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UTVECKLINGEN	AV	DEN	SVENSKA	MINRÖJNINGSFÖRMÅGAN	

En	undersökning	av	de	bakomliggande	faktorerna	

Den	svenska	minröjningsförmågan	tog	stora	steg	i	sin	utveckling	under	1980-talet	och	1990-

talet.	 Då	 minhotet	 utvecklades	 och	 blev	 mer	 kvalificerat	 så	 gjorde	 detta	 att	 även	 den	

fartygsbundna	 sjöminröjningen	 behövde	 utvecklas	 och	minröjningsfartyget	 konstruerades.	

Utvecklingen	 skedde	 under	 en	 tidsperiod	 då	 Marinen	 var	 den	 ledande	 aktören	 rörande	

militära	 fartygskonstruktioner.	 Fanns	 det	 även	 andra	 drivkrafter	 som	 låg	 bakom	 denna	

utveckling?	I	denna	undersökning	har	Allison	och	Zelikows	tre	olika	perspektiv	i	deras	teori	

avseende	drivkrafterna	bakom	en	beslutsprocess	använts.	Det	första	perspektivet	behandlar	

det	 rationella	perspektivet	där	nyttomaximering	 står	 i	 centrum,	det	 andra	handlar	om	det	

organisatoriska	perspektivet	där	det	återfinns	olika	interna	styrningar	och	procedurer	och	det	

tredje	perspektivet	är	det	interna	maktkampsperspektivet.		

Resultatet	av	undersökningen	visar	att	samtliga	tre	perspektiv	återfinns	i	besluten	men	att	det	

varit	det	rationella	perspektivet	som	har	varit	det	avgörande	i	utvecklingen	av	den	svenska	

minröjningsförmågan	till	sjöss.	Svagast	förklaringskraft	har	maktkampsperspektivet	påvisat.		
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1. Inledning 
Den	15	april	1943	inträffade	det	som	inte	fick	hända.	HMS	Ulven,	en	av	Sveriges	ubåtar	på	

den	tiden,	gick	på	en	tysk	mina	utanför	Göteborg.	Det	dröjde	ända	tills	den	5	maj	1943	

innan	 man	 kunde	 återfinna	 HMS	 Ulven	 på	 botten	 och	 de	 avlidna	 33	

besättningsmedlemmarna.1	 Behovet	 av	 svensk	 minröjningsförmåga	 aktualiserades	 på	

värsta	tänkbara	sätt.		

Att	använda	sig	av	minor	för	att	förneka	en	motståndare	tillgång	till	ett	specifikt	område,	

och	 därmed	 förneka	 dennes	 möjlighet	 till	 kontroll	 till	 sjöss,	 får	 anses	 vara	 en	

kostnadseffektiv	militär	förmåga.2	Under	Koreakriget	insåg	den	dåvarande	marinchefen	i	

USA,	 amiral	 Forrest	 P.	 Sherman,	 möjligheten	 att	 förneka	 en	 motståndare	 detta	

havsområde	med	hjälp	av	minor	och	sade:		

”When	you	can´t	go	where	you	want	to,	when	you	want	to,	you	haven´t	got	command	of	

the	seas.	And	command	of	the	sea	is	a	rockbottom	foundation	for	all	our	war	plans.	We´ve	

been	 plenty	 submarine-conscious	 and	 air-conscious.	Now	we´re	 going	 to	 start	 getting	

mine-conscious	–	beginning	last	week.”3	

Fram	till	andra	världskrigets	slut	hade	det	endast	i	Östersjön	lagts	ut	cirka	165	000	minor	

och	 i	 efterkrigsperioden	 påbörjades	 röjning	 med	 mekaniska	 och	 avståndsverkande	

minsvep.4	Efter	denna	tid	utvecklades	förmågan	till	att	bedriva	minröjning	med	hjälp	av	

sonar	och	företrädarna	till	dagens	minröjningsfartyg	sjösattes.	Att	vi	fortfarande	har	ett	

stort	behov	av	att	ha	en	minröjningsförmåga	är	bl.	a.	baserat	på	det	att	generellt	finns	10–

30%	av	minorna	från	de	båda	världskrigen	kvar	i	Östersjön.5	De	fartyg	som	idag	används	

för	minröjning	togs	i	drift	på	1980-	och	1990-talet	och	börjar	således	närma	sig	slutet	på	

sin	 tekniska	 livslängd.	 Framtagandet	 av	 dessa	 fartygstyper	 föranleddes	 av	 olika	

																																																								
1	Försvarsmakten,	Marinen	Hedrade	Stupade	Kamrater,	2018.	
2	Corbett,	Julian	S,	Some	Principles	of	Maritime	Strategy,	(Uckfield,	England:	Naval	&	Military	Press,	2013),	
s.77,	Børresen,	Jacob,	The	Seapower	of	the	Coastal	State,		Journal	of	Strategic	Studies	17,	no.	1	(1994),	s.157.	
3	Naval	History	and	Heritage	Command,	Admiral	Forrest	P.	 Sherman	 -	Twelfth	Chief	of	Naval	Operations,	
2016.	
4	Kustbevakningen,	Riskområden,	2015:	minsvepning,	minröjningsmetod	där	fartyget	bogserar	mekaniska	
eller	 magnetiska/akustiska	 effekter	 efter	 fartyget	 i	 syfte	 att	 få	 upp	 minan	 till	 ytan	 eller	 att	 göra	 den	
obrukbar.	
5	Sjöminan	under	Kalla	Kriget	/	Projektledare:	Herman	Fältström ;	Redaktör:	Lars	Wigert,	Försvaret	Och	Det	
Kalla	Kriget	(FOKK),	34	(Karlskrona:	Printfabriken,	2012),	s.	269.	
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drivkrafter	såsom	ändrade	uppgifter	och	 förändrat	omvärldsläge.6	Även	olika	aktörers	

agendor	 kan	 ha	 påverkat	 denna	 utveckling.	Denna	 uppsats	 ska	 undersöka	 om	det	 var	

Marinen	 som	 har	 haft	 den	 avgörande	 rollen	 eller	 är	 det	 andra	 drivkrafter	 som	 varit	

tongivande	 i	 utvecklingen	 av	 dagens	 minröjningsförmåga.	 Dagens	 forskningsläge	

avseende	svensk	sjöminröjningsförmåga	är	tunt	och	detta	arbete	ämnar	fylla	denna	lucka.	

För	 att	 erhålla	 ett	 så	 bra	 undersökningsunderlag	 som	möjligt	 har	 litteraturen	 i	 ämnet	

kompletterats	med	personintervjuer.		

1.1 Problemformulering 

Den	svenska	minröjningsförmågan	har	byggts	upp	och	utvecklats	mot	bakgrund	mot	det	

reella	hot	som	föreligger	i	och	med	förekomsten	av	kvarvarande	minor	i	våra	hav.	Även	

de	 förändrade	 uppgifterna	 som	 Försvarsmakten	 har	 fått	 ligger	 till	 grund	 för	 denna	

utveckling.	Exempel	på	detta	är	det	ubåtshot	som	ökade	markant	under	1980-talet	samt	

den	teknologiska	utvecklingen	av	sjöminan	med	dess	sensorutveckling.	Många	 länder	 i	

Västeuropa	anskaffade	nya	minröjningsfartyg	i	aktuell	tidsperiod	där	trenden	var	att	de	

nya	fartygen	ökade	i	storlek	i	jämförelse	med	de	mindre	minsveparna.7	De	nya	fartygen	

konstruerades	 från	 500	 tons	 deplacement	 upp	 till	 900	 tons	deplacement	mot	 tidigare	

fartygstyper	 som	 låg	 runt	 cirka	 150–300	 tons	 deplacement.8	 Det	 som	 de	 svenska	

minröjningsfartygen	avviker	med	i	konstruktionen	är	själva	skrovet	där	en	lösning	med	

glasfiberarmerad	 plast	 valdes	 till	 förmån	 för	 andra	 konstruktionslösningar.9	 Sverige	

valde	att	gå	en	egen	väg	i	framtagande	av	sin	skrovlösning.	Även	andra	faktorer	skiljer	

mellan	de	olika	ländernas	fartygstyper	i	exempelvis	framdrivningen.		

Då	samtliga	länder	som	bedriver	minröjning	i	samma	vatten	ställs	inför	ett	identiskt	hot	

borde	inte	fartygstyperna	skilja	sig	åt.	Här	borde	internationella	samarbeten	främjas	inför	

framtagandet	av	ett	fartyg	i	syfte	att	dela	på	utvecklingskostnaden	likt	det	samarbete	som	

Frankrike,	Nederländerna	och	Belgien	hade	när	de	tillverkade	Tripartiteklassen.10	Dock	

ska	det	påpekas	att	vid	tiden	för	anskaffningen	av	dagens	minröjningsfartyg,	mitten	av	

																																																								
6	 Regeringens	 Proposition	 1981/82:102 :	 Om	 Säkerhets-	 Och	 Försvarspolitiken	 Samt	 Totalförsvarets	
Fortsatta	Utveckling.	(Stockholm:	Riksdagen,	1982),	s.	12.	
7	Berglin,	Olof,	Minröjningsfartyg	-	Nuläge	Och	Utvecklingstendenser,	Tidsskrift	i	Sjöväsendet	2	(1985),	s.	94–
96.	
8	Deplacement,	ett	fartygs	vikt	mätt	i	mängden	undanträngd	vattenvolym.	
9	Berglin,	Olof,	Minröjningsfartyg	-	Nuläge	Och	Utvecklingstendenser,	Tidsskrift	 i	Sjöväsendet	2	(1985),	s.	
111-113.	
10	Ibid,	s.	100-102.	
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1980-talet,	 så	var	Sverige	neutralt	och	alliansfritt.	 För	att	då	 framstå	 som	 trovärdiga	 i	

detta	 krävdes	 det	 en	 hög	 egen	 förmåga	 att	 upprätthålla	 beredskap,	 slagkraft	 och	

uthållighet	som	till	stor	del	kom	från	egen	försvarsmaterielförsörjning.11	

För	att	få	ett	så	adekvat	fartyg	som	möjligt	bör	konstruktionen	utgå	från	de	uppgifter	som	

fartyget	 ska	 lösa.	Även	 rådande	omvärldsläge	bör	 spela	 in	och	då	med	 tanke	på	vilket	

egenskydd	fartyget	behöver.	Är	det	Marinen	som	själva	styr	över	detta	förhållande	eller	

spelar	andra	aktörers	egna	agendor	in?	Hur	stort	inflytande	har	försvarsindustrin	på	vilka	

system	som	deras	nybygge	blir	utrustat	med?	Detta	arbete	utgår	från	att	det	finns	olika	

bakomliggande	 drivkrafter	 som	 föranleder	 de	 olika	 beslut	 som	 bygger	 upp	 en	militär	

förmåga.	Detta	arbete	blir	således	att	betrakta	som	ett	fall	på	strategisk	nivå	där	staten	

Sveriges	minröjningsförmåga	 står	 i	 centrum	och	 de	 olika	 drivkrafterna	 bakom	 denna	

uppbyggnad	är	det	som	undersöks	och	analyseras.		

Svaren	på	dessa	frågor	kommer	att	undersökas	med	hjälp	av	teorier	som	hjälper	analysen	

att	ta	fram	de	olika	drivkrafterna	bakom	dessa	beslut.		

	

1.2 Syfte och frågeställning  

Syftet	 med	 denna	 undersökning	 är	 att	 genomföra	 en	 analys	 som	 kan	 förklara	 de	

bakomliggande	 orsakerna	 till	 svenska	 minröjningsförmågans	 utveckling,	 att	 hitta	

drivkrafterna	bakom	besluten.	Inom	detta	forskningsområde	har	författaren	inte	kunnat	

finna	 andra	 undersökningar	 som	 försöker	 förklara	 dessa	 drivkrafter	 av	

minröjningsförmågans	utveckling.	Det	är	denna	lucka	inom	forskningen	som	detta	arbete	

ämnar	försöka	fylla.		

För	att	svara	på	frågan	varför	dessa	beslut	togs	kommer	undersökningen	undersöka	vilka	

drivkrafter	 som	 låg	 bakom	 besluten.	 Dessa	 bakomliggande	 orsaker	 kommer	 att	

identifieras	med	hjälp	av	den	valda	teorin	i	denna	undersökning.		

Detta	syfte	kommer	att	uppfyllas	genom	att	undersökningen	kommer	att	söka	svar	på	den	

övergripande	frågan:	

	

Vilka	drivkrafter	låg	bakom	utvecklingen	av	den	svenska	minröjningsförmågan?		

																																																								
11	 Josefsson,	Lars	G.,	Försvarets	Framtida	Utveckling	Och	Materielanskaffning	Sett	Ur	Industrins	Synvinkel,	
Tidskrift	i	Sjöväsendet	2	(1999),	s.156.	
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1.3  Avgränsningar 

Detta	 arbete	 kommer	 att	 avgränsas	 till	 att	 endast	 undersöka	 den	 fartygsbundna	

sjöminröjningsförmågan	 och	 ingen	 del	 av	 den	 minröjning	 som	 sker	 på	 land.	 I	

sjöminröjningsförmågan	 ingår	också	 röjdyk	 som	en	komponent,	men	är	 i	detta	 arbete	

exkluderat.	Dock	kommer	själva	röjdykarfartygen	av	Spåröklass	att	ingå	då	de	också	kan	

verka	 som	minröjningsfartyg.	 Själva	 röjdykarförmågan	 kommer	 ej	 att	 analyseras	 utan	

bara	i	de	funktioner	där	fartygstypen	kan	verka	som	ett	minröjningsfartyg.		

Tidsperioden	 som	 kommer	 att	 analyseras	 i	 detta	 arbete	 är	 från	 1980	 och	 till	 2019,	

anledningen	till	denna	tidsperiod	är	att	de	 fartyg	som	i	skrivande	stund	används	 inom	

minröjningsförmågan	togs	i	drift	under	denna	period.		

Vikten	i	arbetet	är	lagd	på	de	fysiska	faktorerna	av	krigföringsförmågan	sjöminröjning,	

nämligen	 minröjningsfartygen.	 Övriga	 faktorer	 som	 bygger	 en	 krigföringsförmåga,	 de	

konceptuella	och	moraliska,	är	avgränsade	och	har	inte	givits	någon	plats	i	detta	arbete	

med	tanke	på	arbetets	omfattning	och	tidsdisposition.		

	

1.4 Tidigare forskning 

Då	denna	uppsats	är	ett	fall	av	byggandet	av	svensk	krigföringsförmåga	finns	det	liknande	

forskning	inom	denna	abstraktionsnivå.	I	en	artikel	i	Kungliga	Krigsvetenskapsakademin	

från	 2009	 skriver	 överstelöjtnant	 Johan	 Wiktorin	 om	 försvarsplanering	 och	

försvarskoncept	 kopplat	 mot	 skapandet	 av	 krigföringsförmåga.12	 I	 denna	 artikel,	

Försvarsplanering	 och	 försvarskoncept	 –	 Skapandet	 av	 krigföringsförmåga,	 bryter	

Wiktorin	ner	denna	förmåga	i	fysiska,	konceptuella	och	moraliska	faktorer.		

Någon	svensk	forskning	inom	detta	ämne	har	ej	återfunnits	i	sökningarna,	dock	har	vissa	

undersökningar	gjorts	som	har	använt	Allison	och	Zelikows	teori	och	analysmodell.13	Att	

använda	 sig	 av	 de	 olika	 analysperspektiven	 som	 presenteras	 i	 Allison	 och	 Zelikows	

																																																								
12	Wiktorin,	 Johan,	Försvarsplanering	Och	 Försvarskoncept	 -	 Skapandet	 Av	Krigföringsförmåga,	 Kungliga	
Krigsvetenskapsakademins	Handligar	Och	Tidskrift	2	(2009),	s.	53–63.	
13	 Bernt	 Andersson,	 Ytstridskrafternas	 Utveckling	 Mellan	 1990	 Och	 2010	 -	 Vilka	 Drivkrafter	 Har	 Varit	
Avgörande?	(Försvarshögskolan,	2014);	Per	Edling,	Ubåtsjaktförmågans	Utveckling	under	1980-Talet :	Ett	
Resultat	Av	Yttre	Hot	Eller	Interna	Intressen?	(Försvarshögskolan,	2009);	Markus	Abrahamsson,	Från	Havets	
Bönders	Bad-Djävlar	till	Marinens	EOD :	En	Fallstudie	i	Svensk	Försvarstransformation	(Försvarshögskolan,	
2014).	
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Essence	of	decision	–	Explaining	the	Cuban	Missile	Crisis	är	tidigare	gjort	i	olika	analyser	

där	drivkrafter	undersökts.14		

Dessa	tidigare	arbeten	har	använts	som	stöd	vid	operationalisering	av	detta	arbetes	olika	

frågeställningar	 då	 ämnesvalet,	 utvecklingen	 av	 marin	 krigföringsförmåga	 och	 dess	

drivkrafter,	stämmer	in	på	samtliga	arbeten.	Det	som	skiljer	från	tidigare	undersökningar	

är	 dels	 tidsperioden	 samt	 själva	 forskningsämnet,	 i	 detta	 fall	 utvecklingen	 av	 dagens	

minröjningsförmåga	och	dess	olika	fartyg.	Originaliteten	i	detta	arbete	är	således	att	det	

inte	 tidigare	 är	 gjort	 några	 forskningsansatser	 av	 drivkrafterna	 bakom	

minröjningsförmågan	och	dess	fartyg.		

Sökningarna	efter	tidigare	forskning	har	gjorts	med	stöd	av	sökmotorn	Web	of	Science	via	

Anna	 Lindh-biblioteket	 samt	 Google	 Scholar.19	 Använda	 sökord	 har	 varit	 mine	

countermeasure,	 mcm,	 seamine,	 mine	 clearance,	 mine	 countermeasure	 vessel,	 mcmv,	

ship	design,	grp,	glassfiber	reinforced	plastic	samt	mine	warfare.	För	att	ytterligare	utöka	

sökningen	har	samtliga	artiklars	olika	relaterade	artiklar	också	undersökt	vilket	gav	en	

stor	sökbredd.	I	denna	sökning	återfanns	sex	relevanta	träffar	fördelade	på	två	artiklar	

inom	minkrigföring,	 en	artikel	om	minröjningsförmåga	 samt	en	 forskningsrapport	om	

minröjningsförmågan.	Sökningen	resulterade	också	i	två	avslutande	artiklar	om	fartygs-	

och	skrovkonstruktion	i	plast.	

