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Abstract 

This study examines how stealth technology affects Swedish tactics in the naval 

arena. Could stealth technology improve the chances of successful naval warfare? 

This puts focus on three underlying questions: how stealth technology affects your 

odds, in a duel, in deceptive action, and during reconnaissance/information 

gathering?  

This requires a description of stealth technology, benefits and disadvantages, and a 

thorough picture of Swedish naval tactics. With this in mind, an analysis is 

conducted where the benefits of stealth technology are compared with Swedish naval 

tactics. The main results of this study shows that, firstly, the subject needs more 

careful research, secondly that stealth technology gives, if properly used, a tactical 

advantage.  
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1. INLEDNING 

1.1  Bakgrund 

Sjökriget skiljer sig ur många hänseenden från landkriget. Krigföring på land 

genomförs i olika miljöer, såsom skogsterräng, öppna fält eller stadsmiljö. Sjökriget 

bedrivs till sjöss, där förvisso geografiska skillnader finns, men med en gemensam 

nämnare. Möjligheten att nyttja omgivande miljö som skyl finns i stor utsträckning 

inte på öppna havet, där topografin som på land möjliggör försvarsbyggnationer och 

ger skydd saknas.1  

Visst skydd kan uppnås i skärgårdsområden och trånga farvatten, där förträngningar, 

öar och grund ger möjlighet till skydd, men samtidigt påverkar detta möjligheterna 

till manövrering och genomfart.2  

Utgångsläget är således att det är svårt att gömma sig på öppna havet, vilket skapar 

problem för sjöstridskrafter.  

Taktiken till sjöss har givetvis ändrats genom åren, och tongivande för 

taktikutvecklingen har varit vapensystemens förädling och utveckling, utvecklingen 

av sensorer samt utveckling och förnyelse av själva vapen- och sensorplattformen: 

fartygen.3 Ibland är det svårt att se huruvida tekniken eller taktiken styr 

utvecklingen.4 

1.2 SYFTE 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur den tekniska utvecklingen påverkat 

taktiken. Den tekniska utvecklingen som åsyftas är signaturanpassningen av fartyg, 

som i Sverige tagit fart och lett fram till projekt Visby.  

Fartygen kommer inom kort tas i bruk av Försvarsmakten, och undersökningen tar ett 

första steg mot att undersöka huruvida den smygteknik de representerar har förändrat 

det taktiska synsättet.  

                                                 
1 Widén, Jerker & Ångström, Jan, Militärteorins Grunder, (Stockholm: Försvarsmakten, 2005), s. 214 
2 Widén & Ångström, Militärteorins Grunder, 2005, s. 214. 
3Hughes, Wayne, P Jr, Fleet Tactics and Costal Combat, (Annapolis; US. Naval Institute, 2000) s.60-
61 
4 Werner, Christopher, Den blå boken – Marina stridskrafter ur ett militärteoretiskt perspektiv, 
(Stockholm: Försvarshögskolan, 2002), s. 87 



SJÖSTRIDSSKOLAN  UPPSATS xxxxx:xxxx  
Yrkesofficersprogrammet 06-09 2008-00-00  

Flkd David Forslund  Sida 2 (36) 

 

1.2.1 PROBLEMDISKUSSION 

Försvarsmakten har efter kalla kriget slut förändrats från invasionsförsvar till 

insatsförsvar.5 Detta har inneburit ändrat fokus, med anpassning till PfF och även 

Nato.6 Det senaste taktiska reglementet, taktikreglemente för flottan (TRFL), trycktes 

1987. Detta är nu under omarbetning och när det gäller dolt uppträdande finns i 

nuläget inget fastställt styrdokument. 

Den svenska marina doktrinen berör smyganpassning väldigt lite. Den har ett stycke 

om signaturanpassningens förmåga att ge bättre skydd samt berör att den i alla dess 

former ger möjlighet till framgång i strid.7 Således är det intressant att undersöka 

huruvida den relativt nya, oprövade tekniken har påverkat taktiken. 

1.3 PROBLEMFORMULERING - FRÅGESTÄLLNINGAR 

Problemformuleringen anger ett övergripande problem, där frågeställningar sedan 

delar upp problemet i flera delar. 

Hur påverkar smygtekniken det sjötaktiska agerandet?  

Detta leder fram till följande underliggande frågeställningar: 

Hur påverkas möjligheterna i en duellstrid fartyg mot fartyg?  

Hur påverkas möjligheten till, och förändras behovet av underrättelseinhämtning?  

Hur påverkas möjligheterna till taktisk vilseledning? 

1.4 AVGRÄNSNINGAR 

Avgränsning i rum blir svenska sjöstridskrafter och således kommer uppsatsen 

endast att beröra svensk taktik. Orsaken är att de svenska smygfartygen har 

konstrueras med en helhetssyn på smygtekniken,8 och det blir således intressant att 

undersöka hur detta påverkat taktiken. 

När det gäller smygteknik kommer fokus att ligga på de fördelar som tekniken 

skapar, snarare än de tekniska applikationerna i sig. Skälet till detta är att 

signaturanpassningsteknik finns grundligt beskriven ur ett tekniskt perspektiv i 

                                                 
5 http://www.mil.se/sv/Forsvarsmakten/Uppgifter-och-formaga/ 2009-03-19 kl. 17:15  
6 Högkvarteret 2004-09-15: Interoperabilitet avseende ledningssystem – C KRI Beslut i Stort (BIS), 
09 100:73873 
7Försvarsmakten, Doktrin för marina operationer, (Stockholm: Försvarsmakten, 2005), s. 110. 
8 Fagergren, Carl, The stealth approach, in  Navy 2000 Symposium, s. 33 
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tidigare forskning på FHS och fokus i föreliggande uppsats blir således de taktiska 

implikationerna. 

Uppsatsen kommer endast att behandla signaturanpassning av fartyg av två orsaker, 

dels ur ett omfångsperspektiv och dels ur ett taktiskt perspektiv. Taktiken kommer att 

avgränsas till svensk taktik och då utesluta flygstridskrafter, eftersom sådana inte 

finns tillgängliga hos svenska sjöstridskrafter, eller i den svenska marinen. Uppsatsen 

avgränsas således ytterligare genom att främst behandla fartyg mot fartyg. 

Därigenom utesluts agerande exempelvis med sjömålsrobotbestyckade ubåtar. 

Uppsatsen kommer endast att fokusera på väpnad strid eftersom tidigare forskning 

behandlat lägre konfliktnivåer. Detta innebär uppträdande högre upp i konfliktskalan, 

under krig och krigsliknande förhållanden.  

Taktiken avgränsas från 1987 fram till nu och koncentrerar sig på svensk 

ytstridstaktik. Ytstridsperspektivet väljs med hänseende till ytstridsförmågan hos de 

smyganpassade fartygen.  Uppsatsen kommer endast att behandla TRFL, och 

utvecklingen av det taktiska reglementet för marinen (TRM), och därmed utesluta 

Taktikreglemente Ytattack (TRYA) och eventuellt nytt smygtaktiskt reglemente. 

Skälet till detta är förutom uppsatsens omfång, även sekretessen som starkt begränsar 

forskning i dessa publikationer.  

Internationellt smyganpassas större ytstridsfartyg, men inte exempelvis 

minröjningsförband. Det valda ytstridsperspektivet representerar den grundlägganden 

funktionen i sjökriget, nämligen att oskadliggöra motståndarens fartyg, där 

vapeninsatsen är det viktigaste medlet för strid.9 Även aspekten offensiv/defensiv 

spelar in, samt direkt eller indirekt påverkan av motståndaren. Ett 

minröjningsförband kan exempelvis röja utlagda minor, men endast ytstridsförbandet 

har möjligheten att påverka fienden direkt, genom verkanseld med sjömålsrobot. 

Sjömålsrobotens påverkan anses dessutom av flera bedömare vara central i sjökriget, 

och därav fokus på ytstrid.10 

                                                 
9 Chefen för Marinen, Taktikreglemente för Flottan, (Stockholm: Försvarets Läromedelcentral, 1987), 
12:8, 12:32 
10 Hughes, Fleet Tactics and Costal Combat, 2000, s. 149 
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1.5 TEORI 

Kommendör Wayne P. Hughes Jr anser att taktik och teknik är så sammankopplade 

att de är omöjliga att separera.11 Därför måste en god taktiker känna till vapnens 

beskaffenhet, dess för- och nackdelar, för att känna till taktiken. Teknik anses även 

vara en av de största drivkrafterna bakom den snabba utvecklingen av militär 

taktik.12 Historien visar på många exempel där ny teknik tas i bruk utan att bland 

annat taktisk hänsyn tas. Två exempel är hämtade från landarenan. Det första gäller 

fransk-tyska kriget 1870-71 där fransmännen utvecklat en vevdriven kulspruta av 

amerikansk gatlingmodell. Hemlighetsmakeri hade dock hindrat dem från att fundera 

över hur den skulle infogas i den befintliga armén. Därav användes den felaktigt och 

fick inte något genomslag utan ansågs som en felsatsning.13 Med första och andra 

världskriget som facit vet vi att så inte var fallet. Ytterligare ett exempel är den 

brittiska utvecklingen av stridsvagnen under första världskriget. Britterna utvecklade 

den under första världskriget, men då deras strategi under kriget var defensiv 

utvecklades dess fulla potential istället av tyskarna under mellankrigstiden, vilket 

ledde fram till initiala framgångar i andra världskriget.14  

Kommendör Peter Bager skriver i Tidskrift i Sjöväsendet (TiS) att sjökriget alltid, i 

större eller mindre grad, påverkats av teknikutvecklingen, och därmed också 

taktiken. Han påpekar att varje del i utvecklingen krävt en taktisk utveckling, men att 

detta har skett i olika takt.15 Doktrin för marina operationer anger också nytillförd 

teknik som ett av skälen till taktikutveckling.16 Tekniken påverkar, även om den inte 

utgör den enda förändringsfaktorn. Människans förmåga att konstruera och använda 

olika vapen, vapensystem och redskap har varit den enskilt största faktorn när det 

gäller att förändra krigföringens premisser och konsekvenser.17 

Diskussionen är välkänd, den senaste tiden har debatten handlat om bland annat 

utvecklingen av informationsteknik och precisionsvapen kopplat mot krigföring. 

