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Svenska ytstridens taktiska utveckling under 1950- och 1960-tal 

I början av 1950-talet utvecklades en idé att flottan skulle bli lättare. Detta berodde delvis på 
ekonomiska faktorer samt att flottans större system såsom pansarskepp började bli föråldrade. Den 
tekniska utvecklingen bidrog även till att system som radarn gjorde intrång. Sjömålsroboten och den 
trådstyrda torpeden kunde skjutas från mindre plattformar vilket gjorde det möjligt med en lättare 
flotta. Hotet vid denna tid sågs som Sovjetunionen. Ytstridskrafterna skulle i händelse av krig vara 
beredda att möta en starkare motståndares landstigningsoperationer. 
 
Denna uppsats undersöker vissa områden av den taktiska utvecklingen som skedde under denna 
period. Detta görs genom en textanalys av litteratur på ämnet. Analysen behandlar områden som 
hotbild, teknik samt egna sjöstridskrafter, organisation samt uppgifter. 
 
Slutsatser som dragits är bl.a. tekniken utvecklades i snabb takt och spelade stor roll. Hotbilden var 
viktig vid utformandet av egen doktrin och strategi vilket ledde till förändringar inom taktiken. Egna 
sjöstridskrafters utveckling hämmades av ekonomiska styrningar vilket ledde till att kompromisser 
fick göras som påverkade kvaliteten på enheterna. 
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Tactical development in the Swedish surface warfare in the period 1950-1969   

Abstract: 

In the early fifties the Swedish Navy wanted to get lighter. This development took place mostly 
because of economical factors and the fact that bigger ships in the navy was getting old. Important 
systems such as radar were implemented in the Swedish Navy. The ship to ship missile and the wire 
guided torpedo could be fired from smaller vessels and this contributed to the development. The 
Soviet union was regarded as the main threat and the Swedish surface warfare units would in war 
face a stronger opponent and try to prevent him from landing on Swedish shores.    
 
This study tries to examine certain areas within the subject tactical development during this period. 
This is made by analyzing literature in the subject. The analyze is conducted in three predefined 
areas. The areas are: Threats, technological advances and own surface warfare units and their 
organisation and tasks. 
 
Some of the main conclusions are that the technology advanced in a rapid pace and was vital to the 
development of tactics. The threat of the Soviet union made differences in the naval doctrine and 
strategy which made changes in tactics. Economical factors forced the Swedish Navy to compromise 
when building new ships which affected the quality of the units. 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Under andra världskriget hade svenska flottan uppehållit något som kallades för 
neutralitetsvakt. Detta innebar att svenska sjöstridsenheter skyddade främst svenska 
handelsfartyg i Östersjön. Men detta innebar även att det bedrevs annan verksamhet för att 
skydda svenska intressen. Det Sverige ville värna om var handelssjöfarten, fisket och att 
Sveriges territorialvatten hölls fritt från främmande makts enheter. Flottan bedrev därför 
sjöfartskontroll, övervakning, eskortering, konvojering samt röjning och utläggning av 
mineringar.  Hotet under denna period var att bli vådabekämpad. Det målades därför två 
vita ränder på bogen på alla svenska örlogsfartyg1 
 
Under andra världskriget hade de gamla trotjänarna pansarskeppen utgjort stommen i 
flottan. Pansarskeppen kan sägas vara små slagskepp med internationella mått. Det 
flottans ledning förstod efter kriget var bl.a. att förlora, ett sådant för Sverige stort, 
fartyg vore katastrofalt. De blev under andra världskriget därför närskyddade av de 
mindre jagarna.2 

 
Efter andra världskrigets började de block som vi idag känner som Nato och 
Warszawapakten att byggas upp. I Östersjön började Sovjetunionen att få en klart starkare 
ställning. Sovjetunionen mer eller mindre kontrollerade området mellan Finska viken till 
Danmarks kust. Och på andra sidan fanns amerikanska ockupationsstyrkor i 
Västtyskland.3  
 
Sverige hade gjort det klart att landet ville stå utanför stormakternas allianser men kunde 
tänka sig en nordisk allians där Finland blev utelämnat p.g.a. sitt påtvingade samröre med 
Sovjetunionen. Norge och Danmark var inte helt främmande för denna idé men Norge 
ville ha någon form av samarbete med väst. Förhandlingarna gick då i lås men Danmark 
erbjöd Sverige att de skulle skapa en svensk-dansk allians något som Sverige förkastade. 
1949 gick Danmark och Norge med i Atlantpakten.4 
 
1952 utarbetades en marinplan där det framgick att flottan skulle satsa på små lätta fartyg. 
Pansarskeppen ersattes av kryssarna och ett nytt taktiskt uppträdande med kryssarna som 
stomme samt jagare och motortorpedbåtar, kallat eskadertaktiken.  
 
1958 års försvarsbeslut slog hårt på flottan. Den ekonomiska faktorn blev styrande i detta 
förslag. Marinens andel minskade från 19 till 13 procent av försvarets budget.5 Detta 
medförde att de nybyggnationer, som fanns i 1952 års plan, av jagare och torpedbåtar 
aldrig genomfördes.  
 
 

                                                
1 Lindsjö, Ronny (1993) Marinhistoria, Stockholm, Chefen för Marinen, Sid. 356 
2 Hellström, Nils (1960) Jagare, Karlskrona, Folkförsvaret förlags AB, Sid. 55 
3 Lindsjö, Ronny (1993) Marinhistoria, Sid. 432 
4 Loc. Cit. 
5 Lindsjö, Ronny (1993) Marinhistoria, Sid. 435 
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1959 utvecklades en plan för framtida flottan. Den grundades i flottans traditionella 
uppgifter, invasionsförsvar och sjöfartsskydd. Planen benämndes Marinplan 60 
(hädanefter MP 60). Planen innebar att jagarna skulle utgöra stommen i flottan och att 
kryssarna skulle avvecklas. Dessa förband kom att kallas jagarflottiljer. Jagarna skulle då 
uppträda tillsammans med torpedbåtar vid strid. Planen var att bygga fler jagare och 
torpedbåtar som i numerär kunde ersätta kryssarna. Planen granskades av försvarsutskottet 
men kommenterades inte vilket i praktiken innebar att den inte godkändes. Idén med 
jagarflottiljerna realiserades dock och i praktiken innebar detta att flottan blev lättare utan 
att tillföras nya enheter.6 
 
Under tiden 1950 till 1969 tillfördes viktiga tekniska innovationer till flottan t.ex. radar, 
sjömålsrobot, trådstyrda torpeder osv. Den tekniska utvecklingen bidrog till att taktiken 
kunde utvecklas. Under samma period genomgick flottan stora organisatoriska 
förändringar. Utvecklingen inom teknik och organisation ledde till att ny taktik 
utvecklades. Denna period är en viktig del av den svenska flottans historia och man kan se 
spår av detta än idag. Vi har än idag något som liknar iden med den ”lätta flottan”. Idag är 
det korvetterna som står i centrum för ytstriden. Flottan har behållit ett koncept från tidiga 
kalla kriget trots att världsbilden idag är förändrad.    

1.2 Syfte och frågeställningar 
Perioden 1950-1970 är en viktig del av svensk marinhistoria. Det var under denna tid som 
flottan formades till vad den är idag. Den taktiska utvecklingen under denna tid var stor 
och av stort intresse än idag. Att analysera utvecklingen kan ge stöd åt dagens 
taktikutveckling. Denna uppsats kommer att försöka förtydliga hur den taktiska 
utvecklingen tedde sig i flottan under 50- och 60-tal.  För att förstå sig på vilken väg 
utvecklingen tog inom taktiken så kommer denna uppsats undersöka varför utvecklingen 
tog en viss riktning. Uppsatsens fokus kommer att ligga helt och hållet på taktisk nivå.  
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka vad som påverkade den taktiska utvecklingen inom 
ytstriden i svenska flottan på 50- och 60-talet.  
 
Mina frågeställningar ser därför ut som följer: 

 Vilken inverkan hade själva övergången till en ”lätt flotta” på det taktiska 
uppträdandet för ytstridande enheter? 

 Hur påverkade ny teknik, taktiken för ytstridande enheter? 
 Hur såg hotbilden ut och hur påverkade den taktiken? 