I	artikeln	Mine	Warfare	Models,	skriven	av	Alan	R.	Washburn	återfinns	beskrivningar	av	

minkrigsförmågan	i	grunda	farvatten.	Detta	kan	direkt	jämföras	med	rådande	förhållande	

i	Östersjön	som	är	att	anse	som	ett	grunt	hav	med	ett	medeldjup	på	ungefär	55	meter.20	I	

denna	artikel	avhandlar	man	de	olika	för-	och	nackdelar	som	minkrigföringen	står	inför	

på	grunda	vatten,	exempelvis	fördelarna	med	att	bottenavståndsminor	kommer	nära	ytan	

och	därmed	kan	göra	stor	skada	på	de	fartyg	som	passerar	över	minan.	En	nackdel	kan	

dock	vara	att	det	är	vanligt	förekommande	med	minliknande	ekon	i	grundare	vatten	och	

det	är	därmed	svårare	att	hitta	själva	minan	bland	alla	falskekon.21	

																																																								
14	Allison,	Graham	T	&	Zelikow,	Philip,	Essence	of	Decision :	Explaining	the	Cuban	Missile	Crisis,	2.	ed.	(New	
York:	Longman,	1999)	
19	Web	of	Science,	
http://apps.webofknowledge.com.proxy.annalindhbiblioteket.se/WOS_GeneralSearch_input.do?product=
WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=F5LgCAatvY3K6Uke4AM&preferencesSaved=;	Google	Scholar,	
https://scholar.google.se	
20	Naturskyddsföreningen,	Faktablad:	Östersjön,	2018,		
21	Alan	R.	Washburn,	Mine	Warfare	Models,	Calhoun:	The	NPS	Institutional	Archive,	2007,	s.	1–34.	
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I	artikeln	The	Dardanells	Campaign:	A	Historical	Analogy	for	Littoral	Mine	Warfare	skriven	

av	 E.	 Michael	 Golda	 beskrivs	 minkrigsförmågan	 i	 grunda	 vatten	 med	 hjälp	 av	 sex	

underpunkter;	 operationer	 på	 hav	 med	 begränsat	 vattendjup	 involverar	 begränsade	

sjöstyrkor	 avseende	 resurser;	 den	 politiska	 nivån	 och	 det	 militära	 styret	 är	 nära	

sammanfogat;	 sjöstyrkor	 på	 begränsade	 hav	 uppträder	 ofta	 asymmetriskt;	 minfält	 är	

försvarade;	minkrigsoperationer	kan	ha	signifikant	effekt	på	strategiska	resultat	och	ett	

minhot	kan	hindra	ledningsförmågan.22	

Forskningen	rörande	minröjningsförmågan	undersöker	vilken	minröjningsförmåga	som	

behövs	för	att	möta	ett	framtida	minhot.	Detta	kan	direkt	jämföras	med	Sveriges	ansats	

när	Landsortsklassen	projekterades	då	det	aktuella	minhotet	blev	mer	kvalificerat	och	

nya	tekniker	behövde	utvecklas.	I	forskningsrapporten	står	det	om	hur	USA	idag	går	från	

dedikerade	minröjningsplattformar	till	att	minröjning	blir	en	organisk	förmåga	likt	det	

Sverige	 försökte	med	 korvett	 Visbysystemet.23	 I	 artikeln	 rörande	minröjningsförmåga	

undersöks	vikten	av	att	ha	en	god	minröjningsförmåga	för	att	understödja	en	operation	i	

en	skärgårdsmiljö.24	

De	två	avslutande	artiklarna	rör	fartygs-	och	skrovkonstruktionen	som	är	likvärdig	den	

som	 Sverige	 valde	 när	 man	 tillverkade	 sina	 minröjningsfartyg.	 i	 den	 första	 artikeln	

avhandlas	förmågeökningen	inom	minröjningsförmågan	genom	att	skapa	ett	projektteam	

som	består	 av	 både	 den	militära	 sidan	 och	 aktuell	 försvarsindustri.25	Detta	 arbetssätt	

använde	även	Sverige	sig	av	i	sitt	framtagande	av	minröjningsfartyg	och	korvetter.		

Avslutningsvis	undersöker	den	sista	artikeln	själva	valet	av	skrovmaterial	och	dess	för-	

och	nackdelar.26	Sverige	valde	att	tillverka	sina	skrov	med	denna	konstruktion	baserat	på	

en	rad	faktorer	som	senare	i	denna	undersökning	analyseras.		

	

	

																																																								
22	Golda,	E.	Michael,	The	Dardanelles	Campaign:	A	Historical	Analogy	for	Littoral	Mine	Warfare,	U.S.	Naval	
War	College	Review	51,	no.	3	(1998):	s.	84-85.	
23	Steven	A.	Borden,	Mine	Countermeasures:	A	Comparative	Analysis	of	US	Navy	Countermeasures	1999	vs	
2020,	2000,	s.	4.	
24	George	W.	Pollitt,	Mine	Countermeasures	Requirements	to	Support	Future	Operational	Maneuver,	 Johns	
Hopkins	APL	Technical	Digest	21,	no.	2	(2000).	
25	Maddison,	H	&	Davis,	A,	A	Quiet	Revolution	in	Hunt-Class	MCMV	Operation	and	Support,	Journal	of	Marine	
Engineering	&	Technology	10,	no.	2	(2011),	s.	29.	
26	Kochan,	Cemal,		Neser,	Gökdeniz,	Özes,	Cicek,	The	Fracture	Toughness	of	PVC/GRP	Sandwich	Systems	in	
Marine	Environment,	Advanced	Composites	Letters	17,	no.	1	(2008).	
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1.5 Begreppsanvändning 

Ett	centralt	begrepp	i	detta	arbete	är	Sveriges	minröjningsförmåga	(här	ingående	som	en	

del	i	Sveriges	krigföringsförmåga).	Enligt	Försvarsmaktens	Operativ	Doktrin	2014	består	

en	nations	krigföringsförmåga	av	fysiska	faktorer,	konceptuella	faktorer	samt	moraliska	

faktorer.27		

Definitionen	 av	 minröjning	 är	 enligt	 Taktikreglemente	 för	 Flottan	

”Minröjningsverksamheten	har	till	ändamål	att	fastställa	eventuell	förekomst	av	fientliga	

minor	i	våra	hamnar,	skärgårdar	och	kustfarvatten	samt	att	avlägsna	eller	minska	faran	

av	fientliga	mineringar,	för	att	därigenom	säkerställa	våra	fartygsförbands	rörelsefrihet	

samt	möjliggöra	 vår	 sjöfart	 och	 vårt	 fiske.”28	Denna	 definition	 är	 vald	 då	 det	 var	 det	

reglemente	som	gällde	när	dagens	minröjningsfartyg	konstruerades.	

Minröjningsfartyg	är	ett	fartyg	som	kan	bedriva	minsvepning	och	minjakt.	Minjakt	är	den	

teknik	där	en	sonar	används	för	att	lokalisera	minan	till	skillnad	från	minsvepning	som	

går	ut	på	att	fartyget	bogserar	en	skärvajer	för	att	skära	av	minans	ankarkätting.	Svepta	

minor	kan	sedan	destrueras	med	hjälp	av	undervattensfarkoster	eller	dykare.29	En	annan	

form	av	minsvepning	är	avståndssvepning	där	fartyget	bogserar	material	efter	sig	som	

simulerar	ett	fartygs	akustiska	och	magnetiska	profil	och	då	triggar	minan	till	detonation.		

	

1.6 Disposition 

I	detta	 inledande	kapitel	återfinns	basen	för	detta	arbete	såsom	inledningen	med	dess	

syfte	 och	 de	 grundläggande	 frågeställningarna.	 Detta	 kapitel	 tar	 även	 upp	 vilka	

avgränsningar	som	är	gjorda,	grundläggande	begrepp	samt	dispositionen.	

I	 det	 andra	 kapitlet	 återfinns	 teoribeskrivningen	 med	 Allison	 och	 Zelikows	 tre	

förklaringsmodeller	och	operationaliseringen	som	är	genomförd	för	detta	arbete.		

Det	 tredje	 kapitlet	 om	 metoder	 beskriver	 arbetets	 tillvägagångssätt.	 I	 detta	 kapitel	

beskrivs	även	typen	av	källmaterial	samt	detta	materials	fördelar	och	begränsningar.	

Det	 fjärde	 kapitlet	 består	 av	 empirin	 och	 själva	 undersökningen,	 analysen	 av	 ämnet	 i	

fråga.	Detta	kapitel	innehåller	också	de	operationaliserade	frågorna	som	sedan	används	

som	ett	analytiskt	nät	på	empirin.		

																																																								
27	Försvarsmakten.	Operativ	Doktrin	2014 :	OPD	(Stockholm:	Försvarsmakten,	2014),	s.	21.	
28	Försvarsmakten.	Taktikreglemente	För	Flottan.	(Stockholm:	Försvarsmakten,	1987).	
29	Försvarsmakten,	Minröjningsfartyg	Koster.	
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Det	 avslutande	 kapitlet	 innehåller	 resultatet	 av	 den	 genomförda	 analysen	 och	 den	

grundläggande	 frågan	 i	 arbetet	 besvaras.	Dessa	 slutsatser	 sammanfattas	 här	 och	 även	

förslag	till	fortsatt	forskning	ges	här.	

Sist	 i	 arbetet	 kommer	 litteraturförteckningen	samt	 intervjuförteckningen	där	 samtliga	

källor	som	använts	i	arbetet	redovisas.		
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2. Teori 

2.1 Teorigrund 

Den	teori	som	används	i	undersökningen	är	de	olika	teorimodeller	som	är	hämtade	från	

Allison	och	Zelikows	bok	Essence	of	Decision	–	Explaining	 the	Cuban	Missile	Crisis	 från	

1999.	Dessa	teorier	är	 i	boken	använda	som	förklaringsmodeller	där	 författaren	söker	

efter	 de	 drivkrafter	 som	 var	 av	 avgörande	 karaktär	 för	 de	 beslut	 som	 togs	 under	

Kubakrisen	mellan	USA	och	Sovjet	1962.	Att	använda	sig	av	dessa	olika	modeller	som	är	

beskrivna	 i	 boken	 ger	 kraftfulla	 verktyg	 för	 att	 kunna	 belysa	 drivkrafterna	 bakom	

besluten	 från	 olika	 håll.	 I	 boken	 användes	 teorierna	 för	 att	 analysera	 utrikespolitiska	

beslut	 men	 författarna	 menar	 på	 att	 modellerna	 kan	 användas	 inom	 flertalet	 olika	

områden	där	drivkrafterna	ska	undersökas.30	Yin	nämner	i	sin	bok	Fallstudier:	design	och	

genomförande	 att	 denna	 teori	 kan	 anses	 vara	 en	 av	 de	 bästa	 och	 mest	 berömda	

fallstudien.31	 Att	 det	 är	 en	 väletablerad	 analysmodell	 inom	 forskningen	 kan	 också	

uppmärksammas	 på	 flertalet	 arbeten	 som	 använt	 sig	 av	 denna	 teoretiska	 grund.	 En	

sökning	i	Primodatabasen	på	Anna	Lindh-biblioteket	med	sökordet	Allison	&	Zelikow	ger	

inte	mindre	än	477	träffar.32	

Till	varje	modell	har	Allison	och	Zelikow	tagit	fram	olika	frågor	som	ska	hjälpa	analysen	

och	för	att	öka	dess	noggrannhet.	I	boken	efterliknar	Allison	och	Zelikow	dessa	modeller	

med	ett	fiskenät	där	modellerna	både	bestämmer	tätheten	på	maskorna	och	även	var	i	

havet	man	ska	 fiska	och	på	vilket	djup	nätet	ska	vara.	Syftet	med	denna	 liknelse	är	att	

påvisa	 modellernas	 stöd	 till	 forskaren	 genom	 att	 tillhandahålla	 adekvata	 faktorer	 att	

analysera	likväl	som	att	de	ska	hjälpa	forskaren	att	ställa	rätt	frågor.	Genom	att	använda	

dessa	 tre	 modeller	 tillsammans	 för	 att	 undersöka	 forskningsfrågorna	 ur	 olika	

infallsvinklar	ökas	precisionen	 i	undersökningen.	Nyttjar	en	undersökning	en	 för	 snäv	

förklaringsmodell	kan	detta	leda	till	att	viktiga	faktorer	skulle	kunna	förbises	men	detta	

																																																								
30	Allison,	Graham	T	&	Zelikow,	Philip,	Essence	of	Decision :	Explaining	the	Cuban	Missile	Crisis,	2.	ed.	(New	
York:	Longman,	1999),	s.	7.	
31	Robert	K	Yin,	Fallstudier :	Design	Och	Genomförande],	1.	uppl.	(Malmö:	Liber,	2007),	s.	20.	
32	Primo,	https://www.fhs.se/anna-lindh-biblioteket.html	
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kan	avhjälpas	genom	att	använda	alla	tre	förklaringsmodeller	som	är	beskrivna	i	boken	

av	Allison	och	Zelikow.33		

De	tre	förklaringsmodeller	som	Allison	och	Zelikow	beskrev	i	boken	är;	modell	I,	rational	

actor;	 modell	 II,	 organizational	 behaviour	 och	 modell	 III,	 governmental	 politics.	

Hädanefter	kommer	det	i	denna	uppsats	benämnas	modell	I	det	rationella	valet,	modell	II	

det	 organisatoriska	 perspektivet	 samt	modell	 III,	 det	 interna	maktkampsperspektivet.	

Huvuddragen	i	dessa	tre	perspektiv	är	att	i	det	första,	det	rationella,	så	agerar	aktören	

som	undersöks	rationellt	där	det	som	ger	bäst	utdelning	väljs.	I	det	andra	perspektivet,	

det	organisatoriska,	 är	det	 istället	de	 invanda	handlingsreglerna	 inom	en	organisation	

som	är	drivande	och	i	det	sista	perspektivet,	den	interna	maktkampen,	är	det	de	enskilda	

individerna	med	sina	egna	agendor	som	driver	fram	beslutet	i	fråga.34	

2.2 Kritik mot vald teori 

En	nackdel	med	dessa	förklaringsmodeller	är	den	kritik	som	Allison	och	Zelikow	fått	ta	

emot	 efter	 att	 boken	 utkom	 och	 det	 är	 den	 variation	 som	 de	 tre	 olika	

förklaringsmodellerna	besitter.	Modellen	med	rationella	val	anses	vara	väldigt	förenklad	

och	grov	medan	de	övriga	två	anses	vara	komplexa	modeller	där	det	kan	vara	svårt	att	

hitta	 de	 rätta	 drivkrafterna	 bakom	 ett	 beslut.35	 Dessa	 osäkerhetsfaktorer	 kan	 dock	

minimeras	i	och	med	användandet	av	alla	tre	förklaringsmodeller	i	syfte	att	få	en	så	bra	

och	bred	analysbas	som	möjligt	med	hjälp	av	de	tre	olika	perspektivens	forskningsfrågor	

och	dess	operationalisering.36	Även	precisionen	för	hur	aktören	i	fråga	avgränsas	avgör	

hur	pass	precis	undersökningen	kan	bli.	Är	aktören	för	diffust	preciserad	kan	resultaten	

bli	allt	för	spridda	för	att	det	ska	gå	att	dra	några	adekvata	slutsatser	av	analysen.		

Nyttjandet	av	förklaringsmodeller	kan	också	leda	undersökningen	längre	ifrån	det	som	

empirin	egentligen	medger	vilket	är	en	nackdel.	För	att	motverka	detta	måste	arbetet	ske	

med	 disciplin	 och	 karaktär	 för	 att	 balansera	 de	 olika	 förklaringsmodellernas	 olika	

upplösning.	Denna	obalans	mellan	de	olika	perspektiven	tas	upp	bland	annat	av	Bendor	

och	 Hammond	 i	 deras	 artikel	 Rethinking	 Allisons	 Models	 där	 de	 säger	 att	 det	 första	

																																																								
33		Allison,	Graham	T	&	Zelikow,	Philip,	Essence	of	Decision :	Explaining	the	Cuban	Missile	Crisis,	2.	ed.	(New	
York:	Longman,	1999),	s.	401.	
34		Allison,	Graham	T	&	Zelikow,	Philip,	Essence	of	Decision :	Explaining	the	Cuban	Missile	Crisis,	2.	ed.	(New	
York:	Longman,	1999),	s.	389-405.	
35	Bendor,	 Jonathan	&	Hammond,	Thomas	H,	Rethinking	Allison’s	Models,	The	American	Political	Science	
Review	86,	no.	2	(1992),	s.	314.	
36	Ibid,	s.	401.		
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perspektivet	är	så	brett	att	det	lätt	missar	det	som	faktiskt	ska	analyseras.	De	två	andra	

perspektiven	är	å	andra	sidan	väldigt	komplicerade	och	de	kan	vara	svårt	att	finna	korrekt	

empiri	 att	 analysera.37	 Dessa	 begränsningar	 kan	 dock	 hanteras	 genom	 att	

undersökningen	sker	med	en	hög	grad	av	medvetenhet	om	dessa	nackdelar.	

Det	som	talar	till	modellernas	fördel	är	den	mängd	arbeten	som	använt	sig	av	Allison	och	

Zelikows	 perspektiv	 genom	 åren	 och	 som	 visat	 på	 att	 modellerna	 fungerar.	 Wilhelm	

Agrell	 använder	 sig	 av	 Allison	 och	 Zelikows	 modeller	 i	 sin	 bok	 Alliansfrihet	 och	

atombomber	 som	 exempel.38	 Fördelarna	 med	 modellernas	 förmåga	 att	 underlätta	

finnandet	av	de	bakomliggande	drivkrafterna	bedöms	ändå	överväga	begränsningarna	i	

detta	arbete	och	därav	valdes	denna	teori	till	förmån	för	exempelvis	den	teorianknytning	

som	Pascal	 Vennesson	 och	 Ina	Wiesner	 skriver	 om	 i	Routledge	Handbook	 of	 Research	

Methods	in	Military	Studies.39	Det	som	fällde	avgörande	mot	att	använda	sig	av	Allison	och	

Zelikows	 teori	 var	 det	 utvecklade	 analysverktyget	 som	möjliggör	 ett	 precist	 verktyg	 i	

sökandet	efter	bakomliggande	faktorer.		

2.3 Modell I, det rationella valet 

I	detta	perspektiv	 ser	Allison	och	Zelikow	aktören	 som	en	enhetlig	 enhet,	 en	 rationell	

aktör	som	arbetar	för	att	ta	de	mest	nyttomaximerande	besluten.	Inledningsvis	fastställs	

aktörens	målsättningar	och	syfte	 inför	det	kommande	beslutet.	Därefter	 listas	de	olika	

alternativen	 som	 en	 aktör	 har	 att	 välja	mellan.	 Till	 varje	 alternativ	 finns	 det	 ett	 antal	

konsekvenser	 knutna,	 både	 positiva	 och	 negativa.	 Slutligen	 presenteras	 det	 val	 som	

aktören	väljer	utifrån	det	mest	rationella	valet,	det	som	ger	mest	nyttomaximering.40	

Målsättning	 och	 syfte:	 Inom	 beslutsprocessen	 sätter	 aktören	 upp	 en	 målbild	 som	

innefattar	 dess	 intressen	 och	 olika	 prioriteringar.	 Utifrån	 dessa	 målsättningar	 agerar	

aktören	rationellt	och	tar	de	naturliga	beslutsvägarna	för	att	uppnå	dessa	målsättningar	

med	bästa	möjliga	effektivitet.41		

																																																								
37	Ibid,	s.	301–322.	
38	 Agrell,	 Willhelm,	 Alliansfrihet	 Och	 Atombomber :	 Kontinuitet	 Och	 Förändring	 i	 Den	 Svenska	
Försvarsdoktrinen	Från	1945	till	1982	(Stockholm:	Liber,	1985),	s.	26-28.	
39	Vennesson,	Pascal	&	Wiesner,	Ina,	Routledge	Handbook	of	Research	Methods	in	Military	Studies,	Routledge	
Handbooks,	2014,	s.	94.	
40		Allison,	Graham	T	&	Zelikow,	Philip,	Essence	of	Decision :	Explaining	the	Cuban	Missile	Crisis,	2.	ed.	(New	
York:	Longman,	1999),	s.	389-405.	
41	Ibid,	s.	18.	
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Alternativ:	 I	 detta	 perspektiv	 menar	 Allison	 och	 Zelikow	 att	 det	 alltid	 finns	 olika	

alternativa	beslutsvägar	för	en	aktör	att	välja	mellan.	Dessa	olika	alternativ	kommer	att	

ge	aktören	olika	förutsättningar	vilket	måste	tas	i	beaktande,	vilket	beslut	gynnar	aktören	

mest	i	förhållande	till	dess	målsättning	och	syfte?42		

Konsekvenser:	 Till	 varje	 alternativ	 finns	 det	 en	 rad	 olika	 konsekvenser	 knutna,	 både	

positiva	och	negativa.	Dessa	olika	konsekvenser	måste	aktören	värdera	noggrant	för	att	

kunna	ta	rätt	beslut.	Ju	större	negativ	påverkan	ett	alternativ	har,	desto	mindre	chans	är	

det	att	detta	alternativ	väljs	då	det	inte	är	det	rationella	valet.	Denna	analys	är	viktig	för	

aktören	 därför	 att	 då	 ett	 beslut	 effektueras	 innebär	 det	 att	 samtliga	 konsekvenser	

kommer	att	inträffa,	både	de	positiva	och	de	negativa.	Har	beslutsfattaren	varit	ovaksam	

i	detta	skede	av	beslutsprocessen	kan	det	inträffa	oförutsedda	negativa	händelser.43		

Val:	Slutligen	i	detta	perspektiv	sker	det	rationella	valet	där	aktören	väljer	det	alternativ	

som	ger	mest	i	förhållande	till	insatsen	och	som	leder	mot	den	uppsatta	målsättningen.44	

För	att	kunna	genomföra	en	analys	på	ett	adekvat	sätt	underlättar	Allison	och	Zelikow	

detta	genom	att	presentera	ett	antal	frågor	kopplade	till	varje	perspektiv.	I	modell	I,	det	

rationella	valet,	är	dessa	frågor	följande:		

	

Modell	I,	det	rationella	valet:	

• Vilka	omständigheter	ser	aktören	som	hot	eller	möjligheter?	

