
Det här är Fokus Estonia!  

  

Mål  
Det övergripande målet är en ny oberoende utredning av Estonias förlisning.   

Vi identifierar relevanta obesvarade frågor kring förlisningen. Utifrån verifierbara fakta visas 

var den partssammansatta haverikommissionen JAIC:s rapport är felaktig. Arbetet leder 
också till att felaktiga konspirationsteorier kan avslöjas och att konkreta utredningsförslag 

kan presenteras.   

  

Fokus Estonia består av en Utredningsgrupp, en Analysgrupp, en Referensgrupp, en 

Redaktion och ett Redaktionsråd.   

  

UTREDNINGSGRUPPEN  
I Fokus Estonias utredningsgrupp ingår som fasta deltagare:  

  

Björn Arvidsson, ingenjör och expert på hydraulik och mekanik. Han var en av författarna till 

”The 2021 Estonia Investigation Initiative” som sammansatte utredningsförslag till SHK och 
dess motsvarighet i Estland inför de återupptagna underökningarna 2021.  

  

Johan Ridderstolpe, mariningenjör och tidigare försvarsmaktsanställd och teknisk chef på 

Musköbasen. En av initiativtagarna till Independent Fact Group. Anlitades som teknisk 

konsult av den privata utredningen 2021 ledd av Estlands förre statsåklagare Margus Kurm.  

  

Lars Ångström, fd riksdagsledamot i Försvarsutskottet. Arbetade med tvärpolitiska hearings, 

interpellationer och motioner. Dessa pressade regeringen till flera utredningar, bland annat 

SKL:s analys av filmmaterialet och SSPA:s och HSWA:s försök att förklara Estonias 

sjunkförlopp. Talesperson.  

  

Till gruppen knyts ytterligare specialistkompetens utifrån olika behov. Det kan vara 
specialavdelningar på universitet eller ett världsledande företag inom ett specifikt område. 

Utifrån råd från vår referensgrupp vänder vi oss i huvudsak till institutioner utomlands i 

sådana frågor.  

  

Fokus Estonias utredningsgrupp publicerar POFs (Paper on findings) och Rapporter.   

  

ANALYSGRUPPEN  
I Fokus Estonias analysgrupp ingår som fasta deltagare:  

  

Anders Ulfvarsson, professor emeritus. Marine Structural Engineering, Chalmers, Göteborg. 

Teknologie doktor vid KTH i Stockholm, marin arkitektur och marin teknik.  

  

Dr. Roland Karlsson, fd haveriutredare på Statens Haverikommission (SHK).  

  



Till gruppen knyts ytterligare specialistkompetens utifrån olika behov.  

  

  

  

  

REFERENSGRUPPEN  
Fokus Estonias referensgrupp består av ett stort antal personer med hög integritet. Denna 
referensgrupp informeras om arbetet och de nya upptäckter som görs i utredningsarbetet. 

Gruppen kan tillfrågas om råd, komma med viktiga synpunkter och bidra i arbetet på olika 
sätt men ansvarar inte för innehåll i POFs, rapporter eller filmer. Gruppen har inga 

regelbundna möten.  

  

Inga Britt Ahlenius, fd generaldirektör på Riksrevisionsverket och undergeneralsekreterare för 

FN:s internrevision OIOS, FN:s tredje högsta ämbete.  
Van att analysera utredningar är hennes ståndpunkt att JAIC inte nådde upp till kriterierna 
för en riktig haveriutredning och att en ny oberoende utredning av Estonias förlisning är helt 

nödvändig.  

  

I gruppen ingår också:  

  

åklagare 
polisutredare fd 

forensiker på NOA  

fd partiledare ifrån båda politiska blocken 
advokat jurister  

fd försvarsmaktsanställda  

författare ingenjörer fd 
sjökaptener fd rederiägare 

aktiva riksdagsledamöter fd 
riksdagsledamöter fd 

sakkunniga på departement  

kommunikations strateg mfl.  

(fd innebär i samtliga fall pensionärer vilket betyder personer med mycket stor erfarenhet)  

  

Arkivansvarig  

Allt filmmaterial och annan dokumentation kopieras kontinuerligt upp på hårddiskar som, 

förutom hos de aktiva, också finns i förvar hos flera personer och i flera länder.  

  

Internationellt samarbete  

Fokus Estonia utgör en del av ett internationellt arbete med att söka ökad klarhet kring 

Estonias förlisning. Arbetet bedrivs i flera länder i Europa, Asien och USA.  Analyser som görs 
och filmmaterial som fås fram delas.  

  



Fokus Estonias filmer  

En redaktion gör film av de POFs, rapporter eller andra teman av intresse för att bidra till 

ökad kunskap kring Estonias förlisning och opinionsbildning för en ny oberoende utredning.  

Den oberoende redaktionen arbetar med ett redaktionsråd där innehåll, manuskript och 

format diskuteras. Redaktionsansvarig är Lars Ångström, fd riksdagsledamot i 
försvarsutskottet. Filmerna publiceras sedan på Youtubekanalen Fokus Estonia, 

Facebooksidan Fokus Estonia och hemsidan fokusestonia.se. Genom filmerna samlas 
swishbidrag in.  

  

Swishbidrag  

Av insamlade swishbidrag går 0% går till arvoden och produktion. 100% går till spridning av 
filmerna på sociala medier. För kontroll över att så sker finns den ideella föreningen Fokus 

Estonia.   

  

Föreningen Fokus Estonia  

Föreningens enda syfte är att kontrollera att inkommande swishbidrag används på det sätt 

som anges. I styrelsen sitter Rolf Sörman, jurist och överlevande, Åsa Ericsson, polis och Lars 

Ångström, fd riksdagsledamot i Försvarsutskottet. Extern revisor. Bank Swedbank.  

Organisationsnummer 802534-2885  

  

Ekonomi  

De som arbetar inom Fokus Estonia gör det helt utan någon ersättning.   

  

Vill du bidra till arbetet genom att hjälpa till att bära vissa kostnader, maila oss. Vår policy är 
att sådana bidrag används till sådant som behövs för löpande projekt som tex vissa 

resekostnader, hyra av konferenslokal, skylift eller eventuellt inköp av vissa externa tjänster.   

  

Kansli  

Fokus Estonia har inget kansli och har därför små möjligheter att svara på mail och vi hoppas 
på överseende med detta.  

  

Vi behövs  

Rene Arikas, ordförande i den Estniska statens haverikommission, sa på sin presskonferens 
2021 att olika privata utredningsinitiativ och undersökningar, allt ifrån Bemis/Rabes 

dykundersökning år 2000 till den privata av Estlands förre statsåklagare Margus Kurm ledda 
undersökningen 2021 är positiva och att de kan tillföra positiva saker till de statliga 

utredningarna och ambitionen att nå ökad klarhet. Flera ministrar i svenska regeringar har 

under åren sagt det vara viktigt att öka klarheten kring Estonias förlisning.  

  

Swish 123 296 11 42  

  

Tack!  

  

  



  

  


	Mål
	UTREDNINGSGRUPPEN
	ANALYSGRUPPEN
	REFERENSGRUPPEN
	Arkivansvarig
	Internationellt samarbete
	Fokus Estonias filmer
	Swishbidrag
	Föreningen Fokus Estonia
	Ekonomi
	Kansli
	Vi behövs


