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Sammanfattning  

De svenska sjöoperativa helikoptersystemen såg sitt ljus för första gången på 1950-talet. Sedan denna pionjärålder 
har dessa system varit en del av den svenska marina krigföringen. Men vilken påverkan har de i realiteten haft på 
denna krigföring och hur har den svenska taktiken påverkats av helikoptersystemen?  Syftet med denna uppsats är 
att är utröna detta genom att belysa tre årtionden som har varit av stor vikt för det svenska marinflyget: 1960-talet, 
1980-talet samt 2000-talet. 

För att lättare påvisa vilken effekt dessa system har haft på den svenska marina krigföringen så utgår denna 
uppsats ur den teori som inom krigsvetenskapen kallas för kombinerad bekämpning. Denna teori behandlar de 
fenomen och fördelar som uppstår då flera vapensystem och/eller vapenslag kombineras för att uppnå en 
synergieffekt på slagfältet. Vinsten med denna synergieffekt är att befälhavaren lättare kan behålla initiativet och 
har fler valmöjligheter vid bekämpandet av en fiende. De egna sidans styrka skall i största möjliga mån ställas mot 
fiendens svagheter.   

 

Uppsatsen visar på att under de specifika årtiondena har de sjöoperativa helikoptersystemen haft en stor betydelse 
för den svenska marina krigföringen och då framförallt inom området ubåtsjakt. Resultatet av studien visar vidare 
på att den påverkan som dessa system har haft på krigföringen varierar mellan de olika årtiondena med 1980-talet 
som de årtionde där påverkan har varit som störst. Tongivande för uppsatsen har varit den ubåtsjakt som bedrivits 
under de specifika årtiondena men den studie som genomförts i uppsatsen har även belyst andra områden som de 
sjöoperativa helikoptrarna har påverkat såsom transport, havsövervakning och ytmålspaning. Dock har påverkan 
här visat sig vara mindre än inom området ubåtsjakt. 
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ABSTRACT 

The purpose of this study is to examine to what extent the Royal Swedish Navy 

Fleet Air Arm (RSNFAA), and more specifically the helicopters assigned to this 

weapons branch, has effected Swedish naval warfare tactics during three separate 

decades: namely the 1960´s 1980´s and 2000´s.   

The study takes its starting point in the theories that war science referrers to as 

combined arms.  

The characteristics of the combined arms theory are to combine different weapon 

systems and weapon branches to conquer the enemy by attacking his weak spots. 

By combining weapon systems the commander in question will minimize his own 

weaknesses on the battlefield and therefore gain the upper hand on the enemy.   

This theory gives a good theoretical view when analyzing which impact the Sea 

based operations- helicopters (SBO) have had during the specific decades that are 

being examined due to its ability to be applied on both land and naval forces.  

Literature on the combined arms theory as well as historical documents over these 

three decades constitutes the main sources which have been used to carry out the 

study.  

The result of the study shows that the implementing SBO-helicopters in the 

Swedish naval warfare tactics have had a major effect and more specifically in the 

AntiSubmarine Warfare (ASuW) area.  

 

Key words: Fleet Air Arm, Combined arms, Swedish Navy, Antisubmarine 

Warfare, Sea based operations 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  

Den svenska försvarsmakten har under många år levt i ett vakuum när det kommer 

till användandet av helikoptersystem i marina operationer. Till skillnad från 1980-

talet då marinflyget i dess dåvarande form hade sin glansperiod i och med den 

intensiva ubåtsjakt som då bedrevs finns det i dag inte ett lika tydligt syfte och mål 

med användandet av den marina delen av helikopterflottiljen (vilket är dagens 

motsvarighet till 1960 och 1980-talets marinflyg). Det skall dock klargöras att det 

inte är en genomgående radikal nergång som genomsyrar både materialanskaffning 

och användandet utan snarare en osäkerhet kring försvarsmakten i sin helhet och 

marinen i synnerhet som utgör grunden för denna borttynade tillvaro för 

marinhelikoptern. Då Sverige inte budgeterar för enskilda vapengrenar utan har en 

gemensam försvarsbudget har neddragningar skett på de områden som för dagen inte 

varit aktuella för de av regeringen ställda uppgifterna. De sjöoperativa 

helikoptersystemen hör till denna grupp. Detta har dock inte alltid varit fallet. 

Marinflyget med helikopter som tyngdpunkt grundades i sin ursprungliga form under 

sent 1950-tal. Som skäl att bilda marina helikopterförband poängterade Chefen för 

Marinen (CM) helikopterns effektiva komplement till i övrig existerande 

ubåtsjaktresurser.1 Redan här kan man urskilja den tendens som kom att utforma 

användandet av helikoptersystem i marinen; ubåtsjakten. Erfarenheter från den 

ubåtsjaktkapacitet som NATO uppnått med sina helikoptersystem var tyngdpunkten i 

detta resonemang. En helikopter utrustad med modern ubåtsjaktmaterial ansågs bland 

annat av Inspektören för Ubåtsvapnet (IUV) som ett utomordentligt värdefullt, för att 

inte säga nödvändigt, tillskott i jakten på främmande ubåtar.2 Hösten 1956 kunde 

därmed den svenska marinen inleda sina första prover med ”hydrofonutrustad” 

helikopter. Med detta i åtanke beslutade riksdagen 1957 att anslå medel till bildandet 

av en marin helikopterorganisation.3 

 

                                                 
1 Norberg, Ingemar & Liander, Peter. Marinhelikoptern. (Falköping:Gummessons, 1997) s. 54 
2 Norberg, Ingemar & Liander, Peter, 1997, s. 56 
3 Ibid. s. 50 
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Organisationen av marinflyget blev vid sitt grundande enligt följande: 

1.Helikopterdivisionen (Hkpdiv) Berga  

2.Hkpdiv (Torslanda)  

3.Hkpdiv  (Karlskrona)  

4.Hkpdiv (Härnösand) 4 

De två sistnämnda var vilande divisioner som skulle startas upp i händelse av 

mobilisering.5 Marinens bristande förmåga att jaga ubåt uppdagades under början av 

1980-talet och blev renässansen för det svenska marinflyget. Det var i och med ett 

antal incidenter där den svenska territorialvattengränsen kränktes av befarade ubåtar 

som marinen insåg vilken kapacitetsförlust som gått förlorad i och med att jagarna 

Småland och Halland lades obemannad beredskap. Den svenska marinen var inte 

utrustad för att jaga ubåt i grunda vatten. Synen av civila sjömätningsfartyg som 

jagar ubåt under Hårsfjärdsincidenten 1982 målar upp en god bild av detta.  Den 

svenska marinen hade ännu inte lärt sig till fullo hur olika vapensystem på bästa sätt 

skulle integreras d.v.s. använda sig av kombinerad bekämpning (KB) för att locka 

fram och i slutänden oskadliggöra de ovälkomna ubåtarna då den inte följde 

nedanstående devis: 

Combined arms (KB) are an approach to warfare which seeks to integrate 

different arms of a military to achieve mutually complementary effects.6 

Istället genomsyrades marinen, enligt ledamoten Göran Frisk i Kungliga 

Örlogsmannasällskapet (KÖMS), av en Kajsa Varg mentalitet: ”man tager vad man 

haver”.7 I slutändan orsakade detta stora effektivitetsvinster då man istället för att 

låta situationen styra marinen, styrde marinen situationen när det kom till 

ubåtsjaktfrågan allteftersom erfarenhetsbanken växte. Det var även under detta 

årtionde som det dåvarande marinflyget, i ljuset av fartygens bristande erfarenhet och 

                                                 
4 Norberg, Ingemar & Liander, Peter, Marinhelikoptern, 1997, s. 56 
5 Ibid. s. 50 
6 House, Jonathan M. Toward Combined Arms Warfare: A Survey of 20th-Century Tactics, Doctrine, 
and Organization. (US Army Command General Staff College, 1984) s. 2 
7 Frisk, Göran (2008), Framförhållning - för svårt för politiker? Tidskrift i sjöväsendet, 1, s. 175 
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materiell, fick chans att visa sin kompetens. Att jaga ubåt blev plötsligt något viktigt 

och tillika skarp verksamhet. 

Att enbart belysa ubåtsjaktfrågan som tongivande för marinflyget under 1960-talet 

och framåt är inte helt rättvisande. Marinen och dess helikopterförband kunde ”tack 

vare” de problem som uppstod eller framkom under detta, och senare, årtionden dra 

ytterligare nyttiga erfarenheter och slutsatser. Ledningssystem integrerades för att 

öka marinens kapacitet att spana ut över havet och upptäcka en eventuell fiende. 

Vapensystem blev mer komplexa för att kunna verka mot både yt- och 

undervattensfartyg.8 På det hela taget byggdes en kompentent förmåga upp när det 

kom till användandet av de sjöoperativa helikoptersystemen som tidigare inte 

funnits.9  

2.  Syfte och problemformulering  

2.1 Syfte  

Sverige har en relativt lång och betydande historia när det kommer till att 

användandet av kombinerad bekämpning i den marina krigföringen. Mycket av detta 

beror på utvecklingen av denna förmåga under 1980-talet då den för första gången 

sågs som en huvudtillgång för att bekämpa de befarade utländska ubåtarna.10 Att 

enbart använda sig av en vapentyp, d.v.s. fartyg, blev plötsligt inadekvat. Detta ger 

således en mycket intressant utgångspunkt i diskussionen om vad helikoptern har 

betytt för sättet att bedriva den marina krigföringen i Sverige. Problemformuleringen 

kan då utarbetas genom en dikotomi om att den svenska marina krigföringen drevs 

framåt på grund av användandet av helikoptersystemen eller om helikoptersystemen 

utvecklandes tack vare bristerna i marinen.   

Syftet med uppsatsen är att utröna vad de svenska sjöoperativa helikoptersystemen 

har betytt för den moderna svenska marina krigföringen under de för uppsatsen 

specifika årtiondena. För att lättare belysa detta samt förklara för läsaren har 

författaren valt att utgå från en KB-baserad teoribildning. Användandet av KB-teorin 

                                                 
8 Frisk, Göran, Framförhållning - för svårt för politiker, 2008, s. 178 
9 Ibid. s. 176 
10 Ibid. s. 175 
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har sitt grund i att marina enheter mycket sällan verkar i enskilt uppträdande och 

även när detta sker så är de vapensystem som finns ombord tillräckliga för att enligt 

House definieras som ett kombinerat bekämpningsvapen:  

Combined arms doctrine contrasts with segregated arms where each unit is 

composed of only one type of soldier or weapon system as to provide 

maximum cohesion and concentration of force in a given weapon.11   

Då flottans fartyg idag är autonoma vapensystem står de i kontrast mot de 

vapenplattformar som under 1960-talet dominerade de marina styrkorna i Sverige. 