• Vad	är	aktörens	målsättning?	

• Vad	finns	det	för	olika	valmöjligheter	och	handlingsalternativ?	

• Vilka	för-	och	nackdelar	innebär	de	olika	handlingsalternativen?	

• Vilket	är	aktörens	bästa	alternativ	givet	dessa	förutsättningar?	45	

	

2.3.1 Operationalisering 

Dessa	ovanstående	frågor	kommer	här	att	anpassas	för	att	erbjuda	en	analys	av	aktören	

Sverige	och	utvecklingen	av	dagens	minröjningsfartyg.	Som	stöd	i	operationalisering	har	

																																																								
42	Ibid,	s.	18.	
43		Allison,	Graham	T	&	Zelikow,	Philip,	Essence	of	Decision :	Explaining	the	Cuban	Missile	Crisis,	2.	ed.	(New	
York:	Longman,	1999),	s.	18.	
44	Ibid,	s.	18.	
45	Ibid,	s.	389-390.		
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tidigare	uppsatser	som	använt	sig	av	samma	teori	studerats	och	därefter	har	de	frågorna	

skrivits	om	för	att	passa	detta	arbetes	övergripande	forskningsfråga.		

	

• Vilka	 hot	 eller	möjligheter	 såg	 Sverige	 vid	 tidpunkten	 för	minröjningsfartygets	

utveckling?	

• Vilka	målsättningar	hade	Sverige	med	minröjningsfartyget?	

• Vad	fanns	det	för	olika	alternativ	till	dagens	minröjningsfartyg?	

• Vilka	konsekvenser	fanns	det	till	de	olika	alternativen?	

• Vilket	 alternativ	gav	mest	nyttomaximering	 för	Sverige	sett	 till	 fartygets	ställda	

målsättningar?	

	

2.4 Modell II, det organisatoriska perspektivet 

I	detta	perspektiv	menar	Allison	och	Zelikow	att	en	aktör	inte	är	en	homogen	spelare	utan	

istället	består	av	ett	flertal	olika	delar	och	enheter.	Dessa	olika	enheter	och	aktörer	kan	

vara	utformade	och	specialiserade	för	att	lösa	uppgifter	inom	ett	avgränsat	område.	I	en	

beslutsprocess	är	det	vanligt	förekommande	att	på	grund	av	beslutets	natur	måste	flera	

olika	underorgan	samarbeta	och	koordineras	för	att	kunna	fatta	ett	så	välgrundat	beslut	

som	möjligt.	Dessa	olika	aktörer	kan	driva	beslutsprocessen	i	olika	riktningar	beroende	

på	varje	aktörs	egna	interna	agenda.	Varje	aktör	har	i	detta	perspektiv	egna	inarbetade	

rutiner	och	arbetsordningar	som	kan	leda	beslutsprocessen	i	en	annan	riktning	än	vad	

som	 initialt	 var	 tänkt.	 Allison	 och	 Zelikow	 resonerar	 i	 fem	 punkter	 runt	 begreppet	

organisation	i	boken:46	

	

Varför	en	organisation	och	varför	ska	man	organisera	sig?	

Enligt	författarna	är	en	organisation	en	samling	människor	som	har	blivit	systematiskt	

sammansatta	i	syfte	att	kunna	verka	mot	gemensamt	uppsatta	mål.	Utöver	dessa	formella	

organisationer	finns	det	även	temporära	organisationer	som	blivit	tillfälligt	sammansatta.	

Dessa	tillfälliga	organisationer	tas	dock	inte	med	i	detta	perspektiv	då	de	inte	agerar	efter	

tidigare	inarbetade	rutiner.		

																																																								
46		Allison,	Graham	T	&	Zelikow,	Philip,	Essence	of	Decision :	Explaining	the	Cuban	Missile	Crisis,	2.	ed.	(New	
York:	Longman,	1999),	s.	145-146.		
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Organisationer	skapar	förutsättningar.	

En	sammansatt	grupp	av	människor	kan	generera	olika	möjligheter	jämfört	med	vad	de	

skulle	 kunna	 komma	 fram	 till	 enskilt.	 Då	 gruppen	 strävar	 mot	 samma	mål	 och	 syfte	

kommer	deras	gemensamma	effekt	bli	större.		

Organisationernas	inarbetade	arbetssätt	och	fastställda	rutiner	kommer	att	begränsa	deras	

handlingsfrihet.		

Organisationer	 som	 arbetar	 efter	 invanda	 arbetssätt	 och	 tidigare	 fastställda	 rutiner	

kommer	att	fatta	liknande	beslut	som	vid	tidigare	beslutsprocesser.	Detta	kan	leda	till	att	

besluten	som	tas	inte	blir	de	som	ger	mest	nyttomaximering	då	inte	alla	olika	alternativ	

har	 övervägts,	 organisationen	 kan	 bli	 låst	 till	 att	 använda	 fastställda	 procedurer	 och	

inarbetade	mönster.		

Organisationens	inbyggda	kultur	påverkas	av	dess	individer.	

Allison	och	Zelikow	beskriver	detta	som	att	den	organisatoriska	identiteten	skapas	inifrån	

och	 att	 denna	 kultur	 är	 tämligen	 statisk	 vilket	 ger	 en	 dålig	 utveckling	 av	

handlingsalternativ.	 Denna	 inneboende	 tröghet	 ger	 att	 ett	 beslut	 kan	 fattas	 mer	 i	

förhållande	till	den	organisatoriska	 identiteten	 istället	 för	det	mest	rationella	beslutet.	

Uttrycket	”ledarskapet	sitter	i	väggarna”	beskriver	detta	fenomen.		

Organisationen	kännetecknas	mer	av	dess	teknologi	än	av	dess	medlemmar.	

I	boken	exemplifierar	Allison	och	Zelikow	detta	med	att	göra	en	jämförelse	med	beslutet	

vad	 för	 någon	maträtt	 en	 kock	 ska	 laga.	 Den	 typen	 av	 stekpannor	 och	 stekbord	 som	

kocken	förfogar	över	styr	dennes	beslut	till	stor	del	över	vilken	maträtt	som	ska	tillagas.	

För	att	sedan	laga	maten	följer	kocken	en	inarbetad	arbetsrutin	som	krävs	för	att	uppnå	

det	önskade	resultatet.47	

	

I	 detta	 perspektiv	 ställs	 organisationen	 inför	 ett	 beslut	 som	 ska	 tas.	 Beslutet	 i	 fråga	

jämförs	med	tidigare	tagna	beslut	vilket	då	kan	ge	en	fingervisning	om	hur	organisationen	

tidigare	agerat.	Författarna	menar	då	att	en	utomstående	får	möjligheten	att	då	se	på	en	

organisation	 och	 räkna	 ut	 hur	 denna	 kan	 komma	 att	 agera	 i	 en	 viss	 fråga.	 För	 att	

																																																								
47	Allison,	Graham	T	&	Zelikow,	Philip,	Essence	of	Decision :	Explaining	the	Cuban	Missile	Crisis,	2.	ed.	(New	
York:	Longman,	1999),	s.	146.	
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genomföra	denna	analys	av	det	organisatoriska	perspektivet	har	 författarna	tagit	 fram	

fyra	olika	frågor:48	

	

Modell	II,	det	organisatoriska	perspektivet:	

• Vilka	organisationer,	som	kan	påverka	beslutet,	består	aktören	av?	

• Vilka	för-	och	nackdelar	rörande	aktörens	interna	handlingsrutiner	finns	för	att	få	

fram	information	om	internationella	förutsättningar,	hot	samt	möjligheter?	

• Vilka	för-	och	nackdelar	skapar	dessa	interna	handlingsrutiner	för	att	ta	fram	olika	

handlingsalternativ?	

• Vilka	 för-	 och	 nackdelar	 skapar	 dessa	 interna	 handlingsrutiner	 för	 att	

implementera	de	förordade	handlingsalternativen?	

2.4.1 Operationalisering 

Dessa	 organisatoriska	 frågeställningar	 anpassas	 för	 att	 ta	 fram	 det	 analytiska	 nätet	

avseende	utvecklingen	av	minröjningsfartyg.		

	

• Vilka	 olika	 organisationer	 eller	 olika	 aktörer	 påverkar	 utvecklingen	 av	

minröjningsfartyg?	

• Vilka	 för-	 och	 nackdelar	 har	 dessa	 organisationer	 eller	 aktörer	 för	 att	 påverka	

utvecklingen	av	minröjningsfartyg?	

• Vilka	 för-	och	nackdelar	har	dessa	organisationer	eller	aktörer	 för	att	 generera	

olika	handlingsalternativ?	

• Vilka	 för-	 och	 nackdelar	 genererar	 dessa	 organisationer	 eller	 aktörer	 för	 att	

verkställa	det	valda	handlingsalternativet?	

	

2.5 Modell III, det interna maktkampsperspektivet 

I	detta	tredje	perspektiv	menar	Allison	och	Zelikow	att	aktören	inte	ska	ses	som	en	enskild	

spelare	 utan	 här	 består	 av	 flera	 individer,	 aktörer	 eller	 organisationer.	 Dessa	 olika	

enheter	strävar	efter	att	få	sina	egna	prioriteringar	igenom	och	därmed	kunna	dra	egna,	

personliga	fördelar.	Således	fokuserar	dessa	enheter	mindre	på	det	övergripande	målet	

																																																								
48	Ibid,	s.	390.	
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utan	 ser	mer	 på	 det	 egna	 nationella,	 personliga	 eller	 organisatoriska	målet.	 Av	 dessa	

anledningar	kan	således	beslutet	fattas	på	grund	av	interna	förhandlingar,	maktkamp	och	

kompromissande	 istället	 för	 att	 grunda	 beslutet	 på	 det	 mest	 rationella	 och	

nyttomaximerande	valet.49		

Den	organisatoriska	sammansättningen	varierar	också	från	gång	till	gång,	detta	beroende	

på	vilken	typ	av	beslutsprocess	det	är.	Olika	aktörers	sakkunskap	bidrar	i	olika	frågor	och	

beroende	på	vilken	typ	av	beslut	det	handlar	om	så	innebär	detta	att	vissa	personer	kan	

anses	 vara	 självklara	 i	 denna	 beslutsgrupp.	 Utöver	 detta	 kan	 det	 även	 förekomma	

inbjudna	aktörer	och	även	vissa	som	helt	enkelt	forcerar	sig	in	i	den	beslutande	gruppen.	

Alla	 dessa	 olika	 personer	 bär	 med	 sig	 sin	 egen	 förförståelse,	 den	 representerade	

organisationens	förespråkade	inställning	i	den	aktuella	frågan	samt	egna	prioriteringar.		

Utöver	detta	återfinns	även	andra	faktorer	såsom	allmänhetens	opinion,	lobbyister	eller	

andra	aktörer	som	indirekt	kan	påverka	beslutshanteringen.		

Allt	detta	innebär	att	ett	besluts	bakomliggande	orsaker	ofta,	enligt	detta	perspektiv,	är	

en	förhandling	och	en	kompromiss	som	en	grupp	tvingas	göra.	Allison	och	Zelikow	listar	

sju	olika	punkter	som	tar	upp	olika	processer	och	effekter	som	bakomliggande	orsaker:	

Mer	genomarbetade	beslut.	

Antalet	 individer	 i	 en	 grupp	 kan	 ta	 till	 sig	mer	 information	 är	 en	 ensam	 aktör.	Denna	

mängd	av	information	ger	ett	bättre	underlag	för	att	analysera	olika	möjligheters	för-	och	

nackdelar.	Vid	för	stor	informationsmängd	kan	det	dock	bli	en	nackdel	då	den	adekvata	

informationen	kan	försvinna	i	mängden.50		

Antalet	aktörer.	

Fler	aktörer	som	är	med	i	beslutsprocessen	kan	ge	fördelar	i	form	av	mängden	tankekraft	

som	kan	produceras.	Dock	kan	för	många	aktörer	leda	till	för	stora	interna	maktkamper	

vilket	kan	hämma	beslutsprocessen.	Detta	kan	innebära	att	ta	fram	en	kompromiss	kan	

bli	näst	intill	omöjligt.51		

	

	

																																																								
49		Allison,	Graham	T	&	Zelikow,	Philip,	Essence	of	Decision :	Explaining	the	Cuban	Missile	Crisis,	2.	ed.	(New	
York:	Longman,	1999),	s.	255.	
50		Allison,	Graham	T	&	Zelikow,	Philip,	Essence	of	Decision :	Explaining	the	Cuban	Missile	Crisis,	2.	ed.	(New	
York:	Longman,	1999),	s.	265.	
51	Ibid,	s.	271-273.	
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Vilka	aktörer?	

Varje	aktör	har	som	tidigare	sagts	med	sig	sin	egen	förförståelse,	erfarenhet	och	kunskap.	

En	 beslutsfattare	 kan	 forma	 sin	 beslutsgrupp	 baserat	 på	 detta	 för	 att	 maximera	

möjligheterna	 att	 gruppen	 fattar	 beslut	 som	 passar	 beslutsfattaren	 i	 den	 givna	

situationen.52		

Beslutsregler.	

Vilka	regler	som	gäller	för	beslutsfattandet	spelar	in	på	hur	aktörerna	agerar.	Exempelvis	

konsensusbeslut	eller	majoritetsbeslut	kommer	att	ta	längre	tid	att	komma	överens	om	

än	en	enskild	beslutsfattare.53		

Problempresentation.	

För	 att	 beslutsfattarna	 ska	 uppmärksamma	 problem	måste	 det	 vara	 ett	 problem	 som	

ligger	inom	deras	intressesfär.	Anses	inte	problemet	vara	av	intresse	kommer	de	inte	att	

behandla	det.54		

Grupptanke.	

Personer	som	har	arbetat	ihop	under	en	tid	tenderar	till	att	formas	till	en	homogen	grupp	

där	 det	 förekommer	 ett	 och	 samma	 synsätt	 på	 olika	 frågor.	Denna	 grupp	 eftersträvar	

samtycke	 och	 de	 kan	 aktivt	 arbeta	 med	 att	 negligera	 oliktänkande	 som	 har	

invändningar.55		

Samarbetssvårigheter.	

Om	 ett	 beslut	 innebär	 att	 många	 olika	 grupper	 blir	 involverade	 kan	 detta	 leda	 till	

svårigheter	med	att	komma	fram	till	ett	gemensamt	beslut	då	de	olika	aktörerna	först	och	

främst	ser	till	den	egna	gruppens	agenda.56		

Ur	dessa	sju	punkter	har	Allison	och	Zelikow	tagit	fram	ett	antal	frågor	som	ska	underlätta	

analysen	av	det	interna	maktkampsperspektivet:57	

	

	

	

																																																								
52	Ibid,	s.	275-278.	
53	Ibid,	s.	278-280.	
54		Allison,	Graham	T	&	Zelikow,	Philip,	Essence	of	Decision :	Explaining	the	Cuban	Missile	Crisis,	2.	ed.	(New	
York:	Longman,	1999),	s.	280.	
55	Ibid,	s.	283.	
56	Ibid,	s.	287.	
57	Ibid,	s.	390.	
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Modell	III,	det	interna	maktkampsperspektivet:	

• Vilka	 är	 det	 som	 fattar	 besluten?	 Vilka	 aktörers	 uppfattningar	 och	 värderingar	

spelar	en	roll	när	ett	beslut	ska	fattas?	

• Vilka	 faktorer	 skapar	 respektive	 aktörs	 förutsättningar,	 förordat	

handlingsalternativ	samt	egen	uppfattning	om	det	aktuella	problemet?	

• Vilka	påverkansmöjligheter	har	de	olika	aktörerna	på	beslutet?	

• I	vilken	form	möts	de	olika	aktörerna	för	att	förhandla	och	fatta	sina	beslut?	

	

2.5.1 Operationalisering 

Operationaliseringen	av	ovanstående	frågor	sker	här	för	att	belysa	forskningsfrågan	ur	

Sveriges	synvinkel.	

	

• Vilka	aktörer	har	varit	med	i	den	avslutande	beslutsprocessen	vid	utvecklingen	av	

minröjningsfartyg?	

• Vilka	 faktorer	 har	 påverkat	 dessa	 aktörers	 beslutsgrund	 vid	 utvecklingen	 av	

minröjningsfartyg?	

• Vilka	 påverkansmöjligheter	 har	 de	 olika	 aktörerna	 vid	 utvecklingen	 av	

minröjningsfartyg?		

• Hur	 träffas	 de	 olika	 aktörerna	 eller	 organisationerna	 vid	 utvecklingen	 av	

minröjningsfartyg?
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3. Metod 
I	detta	kapitel	kommer	det	redovisas	aktuellt	metodval	och	vilket	arbetssätt	som	har	valts.	

Även	en	förklaring	om	de	olika	källorna	inklusive	källkritik	återfinns	i	detta	kapitel	samt	

även	undersökningens	validitet	och	reliabilitet.	

3.1 Metodval 

Detta	arbete	syftar	till	att	undersöka	vilka	drivkrafter	som	ligger	bakom	utvecklingen	av	

dagens	minröjningsfartyg,	varför	valde	Sverige	den	vägen	som	man	de	facto	gjorde?	Detta	

val	av	analys	bygger	på	en	fallstudie	där	undersökningen	ska	förklara	och	svara	på	frågan	

varför,	 vilka	drivkrafter	 som	 föranleder	ett	beslut.58	Fallstudien	har	här	stora	 fördelar	

som	arbetssätt	där	det	som	ska	undersökas	är	ett	aktuellt	skeende	där	forskaren	besitter	

ingen	eller	ringa	kontroll	alls.59	För	att	fallstudien	ska	uppvisa	kvalitet	är	det	viktigt	att	

avgränsningen	av	ämnet	är	korrekt	gjord,	detta	för	att	kunna	påvisa	vilka	drivkrafter	som	

varit	 avgörande	 vid	 utvecklingen	 av	 dagens	 minröjningsförmåga.	 För	 att	 hitta	 dessa	

drivkrafter	har	undersökningen	baserats	på	den	 litteratur	 som	 finns	 inom	ämnesvalet	

samt	att	denna	är	kompletterad	med	intervjuer	av	personer	som	varit	delaktiga	i	olika	

delar	av	processen.	Denna	arbetsmetod	innebär	att	detta	arbete	utgår	ifrån	det	deduktiva	

arbetssättet,	 att	 forskaren	 drar	 logiska	 slutsatser	 av	 presenterat	 material	 om	 detta	

uppvisar	logik.60	

Nackdelen	med	en	fallstudie	är	svårigheten	med	att	definiera	början	och	slutet	av	fallet	

samt	att	kunna	generalisera	slutsatserna	av	analysen.	Om	fallet	dock	liknar	ett	annat	kan	

detta	fall	användas	i	generaliseringen.		