1.3 Metod 
Under arbetet med denna uppsats kommer grunden att ligga i en kvalitativ metod.7 
Eftersom syftet med denna uppsats är att undersöka en företeelse där förståelsen av denna 
är i centrum så passar den kvalitativa metoden väl. Den kvalitativa metoden används ofta 
då syftet är förståelseinriktat och när man vill undersöka något på djupet.8 
 

                                                
6 Lindsjö, Ronny (1993) Marinhistoria, Sid. 437 
7 Bjereld, Ulf & Demker, Marie & Hinnfors Jonas (2002) Varför vetenskap, Lund, Studentlitteratur, Sid. 114 
8 Hallenberg, Jan & Ring, Stefan & Rydén, Birgitta & Åselius, Gunnar (2008) Om konsten att tänka, granska 
och skriva på ett vetenskapligt sätt, Stockholm, Försvarshögskolan, Sid. 12 
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Den kvalitativa metoden kommer att användas under arbetet med litteraturen. Av 
litteraturen kommer en textanalys att utföras.9 För att förenkla arbetet med litteraturen kan 
man strukturera och kategorisera vilka data man söker efter.10 Detta har gjorts och visar 
sig i form av en analysmodell som författaren konstruerat. I analysen med analysmodellen 
bryts litteraturens innehåll ner i delar. Dessa delar tolkas och detta syftar till att få en bild 
av den taktiska utvecklingen. 
 
Analysmodellen används under undersökningen och syftar till att senare i diskussion och 
slutsatser fungera som underlag för att frågeställningen skall kunna besvaras. I 
nästkommande kapitel förklaras modellen. 

1.3.1 Analysmodell 
Modellens syfte är att tydliggöra viss del i taktikutvecklingen. Modellen kommer att 
användas i analysen för att dela upp möjliga orsaker till utveckling i områden. Dessa 
områden är:  

 
 Hotbild, vilken hotbild fanns? 
 Tillgängliga medel, vad hade eller fick man till sitt förfogande? 
 Teknik, vilken ny teknik fick man? 

 
Dessa tre områden har valts då de ses som intressanta och viktiga för utvecklingen. När 
det gäller hotbild så är denna ingen faktor i taktikutveckling utan taktikanpassning. 
Hotbilden var till viss del styrande vid taktikens utveckling då svenska invasionsförsvaret 
hela tiden har förhållit sig till motståndaren. Som exempel kan Taktikreglemente för 
flottan11 tas. Den är visserligen skriven 1987 men den är ändå aktuell i denna fråga. I 
denna finns hursomhelst ett helt kapitel som behandlar motståndaren och dennes taktik, 
sjöstridskrafter och möjliga intentioner.12 Detta visar på att hotet spelade stor roll i 
invasionsförsvarets taktik. Naturligtvis spelar andra saker också roll vid utveckling av 
taktik, detta har dock i denna undersökning bortsetts från.  
 
Varje område har även indelats i underområden. Dessa underområdens syfte är att 
förtydliga huvudområdenas innebörd. Nedan följer en visualisering av hela 
analysmodellen: 

 
  Hotbild  +  Tillgängliga medel  +  Teknik  → Taktisk utveckling 
       ↑                          ↑                           ↑ 

              Allmän hotbild               Doktrin                     Ny teknik 
   Teknik                     Strategi             

 Hotbild på taktisk nivå      Sjöstridskrafter   
 
Figur 1. Visar den analysmodell som använts i uppsatsen. 
 

 
Naturligtvis har modellen brister. Märkbara brister är att t.ex. att taktikens utveckling kan 
ha påverkats av saker såsom politisk vilja och ekonomi. Författaren har dock valt att 

                                                
9 Hallenberg, Jan, et. al.  (2008) Om konsten att tänka, granska och skriva på ett vetenskapligt sätt, Sid. 14 
10 Backman, Jarl (2008) Rapporter och uppsatser, Andra upplagan, Umeå, Studentlitteratur, Sid. 60  
11Försvarsmakten (1987) Taktikreglemente för flottan, Stockholm, Chefen för marinen 
12 Försvarsmakten (1987) Taktikreglemente för flottan, Kapitel 4 
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bortse från detta och bara titta på de faktorer som kan ha påverkat direkt på taktisk nivå. 
Doktrin för denna period finns inte i tryckt form.13 Men detta kommer inte denna uppsats 
att behandla. Detta för att främst svara på frågeställningarna.    
 
Lägg även märke till att modellen syftar till att undersöka saker som ryms inom 
underrubrikerna vars förhållande förändrats. T.ex. att den allmänna hotbilden förändrats 
eller att sjöstridskrafternas organisation genomgått en förändring. 

 

1.4 Avgränsningar 
Avgränsningar kommer att göras i tid och rum. Avgränsningar görs redan i syftet av 
undersökningen. Där går att uttyda att uppsatsen kommer att behandla taktisk utveckling. 
Uppsatsen kommer att behandla perioden 1950-1970. Där går att se att uppsatsen endast 
kommer att behandla svenska flottan. Svenska flottan avgränsas sedan ner till dess 
ytstridsenheter. Med ytstridsenheter menas främst kryssare, jagare och motortorpedbåtar. 
Detta för att begränsa undersökningens storlek till uppsatsformat samt att författaren har 
sin bakgrund i ytstridssystemet. Uppsatsen kommer inte att behandla ubåtsjakt utan endast 
strid på och över ytan.  
 
Uppsatsen är även avgränsad till området taktik och kommer inte att beröra områden som 
ekonomi och säkerhetspolitik som med största säkerhet även denna hade inverkan på 
taktikutvecklingen. Även detta för att undersökningen skall rymmas i denna uppsats, samt 
att syftet med undersökningen är att undersöka främst aspekter runt själva utförandet av 
ytstriden. Med detta menas att undersökningen kommer att inrikta sig på saker som 
påverkade enheterna mer direkt.  
 
 

1.5 Material och källkritik 
Under denna undersökning kommer litteratur att behandlas genom analysverktyget för att 
ge en bild av taktikutvecklingen.  
 
Boken Marinhistoria15 av Ronny Lindsjö ger en översiktlig historisk bild över denna tid. 
Säkerhetspolitiska samt ekonomiska diskussioner tas upp i denna bok. Den tar även upp 
strategier, hot och taktik. Denna bok är skriven för marinen som översiktlig historiebok 
för officersstudenter varför författaren anser denna vara trovärdig. Artikeln, ”Flotta i 
motvind”16, publicerad i tidningen Framsyn av Kommendör Lars Wedin. Lars Wedin är 
forskare och före detta chef för militärhistoriska avdelningen på FHS med stor kunskap i 
militärhistoria varför även denna artikel anses trovärdig. Han forskar nu på Institutionen 
för säkerhet och strategi på Försvarshögskolan.17 
 

                                                
13 Larsson, Bengt (2009) Marinens sjöoperativa doktrin 1958-61, Uppsats, Stockholm, Försvarshögskolan, Sid.7 
15 Lindsjö, Ronny (1993) Marinhistoria 
16 Wedin, Lars (2004) ”Flotta i motvind”, Ur tidningen Framsyn nr 1-2004 
17 www.fhs.se/sv/Forskning/Forskare/Forskare-ISS/Lars-Wedin/ 
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Boken Kustflottan18 går in mer detaljerat på flottans historia samt teknik och 
taktikutveckling under bl.a. den period som är intressant för denna uppsats. Boken är 
skriven av ansedda personer inom marinen och före detta chefen för kustflottan Frank 
Rosenius är redaktör. Materialet i denna bok anses vara av hög reliabilitet. 
 
Boken Kuling längs kusten19 av Stig H:son Ericsson, chef marinen 1953-1961, tar i denna 
bok upp allt som kretsade kring hans ämbete. Det går i denna bok se hans och andra i hans 
omgivnings syn på försvar, hotbild, strategi och fartygskonstruktioner och deras 
användning. Denna bok ser författaren både som en primär samt en sekundär källa. Då 
författaren vill återge chefen för marinens tankar om t.ex. taktik ses den som ytterst 
trovärdig. I de delar då Ericsson skriver om andras uttalanden, går dessa inte att 
kontrollera utan blir då som Ericsson uppfattade dessa. Författaren anser ändå att denna 
källa är trovärdig. Den uppfyller ett visst samtidskriterie. 

 
Boken Jagare20 av Kapten Nils Hellström tar i vissa delar upp modern taktik för jagare. 
Eftersom boken är skriven 1960 är detta relevant för uppsatsen. Denna bok uppfattas av 
författaren ibland vilja glorifiera jagarna och deras besättningar. Detta skall under 
uppsatsen has i åtanke. Vidare anser författaren att denna bok tillsammans med i denna 
text nästkommande alster kunna ge en bild av jagartaktik på 50- och 60-tal 
 
Hellströms bok kan som tidigare sagt korreleras med boken Jagare med svenska flottans 
jagare under 80 år21 av Curt Borgenstam et al. Även denna bok har ett kapitel som 
behandlar jagarnas taktik. Dessa två alster tillsammans med Borgenstams böcker 
Kryssare22 samt Attack till sjöss23 ger en översiktlig bild över taktik vid ytstrid. En av 
medförfattarna till dessa böcker har varit chef på både jagare och motortorpedbåtar varvid 
författaren anser att dessa är trovärdiga. Beaktas skall dock att serien är skriven av samma 
författare. 
 