Detta har skett under olika begrepp, exempelvis Network-Centric Warfare (NCW), 

                                                 
11 Ibid s.25 
12 Axberg, Stefan, “Military Technology as Science”, i Axberg, Stefan & Foghelin (red.) Perspective 
on military technology, (Stockholm, Kungl. Krigsvetenskapsakademin, 2006) s. 67-68 
13 Agrell, Wilhelm, Morgondagens krig,), s.29 
14 Ibid., s. 30-33. 
15 Bager, Peter, ”Tekniksprång och taktikutveckling, haltande eller i takt”, i Tidskrift i Sjöväsendet, nr 
2, 2001 s. 137-139 
16 Försvarsmakten, Doktrin för marina operationer, (Stockholm: Försvarsmakten, 2005), s. 107 
17 Agrell, Wilhelm, Morgondagens Krig, 2000, s.15 
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mer känt i Sverige som Nätverksbaserat försvar, (NBF). Diskussionen har här gällt 

huruvida ny teknik kan komma att skingra krigets dimma och minska de friktioner 

som Clausewitz beskriver. 18 

En central del i teknikutvecklingen är sambandet medel-motmedel. När en part 

uppfinner ny materiel eller använder befintlig materiel på nytt sätt (förändrad taktik) 

kommer givetvis en antagonist eller presumtiv motståndare till denne att fundera 

över motåtgärder. Således är cykeln medel-motmedel igång. Enligt Agrell är dessa en 

förklaring till stora delar av krigföringens evolutioner, medan de knappast förklarar 

de stora prestandasprången.19  

Sjökrigshistorien påvisar många exempel på vad kombinationen av tekniska 

landvinningar och därefter anpassat taktiskt uppträdande betyder för utgången av 

militära konflikter. På det sättet kan både överraskningseffekter och 

vilseledningseffekter uppnås.20  

Gällande sambandet mellan teknisk utveckling och taktiskt nyttjande finns ett 

svenskt modernt exempel. När marinen, efter ubåtskränkningarna under senare 

hälften av 1900-talet, fick uppgifter som inte kunde lösas med dåvarande materiel 

tillfördes ny. Den tekniska nivån stämde inte med hotnivån.  

När vapensystem införskaffades från andra länder blev det första problemet att 

anpassa dessa till de svenska vattnen (exempelvis har olika salthalt stor betydelse). 

När sedan sensorer och vapensystem var anpassade behövdes fortfarande taktiska 

koncept utvecklas.21  

Slutligen är det viktigt att skapa tilltro till taktikförändrande teknik, för att den ska bli 

rätt använd, eller överhuvudtaget använd.22 

                                                 
18 Wikström, Niklas, Rossander, Erik, Henricsson, Ulf, Frisk, Göran, Salsing, Christer, Gemensam 
strid, ledning på operativ och taktisk nivå i ett nätverksbaserat flexibelt insatsförsvar, (Stockholm: 
Försvarshögskolan, 2005) s. 7-9 
19 Agrell, Morgondagens krig, 2000, s.26 
20 Furustig, Hans, Marin Vilseledning, FOA 1998, s. 9. 
21 Engewall, Thomas, E,  “The Naval Arena”, i Axberg, Stefan &Foghelin, Jan,(red), Perspectives on 
Military Technology, s.107  
22 Klum, Peter, (et al) Värdering avvägning TK/SAT en förstudie, FOI 2005, s .10 
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1.6 DEFINITIONER  

För att kunna genomföra undersökningen behövs klara definitioner av vad som ska 

undersökas. Därför kommer följande två begrepp definieras närmare eftersom de 

ingår i problemformuleringen. 

1.6.1 SMYGTEKNIK/SIGNATURANPASSNINGSTEKNIK 

Smygteknik är ett samlingsbegrepp för de tekniska åtgärder som görs för att 

minimera möjligheter till upptäckt av exempelvis en farkost. Farkosten blir upptäckt 

av olika sensorer, från det mänskliga ögat till radar eller värmekamera. Exempel på 

åtgärder för att minska upptäcktsrisken kan vara formgivning och ytbeläggning för 

att minska möjligheten till upptäckt med radar, isolering för att minska utsänd 

värmestrålning samt åtgärder för att minska utsänt buller, och minskad magnetisk 

påverkan.23   

Det hela innebär att försvarsmateriel, i det här fallet sjöstridskrafter skall ha minimal 

eller anpassad kontrast mot bakgrunden, givet olika sensorer.24 Framgent kommer 

begreppet smygteknik att användas för att beteckna den teknik som används för att 

signaturanpassa fartyg. 

1.6.2 TAKTIK (SJÖTAKTIK) 

För att definiera sjötaktik bör avstamp tas i det allmänna begreppet taktik. Den kände 

militärteoretikern Carl von Clausewitz definierar taktik som  

”Läran om stridskrafternas användning i strid”.25  

För att applicera taktik på sjöarenan och därmed definiera sjötaktik lägger vi till en 

definition från den amerikanske kommendören Wayne P Hughes, författare till ett av 

de moderna verken om sjötaktik:  

”The handling of forces in combat; acts of deployment, 

maneuver, and application of combat power…Sound tactics are 

procedures that employ forces to attain their full combat 

potential“ 26 

 

                                                 
23 Nationalencyklopedin, www.ne.se/artikel/310279 , 2008-11-11, kl 1255 samt Sellin, Lennart & 
Ousbäck, Jan-Olov, ”Hårdsatsning på smygteknik”, FOA-tidningen Juni 1989, s. 25-26. 
24 FOI, Systemrapport 2003, kap 13 SKYDD, s. 31. 
25 Carl von Clausewitz, Om kriget (Stockholm: Bonnier Fakta Bokförlag AB, 1991), s. 88. 
26 Hughes, Fleet Tactics and Costal Combat, 2000, s. 351 
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Slutligen, flottans definition från 1987års taktikreglementet:  

”Taktik är en sammanfattande benämning på de varierande 

medel och metoder som används för att i varje situation på bästa 

sätt nå ett bestämt syfte med striden och övrig verksamhet som 

hänger samman med den.”27 

Med dessa definitioner kan vi smalna av och definiera sjötaktik som 

sjöstridskrafternas användning i strid, samt de medel och metoder som används för 

att bäst uppnå ett bestämt syfte med sjöstriden. Detta kommer framgent i uppsatsen 

gälla som definition på sjötaktik. 

1.7 ANTAGANDE 

Då specifika prov, försök och mätningar med signaturanpassade fartyg givetvis är 

sekretessbelagda kommer redovisning av specifika detaljer angående olika system ej 

vara möjligt. Därför kommer uppsatsen att bygga på antagandet att 

signaturanpassningen av fartyg gett goda resultat, något som stöds av de få öppna 

resultat som finns.28  

1.8 DISPOSITION 

Uppsatsens inledande kapitel behandlar syfte och problemformulering, redogör för 

teoretisk grund, definierar centrala begrepp, samt bakgrund till uppsatsen. Kapitel två 

beskriver den vetenskapliga metod som används, samt hur forskningsläget ser ut. 

Kapitlet diskuterar dessutom materialet som legat till grund för uppsatsen, ur ett 

källkritiskt perspektiv. I tredje kapitlet beskrivs smygtekniken, dess innebörd samt 

fördelar och nackdelar. Fjärde kapitlet undersöker svensk sjötaktik. Här återfinns en 

kort beskrivning av den transformering som svensk sjötaktik har genomgått under de 

senaste femton åren.  

 I femte kapitlet förs diskussion och analys, vilket leder fram till uppsatsens 

slutsatser, samtidigt som förslag ges på fortsatta forskningsområden. 

 

                                                 
27 Chefen för Marinen, Taktikreglemente för Flottan, 1987, Inledning 
28 Mer om detta i kapitel 3  
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2. VETENSKAPLIG METOD 

Undersökningen kommer att genomföras som en deduktiv29 undersökning, med 

kvalitativ metod.30 Genom att använda denna finns möjligheten att skapa en djupare 

kunskap med ambition att förstå och analysera helheter.31 Först genomförs en 

kvalitativ bearbetning av den litteratur och de publikationer som beskriver dels 

signaturanpassningsteknik och dels sjötaktik. Detta underlag kommer att bilda basen, 

varpå undersökningen sedan smalnar av med hjälp av intervjuer. Dessa kommer att 

riktas mot sjöofficerare med erfarenhet av svensk sjötaktik och dess tillämpningar, 

samt projektledaren för utvecklingen av det nya taktiska reglementet för marinen. 

Den kvalitativa metoden har valts då den anses ge bäst resultat kopplat till 

frågeställningen. Att använda kvalitativ metod på ovanstående problemformulering 

innebär möjlighet att få en djupare kunskap och förståelse, istället för en 

fragmentiserad kunskap som ofta erhålles vid kvantitativa undersökningar.32 Detta 

eftersom den kvalitativa metoden ofta har ett förståelseinriktat syfte som grund.33 Ett 

problem med den kvalitativa bearbetningen är att den riskerar att präglas av personen 

som genomför den.34 Detta vägs upp genom att intervjuerna genomförs sist i 

undersökningen, och endast för att komplettera annan empiri. Därav har ansats tagits 

i vedertagen litteratur och risken för att den personliga prägeln tar överhand 

minimeras. Esaiasson (et al) beskriver en risk att en författares förförståelse 

påverkar35, vilket vägs upp genom att dels uppmärksamma problemet, dels genom att 

litteraturstudierna och intervjuerna kompletterar varandra.  

De svagheter som identifierats med vald metod är framförallt mängden relevant 

litteratur, där det hade varit önskvärt att komplettera viss litteratur med annan. 