Empirin	 i	 form	 av	 skriven	 litteratur	 har	 bearbetats	 genom	 kvalitativ	 textanalys	 och	

analyserats	med	hjälp	av	den	valda	teorin.61	Detta	arbete	har	ingen	ansats	i	att	pröva	om	

teorierna	 håller	 utan	 istället	 använda	 teorierna	 för	 att	 förklara	 de	 bakomliggande	

orsakerna	till	utvecklingen,	en	teorikonsumerande	studie.62	

																																																								
58	 Esaiasson,	 Peter;	 Gilljam,	Mikael;	Oscarson,	Henrik;	 Towns,	 Ann;	Wängnerud,	 Lena,	Metodpraktikan :	
Konsten	Att	Studera	Samhälle,	Individ	Och	Marknad,	5.,	[rev.]	(Stockholm:	Wolters	Kluwer,	2017),	s.	37.	
59	Yin,	Robert	K,	Fallstudier :	Design	Och	Genomförand,	1.	uppl.	(Malmö:	Liber,	2007),	s.	27.	
60	Thurén,	Torsten,	Vetenskapsteori	För	Nybörjare,	2.,	[omarb.]	uppl.	(Stockholm:	Liber,	2007),	s.28-29.	
61	 	Esaiasson,	Peter;	Gilljam,	Mikael;	Oscarson,	Henrik;	Towns,	Ann;	Wängnerud,	Lena,	Metodpraktikan :	
Konsten	Att	Studera	Samhälle,	Individ	Och	Marknad,	5.,	[rev.]	(Stockholm:	Wolters	Kluwer,	2017),	s.	211.	
62	Ibid,	s.	42.	
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För	att	arbetet	ska	kunna	erhålla	en	hög	kvalitet	gäller	det	att	undersökningen	genomförs	

på	ett	adekvat	sätt	inom	fyra	områden:	begreppsvaliditet,	intern	validitet,	extern	validitet	

samt	reliabilitet.63	

Begreppsvaliditet	innebär	att	stor	vikt	måste	läggas	vid	operationaliseringen	av	det	som	

ska	 undersökas,	 detta	 för	 att	 erhålla	 en	 hög	 precision	 i	 analysen.	 De	 olika	 teoretiska	

begreppen	 som	 ska	 undersökas	 måste	 korrekt	 översättas	 till	 operationaliserade	

begrepp.64	 Med	 hjälp	 av	 att	 analysera	 data	 från	 flera	 källor	 kan	 detta	 stärka	

begreppsvaliditeten.	Intern	validitet	erhålls	genom	att	undersöka	de	olika	bakomliggande	

orsakerna	 och	 utesluta	 felaktiga	 förklaringar	 till	 orsakerna.	 Extern	 validitet	 är	 den	

avgränsning	av	 forskningsområdet	som	genomförs	till	vilket	detta	arbetes	resultat	kan	

generaliseras.	Reliabiliteten	uppnås	genom	att	arbetet	genomsyras	av	transparens	i	syfte	

att	undersökningen	lätt	kan	upprepas.		

 

3.2 Källmaterial 

Då	detta	forskningsämne	har	väldigt	lite	skrivit	om	sig	innebär	detta	en	utmaning	i	att	

finna	korrekt	empiri	att	grunda	undersökningen	på.	De	olika	källorna	som	finns	har	därför	

kompletterats	med	frågor	och	personintervjuer65.	För	att	studera	Försvarsmaktens	och	

framför	 allt	 Marinens	 målsättningar	 under	 given	 tidsperiod	 återfinns	 de	 olika	

försvarsbesluten	att	studera.	Då	detta	är	statliga	utredningar	och	med	efterföljande	beslut	

från	 regeringen	 är	 dess	 tillförlitlighet	 att	 anses	 som	 god.	 För	 att	 kunna	 genomföra	 en	

kvalitativ	 textanalys	 och	 bedöma	 sanningshalten	 i	 den	 empirin	 som	 finns	 har	 de	 fyra	

källkritiska	reglerna	äkthet,	oberoende,	samtidighet	och	tendens	använts.66	

	

• Äkthet	 handlar	 om	 att	 funnet	 material	 inte	 ska	 vara	 falskt,	 att	 det	 inte	 är	 en	

förfalskning.	

																																																								
63	Yin,	Robert	K,	Fallstudier :	Design	Och	Genomförande,	1.	uppl.	(Malmö:	Liber,	2007),	s.	54.	
64	 	Esaiasson,	Peter;	Gilljam,	Mikael;	Oscarson,	Henrik;	Towns,	Ann;	Wängnerud,	Lena,	Metodpraktikan :	
Konsten	Att	Studera	Samhälle,	Individ	Och	Marknad,	5.,	[rev.]	(Stockholm:	Wolters	Kluwer,	2017),	s.	59-61.	
65	Ibid,	s.	288-289.	
66	Ibid,	s.	288.	
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• Oberoendet	handlar	om	själva	innehållet,	att	historian	inte	blivit	förvanskad	eller	

ändrad.	Detta	kan	bedömas	med	hjälp	av	att	forskaren	hittar	stöd	för	påståendet	

från	flera	olika	källor,	att	triangulera	källmaterialet.67		

• Samtidighet	innebär	att	det	inte	bör	ha	förflutit	för	långt	tid	mellan	en	händelse	

och	till	dess	den	blivit	nedtecknad.	Ju	längre	tid	som	förflutit,	desto	större	risk	att	

historien	blivit	fel	återberättad	eller	blivit	en	efterhandskonstruktion.		

• Tendens	handlar	om	att	påståendet	kan	vara	avsiktligt	 ändrat	 för	att	passa	 in	 i	

sammanhanget	eller	snedvridet.	Ett	exempel	på	detta	är	om	man	ber	ett	parti	 i	

regeringen	kontra	ett	i	opposition	redogöra	för	landets	styrning.	Regeringspartiet	

kommer	 sannolikt	 återberätta	 en	 förskönad	 historia	 och	 oppositionspartiet	 en	

mer	negativ	bild	av	förloppet.		

	

De	olika	officiella	dokument	som	har	analyserats	har	i	detta	arbete	kompletterats	med	de	

få	skrivna	böcker	som	finns	inom	ämnet,	samt	de	artiklar	som	avhandlar	sjöminröjning	i	

Tidskrift	för	Sjöväsendet.	Detta	nedtecknade	material	ökar	undersökningens	reliabilitet	

och	 de	 genomförda	 personintervjuerna	 ökar	 även	 densamma.	 Vid	 användandet	 av	

sekundärkällor	är	det	av	yttersta	vikt	att	forskaren	är	uppmärksam	på	de	begränsningar	

som	dessa	källor	kan	ha.68		

	

• Författarens	oberoende.	Det	som	återberättas	kan	vara	en	spegling	av	författarens	

egna	tankar,	idéer	och	behöver	inte	vara	helt	neutralt	skrivet.	

• Bekräftelse.	Går	det	att	återfinna	samma	fakta	 i	en	annan	del	av	empirin	är	det	

större	 sannolikhet	 att	 detta	 inte	 är	 fabricerat.	 Om	 två	 av	 varandra	 oberoende	

källor	återberättar	samma	sak	stärker	detta	tilltron	till	det	återberättade.	

• Centralitet.	Ju	närmare	händelsen	återberättaren	var,	desto	större	trovärdighet	på	

det	som	förs	fram.	En	sekundärkälla	kan	ha	blivit	återberättad	i	flera	steg	vilket	

kan	innebära	att	den	blivit	omskriven	i	flera	steg.		

	

																																																								
67	Yin,	Robert	K,	Fallstudier :	Design	Och	Genomförande,	1.	uppl.	(Malmö:	Liber,	2007),	s.	125-126.	
68	 	Esaiasson,	Peter;	Gilljam,	Mikael;	Oscarson,	Henrik;	Towns,	Ann;	Wängnerud,	Lena,	Metodpraktikan :	
Konsten	Att	Studera	Samhälle,	 Individ	Och	Marknad,	5.,	 [rev.]	(Stockholm:	Wolters	Kluwer,	2017),	s.	292-
293.	
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3.2.1 Intervjuer  

De	fem	intervjuer	som	har	genomförts	i	detta	arbete	har	utgått	från	de	operationaliserade	

frågorna	beskrivna	i	teorikapitlet.	Intervjupersonerna	som	valdes	var	i	skrivande	stund	

centralt	 placerade	 i	 Försvarsutskottet,	 Försvarsdepartementet,	Marinstaben,	Marinens	

Provturskommando	(PTK)	samt	Försvarets	Materielverk	(FMV).69	Dessa	personer	valdes	

för	att	få	empiriskt	underlag	genom	hela	processen,	från	den	politiska	nivån	hela	vägen	

ner	till	slutanvändaren	av	fartygen.	Vissa	av	intervjupersonerna	var	inte	verksamma	då	

fartygen	 konstruerades	men	 detta	 har	 inte	 hindrat	 undersökningen	 då	 processen	 ser	

likadan	ut	idag	som	den	gjorde	under	1980-	och	1990-talet.			

Frågorna	i	intervjuerna	har	varit	av	tematisk	karaktär	där	den	intervjuade	fått	möjlighet	

att	med	egna	ord	utveckla	det	som	varit	i	själva	centrum	för	frågan.	För	att	möjliggöra	så	

stor	 öppenhet	 som	 möjligt	 har	 frågorna	 varit	 av	 generell	 karaktär	 istället	 för	 direkt	

ledande	frågor.	Till	varje	 tema	har	även	uppföljningsfrågor	använts,	dessa	har	varierat	

något	 beroende	 på	 intervjuperson	 och	 vilken	 aktör	 denne	 företrätt.70	 Varje	 intervju	

pågick	 mellan	 25	 minuter	 och	 upp	 till	 45	 minuter	 samt	 att	 två	 av	 intervjuerna	

genomfördes	via	e-post	på	informantens	begäran.		

Kombinationen	av	en	kvalitativ	 textanalys	av	 den	 skrivna	empirin	och	de	genomförda	

intervjuerna	 skapade	 en	 bas	 inför	 analysen.	 Denna	 bas	 medförde	 att	 vissa	 faktorer	

återkom	 i	 både	 intervjuerna	 och	 i	 det	 skrivna	 materialet	 vilken	 minimerade	 den	

källkritiska	begränsningen.	Variationen	på	de	som	intervjuats	borgade	också	för	att	finna	

drivkrafter	 under	 utvecklingens	 olika	 faser	 vilket	 då	 har	 säkerställt	 undersökningens	

validitet.		

Totalt	genomfördes	fem	olika	intervjuer	vilket	bidrog	till	undersökningens	analys.	Varje	

person	som	intervjuades	erbjöds	anonymitet	i	uppsatsen	och	att	det	kunde	skrivas	på	så	

sätt	att	det	inte	skulle	gå	att	dra	slutsatser	om	vem	som	hade	blivit	intervjuad.	Samtliga	

intervjupersoner	 valde	 dock	 att	medverka	med	 sitt	 namn	 i	 undersökningen.	 Samtliga	

intervjuer	har	spelats	in	för	att	därefter	transkriberas.	De	intervjuade	har	informerats	om	

General	 Data	 Protection	 Regulation	 (GDPR)	 och	 att	 materialet	 endast	 har	 sparats	 på	

författarens	dator.	

																																																								
69	 	Esaiasson,	Peter;	Gilljam,	Mikael;	Oscarson,	Henrik;	Towns,	Ann;	Wängnerud,	Lena,	Metodpraktikan :	
Konsten	Att	Studera	Samhälle,	Individ	Och	Marknad,	5.,	[rev.]	(Stockholm:	Wolters	Kluwer,	2017),	s.	267.	
70	Ibid,	s.	273-275.	
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Inför	 varje	 personlig	 intervju	 skickades	 en	 intervjuguide	 ut	 som	 innehöll	 allmän	

information	 samt	 de	 operationaliserade	 frågorna	 från	 denna	 undersökning.	 Denna	

kombinerade	 insamlingsmetod	 visade	 sig	 vara	 positiv	 då	 de	 intervjuade	 var	 väl	

förberedda	 vid	 den	 personliga	 intervjun	 och	 uppföljningsfrågorna	 blev	 för	 denna	

undersökning	 mer	 precisa.71	 Efter	 genomförd	 intervju,	 transkribering	 och	 analys	 av	

intervjun	har	det	skrivna	resultatet	skickats	till	intervjupersonerna	för	att	se	till	att	inget	

i	intervjun	hade	missuppfattats.		

	

	

																																																								
71	 	Esaiasson,	Peter;	Gilljam,	Mikael;	Oscarson,	Henrik;	Towns,	Ann;	Wängnerud,	Lena,	Metodpraktikan :	
Konsten	Att	Studera	Samhälle,	Individ	Och	Marknad,	5.,	[rev.]	(Stockholm:	Wolters	Kluwer,	2017),	s.	240.	
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4. Empiri och analys 

4.1 Det rationella valet 

4.1.1 Vilka hot eller möjligheter såg Marinen vid tidpunkten för minröjningsfartygets 

utveckling? 

Under	 1980-talet	 var	 Försvarsmaktens	 olika	 krav	 och	 målsättningar	 baserade	 på	

försvarsbesluten	 från	 1970-talet	 och	 i	 försvarsbeslutet	 1982	 går	 det	 att	 läsa	 följande:	

”Sveriges	säkerhetspolitik,	liksom	andra	länders,	syftar	till	att	bevara	landets	oberoende.”	

Vidare	i	detta	beslut	går	det	att	läsa	att	Sverige	även	utåt	sett	ska	verka	för	internationell	

avspänning	 och	 en	 fredlig	 utveckling.72	 I	 det	 efterkommande	 försvarsbeslutet	 1987	

framgår	det	att	Sverige	ska	uppvisa	en	tillräckligt	hög	krigföringsförmåga	för	att	därmed	

avhålla	en	motståndare	från	att	anfalla	och	på	detta	sätt	vara	krigsavhållande.73	

En	annan	faktor	som	spelar	in	här	är	också	kalla	krigets	slut	och	i	kombination	med	de	

förändrade	 uppgifterna	 för	 Försvarsmakten	 innebar	 detta	 att	 de	 militära	

samarbetsmöjligheterna	 ökade	 i	 Europa	 med	 bl.a.	 Pfp-samarbetet	 (Partnerskap	 för	

fred).74	Detta	innebar	att	Sveriges	militära	neutralitet	nu	hade	börjat	att	luckras	upp	och	

den	internationella	arenan	hade	öppnats	upp	för	de	svenska	fartygsenheterna.75	

De	dimensionerade	hoten	vid	denna	tidpunkt	pekades	ut	i	försvarsbesluten	och	det	var	

Warzawapakten	 och	 i	 synnerhet	 dåvarande	 Sovjetunionen	 som	 främsta	 aktör.	

Warzawapakten	ansåg	att	Östersjön	hade	stor	strategisk	betydelse	under	1980-talet.76	I	

början	av	1990-talet	förfogade	Sovjetunionen	över	olika	minbärare	såsom	både	ubåtar,	

ytstridsfartyg	och	de	flygplan	som	tillhörde	marinflyget.77	

																																																								
72	 Regeringens	 Proposition	 1981/82:102 :	 Om	 Säkerhets-	 Och	 Försvarspolitiken	 Samt	 Totalförsvarets	
Fortsatta	Utveckling,	s.	4.	
73	Regeringens	Proposition	1986/87:95:	Totalförsvarets	Fortsatta	Utveckling,	s.5.	
74	Westberg,	Jacob,	Svenska	Säkerhetsstrategier :	1810-2014,	1.	uppl.	(Lund:	Studentlitteratur,	2015),	s.	197.	
75	Fischerström,	Johan,	Dags	För	En	Ny	Utmaning	För	Svensk	Minröjning?,	Tidskrift	i	Sjöväsendet	1	(2001),	
s.	94-95.	
76	 Regeringens	Proposition	 1986/87:95:	 Totalförsvarets	 Fortsatta	Utveckling,	 s.	 16,	 Intervju	 1	Marinens	
Provturskommando	Sten-Gunnar	Svensson	2019-09-04.	
77	Blomqvist,	Rolf,	Minröjning:	En	Vägvalsfråga	Både	Idag	Och	i	Framtiden,	Tidskrift	i	Sjöväsendet	2	(1989),	
s.	109-110.	
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De	olika	mintyper	som	Sovjetunionen	förfogade	över	är	hämtade	från	öppna	källor,	likaså	

minbärarna	där	det	faktiska	antalet	varierade	från	år	till	år.78	Denna	variation	beror	bl.	a.	

på	antalet	operativa	enhet	differerar	under	en	period	baserat	på	exempelvis	haverier,	

underhåll	eller	modifieringar.		

	

Mintyp	 Laddningsvikt	(kg)	 Djup	(max,	mätt	i	m)	 Minbärare	

Förankrade	kontaktminor	

M08	

KB1	

MAG	

M31	

PL	

R	

	

120	

230	

230	

200	

100	

40	

	

110	

450	

450	

Uppgift	saknas	

130	

35	

	

Ytfartyg	

Ytfartyg	

Ytfartyg	

Flygplan	

Ubåt	

Ytfartyg	

Förankrade	avståndsminor	

M08/39	

RA	

KRAB	

YARM	

Cluster	Bay	

Cluster	Gulf	

	

120	

40	

230	

20	

230	

230	

	

110	

35	

270	

60	

500	

200	

	

Ytfartyg	

Ytfartyg	

Ytfartyg	

Uppgift	saknas	

Ubåt	

Ubåt	

Bottenavståndsminor	

KMD	

AMD	500	

AMD	1000	

MIRAB	

”Röda	havs-minan”	

	

300	

300	

300	

Uppgift	saknas	

800	

	

70	

70	

70	

Uppgift	saknas	

Uppgift	saknas	

	

Ytfartyg/ubåt	

Flygplan	

Ytfartyg/ubåt	

Ytfartyg	

Ytfartyg	

Tabell	1.	Sovjetiskt	minhot	fram	till	1990.	

	

Det	som	går	att	utläsa	från	denna	tabell	är	att	den	förankrade	kontaktminan	fortfarande	

utgjorde	ett	hot	men	hade	nu	kompletterats	med	mer	avancerade	bottenavståndsminor	

som	kräver	en	annan	typ	av	fartyg	utrustat	med	sonar,	en	minjakt.	Dessa	minor	kunde	

utläggas	av	flera	olika	typer	av	vapenbärare	där	ubåten	var	ett	stort	hot	med	dess	dolda	

																																																								
78	Blomqvist,	Rolf,	Minröjning:	En	Vägvalsfråga	Både	Idag	Och	i	Framtiden,	Tidskrift	i	Sjöväsendet	2	(1989),	
s.	108-111.	
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uppträdande.	Ubåtshotet	var	under	denna	tidsperiod	påtagligt	med	flera	kränkningar	och	

framför	allt	med	grundstötningen	av	U-137	i	Karlskrona	1981.79	

4.1.2 Vilka målsättningar hade Marinen med minröjningsfartyget? 

De	målsättningar	 som	 Försvarsmakten	 hade	 vid	 konstruktionstidpunkten	 för	 fartyget	

förändrades	då	Försvarsmakten	gick	från	det	forna	invasionsförsvaret	till	att	övergå	mot	

bl.a.	förmågan	att	samverka	med	andra	stater	och	aktörer	för	att	aktivt	verka	för	fred	och	

säkerhet	 i	omvärlden.	Dessa	målsättningar	blev	under	1990-talet	nedtecknade	som	de	

fyra	huvuduppgifterna	för	Försvarsmakten:	

	

• Försvara	Sverige	mot	väpnat	angrepp.	