Dessa moderna fartyg är alltså i linje med ovanstående citat ett ”kombinerat vapen” 

vilket ger en god utgångspunkt vid diskuterandet av den marina taktiken utifrån KB -

teorin. Men då detta inte alltid har varit fallet så ger det en intressant frågeställning i 

vilken karaktär och betydelse, utifrån kombinerad bekämpning teorin, som marina 

helikoptersystem haft för den svenska marina krigföringen under 1960, 1980 och 

2000-talet.  

2.2 Problemformulering  

Den problemformulering som skall behandlas är följande: 

Vilken betydelse, utifrån kombinerad bekämpning teorin, har de sjöoperativa 

helikoptersystemen haft för den svenska marina krigföringen under 1960, 1980 samt 

2000-talet?  

För att göra problemet hanterligt kommer varje årtionde att behandlas separat med 

problemformuleringen som inledande stycke för att påminna läsaren samt författaren 

om vilken utgångspunkt denna skall ha vid hanterandet av empirin samt analys. 

 

 

 

                                                 
11 House, Jonathan, Combined arms warfare in the Twentieth Century (Lawrence, Kansas: University 
Press of Kansas, 2001) s. 2 
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2.3 Centrala begrepp     

2.3.1 Sjöoperativa helikoptersystem (engelska SBO - Sea Based Operations ) 

Helikoptersystem med huvuduppgift att verka över havet i enskilt uppträdande eller i 

samarbete med sjögående enheter. Exempel på detta ur ett svenskt perspektiv är 

understöd vid bordning, STC (Sea Traffic Control), fällning av hydrofonbojar samt 

ubåtsjakt. Helikoptersystem med dessa uppgifter är generellt sett fartygsbaserade. 

Sveriges helikoptersystem är det dock inte.  

2.3.2 Marinflyget ( engelska Fleet Air Arm )   

Den del av marinen som innan skapandet av den försvarsmaktsgemensamma 

helikopterflottiljen ansvarade för flygoperationerna inom den maritima arenan i 

Sverige. Grundades 1915 och upphörde som eget förband 1998 då kvarstående 

enheter uppgick i Helikopterflottiljen. Marinflyget verkade under den tidigare delen 

av 1900-talet primärt med flygplansystem men övergick sedermera i huvudsak till 

tyngre helikoptersystem. 12 

2.3.3 Marin krigföring (engelska  Naval Warfare)  

Med marin krigföring så avses hädanefter endast de insatser som i Doktrin för 

marina operationer (DmarinO) genomförs inom den maritima arenan. Definitionen 

av denna är enligt DmarinO: 

Den maritima arenan omfattar havet, på och under havet havsytan, luften 

nära havsytan samt de områden som innehåller gränsområden mellan land 

och vatten, till exempel områden vid öppen kust, runt öar, i skärgården och 

vid floddeltan.13  

 

 

 

                                                 
12 Norberg, Ingemar & Liander, Peter, Marinhelikoptern, 1997, s. 10 
13 Försvarsmakten, Doktrin för marina operationer (DmarinO). (Stockholm, 2005) s. 28 
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2.3.4 Ubåtsjakt (engelska Antisubmarine Warfare) 

Med ubåtsjakt menas den krigföring som sker under vattenytan, då man letar efter, 

klassificerar och bekämpar ubåtar. Ubåtsjakten kan bedrivas av ubåtar, ytfartyg, 

helikoptrar och flygplan. För upptäckt och klassificering under ytan används passiva 

och aktiva sonarer.14 

2.4 Avgränsningar 

Uppsatsens syfte är att studera hur de sjöoperativa helikoptersystemen har påverkat 

den marina krigföringen, vilket ger ett mycket brett tidsperspektiv att behandla. För 

att begränsa sig i tid har därför det tidsperspektiv som studeras avgränsats till tre 

årtionden som har haft stor betydelse för de sjöoperativa helikoptersystemen ur ett 

historiskt perspektiv; 1960-, 1980- samt 2000-talen. Detta ger trots den stora 

begränsningen en god teoretisk grund då dessa årtionden har en signifikant roll i det 

svenska marinflygets historia; 1960-talet då de sjöoperativa helikoptersystemen 

introducerades grundades, 1980-talet för dess intensiva ubåtsjakt och 2000-talet för 

att spegla den moderna applikationen av de sjöoperativa helikoptersystemen. Vad 

avser den taktik som skall studeras har fokus lagts på KB-teorin. Avgränsningen 

syftar till att begränsa den uppsjö av taktiker som existerar för att påvisa påverkan av 

de sjöoperativa helikoptersystemen på den marina krigföringen. Uppsatsen ger inte 

heller utrymme (eller har ambitionen) att förklara mer än en taktiks påverkan av 

dessa system. När det kommer till de huvudsakliga taktiska moment som skall 

analyseras och användas som avgränsning så kommer här ubåtsjakten vara 

tongivande. Detta har sin grund i att det är i denna roll som de sjöoperativa 

helikoptersystemen har fyllt sin roll mest adekvat under en längre tid. Detta grundar 

sig även i att mestadels av det historiska material som finns dokumenterat handlar 

om just ubåtsjakten. Under de årtionden som behandlas är det bara under 2000-talet 

som andra roller, såsom transport och ytövervakning, har börjat växa sig starka för de 

sjöoperativa helikoptersystemen i paritet med ubåtsjaktförmågan.  

En central del i uppsatsen ligger i att beskriva hur den marina organisationen såg ut, 

under respektive årtionde, innan de sjöoperativa helikoptersystemen introducerades 

                                                 
14 Norberg, Ingemar & Liander, Peter, Marinhelikoptern, 1997, s. 69 
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på arenan, för att skapa en förståelse för hur stor, eller liten, påverkan de sjöoperativa 

helikoptersystemen har haft på den marina organisationen. För att begränsa sig i sak 

har därför författaren valt att avgränsa sig till de system som har till uppgift att 

användas till ytstrid och minröjning primärt och då med ubåtsjaktförmågan som 

fond.  

2.5 Tidigare forskning 

När det gäller studier av de svenska marina helikoptersystemen och dess användande 

så ligger det huvudsakliga problemet i bristen på tolkningar. Tidigare forskning som 

finns kan uppfattas som något tendensiösa och ofta komma i form av debattartiklar 

av sedan tidigare införstådda individer. Det i sig är inget problem, bara man vet hur 

dessa skall användas, d.v.s. ur det tendentiösa urskilja uppfattningar, trender och 

åsikter.  

Fakta som inhämtas angående de marina helikopterresurserna medger även det 

problem då inte finns några helikoptrar för sjöoperativa uppgifter i den marina 

grundorganisationen utan de sjöoperativa system som helikopterflottiljen förfogar 

över ställs först i händelse av ofred eller kris till den Marintaktiska staben (MTS) 

förfogande.15 Detta gör forskningsläget något svårare än om grundorganisationen 

hade varit tydligt definierad och genom detta medge ett tydligare direktiv för vilken 

organisation som ansvarar för vilken del av helikoptersystemen (land- respektive 

sjöoperativa system). Doktriner som annars fungerar som styrdokument kan därför 

inte uppbringas med samma enkelhet då den marina helikopterverksamheten inte har 

någon egen organisation. Landbaserat marinflyg och de tvister som detta medfört har 

skapat problem rörande var de organisatoriska och byråkratiska gränserna skall gå 

mellan de två (fartygsbaserat respektive landbaserat marinflyg).16 

Ledamöterna Dan Broström och Mats Westin i KÖMS är två individer som fört fram 

sina resonemang och åsikter i den marina helikopterfrågan åtskilliga gånger i samma 

sällskaps tidskrift, Tidskrift i sjöväsendet (TIS), under en lång tid. Broström och 

Westin tolkningar bidrar med god kunskap baserat på deras långa erfarenhet inom 

                                                 
15 Ericsson, Jörgen (2003), Marinen och nytt försvarsbeslut, Kungliga Krigsvetenskapsakademiens 
Handlingar och tidskrift, 2, s. 57 
16 Widén, Jerker & Ångström, Jan, Militärteorins grunder. (Stockholm: Försvarsmakten, 2004) s. 166 
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marinflyget och däri de varit tongivande för organisationens utformande. Därför 

kommer ovanstående individers tankar och idéer återkomma för att belysa de marina 

helikoptersystemen inom ramen för hänvisningar till TIS.  

Vidare så kommer de två statliga rapporterna Ubåtsfrågan 1981-1994 samt 

Perspektiv på ubåtsfrågan framtagna av Statens Offentliga Utredningar (SOU) 

angående den svenska ubåtsjakten att användas när denna fråga behandlas. Dessa två 

rapporter analyserar hur ubåtsjaktfrågan, under de aktuella årtiondena, behandlades 

politiskt och militärt. Utredningarna måste ses som en god dokumentering över 

händelseskeendet under ubåtsjaktåren.   

När det kommer till användandet av KB-teorin så finns det en uppsjö av litteratur och 

teoretiker. Den svenska litteratur som kommer att användas i detta arbete är de 

teorier framlagda av Jerker Widén och Jan Ångström i Läroboken Militärteorins 

grunder från 2005. Boken ger en övergripande bild av vad begreppet kombinerad 

bekämpning egentligen innebär och behandlar även dess största teoretiker och deras 

syn på KB. Kapitlet Gemensamma Operationer och då mer specifikt den del som 

behandlar sjö - luft arenan ger en god grund att stå på för vidare diskussioner 

angående KB i den maritima arenan.   

Kombinerad bekämpning kan inte heller beskriva på rättvis sätt utan att behandla 

underrättelseofficeren Jonathan M House syn på detta och hans Combined Arms 

Warfare in the Twentieth Century. I denna behandlas marktruppernas perspektiv på 

det hela och som förebild läggs de tyska markstridkrafterna under andra världskriget 

fram. House tes är att styrkan i ett system eller vapenslag måste användas för att 

kompensera svagheterna i ett annat.17 Således kan inte heller den amerikanske 

arméofficeren Robert Leonhard bortses från vid en diskussion av KB-teorin. 