Uppsatsens relevans vägs istället upp av kompletterande intervjuer. Ett exempel på 

hur detta sker är gällande TRFL. Detta reglemente, som numera är upphävt, håller på 

                                                 
29 Thurén, Torsten, Vetenskapsteori för nybörjare (Stockholm, Liber AB, 2006), s.23 
30 Hallenberg Jan, Ring Stefan, Rydén Birgitta, Åselius Gunnar, Om konsten att tänka, granska och 
skriva på ett vetenskapligt sätt – En introduktion i metodlära, (Kompendium, 2008-09-04), et al. s. 12 
31 Davidsson, Bo & Patel, Runa, Forskningsmetodiktens grunder, Att planera, genomföra och 
rapportera en undersökning, Studentlitteratur, Lund, 1991, s. 99 
32 Ibid, s. 99 
33 Hallenberg, et al. Om konsten att tänka, granska och skriva på ett vetenskapligt sätt – En 
introduktion i metodlära, s. 13. 
34  Davidsson, & Patel, Forskningsmetodiktens grunder, Att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning, 1991, s. 100. 
35 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Wängerud, Lena, Metodpraktikan, Nordstedts 
Juridik, Stockholm, 2002, s. 246 
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att ersättas med ett liknande som skall gälla för hela marinen. Sjöstridsskolan har fått 

i uppdrag att ta fram det nya taktiska reglementet för marinen. För att väga upp detta, 

kommer en intervju att genomföras för att validera de stycken ur TRFL, som används 

i uppsatsen. Dessutom ger intervjun en första bild av TRM, vilket möjliggör en 

verifiering av uppsatsens syn på taktik. Genom intervjuer inhämtas således en bild av 

dagsläget, och bristen på ett aktuellt reglemente uppvägs.  

För att svara på frågeställningarna har uppsatsens kapitel ordnats i följande ordning: 

Det första empirikapitlet behandlar smygteknik och främst dess innebörd samt 

fördelar och kritik genom deskriptiv metod.36 I det andra empirikapitlet kommer 

sjötaktik att behandlas med deskriptiv metod, med fokus på den svenska 

tillämpningen. I kapitlet slutsatser genomförs diskussion där smygteknikens fördelar 

kopplas mot den svenska sjötaktiken. Med uppsatsens teori som militärteoretisk 

bakgrund kopplas diskussionen om taktik- och teknikutvecklingen till nuvarande 

utveckling. 

                                                 
36 Ejvegård, s. 32 
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2.1 INTERVJUER 

Intervjuer genomförs för att utöka det empiriska underlaget, som komplement till 

litteratur inom smygteknik såväl som sjötaktik.  

Skälet till att genomföra intervjuer är flera. För det första är TRFL från 1987 och 

håller på att ersättas med TRM. Smygtekniken är dessutom relativt ny och oprövad. 

Forskningsområdet kan anses vara ett någorlunda nytt område. Således är 

samtalsintervjuer en bra metod, för att ge sig in på outforskade fält, när den övriga 

forskningen kompletteras.37  

Majoriteten av intervjuerna gjordes i syfte att närmare undersöka smygteknikens 

eventuella fördelar. Huvudfokus var där den taktiska tillämpningen av smygteknik, 

även om en del också handlade om svensk sjötaktik och dess utveckling.  

En intervju genomfördes i syfte att undersöka taktikutvecklingen på gemensam nivå, 

nämligen med projektledaren för arbetsgruppen som utvecklar det nya taktiska 

reglementet. Här var huvudsyftet att undersöka diskrepansen mellan TRFL och 

TRM. 

Löpande i undersökningen redovisas resultat från intervjuerna, för att ytterligare 

tillföra empiriskt underlag i de olika kapitlen.  

2.1.1 GENOMFÖRANDE 

Informanterna kontaktades via e-brev där undersökningen i korta drag presenterades 

samtidigt som de tematiska frågorna för intervjun bifogades. Intervjuguiden innehöll 

sedan ett antal uppföljningsfrågor till varje tematisk fråga, som underlag för 

fördjupning. Detta gav informanterna möjlighet att mentalt förbereda sig för de 

övergripande frågeställningarna, men lämnade detaljerna tills själva intervjutillfället. 

Detta skapar möjlighet till reflektion, men samtidigt undviks att de i förväg skapar 

svar avsedda att ställa dem i god dager. Intervjun är således utvecklad delvis enligt 

trattmodellen. Denna eftersträvar en bred öppning, med stora öppna frågor, för att 

sedan smalna av och gå på djupet med mer specifika frågor.38 Intervjuerna 

genomfördes på informantens arbetsplats, antingen kontor eller hytt och 

dokumenterades med diktafon, tillsammans med anteckningar. 

                                                 
37 Esaiasson, et al, Metodpraktikan, 2002, s. 281 samt 285. 
38 Kylén, Jan-Axel, Att få svar, Stockholm: Bonniers, 2004 s. 31 
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Det fanns viss diskrepans mellan intervjuguiderna, mellan den som riktade sig till 

projektledaren för det nya taktiska reglementet, och övriga. Detta handlade främst 

om frågor om TRM. 

2.1.2 URVAL 

Urvalsgruppen består av sjöofficerare med god kännedom om, samt stor erfarenhet 

av svensk sjötaktik. I många av fallen har de dessutom goda kunskaper i smygteknik. 

Urvalet har dels skett mot chefsbefattningar39 på provturskommandot för 

Visbysystemet. Dessutom har en fartygschef på annan korvettyp intervjuats, för att ta 

del av andra tankar än de som återfinns på provturskommando Visby. Således ökas 

validiteten/relevans, eftersom provturskommandot, skilt från övrig verksamhet, kan 

ha en egen uppfattning om smygteknikens fördelar.  

Central källa gällande taktikutvecklingen har varit Sjöstridsskolans projektledare för 

det nya taktiska reglementet, där det så kallade snöbollsurvalet40 länkat vidare till 

andra intressanta informanter. Dessutom har ordföranden i Arbetsgrupp signatur II 

(AG Signatur II) intervjuats, för att ge ytterligare en bild av utvecklingen inom 

marinen. 

2.2 FORSKNINGSLÄGE  

På FHS finns sedan tidigare en C-uppsats på ämnet. Den behandlar 

Signaturanpassningens betydelse för fartyg vid internationella insatser och har 

givetvis tagits i beaktande vid denna uppsats. Gällande området teknik och taktik 

finns ytterligare en uppsats, som behandlar Teknik eller taktik – om framgång i den 

marina arenan. Här berör diskussionen teknik eller taktik ur ett 

framgångsperspektiv. I övrigt finns artiklar som berör ämnet, framförallt i TiS men 

även i Vårt Försvar och annan facklitteratur. I övrigt har ingen annan forskning 

påträffats. 

2.3 LITTERATUR OCH KÄLLDISKUSSION 

Gällande källkritiken har äkthetskravet minst relevans, då all litteratur är samtida och 

intervjuerna genomförs och dokumenteras av författaren. Snarare är oberoende och 

tendens mer gällande då många av källorna angående smygteknikens fördelar 

                                                 
39 C PTK, samt FC 
40 Esaiasson, et al, Metodpraktikan, 2002, s. 286. 
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kommer från sjöofficerare med placering på FMV eller PTK. Detta har både för- och 

nackdelar. Givetvis är det bra att de har operativ erfarenhet från taktiskt användande 

av sjöstridskrafter. Det är dock en nackdel att de tillhör FMV och de facto är 

placerade mellan försvarsindustrin och försvarsmakten, i ett beroendeförhållande till 

myndigheten. Det går även att spekulera i huruvida provturskommandot antingen 

besitter speciell kompetens angående smygteknikens fördelar, eller av olika 

anledningar skönmålar denna beroende på eventuell lojalitet.41 Detta kontrolleras 

genom att i urvalet ta med exempelvis informanter från andra förband.  

Hughes Fleet Tactics and Costal Combat, har, vilket antyds i titeln, inte bara fokus 

på USA:s och till viss del Nato:s taktik, utan även kustnära strid, och det moderna 

begreppet littorials, något som även antyds i titeln – costal combat. Med förbehåll för 

att han besitter ett amerikanskt perspektiv, har uppgifterna till stor del korrelerats 

med Christopher Werners Den blå Boken, där många av uppgifterna fått en svensk 

tolkning. Werners Den blå Boken ger främst inte någon ny information, men 

eftersom den beskriver bland andra Hughes teorier, kan det svenska perspektivet 

ytterligare verifieras. 

När det gäller empirin kommer uppgifterna från litteraturen att växlas med 

intervjuresultaten och befintligt taktiskt reglemente för att få en korrekt bild. 

Intervjuerna blir dessutom inbördes övervakade gällande tendens, då en granskning 

och korrelering mellan dem sker. 

                                                 
41 Esaiasson, et al, Metodpraktikan, 2002, s. 312. 
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3. SMYGTEKNIK  

3.1 BAKGRUND 

Det som smygteknik eller signaturanpassning innebär är egentligen vad krigsmän på 

land strävat mot och sysslat med under alla tider – att med alla till buds stående 

medel kamouflera sig och därmed avgöra själv om och när man visar sig för 

motståndaren. Havsytan ger som bekant inte mycket att gömma sig bakom. Därför 

har dolt uppträdande i sjökriget länge varit förbehållet ubåtar. Även om det med 

sensorer varit möjligt att detektera ubåtar, är dessa generellt mycket svårupptäckta 

och kan därför i många lägen välja att ses eller inte. Detta sätt att genom dolt 

uppträdande förbättra sina odds är något som ytfartygen länge önskat.42 Tidigare var 

möjligheterna till dolt uppträdande små, inte bara avseende havets form, utan även 

stridsavstånden. Eftersom kriget fördes på mindre ytor och inom små avstånd fanns 

inte möjligheterna, så när som att gömma sig i utlagd rök.43 Numera finns flera 

exempel på hur signaturanpassning sker hos olika plattformar. Detta ger inte 

möjlighet till samma dolda uppträdande som en ubåt, men leder till en rad andra 

fördelar. Internationellt sett har bland andra Frankrike redan fartyg i aktiv tjänst där 

smygtekniken använts inom flera områden. Dessa är dessutom exporterade i andra 

versioner, till bland andra Taiwan.44 

Sverige tog tidiga initiativ inom området. Man stod inför ett vägskäl, antingen att 

göra fartygen svårare att detektera, eller att göra dem mindre sårbara. Under slutet på 

åttiotalet kom flottan fram till att signaturanpassning skulle ge bäst möjlighet till 

överlevnadsförmåga och således operationell effektivitet.45 Resultaten från 

testfartyget HMS Smyge visade att signaturanpassning var det bästa sättet för att öka 

överlevnadsförmågan på ett kostnadseffektivt sätt.46  

Det finns två huvudinriktningar när det gäller användandet. Dels som självskydd, för 

att bättra på överlevnadsförmågan, dels för att taktiskt nyttja det minskade 

upptäcktsavståndet. 