• Hävda	vår	territoriella	integritet.	

• Ställa	erforderliga	resurser	till	förfogande	för	internationella	insatser.	

• Stödja	det	civila	samhället.80	

	

Ett	 minröjningsfartyg	 fyller	 en	 funktion	 inom	 alla	 dessa	 fyra	 huvuduppgifter	 för	

Försvarsmakten.	Att	 försvara	Sverige	mot	ett	väpnat	angrepp	blir	 för	 sjöminröjningen	

framför	allt	att	 försvara	mot	aktuellt	minhot.	En	minering	mot	Sverige	och	exempelvis	

mot	Västkusten	och	Göteborgs	hamn	skulle	få	stora	konsekvenser	genom	de	förseningar	

som	skulle	uppstå	i	handelstrafiken	till	och	från	Sverige.81		

Gällande	 uppgiften	 att	 hävda	 vår	 territoriella	 integritet	 har	 detta	 främst	 varit	 en	

verksamhet	 för	 våra	 ytstridsfartyg	 men	 under	 1980-talet	 och	 början	 av	 1990-talet	

kulminerade	 det	 en	 intensiv	 ubåtsskyddsverksamhet	 runt	 Sveriges	 kust.	 Denna	

verksamhet	präglade	till	stor	del	Marinens	målsättningar	för	denna	period	och	man	valde	

då	 att	 designa,	 konstruera	 och	 utveckla	 ett	 minjaktsfartyg	 som	 kunde	 kombinera	

uppgifterna	minjakt	och	ubåtsjakt.82	De	egenskaper	man	eftersträvade	var	förmågan	till	

																																																								
79	Regeringen.	Ubåtsfrågan	1981-1994 :	Rapport	/	Från	Ubåtskommissionen,	SOU;	1995:135.	
80	 Fischerström,	 Johan,	Har	Minröjningsfunktionen	En	Roll	 i	 Den	Omdanade	 Försvarsmakten?,	 Tidskrift	 i	
Sjöväsendet	2	(1999),	s.193.	
81	Hagström,	Claes-Göran,	Minröjning	under	Förändring,	Tidskrift	i	Sjöväsendet	4	(1999),	s.384,	Intervju	3	
Marinstaben,	Marinchef	Jens	Nykvist	2019-09-16.	
82	Schuback,	Bengt,	En	Återblick	Efter	6	År	Som	Marinchef,	Tidskrift	i	Sjöväsendet	1	(1990),	s.9.	
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bottenundersökningar,	 detta	 kunde	 minjaktsfartygen	 genomföra	 med	 hjälp	 av	 både	

röjdykare,	deras	högupplösta	sonar	samt	undervattensfarkoster.83	

Att	ställa	erforderliga	resurser	till	förfogande	för	internationell	tjänst	hade	tidigare	varit	

mer	eller	mindre	en	uppgift	för	armén	men	detta	ändrade	sig	under	1980-	och	1990-talet.	

Olika	Pfp-övningar	blev	mer	och	mer	vanligt	förekommande	under	1990-talet	och	i	och	

med	 frigörandet	 från	 Sovjetunionen	 för	 Estland,	 Lettland	 och	 Litauen	 öppnade	 fler	

internationella	 möjligheter	 upp	 sig	 för	 Flottan.	 För	 att	 kunna	 bedriva	 sjöminröjning	

internationellt	 på	 ett	 adekvat	 sätt	 sattes	 två	målsättningar	 upp,	 storleken	 på	 fartygen	

samt	en	sonar	som	kan	avsöka	vattnet	framför	fartyget.	Dessa	två	målsättningar	byggde	

på	uthållighetskravet	samt	säkerheten	i	att	ej	behöva	passera	över	minhotet	om	fartyget	

har	en	framåttittande	sonar.84	

Dessa	internationella	minröjningar	som	bedrevs	bidrog	även	till	målsättningen	att	stödja	

det	 civila	 samhället	 med	 olika	 uppgifter.	 Det	 hade	 nu	 blivit	 uppmärksammat	 på	 den	

ansenliga	mängd	 ammunition	 som	 blivit	 dumpad	 runt	 vår	 kust	 och	 i	 våra	 sjöar,	 även	

skjutområden	 till	 havs	 hade	 använts	 för	 övningsverksamhet	 med	 skarp	 ammunition.	

Detta	 faktum	engagerade	både	politiker	och	 företrädare	 för	olika	miljöfrågor	då	detta	

innebar	en	osäkerhet	och	oro	över	miljöriskerna.85	

4.1.3 Vad fanns det för olika alternativ till dagens minröjningsfartyg? 

Då	 minhotet	 utvecklades	 och	 blev	 alltmer	 kvalificerat	 med	 sensorer	 för	 både	 tryck,	

magnetik	 och	 akustik	 så	 behövde	 även	 fartygen	 utvecklas	 för	 att	 kunna	hantera	 detta	

hot.86	 Redan	 under	 1960-talet	 fördes	 diskussioner	 i	 Sverige	 om	 att	 komplettera	

minsveparna	med	minjaktsfartyg	men	något	anskaffningsbeslut	togs	aldrig.87	Den	civila	

utvecklingen	 under	 1970-talet	 som	 drevs	 av	 offshoreverksamheten	 bidrog	 till	 att	

undervattensteknologin	 gjorde	 stora	 framsteg.	 Högfrekvent	 sonar	 och	

undervattensfarkoster	 som	möjliggjorde	 inspektioner	 av	 bottenliggande	 oljeledningar	

utvecklades.88	 Denna	 teknologiutveckling	 ledde	 till	 att	 minjakten	 utvecklades	 till	 att	

																																																								
83	 Fischerström,	 Johan,	Har	Minröjningsfunktionen	En	Roll	 i	 Den	Omdanade	 Försvarsmakten?,	 Tidskrift	 i	
Sjöväsendet	2	(1999),	s.195.	
84	Ibid,	s.197.	
85	Ibid,	s.197-198.	
86	Hagström,	Claes-Göran,	Minröjning	under	Förändring,	Tidskrift	i	Sjöväsendet	4	(1999),	s.384,	Intervju	1	
Marinens	Provturskommando	Sten-Gunnar	Svensson	2019-09-04.	
87	Lundvall,	Thomas,	Minjakt	-	Erfarenheter	Av	Landsortsklassen,	Tidskrift	i	Sjöväsendet	1	(1990),	s.51.	
88	Ibid,	s.51.	
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nästan	uteslutande	handla	om	minröjning	med	hjälp	av	sonar	och	undervattensfarkoster	

istället	för	den	äldre	tekniken	med	minsvepning.		

För	 att	 kunna	 utveckla	 ett	 minröjningsfartyg	 behöver	 konstruktionen	 designas	 så	 att	

signaturer	vad	avser	tryck,	akustik	och	magnetik	hålls	så	låga	som	möjligt.	Utöver	detta	

måste	även	fartygen	konstrueras	så	att	de	klarar	en	viss	chockpåverkan	vid	röjning	av	en	

mina.	Dessa	olika	faktorer	ledde	till	att	konstruktionen	hade	vissa	alternativ	att	beakta.	

De	alternativa	lösningarna	som	kunde	skilja	på	merparten	av	världens	minröjningsfartyg	

återfanns	 inom	 skrovkonstruktionen	 och	 valet	 av	 material,	 framdrivningen	 samt	

chocktåligheten	i	skrovet.	

Skrovkonstruktionerna	kunde	variera	mellan	träskrov,	glasfiberarmerat	plastskrov	och	

stålskrov.	 Det	 glasfiberarmerade	 plastskrovet	 kunde	 konstrueras	 på	 tre	 olika	 sätt;	 ett	

singellaminat	där	skrovet	förstärkts	med	spant,	ett	tjockt	singellaminat	utan	spant	eller	

ett	dubbellaminat	med	en	skummad	plastkärna.89	

Avseende	 framdrivningen	 av	 ett	 minjaktsfartyg	 måste	 olika	 egenskaper	 beaktas.	 Vid	

framdrift	 måste	 stor	 kraft	 kunna	 nyttjas	 för	 att	 erhålla	 en	 rimlig	 fart	 och	 en	 god	

uthållighet.	 Används	 fartyget	 för	 minsvepning	 kräver	 detta	 stor	 dragkraft	 då	 själva	

minsvepet	som	bogseras	i	vattnet	efter	fartyget	har	ett	stort	motstånd	i	vatten	samt	att	

framdrivningen	behöver	hålla	 en	 låg	akustisk	profil.	De	alternativen	 som	användes	av	

olika	fartygstyper	för	minjakt	var	propeller	med	fasta	blad,	propeller	med	vridbara	blad,	

bogpropeller,	Voith-Schneiderpropeller	eller	en	nedsänkbar	vridbar	propulsor.90	

En	av	de	avgörande	faktorerna	vid	val	av	konstruktionslösning	är	motståndskraften	mot	

den	 chock	 som	 uppstår	 i	 ett	 skrov	 vid	 en	 undervattensdetonation.	 Att	 bygga	

spantföresedda	 fartyg	 i	stål	 eller	 aluminium	hade	 tidigare	varit	 vanligt	 förekommande	

och	hållfastheten	i	dessa	konstruktioner	var	känd.	Att	bygga	ett	minröjningsfartyg	i	trä	

eller	i	glasfiberarmerad	plast	var	dock	intressant	vid	tidpunkten	för	konstruktionen.91	

	

																																																								
89	Berglin,	Olof,	Minröjningsfartyg	-	Nuläge	Och	Utvecklingstendenser,	Tidsskrift	i	Sjöväsendet	2	(1985),	s.	
111-112;	spant,	en	förstärkning	i	ett	fartygsskrov,	Svenska	Akademin,	Svenska	Akademins	Ordbok,	2019,	
Intervju	1	Marinens	Provturskommando	Sten-Gunnar	Svensson	2019-09-04.	
90	Berglin,	Olof,	Minröjningsfartyg	-	Nuläge	Och	Utvecklingstendenser,	Tidsskrift	i	Sjöväsendet	2	(1985),	s.	
115;	Voith	Schneiderpropeller,	vridbara	vertikala	blad	som	roterar	på	en	rund	skiva.	J.M.	Voith	SE	&	Co	KG,	
Voith	Schneider	Propeller	VSP,	2019.	
91	Berglin,	Olof,	Minröjningsfartyg	-	Nuläge	Och	Utvecklingstendenser,	Tidsskrift	i	Sjöväsendet	2	(1985),	s.	
115.	
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4.1.4 Vilka konsekvenser fanns det till de olika alternativen? 

Kopplat	till	varje	alternativ	finns	det	olika	fördelar	och	begränsningar.	Att	konstruera	ett	

fartyg	innebär	att	olika	egenskaper	måste	prioriteras	framför	andra.	Vid	framtagandet	av	

skrovkonstruktionen	 genomfördes	 omfattande	 studier	och	 försök	 i	 Sverige	 och	 även	 i	

andra	 delar	 i	 världen.	 De	 tre	 olika	 skrovkonstruktionerna;	 träskrov,	 glasfiberarmerad	

plast	eller	stålskrov	väger	olika,	kostar	olika	mycket	att	tillverka	och	är	olika	styva.	Alla	

dessa	faktorer	spelar	in	i	konstruktionens	slutgiltiga	prestanda	och	hur	kostnadseffektivt	

fartyget	kan	vara.		

Att	hålla	nere	vikten	på	ett	fartyg,	dess	deplacement,	är	att	föredra.	Dels	kommer	fartygets	

tryckpåverkan	bli	mindre	mot	en	mina	som	kan	vara	tryckkänslig	och	ett	lätt	fartyg	är	

också	 lättare	 att	 driva	 genom	 vattnet,	 att	 helt	 enkelt	 få	 en	 bra	 bränsleekonomi.	 Dock	

innebar	 låg	vikt	att	ett	 fartyg	 får	ett	 litet	djupgående	och	då	 lättare	driver	med	vinden	

vilket	begränsar	dess	manöverbarhet.92		

	

	
Diagram	1.	Olika	skrovmaterials	vikt	i	relation	till	varandra.	

	

																																																								
92	Lundvall,	Thomas,	Minjakt	-	Erfarenheter	Av	Landsortsklassen,	Tidskrift	i	Sjöväsendet	1	(1990),	s.53.	
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Även	 tillverkningskostnaden	 skiljer	 mellan	 de	 olika	 materialvalen.93	 Uppgifterna	 för	

tillverkningskostnaden	för	ett	träskrov	har	ej	gått	att	finna	i	skrivande	stund.	

	

	
Diagram	2.	Olika	skrovmaterials	tillverkningskostnad	i	relation	till	varandra.		

	

Utöver	detta	så	ger	dessa	materialval	och	olika	effekter	i	form	av	sin	vridstyvhet.	Ett	fartyg	

som	 är	 vridstyvt	 i	 långskeppsled,	 inte	 böjer	 sig	 över	 vattenlinjen,	 är	 önskvärt	 då	 viss	

utrustning	 ombord	 är	 känsliga	 för	 att	 böjas.	 Exempel	 på	 detta	 är	 propelleraxlar	 och	

artilleriinstallationen.94	Uppgifter	om	vridstyvhet	 saknas	 i	 skrivande	 stund	 för	 spantat	

singellaminat.	

	

																																																								
93	Berglin,	Olof,	Minröjningsfartyg	-	Nuläge	Och	Utvecklingstendenser,	Tidsskrift	i	Sjöväsendet	2	(1985),	s.	
111.	
94	Ibid,	s.	113.	
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Diagram	3.	Olika	skrovmaterials	vridstyvhet	i	relation	till	varandra.	

	

Att	Sverige	valde	att	inte	satsa	vidare	i	samma	utsträckning	på	avståndssvep	som	tidigare	

berodde	till	stor	del	på	den	komplexa	miljö	som	Östersjön	innebär.	Att	använda	sig	av	ett	

elektriskt	avståndssvep	i	Östersjön	med	dess	låga	salthalt	innebar	att	svepen	endast	fick	

begränsad	effekt	även	om	det	gick	att	generera	tillräcklig	fältstyrka.95	Att	det	sedan	inte	

heller	går	att	generera	ett	tillräckligt	högt	vattentryck	med	ett	avståndssvep	innebar	att	

tryckkänsliga	minor	ej	kunde	svepas.		

Avseende	alternativen	med	framdrivningen	av	fartyget	så	innebar	dessa	olika	alternativ	

olika	fördelar	och	begränsningar.	Att	utrusta	ett	fartyg	med	fasta	propellrar	är	billigt	men	

fartyget	begränsas	då	 i	 sin	manövreringsförmåga.	För	att	uppnå	god	manöverförmåga	

installeras	en	bogpropeller	men	då	blir	kostnaden	högre	och	det	är	ytterligare	 system	

ombord	 som	 bidrar	 till	 att	 öka	 fartygets	 egen	 magnetism	 och	 akustik.	 Om	 ett	 fartyg	

konstrueras	med	en	Voith	Schneider-propeller	som	arbetar	med	vridbara	blad	innebär	

detta	att	fartygets	manöverförmåga	blir	väldigt	god	jämfört	med	övriga	konstruktioner.96	

Behovet	att	använda	sig	av	bogpropeller	föreligger	då	inte	vilket	håller	nere	kostnaderna.		

																																																								
95	Sjöminan	under	Kalla	Kriget,	Försvaret	Och	Det	Kalla	Kriget	(FOKK),	34	(Karlskrona:	Printfabriken,	2012),	
s.	225;	elektriskt	avståndssvep,	att	efter	fartyget	bogsera	utrustning	som	sänder	ut	elektriska	signaler	för	
att	göra	minan	obrukbar.	
96	Berglin,	Olof,	Minröjningsfartyg	-	Nuläge	Och	Utvecklingstendenser,	Tidsskrift	i	Sjöväsendet	2	(1985),	s.	
115.	
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4.1.5 Vilket alternativ gav mest nyttomaximering för Marinen sett till fartygets ställda 

målsättningar? 

De	 flesta	 övriga	 länder	 som	utvecklade	minröjningsfartyg	under	 1980-	 och	 1990-talet	

valde	 att	 bygga	 sina	 fartyg	 i	 plast,	 och	 då	 byggde	 de	 homogena	 konstruktioner	 som	

därmed	blev	både	dyra	och	tunga.97	Dåvarande	Västtyskland	valde	att	bygga	sina	fartyg	i	

omagnetiskt	 stål	 vilket	 motiverades	 av	 skäl	 såsom	 att	 den	 tyska	 stålindustrin	 hade	

produktionskompetens	för	denna	typ	av	material	samtidigt	som	denna	industri	behövde	

sysselsättning.	 Utöver	 detta	 saknade	 Västtysklands	 inhemska	 försvarsindustri	

erfarenheter	från	att	konstruera	fartyg	i	glasfiberarmerad	plast.	De	hade	även	förmågan	

att	konstruera	den	avancerade	magnetskyddsutrustningen	som	behövdes	på	fartygen	för	

att	motverka	magnetiken	ombord.98	

Den	 svenska	 lösningen,	 att	 bygga	 sina	 fartyg	 med	 plastskrov	 bestående	 av	 ett	

dubbellaminat	 baserades	 på	 erfarenheterna	 som	 fanns	 av	 HMS	 Vikstens	

konstruktionslösningar.99	 Detta	 fartyg	 visade	 på	 ett	 tydligt	 och	 övertygande	 sätt	 att	

dubbellaminatskonstruktionen	var	en	bra	lösning	då	HMS	Viksten	blev	20	ton	lättare	än	

sina	 systerfartyg	 som	 var	 byggda	 i	 trä.100	 Att	 konstruktionen	 var	 god	 sett	 ur	

chocktålighetsaspekten	 blev	 också	 avprovad	 i	 praktiken	 med	 sprängtester	 men	 även	

genom	att	skrovet	visat	sig	hålla	bra	då	fartyget	råkade	grundstöta.101	Att	Sverige	valde	

konstruktionslösningen	med	dubbellaminat	bestod	främst	av	tre	orsaker:	den	låga	vikten,	

den	relativt	billiga	konstruktionsprocessen	samt	försvarsindustrins	kompetens	att	bygga	

fartyg	i	plast.	Det	som	talade	emot	denna	lösning	är	dock	den	försämrade	vridstyvheten	

jämfört	 med	 andra	 lösningar	 men	 detta	 löste	 konstruktören	 genom	 att	 gjuta	 in	

förstärkningar	 i	 skrovet	 på	 vissa	 ställen	 där	 detta	 ansågs	 behövas,	 exempelvis	 under	

kanonbädden	där	fartygets	artilleripjäs	är	monterad.		

