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ABSTRACT 

During the Cold War, the Swedish Navy developed a concept of surface warfare 

based on the idea that forces should be spread out on a number of smaller surface 

combatants rather than on a few big ones. This was possible due to new technol-

ogy and new weapon systems such as guided torpedoes and missiles. The old 

dreadnoughts and battleships had become obsolete.  

This concept, formed in a time when defence against invasion was the prime task 

of the Swedish Armed Forces, is still today the foundation on which the Swedish 

Navy is built on. Its surface warfare forces consist of small corvettes between 300 

and 600 metric tonnes.  

Since the end of the Cold War, the Swedish Armed Forces has undergone a trans-

formation and is now a smaller, mission-oriented armed forces with ambitions of 

expeditionary capabilities. This means new tasks for the Swedish Navy and the 

question has been raised whether the small surface warfare ships are up to the 

task?  

In this essay, the tasks of the Swedish Navy are analysed and broken down into 

six capacities. The same six capacities are used to compare the capabilities of a 

corvette and a frigate. The outcome of these analyses is then discussed and the 

experiences gained from the Swedish Navy’s mission in Lebanon have been taken 

into consideration. 

The results show that while today’s small corvettes perform well at some tasks, 

for example force protection in extreme littorals, bigger ships are needed to carry 

out some tasks such as endurance-demanding sea control missions in far away 

seas. 
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Efter Sovjetunionens fall och det kalla krigets slut har Försvarsmaktens uppgifter 

förändrats.  Vi har gått från ett invasionsförsvar mot ett insatsförsvar.1 För flottans 

del har detta inneburit att man istället för att fokusera på att avvärja en överskepp-

ning över Östersjön inriktat sig på att göra insatser utomlands. Den gamla uppgiften 

att försvara vår territoriella integritet har i och med det inte försvunnit men nytill-

komna uppgifter ger anledning att omvärdera hur våra sjöstridskrafter skall se ut och 

vilka förmågor de skall besitta.2  

Svenska flottans utseende idag är ett resultat av många års utveckling, både politisk 

och teknisk. Under andra världskriget var flottan uppbyggd kring de tunga pansar-

skeppen. Dessa skulle dock visa sig omoderna vid krigsslutet och ersattes av kryssa-

re. De första tankarna på en övergång till en lätt flotta kom redan 1951 i och med en 

utredning genomförd av statsmakterna angående ersättningsbyggnad till flottan.3  

Utredningen skulle undersöka möjligheterna att ersätta vissa större, dyrare fartyg 

med fler och billigare enheter. Dock skulle flottan även fortsättningsvis byggas kring 

de två kryssareskadrarna som bestod av kryssare, jagare och torpedbåtar. I 1952 års 

flottplan bestämdes att nya jagare, torpedbåtar och motortorpedbåtar skulle införskaf-

fas, men några planer på nya fartyg i kryssarstorlek fanns alltså inte.  

Kommande år satte diverse politiska beslut med tillhörande besparingskrav stopp för 

planerna och 1952 års flottplan förverkligades inte. Istället utvecklades i slutet av 50-

talet Marinplan 60. Planen innebar i korthet: 4 

 Fördela övervattensfartygens slagkraft på större antal mindre enheter  

 Öka undervattensfartygens effektivitet och vidga deras uppgiftsområde  

 Tillgodose kravet på räckvidd, skydd och spridning av landuppställda vapen  

                                                 

1 Försvarsmakten, Svensk soldat (Stockholm: Försvarsmakten, 2005) s. 16 
2 Försvarsmakten, SSS underlag till Marin Utvecklingsplan 2009 (Opublicerat papper, Karlskrona: 
Sjöstridsskolan, 2008) s. 16 
3 Lindsjö, Ronny, Marinhistoria (Värnamo: Fälths Tryckeri AB, 1993) s. 434.  
4 Wedin, Lars, ”Flotta i motvind” i FOI Framsyn, nr.1, 2004 
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 Hålla kraven på rörlighet och uthållighet i minnet 

Man bedömde att den framtida utvecklingen främst skulle påverkas av robotutveck-

lingen, taktiska kärnladdningar och ökade möjligheter för undervattensstridsmedel i 

form av moderna ubåtar och avståndsminor.5 Marinplan 60 brukar anses som grun-

den till den lätta flottan och var alltså inte enbart en ekonomisk åtgärd utan dessutom 

en taktikanpassning. Flottan skulle bli lättare utan att för den delen få sämre effekt.6 

Utgångsläget var fortfarande marinens traditionella huvuduppgifter; invasionsför-

svar, sjöfartsskydd och neutralitetsskydd.7  

Även i andra länder pekade trenden efter andra världskriget mot lättare fartyg. I och 

med nya vapensystem som torpeden och senare även roboten hade artilleriet delvis 

spelat ut sin roll som huvudbestyckning för ytstridskrafter. Dessutom visade erfaren-

heter från andra världskriget på flygets ökade betydelse för sjökriget. Därmed be-

hövdes inte de stora artilleriplattformerna längre utan snabba, lätta, offensiva vapen-

bärare kunde ta dess plats.8 

Tanken var alltså att efterhand som de stora kryssarna och jagarna blev äldre och 

utrangerades skulle de ersättas av flera mindre och billigare fartyg som tillsammans 

skulle bidra med motsvarande förmågor som de större. Ubåtar och kustrobotar an-

sågs kunna överta de uppgifter de större fartygen tidigare haft.9 Dock ledde bespa-

ringar och förändringar i försvarspolitiken till att ”mindre och billigare fartyg” upp-

fylldes medan termen ”flera” i praktiken ignorerades. Dessutom övergavs skyddet av 

sjövägarna som var en del av den maritima strategin. I 1972 års försvarsbeslut an-

gavs att ”importsjöfarten skall skyddas med andra medel än militära”.10 Detta fick till 

följd att landets sjöburna ubåtsjaktkapacitet decimerades gradvis och slutligen för-

svann helt i och med att flottans sista jagare, HMS Halland, utrangerades i mitten på 

1980-talet. Ett tag hade endast Marinens helikoptersystem denna resurs. I början av 

1980-talet inträffade ett flertal uppmärksammade ubåtsincidenter på svenskt vatten, 

bl.a. Utöincidenten 1980, U137:s grundstötning i Karlskrona skärgård 1981 samt 

                                                 

5 Lindsjö, 1993, s. 436. 
6 Blenner, Hans och Ohrelius, Bengt, Vår Marin 1960 (Uddevalla: Bohusläns Grafiska AB, 1959) s. 3 
7 Lindsjö, 1993, s. 436 
8 H:son Ericson, Stig, Kuling längs kusten (Stockholm: Bonniers boktryckeri, 1968) s. 42. 
9 Lindsjö, 1993, s. 437 
10 Ibid, s. 439 
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Hårsfjärdenincidenten 1982.11 Denna ubåtskris förvärrades i och med fortsatta un-

dervattenskränkningar under hela 1980-talet. Detta påvisade ett behov att återta den 

ubåtsjaktförmåga som gått förlorad, något som emellertid visade sig ta längre tid än 

avvecklandet. Först i mitten av 1990-talet hade svenska marinen en effektiv ubåts-

jaktstyrka bestående av patrullbåtar, korvetter och marinhelikoptrar samt kustartille-

riets fasta ubåtsskyddssystem. Tillsammans med robotbåtarna samt kustartilleriets 

fasta och rörliga artilleri samt sjömålsrobotar hade den lätta flottan slutligen intagit 

sin form och utgjorde en viktig komponent i invasionsförsvaret. Robotbåtarna och 

patrullbåtarna har i dag fasats ut och ersätts av de nya Visbykorvetterna som trots ny 

teknik är designade enligt de tankegångar som rådde på 1980 och -90 talet.   