                                                 
42 Engewall, Thomas E, Visbykorvetten, i Vårt Försvar, nr 3, 2000. 
43 Hughes, Fleet Tactics and Costal Combat, 2000, 187. 
44 Jane’s Fighting Ships, www.janes.com 2009-03-17, kl 1053, sökord La Fayette 
45 Engewall, Thomas, Visbykorvetten – Vårt Försvar, 2000. samt Fagergren, Carl, The Stealth 
Approach, in NAVY 2000, symposium, s. 33. 
46 Fagergern, Carl, The Stealth Approach, in NAVY 2000 Symposium, s. 33 
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3.2 VAD INNEBÄR SMYGTEKNIK? 

Smygteknik, eller signaturanpassningsteknik, skall anpassa ett föremåls signatur. 

Signatur kan förklaras som hur en viss sensor ser och uppfattar föremålet. Det är 

dock också växelverkan mellan föremålet och bakgrunden, eftersom detta påverkar 

hur en sensor uppfattar ett föremål. Signaturanpassningen strävar efter att minska 

kontrasten mellan föremålet och bakgrunden.47   

På havet gäller således att föremål som syns kan bekämpas, något som inte bara 

innebär att ses med blotta ögat - visuellt. Det kan även innebära upptäckt med 

sensorer som radar eller värmekameror, såväl som att egen utstrålning av 

elektromagnetiska pulser, buller eller magnetisk signatur kan detekteras. Exempel på 

sådant kan vara radar- eller radiostrålning samt buller från maskineri.  

Studierna av HMS Smyge gjorde klart att det var viktigt att låta 

signaturanpassningen genomsyra hela projektet.48 Signaturanpassning sker således 

över hela spektrat, för att minska möjligheten för en kombination av sensorer att 

detektera det signaturanpassade.49 Det innebär åtgärder, såväl aktiva som passiva, för 

att minska signaturen jämfört med bakgrunden. Detta skedde inom områdena: nära 

infrarött, termisk IR, radarområdet, akustik, magnetik, samt genom åtgärder som 

reducerar egna sensorers detektionsrisk. FOI talar om ett signaturstaket, där varje 

signatur är en spjäla i det staket som skall förhindra upptäckt. Den lägsta spjälan är 

den signatur, där skillnaden i kontrasten mellan föremål och bakgrund är störst - och 

därmed lättast att detektera.50 Fartyg som signaturanpassats har givetvis bättre och 

sämre sidor. Eftersom det i vissa fall handlar om visad area gentemot motståndarens 

sensorer (och även vapensystems sensorer) kan olika delar av fartyget ha bättre eller 

sämre signatur. Exempelvis är ett normalt byggt fartyg vanligtvis sett förifrån en 

mindre signatur än om det är sett från långsidan. Detta gäller givetvis även optiskt, 

det blir mindre fartyg att se. Eftersom fartygen har signaturanpassats med hänsyn till 

en rad signaturer, finns således bra och sämre sidor att visa upp, beroende på vad 

man döljer sig för. Enkelt uttryckt blir fartyget mer svårdetekterat, även med blotta 

                                                 
47 Gustafsson Magnus, Gustafsson Nils, Nilsson Stefan, Rahm Jonas, Rasmusson Johan & Zdansky 
Erik, Så ska smygfarkosterna upptäckas, i Tidningen Framsyn, nr 2, 2002 
48 Fagergren, Carl, “The stealth approach”, in Navy 2000 Symposium, s. 33 
49 Marcusson, Gunnar, Signaturanpassningens betydelse för fartyg vid internationella insatser, 
(Stockholm: Försvarshögskolan, C-uppsats, ChP T 02-04),s. 10 
50 Gustafsson Magnus, Gustafsson Nils, Nilsson Stefan, Rahm Jonas, Rasmusson Johan & Zdansky 
Erik, ”Så ska smygfarkosterna upptäckas”, i Framsyn, nr 2, 2002 
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ögat, rakt förifrån. Ett exempel är radarmålarea, där man exempelvis som en del i 

försvar mot inkommande sjömålsrobot har att manövrera så att fartyget visar så liten 

radarmålarea som möjligt.51 

Den högsta nivån av signaturanpassning är givetvis att vara omöjlig att detektera, det 

är att vara osynlig. På nivåer under den kan signaturanpassningen leda till att även 

om ett fartyg blir detekterat är det svårt att avgöra om det är ett stort eller litet fartyg, 

om det överhuvudtaget är ett fartyg eller om det är ett falskt eko. Exempelvis 

Visbykorvetterna har siktat på nivåer någonstans under den allra högsta, och bör 

således ha god förmåga att gömma sig, inte minst bland öar, små radarekon etc.52 Det 

verkar också som detta har uppnåtts, vid gång i engelska kanalen blev en 

Visbykorvett anropad av brittiska sjötrafikkontrollen, eftersom de inte hade något 

radareko på den transpondersignal som fartygets AIS sände ut.53 Ett riktmärke för de 

högre nivåerna torde vara minskad radarmålarea, såväl som andra signaturer med 

ungefär 50-75 %, något som amerikanska bedömare anser rimligt.54  

Vid de högre nivåerna av signaturanpassning är dessutom vädret av stor vikt, då 

fartygens sensorer kan påverkas av exempelvis sjöhävning.55 Den springande 

punkten är att enskilt fartyg och dess fartygschef måste veta exakt på vilka avstånd 

fartyget detekteras och med vilka sensorer.56 Sjöstridsskolans AG signatur II föreslår 

i sin slutrapport inrättandet av ett taktiskt beslutsstödssystem ombord för att stödja 

och underlätta detta.57 Systemet föreslås prediktera detektionsavstånd såväl som 

röjningsavstånd. De främsta fördelarna med detta skulle vara dels förmågan till 

spaningsöverläge, dels möjlighet att manövrera så att motståndaren inte uppnår 

spaningsöverläge, samt möjlighet till riskhantering.58 

                                                 
51 Introduktion till fartygsburna Motmedelssystem, Sjöstridsskolan, LedTkS, utgåva 2, september 
2008, s. 14. 
52 Engewall, Thomas, E, “The extreme littorals and the Visby corvette as a part of the Swedish 
Maritime Security Concept”, i Tidskrift i Sjöväsendet, nr 2, 2003, s 114 
53 Olovsson, Anders, ”Om Visbysystemet ur ett FC-perspektiv” i Tidskrift i Sjöväsendet, nr 2, 2007 
54 O’Hanlon, Michael, Technological change and the future of warfare, (Washington DC: Brookings 
Institute: 2000), s. 79. 
55 Fagergren, Carl, “The stealth approach”, in  Navy 2000 Symposium, s. 33 
56 Intervju, C PTK, 2009-03-09 
57 AG Signatur II Slutrapport, bil 1,2007-22-23, SSS beteckning: H 21 800:6007, s. 20. 
58 AG Signatur II Slutrapport, bil 1,2007-22-23, SSS beteckning: H 21 800:6007, s. 21. 
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Slutligen är det viktigt att poängtera att allt som en part företar sig, kommer att ge 

effekt relativt motståndaren. Det räcker således inte med att skjuta fort, om 

motståndaren skjuter snabbare.59  

                                                 
59 Hughes FLEET TACTICS and Costal Combat, 2000 s. 44 
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3.3 SMYGTEKNIKENS EFFEKTER 

3.3.1 SKYDD  

Med signaturanpassning ökar överlevnadsförmågan60, vilket innebär att nyttjaren får 

mer effekt per plattform. Om ett signaturanpassat fartyg blir beskjutet med 

sjömålsrobot är chanserna större att undgå bekämpning. För att hitta sitt mål har 

roboten en målsökare, som kan vara olika typer av sensorer, exempelvis radar eller 

IR.61 En minskning av signaturerna gör givetvis fartyget svårare att upptäcka, även 

för robotens målsökare. När det egna signaturen minskar påverkar detta även 

motmedelssystemen. Detta kan jämföras med en nål i en höstack, om nålen minskar 

eller ökar i storlek, krävs mindre respektive mer hö i stacken för att gömma nålen. 

Motmedelssystemen får således förbättrad verkan eftersom fartygets signatur är 

mindre än den som projiceras av motmedelssystemet.62 

En trend är också att man frångår skydd i form av pansarplåt och storlek och istället 

skapar skydd genom vilseledande åtgärder, geografiskt skydd och spridning.63 Detta 

var den initiala önskade effekten som den svenska flottan hade i åtanke vid 

utvecklingen av Visbyklassen.64   

3.3.2 TIDSFAKTORN 

Ett smyganpassat fartyg får dessutom möjligheter att agera på mer aktivt sätt. 

Fartyget kan finnas i ett område och med hjälp av sina sensorer, aktiva eller passiva, 

genomföra övervakning (som leder till en lägesbild över området). Detta kan ske 

med vetskapen att andra enheter, såväl på land som till sjöss, kommer att upptäcka 

fartyget väldigt sent. Detta skapar då en tidsvinst relativt andra enheter.65 Det 

smyganpassade fartyget kan alltså befinna sig i områden, där hotbilden annars inte 

medger närvaro.  

För att placera tidsvinsterna i ett sammanhang bör tempots betydelse poängteras. 

