
vet att byta ut föråldrad materiel. Om så har varit 
fallet tidigare lämnar jag därhän, däremot vill jag 
vara tydlig med att det behöver finnas en tydlighet 
och långsiktighet då det gäller att omsätta våra di-
mensionerande materielsystem i tid. vår materiel 
nyttjas regelmässigt längre än den ursprungligen 
kravställts för och livstidsförlängande åtgärder 
är legio. Misslyckas vi med att genomdriva nyan-
skaffning riskerar vi förmågeglapp, där den äldre 
materielen inte längre kan vidmakthållas på ett ra-
tionellt sätt och där prestanda inte längre uppfyl-
ler ens de mest grundläggande krav.
 Marina materielsystem är dyra. Därför krävs 
en nära nog kontinuerlig omsättning för att hålla 
anslagsbelastningen på en acceptabel nivå över ti-
den. Ryckigheter i materielförsörjningen innebär 
alltid omfattande fördyringar och förluster i ope-
rativ effekt.
 Nyligen har regeringen medgivit anskaffning 
av två nya ubåtar, det beslutet innebär att våra 
ubåtar av västergötlandsklass kan ersättas efter 
mer än 30 års drift inom en tioårsperiod. en an-
nan beslutad anskaffning är ett nytt signalspa-
ningsfartyg. vår nuvarande resurs, HMS Orion, 
ersätts med en fartygsplattform som svarar mot 
dagens sjösäkerhetskrav och som även innebär 
en utvecklad uthållighet och tillgänglighet för den 
viktiga strategiska signalspaningen.
 Under de kommande åren har arbetet med att 

genomdriva anskaffning av nya stödfartyg och 
nya ytstridsfartyg högsta prioritet. Av våra nu-
varande två stödfartyg är det ena anskaffat från 
den civila andrahandsmarknaden och det andra 
är ett konverterat minfartyg. Inget av fartygen är 
ursprungligen konstruerat för rollen som stöd-
fartyg. De utgör ett arv från en tid då det fanns 
en omfattande landorganisation av marina bas-
förband. en tid då ledordet var ”logistik i varje 
vik”. Det hör dock numera till historien. Den 
nu planerade anskaffningen av stödfartyg syftar 
till att skapa ett rationellt rörligt logistikstöd för 
marina operationer i hela konfliktskalan, från 
fred till krig. en utvecklad kapacitet till fram-
skjutet logistikstöd utgör den enskilt viktigaste 
åtgärden för ett effektivare utnyttjande av våra 
förband.
 Under 2010 har en inledande analys slutförts 
rörande dimensionerande krav på en kommande 
generation ytstridsfartyg med arbetsnamnet pa-
trullfartyg. Resultatet tjänar som utgångspunkt 
för den kravställning som utarbetas under de 
kommande åren. Fartygen planeras att ersätta 
våra äldre korvetter efter att de uppnått sin tek-
niska livslängd. vi vet, av tidigare erfarenhet, att 
det är i kravställningarna som en framgångsrik 
anskaffning grundläggs. våra krav ska vara tyd-
liga och realiserbara, osäkerheter kan inte han-
teras genom att skruva upp kravnivåer, det leder 
obönhörligen till förseningar och fördyringar. 
Regeringen har formulerat sig på följande sätt i 
inriktningspropositionen från 2009 rörande nya 
ytstridsfartyg:

På lång sikt bör nytt ytstridsfartyg anskaf-
fas som ersättning för korvetter av Göte-
borgsklass. Dessa fartyg bör jämfört med 
dagens korvetter ha en större flexibilitet 
och uthållighet.

Slutord

Det är naturligtvis inte möjligt att i detta format 
ge en heltäckande bild av läget i marinen. Jag har 
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haft ambitionen att kommentera det som jag ser 
som mest angeläget i dag. 
 ett område som inte belysts djupare är heli-
kopterområdet. De brister som föreligger idag 
och under lång tid framöver, torde vara väl kän-
da även för den försvarsintresserade allmänhe-
ten. Behovet av helikoptrar för marina uppgifter 
är påtalat men någon omedelbar eller enkel lös-
ning är inte i sikte. Men det finns glädjeämnen 
även inom detta område. Med den nyligen av-
slutade insatsen med två helikopter 15 som ge-
nomförts inom operation ATALANTA har vi 
vunnit stora erfarenheter för det fortsatta arbe-
tet med att återknyta en nära relation med he-
likoptrar för sjöoperativa uppgifter. Såväl per-
sonalen som materielen har överträffat de högt 
ställda förväntningarna, det bådar gott för fram-
tiden, trots avsaknaden av medeltunga helikop-
trar.

Författaren är konteramiral och ledamot av 
KKrvA.

Noter
1.  Sea surveillance Cooperation Finland-Sweden
2.  Sea Surveillance Cooperation Baltic Sea
3.  Baltic Ordnande and Safety Board
4.  Bara under de båda världskrigen fälldes närmare 170 

000 minor i våra omgivande havsområden och vår 
bedömning är att mer än 60 000 av dessa finns kvar 
på botten eller vattenvolymen.

5.  Northern Coasts
6.  Flag Officer Sea Training