Våra ytstridskrafter består idag alltså av relativt små enheter i form av korvetter i tre 

olika klasser. Dessa har utvecklats för att möta kalla krigets krav och har visat sig väl 

lämpade för kustnära vatten (så kallade ”extreme littorals”) såsom Östersjön. De har 

även visat sig kompetenta i internationella övningar och insatser, men förändrade 

uppgifter ger anledning att omvärdera våra marina styrkors utformning. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Ett fartygs förmågor och egenskaper är i många avseenden helt beroende av fartygets 

storlek. Ett stort fartyg har i allmänhet bland annat bättre sjöegenskaper, längre uthål-

lighet och större lastkapacitet medan det mindre är mer lättmanövrerat, har mindre 

djupgående samt kräver mindre maskineri. Om dessutom de militära aspekterna 

läggs till som till exempel radarmålarea och akustisk signatur blir det tydligt vilken 

grundläggande betydelse ett fartygs storlek har.  

I valet av storlek vid införskaffandet av ett nytt fartyg finns ett flertal aspekter att ta 

hänsyn till. Dessa är bland annat vilka uppgifter fartyget ska kunna lösa, vilka för-

mågor det skall besitta samt i vilka typer av farvatten det skall uppträda. Skall det ut 

på långa expeditioner på de sju haven eller är det avsett för kortare insatser inom-

skärs? Eller ska det kanske klara av båda?  

Svenska flottans ytstridskrafter består idag endast av lätta korvetter på 300-600 ton. 

Sett ur ett internationellt perspektiv är detta mycket små fartyg. Tankar har under en 

                                                 

11 Lindsjö, 1993, s. 440-442 



SJÖSTRIDSSKOLAN  UPPSATS xxxxx:xxxx  
Yrkesofficersprogrammet 06-09 2009-05-08  

Flkd Mats Nylander  Sida 7 (35) 

  

längre tid funnits att införskaffa större fartyg, mot bakgrund av att Försvarsmakten 

skiftat fokus från ett invasionsförsvar till ett insatsförsvar, vilket i sin tur lett till att 

både uppgifter samt farvatten som flottan opererar i förändrats. 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om konceptet den lätta flottan är lämplig 

för att lösa de uppgifter svenska marinen har idag. För att lösa denna uppgift kommer 

svar sökas på följande frågor:  

- Vilka uppgifter har svenska marinen idag? 

- Mot bakgrund av svaret på fråga ett, hur bör svenska marinens ytstridsfartyg ut-

formas storleksmässigt? 

1.3 Avgränsningar 

Avsikten är att avgränsa uppsatsen i rum till att endast omfatta ytstridskrafterna. Den 

främsta orsaken till detta är att konceptet med den lätta flottan i första hand avser 

ytstridskrafterna. Det vore självklart intressant att försöka besvara samma frågeställ-

ning med avseende på ubåt samt minkrig men utrymme för detta är inte tillgängligt 

inom ramen för denna uppsats. Dessutom utvecklas de olika fartygsslagen på olika 

premisser, även om ytstrids- och minsystemen på senare tid närmat sig varandra i 

och med Visby- och Kosterklasserna. Ett ytterligare förtydligande angående vilka 

fartygsklasser uppsatsen kommer att behandla finns under kapitlet Begreppsförklar-

ingar. 

Då uppsatsen endast inriktar sig på fartygs storlek, kommer aspekter som skrovform 

och framdrivningssätt ej att diskuteras. Vidare kommer de sensor- och vapensystem 

som nämns endast tas med för att exemplifiera vissa förhållningssätt. Uppsatsen syf-

tar inte till att utröna vilka system flottans fartyg bör utrustas med. 

Uppsatsen har heller inte vägt in kostnadsaspekter. Fokus har istället legat på den 

operativa förmågan samt att det på grund av sekretess är svårt att få tag på ekono-

miska uppgifter. 

1.4 Metod 

En komparation mellan stora och små ytstridsfartyg låter sig inte göras helt utan vi-

dare. För att få relevans måste de uppgifter som svenska marinen är ålagd definieras. 

Dessa uppgifter måste sedan brytas ner i mindre beståndsdelar för att en rättvis kom-
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paration av olika fartygs förmåga att lösa uppgifterna ska kunna göras. Då en tydlig 

definition av Marinens uppgifter inte gått att finna, har författaren valt att göra en 

innehållslig idéanalys12 av diverse dokument och publikationer som rör Försvars-

maktens och Marinens uppgifter. Detta bryts ner i de grundläggande förmågorna för 

att utröna vilka förändrade krav Försvarsmaktens nya uppgifter ställer på respektive 

förmåga.  

Därefter görs en komparation13 mellan ett fartyg i fregattstorlek och ett fartyg i kor-

vettstorleks förutsättningar i respektive förmåga. Denna komparation görs utan sär-

skild hänsyn tagen till Marinens uppgifter. 

Detta kommer senare att vävas samman i en diskussion med avsikt att utröna vilken 

effekt ett fartygs storlek har på dess förmåga att lösa de uppgifter som Marinen är 

ålagd. Genom att bryta ner både Marinens uppgifter och fartygens egenskaper i de 

grundläggande förmågorna är det lättare att identifiera inom vilka områden som de 

olika fartygsklasserna har för- respektive nackdelar inom. De ger dessutom en tydlig 

indelning som är enkel att följa. En nackdel kan vara att denna indelning inte går ner 

tillräckligt djupt på olika förmågor och funktioner. Författaren anser dock att en dju-

pare nedbrytning endast skulle bli rörigare, då det redan på denna nivå kan vara svårt 

att hålla isär förmågorna. Djupare nedbrytningar har gjorts där det ansetts nödvän-

digt.  

Som stöd i diskussionen är erfarenheter från Marinens Insats i Libanon 2006-2007 

medtagna i form av en fallstudie i mindre omfattning. Dessa erfarenheter bidrar med 

en verklighetsförankring samt att det är det enda reella exemplet på flottans förnyade 

uppgifter. 

Utifrån denna diskussion kan till sist slutsatser dras kring huruvida svenska flottan 

ska hålla kvar vid konceptet med en lätt flotta eller om större fartyg bör införskaffas. 

Nedan följer en modell som beskriver uppsatsens upplägg. 

 

 

                                                 

12 Hallenberg, Jan, et al., Om konsten att tänka, granska och skriva på ett vetenskapligt sätt (Stock-
holm: FHS, 2008) s. 17 
13 Ejvegård, Rolf, Vetenskaplig metod (Lund: Studentlitteratur, 2003) s. 41 
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1.5 Tidigare forskning 

Försvarets Materielverk (FMV) gjort ett antal utredningar och analyser angående hur 

framtida svenska ytstridsfartyg bör se ut. I dessa har allt från fartygs vapensystem, 

skrovmaterial, framdrivningssystem samt naturligtvis storlek behandlats. Någon rap-

port som utgår från de grundläggande förmågorna eller som jämför med Marinens 

uppgifter på det sätt denna uppsats gör har dock inte påträffats. 

Utöver detta finns en C-uppsats skriven av Örlogskapten Charlie Philipsson med 

titeln ”Fast Patrolboats i Peace Support Operations”. Uppsatsen tar avstamp i Milan 

Vegos teorier om konflikter i kustnära farvatten och utröner vilken roll Fast Patrol 

Boats kan komma att utgöra i fredsfrämjande operationer. Då denna uppsats behand-

lar ett bredare ämne med inriktning inte bara på Peace Support Operations samt är 

helt fokuserad på Svenska flottan anser författaren att någon ämneskonflikt ej före-

ligger. 
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1.6 Material 

För den historiska skildringen har boken Marinhistoria skriven av Ronny Lindsjö 

använts som standardverk. Den ger en god överblick över Flottans utveckling genom 

åren och uppgifterna stämmer överens med andra källor varför anledning att betvivla 

dess riktighet ej funnits.  

Den Blå Boken skriven av Christopher Werner har använts för att förklara vissa mili-

tärteoretiska företeelser och begrepp. Boken kan anses som en sekundärkälla då den 

sammanfattar och sammanställer diverse teorier från andra militärteoretiker som ex-

empelvis Alfred Thayer Mahan och Julian Corbett. Då denna uppsats inte innehåller 

några djupare militärteoretiska analyser anses de beskrivningar som finns i Den Blå 

Boken vara tillfyllest.  

För att beskriva marinens uppgifter har Försvarspropositioner, Försvarsmaktens ut-

vecklingsplan samt SSS underlag till Marin utvecklingsplan använts. Dessa är offici-

ella dokument varför något behov av ifrågasättande av deras äkthet ej funnits. 