Tiden är av väsentlig betydelse för framgången i strid. Samordningen i tid och rum 

av egna aktiviteter avvägs mot motståndarens för att styrkeförhållandet skall vara så 
                                                 
60 Engewall, Thomas E, ”Visbykorvetten”, i Vårt Försvar nr 1 2000. 
61 Introduktion till fartygsburna Motmedelssystem, Sjöstridsskolan, LedTkS, utgåva 2, september 
2008, s. 4 
62 Fagergren, Carl, “The Stealth Approach”, i Navy 2000 Symposium, s. 33. 
63 Hughes Fleet Tactics and Costal Combat, 2000 s. 186. 
64 Engewall, Thomas, E, “The extreme littorals and the Visby corvette as a part of the Swedish 
Maritime Security Concept”, i Tidskrift i Sjöväsendet, nr 2, 2003, s. 114 
65 Ibid. s. 116 
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fördelaktigt som möjligt.66 Smygtekniken ökar möjligheten att använda tiden till egen 

fördel. När ett fartyg är svårt att detektera ökar tidsutrymmet.67 För att nyttja detta 

krävs att egen sensorräckvidd överstiger upptäcktsavståndet, alltså upptäck något 

innan det upptäcker dig, förbehållet att den egna signaturanpassningen är överlägsen 

motståndaren. Det är således viktigt att beslutsfattare alltid har kontroll över vilken 

signatur fartyget har, såväl gällande den egna signaturen, som emitterade signaler, 

för att få taktiska fördelar.68  

3.3.3 TAKTISKA FÖRDELAR 

Andra positiva effekter är ett bättre signal-brusförhållande, vilket kan förbättra 

effekten av egna sensorer, då fartyget eget ”ljud” låter mindre är det lättare för det att 

höra. Det finns även de som hävdar att med signaturanpassade fartyg, har man i vissa 

situationer möjlighet att låta motståndaren skjuta först, eftersom motmedelsinsats och 

fartygets låga signatur gör det möjligt att undvika robotens verkan.69  

Svårigheten att detektera smygfartyget ger också fördelen att operationsområdet kan 

utökas rent geografiskt. Smygfartyget kan således operera närmare motståndaren, 

utan att detekteras och därmed riskera att bekämpas. Detta innebär att fartyget kan, 

med bibehållna resonabla risknivåer, kvarstanna i områden som annars skulle behöva 

lämnas.70 Här kan stora fördelar tas tillvara. Möjligheten till spaningsverksamhet mot 

motståndarens styrkor ökar. Dessutom behöver motståndaren binda fler resurser för 

att bekämpa ett signaturanpassat fartyg. Dels genom att han behöver större 

spaningsresurser, dels genom att han kan komma att behöva större vapeninsats då 

smygfartygets motmedel blir mer effektiva. Detta kräver då att någon annan planerad 

verksamhet måste prioriteras ned, eller att insatsen mot smygfartyget inte blir lika 

effektiv.71 När det gäller smygteknikens möjligheter, är det den taktiske chefens 

                                                 
66 Wikström et al, Gemensam Strid FHS, (Stockholm 2005), s. 82 
67 Engewall, Thomas E, “The extreme littorals and the Visby corvette as a part of Swedish Maritime 
Security Concept”, i Tidskrift i Sjöväsendet, nr2 2003, s 116 
68 Magnusson, Håkan, ”Taktikutveckling med smygtekniken i fokus”, i särtryck till TiS, 
Korvettflottans utveckling – Taktik och teknik, symposium i Karlskrona, 16 november 2001, s. 9. 
69 Engewall, Thomas E, “The extreme littorals and the Visby corvette as a part of Swedish Maritime 
Security Concept”, i Tidskrift i Sjöväsendet, nr2 2003, s 116 
70 Ibid, s 116 
71 Ibid, s 116 
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uppfinningsförmåga som sätter gränser.72 Möjligheterna ökar, och den taktiske 

chefen får flera alternativ att välja mellan.73 

Smygtekniken leder också till att motståndaren får minskad möjlighet att använda sin 

egen styrka, eftersom detta kräver väl definierade mål.74 För att kunna nyttja de 

taktiska fördelarna, som en långt driven smygteknik ger, krävs att sensorerna medger 

spaning såväl inom ett brett spektra, som aktivt och passivt. Detta ger möjlighet att 

uppträda med en mängd olika smygprofiler, samtidigt som den goda 

omvärldsuppfattningen bibehålls.75 Det kommer alltid att vara fördelaktigt att ha en 

låg upptäcktssannolikhet, något som dessutom kan vara flexibelt.76 Vädret har även 

inverkan på sensorer och därmed smygtekniken, exempelvis skapar sjöhävning 

klotter i radar och optroniska system. Regn, dimma och dis påverkar också 

radarbilden, då signalerna dämpas eller bryts i annan riktning.77 Det är också värt att 

nämna att den visuella sikten minskar vid dessa väder, något som givetvis ökar 

förmågan för smygfartyg. 

3.3.4 KRITIK 

O’Hanlon är kritisk till signaturanpassning av fartyg. Dessa kommer fortsatt att vara 

de största objekten på havsytan, där det är relativt tomt annars.78 Detta stöds av en 

informant, som framhåller att även om signaturanpassningen gett goda resultat, är det 

fortfarande bara ubåtar som kan försvinna från havsytan. Det går således inte att 

använda signaturanpassade fartyg på samma sätt som ubåtar, men det finns 

fortfarande många uppgifter som löses bättre av fartyg med låg emission jämfört med 

konventionella.79  

De som är skeptiska till signaturanpassningens betydelse håller just detta som 

huvudargument - eftersom fartyg fortfarande kommer att vara ensamma på haven 

kommer de också att vara lätta att upptäcka.80 När det gäller smygteknik har 

                                                 
72 Intervju C PTK Visby, 2009-03-10. 
73 Intervju FC STO, 2009-03-12. 
74 Engewall, Thomas E, “The extreme littorals and the Visby corvette as a part of Swedish Maritime 
Security Concept”, i Tidskrift i Sjöväsendet, nr2 2003, s 116 
75 Magnusson, Håkan, ”Taktikutveckling med smygtekniken i fokus”, i särtryck till TiS, 
Korvettflottans utveckling – Taktik och teknik, symposium i Karlskrona, 16 november 2001, s. 8-9. 
76 Intervjuer, C PTK, FC HGB. 
77 Försvarsmakten, Handbok Telekrig Maritima Arenan, 2006 s. 8 
78 O’Hanlon, Technological change and the future of warfare, 2000, s. 80-81 
79 Intervju C PTK Visby, 2009-03-09 
80 O’Hanlon, Technological Change and the Future of Warfare, 2000 s 79 
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flygstridskrafterna varit tidiga i utvecklingen, vilken lett fram till operativa enheter, 

främst i USA. Detta ger givetvis en försmak om vad tekniken kan leda till. 

Exempelvis fick US Air Force erfara att smygflygplan inte är osynliga, och definitivt 

inte osårbara, när ett av deras F-117 plan störtade över Serbien 1999.81 Oavsett 

orsaken till kraschen, nedskjutning eller haveri, så ger händelsen en indikation på att 

signaturanpassade plattformar inte är osårbara. 

Sammanfattningsvis ger smygtekniken möjlighet till att, om än begränsat, upptäcka 

motståndaren innan han upptäcker dig samt en ökad överlevnadsförmåga. 

 

                                                 
81 CNN.com – Two jets crash in Kosovo campaign, www.cnn.com/world/europe/9905/02/kosovo.01/ 
2009-03-17  10:55 
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4. SJÖTAKTIK 

4.1 HISTORIK/BAKGRUND 

Då sjötaktik är sjöstridskrafternas användning i strid, har denna givetvis förändrats 

under årens lopp. Under slutet av 1600-talet uppkom linjeskeppstaktiken, för att 

kunna koncentrera eldkraft samtidigt som den möjliggjorde ledning av fartygen.  

Artilleriet hade på bekostnad av äntringen blivit huvudvapen, och när kanonerna 

pekande tvärs ut från fartygen, fick fartygen vända sidan mot motståndaren.82  

Samordningen var svår, då krutrök och stora avstånd ofta försvårade 

kommunikationen, som skedde med hjälp av signalflaggor. För att möjliggöra 

kontroll av styrkan och samordning av elden seglade fartygen på kolonn, slaglinje.83 

Det var otroligt viktigt att ”hålla linjen” samt att ha ett så litet avstånd mellan 

fartygen som möjligt. Eldgivningen kunde således koncentreras ytterligare, vilket 

blev avgörande för hur mycket verkanseld man kunde skjuta mot motståndaren, som 

givetvis hade samma ekvation.84 

Den allmänna industriella revolutionen under 1800-talets andra hälft påverkade 

givetvis även sjökrigföringen. Det gav upphov till stora förändringar för världens 

flottor och därmed krigföringen. Tekniken gick från seglande fartyg, byggda av trä 

och bestyckade med mynningsladdade kanoner till ångdrivna fartyg, byggda i och 

bepansrade med järn, samt bestyckade med snabbskjutande bakladdade kanoner.85 

Propellerns utveckling tillsammans med ångkraften ledde till högre fart och större 

manöverförmåga, oberoende av vinden.86   

I och med teknikutvecklingen från segel till ånga förändrades också taktiken. 

Linjeskeppen blev omoderna men kravet på spaning kvarstod. Under slaget om 

Skagerak var ett stort problem att hitta fienden, vilket ledde till att en stor del av 

fartygen användes för spaning.87 

                                                 
82 Lindsjö, Ronny, Marinhistoria, Chefen för marinen, 1993, s. 30. 
83 Smedberg, Om sjökriget, från Svensksund till smygteknik, (Stockholm, Page One, 1996) s. 27. 
84 Hughes Fleet Tactics and Costal Combat, 2000, s. 45-46 
85 Lindsjö, Marinhistoria, 1993, s. 98. 
86 Smedberg, Om sjökriget, från Svensksund till smygteknik, 1996 s. 28. 
87 Hughes Fleet Tactics and Costal Combat, 2000, s. 211 
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De ändrade förutsättningar som den tekniska utvecklingen ledde fram till, fick direkt 

påverkan på det taktiska uppträdandet.88  Tidigare hade vindriktningen stor betydelse 

för de seglande stridsfartygen, och stora fartyg endast kunnat hotas av fartyg med 

motsvarande storlek. Detta slogs omkull eftersom de nya fartygens 

framdrivningssystem kunde manövrera oberoende av vindriktningen och torpedens 

införande möjliggjorde att små torpedbestyckade fartyg kunde hota större.89  

Möjligheten för små fartyg att hota större ledde till en ny gren av sjömilitära tänkare, 

som propagerade för att små marina stater även kunde hota marina stormakter. 

Denna inriktning kom att benämnas Jeune École.90 Utvecklingen i Sverige under 

1900-talets senare del gick mot mindre fartyg med tung bestyckning, bestående av 

torpeder och robotar. På så sätt spreds slagkraft på många små enheter, istället för ett 

fåtal stora.91  

4.2 MODERN SJÖTAKTIK 

Modern sjökrigföring, och därmed också sjötaktik, påverkas av dess främsta 

instrument - sjömålsroboten.92 I den moderna sjöstriden är således sjömålsroboten av 

stor betydelse.93 De allra flesta insatser med sjömålsrobot har skett i kustnära 

vatten94, precis det område som svenska sjöstridskrafter har som utgångspunkt.  