Kungl. Örlogsmannasällskapet hade vid två tillfällen vittnesseminarium där uttalanden 
skrevs ner och publicerades, Vi levde i verkligheten24 och Rätt sort, kom för sent och var 
för få25. Deltagarna på dessa seminarier var chefer och andra personer som under kalla 
kriget besatt viktiga poster i marinen. Dessa verk kommer även de att vägas in i analysen. 
Vikt skall läggas vid granskning av nedskrivna uttalanden så att inte påståenden som 
saknar grund kommer med i undersökningen. Detta för att en fråga kan vara kommenterad 
av en person som saknade insyn i en fråga eller har en stark personlig åsikt. Tidskriteriet 
skall även tas i beaktande, minnet kan hos dessa personer vara förändrat mot vad de i 

                                                
18 Rosenius, Frank (red) & von Hofsten, Gustav (2009) Kustflottan: De svenska sjöstridskrafterna under 1900-
talet, KÖMS 
19 H:son Ericson, Stig (1968) Kuling längs kusten, Stockholm, Bonniers 
20 Hellström, Nils (1960) Jagare, Karlskrona, Folkförsvaret förlags AB 
21 Borgenstam, Curt & Insulander, Per & Kaudren, Gösta (1989) Jagare: Med svenska flottans jagare under 80 
år, Falkenberg, CB Marinlitteratur  
22 Borgenstam, Curt & Insulander, Per & Åhlund, Bertil (1993) Kryssare: Med svenska flottans kryssare under 
75 år, Falkenberg, CB Marinlitteratur 
23 Borgenstam, Curt & Nyman, Bo (1985) Attack till sjöss, Falkenberg, CB Marinlitteratur 
24 Fältström, Herman (red) (2009) Vi levde i verkligheten. Marinens operationer och taktik under det kalla 
kriget. FOKK nr 18, Stockholm, KÖMS 
25 Fältström, Herman (red) (2005) Rätt sort, kom för sent och var för få. Marinens 
avvägningsfrågor under det kalla kriget. FOKK nr 5. Stockholm, Kungliga Örlogsmanna 
Sällskapet (KÖMS) 
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själva verket upplevde. Dessa verk ses ändå som viktiga vid analysen då författaren tror 
att det främst är i dem som det kan hittas motsägelser eller bekräftanden av andra källor 
som använts.  
 
Boken Fleet tactics26 kommer under uppsatsen att användas för att understryka vikten av 
vissa delar inom taktiken. Författaren till boken har en lång karriär bakom sig i US Navy. 
Ur denna bok kommer teoretiska resonemang att användas. Att lägga vid tanke är att 
boken visar en amerikansk syn på taktik. 

 
Studien utgår mer eller mindre på bearbetat material. Detta innebär i stort att alla källor är 
återberättande. Eftersom studien skall omfatta taktisk utveckling anser författaren att 
studien är relevant.  

1.6 Tidigare forskning 
Forskning på kalla kriget är gjort i många undersökningar och avhandlingar. Kungl. 
Örlogsmannasällskapet och FHS har ett forskningsprojekt som kallas Försvaret och det 
kalla kriget27. Man arbetar bl.a. med vittnesseminarier. Viss litteratur härifrån har använts 
i denna studie då delar av detta projekt behandlar taktik. 
 
Örlogskapten Bengt Larsson Har skrivit en uppsats som heter Marinens sjöoperativa 
doktrin 1958-61.28 Uppsatsen syftar till att återskapa doktrinen för denna tid som var 
oskriven. I den behandlar han vissa taktiska delar som han anser ingå i doktrinen. Visst 
material härifrån kommer även att användas i denna uppsats. 
 
Flkd Mats Nylander har skrivit en uppsats om den lätta flottan i ett modernt försvar. 
Eftersom flottan än idag kan ses som den lätta flottan bygger han vidare på det temat och 
gör en komparation på små och medelstora fartyg. Detta för att undersöka relevansen av 
en lätt flotta i insatsförsvaret. Denna uppsats heter Den lätta flottans validitet i dagens 
insatsförsvar29. 
 
Vidare finns det publicerade verk i form av marinhistorieböcker som publicerats i detta 
ämne. Några av dem används som källor i denna uppsats. Vilka kan ses i 
litteraturförteckningen. 
 
Författaren har inte hittad några belägg för att forskning tidigare gjorts med den modell 
som skall användas i denna uppsats. Varvid författaren, oavsett resultat, anser att ingen 
ämneskonflikt föreligger. 

1.7 Centrala begrepp 
Under denna rubrik kommer vissa grundläggande begrepp att förklaras vars innebörd är 
viktig vid förståelsen av uppsatsen.  
 

                                                
26 Hughes Jr, Wayne P, (1986) Fleet tactics: theory and practice, Annapolis, U.S Naval Institute 
27 Även kallad FOKK 
28 Larsson, Bengt (2009) Marinens sjöoperativa doktrin 1958-61 
29 Nylander, Mats (2009) Den lätta flottan i dagens insatsförsvar, Uppsats, Stockholm, Försvarshögskolan 
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1.7.1 Taktik 
Taktik är ett begrepp som är centralt i denna uppsats. Taktik är ett begrepp som kan tyckas 
utan vidare analys vara ett simpelt begrepp. Detta är inte alltid fallet. Det finns många 
olika definitioner på taktik. För denna uppsats har författaren valt att jobba med två 
definitioner. Den ena är en svensk och den andra en amerikansk definition. De båda 
presenteras på nästa sida. 
 
Taktik betyder enligt Captain Wayne P. Hughes, Jr US Navy (Ret): 

 
The handling of forces in combat; acts of deployment, 
maneuver, and application of force. (Sound tactics are 
procedures that employ their full combat potential. It 
is not possible to define tactics or sound tactics as 
procedures to win a battle.30 
 

Taktik enlig Taktikreglemente flottan 1987: 
 

Taktik är en sammanfattande benämning på de 
varierande medel och metoder som används för att i 
varje situation på bästa sätt nå ett bestämt syfte med 
striden och övrig verksamhet som hänger samman 
med den.31 

 

1.7.2 Taktikanpassning och taktikutveckling 
Skillnaden mellan taktikutveckling och taktikanpassning är i denna uppsats viktigt. Vid 
arbete med uppsatsen var det vitalt att definiera båda dessa. Under arbetets gång blev det 
dock tydligt att inget av begreppen kan uteslutas ur uppsatsen. Författaren gjorde då ett val 
att använda begreppet taktisk utveckling som begrepp istället. Med detta menas både 
taktikutveckling och taktikanpassning i ett och samma begrepp. Grundbegreppen måste 
trots detta definieras och detta har gjorts med en svensk doktrinär definition.     
 
Skillnaden enligt Doktrin för marina operationer: 
 

Taktikutveckling och taktikanpassning ska ses som 
olika delar i en gemensam och ständig pågående 
uppföljning och utveckling. [– –] Taktikutveckling är 
förändringar av taktiken som föranleds av ändrade 
förutsättningar. Taktikanpassning är en av 
erfarenheter och annan kunskap föranledd förändring 
av taktiken.32  

1.7.3 Strategi 
Strategi är ett begrepp som förekommer i analysmodellen. För att förenkla arbetet med 
uppsatsen samt förenkla för läsaren är en definition av begreppet viktigt. Strategi har som 

                                                
30 Hughes Jr, Wayne P, (1986) Fleet tactics, Sid. 287 
31 Försvarsmakten (1987) Taktikreglemente för flottan, Inledning 
32 Försvarsmakten (2005) Doktrin för marina operationer. Stockholm, Försvarsmakten, Sid. 106 
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övriga begrepp i denna uppsats lite olika betydelse enligt olika definitioner. Precis som 
vid definitionen av taktik har även här författaren valt att använda en svensk definition. 

 
Försvarsmaktens definition på strategi: 
 

Plan eller förhållningssätt i form av mål, medel och 
metoder för hur tillgängliga resurser bör utvecklas, 
tillföras eller användas för att uppnå överordnade 
syften33 

1.7.4 Doktrin 
Begreppet doktrin är även det en del av analysmodellen varför begreppets förståelse är av 
största vikt. I de flesta definitioner av begreppet så finns utrymme för tolkningar. Detta 
innebär att olika definitioner kan tolkas på olika sätt. I uppsatsen har två definitioner valts 
för att förklara begreppet doktrin. Dessa två ger en bra bild över vad begreppet doktrin 
innebär. 
 