Erfarenheter från Marinens insats i Libanon (ML01/02) har hämtats främst från Ma-

rintaktiska Stabens (MTS) slutrapport för hela insatsen samt slutrapporten från 

ML02. Dessa är officiella rapporter påskrivna av marinspektören respektive chefen 

för ML02 och innehåller de officiella erfarenheter som dragits från insatserna. Ut-

över dessa har viss information tagits från FOI rapporten Svenska korvetter i freds-

främjande insatser skriven av Cecilia Hull och Patrik Asplund. Som titeln antyder är 

rapporten en analys av svenska korvetters förmåga att delta i fredsfrämjande insatser 

utifrån erfarenheter dragna under ML01/02. Rapporten är framtagen av Avdelningen 

för Försvarsanalys på FOI och är kvalitetsgranskad.  

Några tekniska fakta har hittats i en rapport gjord av FMV angående nya ytstridsfar-

tyg. Rapporten som är en del av en större studie är inte officiell men då den är fram-

tagen i syfte att klargöra vissa tekniska aspekter inför införskaffandet av ett nytt yt-

stridsfartyg bör den fakta som finns i rapporten kunna anses som giltig. 

1.7 Disposition 

I uppsatsens första kapitel (Inledning) beskrivs uppsatsen bakgrund, syfte och fråge-

ställningar. Kapitlet fortsätter med att beskriva hur syftet ska uppnås genom metod, 

avgränsningar och en beskrivning av den materiel som använts. I kapitel två (Be-
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greppsförklaringar) förklaras de viktiga begrepp som används och som författaren 

ansetts vara i behov av en tydlig förklaring. Själva avhandlingen börjar i och med 

kapitel tre (Marinens uppgifter) där Marinens uppgifter gås igenom och analyseras. I 

kapitel fyra (Förmågejämförelse fregatt vs. korvett) görs en komparativ jämförelse 

mellan en fregatt och en korvetts egenskaper. Kapitel fem (Marinen i Libanon) ana-

lyserar den marina insatsen i Libanon och de erfarenheter som drogs där. I kapitel 

sex (Diskussion) förs en diskussion kring innehållet i de tidigare kapitlen. Resultatet 

av denna diskussion sammanfattas i de slutsatser som inleder kapitel sju (Avslut-

ning). Detta kapitel avslutas med förslag på vidare forskning. 
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2. BEGREPPSFÖRKLARINGAR 

2.1 Den lätta flottan 

Med den lätta flottan menas det koncept som utvecklades i början på kalla kriget 

avseende ytstridsfartygs storlek, i enlighet med beskrivningen i inledningskapitlet.  

2.2 Fartygsklasser 

Skillnaden mellan olika fartygsstorlekar, typer och klasser inom ytstridskrafterna är 

inte alltid så kristallklart som man kunde önska. Enligt Örlogsboken är korvetter, 

robotbåtar och torpedbåtar örlogsflottornas lätta ytstridsfartyg, där robotbåtar och 

torpedbåtar har ett deplacement på 100-500 ton medan deplacementet för en korvett 

är ca 300-1500 ton.14 Kryssare, jagare och fregatter definieras som ”större stridsfar-

tyg utan klart definierbara skillnader i storlek, bestyckning och uppgifter.”15 Dock 

anges deplacementet för en kryssare vara 8000-25000 ton, för en jagare 2000-9000 

ton och en fregatt 1500-4000 ton. Deplacementsangivelserna överlappar varandra 

och har ganska stora spännvidder. Angivelsen för framförallt fregatter skiljer sig 

dock något i verkligheten då många fregatter har ett deplacement på 5000 ton och 

över (till exempel tyska Sachsenklassen på 5600 ton och norska Fridtjof Nansenklas-

sen på 5120 ton.)16  

Dessa definitioner har dessutom ändrats genom åren. Jagarna för 50 år sedan var 

betydligt mindre än idag och ansågs som lätta fartyg i jämförelse med dåtidens slag-

skepp och pansarskepp. 

En jämförelse mellan alla dessa fartygstyper vore förvisso intressant, men låter sig 

inte göras inom ramen för denna uppsats. En begränsning till två fartygsklasser 

kommer därför göras. Den ena är av uppenbara skäl korvetter på 300-600 ton av den 

typ som finns i svensk flottan idag. Jämförelseobjekt blir fregatt i storleksordningen 

3000-5000 ton. Ytstridsfartyg i denna storleksklass utgör stommen i många länders 

flottor, inte minst kring Östersjön. Det finns även mindre fregatter, men denna stor-

                                                 

14 Försvarsmakten, Örlogsboken 2003 (Värnamo: Fälth & Hässler, 2003) s. 30 
15 Ibid. s. 29 
16 Hutchinson, Robert, Jane’s Warships Recognition Guide (London: HarperCollins Publishers Inc, 
2002) s. 145 och 169 
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lek passar bäst in i denna uppsats då de representerar en markant storleksskillnad 

gentemot de mindre korvetterna, vilket tydliggör eventuella skillnader när det senare 

är dags för själva komparationen. 

2.3 Markoperativ tyngdpunkt 

En operation med markoperativ tyngdpunkt är en operation där slutmålet i huvudsak 

uppnås på markarenan. Emellertid kan skeden eller delar av operationen innebära att 

tyngdpunkten ligger på andra arenor.17 Ett tänkbart exempel är en insats där mark-

styrkor måste landstiga från havet, inledningsvis ligger då tyngdpunkten på sjöarenan 

för att senare övergå till markarenan.   

2.4 Expeditionär förmåga 

Med expeditionär förmåga menas att kunna utveckla operativ effekt i ett avlägset 

operationsområde i syfte att uppnå ett operativt mål. Denna operativa effekt ska kun-

na utvecklas efter begränsade förberedelser, under begränsad tid och med begränsade 

resurser.18  

2.5 Littoral 

En tydlig och allmänt accepterad definition av begreppet littorals är svår att hitta. 

Begreppets innebörd varierar mellan olika länder samt beroende på i vilken kontext 

det används. Dessutom finns diverse synonymer som coastal waters och narrow seas 

samt de svenska benämningarna kustnära, grunda och trånga farvatten. Gemensamt 

för alla är att de är benämningar på en zon i gränslandet mellan hav och land. I denna 

uppsats kommer den brittiska definitionen som anger att littorals är havsområden vid 

kusten och den del av land innanför kusten som kan påverkas eller understödjas från 

havet användas. Denna definition kan anses något haltande i och med att den inte gör 

någon skillnad i de geografiska förhållandena inom zonen. Detta innebär att både 

Stockholms skärgård med sitt grunda vatten och havet utanför Kaliforniens kust med 

ett djup på över 3000 meter kallas littorals. Benämningen extreme littorals kommer 

                                                 

17 Försvarsmakten, SSS underlag till Marin Utvecklingsplan 2009 (Opublicerat papper, Karlskrona: 
Sjöstridsskolan, 2008) s. 33 
18 Ibid. s. 33 
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därför användas för hav med ett djup på mindre än 200 meter, samt trånga hav och 

havsområden som kan kontrolleras från båda sidorna.19  

2.6 De grundläggande förmågorna 

De grundläggande förmågorna används för att på ett förenklat sätt beskriva de kom-

plicerade förhållanden som råder vid militär verksamhet. De består av ledning, ver-

kan, underrättelser, skydd, rörlighet samt uthållighet. Det finns ingen inbördes rang-

ordning av de olika förmågorna utan de är beroende av varandra, förändras en för-

måga så påverkas även de andra.20 Det finns heller inga glasklara gränser mellan 

förmågorna, utan de överlappar varandra, varför beskrivningar av förmågorna kan 

flyta in i varandra något. 

 

                                                 

19 Werner, Christopher, Den blå boken, (Stockholm: Försvarshögskolan, 2002) s. 70 
20 Försvarsmakten, Doktrin för marina operationer (Stockholm: Försvarsmakten, 2005) s. 44 
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3. MARINENS UPPGIFTER 

Under kalla kriget såg hotbilden mot Sverige annorlunda ut än den gör idag och För-

svarsmakten hade därför delvis andra uppgifter med betoning på invasionsförsvar. 