Hughes hävdar att spaningsverksamhetens betydelse har ökat markant i och med de 

ökade vapenräckvidderna – till och med att modern krigföring är beroende av den 

nyckelkomponent som effektiv spaning utgör.95 

Det övergripande taktiska maximet för all sjökrigföring är attackera effektivt först.96 

Härvid vinner man överraskning och att skjuta första salvan är enligt flera bedömare 

en viktig del i duellsituationen.97 Överraskning är en metod för att åstadkomma 

överlägsenhet genom att göra något oväntat i rum, tid eller sätt. Det kan mycket väl 

vara så att motståndaren vet att något ska ske, exempelvis ett anfall, men det kan 

                                                 
88 Ibid, s. 60-61 
89 Lindsjö, Marinhistoria, 1993, s. 99. 
90 Keegan, John, Battle at Sea, from man-of-war to Submarine, London, Random House, s. 145 
91 Wedin, Lars, ”Flotta i motvind”, i Framsyn, nr 1, 2004 
92 Hughes, Fleet Tactics and Costal Combat, 2000, s. 4. 
93 Ibid, s. 149  
94 Ibid, s. 3 
95 Ibid, s. 155 
96 Ibid, s. 27  
97 Bager, Peter, ”Tekniksprång och taktikutveckling, haltande eller i takt”, i Tidskrift i Sjöväsendet, nr 
2001 s. 140. 
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ändå ske överraskande i tid eller till plats.98 Tidsfaktorn, som alltid är kritisk i alla 

militära operationer, förefaller dessutom vara minst lika viktig i sjökrigföringen.99  

4.2.1 TELETAKTIK/EMCON 

TRFL beskriver teletaktik som det taktiska nyttjandet av telemedel och telemotmedel 

inom ramen för den totala taktiska målsättningen.100 Detta benämns idag som 

emission control, EMCON, och är en del i PfPs/Natos begreppsapparat. Oavsett 

begrepp är det principiellt samma sak och fungerar på samma sätt. Det hela bygger 

på att den taktiske chefen bestämmer exempelvis hur mycket de underställda 

enheterna får använda sensorer och andra system beroende på taktisk situation och 

risk för upptäckt.101  

Det finns två orsaker, nämligen att minimera motståndarens möjlighet att upptäcka 

de egna emissionerna och dels att undvika interferens mellan olika system, för att på 

så vis optimera dessa.102  Detta var en grundläggande del i den tidigare svenska 

taktiken med dolt uppträdande i baser och dold förflyttning för att överraska 

motståndaren.103 Under den tidigare svenska taktiken var detta främst fokuserat på 

radar och radio, medan det numera är ett helhetskoncept med stor betydelse för 

smygteknik.104  

4.2.2 FORMELL TAKTIK 

Formell taktik innebär att man med fartyg i förband manövrerar gemensamt. Detta 

kan ha olika orsaker, exempelvis stridsformering för att möta en motståndare. Fram 

till andra världskriget var denna form av manöver det centrala i taktiken.105  

Tidigare styrdes detta i ett bihang till TRFL, och kommer i TRM förmodligen 

ersättas med PfPs/Natos metodik, som således inlemmas i den svenska taktiken.  

                                                 
98 Furustig, H, Militär Vilseledning, FOA Stockholm, 1996, s. 7. 
99 Chefen för Marinen, Taktikreglemente för Flottan, 1987, 1:1 
100 Chefen för Marinen, Taktikreglemente för Flottan, 1987, 6:29 
101 Multinational Maritime Tactical Instructions and Procedures, (MTP 1 (D) vol 1, 5300 
102 Multinational Maritime Tactical Instructions and Procedures, (MTP 1 (D) vol 1, Glossary-9 
103 Intervju C PTK Visby, 2009-03-09. 
104 Intervju FC STO, 2009-03-12. 
105 Hughes, Fleet Tactics and Costal Combat, 2000 s. 179 
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4.2.3 TAKTISKT GRUNDBEGREPP 

Kraftsamling, överraskning och handlingsfrihet är det taktiska grundbegrepp som 

TRFL beskriver. Överraskning och kraftsamling möjliggör lokal överlägsenhet.106 

Detta är något som gäller ännu, och som kommer att leva vidare i TRM.107  

Den lokala överlägsenheten eftersträvas där ett avgörande söks, och kan bara 

behållas en längre tid genom kraftsamling.108 

Överraskning är av väsentlig betydelse vid anfallsföretag.109 Detta uppnås genom att 

hemlighålla för motståndaren att vi tänker anfalla honom, var, när och vilka som 

kommer att genomföra anfallet, samt var dessa är baserade.110 Genom överraskning 

kan framgångar nås, som annars inte skulle vara möjliga att uppnå.111 

TRFL beskrev vissa grunder för att bibehålla motståndaren ovetandes om dessa 

faktorer. Det gick ut på att förflyttning längs kusten skulle ske dolt i skärgården, samt 

att genomföra anfallsföretag under mörker och dålig sikt. Detta skulle då försvåra 

motståndarens spaning, optiskt såväl som med radar.112 Här finns en direkt koppling 

till signaturanpassningsteknik, där minskat upptäcktsavstånd direkt ger större 

möjligheter att uppträda dolt. 

Dessutom eftersträvades vilseledande åtgärder för att ge motståndaren en falsk bild 

om egna sjöstridskrafters lägen och förflyttningar.113 

4.3 TAKTIKENS FÖRÄNDRING 

Här måste skillnad göras mellan dels den anpassning, dels den variation som sker 

under krig eller krigsliknande förhållanden, samt den taktikutveckling som snarare 

sker i fredstid.  

Taktik under strid kan ej betraktas som något statiskt, tvärtom måste den varieras och 

även ändras. Detta blir en förutsättning för att taktiken skall fortsätta att ge önskad 

effekt; den får inte bli förutsägbar. Taktiken måste dessutom omprövas i de inledande 

striderna. Då finns möjlighet att anpassa taktiken efter styrkeförhållanden och 

                                                 
106 Chefen för Marinen, Taktikreglemente för Flottan, 1987, 6:20-23 
107 Intervju projektledare TRM, 2009-03-09 
108 Chefen för Marinen, Taktikreglemente för Flottan, 1987, 6:23 
109 Ibid. 11:10 
110 Ibid. 11:11 
111 Ibid. 6:21 
112 Ibid. 11:13, 11:15 
113 Ibid. 11:19 
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motståndarens agerande.114 DmarinO benämner detta som taktikvariation, något som 

kan ske inom ramen för gällande bestämmelser.115 

Taktikanpassning är en av sjökrigföringens grundprinciper, något som tillsammans 

med taktikutveckling beskrivs som olika delar i en gemensam utveckling. 

Taktikutvecklingen är förändringar baserat på förändrade förutsättningar (bland 

annat ny teknik), medan taktikanpassningen är av erfarenheter och annan kunskap 

föranledd förändring.116  

Den svenska utvecklingen av sjötaktik har under slutet av 1990-talet och början på 

2000-talet handlat mycket om interoperabilitet beroende på den ökade 

internationaliseringen.117 Tidigare fanns en känd motståndare, som skulle mötas och 

bekämpas vid överskeppningsföretag i Östersjön. Målet var att försvara landet, med 

hot om totalt krig.118 Efter kalla krigets upplösning fick taktikutveckling ge vika för 

utveckling av interoperabilitet och internationalisering, för att klara av det nya 

samarbetet inom PfP/Nato och i multinationella insatser.119 Högkvarteret tog 2004 

beslut att all taktikutveckling skall ske med EU/Nato/PfP ledningsprinciper som 

grund.120  

Strävan mot interoperabilitet fick taktikutvecklingen från centralt håll att stå stilla, 

för att istället genomföras mer ad hoc, ner på fartygsnivå.121 Detta innebar att fartyg 

som deltagit i olika internationella insatser och övningar kom hem med ny, unik 

kunskap, som sedermera förmedlats vidare.122 Efter genomförda internationella 

övningar och insatser var det här som kompetensen fanns.123 Den röda tråden i 

utvecklingen har varit ett samlat grepp för att öka samarbetsförmågan med Nato.124 

                                                 
114 Ibid. INLEDNING 
115 Doktrin för marina operationer, (Försvarsmakten, Stockholm, 2003), s. 107. 
116 Ibid, s. 48, 106 
117  Intervju C PTK, projektledare TRM, 2009-03-09. 
118  Intervju C PTK, 2009-03-09. 
119  Intervju, C PTK, 2009-03-09 
120  Högkvarteret 2004-09-15: Interoperabilitet avseende ledningssystem – CKRI Beslut i Stort (BIS), 
09 100:73873 
121 Intervju, projektledare TRM, 2009-03-09 
122 Intervju FC HBG, 2009-03-10. 
123 Intervju, FC HBG, 2009-03-10. 
124 Intervju, C PTK, 2009-03-09. 
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4.4 DUELLSTRID 

Duellstriden är central för att förstå sjökrigföringen. Sjökrigföringen syftar till att 

förstöra motståndarens fartyg och materiel.125 Båda parter i en konflikt strävar efter 

att kunna sänka motståndarens fartyg.126 Det gäller att skjuta effektivt först i varje 

duell. Detta är av största betydelse och att skjuta effektivt först är därför en av de 

taktiska hörnstenarna inom sjötaktiken.127 Detta stöds av såväl litteratur som 

informanter.128 Genom att skjuta effektivt först kan den underlägsne åstadkomma 

överlägsenhet129, något som ytterligare illustrerar begreppets relevans. Det gäller att 

taktiskt kraftsamla elden, så att största möjliga effekt av vapensystemen levereras 

samtidigt. Vid stora sjöslag, med stora styrkor är det således fortsatt oerhört viktigt 

att skjuta effektivt först, men även på bästa sätt och på rätt och korrekt målläge. 

Målläget, eller omvärldsbilden, uppnås externt och internt i fartyget, med egna 

sensorer eller information skickad på datalänk. 130 

4.5 TAKTISKA UNDERRÄTTELSER 

Underrättelseinhämtning har alltid varit av största vikt inom sjökriget.131 Taktiska 

underrättelser ligger till grund för planering och genomförande av egen verksamhet. 