																																																								
97		Sjöminan	under	Kalla	Kriget,	Försvaret	Och	Det	Kalla	Kriget	(FOKK),	34	(Karlskrona:	Printfabriken,	2012),	
s.	232.	
98	Berglin,	Olof,	Minröjningsfartyg	-	Nuläge	Och	Utvecklingstendenser,	Tidsskrift	i	Sjöväsendet	2	(1985),	s.	
110.	
99	Sjöminan	under	Kalla	Kriget,	Försvaret	Och	Det	Kalla	Kriget	(FOKK),	34	(Karlskrona:	Printfabriken,	2012),	
s.	232,	Intervju	1	Marinens	Provturskommando	Sten-Gunnar	Svensson	2019-09-04.	
100	 Hofsten,	 Gustaf	 von,	Örlogsfartyg :	 Svenska	Maskindrivna	 Fartyg	 under	 Tretungad	 Flagg	 (Stockholm:	
Svenskt	militärhistoriskt	bibl.	i	samarbete	med	Marinlitteratur,	2003),	s.277.	
101	Intervju	1	Marinens	Provturskommando	Sten-Gunnar	Svensson,	2019-09-04.	
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Att	denna	konstruktionslösning	 innebar	att	 fartyget	 fick	ett	 lågt	deplacement	kan	ses	 i	

diagrammet	nedan.102	

	

	
Diagram	4.	Förhållandet	mellan	ett	fartygs	deplacement	och	dess	längd	x	bredd	x	djupgående.	

	

I	diagrammet	är	fartygets	deplacement,	mätt	i	ton,	placerat	på	x-axeln,	den	horisontella.	

Den	vertikala	y-axel	består	av	en	faktor	som	baseras	på	fartygets	längd	multiplicerat	med	

dess	bredd	samt	djupgående,	mätt	i	meter.103		

Av	diagrammet	framgår	att	Sverige	konstruerade	fartyg	som	var	lätta	i	förhållande	till	sin	

storlek	beroende	på	den	valda	konstruktionslösningen	med	dubbellaminat.	Detta	gav	bl.a.	

en	 bra	 bränsleekonomi	 men	 manöveregenskaperna	 blir	 sämre	 då	 fartyget	 lättare	

påverkas	av	exempelvis	vindar.	För	att	motverka	dessa	begränsningar	valde	Sverige	att	

konstruera	sina	fartyg	med	Voith	Schneider-propellrar.	Det	val	av	framdrivning	uppfyller	

alla	krav	som	tidigare	nämnts	i	kapitel	4.1.3	Vad	fanns	det	för	olika	alternativ	till	dagens	

minröjningsfartyg?	 och	 är	 med	 andra	 ord	 kostnadseffektivt	 jämfört	 med	 övriga	

alternativ.104		

																																																								
102	Deplacement,	ett	fartygs	vikt.		
103	Berglin,	Olof,	Minröjningsfartyg	-	Nuläge	Och	Utvecklingstendenser,	Tidsskrift	i	Sjöväsendet	2	(1985),	s.	
112.	
104	Ibid,	s.	115.	
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Erfarenheterna	från	fartygstypen	har	visat	sig	vara	mycket	positiva.	Exempel	på	detta	är	

storleken	 på	 fartyget,	 som	med	 svenska	 minröjningsmått	 är	 stort,	 är	 rymligt	 när	 det	

kommer	 till	 hytter,	 mässar	 och	 arbetsutrymmen.	 Denna	 storlek	 innebar	 också	 att	

uthållighet	 ökade	 med	 möjlighet	 för	 företagsprofiler	 som	 var	 en	 vecka	 eller	 längre.	

Fartygets	manöver-	och	hovringsegenskaper	är	också	bra	i	och	med	användandet	av	Voith	

Schneider-propellrar.	Valet	av	 lätthanterliga	system	och	centraliserad	övervakning	har	

lett	till	att	besättningsstorleken	har	kunnat	hållas	avsevärt	mindre	i	jämförelse	med	andra	

flottor	 vilket	 i	 sin	 tur	 har	 lett	 till	 en	 hög	 minröjningsförmåga	 i	 relation	 till	

besättningsstorleken.105		

Kopplar	man	Marinens	målsättningar	med	fartygstypen	mot	det	faktiska	utfallet	i	dessa	

huvuduppgifter	 kommer	 man	 fram	 till	 att	 konstruktionen	 av	 minröjningsfartyget	 var	

mycket	 lyckat.	 Det	 var	 så	 pass	 att	 lyckat	 att	 fartygets	 avtryck	 i	 verksamheten	 blev	 så	

betydelsefullt	att	den	politiska	nivån	valde	att	beställa	det	sjunde	fartyget	(HMS	Ulvön)	

trots	att	det	inte	fanns	något	sådant	förslag	från	ÖB	vid	den	tidpunkten.106	

4.2 Det organisatoriska perspektivet 

4.2.1 Vilka olika organisationer eller olika aktörer påverkar utvecklingen av minröjningsfartyg? 

Genomförda	 intervjuer	 har	 visat	 på	 tillvägagångssättet	 inom	 utvecklingen	 av	

minröjningsfartyg	under	denna	tidsperiod.	Initialt	har	det	varit	riksdagen	ytterst	som	gett	

ett	bemyndigade	för	materielinköp	till	regeringen.107	Därefter	har	det	varit	Marinen	själva	

som	 har	 fortsatt	 detta	 arbete	 och	 det	 beror	 på	 att	 Marinchefen	 före	 1994	 själv	 ägde	

Marinens	ekonomi	och	vad	som	skulle	göras	inom	denna	ekonomiska	ram.	I	och	med	att	

förvaltningsmyndigheten	 Försvarsmakten	 skapades	 1994	 övergick	 detta	 till	 att	 bli	

Försvarsmakten	 som	 den	 aktör	 vad	 avser	 besluten	 om	 vilken	 förmåga	 som	 ska	

utvecklas.108	Besluten	handlade	ofta	om	att	försöka	förutsäga	framtiden	och	att	tvingas	

välja	 bort	 vapensystem,	 förband	 eller	 funktioner	 som	 inte	 förväntades	 uppfylla	

																																																								
105	Lundvall,	Thomas,	Minjakt	-	Erfarenheter	Av	Landsortsklassen,	Tidskrift	i	Sjöväsendet	1	(1990),	s.53-54,	
Intervju	 1	 Marinens	 Provturskommando	 Sten-Gunnar	 Svensson	 2019-09-04,	 Intervju	 4	 Försvarets	
Materielverk	Odd	Werin	2019-09-17.	
106	Fischerström,	Johan,	Har	Minröjningsfunktionen	En	Roll	 i	Den	Omdanade	Försvarsmakten?,	Tidskrift	 i	
Sjöväsendet	2	(1999),	s.195;	Intervju	1	Marinens	Provturskommando	Sten-Gunnar	Svensson,	2019-09-04.	
107	Intervju	2	Försvarsdepartementet	Hanna	Jangert	&	Kjell-Ove	Schramm,	2019-09-16.	
108	Regeringens	proposition	1991/92:102,	Försvarsbeslut	1992,	s.48.	
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målsättningar	sett	ur	ett	längre	perspektiv.109	I	vissa	fall	har	ett	regeringsbeslut	legat	till	

grund	 för	en	anskaffning	utan	att	dåvarande	ÖB	hade	 initierat	detta	 förslag.110	Utöver	

dessa	 aktörer	 har	 också	 Försvarets	 Materielverk	 (FMV),	 försvarsindustrin	 (SAAB	

Kockums),	övriga	industrier	som	är	verksamma	inom	försvarssektorn	undervattensstrid	

samt	Marinens	Provturskommando	 (PTK)	alla	varit	 en	del	 av	de	 aktörer	 som	har	haft	

möjlighet	att	påverka	utvecklingen	av	Sveriges	fartyg.		

Då	framtagande	av	ett	fartyg	pågår	under	en	längre	tidsperiod	har	detta	gett	att	de	olika	

aktörernas	 påverkan	 på	 processen	 har	 förändrats	 över	 tid.	 Även	 Totalförsvarets	

Forskningsinstitut	 (FOI)	har	bidragit	 till	processen,	men	det	har	 skett	mer	 indirekt	då	

deras	rapporter	mest	påverkat	individuella	beslutsfattare	som	har	läst	rapporten	i	fråga.	

Där	har	inte	syftet	varit	att	påverka	utvecklingen	av	en	specifik	förmåga	utan	endast	en	

rapport	 efter	 genomfört	 uppdrag	 från	 en	 aktör,	 där	 exempelvis	 en	 utredning	 om	 ett	

systems	prestanda	presenterats.111.		

4.2.2 Vilka för- och nackdelar har dessa organisationer eller aktörer för att påverka 

utvecklingen av minröjningsfartyg? 

Fördelen	 som	Marinen	 hade	 i	 början	 1990-talet,	 innan	myndigheten	 Försvarsmakten	

skapades,	 var	 att	 själva	 bestämma	 över	 budgeten	 och	 kunde	 samtidigt	 driva	 genom	

projekt	på	kort	tid.	Ett	tydligt	exempel	på	detta	var	anskaffningen	av	Styrsöklassen,	ett	

minröjningsfartyg	 som	 skulle	 innehålla	 både	 förmågan	 till	 minjakt	 och	 minsvepning	

samtidigt	som	det	skulle	finnas	utvecklingspotential	till	att	inrymma	röjdykarförmågan	

ombord.112	Hösten	1992	fick	dåvarande	förbandschefen,	kommendör	Olov	Andersson,	i	

uppgift	 att	 ta	 fram	 denna	 målsättnings-	 och	 kravspecifikation	 och	 genom	 ett	 gott	

samarbete	mellan	samtliga	instanser	gav	regeringen	tillstånd	till	att	tillverka	dessa	fyra	

fartyg.	Det	första	fartyget,	HMS	Styrsö,	sjösattes	i	början	på	1994	och	all	utrustning	var	

färdiginstallerad	 i	 mars	 1996.113	 Efter	 1994	 övergick	 Marinens	 påverkan	 till	 att	 bli	

rådgivande	till	Försvarsmakten	vid	beslut	om	utveckling	och	anskaffning	av	fartyg.	Detta	

																																																								
109	 Bergström,	 Hans,	 Minsvepare :	 Med	 Svenska	 Flottans	 Minsvepare	 under	 100	 År,	 (Falkenberg:	
Marinlitteratur,	1996),	s.	258.	
110	Intervju	1	Marinens	Provturskommando	Sten-Gunnar	Svensson,	2019-09-04.	
111	Ibid,	Intervju	3	Marinstaben,	Marinchefen	Jens	Nykvist,	2019-09-16,	Intervju	4	Försvarets	Materielverk	
Odd	Werin,	2019-09-16.	
112	 Bergström,	 Hans,	 Minsvepare :	 Med	 Svenska	 Flottans	 Minsvepare	 under	 100	 År,	 (Falkenberg:	
Marinlitteratur,	1996),	s.	261.	
113	Ibid,	s.	261.	
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minskade	 Marinens	 möjligheter	 att	 påverka	 utvecklingen	 samtidigt	 som	

Försvarsmaktens	påverkan	ökade.		

Vad	det	gäller	riksdagens	och	regeringens	möjligheter	till	påverkan	är	detta	endast	knutet	

till	materielinköpet	som	ett	helt	paket	och	så	var	även	fallet	under	1980-	och	1990-talet.	

Detta	kan	och	kunde	riksdag	och	regering	endast	avslå	eller	bevilja.	Någon	möjlighet	till	

att	påverka	utformningen	av	projekten	fanns	inte	på	riksdagsnivå.114	

Sett	till	försvarsindustrins	möjligheter	för	att	påverka	utvecklingen	så	har	det	gått	hand	i	

hand	tillsammans	med	FMV	och	i	slutändan	Marinen.	Dessa	två	sistnämnda	aktörer	är	de	

som	 huvudsakligen	 har	 kunnat	 påverka	 själva	 utvecklingen	 av	 förmågan	 och	

försvarsindustrin	 har	 istället	 genererat	 olika	 alternativ	 till	 ställda	 målsättningar	 och	

ekonomiska	ramar.115	

4.2.3 Vilka för- och nackdelar har dessa organisationer eller aktörer för att generera olika 

handlingsalternativ? 

Skapandet	av	en	marin	förmåga	inleds	med	en	studie	för	att	klarlägga	vilket	behov	Sverige	

har	för	ett	nytt	materielsystem,	det	vill	säga	i	termerna	av	vad,	var,	hur	och	varför	detta	

system	ska	användas.116	I	denna	studie	analyseras	olika	spelkort	(matematiskt	beskrivna	

representationer	av	det	aktuella	systemet)	i	syfte	att	hitta	lämpliga	alternativ.	De	aktörer	

som	framför	allt	arbetar	med	denna	studie	är	FMV	och	FOI.	Denna	studie	avslutas	med	en	

skrivning	 som	 beskriver	 Försvarsmaktens	 behov	 och	 initiala	 krav,	 benämnd	

Systemmålsättning	1.117	Här	finns	det	stora	möjligheter	för	aktuella	aktörer	att	generera	

olika	alternativ,	dock	är	de	knutna	till	att	inte	precisera	utformningen	eller	prestandan	på	

systemet	för	mycket	i	denna	processfas.	Skulle	detta	ske	är	det	risk	att	systemet	kan	bli	

onödigt	dyrt	eller	till	och	med	omöjligt	att	realisera.	Här	kommer	FMV	in	som	den	ledande	

aktören	 med	 sin	 koppling	 mot	 aktuell	 försvarsindustri	 och	 genomför	 dessa	

kostnadsprövningar	 mot	 industrin.	 Skulle	 det	 visa	 sig	 att	 ett	 projekt	 tenderar	 att	 bli	

kostnadsdrivande	är	denna	process	iterativ	och	handlingsalternativet	får	gå	tillbaka	till	

det	tidigare	steget	och	omarbetas	för	att	göra	det	mer	kostnadseffektivt.118	

																																																								
114	Intervju	2	Försvarsdepartementet	Hanna	Jangert	&	Kjell-Ove	Schramm,	2019-09-17.		
115	Intervju	1	Marinens	Provturskommando	Sten-Gunnar	Svensson,	2019-09-04.	
116	Intervju	3	Marinstaben,	Marinchefen	Jens	Nykvist,	2019-09-16.	
117	Ibid.	
118	Intervju	4	Försvarets	Materielverk	Odd	Werin,	2019-09-16.	



Kristofer	Frisesdal	 2019-10-03	 	

HOP	1	18-19	

Sida	40	av	53	

	

Efter	 detta	 steg	 i	 processen	 är	 nästa	 steg	 konceptfasen,	 i	 Marinen	 benämnd	

Förprojektering.	Här	använder	sig	FOI	och	FMV	av	olika	verktyg	för	att	utveckla	de	valda	

spelkorten	 till	 mer	 kompletta,	 balanserade	 och	 optimerade	 koncept.119	 Detta	 steg	 i	

processen	avslutas	med	skrivande	av	Systemmålsättning	2	där	det	nu	har	snävats	in	vilka	

olika	bör-	och	skallkrav	som	ska	gälla	 för	de	olika	alternativen.	Antalet	 alternativ	 som	

kvarstår	efter	detta	steg	brukar	vanligtvis	vara	mellan	ett	och	 fem	stycken	olika.120	Av	

dessa	olika	alternativ	åligger	det	sedan	Försvarsmakten	att	välja	det	alternativ	som	bäst	

passar	in	i	det	ställda	målsättningsarbetet	och	dess	syfte.	När	Försvarsmakten	sedermera	

valt	 ett	 alternativ	 blir	 det	 dags	 för	 projektering	 av	 konceptet	 som	 avslutas	 med	 en	

projektdefinition	 vilket	 är	 en	 byggnadsspecifikation.121	 Denna	 byggnadsspecifikation	

innebär	i	sin	tur	olika	alternativ	om,	angående	vem	och	var	detta	koncept	ska	konstrueras	

och	byggas.	

Här	har	det	i	flera	intervjuer	visat	sig	vara	påverkansbart	även	från	politiskt	håll	och	det	

är	 ofta	 förekommande	 när	 det	 handlar	 om	marin	 krigföringsförmåga	 under	 ytan.	 I	 de	

flesta	 fallen	 har	 det	 blivit	 tal	 om	 väsentliga	 säkerhetsintressen	 (VSI)	 och	 då	 kan	

upphandlingen	bli	styrd	istället	för	att	bli	offentlig.122	Dessa	väsentliga	säkerhetsintressen	

har	 Sverige	 valt	 att	 sekretessklassa	 och	 denna	 kompetens	 och	 förmåga	 får	 inte	 lämna	

landet	på	grund	av	 sekretessen.	Detta	var	 fallet	när	exempelvis	det	 tyska	varvet	HDW	

köpte	Karlskronavarvet	som	sedermera	övertogs	av	ThyssenKrupp,	bl.a.	i	syfte	att	försöka	

få	tillgång	till	svensk	ubåtskonstruktion.	Denna	konstruktionsförmåga	är	klassad	som	VSI	

och	följde	således	inte	med	i	köpet	av	själva	varvet	där	ubåtskonstruktionen	hade	skett	

utan	förmågan	ägs	av	staten	Sverige.123	Detta	innebär	att	det	vanligen	är	förekommande	

att	Sverige	väljer	att	konstruera	och	tillverka	sina	egna	fartyg	som	ska	vara	verksamma	

inom	 undervattensdomänen	 samt	 att	 det	 generellt	 sett	 brukar	 bli	 kostnadseffektivt	 i	

jämförelse	med	andra	varv	i	utlandet.124	

Under	1980-	och	1990-talets	början	hade	Marinen	större	möjligheter	att	påverka	de	olika	

alternativen	sett	 till	att	man	då	ägde	sin	egna	ekonomiska	ram.	Även	FMV	hade	större	

																																																								
119	Intervju	3	Marinstaben,	Marinchefen	Jens	Nykvist,	2019-09-16.	
120	Ibid.	
121	Ibid.	
122	Intervju	4	Försvarets	Materielverk	Odd	Werin	2019-09-17;	Intervju	5	Försvarsutskottet	Allan	Widman	
2019-09-16;	Intervju	2	Försvarsdepartementet	Hanna	Jangert	&	Kjell-Ove	Schramm	2019-09-17.	
123	Intervju	4	Försvarets	Materielverk	Odd	Werin	2019-09-17.	
124	 Intervju	 1	 Marinens	 Provturskommando	 Sten-Gunnar	 Svensson	 2019-09-04;	 Intervju	 4	 Försvarets	
Materielverk	Odd	Werin	2019-09-17.	
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möjligheter	 till	 alternativgenererande	 verksamhet	 då	 de	 på	 den	 tiden	 stod	 för	

utvecklingen	i	samarbete	med	Marinen	och	försvarsindustrin.	Idag	är	FMV	inte	bemannat	

med	 den	 kompetensen	 av	 ingenjörer	 som	 krävs	 för	 att	 utveckla	 egna	 alternativ.	 De	

tekniska	kompetenser	som	FMV	besitter	har	de	för	att	kunna	möta	försvarsindustrin,	att	

kunna	förstå	vad	försvarsindustrin	menar	och	säger.125		

4.2.4 Vilka för- och nackdelar genererar dessa organisationer eller aktörer för att verkställa 

det valda handlingsalternativet? 