För marinens del innebar detta att hävdande av territoriell integritet stod i fokus: 

De marina förbandens uppgift är att i fred och neutralitet hävda vårt sjöterritorium och i 

krig – i samverkan med övriga stridskrafter – försvåra för en angripare att utnyttja oss 

omgivande havsområden och förhindra att han får fast fot på vårt territorium. Detta sker 

bl. a. genom att bekämpa en angripares sjötransporter och sjöstridskrafter samt genom 

att försvara skärgårdsområden och viktiga kuststräckor mot amfibieoperationer och 

skydda våra viktiga inrikes sjötransporter.21 

Marinens uppgifter idag är inte lika tydliga, beroende på att vårt land inte har en lika 

tydlig hotbild som under kalla kriget. Nedan kommer därför de delar av reglerings-

brev, utvecklingsplaner och motsvarande dokument som beskriver Marinens uppgif-

ter att sammanställas i ett försök att klargöra vad de marina stridskrafterna förväntas 

göra och hur dessa uppgifter skiljer sig från de som rådde under kalla kriget. Fokus 

kommer att ligga på ytstridskrafterna. 

I Försvarsmaktens Utvecklingsplan 2010-2019 (FMUP 2010) står försvarsmaktens 

uppgifter beskrivna:22 

Försvarsmakten ska bidra till de övergripande målen för vår säkerhet och till målen för 

försvaret genom att ensamt eller tillsammans med andra, lösa följande uppgifter: 

1. Försvara Sverige och upprätthålla våra grundläggande värden och intressen. 

Detta sker genom insatser globalt, i Europa, i närområdet och på vårt eget terri-

torium. 

2. Upptäcka och avvisa kränkningar av det svenska territoriet. 

3. Med befintliga förmågor och resurser bidra till samhällsskydd och beredskap 

samt kunna bistå det övriga samhället och andra myndigheter vid behov. 

Dessa uppgifter syftar till att uppfylla de operativa förmågor som fastställts i 2009-

års regleringsbrev, fastställt av regeringen. 

                                                 

21 Försvarsmakten, Taktikreglemente för flottan 1987 (Stockholm: Chefen för Marinen, 1987) kap. 5: 
16-20 
22 Försvarsmakten, Försvarsmaktens Utvecklingsplan 2010-2019 (Stockholm: Högkvarteret 
23 320:51504, 2009) s. 12 
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I Försvarsmaktens Utvecklingsplan 2010-2019 framgår att försvarsmakten vid inter-

nationella insatser i första hand ska delta i operationer med markoperativ tyngd-

punkt23 samt utveckla en ökad expeditionär förmåga.24 Avseende hävdandet av terri-

toriell integritet framgår att sjöterritoriet och luftrummet ska övervakas med sensorer, 

samt att fartygsförband och stridflygförband skall finnas tillgängliga för identifiering 

och avvisning. Väpnade incidenter skall kunna mötas.25 

Ytterliggare styrningar från bl.a. budgetproposition för 2009 och MUST genererar 

följande sammanfattning i SSS underlag till Marin utvecklingsplan 2009: 26 

1. Marina stridskrafter skall inriktas mot att kontrollera strategiska havsområden och 

farleder i syfte att hävda rätten att utnyttja det fria havet för transporter och för att 

utvinna naturresurser. 

2. Marina stridskrafter skall även utvecklas mot att kunna stödja operationer med 

markoperativ tyngd med krav på förmåga till sjötransport och understöd av sjö- 

och markoperationer. 

Marin verksamhetsidé 2008 säger följande:27 

- Marinstridskrafterna, med sin förmåga till väpnad strid är Försvarsmaktens resurs 

för genomförande av militära och civila marina insatser i havs-, kustnära- och 

hamnområden i Sveriges närområden, Europa och globalt i alla konfliktnivåer. 

- Marinstridskrafterna har hög tillgänglighet med förmåga att verka i sammansatta 

eller modulära enheter nationellt och i multinationella insatser. 

- Marinstridskrafterna har insatsberedda förband med förmåga att möta väpnade an-

greppsförsök mot Sverige, skydda svenska intressen och verka i krishantering. 

- Marinstridskrafterna bidrar till maritim säkerhet genom övervakning, kontroll, 

skydd, ingripande, leverans av sjölägesinformation och avvisande av kränkningar. 

- De marina stridskrafterna bidrar också till genomförandet av operationer/insatser 

på land och i luften samt lämnar stöd till svenska samhället vid större kriser. 

 

                                                 

23 Försvarsmakten, Försvarsmaktens Utvecklingsplan 2010-2019 (Stockholm: Högkvarteret 
23 320:51504, 2009) s. 13 
24 Ibid. s. 11 
25 Ibid. s. 13 
26 Försvarsmakten, SSS underlag till Marin Utvecklingsplan 2009 (Opublicerat papper, Karlskrona: 
Sjöstridsskolan 01 600, 2008) s. 5  
27 Ibid s. 2 
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I försvarspropositionen 2009 står bl.a. följande: 

Det militära försvaret ska enskilt och i samverkan med andra myndigheter kunna an-

vändas utanför svenskt territorium för att, i enlighet med internationell rätt, värna Sve-

riges suveräna rättigheter i den ekonomiska zonen, exempelvis Sveriges rätt att utfors-

ka, utnyttja, bevara och förvalta naturtillgångar inom zonen, när denna rätt hotas av 

andra stater. Vidare ska det militära försvaret kunna användas inom sådana områden 

för att upprätthålla och säkra vår försörjning och handel, exempelvis genom att skydda 

internationella handelsvägar. Det militära försvaret ska kunna genomföra patrullering 

och övervakning av havsområden och luftrum utanför svenskt territorium.28 

 

Marinens uppgifter idag skiljer sig alltså på flera punkter från uppgifterna under kalla 

kriget. Marinen skall idag, till skillnad från tidigare, kunna verka internationellt, allt-

så lösa uppgifter i andra havsområden och under andra förutsättningar än de som 

råder i Östersjön. Förmåga ska finnas att kunna uppträda och verka i hela konflikt-

skalan samt i alla typer av havsområden, både i littorals och ute på öppet hav. Dessa 

uppgifter skall dessutom kunna lösas tillsammans med andra aktörer, såväl civila 

som militära från andra nationer. Dessutom ska Marinen vid behov kunna skydda 

svensk sjöfart, även utanför svenskt territorium. 

De uppgifter som finns kvar från kalla krigets dagar är uppgifterna att hävda svenskt 

territorium och möta väpnade angreppsförsök mot Sverige. Idag finns dock som sagt 

tillägget att detta kan lösas gemensamt med andra. 

Nedan följer en beskrivning av vad Marinens uppgifter har för innebörd inom de 

grundläggande förmågorna. Fokus kommer att ligga på vilka förändringar Försvars-

maktens nya uppgifter medför. 

3.1 Ledning 

Kravet på expeditionär förmåga samt andra internationella insatser ställer nya krav 

på ledning jämfört med under kalla kriget. Då insatserna ofta sker på långt avstånd 

från hemlandet är det nödvändigt att ta med sig ledningsresurserna. Dessa behöver 

                                                 

28 Regeringen, Regeringens Proposition 2008/09:14 - Ett användbart försvar (Stockholm: Försvars-
departementet, 2009) s. 36 
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dock inte nödvändigtvis baseras på ett ytstridsfartyg då exempelvis även stödfartyg 

och liknande kan lösa denna uppgift. Det territoriella försvaret kan precis som förr 

ledas från land i Sverige. 

3.2 Verkan 

I internationella insatser är förbanden styrda av så kallade Rules Of Engagement 

(ROE). Då dessa insatser generellt är fredsfrämjande är möjligheten till våldsutöv-

ning starkt begränsad. Detta gäller oavsett om målet befinner sig på eller under ytan, 

i luften eller på land. Därav finns nu ett större krav på förmåga till graderad verkan 

än tidigare. 