Kunder kan även finnas på högre nivåer.132 Målet med underrättelseinhämtning är att 

få vapensystemen ombord inom porté och inriktade på rätt mål.133 När en fartygschef 

skapar sin omvärldsbild är det främst med olika typer av sensorer som bilden 

byggs.134 Stridsinformation är den information som flödar i realtid till och från 

striden.135  

Den övergripande trenden när det gäller underrättelser gäller de ökade räckvidderna, 

gällande bland annat sensorer.136 Kraven har därmed också ökat på att ha ett gott 

underrättelseunderlag.137 Förutom att sensorerna ställer detta krav, kommer 

                                                 
125 Chefen för Marinen, Taktikreglemente för Flottan, 1987, 12:37 
126 Hughes, Fleet Tactics and Costal Combat , 2000, s. 40 
127 Werner, Den blå Boken, 2002, s. 89. 
128 Hughes, Fleet Tactics and Costal Combat, 2000, samt intervjuer C PTK, projektledare TRM. 
129 Werner, Den blå Boken, 2002, s. 89. 
130 Intervju C PTK, 2009-03-09 
131 Werner, Den blå Boken, 2002, s. 91. 
132 FM UnderrättelseHandbok – Förhandsutgåva. (Försvarsmakten, Stockholm, 2006), s.16  
133 Hughes, Fleet Tactics and Costal Combat, 2000, s. 193. 
134 Ibid, s. 263. 
135 FM UnderrättelseHandbok – Förhandsutgåva. (Försvarsmakten, Stockholm, 2006), s. 16  
136 Hughes, Fleet Tactics and Costal Combat, 2000, s. 194. 
137 Werner, Den blå Boken, 2002, s. 91. 
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signaturanpassningen att ytterligare förstärka detta. Eftersom fartyget har olika starka 

respektive svaga sidor138ställer signaturanpassningen krav på detaljerade 

underrättelser om motståndarens sensorer, räckvidder och andra möjligheter att se 

oss, så att möjligheten att uppträda dolt inte förtas.139 Hughes beskriver hur de 

ökande vapenräckvidderna ger större yta att täcka och hålla koll på. Givetvis vill 

ansvariga chefer plotta alla mål som kan hota styrkan/fartygen, men detta kan bli ett 

problem när ytorna ökar. Detta leder till att stridsledningsförmågan kan bli nedsatt, 

eftersom en ökande mängd information måste hanteras av samma antal 

besättningsmedlemmar.140  

Hughes beskriver ett fartygs behov av underrättelser (stridsinformation) som tre 

zoner ut från fartyget. Den inre zonen kräver att fartygets sensorer har målvärden för 

att kunna bekämpa motståndaren där. I mellanzonen strävar man efter kontroll, 

således vill man plotta mål inom den. I den yttre zonen vill man bli förvarnad och 

kunna vidta åtgärd, således eftersträvar man att upptäcka mål där.141  

Ett sätt att taktiskt öka en sjöstyrkas spaningsområde är placera ut fartyg som pickets. 

Detta innebär att en enhet opererar utanför en styrkas vanliga område för att utöka 

omvärldsbilden. Syftet kan vara olika, exempelvis tidig varning angående lufthot.142  

4.6 TAKTISK VILSELEDNING 

Vilseledning är ett av taktikens grundelement, och generellt är det avsiktliga åtgärder 

med syfte att manipulera en motståndarens beslutsunderlag, så att han disponerar 

sina resurser till ett för vår sida gynnsamt läge.143 

Att vilseleda är att kommunicera missvisande information.144 Detta har historiskt 

skett på flera olika nivåer, exempelvis genomförde de allierade under andra 

världskriget stora vilseledningsoperationer för att övertyga den högsta tyska 

ledningen att landstigningar skulle ske på helt andra platser än de planerade.145 Det 

finns även på helt andra nivåer, exempel på vilseledande maskering kan ses på de 

                                                 
138 Jfr diskussionen på s. 15 gällande visad yta mot motståndaren. 
139 Intervju C PTK, 2009-03-09 
140 Hughes, Fleet Tactics and Costal Combat, 2000, s. 195 
141 Ibid, s. 195 
142 Multinational Maritime Tactical Instructions and Procedures, (MTP 1 (D) vol 1,Glossary-16-17 
143 Furustig, H, Marin Vilseledning, FOA Stockholm, 1998, s. 7 
144 Ibid., s. 11 
145 Furustig, H, Marin Vilseledning, FOA Stockholm, 1998, s. 44. 
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svenska pansarskeppen av Äran-klassen där, förutom en säregen maskering, en 

påmålad falsk bogvåg fanns.146 

Hughes hävdar att när vapensystemens effektivitet och räckvidd utvecklades, 

minskade försöken till att överleva en direkt träff i eget fartyg genom ökad 

bepansring. Fokus skiftade mot att försöka förvägra fienden dess information, 

underrättelser om vart vapeninsatsen skall göras.147 Detta korrelerar med den svenska 

bilden: när medel-motmedelspiralen gått långt gällande bepansring och vapensystem, 

övergick fokus till att signaturanpassa plattformar istället.148  

Genom att upprepa ett konstlat agerande så att motståndaren kan identifiera 

handlingsmönstret, skapas uppfattningen att det föreligger en ”rutin”, ett mönster. 

Med ett sådant agerande kan man överraska motståndaren genom att bryta detta 

invanda beteende.149 Överraskning och vilseledning är delvis samma sak, men 

relationen är inte självklar. Således är mönsterbilden att både vilseleda och överraska 

motståndaren, för att erhålla bästa möjliga överraskningseffekt, i syfte att påverka 

utgången av striden.150 De bästa möjligheterna för att uppnå överraskning är att 

förstärka motståndarens förutfattade meningar om vårt uppträdande (även en 

ofullständig lägesbild skapar förutsättningar för överraskning).151 

Passiv vilseledning kan vara maskering eller signaturanpassning.152 Litteraturen 

skiljer den passiva från den aktiva, genom att tillåta den passiva på lägre nivåer, 

beordrade av lägre chef för att verka som självskydd. Aktiv vilseledning på lägre 

nivå kan annars skapa problem på högre nivå. Med dagens effektiva spanings- och 

övervakningssystem blir det allt svårare för traditionella sjöstridskrafter att 

genomföra en attack med bevarat överraskningsmoment. Men de ökade räckvidderna 

och dito komplexitet i de olika systemen öppnar nya möjligheter för vilseledning. 

Övervakningssystem och sensorer har således blivit mer effektiva, men också mer 

komplexa, vilket gör dem svårare att överblicka och öppnar möjligheter att lura 

                                                 
146 von Hofsten, Gustaf & Waernberg, Jan, Örlogsfartyg – Svenska maskindrivna fartyg under 
tretungad flagg, (Svenskt militärhistoriskt bibliotek, 2003), s 74 
147 Hughes, Fleet Tactics and Costal Combat, 2000,s. 197. 
148 Engewall, Thomas E, “The extreme littorals and the Visby corvette as a part of Swedish Maritime 
Security Concept”, i Tidskrift i Sjöväsendet, nr2 2003,s. 114 samt Intervju FC HBG, 2009-03-10. 
149 Furustig, Hans, Vilseledning. s. 14-15. 
150 Furustig, H, Marin Vilseledning, FOA Stockholm 1998, s. 7. 
151 Wikström et al, Gemensam Strid FHS, (Stockholm 2005), s. 84 
152 Furustig, H, Militär Vilseledning – Några grunder, FOA Stockholm, 1996. 



SJÖSTRIDSSKOLAN  UPPSATS xxxxx:xxxx  
Yrkesofficersprogrammet 06-09 2009-03-27  

Flkd David Forslund  Sida 29(36) 

 

dem.153 Vilseledningen borde således kombineras med signaturanpassningen för att 

öka effekten, och därmed överraskningen, som är en av krigskonstens viktigaste 

uppgifter.154  

4.7 SMYGTEKNISKA IMPLIKATIONER PÅ SJÖTAKTIKEN 

Eftersom sjötaktiken för närvarande genomgår en översyn, är det svårt att sia om hur 

TRM kommer att behandla smygteknik. Enligt den förhandsinformation som finns 

kommer detta troligtvis ändå att beröras.155  

Den svenska sjötaktiken, som beskrivs i TRFL handlar mycket om dold förflyttning, 

överraskning och kraftsamling, för att nå lokal överlägsenhet. Detta stämmer väl in 

på smygteknikens fördelar, då låg upptäcktssannolikhet ger ökade möjligheter till 

exempelvis dold förflyttning.  

                                                 
153 Hughes, Fleet Tactics and Costal Combat, 2000, s. 199-200. 
154 Furustig, H, Marin Vilseledning, FOA, Stockholm, 1998, s. 7. 
155 Intervju Projektledare TRM, 2009-03-09. 
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5. SLUTSATS 

5.1 ANALYS 

Att den svenska sjötaktiken förändrats står helt klart. I och med de intervjuer som 

genomförts går det att försiktigt dra en slutsats att detta beror främst på andra orsaker 

än smygtekniken. Smygtekniken kan innebära stora möjligheter. Än så länge bygger 

resonemangen på teoretiska diskussioner, eftersom de svenska Visbykorvetterna inte 

är operativa. Då arbetet med taktikutveckling pågår går det inte att fastställa huruvida 

smygtekniken inarbetats i det nya taktiska reglementet, även om 

förhandsinformationen tyder på det. Däremot ser det ut som förändringen under de 

senaste åren haft fokus på internationalisering och interoperabilitet, snarare än att 

utveckla den egna taktiken.  

Det finns ingenting som pekar på att smygtekniken har påverkat taktiken, även om 

många av fördelarna som kommer med smygteknik förstärker viss taktik. Utav detta 

har undersökningen gett ett antal kopplingar mellan taktik och smygteknik. Det finns 

många tankar om smygteknikens taktiska implikationer, något som bör tas tillvara på 

central nivå. AG Signatur II föreslår utvecklandet av ett taktiskt beslutsstöd och 

införandet av ett smygtaktiskt reglemente. För att inte göra samma misstag som 

exempelvis vid stridsvagnens införande borde taktiken debatteras flitigt, eftersom 

undersökningen tyder på att många goda idéer finns ute på förbands- och fartygsnivå.  

För att få effekt av tekniken fullt ut krävs att varje fartygschef vet när hans fartyg blir 

upptäckt av en given sensor. Detta beror givetvis på ett antal faktorer både hos egen 

enhet och motståndaren, samt miljö- och omvärldsfaktorer som tidigare nämnts. Det 

kan också vara en förutsättning för framgång att veta från vilken riktning hotet 

kommer, eftersom man då kan vända den bästa sidan åt det hållet och på så sätt 

uppnå minst upptäckssannolikhet, för motståndaren. Detta förutsätter att de hot som 

finns, bara finns i en dimension, och i samma riktning. Med multidimensionella156 

hot, från flera riktningar, kommer prioriteringar att krävas. Där kan 

beslutsstödssystem vara av största vikt, eftersom att presentera detta i ett taktiskt 

beslutsstödsystem givetvis ger fartygsledningen överblick och en bättre möjlighet att 

hantera prioriteringen.  