Leonhard bygger sin modell på en trestegs formel där kombinerad bekämpning bäst 

kan förstås som ett sammanhang av dessa tre delar.18 Dennes tes angående hur KB 

                                                 
17 House, Jonathan, Combined arms warfare in the Twentieth Century, 2001, s. 1 
18 De tre delarna diskuteras närmare i avhandlingsdelen 
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skall appliceras är att motståndarens svaghet på ett systematiskt sätt och så långt som 

möjligt skall ställas mot den egna sidans styrka.19 

3 Metod 

3.1 Metodbeskrivning  

Det är av största vikt att särskilja på teorikonsumerande och teoriprövande metoder 

när man bestämmer sig för vilken metodologisk inriktning en uppsats av skall ha 

enligt Metodpraktikan.20  

Föreliggande uppsats antar ett kvalitativt förhållningssätt, eftersom uppsatsen syftar 

till att analysera hur ett tekniskt militärt system påverkat taktiken under ett flertal 

decennier, måste metoden säga bli av den karaktär att det handlar om en fallstudie 

med tre separata delar. Vinsten med detta tillvägagångssätt är att författaren inte 

behöver ge sig in i en kontext beskrivning utan kan på ett begränsat utrymme ge 

läsaren en uppfattning om hur något gått till eller, har sett ut genom ett urval ur ett 

händelseförlopp eller dess historia.21 Fallstudier medför dock risker vad avser 

studiens generaliserbarhet, och slutsatser utifrån studier baserade på ett enda fall 

(årtionde) skall behandlas med försiktighet.22  Då syftet med en fallstudie ligger i att 

förstår hur och inte ge en förklarande bild så ger denna typ av metod en god grund 

för att utforska och förstå frågeställningen.23 Detta är dock inte den enda fördelen 

med att använda sig av en fallstudie som metodologisk utgångspunkt. Då 

forskningskällorna i den frågeställning som skall behandlas måste sägas vara något 

bristfälliga så ger fallstudien en större frihet för författaren att skjuta upp 

problemformuleringen till under ett senare stadium av arbetet.24 Om författaren i 

början har en vag uppfattning om vilka hypoteser som skall drivas i arbetet växer 

                                                 
19 Leonhard, Robert, The Art of Maneuver- Warfare Theory and Airland Battle. (Novato, CA: Presidio 
Press, 1991) s. 96-97 
20 Esaiason, Peter, Gilljam, Henrik, Oscarsson, Henrik & Wängerud Lena, Metodpraktikan.                 
(Vällingby: Norstedts Juridik AB, 2007) s. 100 
21 Ejvegård, Rolf, Vetenskaplig metod. (Lund: Studentlitteratur, 2003) s. 33 
22 Ejvegård, Rolf, 2003, s. 33 
23 Ibid. s. 34 
24 Ibid. s. 34 
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även dessa fram under fallstudiens gång. Det är först när fallstudien kommit en bit på 

väg som de mer precisa frågorna och hypoteserna kan formuleras.25 

Enligt Metodpraktikan är de principiella skillnaderna på en fallstudie och jämförande 

studie inte särskilt stor.26 Men då syftet med denna uppsats inte är att jämföra de 

olika årtiondena för att sedan dra slutsatsen ur summan av denna undersökning utan 

att låta ”delstudierna” stå separata för att sedan var och en för sig själv fungera som 

katalysator till slutsatsen kommer inte problemet med en alltför stor likhet med en 

jämförande studie att uppstå. Skillnaden kommer att bestå i att analysenheterna 

(årtiondena) registreras inom i en och samma kontext istället för två olika kontexter 

som skulle vara fallet i en jämförande studie.27 Dock kan en mindre diskussion som 

komparerar de tre perioderna i slutsatsen belysa skillnader över tid och rum och 

underlätta resonemang. En sådan kommer att genomföras i denna del. 

4 Teori 

4.1 Definition av kombinerad bekämpning  

För att skapa en bild av begreppet kombinerad bekämpning kommer under denna 

rubrik ett resonemang föras för att påvisa vad olika teoretiker anser vara kärnan i 

denna teori och hur den bör appliceras. Här kommer också likheterna såväl som 

skillnaderna i de olika teoretikernas syn på kombinerad bekämpning att diskuteras 

och behandlas.  

Då effektivitet, handlingsfrihet och allsidighet kan ses som de främsta argumenten 

för användandet av kombinerad bekämpning måste teorin ses som en god militär 

strategi då den skapar det många militära befälhavare vill uppnå och behålla: 

initiativet.28 

Grunden till KB lades så tidigt som under 400 år före Kristus enligt Jonathan 

House.29 Den grekiska phalaxen hade under en lång tid varit dominerande på de 

                                                 
25 Ejvegård, Rolf, Vetenskaplig metod, 2003, s. 34  
26 Esaiason, Peter, Gilljam, Henrik, Oscarsson, Henrik & Wängerud Lena, Metodpraktikan, 2007, s. 
121 
27 Ibid. s. 121 
28 Widén, Jerker & Ångström, Jan, Militärteorins grunder, 2004, s. 152 
29 House, Jonathan, Combined arms warfare in the Twentieth Century, 2001, s. 2 
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sydeuropeiska slagfälten. I och med dessa spjutkämpars långa räckvidd och goda 

skydd så hade motståndarna mycket svårt att slå detta ”vapensystem”. Alexander den 

stores inträdde på slagfälten skulle dock ända på detta.30 För att slå fienden insåg den 

makedonska kejsaren att han var tvungen att införa ytterligare ”vapensystem” i sin 

här för att överhuvudtaget komma åt fienden. Detta genomfördes också och fick stor 

effekt. Istället för att slå spjut med spjut så anföll de makedonska trupperna från 

sidan med kavalleri och i de luckor som öppnades upp när terrängen blev för svår för 

de grekiska trupperna att hålla phalaxen tätt så anföll lätt infanteri beväpnade med 

små sköldar och svärd för ökad manöverförmåga.31 Kavalleriet utmanövrerade 

således de grekiska trupperna medan och det lätta infanteriet utnyttjade dess 

svagheter. Alexander arméer blev ett KB-vapen både taktiskt och tekniskt.  

Detta första steg i att belysa fiendens svagheter och bekämpa dessa ledde sedermera 

till formeringen av de romerska legionerna.32 Därefter skapades också mycket riktigt 

de fyra vapengrenar som kom att dominera slagfälten till flygets inträdde på arenan 

och som låg till grund för varje armé som utnyttjade sig av kombinerad bekämpning: 

 Infanteri 

 Kavalleri 

 Artilleri  

 Ingenjörstrupper.33 

Krigsfilosofen Jean-Henri Jomini resonerade under 1800-talet vidare på hur 

fördelarna kunde se ut med att använda sig av KB i militära operationer. Jomini 

diskuterar i sitt verk Précis de l’art de la guerre hur KB bör användas för att uppnå 

största möjliga framgång på slagfältet.34 Även om denna krigsfilosof i det moderna 

krigets tidiga stadium hade svårt att särskilja de tekniska och tekniska fördelarna 

respektive nackdelarna i KB-teorin så är teorin spårbar i hans resonemang. 

Genom Jomini´s ”brister” så kan man också belysa de två stora delarna som 

dominerar diskussionerna i KB; taktik och teknik. Dessa kan i den moderna eran vara 

                                                 
30 House, Jonathan, Combined arms warfare in the Twentieth Century, 2001, s. 2 
31 Ibid. s. 2 
32 Ibid. s. 2 
33 Ibid. s. 2 
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mycket svåra att särskilja då en teknisk fördel ofta kan likställas med en taktisk. Både 

House och Leonhard använder både taktik och teknik för i sina förklaringsmodeller 

av KB. I nedanstående delar skall det diskuteras vad gränsen går mellan dessa två 

fenomen. 

4.2 House teorier  

House efterlyser i sin Combined arms warfare in the Twentieth Century den 

synergieffekt som kan uppnås vid gemensamma operationer av olika vapenslag. Det 

är fiendes svagheter som skall bekämpas och de egna som skall motverkas via dessa 

kombinationer. Tanken om kombinerad bekämpning är i House teorier dock mer 

omfattande än att bara gälla gemensamma operationer mellan olika vapenslag.35 

House menar på att vapensystem i sig också kan föra detta logiska resonemang.36 

Denna logik gäller även vapensystem som helikopterbaserad ubåtsjakt. Här kan man 

kombinera helikopterns rörlighet med sonarens mångsidighet.  

Det är även på detta plan (det taktiska eller stridstekniska) som House menar på att 

utvecklingen av KB-teori, och praktik, har gått framåt över tiden: 

In succeeding centuries, the trend has been has to been to combine arms at 

progressively lower levels of the military hierarchy.37 

Vidare anser House att vi levt i okunnighet under en mycket lång tid när det kommer 

till att behandla och diskutera taktik. Genom att diskutera olika vapenslags fördelar 

och nackdelar separat så har vi inte sett helheten utan låst in oss i ett hörn:  

We have gotten into the fashion of talking of cavalry tactics, artillery tactics, 

and infantry tactics. This distinction is nothing but a mere abstraction. There is 

but one art and that is the tactics of the combined arms.38 

House menar med detta citat på att denna uppdelade krigföring såg sina sista dagar 

redan under den industriella revolutionen på 1800-talet. Särpräglade krigare, arméer 

och vapenslag kunde liksom den individuella arbetaren inte längre konkurrera med 

                                                                                                                                          
34 Widén, Jerker & Ångström, Jan, Militärteorins grunder, 2004, s. 150 
35 Ibid. s. 150 
36 Ibid. s. 150 
37 House, Jonathan, Combined arms warfare in the Twentieth Century, 2001, s. 3 
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sammansatta förband liknande de organisationer som sågs genomsyra de industriella 

komplexen som byggdes upp i västvärlden.39 House ställer sig därför frågande till 

varför vissa väpnade styrkor än idag begagnar sig åt liknande uppbyggnad som den 

som existerade innan 1800-talet. Paralleller kan här dras till den svenska marinen 

under tiden innan anskaffandet av de för ubåtsjaktändamål avsedda 

helikoptersystemen. Marinen var då begränsad både i aktionsradie och rörlighet. 