Doktrin betyder enligt Captain Wayne P. Hughes, Jr US Navy (Ret): 
 

Policies and procedures followed by forces to assist in 
collective action, either strategic or tactical. In a 
broad but acceptable sense, doctrine includes battle 
plans and practices for immediate application of 
force.”34 

 
Militär doktrin enligt Försvarsmakten: 
 

“Ett formellt uttryck för den kunskap och de 
föreställningar som utgör de viktigaste grunden för 
verksamheten inom det militära försvaret”.35 

 
 

1.8 Disposition 
Det första kapitlet, benämnt inledning, behandlar bakgrund till varför ämnet är intressant 
ur forskningssynpunkt. Vidare tas i detta kapitel såsom syfte och frågeställningar upp. 
Den metod som valts presenteras och den modell som skall användas vid analysen 
beskrivs. Slutligen i första kapitlet gås litteraturen igenom med för och nackdelar. 
Centrala begrepp som kan vara vid vikt för läsaren tas även upp. 
 
Andra kapitlet redogör för översiktligt på hur taktiken såg ut under andra världskriget och 
till viss del strax efter. Detta görs för att läsaren skall få förståelse för den utveckling som 
skedde under 50- och 60-tal. 
 

                                                
33 Försvarsmakten (2002) Militärstrategisk doktrin. Stockholm, Försvarsmakten. Sid. 61 
34 Hughes Jr, Wayne P, (1986) Fleet tactics, Sid. 286 
35 Försvarsmakten (2002) Militärstrategisk doktrin. Sid. 9 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2010-06-14 FHS beteckning  
Flkd Mathias Gustafson  12 ( 29 ) 
OP 07-10  

   

Tredje kapitlet är själva analysen. Där redogörs resultatet som gjort under analysarbetet 
med litteraturen. Kapitlet är indelat i underrubriker som följer analysen logiskt och 
bokstavligt. 
 
I fjärde kapitlet avslutas uppsatsen. Här hålls en diskussion rörande metod och 
analysmodell. Här diskuteras även resultatet av analysen. Slutsatser presenteras kort i 
punktform. Ämnen som dykt upp under arbetet som inte rör sig inom ramarna för 
uppsatsen men som kan vara av vetenskapligt intresse presenteras under rubriken vidare 
forskning. 

 

2  Ytstridstaktik under andra världskriget 
 

Som tidigare sagt utgjorde pansarskeppen stommen i svenska flottan under andra 
världskriget.36 Sverige hade tre pansarskepp.37 Dessa närskyddades av kryssare och jagare. 
Uppgiften under andra världskriget för dessa enheter blev mestadels eskortering av 
svenska handelsfartyg. Under kriget led handels och fiskeflottan stora förluster. 270 fartyg 
gick förlorade och 1370 svenska sjömän miste livet.38  
 
Svenska ytstridskrafter utkämpade inga sjöslag under andra världskriget. Men de länder 
som var i krig gjorde det. Om taktik ur ett allmänt perspektiv kan det sägas att stor vikt 
lades vid formell taktik. Vid ett sjöslag hade slagskeppen gått upp på linje för att 
koncentrera eldkraften. Runt slagskeppen hade kryssare och jagare formerat sig i grupper 
för att kunna med artilleri och torpeder störa eller skada motståndarens huvudstyrka. 
Jagarna hade förmodligen också tagit upp strid med motståndarens jagare för att skydda 
egna slagskepp. Jagarnas uppgift var ofta att skapa kaos.39  
 
Svensk taktik hade vid denna tid varit ungefär densamma. Pansarskeppen hade gått upp på 
linje och jagare, kryssare och torpedbåtar hade i skärmliknade formering utgjort ett 
fjärrskydd. Dessa hade dessutom möjlighet att sätta in torped.40 Detta sätt att kriga hade 
sett ungefär likadant ut sedan första världskriget. Man införde även nya moment i detta 
tillvägagångssätt. Pansarskeppen tilläts under övningar att gå lite friare i kolonner och 
sicksackande. Detta för att försvåra för ubåtars torpeder samt inmätning av motståndarens 
ytfartyg. Man lade i dager ut en konstgjord dimma som man sköt artilleri över, men de 
bröt även igenom dimman för att överraska motståndaren. Torpedbåten sågs som speciellt 
viktig vid dimbildning p.g.a. dess snabbhet men även vid strid i mörker och nedsatt sikt då 
eget bombflyg inte kunde användas.41  Taktiken baserades på eldkraft och pansarskydd. 
Att tänka på är att tekniska system som radar och sjömålsrobot ännu inte är 
implementerade i svenska flottan. Hotet att möta för Sverige är ännu inte en enbart en 
invasion och flottan har i stort sett inga ekonomiska gränser p.g.a. kriget.   

                                                
36 Rosenius, Frank (red) & von Hofsten, Gustav (2009) Kustflottan, Sid. 107 
37 Lindsjö, Ronny (1993) Marinhistoria, Sid. 349 
38 Ibid. s.357 
39 Hughes Jr, Wayne P, (1986) Fleet tactics, Sid. 76 
40 Rosenius, Frank (red) & von Hofsten, Gustav (2009) Kustflottan, Sid. 292 
41 Rosenius, Frank (red) & von Hofsten, Gustav (2009) Kustflottan, Sid. 304 
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Figur 2. Visar taktik vid dimbildning. 42 
 

3 Analys 
Under detta kapitel kommer den analys som gjorts av empirin att avhandlas. Underrubrikerna 
är logiskt formade efter analysmodellen. Varje område av modellen gås igenom för att sedan 
mynna ut i diskussion i nästa kapitel. Varje område har även en kort sammanfattning. 
 

3.1 Hotbild 
Hotbild är något som präglat svensk taktisk utveckling under 1900-talet. Om inte så har 
taktikanpassningen för tänkta hotbilder dragit svensk taktik framåt. Hotbilden har t.o.m. varit 
styrande då svenska invasionsförsvaret hela tiden har förhållit sig till motståndaren. Som 
exempel kan Taktikreglemente för flottan43 tas. Den är skriven 1987 men ändå aktuell i denna 
fråga. I denna finns ett helt kapitel som behandlar motståndaren och dennes taktik, 
sjöstridskrafter och möjliga intentioner.44 Detta visar på att hotet spelade stor roll i 
invasionsförsvaret. 
 
Problemet med att ständigt se hotbilder blir tydligt i dag då kanske ingen helt klar motståndare 
finns. När hotbilden är diffus kan ett vakuum uppstå där det blir svårt att utvecklas. T.ex. 
Christopher Werner, författare till Den blå boken45, anser att det är fel om en försvarsmakt 
skall låta hotbilden styra verksamheten. Han förespråkar istället ett tillvägagångssätt där den 
politiska viljan styr verksamheten och inte hotbilden.46  
                                                
42 Original teckning, Rosenius, Frank (red) & von Hofsten, Gustav (2009) Kustflottan, Sid. 304 
43 Försvarsmakten (1987) Taktikreglemente för flottan 
44 Försvarsmakten (1987) Taktikreglemente för flottan, Kapitel 4 
45 Werner, Christopher (2002) Den blå boken: Marina stridskrafter ur ett militärteoretiskt perspektiv, 
Stockholm, Försvarshögskolan  
46 Werner, Christopher (2002) Den blå boken, Sid. 270 
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3.1.1 Allmän hotbild 
Som tidigare sagt stod nu Sverige mer eller mindre ensamt mellan de två stora blocken. I väst 
fanns Atlantpakten och i öst Warszawapakten. Atlantpaktenbildades 1949 och dess militära 
sida Nato hade 1951 bildats för att väst skulle kunna mäta sig mot det makthungriga 
Sovjetunionen. Dagen efter Atlantpaktens bildande provsprängde Sovjetunionen sin första 
atombomb. Det ansågs i Sverige, t.o.m. på regeringsnivå, att ett nytt världskrig kunde vara på 
väg.47   
 
Den hotbild som präglade 50- och 60-tal var att en främmande stat skulle kustinvadera 
Sverige. Denna främmande stat sågs som Warszawapakten. 48  Undersökningar gjordes om ett 
anfall från väst var troligt men det som utredarna kom fram till var att detta inte var 
trovärdigt. Forskningsgruppen bestod av personer från Marinen och Totalförsvarets 
forskningsanstalt.49 Nedskjutningen av DC3:an och dess eftersökningsplan, av Catalina typ, 
1952 sågs av Sverige som en fientlig handling av Sovjet. Båda planen sköts ner på fritt hav.50 
I protestnoten från Sverige kunde ordet ”våldshandling” utläsas.51  Efter händelsen beslutades 
att svenska fartyg alltid skulle ha en luftvärnspjäs redo för användning samt en sjunkbomb 
klargjord för isättning.52  
 
Sverige hade under 50- och 60-tal olika alternativ på hur det troddes att en invasion skulle gå 
till, dessa kallades krigsplanläggning. Landstigning skulle då förmodligen ske någonstans i 
sydöstra Sverige. Dessa planer över troliga anfallssituationer förändrades efterhand som 
sovjetiska förmågor förändrades.  Övergripande för dessa var att, inom området insatta 
personer, trodde att Sovjetunionen inte var intresserade av Sverige i sig utan av Norge, för att 
få tillgång till Atlanten. Sverige sågs dock som den plats där Sovjetunionen eventuellt skulle 
landstiga. Landstigningsövningar som utfördes i slutet av 50- talet av Sovjetunionen verkade 
bekräfta detta.53  
 
Ett annat alternativ som fanns var att Sovjetunionen skulle gå med armén längs Östersjöns 
sydkust för att sedan ta Danmark och upp i Skåne och slutligen Norge. Detta sågs av vissa 
som ett troligt alternativ då ett överskeppningsföretag över Östersjön krävde otroliga 
resurser.54  
 

3.1.2 Teknik 
Om man ser på hotbilden med ett tekniskt perspektiv kan det fås fram flera olika system som 
begränsade egen användning av ytstridskrafter. Ibland berodde detta på överskattning av 
Sovjetunionens enheter.  
 