                                                 
156 Här avses alltså föreligga minst två av följande: undervattenshot, hot på ytan eller i luften. 
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Att ha ett spaningsöverläge gentemot motståndaren blir givetvis intressant ur ett 

duellperspektiv, där fartyget som vet motståndarens position givetvis kan skjuta 

effektivt först. Att egna sensorers prestanda ökar, genom minskat signal-

brusförhållande, är givetvis också fördelaktigt under en duellsituation där 

möjligheten att insamla underrättelser i syfte att utvärdera olika troliga mål ökar. 

Möjligheten att skjuta effektivt först, och på rätt mål ökar således. Den ökade 

omvärldsuppfattningen detta medför, skapar också möjlighet att vara säkrare vid 

insatsbeslut, så att rätt mål bekämpas.  

Givet att tidsfaktorn, som tidigare nämnts, är viktig i sjökrigföringen, kanske 

smygtekniken kan ge ökad tidsfrist. Det signaturanpassade fartyget behöver inte bli 

lika stressat i insatsbeslutet, utan kan med den vunna tiden rikta in sig på att hitta rätt 

mål - motståndaren - och utvärdera det, för att göra vapeninsatsen så effektiv som 

möjligt. Detta blir extremt viktigt i en duellsituation, eftersom att framgång (och 

överlevnaden) bygger på att skjuta effektivt först - på korrekt målläge. Här blir den 

ökade förmågan till överraskning viktig och ger, i kombination med ökad chans att 

skjuta effektivt först, möjlighet att uppnå lokal överlägsenhet. Tekniken ökar således 

möjligheten att nyttja tidsfaktorn. Detta innebär också att smygfartyget har möjlighet 

att manövrera så att motståndaren hamnar inom porté, innan denne ens har upptäckt 

det. Således kan man kanske säga att stridsavståndet för motståndaren ökat, samtidigt 

som det för smygfartyget minskat. Tidsvinsten kan också ge fartygsledning möjlighet 

att noggrannare studera insamlat underrättelseunderlag för att vidta rätt åtgärder – 

mot rätt mål.  

Ett spaningsöverläge ger möjlighet att samla underrättelser om motståndaren, utan att 

han upptäcker det. Således ökar möjligheten till inhämtning, och även chansen att 

samla kvalitativa underrättelser. Motståndaren är självfallet inte lika vaksam när han 

upplever sig själv vara ensam. Den låga upptäcktssannolikheten ger möjligheten att 

spana nära, utan att motståndaren vidtar åtgärder mot smygfartygets närvaro. Därmed 

torde möjligheterna till ett kvalitativt bättre underrättelseunderlag öka. 

Spaningsövertaget är också värdefullt om smygfartyget används som picket, 

eftersom det då går att få god omvärldsbild med låg upptäckssannolikhet.  

Uppträdande kustnära ger ett problem med den visuella aspekten. Det är fortfarande 

lätt att se ett fartyg optiskt. Befinner du dig inom porté för flera vapensystem med 
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olika målsökaralternativ kan dessa kanske skapa kniviga prioriteringssituationer. 

Detta bör således implementeras i eventuellt taktiskt beslutsstöd.  

När det gäller vilseledning är det svårt att definiera vad som är vilseledning och vad 

som är signaturanpassning. Signaturanpassning kan vara en passiv 

vilseledningsåtgärd, som tidigare nämnts. Detta leder till en förvirrad 

begreppsapparat, och bör uppmärksammas i utvecklingen av taktiska publikationer. 

Noterbart är att låg upptäcktssannolikhet ökar möjligheterna att genomföra 

vilseledningsoperationer. När det gäller vilseledning är det viktigt att ha klart för sig 

att den taktiska vilseledningen kan få implikationer på högre nivå. Således bör detta 

beaktas vid kontakt mellan de olika krigföringsnivåerna under planeringsfasen. 

Smygteknikens innebörder, möjlighet till låg upptäcktssannolikhet och möjlighet till 

spaningsöverläge genererar möjlighet till dynamisk vilseledning.  

De flesta tankarna bakom smygteknikens fördelar är teoretiska resonemang, som 

kommer att kräva utförliga tester och övningar, för att ligga till grund för anvisningar 

till uppträdande med smygfartyg. Diskussionen om teknikens taktiska nyttjande 

kommer väl till pass, och diskussionen bör föras tydligt så att aktuell teknik kan 

implementeras i ny taktik. Jämför med de tekniska landvinningarna skildrade i 

avsnitt 1.5, där tekniken till fullo utnyttjades för sent - till viss del också av 

motståndaren. Det blir således extra viktigt att tidigt utröna systemens taktiska 

möjligheter, framför allt genom praktiska övningar, i rätt miljö. 

5.2 FÖRSLAG PÅ SMYGTAKTISKT UPPTRÄDANDE 

Vid dolt uppträdande bör fartygen notera vilseledningens grunder. Det bör stå klart 

vad målet med verksamheten är, och låta detta styra agerandet i stort. Beroende på 

omgivning, miljö och motståndare bör fartygsledningen fundera på om man ska 

avvika från normaliserade mönster eller följa dessa.   

Vidare kan skenåtgärder vara viktiga, genom att nyttja förmågan till reducerad bild i 

motståndarens sensorer kan ett signaturanpassat fartyg med hjälp av andra faktorer 

utöka de vilseledande åtgärderna för att nå överraskningseffekt. Exempel kan vara 

falsk AIS-signal, vilseledande lanternor, möjlighet att gömma sig i trafikstråk, rutter 

med låga farter.  
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5.3 FÖRSLAG PÅ FORTSATT FORSKNING 

FOI har haft ett projekt om telekrig och signaturanpassningsteknik, som undersöker 

hur kombinationen av dessa kan ge effekter. Studien är emellertid avgränsat till 

marksystem, så att undersöka detta ur ett marint perspektiv vore ytterst intressant. 

Hur effektiva blir telekrigsåtgärder och andra aktiva vilseledningsåtgärder i 

kombination med signaturanpassning, vilka fördelar uppnås, och vilka krav ställs på 

plattformen?  

5.4 SLUTSATSER 

Slutligen visar undersökningen på flera fördelar i duellsituationen, vid vilseledning 

och underrättelseinhämtning. Ökad överlevnadsförmåga, spaningsövertag och 

möjlighet till tidsvinster relativt motståndaren torde vara de största fördelar som 

smygtekniken ger möjlighet till.  

 I duellsituationen ger smygtekniken möjlighet att skjuta effektivt först och även 

möjlighet att avvärja motståndarens vapeninsats. 

 Smygtekniken ger goda förutsättningar att genomföra underrättelseinhämtning, 

men kräver också goda underrättelser om motståndaren. 

 När det gäller möjligheterna till vilseledning har smygtekniken inneboende 

passiva vilseledningsingrepp. Detta ökar, tillsammans med förmågan till dolt 

uppträdande, möjligheterna att genom vilseledning överraska motståndaren, och 

därmed slå denne. 

Det gäller således att såväl implementera den nya teknikens möjligheter, som att 

undersöka dem genom praktisk agerande, för att på bästa sätt uppnå framgång i den 

marina arenan. 
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Intervjuguide 1 
Introduktion: Fokus ligger på ytstridsförmågan, och på konfliktnivån väpnad strid. 
Force on Force, hög teknik nivå, hög konfliktnivå. Fartygsbaserade vapen mot 
fartygsbaserade vapen 
 

 
 Hur ser ni på utvecklingen av svensk sjötaktik, från kalla krigets krav till dagens?  

Vad har förändrats och varför har detta skett? 
 
 Vilken huvudorsak till den ökade signaturanpassningen ser ni? (Som skydd, 

exempelvis för en minskad målarea vid inkommande robot etc. eller möjligheten 
till att taktiskt nyttja det minskade upptäcktsavståndet?)  

 
  Ser ni några områden där signaturanpassning/smygteknik har/kan komma att 

påverka/t ert sätt att tänka taktiskt? Minskat stridsavstånd, möjlighet att komma 
närmare motståndaren? 

 
 Hur anser ni att svensk sjötaktik har utvecklats under 2000-talet, vem har styrt 

utvecklingen? Och vart har det skett? På gemensam nivå, (SSS/MTS motsv) eller 
på enskilt förband (flottiljnivå – divisionsnivå - fartygsnivå) 
 

 
 Vilka typer av åtgärder kan ett smygfartyg behöva genomföra för att dra nytta av 

signaturanpassningen/smygtekniken? Vilseledande åtgärder? – gömma sig i 
trafikstråk, skärgård, utnyttja dåligt väder, mörker etc?  
 

 Har det taktiska värdet/användandet av teletaktik/sensortaktik (emcon) ändrats 
från invasionsförsvar – insatsförsvar? Vilket värde tillmäter du användandet 
idag? 
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Intervjuguide 2 
Introduktion: Fokus ligger på ytstridsförmågan, och på konfliktnivån väpnad strid. 
Force on Force, hög teknik nivå, hög konfliktnivå. Fartygsbaserade vapen mot 
fartygsbaserade vapen 
 
 Hur ser ni på utvecklingen av svensk sjötaktik, från kalla krigets krav till dagens?  

Vad har förändrats och varför har detta skett? 
 
 Ser ni några områden där signaturanpassning/smygteknik kan passa in i den 

svenska taktiken? Minskat stridsavstånd, möjlighet att komma närmare 
motståndaren? 

 
 Hur anser ni att svensk sjötaktik har utvecklats under 2000-talet, vem har styrt 

utvecklingen? Och vart har det skett? På gemensam nivå, (SSS/MTS motsv) eller 
på enskilt förband (flottiljnivå – divisionsnivå - fartygsnivå) – varför TRM? 

 
 Har det taktiska värdet/användandet av teletaktik/sensortaktik (emcon) ändrats 

från invasionsförsvar – insatsförsvar? Vilket värde tillmäter du användandet 
idag? 

 
 Vilken fokus lägger TRM på de taktiska grundbegreppen – kraftsamling – 

överraskning – lokal överlägsenhet?  
 

 Hur har TRM tagit hänsyn till att vi numera bedriver strid på olika platser rent 
geografiskt?  

 