Således var marinen och dess enheter inte ett kombinerat bekämpningsvapen: 

No matter how powerful a single arm- tanks, helicopters, or whatever- may 

be, that arm has many of the same strengths and weaknesses as its 

counterparts in the opposing force.40 

Fördelen med KB är inte bara den rent stridstekniska enligt House utan ger även den 

som för befälet över en sådan styrka många fördelar gentemot den som enbart för 

befäl över ett homogent vapensystem eller styrka.41 KB skapar nämligen en 

handlingsfrihet för befälhavaren. Dels vet inte motståndaren från vilken 

angreppspunkt han kommer att bekämpas och dels så kan befälhavaren känna sig 

trygg i att fiendens aktioner kan motverkas då det finns fler alternativ för honom att 

lösa uppgiften.42  

I sin essens så kan KB uppnås genom att ta hänsyn till tre element enligt House: 

 Rörlighet  

 Skydd   

 Offensiv slagkraft.  

Dessa utgör enligt House inte bara grunden i KB utan bör även göra det i all modern 

taktik. Tyngdpunkten43 bör enligt House ligga i rörligheten: 

For a combined arms team, the least mobile element may determine the 

mobility of the entire force.44 

                                                                                                                                          
38 House, Jonathan, Combined arms warfare in the Twentieth Century, 2001, s. 4 
39 Ibid. s. 2 
40 Ibid. s. 3 
41 Ibid. s. 4 
42 Widén, Jerker & Ångström, Jan, Militärteorins grunder, 2004, s. 151 
43 Inte att beblanda med tyskans ”Schweerpunkt”  
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Utan den rörlighet som krävs av ett KB-vapen menar House att en armé eller 

vapensystem inte kan använda sig av taktik i dess fulla utsträckning.  Om avsaknad 

av rörlighet infinner sig kan nämligen inte initiativet tas eller behållas vilket är en 

grundläggande faktor för en god taktisk applicering av KB.45 Detta har sin grund i att 

rörligheten blir begränsad då de offensiva elementen kanske måste skydda eller 

invänta den minst rörliga enheten. Man riskerar att förlora initiativet. 

Dock skall inte skydd eller offensiv slagkraft minimeras eller negligeras. Skydd 

innebär nämligen både det skydd som tillåter egna trupper att röra sig över havet 

eller slagfältet, såsom minröjning, och det skydd som skyddar egna styrkor mot 

fiendens eldöverfall.46 Offensiv slagkraft krävs för att överhuvudtaget implementera 

sin egen vilja på slagfältet. Detta sker både på det psykologiska och det fysiska 

planet hos fienden.  

4.3 Leonhards teorier  

Leonhard delar likt House synen på användandet av KB i tre principer: 

 Bekämpa fiendens svagheter med egna styrkor 

 KB ger befälhavaren valfrihet 

 Använd geografins beskaffenhet för att maximera KB 

Den första principen måste sägas ligga på det stridstekniska planet då den går ut på 

att bekämpa fiendens svagheter med egna styrkor. T.ex har infanteri en fördel 

gentemot pansarförband när de opererar i kuperad och svår terräng.47 Likafullt är 

infanteri mycket sårbart i öppen terräng där pansarförband med sin långa räckvidd 

och fart är den starkare parten. Leonhard tanke är alltså att kombinera truppslag, 

vapenslag och former under ett gemensamt befäl där inneboende svagheter hos ett 

system minimeras med hjälp av ett annat.48 Pansarskytte är ett bra exempel på detta 

                                                                                                                                          
44 House, Jonathan, Combined arms warfare in the Twentieth Century, 2001, s. 6 
45 Ibid. s. 6 
46 Ibid. s. 6 
47 Widén, Jerker & Ångström, Jan, Militärteorins grunder, 2004, s. 151 
48 Leonhard, Robert, The Art of Maneuver- Warfare Theory and Airland Battle, 1991, s. 93 
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där infanteri kombineras med tyngre vapen för maximerad effekt. Enheten i sin 

helhet blir då starkare än summan av delarna.49 

Den andra principen i Leonhard teorier liknar i mångt och mycket House slutsatser 

om de fördelar som KB ger befälhavaren som har tillgång till ett sådant vapen eller 

styrka. När fienden utsätts för flera alternativ som en förväntad attack kan komma 

från så får det fienden att känna sig sårbar. Om han försvarar sig mot det ena 

alternativet är risken mycket stor att han gör sig sårbar för det andra eller tredje. 

Tekniken är här oftast överordnad taktiken då ett avancerat vapensystem som kan 

utnyttja fiendens svagheter i praktiken blir den egna befälhavarens taktik.  

Paralleller till den maritima arenan kan här dras. Om en ubåt utsätts för ett anfall med 

sjunkbomber från en helikopter kan han/hon motverka detta genom att gå upp till 

ytan där helikopterns vapensystem har mindre verkan. Om enbart helikoptern var det 

enda fientliga vapensystem i närheten skulle detta kunna vara ett alternativ, men om 

befälhavaren hade fått tillgång till en KB-styrka skulle ett ytfartyg vänta på ytan för 

att oskadliggöra ubåten i ytläge dvs. maximera den egna styrkan för att minimera 

fiendens möjligheter att agera. I bästa fall så tvingas fienden att reagera och hinner 

därmed aldrig ta initiativet.50 

Leonhards tredje princip utgår ifrån geografins beskaffenheter. Denna princip är i 

mångt och mycket taktisk och kräver därför en förkunskap om hur man skall utnyttja 

terrängen till sin egen fördel. I största möjliga mån skall fienden mötas i den terräng 

som gör honom mest sårbar. Ambitionen bör här vara att motståndarens svagheter på 

ett systematiskt sätt och så långt som möjligt skall ställas mot den egna sidans 

styrka.51 Om fienden befinner sig på öppet hav och den egna sidans styrka ligger i att 

bekämpa fienden i skärgårdsmiljö bör denna lockas in i en sådan miljö att den egna 

sidan kan utnyttja sina styrkor.  

 

 

                                                 
49 Widén, Jerker & Ångström, Jan, Militärteorins grunder, 2004, s. 152 
50 Leonhard, Robert, The Art of Maneuver- Warfare Theory and Airland Battle, 1991, s. 95 
51 Ibid. s. 95 
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4.4 KB-teorin: Sammanfattning ur ett svenskt perspektiv 

Dessa två teoretiker bygger i mångt och mycket sina teorier på empiriska studier av 

det krig som format 1900-talets stridskrafter: Andra världskriget.  

Andra världskriget innebar ljuset för många nya vapensystem. Ubåtar utgjorde 

plötsligt ett reellt hot både mot sjöstridskrafter och transporttonnage. Slagskeppens 

era var förbi redan innan den börjat på grund av de hot som hangarfartygen med sina 

rörliga vapenplattformar utgjorde. Men istället för att utveckla vapensystem som var 

kapabla att bekämpa och motstå de flesta av hotbilderna skapades istället fler vapen 

med unika kapaciteter Lätta kryssare fick svara för lufvärnsskydd, jagare för skydd 

mot ubåtar, minsvepare för att skydda mot minor och ubåtar för rekognoscering och 

spaning.52 En betydande tyngd lades från detta krig och framåt vid användandet av 

flyg vid marina operationer vilket också återspeglas i den sovjetiske sjökrigstänkaren 

och amiralen Sergej G. Gorsjkov skrifter då ha menade på att Marinflyget är, och 

var, det mest betydande krigsmedlet i sjökriget .53  

Om detta är en sanning för svenska marina stridskrafter är högst diskutabelt då 

Sverige generellt sett är att betrakta som försvarare i en potentiell krigssituation. Den 

offensiva slagkraft som marinflyg och KB medför har aldrig vart aktuellt för svensk 

krigföring ur det perspektiv som Gorsjkov menar. Svensk krigföring skall av 

tradition ske ”mot havet” i motsatts till ”från havet”.54  

Den förmåga som Sverige hade att försvara sig med under den senare delen av kalla 

kriget kan ses som en applicering av House teorier om KB i samlade styrkor. 

Svenska fartyg har generellt sett (en fartygsklass borträknad) inte varit utrustade med 

luftvärnsrobotar eftersom skyddet från landbaserat flyg skulle vara fullgott för att 

bekämpa fientliga luftanfall. En gemensam operation av en sammansatt KB-styrka 

med flygvapnet var alltså en förutsättning för en lyckad marinoperation under det 

kalla kriget. Enligt Leonhards teorier ökade då hotbilden mot fienden genom att 

                                                 
52 Widén, Jerker & Ångström, Jan, Militärteorins grunder, 2004, s. 164 
53 Ibid. s. 165  
54 DmarinO, 2005, s. 69 
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”erbjuda” ytterligare ett anfalls alternativ mot de fientliga styrkorna. Alltså blev hotet 

tredimensionellt.55  

Men detta var inte fallet när det kom till ubåtsjakten. Den svenska flottan var inte 

rustad för att jaga ubåtar i intresseområde som dessa hade sig i d.v.s. i grunda 

vatten.56 House och Leonhard teorier var applicerade på vissa delar av den svenska 

marina krigföringen medan fienden utnyttjade de delar där denna teori inte 

genomsyrade organisationen. Men detta har inte enbart haft sin grund i svensk 

oförmåga att implementera nya teorier i organisationen utan har oftast legat på den 

organisatoriska nivån. Sverige kunde innan 1960 inte använda sig av vare House 

eller Leonhards teorier i sin marina krigföring på grund av en enkel anledning. 

Sverige hade inget marinflyg.  

5 Källor  

Den empiri som inhämtas härstammar i mångt och mycket från den av 

försvarsmakten utgivna boken Marinflyget. Denna bok täcker upp mycket av den 

verksamhet som förekommit under de i fallstudierna behandlade årtiondena. Boken 

ger även en god inblick i vilka tendenser som fanns under dessa årtionden då den är 

skriven av individer med god inblick i de sjöoperativa helikoptrarnas vardag.  Då 

Marinflyget även ställer sig kritisk till vissa delar av den verksamhet som 

genomfördes så bör den ses som en adekvat källa utan allt för mycket subjektivitet. 

Ytterligare empiri inhämtas från Taktikreglemente för flottan 1987 (TRFL 87). 