Behov av förmåga att hantera asymmetriska hot har uppkommit i och med nya hot-

bilder, både nationellt och internationellt.29  

Förmågan att kunna verka med dödligt våld mot mål i alla dimensioner är fortfarande 

grundläggande för att kunna försvara Sverige och kunna avvisa kränkningar av det 

svenska territoriet, men förmågan kan även behövas i internationella sammanhang. 

För att kunna stödja operationer med markoperativ tyngdpunkt bör ytstridskrafterna 

kunna verka mot landmål. Detta behov har ej varit tydligt uttalat tidigare.  

3.3 Information och underrättelser 

Den stora skillnaden inom förmågan information och underrättelser idag ligger i var 

dessa ska inhämtas. Nya operationsområden ställer nya krav på de sensorer och sy-

stem som används. Till exempel har en släpsonar anpassad för Östersjöns grunda 

vatten kanske inte samma goda funktion i Medelhavet med ett medeldjup på över 

1000 meter. Detta betyder dock inte att förmågan till informationsinhämtning i Ös-

tersjön kan tillåtas minska. 

3.4 Skydd 

Nya uppgifter kan komma att kräva en ökad förmåga att kunna skydda andra enheter, 

till exempel en så kallad ”High Value Unit”30. Denna uppgift fanns även tidigare 

                                                 

29 Werner, Christopher, ”Trender och konstanter i den maritima arenan” i Smedberg, Marco och Elg, 
Johan, Sjömakt – Nutida maritima operationer i en gemensam och multinationell kontext (Stockholm: 
Försvarshögskolan, 2005) s. 25 
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men är mer uttalad nu. Dessutom ska detta skydd nu kunna genomföras även på 

andra hav än Östersjön.  

Toleransen för förlust av människoliv är heller inte lika hög vid internationella insat-

ser som vid ett direkt angrepp mot Sverige, vilket ställer högre krav på skydd. 

3.5 Rörlighet 

Det kalla kriget ställde krav på våra ytstridskrafters rörlighet i skyddade havsområ-

den som Östersjön och framförallt i skärgårdarna. Detta krav finns fortfarande, men 

nya uppgifter ställer krav på rörlighet i andra havsområden som inte är fullt lika 

skyddade. 

3.6 Uthållighet 

Erfarenheter från internationella övningar och insatser visar att Försvarsmaktens nya 

uppgifter ställer andra krav på uthållighet än förut. Insatser idag handlar ofta om att 

övervaka och kontrollera områden över en längre tidsperiod snarare än att göra snab-

ba anfallsföretag.  

 

                                                                                                                                          

30 High Value Unit (HVU) – T.ex. ett ledningsfartyg, amfibiefartyg motsv. 
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4. FÖRMÅGEJÄMFÖRELSE – FREGATT VS. KORVETT 

4.1 Ledning 

Ledningsstrukturen för en insatsstyrka följer internationell praxis. En insatsstyrka 

benämns Task Force och är indelad i ett antal Task Groups som exempelvis kan ut-

göras av en större fartygs- eller amfibiegrupp. Dessa är i sin tur indelade i ett antal 

Task Units, till exempel ytstridsfartyg i en och stödfartyg i en annan. Dessa är till sist 

indelade i ett antal Task Elements bestående av en eller flera enheter.31 

Att leda på någon av de högre nivåerna nivå kräver ofta en stab med mycket perso-

nal. Mycket personal kräver undantagslöst stort utrymme, både i form av arbetsut-

rymme samt uppehållsutrymme. Således är ett större fartyg att föredra vid ledning på 

nivåerna Task Group eller Task Unit och de svenska korvetterna kommer ofta till 

korta på detta område varför staben ofta baseras på något av våra stödfartyg, alterna-

tivt på andra nationers fregatter eller jagare vid internationella övningar. Ledning av 

ett Task Element bör en korvett klara av medan ledningen av en hel Task Force oftast 

sker från en stab i land. 

För att en förbandschef ska kunna leda sitt förband krävs att han kan kommunicera 

med de i förbandet ingående enheterna. Det finns flera sätt att lösa denna kommuni-

kation. Förr i tiden använde man sig ofta av optiska signaler i form av signalflaggor 

och morselampor. Idag sker den absolut största delen av kommunikationen via radio. 

Det är därför av största vikt att denna kommunikation sker så störningsfritt som möj-

ligt. Ett större fartyg kan givetvis bära med sig mer kommunikationsutrustning än ett 

mindre och kan därigenom passa fler frekvensband. Dagens teknik medger dock att 

även mindre fartyg kan hantera stora mängder kommunikationsflöden, men ett större 

fartyg har alltid en fördel av det större antal radiooperatörer som finns tillgängliga. 

4.2 Verkan 

Strid till sjöss handlar ofta om ”slaget om första salvan”. Man brukar tala om att slå 

först, slå hårt och fortsätta slå.32 Även om att utöva verkan på ett mål inte nödvän-

                                                 

31 Försvarsmakten, Doktrin för marina operationer (Stockholm: Försvarsmakten, 2005) s. 97 
32 Werner, 2002, s. 89 
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digtvis betyder att förstöra det, så är möjligheten till just detta en förutsättning för att 

kunna påverka. För att kunna göra en rättvis jämförelse mellan två olika fartygsty-

pers förmåga till detta, kommer denna förmåga brytas ned ytterligare.  

För att kunna påverka ett mål på ytan måste man till att börja med upptäcka och iden-

tifiera detta. Denna förmåga behandlas under förmågan ”information och underrättel-

ser”. För att vinna ”slaget om första salvan” är det dessutom av intresse att förneka 

fienden kännedom om sin egen existens och läge. Här har ett mindre fartyg ett natur-

ligt försprång jämfört med ett större. Ett mindre fartyg har av naturliga skäl generellt 

sett en mindre radarmålarea än ett större, men även den optiska signaturen är mindre. 

Ett mindre fartyg har också större möjligheter att gömma sig bland öar och nära land 

tack vare sitt mindre djupgående. 

Det bör dock nämnas att det finns fall då ett örlogsfartyg blott genom att visa närvaro 

kan påverka ett mål. I dessa fall är förmågan att undgå upptäckt inte av samma vikt, 

om det inte söker uppnå en överraskningseffekt. Ett fartyg med god förmåga att und-

gå upptäckt har dock möjlighet att välja hur mycket det exponeras och kan således ha 

ett mer flexibelt uppträdande. 

Nästa del i förmågan verkan är elden. Elden är, som nämndes i inledningen av det 

här avsnittet, av högsta vikt för sjökrigföringen. Genom att agera snabbt i stridens 

inledningsskede och få in de första träffarna kan man skapa kaos och förvirring hos 

fienden och kan på så sätt ändra förutsättningarna för seger till egen favör.33 För att 

lyckas med detta behövs vapensystem med lång räckvidd och stor precision. Detta 

kan både små och stora fartyg utrustas med idag. En granskning av världens flottor 

visar att både mindre robotbåtar och korvetter samt större fregatter är utrustade med i 

stort sett samma typer av sjömålsrobotar och artilleri. Det som ligger till fördel för de 

större fartygen är att de kan ta en större mängd vapen och ammunition. Detta är till 

fördel om man tvingas påverka flera mål på ytan. 

Detsamma gäller då avsikten är att påverka mål under ytan. I strid mot ubåtar avgör 

fartygets storlek främst vilken mängd och hur tunga vapen fartyget kan bära med sig 

och sätta in. 

                                                 

33 Werner, 2002, s. 89 
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Även vid verkan mot mål i land har fartygets storlek främst betydelse för vapenlas-

ten. Dock kan ett mindre fartyg i vissa fall dra fördel av sitt mindre djupgående och 

bättre manöverförmåga för att exempelvis ta sig igenom en skärgård och på så vis 

komma närmare målet på land. Detta var något den Brittiska Flottan fick erfara under 

Irakkriget 2003. De upptäckte att deras förmåga till ”Naval Gunfire Support”34 var 

begränsad då deras jagare hade för stort djupgående för de grunda vatten som opera-

tionen utfördes i.35 En viktig aspekt vid ”Naval Gunfire Support” är dock att det 

närmast krävs minst 127mm artilleri för att få verkan mot hårda landmål såsom pan-

sarfordon och motsvarande.36 För artilleri av så stor kaliber krävs ett stort fartyg. 