Att	verkställa	det	valda	handlingsalternativet	var	under	1980-	och	1990-talet	Marinens	

uppgift.	En	fördel	med	att	själv	äga	detta	beslut	var	att	man	då	kunde	undvika	det	som	

benämns	Försvarsgrensstriden	 i	en	artikel	skriven	av	tidigare	ÖB	Bengt	Gustafsson.126	

Han	 menar	 på	 att	 det	 efter	 1994,	 då	 myndigheten	 Försvarsmakten	 bildades,	 istället	

åligger	 ÖB	 och	 försvarsmaktsledningen	 att	 besluta	 om	 verkställandet	 av	 olika	

handlingsalternativ.	Fördelen	 i	detta	blev	att	Marinen	 inte	behövde	kompromissa	med	

övriga	försvarsgrenar	om	att	få	anslag	till	sina	materielprojekt	utan	kunde	själva	besluta	

om	dessa.	Nackdelen	var	att	många	försvarsgrenschefer	valde	att	betrakta	sin	andel	av	

den	 totala	 budgeten	 som	 en	 oändlig	 tillgång	 över	 tiden	 och	 då	 försvarade	 sin	 del	 av	

budgeten	med	 att	 teckna	 långsiktiga	 bindningar	 vid	 svensk	 försvarsindustri.127	 Dessa	

långsiktiga	inteckningar	innebar	att	Försvarsmakten	fick	en	sämre	förmåga	att	anpassa	

sig	till	omvärldens	förändringar.	

De	övriga	aktörerna	såsom	FMV	och	försvarsindustrin	hade	under	1980-	och	1990-talet	

inga	möjligheter	 till	 att	 verkställa	 de	 olika	 alternativen	 utan	 skulle	 förhålla	 sig	 till	 de	

målsättningsramar	som	Marinen	hade	skrivit	under.	Behövde	dessa	alternativ	förändras	

under	design-	och	konstruktionsfasen	skedde	detta	i	samråd	med	Marinen	som	aktör.128	

	

																																																								
125	Intervju	4	Försvarets	Materielverk	Odd	Werin	2019-09-17.	
126	Gustafsson,	Bengt,	Svensk	Försvarspolitik	1965-1995,	Kungliga	Krigsvetenskapsakademins	Handligar	Och	
Tidskrift	5	(1996),	s.	58-59.	
127	Ibid,	s.	59.	
128	Intervju	4	Försvarets	Materielverk	Odd	Werin	2019-09-17;	Intervju	3	Marinstaben,	Marinchefen	Jens	
Nykvist	2019-09-16;	Intervju	1	Marinens	Provturskommando	Sten-Gunnar	Svensson	2019-09-04.	
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4.3 Det interna maktkampsperspektivet 

4.3.1 Vilka aktörer har varit med i den avslutande beslutsprocessen vid utvecklingen av 

minröjningsfartyg? 

Ytterst	är	det	riksdagen	som	har	fattat	ett	beslut	om	anskaffning	baserat	på	regeringens	

förslag.	Detta	förslag	har	då	framtagits	i	samråd	med	Försvarsmakten	(Marinen	i	detta	fall	

före	1994)	och	FMV	och	ofta	med	stöd	av	FOI.129	Är	det	ett	större	materielprojekt	är	det	

inte	ovanligt	 att	detta	motiveras	 i	 försvarsberedningar	och	särskilt	 i	 försvarsbeslut	då	

dessa	 kan	 skilja	 sig	 från	 den	 parlamentariskt	 sammansatta	 försvarsberedningens	

förslag.130	Alla	dessa	materielanskaffningar	och	projekt	kan	endast	riksdagen	bevilja	eller	

avslå,	någon	möjlighet	att	påverka	utformningen	av	projekten	finns	inte	på	riksdagsnivå.	

Utöver	detta	är	det	också	viktigt	att	Försvarsmakten	själva	har	planerat	in	verksamheten	

med	både	tid	och	pengar	i	sin	egna	logistik-	och	materielanskaffningsplan	som	är	skriven	

på	en	löpande	tolvårsperiod.131	

Även	 försvarsindustrin	 har	 traditionellt	 haft	 påverkan	 på	 utvecklingen	 av	

Försvarsmakten	och	dess	förmågor,	inte	minst	genom	sina	fackföreningar	som	har	drivit	

på	lobbyverksamheten.132		

4.3.2 Vilka faktorer har påverkat dessa aktörers beslutsgrund vid utvecklingen av 

minröjningsfartyg? 

Från	 politiskt	 håll	 har	 en	 avgörande	 faktor	 vid	 utvecklingen	 varit	 det	 väsentliga	

säkerhetsintresset,	 VSI.	När	 något	materielområde,	 exempelvis	 undervattensdomänen,	

klassats	 som	 VSI	 blir	 det	 en	 faktor	 för	 den	 politiska	 nivån	 i	 fråga	 om	

upphandlingsprocessen.133	Denna	upphandling	kan	då	riktas	mot	en	enskild	aktör	inom	

Sverige	som	har	erforderligt	kompetens	inom	detta	område.	Under	1980-talet	och	1990-

talets	början	skedde	denna	anskaffning	mot	Karlskronavarvet,	idag	SAAB	Kockums.	Då	

																																																								
129	 Intervju	 3	 Marinstaben,	 Marinchefen	 Jens	 Nykvist	 2019-09-16;	 Intervju	 5	 Försvarsutskottet	 Allan	
Widman	2019-09-16.	
130	Intervju	3	Marinstaben,	Marinchefen	Jens	Nykvist	2019-09-16;	Intervju	2	Försvarsdepartementet	Hanna	
Jangert	&	Kjell-Ove	Schramm2019-09-17.	
131	Intervju	3	Marinstaben,	Marinchefen	Jens	Nykvist	2019-09-16.	
132	Gustafsson,	Bengt,	Svensk	Försvarspolitik	1965-1995,	Kungliga	Krigsvetenskapsakademins	Handligar	Och	
Tidskrift	5	(1996),	s.	60.	
133	 Intervju	 5	 Försvarsutskottet	 Allan	 Widman	 2019-09-16;	 Intervju	 2	 Försvarsdepartementet	 Hanna	
Jangert	 &	 Kjell-Ove	 Schramm	 2019-09-17;	 Intervju	 4	 Försvarets	Materielverk	 Odd	Werin	 2019-09-17;	
Intervju	1	Marinens	Provturskommando	Sten-Gunnar	Svensson	2019-09-04.	
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utvecklades	 produkter	 direkt	 för	 Sverige	 med	 våra	 specifika	 krav	 på	 förmågor.	

Produkterna	 anpassades	 i	 efterhand	 för	 en	 eventuell	 exportmarknad.134	 Dessa	 olika	

produkter	 och	 materielprojekt	 togs	 fram	 i	 samverkan	 mellan	 de	 berörda	 parterna	

Marinen	 och	 försvarsindustrin.	 Detta	 gav	 den	 svenska	 Marinen	 internationellt	

konkurrenskraftiga	 enheter	 till	 jämförelsevis	 låga	 kostnader.135	 Dåvarande	 chefen	 för	

Marinen	Bengt	Schuback	tar	1989	upp	detta	i	en	artikel	skriven	för	Tidskrift	i	Sjöväsendet.	

I	 denna	 artikel	 nämner	 han	 de	 positiva	 erfarenheterna	 kopplat	 till	 att	 utveckla	 och	

vidmakthålla	de	marina	 stridskrafterna	 inom	svensk	 försvarsindustri.	Det	han	 framför	

allt	 nämner	 som	 positiva	 faktorer	 är	 närheten	 mellan	 tillverkaren,	 beställaren	 och	

användaren.136	 Dessa	 faktorer	 påvisar	 även	 den	 intervju	 som	 i	 denna	 undersökning	

gjordes	med	PTK.137	

Detta	 nära	 samarbete	 blev	 efter	 Försvarsbeslutet	 1994	 förflyttat	 och	 de	

påverkansfaktorer	 som	 Marinen	 hade	 flyttades	 då	 upp	 till	 ÖB	 och	

Försvarsmaktsledningen.	Konteramiral	Torsten	Lindh	uttrycker	det	som	att	inflytandet	

och	 beslutsmandaten	 hade	 på	 tre	 generationer	marinchefer	 gått	 från	 att	 vara	 en	 chef	

direkt	underställd	 regeringen	 till	 att	bli	mer	av	en	galjonsfigur	 för	Marinen	 i	slutet	 av	

1990-talet.138	De	större	besluten	behövde	helt	enkelt	flyttas	upp	till	Försmaktsledningen	

eller	till	den	politiska	nivån.	Även	om	man	under	1980-talet	och	1990-talet	utvecklade	

ekonomiskt	konkurrenskraftiga	enheter	blev	man	ändå	tvungen	på	den	politiska	nivån	

att	ta	beslut	om	att	krympa	Försvarsmakten,	den	skulle	bli	mindre	men	vassare.139	Att	bli	

vassare	innebar	för	minröjningsförmågan	att	det	satsades	på	att	utveckla	minjakten	till	

förmån	för	den	äldre	minsvepningsmetoden.		

																																																								
134	Josefsson,	Lars	G.,	Försvarets	Framtida	Utveckling	Och	Materielanskaffning	Sett	Ur	Industrins	Synvinkel,	
Tidskrift	i	Sjöväsendet	2	(1999),	s.156.	
135	 Ibid,	 s.	156.;	 Intervju	1	Marinens	Provturskommando	Sten-Gunnar	Svensson	2019-09-04;	 Intervju	4	
Försvarets	Materielverk	Odd	Werin	2019-09-17.	
136	Schuback,	Bengt,	Framtidens	Sjöförsvar	Mellan	Hot	Och	Ekonomi,	Tidskrift	i	Sjöväsendet	1	(1989),	s.	7–
19.	
137	Intervju	1	Marinens	Provturskommando	Sten-Gunnar	Svensson	2019-09-04.	
138	Lindh,	Torsten,	Tre	År	Som	Generalinspektör	För	Marinen	-	Blev	Det	Som	Jag	Hade	Tänkt	Mig?,	Tidskrift	i	
Sjöväsendet	1	(2002),	s.	14–17.	
139	Börjesson,	Dick,	Helhet	Eller	Särintressen,	Tidskrift	i	Sjöväsendet	1	(1994),	s.	5–22.	
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4.3.3 Vilka påverkansmöjligheter har de olika aktörerna vid utvecklingen av 

minröjningsfartyg?  

Från	den	politiska	sidan	finns	det	möjlighet	att	påverka	utvecklingen	av	en	förmåga	och	

det	 arbetet	 kan	 man	 se	 i	 Försvarsberedningens	 rapport	 och	 sedermera	 i	 ett	

Försvarsbeslut.	 När	 Försvarsberedningens	 rapport	 är	 skriven	 går	 den	 tillbaka	 till	

Försvarsmakten	för	att	de	ska	få	ge	sin	syn	på	innehållet.	Det	som	Försvarsmakten	lägger	

fram,	 inom	 de	 givna	 ekonomiska	 ramarna,	 är	 förslag	 på	 vad	 som	 ska	 göras	 inom	

respektive	del	i	rapporten.140	I	rapporten	står	det	ibland	en	detaljerad	beskrivning	av	vad	

som	ska	göras	och	ibland	är	det	mer	skrivet	på	en	aggregerad	nivå.	I	det	sistnämnda	fallet	

är	det	mer	viktigt	att	Försvarsmakten	gör	en	analys	av	det	aktuella	innehållet.	Ett	exempel	

på	 detta	 är	 de	 numera	 återinförda	 antiubåtsgranatkastarna	 på	 Kosterklassen.141	 Från	

politiskt	 håll	 var	 det	 från	 början	 tänkt	 att	 dessa	 skulle	 installeras	 på	 de	 mindre	

bevakningsbåtarna	 typ	 88	 men	 efter	 ett	 betänkande	 från	 Försvarsmakten	 och	 4.	

Sjöstridsflottiljen	 blev	 resultatet	 att	 de	 placerades	 på	 den	 fartygsklass	 som	 hade	 en	

adekvat	sensor	och	även	kvalificerad	operatörsbemanning.142	Utöver	detta	kan	även	den	

politiska	 nivån	 driva	 genom	 vissa	 materielanskaffningar	 utöver	 given	 plan	 och	 ett	

exempel	på	detta	är	anskaffningen	till	helikopterförmågan	i	Afghanistan.	Detta	inköp	av	

Blackhawk	 (Hkp	 16)	 var	 så	 högt	 politiskt	 prioriterat	 att	 det	 tilläts	 ta	 plats	 i	

materielanskaffningsplanen	 medförande	 en	 omplanering	 rörande	 annan	

materielanskaffning.143	Även	minröjningsförmågan	blev	politisk	driven	under	slutet	av	

1980-talet.	Som	redan	nämnts	var	anskaffningen	av	det	sjunde	minröjningsfartyget,	HMS	

Ulvön,	beslutat	på	politisk	nivå	utan	att	det	låg	ett	förslag	från	Försvarsmakten.		

De	aktörer	som	framför	allt	hade	påverkansmöjligheter	på	minröjningsförmågan	var	dock	

Marinen	 själva	 och	 i	 samarbete	 med	 FMV	 och	 FOI	 för	 att	 anskaffa	 rätt	 förmåga	 av	

försvarsindustrin.	 Marinen	 arbetade	 med	 att	 ta	 fram	 det	 övergripande	 syftet	 samt	

målsättningsarbetet	 med	 minröjningsfartygen.	 Detta	 syfte	 och	 målsättningsarbete	

översatte	 därefter	 FMV	 till	 de	 systemmålsättningar	 som	 sedermera	 blev	 en	

byggnadsspecifikation.144	FOI	bistod	i	processen	genom	att	ta	fram	vad	som	var	möjligt	

																																																								
140	Intervju	2	Försvarsdepartementet	Hanna	Jangert	&	Kjell-Ove	Schramm	2019-09-17.	
141	FMV,	Anti-Ubåtsvapen	Återinförs,	2018.	
142	Intervju	2	Försvarsdepartementet	Hanna	Jangert	&	Kjell-Ove	Schramm	2019-09-17.	
143	Ibid.	
144	Intervju	3	Marinstaben,	Marinchefen	Jens	Nykvist	2019-09-16;	Intervju	4	Försvarets	Materielverk	Odd	
Werin	2019-09-17;	Intervju	1	Marinens	Provturskommando	Sten-Gunnar	Svensson	2019-09-04.	
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med	rådande	teknikläge	vid	projekteringen.145	FMV	är	därefter	de	som	förhandlar	fram	

ett	konstruktions-	och	byggnadskontrakt	med	vald	industri.	Denna	industri	har	därefter	

vissa	möjligheter	att	påverka	utvecklingen	och	det	genom	att	de	själva	bestämmer	vilka	

underleverantörer	som	får	leverera	olika	system	till	projektet.	Detta	övervakas	dock	från	

Försvarsmakten	för	att	materielprojektet	inte	ska	brista	i	det	nedtecknade	förmågekravet	

eller	målsättning.	Detta	sätt	att	arbeta	mellan	myndigheter,	industri	och	forskare	är	det	

som	benämns	Trippel	Helix.146	Denna	 svenska	modell	omnämns	 i	 intervjun	gjord	med	

Marinchefen	där	han	berättar	om	det	nära	samarbetet	i	syfte	att	få	fram	både	kunskap,	

kompetens	och	kostnadseffektiva	materielsystem.147	

4.3.4 Hur träffas de olika aktörerna eller organisationerna vid utvecklingen av 

minröjningsfartyg?  

Hela	 vägen	 från	 den	 politiska	 nivån	 ner	 till	 slutanvändarens	 nivå	 präglas	 av	 det	 nära	

samarbete	som	sker	över	tiden	syftandes	till	att	få	till	breda	uppgörelser.		

Försvarsberedningen	är	en	parlamentariskt	sammansatt	grupp	bestående	av	parter	från	

samtliga	partier	och	de	tar	fram	sin	rapport	tillsammans.148	Därefter	påbörjas	arbetet	 i	

Försvarsdepartementet	 med	 att	 analysera	 denna	 rapport	 och	 ge	 Försvarsmakten	 i	

uppdrag	att	ge	sin	syn	på	innehållet.	Under	arbetet	tas	ekonomiska	kalkyler	fram	och	till	

sin	hjälp	har	även	Försvarsberedningen	en	person	från	Försvarsmakten	knuten	till	sig.	Då	

det	 även	 handlar	 om	 Totalförsvaret	 och	 den	 civila	 delen	 av	 försvaret	 så	 är	 även	

Justitiedepartementet	medverkande.	Under	vägen	mot	ett	 försvarsbeslut	sker	det	 inga	

större	formella	återkopplingar	från	Försvarsmaktens	sida	utan	det	handlar	i	mångt	och	

mycket	om	informella	informationsutbyten.149		

Dessa	informella	kanaler	återfinns	även	omnämnda	i	Riksrevisionens	rapport	Materiel	för	

miljarder	–	en	granskning	av	Försvarets	materielförsörjning	från	2004.150		

Även	i	nästa	steg	av	processen	sker	det	en	mängd	informella	möten	och	det	är	på	nivån	

Försvarsmakten	–	FMV	–	PTK.	 Intervjuerna	 visar	på	 flertalet	 informella	möten	mellan	

																																																								
145	Intervju	3	Marinstaben,	Marinchefen	Jens	Nykvist	2019-09-16;	Intervju	4	Försvarets	Materielverk	Odd	
Werin	2019-09-17.	
146	 Etzkowitz,	Henry,	Trippelhelix.	 Den	Nya	 Innovationsmodellen.	Högskola,	Näringsliv	Och	Myndigheter	 i	
Samverkan.,	2005.	
147	Intervju	3	Marinstaben,	Marinchefen	Jens	Nykvist	2019-09-16.	
148	Intervju	2	Försvarsdepartementet	Hanna	Jangert	&	Kjell-Ove	Schramm	2019-09-17.	
149	Ibid.		
150	Riksrevisionsverket,	Materiel	För	Miljarder	-	En	Granskning	Av	Försvarets	Materielförsörjning,	2004.	
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samtliga	aktörer	i	syfte	att	reda	ut	alla	problem	under	resans	gång	i	syfte	att	minimera	

risken	att	den	slutliga	konstruktionen	blir	fel	och	inte	höjer	någon	förmåga.151	

Utöver	modellen	med	Trippel	Helix	framkom	även	det	som	heter	IPT-program	i	intervjun	

med	PTK.	 IPT	 står	 för	 Integrerat	 Projektteam	och	 detta	 har	 Sverige	 använt	 sig	 av	 vid	

framtagande	av	minröjningsförmågan	och	då	i	formella	sammanhang.152	Flera	intervjuer	

visar	på	de	positiva	effekter	det	medförde	att	arbeta	tillsammans	mot	ett	gemensamt	syfte	

och	mål.153	

	

																																																								
151	 Intervju	 1	 Marinens	 Provturskommando	 Sten-Gunnar	 Svensson	 2019-09-04;	 Intervju	 4	 Försvarets	
Materielverk	Odd	Werin	2019-09-17.	
152	Intervju	1	Marinens	Provturskommando	Sten-Gunnar	Svensson	2019-09-04.	
153	Ibid	2019-09-04;	Intervju	3	Marinstaben,	Marinchefen	Jens	Nykvist	2019-09-16;	Intervju	4	Försvarets	
Materielverk	Odd	Werin	2019-09-17.	
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5. Resultat/slutsatser 
I	skrivande	stund	räknas	Östersjön	till	ett	av	de	mest	trafikerade	innanhaven	i	världen.	En	

bedömning	 är	 att	 intensiteten	 på	 fartygstrafiken	 under	 en	 20-årsperiod	 kommer	 att	

fördubblas	samtidigt	som	fartygen	blir	större	i	storlek.154	Förutom	sjöfarten	är	det	också	

en	markant	ökning	av	olika	botteninstallationer,	exempelvis	vindkraftsparker,	kabel-	och	

pipelinedragningar.	 Allt	 detta	 sammantaget	 har	 gett	 att	 behovet	 av	

sjöminröjningsförmåga	 alltjämt	 efterfrågas	 då	 dessa	 installationer	 ofta	 korsar	 eller	

sammanfaller	med	de	områden	i	Östersjön	där	det	explosiva	arvet	vilar.155	

Syftet	med	denna	undersökning	var	att	undersöka	de	bakomliggande	drivkrafterna	som	

har	utvecklat	dagens	sjöminröjningsförmåga	och	den	övergripande	frågeställningen	var:	

Vilka	olika	drivkrafter	låg	bakom	utvecklingen	av	den	svenska	minröjningsförmåga?	