Denna ger en god överblick över hur dåtidens befälhavare ansåg hur de tillgångar 

som fanns skulle disponeras. TRFL 87 har dock inget kritisk perspektiv när det 

kommer till att behandla denna fråga utan förklarar utan förebehåll hur saker och ting 

skulle gå till i den svenska marina krigföringen. Slutligen så kommer den 

information som presenteras i uppsatsen angående flottans disposition samt 

uppbyggnad under de behandlande årtiondena att hämtas ur Gustav Von Hofsten och 

Jan Waernbergs bok Örlogsfartyg: Svenska maskindrivna fartyg under tretungad 

flag. Denna bok är en sammanfattning över den svenska marinen under hundra år 

                                                 
55 Widén, Jerker & Ångström, Jan, Militärteorins grunder, 2004, s. 168 
56 Baser, Krigsförtöjningsplatser, Trånga farleder 



SJÖSTRIDSSKOLAN  UPPSATS xxxxx:xxxx  
Yrkesofficersprogrammet 06-09 2009-04-23  

Flkd Carl Nobel  Sida 20 (39) 

  

och ger en god överblick över ovan nämnda punkter och ställer sig också neutral till 

frågeställningen. Detta medger att inga tolkningsproblem uppstår för författaren.  

6 Disposition  

Dessa första kapitel har haft som syfte att ge en bakgrundsbild, att skapa en större 

förståelse inför uppgiften samt att behandla problemformulering, syfte, 

frågeställningar, avgränsningar, metod och material. De har vidare belyst 

forskningsläget inom KB-området. I nästkommande kapitel kommer den analys som 

uppsatsen syftar till att behandlas, för att sedan att mynna ut i det sista kapitlet där en 

mindre jämförande analys mellan de tre årtiondena genomförs samt slutsatsen 

presenteras.   

7 Analys 

 7.1 1960-Talet 

Frågeställning: 

Vilken betydelse, utifrån kombinerad bekämpning teorin, hade de sjöoperativa 

helikoptersystemen för den svenska marina krigföringen under 1960-talet ?  

Den svenska marina helikopterparken bestods i början av 1960-talet av de för tiden 

moderna modellerna Helikopter 1 (Hkp1) samt helikopter 2 (Hkp 2). Den senare var 

av fransk modell och kom i stor utsträckning att användas primärt som en lätt 

transporthelikopter. HKP 1 kom däremot att under detta årtionde att bli rikskändis 

och i folkmun kallas ”Bananen”. Den kom även att användas som marinflygets 

primära vapenbärare inom ubåtsjakten.57  

De sjöoperativa helikoptersystemen hade redan sen verksamheten var i sin linda 

fokuserat på ubåtsjaktverksamhet. Hösten 1959 avreste en grupp från 1.Hkpdiv till 

Portland i England för att studera funktion och tjänst vid en etablerad 

ubåtsjaktskola.58  

                                                 
57 Norberg, Ingemar & Liander, Peter, Marinhelikoptern, 1997, s. 69 
58 Ibid. s. 65 
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Målet var att: 

Vi i Sverige skall kunna genomföra en effektivisering av vår ubåtsjakt med i utlandet 

inlärda metoder.59 

Redan under denna pionjärålder insåg de svenska taktikutvecklarna vikten av att 

kombinera fartyg och helikopter i verksamheten och gav därför extra order om att 

den till England sända inspektionsgruppen skulle lägga extra stor vikt vid att studera 

hur britterna utvecklade, prövade och använde sig av samarbetet av dessa enheter i 

sökmetoder efter ubåt.60 Den information som gruppen tog med sig hem var 

intressant men också något banbrytande. I motsatt till vad Sverige hade i åtanke för 

sina helikoptrar gjorde britterna helt om och renodlade sina förband mot ubåtsjakt 

istället för att använda helikoptrarna till andra uppgifter såsom transport och 

havsövervakning.61 Detta sågs dock som en produkt av att britterna hade numerären 

på sin sida när det kom till antalet helikoptrar i tjänst. Sverige konstaterade att våra 

helikopterförband låg ohjälpligt långt efter på just denna fråga men var i hyfsad fas i 

teknisk och takisk utveckling.62 Det intressanta bör här sägas ligga i att man tidigt 

insåg potentialen i att utnyttja helikoptrar som det unika vapensystem dom i 

verkligheten var. Helikoptrar kunde nämligen utnyttjas som en sorts ”kustjägarbus” 

och skickas till de öar i stockholmsskärgård som man ville förvägra fienden tillgång 

till.63 

Dock bör detta se i ljuset av att marinen då ännu inte såg hotet från främmande 

ubåtar som reellt.64 Utrymme fanns alltså för att taktikutveckla mot andra områden 

än enbart ubåtsjakten.  

Den marina ledningen insåg att man i helikoptern hade förvärvat ett vapen som 

återställde ”ordningen” inom de marina stridskrafterna. Under det krig som 

fortfarande dominerade de dåvarande militära doktrinerna, dvs. andra världskriget, 

ansågs nämligen ubåten ha knäckt övervattenfartygen. Hur tekniken än utvecklades 

                                                 
59 Norberg, Ingemar & Liander, Peter, Marinhelikoptern, 1997, s. 64 
60 Ibid. s. 64 
61 Ibid. s. 68 
62 Ibid. s. 68 
63 Ibid. s. 68 
64 Statens Offentliga Utredningar (SOU) 2001:85 Perspektiv på ubåtsfrågan, Hantering av 
ubåtsfrågan politiskt och militärt. (Stockholm: Regeringskansliet, 2001) s. 47 
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kunde en kryssare eller jagare inte smyga omkring på haven utan att upptäckas av i 

närheten befintliga ubåtar.65 I och med helikopterns intåg så skulle herraväldet till 

sjöss vara återställt till jägarna på ytan. Det förklarar alltså varför helikoptern blev 

uppmärksammad långt innan problemen med möjligheterna att effektivt bekämpa en 

upptäckt ubåt hade fått en lovvärd lösning.66   

En annan anledning till helikopterns popularitet var det faktum att marinen i denna 

hade ett framtidsvapen. Vid 1958 års försvarsbeslut hade visserligen de militära 

medlen höjts av riksdagen, men väsentliga omprioriteringar hade gjorts och dessa 

mycket på marinens bekostnad. De stora fartygens era var över och marinen behövde 

ett slagträ för att hävda sin egen existens67. Trots att det inte var frågan om ett 

marinflyg i den bemärkelse som de stora staterna i öst och väst skapat sig dvs 

hangarfartyg med därtill hörande marint jaktflyg, lyftes marinen in i en annan 

dimension i och med användandet av helikoptern. Oavsett vad som ansågs kom 

1960-talet att innebära en mycket viktig fas för det svenska marinflyget Hkp 1.  

Den grundläggande ubåtsjakten kom att drivas efter två huvudteser: 

 Den första var där en enskild helikopter eller en grupp om två (rote) 

genomförde bevakning av in och utloppsleder i skärgårdsmiljö.68                     

Här utnyttjades helikoptrarnas styrka gentemot de fientliga ubåtarnas 

svagheter genom att använda helikoptrarnas fart och goda manöverförmåga 

för att snabbt lokalisera en befarad ubåt. Ubåtarna beräknades befinna sig en 

sådan miljö att de inte med omedelbar verkan kunde dyka då 

skärgårdsmiljön var mycket svårnavigerad. Helikoptrarna å sin sida hade 

uppenbar anledning inte detta problem och kunde använda ubåtarnas svaghet 

mot sin egen stryka.  

 Den andra tesen kom att mångt och mycket baseras på helikopterns styrka 

för att få den tidigare överlägsna ubåten att tvingas reagera istället för att 

agera. Hkp 1 kom här att få uppgiften att sköta den perifera bevakningen i en 

                                                 
65 Norberg, Ingemar & Liander, Peter, Marinhelikoptern, 1997, s. 69 
66 Ibid. s. 69 
67 Statens Offentliga Utredningar (SOU) 2001:85 Perspektiv på ubåtsfrågan, Hantering av 
ubåtsfrågan politiskt och militärt. (Stockholm: Regeringskansliet, 2001) s. 74 
68 Norberg, Ingemar & Liander, Peter, 1997, s. 69 
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styrka bestående av ubåtsjaktfartyg kombinerat med helikoptern. Med detta 

menas att helikoptern kom att söka efter ubåt, både optiskt och med sonar, i 

en cirkel som sträckte sig tusen meter ut från fartygsgruppen. Skyddet från 

ubåtarna via den övervakande helikoptern kom här att tillåta den 

fartygsburna ubåtsjakten att öka sin verkan genom att slippa oro sig för 

ubåtarnas främsta vapen: överraskning. 69 

Den sjöoperativa helikoptern kom alltså att ha en avgörande roll för uppbyggnaden 

av den svenska ubåtsjaktkapaciteten.70  

Resonemanget gick vidare om att ubåten blev upptäckt i ytläge av helikoptrarna så 

skulle den i ett sådant läge vara tvungen att dyka för att inte råka ut för ett anfall. I 

händelse av detta så skulle denna dock öka sin ljudsignatur och avslöja sig för 

ytfartygen med sonarer i vatten.71 Dilemmat blev en taktik i sig.   

De vapensystem som Hkp 1 bar kom dock att innebära en begränsning. Anfall med 

Hkp 1 kom till 99 procent att utföras med en modifierad sjunkbomb 33.72 Detta var 

ett vapen med ytterst begränsad effekt på ubåtar i skärgårdsmiljö då den inte kunde 

detonera på de små djup som återfanns i just denna miljö. Helikoptrarna var därför 

begränsade i sin verkan med fick återigen ställa sina svagheter mot sin egen styrka. 

Genom att snabbt kunna observera ubåtar som gjorde undanmanövrar kunde 

rapporter via radio informera de ytfartyg som ingick i ubåtsjaktstyrkan. Vilka kunde 

insätta anfall med trådstyrda ytmålstorpeder som hade betydlig större effekt mot 

ubåtar i ytläge.  

7.1.2 Analys   

1960-talet var det årtionde som kom att forma de sjöoperativa helikoptersystemens 

framtid. Detta låg i händelsens natur då Sverige som tidigare visat stod utan ett 

marinflyg i den bemärkelsen som denna uppsats belyser dvs verksamhet med 

sjöoperativa helikoptersystem. Sverige var ett relativt oerfaret land när det kom till 

taktiserandet med dessa nya system och detta märks även vid applicerandet av KB-

                                                 
69 Norberg, Ingemar & Liander, Peter, Marinhelikoptern, 1997, s. 70 
70 Widén, Jerker & Ångström, Jan, Militärteorins grunder, 2004, s. 150 
71 Norberg, Ingemar & Liander, Peter, 1997, s. 69 
72 Ibid. s. 69  
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teorin på dåtidens handhavande av de sjöoperativa helikoptersystemen. Skillnaden 

kom också att ligga i hur Sverige använde sig av helikoptersytemen jämfört med sina 

brittiska motsvarigheter.  