 
                                                
47 Rosenius, Frank (red) & von Hofsten, Gustav (2009) Kustflottan, Sid. 135 
48 Ibid. Sid. 138 
49 Fältström, Herman (red) (2005) Rätt sort, kom för sent och var för få, Sid. 17 
50 Rosenius, Frank (red) & von Hofsten, Gustav (2009) Kustflottan, Sid. 142 
51 Lindsjö, Ronny (1993) Marinhistoria, Sid. 434 
52 Rosenius, Frank (red) & von Hofsten, Gustav (2009) Kustflottan, Sid. 143 
53 Ibid. Sid. 150 
54 Fältström, Herman (red) (2005) Rätt sort, kom för sent och var för få, Sid. 41 
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Flyghotet: 
Ur teknisk synpunkt överskattades sovjetiska flygstridskrafter. Man hade från svensk sida 
antagit att Sovjetunionen skulle framställa likadana flygstridskrafter som Sverige hade. 
Svenska flygplan var attackplan med attackrobot. Men detta gjordes inte då sovjetiska plan 
gjordes mycket tyngre för att kunna attackera hangarflottor.55 Flygplanen (utom bombflyg) 
saknade vid denna tid förmåga att flyga över östersjön.56 Flyghotet sågs ändå som ett stort hot 
av svensk militärledning. Bombningar sågs som troligare än robotanfall. Under övningar 
upptäckte marinen att upptäckt och bekämpning av flygstridskrafter till sjöss var 
tillfredställande. Dock var det i skärgård svårare för ytstridskrafterna.57 Trots 
luftvärnsbestyckade fartyg och denna insikt sågs hotet som så allvarligt att ytstridskrafterna 
försökte hålla sig i skärgården eller i närheten av den.58 
 
Robothotet: 
Ett annat tekniskt hot som kan ha givit upphov till att bara hålla sig i skärgårdsområden är 
sjömålsroboten. Den sågs som ett väldigt stort hot mot ytstridskrafter. Det diskuterades t.o.m. 
att ytstridskrafter i framtiden skulle försvinna med förmån för flyg och robotar.59 Östersjön 
sågs av vissa som för liten för att operera i med det överhängande hotet från sjömålsroboten. 
Kommendör J. G. Oxenstierna påpekade vid flertalet tillfällen, enligt Stig H:son Ericsson,  
”inom några år skulle inga övervattensfartyg kunna operera i Östersjön på grund av 
robotfaran”.60 Åsikterna var dock skilda även inom ledningen.  Detta tillsammans med 
flyghotet gjorde att flottan till viss del begränsades till att hålla sig inomskärs. 
 
Kärnvapenhotet: 
Ett annat stort tekniskt hot var atombomben. Både USA och Sovjetunionen hade tillgång till 
dessa. Flottan hade vid denna tid i Sverige en tanke att kärnvapen skulle fungera som taktiska 
vapen men detta tonades ner senare. Nedtoningen av användningen som taktiskt vapen var 
mestadels p.g.a. de små mål t.ex. en jagare utgör och att det var orealistiskt att ha dem som 
huvudmål för en kärnvapenattack.61 Risken för att utsättas fanns dock och hotet sågs som 
reellt. 1946 hade USA provsprängt en atombomb och använt gamla örlogsfartyg som mål. 
Detta var av stort intresse för svenska marinen. Chefen för marinen hade därför beordrat att en 
utredning om verkan av sprängningarna skulle göras. Det som utredarna kom fram till var att 
större fartyg skulle spridas ut över en större yta än innan och arbeta i mindre grupper.62 
Sprinklingssystem infördes för att kunna ”skölja” fartygsskroven och system för indikering 
infördes som följd av hotet från kärnvapen.63 Trots åtgärder ansåg vissa att verkanseffekterna 
underskattades.64 
 
Andra tekniska innovationer: 
En ny teknisk uppfinning som kunde påverka taktiken för svenska ytstridsförband var roll 
on/roll off fartygen (hädanefter ro/ro fartyg). Ro/Ro fartyg är ett lastfartyg där lasten körs 
ombord och körs av. Tidigare var tonnaget tvunget att lyftas ombord. Denna nya uppfinning 

                                                
55 Wedin, Lars (2004) ”Flotta i motvind”, Ur tidningen Framsyn nr 1-2004 
56 Fältström, Herman (red) (2005) Rätt sort, kom för sent och var för få, Sid. 23 
57 Larsson, Bengt (2009) Marinens sjöoperativa doktrin 1958-61, Sid. 17 
58 Wedin, Lars (2004) ”Flotta i motvind”, Ur tidningen Framsyn nr 1-2004 
59 H:son Ericson, Stig (1968) Kuling längs kusten, Sid. 50 
60 Cit. Loc. 
61 Rosenius, Frank (red) & von Hofsten, Gustav (2009) Kustflottan, Sid. 167 
62 Ibid. Sid. 134 
63 Ibid. Sid. 167 
64 Fältström, Herman (red) (2005) Rätt sort, kom för sent och var för få, Sid. 25 
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gav ett överskeppningsföretag stora möjligheter. Detta kunde innebära att en motståndare inte 
behövde landstigningstonnage i samma utsträckning som förut utan kunde använda civila 
handelsfartyg. I och urlastnings förfarande blev härmed mycket snabbare.65  
 
 
 

3.1.3 Hotbild på taktisk nivå 
På taktisk nivå påverkade som tidigare sagt främst flyghotet, robothotet och kärnvapenhotet.  
 
Flyghotet var som sagt överskattat och hämmade svenska sjöstridskrafter under 50- och 60-
tal. Stor vikt lades i svenska flottan att få fram nya system för upptäckt då radarvarnare och 
dylikt vid denna tid var för dåliga. Ett annat problem var att man på svenska fartyg inte hade 
någon utrustning för höjdbestämning på målet. Detta fick istället skickas från landstationer.66 
Ytstridskrafterna övade gemensamt med flygstridskrafter. Detta gjorde att man fick en helt 
annan möjlighet för identifiering och bekämpning. Stor vikt lades vid luftförsvar under dessa 
övningar.67  
 
Robothotet på 50- talet ansågs stort. Sovjetunionen hade bara vid den tiden tillgång till två 
typer av robotbärare, robotbåtarna Osa och Komar. Dessa var gjorda för kustnära 
uppträdande. I slutet av 60- talet utrustade Sovjet även större fartyg med robot såsom jagare. 
Jagartypen Kildin hade kärnstridsspets på sina robotar. 68  
 
Sovjetunionens ytstridskrafter ansåg överlägsna Sveriges. Den Sovjetiska flottan var mycket 
större än den svenska. Detta innebar att flottan var tvungen att vid krig att slåss mot en 
mäktigare motståndare. På fartygsnivå ansågs dock Sveriges system vara likvärdiga och 
ibland bättre än Sovjetunionens.69   
 

3.1.4 Sammanfattning Hotbild 
Under 50- och 60-talet ansågs hotet komma från Warszawapakten och främst Sovjetunionen. 
Det troligaste alternativet för östblocket var en landstigning på Sveriges sydöstra kust även 
om andra teorier fanns. 
 
Flyghotet överskattades av militärledningen. Detta främst p.g.a. felaktiga antaganden 
angående Sovjetunionens flygstridskrafter och deras förmågor. Svenska flottan utvecklade sitt 
luftförsvar både tekniskt och taktiskt men valde ändå att ge förbanden stora restriktioner. 
 
Robothotet sågs som ett stort hot. Detta blev begränsande för flottan. Den tänkta motståndaren 
sågs som överlägsen vilket bidrog till att flottan var tvungen i händelse av krig att strida mot 
en större motståndare. 
 