Verkan mot land kan lösas även med andra medel än artilleri, till exempel ska senas-

te versionen av svenska Robot 1537 kunna förses med markmålsfunktion. 

Förutom ovan nämnda begränsning i vapenlast som ett mindre fartyg måste dras 

med, finns även en begränsning i bredden av vapensystem ämnade för luftmål hos 

fartyg i korvettstorlek. Medan många fartyg i fregattstorlek och större har tre typer av 

luftvärnssystem i form av luftvärnsrobotar, eldrörsluftvärn samt någon form av 

CIWS38, har mindre fartyg ofta endast utrymme för ett av dessa system. I fallet med 

svenska flottans korvetter har de endast utrustats med eldrörsluftvärn även om Vis-

byklassen är designad för att även kunna utrustas med luftvärnsrobotar. Nackdelen 

med att endast ha eldrörsluftvärn är dess begränsade räckvidd samt förmåga att på-

verka mål med sidflykt. Därmed är dessa system dåligt lämpade för områdesskydd 

och kan endast användas för självförsvar. 

Strid i extreme littorals ställer andra krav på ett fartyg än strid på öppet hav. Här är 

faktorer som goda manöveregenskaper och litet djupgående av stor vikt. I denna mil-

jö kan asymmetriska hot i form av FIAC:s39 förväntas. För att möta dessa hot krävs 

goda manöveregenskaper för att snabbt kunna placera fartyget i en position som op-

timerar vapensystemens verkan samt litet djupgående för att inte bli begränsad i rör-

                                                 

34 Naval Gunfire Support (NGS) - Beskjutning av landmål från havet 
35 Werner, Christopher, ”Trender och konstanter i den maritima arenan” i Smedberg, Marco och Elg, 
Johan, Sjömakt – Nutida maritima operationer i en gemensam och multinationell kontext (Stockholm: 
Försvarshögskolan, 2005) s. 18 
36 FMV, Spelkort till studie MC 99156S, Nytt stridsfartyg (Opublicerat papper, Stockholm: FMV) s. 
24 
37 Robot 15 (RB15) – Sjömålsrobot tillverkad av Saab. Finns på alla svenska ytstridsfartyg. 
38 CIWS – Close In Weapon System, närförsvarssystem oftast i form av gatlinguns motsv. 
39 Fast Inshore Attac Craft (FIAC) – Liten och snabbgående båt beväpnad med lätta vapen såsom 
handeldvapen och raketgevär. 
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lighet. Dessa egenskaper är karakteristiska för Svenska flottans korvetter, något som 

tydliggörs då de i internationella övningar ofta får operera i kustnära områden med 

stor asymmetrisk hotbild.  

4.3 Information och underrättelser 

Vikten av information- och underrättelseinhämtning vid krigföring av alla slag kan 

inte nog understrykas. Det finns åtskilliga fall i historien där bristen på underrättelser 

fått katastrofala konsekvenser. Med en god lägesbild över sina egna och fiendens 

positioner och rörelser kan man ta initiativet och därmed öka sina chanser till fram-

gång avsevärt. För att skapa en god lägesbild krävs väl fungerande aktiva och passiva 

sensorer samt ett väl fungerande samband mellan förbandets olika enheter.  

Karakteristiskt för både små och stora örlogsfartyg, framförallt ytstridsfartyg, är det 

stora antal radar- och kommunikationsantenner på överbyggnaden. Detta påstående 

gäller även för de svenska korvetterna av Stockholms- och Göteborgsklass. Trots 

fartygens ringa storlek har de rykte om sig att ha bra sensorer för havsövervakning.40 

De svenska korvetterna i Göteborgs- och Visbyklassen har utmärkta X- och C-

bandsradarsystem. Fartygen är dock för små för att kunna utrustas med t.ex. L- och 

D-bandsradarsystem som man finner på många fregatter, bland annat på tyska Sach-

senklassen och holländska De Zeven Provinciënklassen. Själva antennen på dessa 

radarsystem är åtta och en halv meter bred, alltså en halvmeter bredare än en Göte-

borgskorvett, och väger 7800 kg. Till fördelarna med den större radarn kan bl.a. räk-

nas dess större räckvidd – 400km41 jämfört med t.ex. Visbyklassens radar som har en 

räckvidd på 180 km42. 

Dessutom måste mindre fartyg ofta kombinera luft- och ytspaningsradar i samma 

antenn, en kompromiss ett större fartyg inte behöver göra. 

                                                 

40 Hull, Cecilia och Asplund, Patrik, Svenska korvetter i fredsfrämjande insatser (Stockholm: FOI, 
2008) s. 32 
41 http://www.thalesgroup.com/markets/Activities/Product-
page.html?url=/Activities/Shipyards/Naval-Radar-Systems.html?locale=EN-gb&link=0C33767D-
4446-3658-5629-060B40294822:central&locale=EN-
gb&Title=SMART+L&dis=1&marketId=52167C3B-090D-7451-5679-
394928511D4E&type=Market, 2009-02-17 
42http://products.saabgroup.com/PDBWebNew/GetFile.aspx?PathType=ProductFiles&FileType=Files
&Id=6771, 2009-02-17 
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Samma sak gäller för system för undervattensspaning. Svenska korvetter är utrustade 

med både skrovfasta sonarer och släpsonarer i form av VDS och TAS43. Dessa är väl 

lämpade för grunda vatten som Östersjön. På djupare vatten krävs dock bättre räck-

vidder vilket innebär att aktiva sonarer måste arbeta på lägre frekvens, något som i 

sin tur leder till att sonaren måste göras större.  

Ett mindre fartygs ringa djupgående medger ett uppträdande närmare kusten än vad 

många större fartyg klarar. Det kan därmed i större utsträckning gömma sig i en 

skärgård och genom att utnyttja passiva sensorer bedriva dold spaning.  

Vid all form av underrättelseinhämtning är det en stor fördel om tillgång till en far-

tygsburen helikopter finns. Denna kan nyttjas för bl.a. framskjuten spaning, ubåtsjakt 

och visuell identifiering. Ombordbaserad helikopter med hangar är en utrymmeskrä-

vande resurs som är vanlig bland fartyg i fregattstorlek och uppåt men närmast obe-

fintlig bland korvetter. 

4.4 Rörlighet 

Ett större fartyg har i sig bättre förutsättningar än ett mindre att hantera svår sjö.44 

Dess tyngd gör att det påverkas mindre av yttre krafter. Naturligtvis spelar konstruk-

tionen av fartyget även en viktig roll i sammanhanget, som t.ex. skrovform, tyngd-

punkt, metacenterhöjd mm. men fartygets storlek är en variabel som inte kan bortses 

från. Hur fartyget uppträder i sjön påverkar både utrustning och personal. Riktning 

av exempelvis artillerield löses bättre från en stabil plattform än från en plattform i 

ständig rörelse. Stampning och genomslag kan orsaka skador på fartyg och utrust-

ning. Personalen blir lättare sjösjuk och uttröttad på ett fartyg som rör sig mycket i 

sjön vilket försämrar deras prestationsförmåga. För att kompensera detta måste ett 

mindre fartyg ofta reducera farten, en åtgärd som ett större fartyg således inte måste 

göra i samma utsträckning. Ett större fartyg som inte påverkas så mycket av väder 

och vind har således större frihet att röra sig och verka till sjöss oavsett väder samt på 

stora hav med förutsättningar för hög våghöjd, som till exempel Medelhavet och At-

lanten.  

                                                 

43 VDS – Variable Depth Sonar, TAS – Towed Array Sonar 
44 FMV, Spelkort till studie MC 99156S, Nytt stridsfartyg (Opublicerat papper, Stockholm: FMV) s. 
33 
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Ett mindre fartyg har å andra sidan generellt sett bättre manöverförmåga än ett större. 