Istället för att renodla verksamheten mot ubåtsjakt fanns det tankar som kan liknas 

vid Leonards teorier om att använda geografin som den svenska marinen jobbade i 

som fördel gentemot en tilltänkt fiende. Om öarna i Stockholms skärgård var svåra 

att erövra för en tilltänkt fiende utan infanteri stationerat på ön skulle det om möjligt 

vara ännu svårare med ett potentiellt hot mot styrkorna från land, vatten och luft. De 

manöveregenskaper som snabbt kunde tillföras kustjägarkompanierna genom 

användandet av de sjöoperativa helikoptersystemen medförde att en förväntad fiende, 

tack vare kombinerandet av två vapensystem, kunde förvägras att ta nyckelpositioner 

i vår skärgård.  

Den mest uppenbara appliceringen av KB-teorin och framförallt av Leonhards teorier 

ligger i hur enheten i sin helhet skulle bli starkare än summan av delarna73. Den 

inlärda metodik som inhämtades i England tyder på detta där den svenska marinen 

ville maximera uteffekten av de nya sjöoperativa helikoptersystemen. Uppträdandet 

med fartyg i enskild enhet eller likaså med helikopter i dylikt uppträdande var inte 

längre aktuellt. Helikopter och fartyg skulle jobba gemensamt framöver.  

Ytterligare paralleller kan dras i detta taktiska planerandet i hur Leonhard anser att en 

befälhavare skall utnyttja sina vapensystem för att ställa fienden inför ett dilemma.74 

Om den befarande ubåten utsattes för omständigheter där denne var tvungen att agera 

från det dimensionerade hotet av två fientliga system skulle han bara kunna agera på 

det ena medan han var tvungen att reagera på det andra. Detta skulle inte vara fallet 

om enbart fartygsburen ubåtsjakt hade genomfört ubåtsjakten. I och med de 

sjöoperativa helikoptersystemen inträde på arenan kunde istället befälhavaren hela 

tiden behålla initiativet genom den valfrihet som dessa system gav honom i ett 

potentiellt agerande mot en främmande ubåt. Samarbetet mellan helikopter och 

fartyg kan även tolkas som att det skydd som House efterlyser i sin teori uppstår.75 

Genom att fartyget som ovan beskrivit visat var utsatt när det jagade ubåt kunde den 

                                                 
73 Widén, Jerker & Ångström, Jan, Militärteorins grunder, 2004, s. 156 
74 Ibid. s. 151 
75 House, Jonathan, Combined arms warfare in the Twentieth Century, 2001, s. 6 
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spaning som helikoptern genomförde runt det perifera området som fartyget befann 

sig i skydda detta mot ett överraskande attack från en ubåt som utmanövrerat fartyget 

och kommit i det läget att den potentiellt kunde avfyra en torped mot fartyget.   

Vid en närmare analys av den taktik som utarbetades under 1960-talet så måste en 

svag punkt poängteras: Den offensiva slagkraften som House som lägger fram som 

tredje punkt i sitt resonemang. I och med avsaknaden av adekvata vapensystem för 

helikoptrarna kunde denna punkt inte implementeras till fullo. Helikoptrarna var till 

början dåligt utrustade för att attackera en upptäckt ubåt. Om man vänder på myntet 

får detta dock ett annat perspektiv vilket går att applicera enligt House teorier. Detta 

genom att se de sen tidigare existerande fartygen och deras vapenlast som den 

offensiva slagkraften samt genom att använda de sjöoperativa helikoptersystemen 

som vägledare för hur dessa vapen skulle insättas så kunde helikopterns svaghet 

motverkas via fartygens styrka. 

7.2 1980-Talet 

Frågeställning: 

Vilken betydelse, utifrån kombinerad bekämpning teorin, hade de sjöoperativa 

helikoptersystemen för den svenska marina krigföringen under 1980-talet? 

Under det årtionde som föregick 1980-talet så gick den svenska ubåtsjaktkapaciteten 

nära nog helt förlorad på grund av ogynnsamma försvarsbeslut.76 Försvarsmaktens 

ubåtsjaktresurser bestod därför vid 1980-talets början i huvudsak av ett fåtal 

ubåtsjaktutrustade helikoptrar och de två jagarna Småland och Halland.77 När så det 

kalla kriget återigen tog fart och ubåtsvapnet strategiska och taktiska betydelse 

ökade, stod alltså den svenska marinen illa rustad att möta ett ökat ubåtshot.  

Halland avrustades 1982 och låg därefter fem år i malpåse innan hon utrangerades.78 

Småland möte å sin sida utrangerades även hon i början av 1980-talet.79  

                                                 
76 Statens Offentliga Utredningar (SOU) 2001:85 Perspektiv på ubåtsfrågan, Hantering av 
ubåtsfrågan politiskt och militärt. (Stockholm: Regeringskansliet, 2001) s. 47 
77  Ibid. s. 47 
78 Von Hofsten, Gustav & Waernberg, Jan, Örlogsfartyg: Svenska maskindrivna fartyg under 
tretungad flag. ( Luleå: Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek, 2003)  s. 169 
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Med dessa två ubåtsjägare och dess kapacitet praktiskt taget ute ur bilden gick en stor 

del av den svenska ubåtsjakt kapaciteten i graven. De enda marina enheterna som nu 

var adekvat utrustade att jaga ubåt var de sjöoperativa helikoptersystem som 

marinflyget förfogade över.  

De var med denna bakgrund och med enbart en aktiv jagare i tjänst som det första 

skarpa hotet anmälde sig under detta årtionde: Utö incidenten. För första gången 

under detta årtionde så fick det i media vedertagna uttrycket ”budgetubåt” återigen 

liv. Men denna gång var det ett annorlunda läget, både taktiskt och säkerhetspolitiskt, 

som satte tonen för de insatser som kom att dominera 1980-talets marina krigföring 

ur ett svenskt perspektiv: Ubåtsjakten.  

Utöver att fokus skiftade till ubåtsjakten tillkom även ytterligare en faktor som kom 

att kräva en större rörlighet hos de svenska marinstridskrafterna. Den 1 juli 1979 

utökade nämligen Sverige sin territoriella vattengräns från fyra till tolv 

distansminuter.80 En åtgärd som normalt skulle kräva en kraftfull förstärkning av 

befintliga resurser. Någon sådan kom dock inte att infinna sig.81 Rörligheten i den 

svenska marinen kom hädanefter att återfinnas i de sjöoperativa helikoptersystemen.  

7.2.1 20-meters kurvan 

I och med att antal ubåtsincidenter ökade blev frågor som tidigare inte varit aktuella, 

då hoten från främmande verksamhet på svenskt territorialvatten inte ansågs 

föreligga (läs 1960 och 1970-tal), nu återigen diskussionsfrågor.  När hotbilden nu 

ansågs öka gjordes ett antagande som kom att få stor vikt vid beslutandet om hur den 

för tiden aktuella marina taktiken med Hkp 4 skulle utarbetas. Man antog att de 

ubåtar som nu var kapabla att navigera i de mycket svårnavigerade vattnen kring 

Sveriges kust tillhörde de i området närvarande stormakterna då det ansågs som 

otroligt att någon mindre stat skulle ha tillgång till så avancerade navigationssystem 

som denna typ av navigation krävde.82 Detta innebar att Sverige var tvungna att 

anpassa krigföringen efter nya premisser där framförallt den tidigare ”definitiva” 

                                                                                                                                          
79 Von Hofsten, Gustav & Waernberg, Jan, Örlogsfartyg: Svenska maskindrivna fartyg under 
tretungad flag, 2003, s. 169 
80 Norberg, Ingemar & Liander, Peter, Marinhelikoptern, 1997, s. 110 
81 Ibid. s. 110 
82 Ibid. s. 112 
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gränsen för främmande ubåtars agerande nu även kunde gälla innanför 20-

meterskurvan. Ubåtsjakt på grundare vatten än vad vi specificerat våra 

ubåtsjaktsystem blev med detta beslut aktuellt.  

Någon träning eller övningar i områden med dessa specifikationer förekom inte med 

Hkp 4 under dessa första år av 1980-talet. När denna konservativa tanke om att 

främmande ubåtar inte kunde agera under 20-meterskurvan skrinlades resulterade 

detta till en mer utvecklande samt verkningsfull ubåtsjakt med helikopter.83   

De sjöoperativa helikoptersystemen med det unga officersgardet baserade på dessa 

lyckades alltså med att få de sjöoperativa helikoptersystemens påverkan på den 

svenska marina krigföringen att peka brant uppåt då dessa officerare var drivande i 

frågan om att bedriva ubåtsjakt under 20-meterskurvan.84 

I samarbetet med ytattackförbanden och introducerandet av Taktikregelemente För 

Flottan 1987 (TRFL 87) kom de sjöoperativa helikoptersystemen att spela en större 

roll inom den marina krigföringen på ytan. De svenska anfallsföretag som skulle 

genomföras mot eventuella överskeppningar av fientligt tonnage mot Sverige skulle i 

så stor utsträckning genomföras i samarbete mellan marinflygets sjöoperativa 

helikoptrar och flottans ytattackförband. Hkp 4 utnyttjades då främst för målinriktad 

spaning, syftande till att ge spaningsunderlag för taktiska beslut och 

eldledningsunderlag för robot och torpedinsats.85 Detta nya agerande sågs med viss 

skepsis då den ökade risktagandet för de spanande helikoptrarna. Hkp 4 hade 

nämligen ett mycket begränsat självskydd vilket innebar att den enda tänkbara 

åtgärden för en helikopter som blev beskjuten av fientlig eld var att dyka mot ytan 

och hoppas på det bästa.86 

Utveckling av den svenska taktiken med sjöoperativa helikoptrar under 1980-talet 

var stor. Detta berodde på att de sjöoperativa helikoptersystemen nu fick en tydlig 

uppgift i och med att fokus lades på ubåtsjakten samt avsaknaden av adekvata 

ytfartyg för ubåtsjaktoperationer i marinen. De operationer som de sjöoperativa 

                                                 
83  Norberg, Ingemar & Liander, Peter, Marinhelikoptern, 1997, s. 113 
84  Ibid. s. 113 
85 Bengt, Schuback, Taktikreglemente för flottan 1987 (TRFL 87). (Stockholm: Försvarsmaktens 
läromedelscentral 1987) s. 24 
86 Thomasson, Lars (1991), Är våra helikoptrar ”sitting ducks”?. Tidskrift i sjöväsendet, 4, s. 276 
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helikoptersystemen deltog i var många och här följer ett urval ur några av de som 

Ubåtsfrågan 1981-1994  listar som de mest tongivande under 1980-talet. 