                                                
65 Fältström, Herman (red) (2009) Vi levde i verkligheten, Sid. 23 
66 Rosenius, Frank (red) & von Hofsten, Gustav (2009) Kustflottan, Sid. 346 
67 Ibid. Sid. 343 
68 Ibid. Sid. 342 
69 Larsson, Bengt (2009) Marinens sjöoperativa doktrin 1958-61, Sid. 15 
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3.2 Tillängliga medel 
Denna del av analysen syftar till att identifiera delar som förde taktiken framåt inom egna 
styrkor. Tillgängliga medel är kanske en något vilseledande rubrik med den menas dock 
förändringar som kan uppfattas inom områdena doktrin, strategi och sjöstridskrafter. Doktrin 
är alltid en viktig del av taktikens utveckling. US Navy, retired Captain Wayne P. Hughes, Jr 
säger i sin bok Fleet Tactics70 att “Doctrine Is the Glue of Tactics”71. Han använder denna 
rubrik som en av fem hörnstenar inom taktik.  
 
Taktik påverkar strategi och strategi påverkar taktik. Eftersom strategin är nivån högre än 
taktik så arbetar de nära varandra. En befälhavare får aldrig enligt Hughes glömma målet med 
striden.72 
 
Egna sjöstridskrafter och deras förmågor spelar roll vid taktikutveckling. Det är naturligtvis 
också så att nya ytstridskrafter byggs efter taktiken, fartyg som redan finns kan modifieras för 
att bättre passa en taktik som inte använts tidigare.  

3.2.1 Doktrin 
Doktrin för denna tidsperiod finns som tidigare nämnt inte i tryckt form. Detta gör det svårt 
att göra någon djupare analys av denna punkt med hänsyn till uppgiftens storlek. Därför 
kommer doktrinen att beröras översiktligt och bara vitala delar kommer presenteras. Vissa 
delar som normalt ingår i en doktrin presenteras under andra rubriker. 
 
År 1958 kom en ny krigsplanläggning. Huvuddelen av den byggde på den tidigare 
krigsplanläggning som varit gällande. Krigsplanläggningen kallades Krigsfall II SN/58.73 
Denna bröts sedan ner av Chefen för marinen, hädanefter CM, där han delade ut uppgifterna 
till olika förband. CM:s plan kallades IMK II SN/58,74  IMK står för Instruktion för Marinen i 
Krig.75 Den innehöll bl.a. en uppskattning av fiendens förmågor samt planer vid krig. Dessa 
har tidigare berörts under rubriken ”Allmän hotbild” och kommer därför inte presenteras här.  
 
I händelse av krig var marinen uppdelad i marinkommandon samt kustflottan. Dessa 
marinkommandon var: 

 Norrlandskustens Marinkommando (MKN) 
 Ostkustens Marinkommando (MKO) 
 Sydkustens Marinkommando (MKS) 
 Väskustens Marinkommando (MKV) 76 

 
Den femte delen i detta var som sagt kustflottan. Marinkommandon samt kustflotta hade ett 
ansenligt numerär gällande fartyg tilldelade sig.  
 
I krigsplanläggningen presenterades även marinens uppgifter vid krig. Marinens uppgifter 
syftade till att säkerhetskälla egna intressen. Marinens uppgifter var, i samverkan med övriga 
försvarsgrenar:  

                                                
70 Hughes Jr, Wayne P, (1986) Fleet tactics 
71 Hughes Jr, Wayne P, (1986) Fleet tactics, Sid. 28 
72 Ibid. Sid. 51 
73 Larsson, Bengt (2009) Marinens sjöoperativa doktrin 1958-61, Sid. 29 
74 Loc. Cit. 
75 Rosenius, Frank (red) & von Hofsten, Gustav (2009) Kustflottan, Sid. 392 
76 Larsson, Bengt (2009) Marinens sjöoperativa doktrin 1958-61, Bilaga 2 
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 ”bekämpa invasion sjöledes 
 skydda importsjöfart till Västkusten samt härutöver i den utsträckning resurserna och 

läget i övrigt medger 
 skydda kustsjöfart och sjötransporter till och från Gotland 
 störa fiendens verksamhet till sjöss framförallt i strategiska farvattensförträngningar, 

som är av betydelse för vårt invasionsförsvar.” 77 
 
Det var dessa uppgifter som sedan CM delade ut till olika marinkommandon. Uppgifterna 
blev då att varje chef över ett marinkommando skulle skydda eget område från 
invasionsstyrkor, lägga ut samt röja mineringar. Kunna spärra av hamnar, skydda samt leda 
handelssjöfart.78 Beroende på vilket marinkommando man tillhörde fanns även andra 
uppgifter ställda som var av vikt i detta område. T.ex. sjöfartsskydd på västkusten för MKV 
eller ha möjligheten att störa fientlig handelstrafik längs tyska och polska kusten för MKS.79 
 
Kustflottan kunde operera längs hela Sveriges kust och uppgifterna varierade inom ramarna 
för marinens uppgifter. Understöd kunde i viss mån ges av Kustflottan till 
marinkommandona. 
 
Kustflottan var sammanhållande för de kvalificerade sjöstridskrafterna. Det kan sägas att 
kustflottan liknar den organisation den svenska flottan har idag. Kustflottan hade huvudbas i 
Stockholm men övade också ute i marinkommandona, då under ledning av chefen för aktuellt 
marinkommando. 

3.2.2 Strategi 
Den dominerande uppgiften för flottan var att skydda Sverige mot en kustinvasion. Den 
dominerande strategin för att möta detta hot var något som kallades ”Djupförsvaret”80. 
Djupförsvaret innebar att en invasionsflotta skulle mötas så långt ut till sjöss som möjligt. 
Invasionskrafterna skulle sedan få slå sig in till land. Det kan sägas att precis som armén 
skulle flottan och flygvapnet tillsammans bedriva fördröjningsstrid på havet.81 
 
Tanken med djupförsvaret var att längst ut på havet skulle flyg och ubåtar möta invasionen. 
Detta skulle förhoppningsvis sakta ner invasionsstyrkan och förhoppningsvis orsaka förluster 
hos invasionsflottan. Längre in mot egen kust skulle ytstridskrafterna ta över. Dessa skulle 
med hög hastighet komma ut ur skärgården och åsamka invasionsflottan förluster. När 
fartygens arsenaler var tömda skulle de vända hemåt för att fylla upp med ammunition för 
senare skeden. Innanför ytstridskrafterna i skärgårdsmiljö skulle kustartilleriet tillsammans 
med mindre båtar bekämpa kustinvasionen. I skärgården fanns även fasta mineringar på 
strategiska platser. Vissa förband skulle även lägga ut nya mineringar då invasionens 
huvudriktning blev känd.82 Om invasionen togs sig förbi flottan och kustartilleriet hade man 
åtminstone köpt tid åt armén att gruppera sig.83 Över tiden skulle svenskt handelstonnage 
skyddas främst för att säkerhetsställa egen import och stöd från eventuella bidragsgivande 
nationer.  
                                                
77 Larsson, Bengt (2009) Marinens sjöoperativa doktrin 1958-61, Sid. 29 
78 Loc. Cit 
79 Ibid. Sid. 30 
80 Fältström, Herman (red) (2009) Vi levde i verkligheten, Sid. 31 
81 Fältström, Herman (red) (2005) Rätt sort, kom för sent och var för få, Sid. 32 
82 Rosenius, Frank (red) & von Hofsten, Gustav (2009) Kustflottan, Sid. 332 
83 Ibid. Sid. 336 
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Figur 3. Visualisering av djupförsvaret. 
 
 
 
 
Efter ett en eventuell landstigning skulle flottan arbeta enligt principen fleet in being. Detta 
innebär att de egna sjöstridskrafter som överlevt djupförsvaret, skulle på väl valda platser 
störa och attackera fiendens transporter. Ytstridskrafternas huvuduppgift blev härmed något 
som kan liknas vid sjöfartskrig. Fartygen skulle undvika motståndarens huvudstyrkor och 
använda skärgården som skydd.   

3.2.3 Sjöstridskrafter 
Under 50- och 60- talet gjordes förändringar i flottans organisation. Detta mest p.g.a. 
ekonomin inte tillät att ha kvar de stora fartygen som använts under VK II. Detta berodde 
också på att system som pansarskeppen blev föråldrade och inte hängde med i den tekniska 
utveckling som tog fart. I kustflottan ingick de flesta ytstridsfartyg som inte var avrustade 
eller låg i malpåse. Av de minröjningsförband som tillhörde marinen låg de flesta under 
marinkommandonas befäl.  
 