Dess mindre massa reagerar snabbare på manövrar. Dessutom har mindre fartyg ge-

nerellt sett ett mindre djupgående. Exempel på detta är att en korvett i Göte-

borgsklassen har ett djupgående på två meter jämfört med sex och en halv meter för 

en fregatt i den tyska Bremenklassen.45 Tillsammans ger dessa båda fördelar en bätt-

re rörlighet i extreme littorals där litet djupgående och bra manöveregenskaper är en 

förutsättning för att snabbt kunna förflytta sig bland kobbar och skär. Extreme litto-

rals är ofta skyddade från hög sjö varför de försämrade sjöegenskaper ett litet fartyg 

har inte utgör några nämnvärda begränsningar i rörlighet.  

4.5 Skydd 

Förmågan skydd kan delas upp i två delar, egenskydd samt skydd av andra enheter. 

Båda dessa förmågor har starka kopplingar till förmågan verkan, framförallt vid 

skydd mot lufthot.  

Vad gäller egenskydd har det större fartyget fördelen att det tål träffar bättre. En träff 

skadar inte lika stor del av ett större fartyg som motsvarande träff skulle orsaka i ett 

mindre fartyg. Dessutom finns större möjlighet att bygga in långtgående sårbarhets-

begränsande åtgärder i ett större fartyg, då detta innebär ökad volym och vikt.46 Där-

emot är det mindre fartyget tack vare sin storlek av naturliga skäl svårare att träffa. 

Egenskyddet består också av aktivt skydd i form av verkanssystem vilket behandlas 

under förmågan verkan.  

I fallet skydd av andra enheter kan ett större fartyg dock dra nytta av sina bättre sjö-

egenskaper och längre uthållighet vid eskortering på öppna havet, medan ett mindre 

fartyg bättre kan hantera FIAC:s närmare kusten. En väsentlig aspekt i området 

skydd är dock skyddet mot lufthot där luftvärnsrobotar närmast är en förutsättning, 

något som behandlas närmare under insatsförmågan verkan.  

Ett annat hot som ett fartyg måste skydda sig emot är minor. En mina aktiveras an-

tingen av tryck, akustik eller magnetism eller en kombination av dessa. Ett större 

                                                 

45 Saunders, Stephen, Jane’s Fighting ships 2007-2008 (Surrey: Jane’s Information Group Limited, 
2007) s. 274 och 744 
46 FMV, Spelkort till studie MC 99156S, Nytt stridsfartyg (Opublicerat papper, Stockholm: FMV) s. 
13 
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fartyg skapar ett större tryck än ett mindre på grund av sitt högre deplacement.47 Ett 

större fartyg kan också antas skapa större magnetism då det helt enkelt innehåller fler 

och större delar som kan skapa magnetism. Dessutom är det svårare att tillverka ett 

större fartyg i annat material än stål medan mindre fartyg kan byggas i plast eller 

annat ickemagnetiskt material, som t.ex. Visbykorvetterna som är byggda i kolfiber. 

Ett fartygs akustiska undervattenssignatur är främst beroende av dess maskineri och 

framdrivningssätt. Några allmänt vedertagna sanningar huruvida stora fartyg låter 

mer än små fartyg har ej gått att finna. Tysta framdrivningssystem som exempelvis 

vattenjet är dock mer vanligt förekommande bland mindre fartyg än större, varför det 

kan antagas vara enklare att åstadkomma sådana lösningar på små fartyg.  Därav kan 

slutsatsen dras att ett mindre fartyg är bättre skyddat mot själva aktiveringen av en 

mina, samt löper mindre risk att upptäckas av en passiv sonar. Ett större fartyg klarar 

sig dock troligen bättre vid en mindetonation. 

4.6 Uthållighet 

Detta måste anses som en paradgren för det större fartyget. Ju större fartyget är desto 

mer plats finns för bunker, proviant och andra förnödenheter och fartyget kan därför 

vara till sjöss längre. Förutsättningar för att genomföra tekniskt underhåll samt om-

händerta sjuka och skadade är bättre på ett större fartyg tack vare mer utrymme. Ut-

hållighet för personalen förbättras dessutom avsevärt om fartyget är större, både tack 

vare mer utrymme att vistas på, träningsmöjligheter samt inte minst dess bättre för-

måga att hantera sjö, något som annars kan slita hårt på personalen. Med större ut-

rymme kommer också möjligheten att utöka personalstyrkan och därigenom införa 

trevaktssystem. 

 

                                                 

47 Försvarsmakten, Mineringstjänst (Stockholm: Försvarsmakten, 1996) s. 30 
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5. MARINEN I LIBANON 

Mellan hösten 2006 och sommaren 2007 deltog Sverige för första gången med far-

tygsförband i en multinationell utlandsmission.48 Det svenska bidraget utgjordes av 

Göteborgskorvetterna HMS Gävle och HMS Sundsvall som medverkade i två perio-

der om sex respektive fyra månader var vilka benämndes ML (Marinen i Libanon) 01 

och 02. De svenska korvetterna ingick i en större internationellt sammansatt Task 

Force (MTF 448) bestående av fregatter, FPB:s49 samt stödfartyg. MTF 448 uppgif-

ter var att:50 

- förhindra smugglingsverksamhet sjövägen 

- säkerställa att Israel eller annan stat inte blockerade Libanons hamnar 

- skapa stabilitet i området genom sin närvaro 

- höja Libanons förmåga att övervaka eget område bl.a. genom utbildning 

Ur MTS slutrapport kan man bland annat läsa följande: 

Korvett typ Göteborg var och är en utmärkt resurs, särskilt uppskattad för sina kvalifi-

cerade sensorer samt besättningarnas vana att agera i en internationell kontext. 

… 

Korvetternas tillgänglighet var hög under missionen. HMS Gävle var till sjöss 56 % 

av tiden och HMS Sundsvall var till sjöss 48 % av tiden (besättningarnas leavedagar 

inräknade). Under missionen var HMS Gävle till sjöss 1848 h och HMS Sundsvall till 

sjöss 1228 h i operationsområdet. 51 

Under ML02 hade man för avsikt att pröva att utöka besättningen med en ”tredje 

vakt” för att på så sätt utöka besättningens uthållighet.52 På grund av rekryteringsre-

laterade problem genomfördes dock detta aldrig fullt ut varvid några erfarenheter inte 

kan dras. Dock kan konstateras att besättningens uthållighet var ett problem. Trots 

detta var HMS Gävle det fartyg i styrkan som hade mest tid i operationsområdet.53 

                                                 

48 Hull och Asplund, 2008, s. 9 
49 FPB – Fast Patrol Boat 
50 Försvarsmakten, MTS Slutrapport ML (Stockholm: Högkvarteret 01 800:76638, 2007) s. 4 
51 Ibid. s. 5 
52 Ibid. s. 6 
53 Lüning, Magnus, ”Från beredskap till insats – marina insatsstyrkan i Libanon” i Tidskrift i Sjövä-
sendet nr. 3, 2007, s. 233 
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Insatscykeln för HMS Gävle såg generellt sett ut så att hon var i operationsområdet i 

fem och ett halvt dygn och i hamn för återhämtning i fyra och ett halvt dygn.  

Det konstaterades att på grund av avsaknaden av Nato-kompatibla ledningssystem 

krävdes personalförstärkning inom tjänstegrenarna ytstrid och luftförsvar. Detta in-

nebar att dessa uppgifter inte kunnat lösas lika effektivt om dimensionen ubåtsjakt 

hade lagts till på grund av platsbrist ombord.54 Detta problem hade med fördel lösts 

med installation av Nato-kompatibla ledningssystem, men detta var alltså inte möj-

ligt. Ett större fartyg hade haft bättre möjlighet att utöka personalstyrkan. 

Man konstaterar också i rapporten att då sjökontrolluppgifter innebär långa perioder 

av patrullering över större sjöområden är det av största vikt att mindre enheter har 

möjlighet att bunkra till sjöss. Fartygens tid i området blir annars allt för kort.55 För-

mågan till bordning saknades också i det svenska bidraget. Denna förmåga löstes av 

tyska bordningsstyrkor baserade på de tyska fregatterna. 

Insatsens taktiska disposition var sådan att i sektorn 6-12 distansminuter utanför den 

libanesiska strandlinjen patrullerade 4-6 FPB:s eller korvetter och utanför dessa var 

2-4 fregatter grupperade. 