 Utöincidenten ( September 1980) 

 Hårsfjärden     ( Oktober 1982 ) 

 Karlskrona       ( Februari- Mars 1984) 

 Bråviken          ( September 1987) 

 Stockholmsskärgård ( Maj-Juli 1989)87  

7.2.2 Analys  

De sjöoperativa helikoptersystemen var tongivande inom den svenska marina 

krigföringen under 1980-talet. Hkp 4 kom att ses som en huvudkomponent när det 

kom till den intensiva ubåtsjakten under detta årtionde. KB-teorin kan även den 

härleddas till verksamheten under 1980-talet. Samarbetet mellan ytattackfartyg och 

sjöoperativa helikoptersystem illustreras väl av följande citat hämtat ur TRFL 87 och 

kan i mångt och mycket liknas vid House teori angående när fienden utsätts för flera 

alternativ som en förväntad attack kan komma från så får det fienden att känna sig 

sårbar:88 

(….) detta ökar fiendens osäkerhet varifrån och när en vapeninsats kan 

väntas, samtidigt som bekämpningen av våra förband försvåras.89   

Genom att kompensera för den avslöjande effekt som radarn på de ytgående fartygen 

hade och använda sig av en helikopter som spanare förebyggdes de egna svagheterna 

genom att använda sig av KB.  

1980-talet innebar även ljuset för ”Helikopterjaktgrupperna” där de sjöoperativa 

helikoptersystemen skulle arbeta i rote 90 för att motverka att ubåten de jagade skulle 

kunna använda sig av de inneboende bristerna som fanns i att använda enbart en 

                                                 

 
87 Statens Offentliga Utredningar (SOU) 1995:135 Ubåtsfrågan 1981-1994, Rapport från 
ubåtskommissionen. (Stockholm: Regeringskansliet, 1995) s. 54 
88 House, Jonathan, Combined arms warfare in the Twentieth Century, 2001 , s. 6 
89 Bengt, Schuback, Taktikreglemente för flottan 1987, 1987, s. 26 
90 Dvs 2 individer i en grupp 
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helikopter. Ubåtarna kunde då cirkla runt ubåtens sonar och förvirra denna så att 

inget definitivt läge kunde klarläggas. Genom att använda sig av två helikoptrar 

kunde detta motverkas. De två helikoptrarna lade sig i position för att skapa ett läge 

där de kunde lägesbestämma ubåten.  Detta kunde göras där en grundklack, dvs där 

botten lutar starkt uppåt, bildade en naturlig barriär för ubåten. 

”Helikopterjaktgruppen” kunde här använda sig av Leonhards teori angående att 

motståndaren svaghet på ett systematiskt sätt och så långt som möjligt skall ställas 

mot den egna sidans styrka.91 Ubåten var tvungen att passera denna grundklack 

medan de två helikoptrarna som arbetade tillsammans i ett tidigt läge och tack vare 

sin inneboende styrka (rörligheten) kunde positionera sig i ett läge som ubåten var 

tvungen att passera. På detta sätt kunde helikoptrarna användas som en stor tillgång 

där ytfartygen hade svårt att verka genom sitt samarbete.  

Initiativförmågan som de sjöoperativa helikoptersystemen medgav var en stor 

tillgång under 1980-talet. De ubåtsincidenter som uppdagades var sällan väntande 

och då insatser var tvungna att ske mycket snabbt kom helikoptrarna rörlighet väl till 

pass.  

Om man sätter Lehonard teori angående att använda sig av geografin beskaffenhet 

under lupp får ubåtsjakten med sjöoperativa helikoptersystem under 1980-talet 

ytterligare en dimension. Stockholms skärgård har en kuperad geografi. Om den ubåt 

som skall hittas har en god uppfattning om geografins beskaffenhet ser ut är det 

mycket svårt att jaga ubåten då den vet vilka vägar den skall ta för att undvika 

fartygen på ytan. Dessutom har ytfartygen den nackdelen att de utgör en signatur i 

vattnet i form av ljud. För att göra liknelsen mer tydlig kan man säga att ytfartygen är 

KB-teoretikernas pansarförband som på öppet hav har mycket god förmåga att ge ett 

kraftfullt slag gentemot en fiende. Skärgården kan då liknas vid en skogsmiljö där 

små lätta rörliga enheter har en fördel gentemot dessa tunga system. Ubåten hade 

(beroende på storlek) den fördel att den kunde omgruppera, likt infanteri, om den inte 

vill synas och då tack vare geografin. I och med att de sjöoperativa 

helikoptersystemen implementerades i stor skala i den marina krigföringen kunde 

även denna fördel för de främmande ubåtarna minskas i och med helikoptrarnas 

minimala ljudsignaturer ner i vattnet och stora rörlighet. Helikoptern kunde alltså 

                                                 
91 Leonhard, Robert, The Art of Maneuver- Warfare Theory and Airland Battle, 1991, s. 96-97 
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verka med en överraskande effekt då ubåten inte var helikoptern befann sig. Denna 

taktik kom att gå under namnet ”Hoppa och slå”.92 Befälhavaren över dessa system 

fick alltså både ett system med vilket han/hon inte behövde förlora initiativet och 

kunde återigen få en fördel av geografin tack vare helikoptrarnas rörlighet och 

mångsidighet.     

7.3 2000-Talet 

Frågeställning: 

Vilken betydelse, utifrån kombinerad bekämpning teorin, har de sjöoperativa 

helikoptersystemen haft för den svenska marina krigföringen under 2000-talet ? 

2000-talet har till dagens datum varit de stora försvarsbeslutens årtionden. Den flotta 

som var tänkt att utnyttja marinflygets unika egenskaper omformades och fick nya 

uppgifter under försvarsbesluten 2000 och 2004.93 Den kvarvarande organisationen 

skulle inriktas mot internationella uppdrag. Som en följd av detta minskades de 

enheter som var kapabla till ubåtsjakt drastiskt och fokus lades istället på ytstrid med 

större enheter. Inom ubåtsjakten kom tyngdpunkten att ligga på Hkp 4.  

Marinflyget som organisation uppgick redan 1998 i försvarsmaktens 

helikopterflottilj.94 Detta har inneburit att stora förändringar har skett inom 

uppgiftsområdet för det kvarvarande sjöoperativa helikoptersystemen i 

försvarsmakten under tiden efter dessa beslut. 2000-talet har även inneburit en stor 

förändring i baseringen av de sjöoperativa helikoptersystemen. Till exempel har 11:e 

helikopterdivisionen med hemmabas Berga i Stockholms södra skärgård försvunnit 

ur grundorganisationen.95  Likaså har den beredskap som marinflyget och sedermera 

de sjöoperativa helikoptersystemen i helikopterflottiljen haft på västkusten utgått ur 

grundorganisationen. Vid försvarsbeslut 1998 definierades de framtida uppgifterna 

för helikopterflottiljens sjöoperativa system enligt följande modell: 

 

                                                 
92 Frisk, Göran, Framförhållning - för svårt för politiker, 2008, s. 177 
93 Försvarsdepartementet. Vårt framtida Försvar. (Stockholm, 2004) s. 23 
94 Norberg, Ingemar & Liander, Peter, Marinhelikoptern, 1997, s. 8 
95 Ibid. s. 9 
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Huvuduppgifter 

 Ubåtsjakt 

 Radarspaning över havet 

 Måldataöverföring 

Övriga uppgifter  

 Transporter av material  

 Sjukvårdstransporter 

 Räddningstjänst 

 Taktiska luftlandsättningar 96 

Dessa uppgifter sågs ligga som hörnstenar i utformningen av den framtid som de 

sjöoperativa systemen gick till mötes. Nya problem har dock uppstått under detta 

årtionde och har sedermera inneburit stora förändringar för uppgiftsdefinierandet för 

de sjöoperativa systemen.  

Ledamoten i KÖMS Dan Broström ansåg vid skrivandet av sin debattartikel i TIS 

2004 att de uppgifter som de sjöoperativa helikoptersytemen skulle begagna sig åt 

borde skiftas från ovanstående uppgifter till de uppgifter som överensstämde på ett 

mer adekvat sätt de uppgifter som ett internationellt åtagande innebar.97 Huvudfokus 

borde enligt Broström ligga på att bygga upp nya kunskaper och skapa 

förutsättningar avseende specialförbandsverksamhet och fartygsbasering av de 

sjöoperativa helikoptersystemen.98 Den klassiska ubåtsjaktkapaciteten borde alltså 

enligt Broström tolkning ta ett steg tillbaka för att skapa förutsättningar för en ny 

inriktning av de sjöoperativa helikoptersystemen.  

Detta kom senare att bli sanning då ubåtsjakten idag (2009) endast bedrivs från  F17 i 

Ronneby och då med ytterst begränsad omfattning.99 En annan avgörande faktor som 

har påverkat användandet av sjöoperativa helikoptersystem har varit införandet av 

                                                 
96 Broström, Mats (2004), Marin helikopterutveckling- från nationell landbaserad ubåtsjakthelikopter 
till internationell Maritime Patrol Helicopter, Tidskrift i sjöväsendet, 1, s. 13 
97 Broström, Mats, 2004, s. 13 
98 Ibid. s. 13 
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nya helikoptersystem i Försvarsmakten. Ett tungt system skall ersättas av ett annat 

och samma sak gäller för de lätta systemen. Hkp 4 som länge varit ryggraden i 

taktiserandet med sjöoperativa helikoptersystem skall ersättas med den betydligt 

modernare Helikopter 14 (Hkp 14). Likaså skall den lätta systemet Helikopter 15 

(Hkp 15) införas för att verka från fartyg typ Visby. Detta har inneburit att de 

uppgifter som de sjöoperativa helikoptersystemen haft under 2000-talet och fram till 

dagens datum har varit och är ytterst begränsade. Enligt Broström och Westin så är 

möjligheterna att lösa uppgifter såsom ytmålspaning, specialförbandsuppgifter och 

ubåtsjakt inom ramen för de sjöoperativa helikoptersystemen idag ytterst begränsade 

och kan först realiseras under 2012 och då med mycket få helikopterindivider.100   

7.3.1 Analys 

2000-talet har varit en mycket turbulent tid för försvarsmakten och likaså för 

helikopterflottiljen. Dock har dessa förändringar inte bara varit av ondo när det 

kommer till att utnyttja de sjöoperativa helikoptersystemen ur ett KB-perspektiv då 

House menar på att: 

 Every army must tailor its forces to the specific situation101  

Med detta i åtanke kan den omdaning av de sjöoperativa helikoptersystemen ses som 

ett led till att anpassa den svenska helikopterparken till en ny världsbild helt gå i linje 

med House teorier om hur en försvarsmakt skall använda sig av KB.   