5.1 Rationella drivkrafter 

Sett	till	det	syfte	och	målsättningar	som	Sverige	hade	under	1980-	och	1990-talet	fanns	

det	en	röd	tråd	mellan	de	olika	handlingsalternativ,	dess	olika	konsekvenser	och	vilket	

val	det	slutligen	blev	rörande	utvecklingen	av	minröjningsförmågan.	Då	hotet	från	minan	

ökat	och	blivit	mer	avancerat	var	det	av	absoluta	nödvändighet	att	gå	ifrån	den	klassiska	

minsvepningstaktiken	och	istället	titta	på	minjakt	med	sonar.	Att	genomföra	minjakt	med	

sonar	är	säkrare	för	de	som	bedriver	minröjningen	då	fartyget	inte	behöver	passera	över	

minan	innan	den	blir	funnen.	Framtagandet	av	själva	minröjningsfartyget	följer	också	det	

rationella	 sett	 till	 den	 inhemska	 kompetens	 som	 fanns	 i	 Sveriges	 försvarsindustri	och	

framför	 allt	 dåvarande	 Karlskronavarvet.	 GRP-konstruktionen	 visade	 sig	 ha	 stora	

fördelar	 jämfört	 med	 andra	 skrovmaterial	 och	 dessa	 skrov	 används	 fortfarande	 i	

skrivande	stund	av	Marinen,	vilket	visar	att	denna	konstruktion	har	en	god	livslängd.		

5.2 Organisatoriska drivkrafter 

De	 organisatoriska	 drivkrafterna	 har	 främst	 varit	 drivande	 efter	

organisationsförändringen	 efter	 försvarsbeslutet	 1994	 där	 Marinen	 tappade	

beslutsrätten	 till	 Försvarsmakten.	 Innan	 detta	 försvarsbeslut	 var	 det	 mer	 de	

																																																								
154	 Sjöminan	 under	 Kalla	 Kriget,	Försvaret	 Och	 Det	 Kalla	Kriget	 (FOKK),	 34	 (Karlskrona:	 Printfabriken,	
2012),	s.	275.	
155	Ibid,	s.	275.	
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organisatoriska	 drivkrafterna	 mellan	 Marinen,	 FMV	 och	 försvarsindustrin	 som	 var	

gällande	 där	 de	 olika	 aktörerna	 hade	 samma	 målsättning	 med	 utvecklingen	 av	

minröjningsförmågan	men	med	olika	tillvägagångssätt.	Efter	1994	fick	Marinchefen	vara	

påverkande	gentemot	ÖB	och	Försmaktsledningen	och	detta	blev	tydligt	bl.	a.	genom	den	

internationalisering	 som	 Försvarsmakten	 förespråkade	 och	 även	 blev	 gällande	 vid	

modifieringar	av	Marinens	stridsfartyg	såsom	exempelvis	korvetter,	minröjningsfartyg	

och	även	Marinens	stödfartyg.			

5.3 Maktkampsdrivkrafter 

Det	som	har	varit	genomgående	i	både	litteraturen	samt	i	de	genomförda	intervjuerna	är	

frånvaron	 av	 maktkamp.	 Det	 som	 genomsyrat	 hela	 utvecklingen	 av	

sjöminröjningsförmågan	 har	 varit	 det	 nära	 samarbetet,	 hela	 vägen	 från	 den	 politiska	

nivån	och	ner	i	organisationen	som	har	varit	med	i	slutframtagandet	av	fartyget	och	dess	

förmåga.	Det	kan	dock	inte	uteslutas	att	det	finns	ett	bakomliggande	spel	som	inte	har	

blivit	funnet	i	vare	sig	litteraturen	eller	berättad	av	de	olika	intervjupersonerna.		

Detta	sätt	att	arbeta	tillsammans	på	har	även	fortsatt	 i	Sveriges	 framtagande	av	andra	

fartygstyper	som	t.ex.	Visbykorvetterna	där	en	av	intervjuerna	påtalade	 just	detta	med	

samarbetet	 Försvarsmakten	 –	 FMV	 –	 PTK	 –	 försvarsindustrin.	 Detta	 samarbete	 är	 en	

bidragande	faktor	till	att	Sverige	kan	konstruera	stridsfartyg	i	världsklass.			

5.4 Slutsatser och sammanfattning 

Under	 utvecklingen	 av	 den	 svenska	 minröjningsförmågan	 till	 sjöss	 har	 samtliga	 tre	

perspektiv	och	drivkrafter	enligt	Allison	och	Zelikows	teori	varit	närvarande,	dock	har	

maktkampsperspektivet	haft	en	svag	förklaringskraft.		

Då	en	konstruktion	och	framtagande	av	ett	fartyg	pågår	under	en	längre	tidsperiod	så	har	

dock	detta	förhållande	mellan	drivkrafterna	förändrats	under	tiden.	Det	hot	som	förelåg	

innan	1980-talet	fick	en	extra	dimension	i	och	med	grundstötningen	av	U	137	i	Karlskrona	

skärgård	1981.	Att	då	utveckla	ett	fartyg	för	undervattensstrid	som	kunde	verka	mot	både	

en	mina	och	ubåtshotet	blev	det	dimensionerande.	Att	resultatet	av	denna	utveckling	blev	

mycket	bra	vittnar	det	faktum	om	att	regeringen	själva	drev	genom	beställningen	av	det	

sjunde	minröjningsfartyget,	HMS	Ulvön,	utan	att	ÖB	eller	Marinchefen	förslog	detta.		

Den	drivkraft	som	framför	allt	varit	gällande	vid	denna	förmågeutveckling	har	varit	den	

rationella	drivkraften,	men	samtliga	tre	drivkrafter	har	funnits	med	i	processen.	De	andra	
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två	har	dock	haft	en	svagare	påverkan	med	den	interna	maktkampen	som	den	drivkraft	

som	minst	påverkat	utvecklingen	av	svensk	minröjningsförmåga.		

5.5 Förslag till fortsatt forskning 

Då	 denna	 undersökning	 avgränsats	 till	 de	 fysiska	 faktorerna	 som	 utgör	 en	 del	 av	 en	

krigföringsförmåga	innebär	det	att	finns	fler	delar	att	fortsätta	undersöka.	Inom	både	de	

konceptuella	delarna	samt	de	moraliska	faktorerna	återfinns	bra	forskningsmöjligheter.	

Ledarskapet,	 utbildningen	och	 taktiken	 inom	 sjöminröjning	 har	 i	 denna	 undersökning	

avgränsats	bort	och	är	vidare	förslag	till	fortsatt	forskning.		

I	tidigare	forskning	har	det	undersökts	vilka	drivkrafter	som	varit	drivande	i	utvecklingen	

av	 ytstridskrafterna	 och	 ubåtsjaktförmågan	 och	 med	 denna	 undersökning	 även	 inom	

minröjningsförmågan.	 Det	 återfinns	 andra	 förmågor	 inom	 Marinen	 som	 skulle	 vara	

intressant	att	undersöka	med	hjälp	av	denna	teoribildning	och	ett	exempel	på	detta	kan	

vara	 inom	sjöburen	 luftstrid	då	Visbykorvetterna	nu	 ser	ut	 att	 tillföras	 luftvärnsrobot.	

Vilka	drivkrafter	har	varit	avgörande	i	den	frågan?	

			

	

	

	

 



Kristofer	Frisesdal	 2019-10-03	 	

HOP	1	18-19	

Sida	50	av	53	

	

6. Referenser 
	

Abrahamsson,	Markus.	Från	Havets	Bönders	Bad-Djävlar	till	Marinens	EOD :	En	Fallstudie	

i	Svensk	Försvarstransformation.	Försvarshögskolan,	2014.	

Agrell,	Wilhelm.	Alliansfrihet	Och	Atombomber :	Kontinuitet	Och	Förändring	i	Den	Svenska	

Försvarsdoktrinen	Från	1945	till	1982.	Stockholm:	Liber,	1985.	

Allison,	 Graham	T	&	 Zelikow,	 Philip.	Essence	 of	Decision :	 Explaining	 the	 Cuban	Missile	

Crisis.	2.	ed.	New	York:	Longman,	1999.	

Andersson,	Bernt.	Ytstridskrafternas	Utveckling	Mellan	1990	Och	2010	-	Vilka	Drivkrafter	

Har	Varit	Avgörande?	Försvarshögskolan,	2014.	

Bendor,	 Jonathan	 &	 Hammond,	 Thomas	 H.	 Rethinking	 Allison’s	 Models.	 The	 American	

Political	Science	Review	86,	no.	2	(1992):	301–322.	

Berglin,	Olof.	Minröjningsfartyg	-	Nuläge	Och	Utvecklingstendenser.	Tidsskrift	i	

Sjöväsendet	2	(1985):	93–116.	

Bergström,	 Hans.	Minsvepare :	 Med	 Svenska	 Flottans	 Minsvepare	 under	 100	 År	 /	 Hans	

Bergström,	Paul	Swahn.	Falkenberg:	Marinlitteratur,	1996.	

Blomqvist,	 Rolf.	 Minröjning:	 En	 Vägvalsfråga	 Både	 Idag	 Och	 i	 Framtiden.	 Tidskrift	 i	

Sjöväsendet	2	(1989):	103–137.	

Borden,	 Steven	 A.	 Mine	 Countermeasures:	 A	 Comparative	 Analysis	 of	 US	 Navy	

Countermeasures	 1999	 vs	 2020,	 US	 Army	War	 College	 Strategy	 Research	 Project,	

2000.	

Börjesson,	Dick.	Helhet	Eller	Särintressen.	Tidskrift	i	Sjöväsendet	1	(1994):	5–22.	

Børresen,	Jacob.	“The	Seapower	of	the	Coastal	State.”	Journal	of	Strategic	Studies	17,	no.	

1	(1994):	148–175.	

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01402399408437544.		

Corbett,	Julian	S.	Some	Principles	of	Maritime	Strategy	Julian	S.	Corbett.	Uckfield,	England:	

Naval	&	Military	Press,	2013.	

Edling,	Per.	Ubåtsjaktförmågans	Utveckling	under	1980-Talet :	Ett	Resultat	Av	Yttre	Hot	

Eller	Interna	Intressen?	Försvarshögskolan,	2009.	

Esaiasson,	 Peter;	 Gilljam,	 Mikael;	 Oscarson,	 Henrik;	 Towns,	 Ann;	 Wängnerud,	 Lena.	

Metodpraktikan :	 Konsten	 Att	 Studera	 Samhälle,	 Individ	 Och	 Marknad.	 5.,	 [rev.].	



Kristofer	Frisesdal	 2019-10-03	 	

HOP	1	18-19	

Sida	51	av	53	

	

Stockholm:	 Wolters	 Kluwer,	 2017Etzkowitz,	 Henry.	 Trippelhelix.	 Den	 Nya	

Innovationsmodellen.	Högskola,	Näringsliv	Och	Myndigheter	i	Samverkan.,	2005.	

Fischerström,	 Johan.	 Dags	 För	 En	 Ny	 Utmaning	 För	 Svensk	 Minröjning?	 Tidskrift	 i	

Sjöväsendet	1	(2001):	94-98.	

Fischerström,	Johan.	Har	Minröjningsfunktionen	En	Roll	i	Den	Omdanade	Försvarsmakten?	

Tidskrift	i	Sjöväsendet	2	(1999):	192–201.	

FMV.	Anti-Ubåtsvapen	Återinförs,	2018.	https://www.fmv.se/sv/Nyheter-och-

press/Nyheter-fran-FMV/Anti-ubatsvapen-aterinfors/.	Hämtad	2019-09-20.	

Försvarsmakten.	Marinen	Hedrade	Stupade	Kamrater,	2018.	

https://forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2018/04/marinen-hedrade-stupade-

kamrater/.	Hämtad	2019-09-20.	

Försvarsmakten.	Minröjningsfartyg	Koster,	n.d.	

https://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/materiel-och-

teknik/sjo/minrojningsfartyg-koster/.	Hämtad	2019-09-20.	

Försvarsmakten.	Operativ	Doktrin	2014 :	OPD.	Stockholm:	Försvarsmakten,	2014.	

Försvarsmakten.	Taktikreglemente	För	Flottan.	1987th	ed.	Stockholm,	1987.	

Golda,	 E.	 Michael.	 The	 Dardanelles	 Campaign:	 A	 Historical	 Analogy	 for	 Littoral	 Mine	

Warfare.	U.S.	Naval	War	College	Review	51,	no.	3	(1998):	82–96.	

Gustafsson,	Bengt.	Svensk	Försvarspolitik	1965-1995.	Kungliga	

Krigsvetenskapsakademins	Handligar	Och	Tidskrift	5	(1996):	51-64.	

Hagström,	Claes-Göran.	Minröjning	under	Förändring.	Tidskrift	 i	 Sjöväsendet	4	 (1999):	

383–390.	

von	Hofsten,	Gustaf.	Örlogsfartyg :	Svenska	Maskindrivna	Fartyg	under	Tretungad	Flagg	/	

Gustaf	 von	 Hofsten,	 Jan	 Waernberg ;	 [Fartygsskisser:	 Curt	 S.	 Ohlsson].	 Stockholm:	

Svenskt	militärhistoriskt	bibl.	i	samarbete	med	Marinlitteratur,	2003.	

Josefsson,	 Lars	 G.	 Försvarets	 Framtida	 Utveckling	 Och	 Materielanskaffning	 Sett	 Ur	

Industrins	Synvinkel.	Tidskrift	i	Sjöväsendet	2	(1999):	156–161.	

Kochan,	 Neser,	 Gökdeniz,	 Özes,	 Cicek,	 Cemal.	 The	 Fracture	 Toughness	 of	 PVC/GRP	

Sandwich	 Systems	 in	 Marine	 Environment.	 Advanced	 Composites	 Letters	 17,	 no.	 1	

(2008):	23–27.	

Kustbevakningen.	 Riskområden,	 2015.	 https://www.kustbevakningen.se/hallbar-

havsmiljo/miljoraddning/andra-skadliga-amnen/oexploderad-ammunition-till-



Kristofer	Frisesdal	 2019-10-03	 	

HOP	1	18-19	

Sida	52	av	53	

	

sjoss/riskomraden/.	Hämtad	2019-09-26.	

Lindh,	Torsten.	Tre	År	Som	Generalinspektör	För	Marinen	-	Blev	Det	Som	Jag	Hade	Tänkt	

Mig?	Tidskrift	i	Sjöväsendet	1	(2002):	14–17.	

Lundvall,	Thomas.	Minjakt	 -	Erfarenheter	Av	Landsortsklassen.	Tidskrift	i	Sjöväsendet	1	

(1990):	51–55.	

Maddison,	H	&	Davis,	A.	A	Quiet	Revolution	in	Hunt-Class	MCMV	Operation	and	Support.	

Journal	of	Marine	Engineering	&	Technology	10,	no.	2	(2011):	29–36.	

Naturskyddsföreningen.	Faktablad:	Östersjön,	2018.	

https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/naturnytta/faktablad-ostersjon.	

Hämtad	2019-10-29.	

Naval	History	and	Heritage	Command.	Admiral	Forrest	P.	Sherman	-	Twelfth	Chief	of	Naval	

Operations,	 2016.	 https://www.history.navy.mil/browse-by-topic/people/chiefs-

of-naval-operations/admiral-forrest-p--sherman.html.	Hämtad	2019-09-20.	

Pollitt,	 George	 W.	Mine	 Countermeasures	 Requirements	 to	 Support	 Future	 Operational	

Maneuver.		Johns	Hopkins	APL	Technical	Digest	21,	no.	2	(2000):	280–87.	

Regeringen.	Regeringens	Proposition	1981/82:102 :	Om	Säkerhets-	Och	Försvarspolitiken	

Samt	Totalförsvarets	Fortsatta	Utveckling :	Bilagorna	3-11.	Regeringens	Proposition,	

1981/82:102.	Stockholm:	Riksdagen,	1982.	

Regeringen.	 Regeringens	 Proposition	 1986/87:95:	 Totalförsvarets	 Fortsatta	 Utveckling.	

Riksdagen,	1987.	

Regeringen.	 Ubåtsfrågan	 1981-1994 :	 Rapport	 /	 Från	 Ubåtskommissionen.	 Statens	

Offentliga	Utredningar ;	1995:135.	Stockholm:	Fritze,	1995.	

Riksrevisionsverket.	Materiel	För	Miljarder	-	En	Granskning	Av	Försvarets	

Materielförsörjning,	2004.	

Schuback,	Bengt.	En	Återblick	Efter	6	År	Som	Marinchef.	Tidskrift	i	Sjöväsendet	1	(1990):	

7–18.	

Schuback,	Bengt.	Framtidens	Sjöförsvar	Mellan	Hot	Och	Ekonomi.	Tidskrift	i	Sjöväsendet	1	

(1989):	7–19.	

Sjöminan	under	Kalla	Kriget	/	Projektledare:	Herman	Fältström ;	Redaktör:	Lars	Wigert.	

Försvaret	Och	Det	Kalla	Kriget	(FOKK),	34.	Karlskrona:	Printfabriken,	2012.	

Thurén,	Torsten.	Vetenskapsteori	För	Nybörjare	/	Torsten	Thurén.	2.,	[omarb.	Stockholm:	

Liber,	2007.	



Kristofer	Frisesdal	 2019-10-03	 	

HOP	1	18-19	

Sida	53	av	53	

	

Vennesson,	Pascal	&	Wiesner,	 Ina.	Routledge	Handbook	of	Research	Methods	 in	Military	

Studies.	Routledge	Handbooks,	2014.	

Washburn,	Alan	R.	Mine	Warfare	Models.	Calhoun:	The	NPS	Institutional	Archive,	2007:	

1–34.	

Westberg,	Jacob.	Svenska	Säkerhetsstrategier :	1810-2014.	1.	uppl.	Lund:	Studentlitteratur,	

2015.	

Wiktorin,	Johan.	Försvarsplanering	Och	Försvarskoncept	-	Skapandet	Av	

Krigföringsförmåga,	Kungliga	Krigsvetenskapsakademins	Handligar	Och	Tidskrift	2	

(2009):	53–63	

Yin,	Robert	K.	Fallstudier :	Design	Och	Genomförande	/	Robert	K.	Yin ;	 i	Översättning	Av	

Björn	Nilsson ;	[Fackgranskning:	Jan	Teorell].	1.	uppl.	Malmö:	Liber,	2007.	

	

Intervjuer	

Intervju	 1	 PTK,	 2019-09-04.	 Intervjun	 genomfördes	 med	 Örlogskapten	 Sten-Gunnar	

Svensson.	

Intervju	2	Försvarsdepartementet	2019-09-17.	Intervjun	genomfördes	med	den	marina	

stridskraftshandläggaren	Hanna	Jangert	och	kommendörkapten	Kjell-Ove	Schramm,	

militärt	sakkunnig.	

Intervju	3	Marinstaben,	2019-09-16.	Intervjun	genomfördes	skriftligen	med	Marinchefen	

konteramiral	Jens	Nykvist.	

Intervju	 4	 Försvarets	 Materielverk	 2019-09-17.	 Intervjun	 genomfördes	 med	

konteramiral	Odd	Werin,	ansvarig	för	marinmateriel	på	FMV.	

Intervju	5	Försvarsutskottet	2019-09-16.	 Intervjun	genomfördes	 skriftligen	med	Allan	

Widman.	