 

                                                 

54 Försvarsmakten, HMS Sundsvalls erfarenheter, Bilaga 2 (Stockholm: Försvarsmakten, ML02, 
02 700:5022) s. 1 
55 Försvarsmakten, MTS Slutrapport ML (Stockholm: Högkvarteret 01 800:76638, 2007) s. 18 
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6. DISKUSSION 

6.1 Ledning 

Det framgår tydligt att ytstridsfartyg av de storlekar svenska flottan innehar idag inte 

är lämpade för ledning av större styrkor. De är för små. En operation måste dock inte 

nödvändigtvis ledas från ett ytstridsfartyg. Ett kompetent stödfartyg kan också lösa 

den uppgiften.  

6.2 Verkan 

Internationella insatser sker ofta i littorals. Runt om i världen har många länders flot-

tor fått upp ögonen för littorals och trenden pekar mot att många länder utvecklar sin 

förmåga att verka i littorals.56 Den svenska flottan har tack vare sitt läge i Östersjön 

genom åren utvecklat en god förmåga att verka i denna typ av miljö och i synnerhet i 

så kallade extreme littorals. Denna förmåga är dock främst riktad från land ut mot 

havet, det vill säga att i skydd av skärgården mäta in mål och vid rätt tillfälle utföra 

en attack mot en angripare som kommer från havet. Vid insatser utomlands är det 

troligast att situationen är den omvända, att det är vi som ska närma oss en kust från 

havet.  

Det är dock skillnad på att operera i en skyddad skärgård i ett trångt hav och att ope-

rera utanför en skärgårdslös kust i till exempel Atlanten eller Indiska oceanen.57 Ett 

sådant operationsområde ställer betydligt högre krav på fartygets sjöegenskaper. 

Kraven på ett ytstridsfartygs förmåga till verkan har ändrats i det avseendet att det 

finns ett större behov av möjlighet till graderad verkan samt förmåga att hantera 

asymmetriska hot. Skillnaden mellan ett stort och ett litet fartygs förutsättningar att 

lösa detta är marginella. De stora skillnaderna ligger främst inom andra förmågor 

som rörlighet och uthållighet.  

                                                 

56 Werner, Christopher, ”Trender och konstanter i den maritima arenan” i Smedberg, Marco och Elg, 
Johan, Sjömakt – Nutida maritima operationer i en gemensam och multinationell kontext (Stockholm: 
Försvarshögskolan, 2005) s. 25 
57 Dalsjö, Robert, “We no longer need a sports car, we need a station wagon – conceptual challenges 
and issues for the royal Swedish navy”, i Granholm, Niklas, Six Perspectives on Naval Strategy 
(Stockholm: FOI, 2008) s. 62 
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6.3 Information/underrättelser 

HMS Gävle och Sundsvall var mycket uppskattade för dess sensorer under ML01-

02. Dock bör nämnas att insatsens huvudsyfte var att övervaka ytan. Någon ubåtsjakt 

förekom inte och det var inte frågan om någon avancerad luftförsvarsoperation även 

om luftrummet naturligtvis övervakades. De sensorer som finns på dagens korvetter i 

svenska flottan är således moderna och räcker långt i många fall, men i vissa fall 

krävs större och tyngre utrustning för att kunna övervaka större luftvolymer och dju-

pare hav. Möjlighet att ombordbasera helikopter är en stor fördel för förmågan till 

information och underrättelser. Då insatser idag som tidigare nämnts styrs av ROE är 

det ofta nödvändigt att optiskt identifiera ett mål innan verkan på målet får utövas. I 

de fallen är tillgången till helikopter ett välkommet hjälpmedel. 

6.4 Skydd 

För att kunna skydda andra fartyg, såsom handelssjöfart eller en expeditionär styrka, 

krävs vissa egenskaper inom förmågorna verkan, rörlighet och uthållighet som i vissa 

fall endast ett fartyg i minst fregattstorlek besitter. Det finns dock fall, till exempel i 

ett extreme littoral med hög asymmetrisk hotbild, då en mindre korvett är att föredra 

för att skydda andra fartyg. Då skyddet idag ska kunna utföras även på andra hav än 

extreme littorals behövs således fartygstyper som kan lösa detta. 

Vad gäller egenskyddet så har egentligen inte så mycket ändrats sedan det kalla kri-

get. Ett stort fartyg tål generellt sett bekämpning bättre än ett mindre, som å andra 

sidan är svårare att träffa. Förlusten av ett fartyg i fregattstorlek är dock troligen mer 

kännbar än förlusten av en korvett, dels på grund av det större antal människoliv som 

riskerar att förloras, och dels av kostnadsskäl. 

6.5 Rörlighet 

Då Östersjön är ett grunt hav, bör de fartyg som är tänkta att verka här ha ett litet 

djupgående, dels av navigatoriska skäl, men också på grund av minhotet.  

Å andra sidan, måste flottan idag kunna röra sig på de stora haven, om vi ska ha en 

expeditionär förmåga. Förvisso använde man sig av en så kallad ”shiplift” när ME01 

flyttades ner till Adenviken, och ML01/02 tog sig ner till Cypern på egen köl. Men 

om Sverige vill ha en fullt utvecklad expeditionär förmåga samt ha frihet att välja var 
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och i vilka operationer man ska verka, bör det finnas en förmåga att kunna operera 

någorlunda obehindrat på alla hav.  

6.6 Uthållighet 

När danska flottan deltog i Gulfkriget 1991 insåg de att deras fartyg var för små. Det-

ta märktes främst på besättningarnas uthållighet.58 Danskarna bygger nu större fartyg 

för att få bättre uthållighet. Vid internationella insatser kan man förvänta sig ett hög-

re krav på uthållighet än tidigare. Under ML01/02 hade styrkan relativt nära till sin 

bas på Cypern och kunde därför gå in för bunkring och återhämtning relativt ofta. 

Sådan närhet kan inte alltid förväntas vid internationella insatser.  

 

                                                 

58 Friedman, Norman, “Some global naval trends”, i Granholm, Niklas, Six Perspectives on Naval 
Strategy (Stockholm: FOI, 2008) s. 20 
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7. AVSLUTNING 

7.1 Slutsatser 

Som framgår av diskussionen ovan finns det, inte helt oväntat, fördelar både med 

fartyg av korvettstorlek och av fregattstorlek. Våra korvetter är erkänt bra fartyg och 

har i internationella övningar gång på gång visat prov på sina goda egenskaper. Det 

finns dock områden med förbättringspotential. Inom nästan samtliga förmågor finns 

det övervägande fördelar med större fartyg mot bakgrund av Marinens uppgifter. Då 

Marinen idag i större utsträckning än förr ska kunna verka på andra hav, under längre 

tid och mot andra mål än under kalla kriget kan de hörnstenar som den lätta flottan 

baserades på anses förlegade. För en fullt utvecklad expeditionär förmåga och för att 

kunna göra substantiella bidrag till internationella insatser bör Sverige ha tillgång till 

större fartyg med tillräcklig uthållighet och rörlighet. Dessa kan då fungera som led-

ningsplattformar samtidigt som de kan utrustas med sensor- och vapensystem av al-

lehanda slag för att uppnå goda verkans-, informations- och skyddsförmågor. Mindre 

fartyg bör dock finnas kvar i organisationen då de bevisligen kan lösa många uppgif-

ter samt deras goda förmåga att verka i extreme littorals.  

Därmed kan syftet med uppsatsen anses som uppfyllt. Konceptet med den lätta flot-

tan är inte längre lämpligt utan svenska flottan bör bestå av en blandning av tunga 

och lätta ytstridsfartyg. 

7.2 Förslag på vidare forskning 

Som nämndes i inledningen är denna uppsats avgränsad till att endast omfatta yt-

stridsfartygs storlek. Ett fartygs egenskaper är beroende av ett flertal andra paramet-

rar som till exempel skrovform, material och vapen- och sensorsystem. Nya fartygs-

typer har på senare år gjort entré på världshaven. Exempel på detta är US Navy’s 

Littoral Combat Ship (LCS) samt stridsstödfartyg som danska HDMS Absalon. En 

mer djupgående studie över hur framtidens svenska ytstridsfartyg ska se ut vore där-

för intressant. 
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