Vidare hävdar House att sådana omdaningar måste ske ofta då:  

Combined arms are most subject to frequent changes in technology102 

De gamla system som tidigare var ryggraden i den för dåtiden så viktiga ubåtsjakten 

har idag blivit omoderna vilket har tryckt på behovet för införandet av nya system 

                                                                                                                                          
99 Westin, Mats & Broström, Mats (2008), Helikoptrar i den sjömilitära verksamheten. Tidskrift i 
sjöväsendet, 1, s. 210 
100 Westin, Mats & Broström, Mats, 2008, s. 211 
101 House, Jonathan, Combined arms warfare in the Twenthieth Century, 2001, s. 4 
102 Ibid. s. 5 
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som en nödvändighet för att kunna utöva den kultur av kombinerad bekämpning som 

tidigare funnits i flottan.103  

Att använda sig av fartygsbaserad helikopter såsom Hkp 15 på Visby skall ses som 

ett steg i rätt riktning då den denna kan utnyttjas i terräng där fartyget inte kan verka 

till fullo såsom hamnområde och trånga sund. Vid sådana tillfällen skulle annars 

fienden kunna utnyttja sig av Leonhards andra punkt inom kombinerad 

bekämpningsteorin och använda geografin som fördel gentemot de egna styrkorna. 

Med en helikopter som står till fartygets förfogande kan denna form av taktik dock 

motverkas och fienden kan förvägras att utnyttja geografin.104 

Ytterligare fördelar har under 2000-talet utvecklats genom att utnyttja helikopterns 

ytterst unika förmåga att verka i alla miljöer. Detta i kombination med andra 

förbands unika förmågor ger ett intressant ingångsvärde utifrån ett KB perspektiv, 

om man utgår från House tes om gemensamma operationer är de mest effektiva för 

att uppnå sina målsättningar.105 Den svenska försvarsmakten förfogar idag över fler 

specialförband än någon gång tidigare i modern historia, med en förmåga till lätt 

strid och att ta sig osedd till och från operationsområdet. Begränsningen ligger dock i 

rörligheten. Häri kommer helikoptersystemen in i bilden. Om dessas två förmågor 

kan kombineras ger detta en befälhavare ett formidabelt vapen när det kommer till 

mobilitet och informationsinhämtning. Detta går även i linje med det Broström 

föreslog i sin debattartikel borde vara en av huvuduppgifterna för de framtida 

sjöoperativa helikoptersystemen.  

8 Avslutning  

8.1 1960, 1980 Och 2000-tal. En jämförelse.  

De tre årtiondena som behandlats i fallstudierna har haft olika karaktär när det 

kommer till hur påverkan av de sjöoperativa helikoptersystemen har sett ut på den 

marina krigföringen. Mycket av det som skett inom utvecklandet av de olika 

årtiondenas taktik har berott på hur omvärlden har sett ut vid den givna tidpunkten. 

                                                 
103 Westin, Mats & Broström, Mats, Helikoptrar i den sjömilitära verksamheten, 2008, s. 211 
104 Widén, Jerker & Ångström, Jan, Militärteorins grunder, 2004, s. 151 
105 Ibid. s. 150 
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1960-talet var ett insteg för den svenska marinen i den sjöoperativa helikopterarenan. 

De sjöoperativa helikoptersystemen anpassades efter den redan existerade taktiken 

och inte vice versa. Jämförs denna applicering med 1980-talet kan en stor skillnad 

utläsas. Vapensystemen som dominerande under 1960-talet i flottan var inte lika 

mångsidiga som de som kom att existera under 1980-talet. 1980-talets system kan 

mer liknas vid ett KB i sitt grundutförande, medan 1960-talet fartyg var i större 

behov av de sjöoperativa helikoptersystemen för att genomföra sin taktik. Då denna 

taktik ansågs var primitiv i sitt utformande (i jämförelse med den som senare skulle 

utvecklas under 1980-talet) ligger det i sakens natur att de sjöoperativa 

helikoptrarnas uppträdande också blev mer primitivt. Både 1960 och 1980-talet har 

dock visats sig utnyttja de tankegångar som House och Leonhard utvecklande som 

anledning för att nyttja KB-teorin. Under 1980-talet var det avsaknaden av adekvat 

utrustade fartyg som blev de sjöoperativa helikoptrarnas stora genombrott som 

huvudsystem vid ubåtsjakt. Likaså var 1960-talets flotta beroende av de sjöoperativa 

helikoptersystemen i utformandet av den nya taktiken. Inneboende svagheter i de 

existerande systemen skulle alltså upphävas genom implementeringen av de 

sjöoperativa helikoptersystemen.  

2000-talet, i jämförelse med 1960 och 1980-talet, har inneburit stora omstöpningar 

av det taktiska uppträdande för de sjöoperativa helikoptersystemen. De uppgifter som 

kunde appliceras av KB-teorin under det kalla kriget är inte längre aktuella. För att 

hitta adekvata uppgifter för de nya helikoptersystem som presenterades i empirin för 

detta årtionde har KB-teorin behövts föras ett steg längre där helikoptrarna inte bara 

skall ses som vapensystem i en sammansatt flotta utan även som 

manöverplattformar.  Först då kan de nya uppgifter med transport som huvuduppgift 

liknas vid ett KB-perspektiv då befälhavaren kan använda helikoptersystemen för att 

ta, och återta initiativet, vilket enligt House är ett av huvudsyftena för att använda sig 

av KB-teorin vid krigföring. Likaså kan det utnyttjande av geografin som Leonhard 

efterlyser eftersträvas med helikoptern som manöverplattfrom.106 En likhet kan då 

ses med den ”Kustjägarbuss-strategi” som lades fram under 1960-talet som en av 

uppgifterna för de sjöoperativa helikoptersystemen.  
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8.1 Slutsats 

Mycket har förändrats sen de initiala och senare påkomma besluten angående 

marinhelikopterns framtid. Dagens organisation är mycket annorlunda men visar 

fortfarande stora likheter med de formationer som beslutades om 1957 och 1998 dvs, 

de år som Marinflyget först grundades och sedermera lades ner som separat förband. 

Ubåtsjakt är fortfarande en av de huvuduppgifter som svenska marina helikoptrar 

skall begagna sig åt men under årens lopp har även nya uppgifter såsom transport av 

kustjägare och spaning åt ytattackförband tillkommit. Att KB-teorin har genomsyrat 

det taktiska användandet av de sjöoperativa helikoptersystemen råder ingen tvekan 

om då detta har framkommit av den studie som denna uppsats har ålagt sig att 

genomföra. Därför kan också den påverkan som de sjöoperativa helikoptersystemen 

haft sägas vara stor. Dessa system har varit en tillgång både under 1960, 1980 samt 

2000-tal. Ubåtsjakten hade inte varit lika omfattade utan de mobila enheter som de 

sjöoperativa helikoptersystemen erbjöd. Likaså hade den svenska ubåtsjaktförmågan, 

som praktiskt taget försvann under 1970-talet, varit om möjligt ännu mer under 

undermålig än var den i realiteten var i början på 1980-talet om de sjöoperativa 

helikoptersystemen inte hade existerat.  

När det kommer till frågan om den svenska förmågan att hantera de sjöoperativa 

helikoptersystemen utvecklades tack vare bristerna i marinen eller dess motsats  

måste det nog sägas att fallet är det förstnämnda. Det var genom avsaknaden av vissa 

huvudkomponenter i flottan som de sjöoperativa helikoptersystemen fick en stor 

genomslagskraft i den svenska marina krigföringen. Som slutsats kan således säga att 

de sjöoperativa helikoptersystemen har påverkat den svenska marina krigföringen 

och framförallt inom ubåtsjaktförmågan och då framförallt under 1960 och 1980-

talet. Ytterligare förmågor, såsom transport, sjöövervakning och ytspaning, har även 

de kommit att utvecklats med hjälp av de unika förmågor som de sjöoperativa 

helikoptersytemen har tillfört men inte i lika stor utsträckning som ubåtsjakten.  

 

 

                                                                                                                                          
106 Leonhard, Robert, The Art of Maneuver- Warfare Theory and Airland Battle,  1991, s. 93 
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8.2 Förslag på vidare forskning  

När Sverige snart går in i 2010-talet finns det stora brister i användandet av de 

sjöoperativa helikoptersystemen i Helikopterflottiljens maskinpark. 

Detta har bland annat lett till att Sverige idag är ett av de få länder som inte har 

”organic air assets” dvs fartygsbaserad helikopter på sina stöd- och stridsfartyg. 

Försvarsmakten använder sig idag mycket av erfarenheter från andra nationer när det 

kommer till att utforma eget agerande och utvecklande. Dock använder NATO-

nationer sig idag av helikoptrar i mycket större utsträckning än sina svenska 

motsvarigheter. Styrkeskydd (Force Protection) och Maritim Patrull Helikopter 

(MPH), är några av de utryck som återkommer vid egna och grunda studier av hur 

bland annat Storbritannien använder sig av sina motsvarande helikoptersystem. Då 

Sverige går mot en alltmer effektiviserad och flexibel försvarsmakt med 

internationella åtaganden som dominerande uppgift är det viktigt att även väga in 

lärdomar från utländska försvarsmakters marinflyg. Förslagsvis är det därför viktigt 

att den fortsatta forskningen inriktar sig på att skapa en förståelse om hur de svenska 

sjöoperativa helikoptersystemen skall implementera den hittills så framgångsrika 

KB-teorin på dessa moderna företeelser.  
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