Vid 50-talets början användes kryssarna som stomme i det svenska sjöförsvaret. Den taktik 
som utnyttjades kallades för eskadertaktik. Inledningsvis användes pansarskeppen som stöd 
till eskadrarna men allt eftersom dessa lades ner, övergick fokus på kryssarna. Flottan hade 
två eskadrar som leddes av varsin kryssare. I vardera eskader ingick även en jagardivision 
med två jagare i varje. Motortorpedbåtsdivisionen var fristående men arbetade vid strid tätt 
med eskadern. Denna taktik prövades första gången 1951.84  
 
Vid bekämpning av överskeppningsföretag gick eskadrarna med ett avstånd av 10000 m från 
varandra. Kryssarna öppnade eld tidigt, på ca 15000 m, jagarna och motortorpedbåtarna sköt 

                                                
84 Rosenius, Frank (red) & von Hofsten, Gustav (2009) Kustflottan, Sid. 320 
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torpeder mot fienden då avståndet medgav detta. 1:a eskadern leddes av CKF och 2:a av en 
särskilt utsedd chef. Styrkan som helhet leddes av CKF.85 
 
 

 1. eskadern                                 Kryssaren Göta lejon 

            1. jagardivisionen                      Jagarna Uppland och Öland  

 

 2. eskadern                                 Kryssaren Tre Kronor 

           3. jagardivisionen                      Jagarna Stockholm och Norrköping  

 

 4. motortorpedsdivisionen        Motortorpedbåtarna T 21, T 23, T 
26, T 28, T 29, T 30 och T 31 

Tabell 1. Visar Kustflottans rustade ytstridsenheter vid 1951 års början. 86 
  
 
Totalt sett  var flottan relativt modern 1951. Jagarna Uppland och Öland var t.ex. sjösatta efter 
krigets slut. 
 
1955 levererades jagarna Småland och Halland. Dessa ansågs mycket sjödugliga och 
kompetenta men var dyra att få fram, de kostade mer än de betydligt större kryssarna.87 Dessa 
jagare var 1955 toppmoderna med internationella mått.88  
 
Under 50-talet ökade kraven på besparingar på försvaret. Flottan utarbetade en plan som 
benämndes marinplan 60. Denna innebar i korthet att flottan skulle bli ännu lättare fastän med 
fler enheter. Stommen skulle ligga på max jagare. Planen innebar i korthet: 
 

 ”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  
 hålla kraven på rörlighet och uthållighet i minnet”89 

 
1958 kom ett nytt försvarsbeslut som slog hårt på flottan då anslaget minskades från 19 % till 
13 % av den totala försvarsbudgeten.90 Detta medförde bl.a. att byggnationen av nya Hallands 
jagare fick läggas ner.91 I stället byggdes fyra mindre jagare med jagaren Öland som modell. 
Dessa jagare var Östergötland, Södermanland, Gästrikland och Hälsingland. 92  
 
I samband med försvarsbesluten 1961 och 1963 som var en förlängning från 1958 års beslut 
bestämdes att eskadertaktiken måste släppas då det ansågs för dyrt att behålla både 

                                                
85 Rosenius, Frank (red) & von Hofsten, Gustav (2009) Kustflottan, Sid. 320 
86 Ibid. Sid. 381 
87 H:son Ericson, Stig (1968) Kuling längs kusten, Sid. 47 
88 Rosenius, Frank (red) & von Hofsten, Gustav (2009) Kustflottan, Sid. 326 
89 Wedin, Lars (2004) ”Flotta i motvind”, Ur tidningen Framsyn nr 1-2004 
90 Lindsjö, Ronny (1993) Marinhistoria, Sid. 435 
91 Lindsjö, Ronny (1978) Försvarsfrågan och sjökrigsmaterielens utveckling, Stockholm, Marinstaben, Sid. 52 
92 Lindsjö, Ronny (1993) Marinhistoria, Sid. 327 
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Hallandsjagare och kryssare. Kryssarna lades därför i malpåse.93 1970 togs den sista kryssaren 
ur beredskap94 
 
Detta ledde till att jagarflottiljer sattes upp och jagartaktiken utvecklades. Jagarna övertog 
delar av de uppgifter som kryssarna tidigare haft. Dessa flottiljer leddes från ett särskilt 
stabsfartyg till skillnad från tidigare då ledningen för hela styrkan skett på en av kryssarna. 
Jagarna delades in i grupper med tilldelade torpedbåtar ungefär som tidigare. En jagare ledde 
sin grupp och fick i sin tur sina order från flottiljledaren som var tillika fartygschef på en av 
jagarna. Stabsfartyget ledde de två jagarflottiljledarna.  
 
I slutet av 60-talet byggdes vissa jagare om till fregatter. Fregattflottiljen var 
utbildningsförband samt övertog uppgifter som den tidigare 2. eskadern haft till 1961. Nya 
torpedbåtar tillfördes marinen 1966-68. De benämndes Spica klass. De var större än 
motortorpedbåtar och hade en kanon på däck.  
 
Marinen hade 1956 egna helikoptrar som kunde användas för ubåtsjakt, spaning och 
transporter. Helikoptrarna kunde dock endast nyttjas på dagen.95  
 
Motortorpedbåten fick mer kustnära uppgifter då utvecklingen inom radar och eldledning 
gjorde detta system för sårbart. För systemet som tidigare förlitat sig på snabbhet, 
manöverförmåga och att inte bli upptäckta blev risken för stor.96   
 
                     

CKF med ledning Stabsfartyget Marieholm 
1. jagarflottiljen                         
11. jagardivisionen                   Jagarna Uppland, Halland och 

Södermanland 
11. torpedbåtsdivisionen          Torpedbåtarna Spica, Sirius samt 

Argo/Capella och Altair/Castor 

4. motortorpedbåtsdivisionen Motortorpedbåtarna T 45, T 50, T 
53, T 54 

1. fregattflottiltjen Minfartyget Älvsnabben (ledning) 
1. Fregattdivisionen Fregatterna Visby och Sundsvall 

 Tabell 2. Visar Kustflottans rustade enheter vid 1967 års början. 97 För att förtydliga kan sägas att 
minröjningsförband samt ubåtar inte tagits med i tabellen.           
.     
 

3.2.4 Sammanfattning Tillgängliga medel 
Sverige hade en planläggning över hur landet trodde ett angrepp på Sverige kunde gå till. 
Detta renderade i uppgifter som delades ut till marinen. Dessa uppgifter fördelades sedan på 
de olika marinkommandona. Marinkommandona var delade efter konstruerade geografiska 
gränser. Varje kommando chef fick uppgifter av CM som kommando chefen skulle lösa vid 
                                                
93 Lindsjö, Ronny (1993) Marinhistoria, Sid. 438 
94 Borgenstam, Curt & Insulander, Per & Åhlund, Bertil (1993) Kryssare, Sid. 179 
95 Rosenius, Frank (red) & von Hofsten, Gustav (2009) Kustflottan, Sid. 150 
96 Ibid. Sid. 337 
97 Ibid. Sid. 382 
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krig i sitt kommando. Kustflottan var inte begränsad till ett område utan kunde agera längs 
hela Sveriges kust. 
 
Den dominerande strategin för hur en invasion skulle mötas var djupförsvaret. Detta innebar 
att flottan skulle möta invasionen tidigt och förhoppningsvis fördröja eller motverka en 
landstigning på svensk mark. 
 
Inledningsvis vid 50-talets början, när kryssarna var i tjänst stod dessa i centrum vid strid. 
Striden och formeringar leddes från en kryssare som tillsammans med jagare och 
motortorpedbåtar utgjorde en eskader. Kustflottan hade totalt två eskadrar. Detta kallades för 
eskadertaktik. 
 
Allteftersom kryssarna lades i malpåse fick jagarna överta deras roll. Istället för eskadrar 
sattes jagarflottiljer upp. Nu leddes istället striden från ett ledningsfartyg. Jagarna utgjorde 
stommen i flottiljerna och var understödda av torpedbåtar.                                                                                                                                                   

3.3 Teknik 
Teknik har alltid varit viktigt vid taktisk utveckling. Tekniken i sjökriget är oerhört viktig. 
När ångturbinen föddes tog det inte lång tid innan seglens tid på stridsfartygen var över. 
Betydande innovationer under 1900-talet har till viss del förändrat sjökriget. Inte minst 
sensorer och vapensystem som har gjort det möjligt att bekämpa fartyg på längre avstånd än 
tidigare. 
 
Man skall enligt Wayne P Hughes aldrig förlita sig enbart på teknik. En chef på ett fartyg 
skall även vara beredd att slåss med det man har. En god förståelse för egen tekniks 
möjligheter samt tillkortakommande är vitalt i strid.98 

3.3.1 Ny teknik 
Under 50- och 60-tal tillfördes svenska flottan en rad nya eller förbättrade system som kan ha 
förändrat taktiken. Både vapensystem och sensorer utvecklades i snabb takt efter VK II.  Viss 
teknik hade större inverkan än annan och enbart den mest vitala tekniken kommer tas upp i 
denna rubrik. 
 
Radar 
1946-1947 installerade den svenska flottan sin första radarstation på flygplanskryssaren 
Gotland. Flottan hade köpt tekniken av Storbritannien. Sverige hade tidigare utvecklat något 
flottan kallade för ekoradio men denna var inte lika bra som Storbritanniens radar. 
Radarstationer installerades när fartygen var på årsöversyn och 1948 hade de större fartygen 
fått radar för ytspaning.99 1949 fick T 26 som första motortorpedbåt radar och 1950 hade 
övriga motortorpedbåtar börjat få utrustningen.100 Detta innebar att även de små fartygen 
började utrustas och kunde använda radaranläggningar. 
 
De nya radarstationerna innebar att flottan på ett helt annat sätt än tidigare kunde operera 
under natten och vid nersatt sikt. Radarn möjliggjorde att fartygen kunde skjuta artilleri utan 
lys och upptäcka fientligt flyg på långa avstånd.101 

                                                
98 Hughes Jr, Wayne P, (1986) Fleet tactics, Sid. 32 
99 Rosenius, Frank (red) & von Hofsten, Gustav (2009) Kustflottan, Sid. 319 
100 Nyman, Bo (1997) Motortorpedbåtarna, Falkenberg, CB Marinlitteratur, Sid. 76-84 
101 Hellström, Nils (1960) Jagare, Sid. 78 
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I och med radarns intrång blev den även användbar för navigering. Detta medförde att 
fartygen kunde framföras säkrare inomskärs.102 Militär leder fanns redan i skärgården sedan 
lång tid. Dessa leder var uppdelade i dager och mörkerleder för optisk navigering. Radarn 
medförde att fartygen kunde förflytta sig i dessa leder även i nedsatt sikt. I början av 50-talet 
togs skivmetoden fram. Den går ut på att en genomskinlig skiva som liknar avståndsringarna 
på radaren läggs på sjökortet för att enklare jämföras med radarbilden. De militära sjökorten 
rensades även på information för att göra det enklare för operatören.103  
 
Luftspaningsradar installerades på jagarna Halland och Småland 1959. Detta medförde ett 
större skydd mot flyg.104 Eldledningsystem började under 60-talet att baseras på radar. Detta 
medförde att operatören inte manuellt behövde ”skjuta in” skjutavståndet. Bl.a. torpedbåtarna 
av Spica klass försågs med detta då de levererades 1967.105 
 
Under 50-talet började även Kustspaningsradarstationer att sättas upp. Dessa kunde övervaka 
fartygsrörelser till sjöss.106  
 
Trådstyrd torped och ledningssystem för torped 
Då den svenska flottans torpeder var innan 50-talet av rakskotts variant. Detta innebar att 
målets kurs och fart måste beräknas noggrant och att skjutande fartyg måste placeras vinkelrät 
mot målfartygets kurs vid skott. Under 50-talet började andra länders mariner använda 
trådstyrda torpeder. Man kunde genom en koppartråd sända en spänning som kunde styra 
torpeden. 1920 hade löjtnant B. A. L. Hasselberg uppfunnit en liknande konstruktion men 
denna vidareutvecklades aldrig.  
 
På slutet av 40-talet hade svenska flottan köpt ett system av Italien som av Sverige kallades 
BERTIL. Detta innebar att fartyget sköt ut en boj i samband med torpedskott. Mellan bojen 
och torpeden gick en tråd och kontakten mellan fartyg och boj gjordes över radio. Detta 
system fick inget genomslag p.g.a. låg tillförlitlighet samt att radiosignalen kunde störas ut. 
BERTIL lades ner 1955.107 
 
En svensk modifikation av systemet BERTIL fick bättre resultat. Istället för boj så drogs 
tråden ifrån fartyget. Rullen med tråd placerades i torpedtuben och fartygen fick slätare skrov 
för att inte den tunna tråden skulle gå av. Detta system implementerades på både jagare och 
torpedbåtar under namnet TORE. 
 
Trots den nya trådstyrda torpeden var behandlingsarbetet för torpedofficeren mycket stort. 
Denne var inledningsvis fortfarande tvungen att med manuella metoder räkna ut eventuella 
girar mot målet, p.g.a. att målet t.ex. utförde en kursändring. Radar användes indirekt vid 
torpedskott för att räkna målets kurs och fart. För att förenkla för skytten gjordes 
undersökningar om hur processen kunde bli mer automatiserad. För jagarna utvecklades ett 
system som kallades TORCI. Detta kunde själv räkna på torpedkurser och kunde hålla reda på 
två torpedsalvor samtidigt. Operatören kunde sedan styra torpederna manuellt med stöd av 
TORCI eller så kunde torpederna styras helt automatiskt. Detta system kunde även skifta mål 
                                                
102 Fältström, Herman (red) (2009) Vi levde i verkligheten, Sid. 22 
103 Rosenius, Frank (red) & von Hofsten, Gustav (2009) Kustflottan, Sid. 164 
104 Ibid. Sid. 326 
105 Borgenstam, Curt & Nyman, Bo (1985) Attack till sjöss, Sid148 
106 Larsson, Bengt (2009) Marinens sjöoperativa doktrin 1958-61, Sid. 25 
107 Rosenius, Frank (red) & von Hofsten, Gustav (2009) Kustflottan, Sid. 329 
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när torpeden var på väg. Detta var helt nytt. Torpedbåtarna fick ett enklare system, kallat 
Ratsi, där radar användes för att underlätta för operatören som då inte behövde räkna målets 
kurs och fart.108 
 
Sjömålsrobot 
När fartygen blev mindre, i och med införandet av den lätta flottan, var marinen tvungen att 
hitta nya vapensystem. De större fartygen hade stor eldkraft genom sina artilleripjäser. Dessa 
pjäser kunde inte bäras av mindre fartyg p.g.a. rekylen och brist på plats att bevara 
ammunitionen. Detta kunde lösas med robotsystem då dessa är rekylfria och har stor 
eldkraft.109 
 
När jagarna av Hallandsklass togs fram hade de redan på ritbordet ställ att skjuta robot ifrån. 
De mindre av Östergötlandsklass hade dock inte plats för robotar trots att de var nyare än 
Hallandsjagarna.  
 
I mitten av 50-talet tog Sverige fram en robot kallad rb 315. Då var det bara Sverige och 
Sovjetunionen som hade fungerande sjömålsrobotar. Denna lades dock ner av ÖB vid slutet 
av 50-talet. Flottan köpte då in en fransk robot kallad CT 10. Den franska roboten 
modifierades med svensk målsökare och stridsdel och förvandlades därmed till sjömålsrobot. 
Roboten benämndes rb 08. 110 Trots införseln av sjömålsrobot så var fortfarande torpeden 
huvudvapen för svenska ytstridsförband eftersom bara jagarna Småland och Halland hade 
sjömålsrobot.111 
 
Robotarna leddes för det mesta in från skjutande fartygs radar men kunde även skjutas på t.ex. 
underrättelser från helikopter.112 Målsökaren var oftast av radartyp eller infrarött ljus (IR). 
 
Luftvärnsrobot 
Chefen för marinen (1953-1961) Stig H:son Ericsson besökte 1957 Royal Navy i England och 
fick där se ett system, som kallades Green Light. Detta var en robot som kunde ersätta 
luftvärnskanoner. Systemet bytte senare namn till Seacat.113 
 
Systemet köptes av svenska flottan och installerades på jagarna av typen Östergötland. 
Roboten hade ungefär samma räckvidd som den 40 mm kanon som använts för luftförsvar 
men verkan i målet var större.114 Luftvärnsroboten fick aldrig något rejält genomslag då 
funktionen föreföll opålitlig. 

3.3.2 Sammanfattning Teknik 
Under perioden 1950-1970 gjordes betydande framsteg när det gäller teknik. De tekniska 
framsteg som gjorde mest inverkan på ytstriden var de som ingick i vapen och sensorer. Dessa 
tekniska innovationer gjorde till viss del ytstriden mer pålitlig. 
 
Radarns intrång i flottan fick stor påverkan. Den möjliggjorde att fartygen kunde finna 
fienden även i mörker och nedsatt sikt utan hjälpmedel som lysraketer eller lysammunition. 
                                                
108 Borgenstam, Curt & Insulander, Per & Kaudren, Gösta (1989) Jagare, Sid. 110 
109 Fältström, Herman (red) (2005) Rätt sort, kom för sent och var för få, Sid. 21 
110 Rosenius, Frank (red) & von Hofsten, Gustav (2009) Kustflottan, Sid. 330 
111 Fältström, Herman (red) (2009) Vi levde i verkligheten, Sid. 140 
112 Rosenius, Frank (red) & von Hofsten, Gustav (2009) Kustflottan, Sid. 175 
113 H:son Ericson, Stig (1968) Kuling längs kusten, Sid. 97 
114 Borgenstam, Curt & Insulander, Per & Kaudren, Gösta (1989) Jagare, Sid. 163 
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Den medförde även att flottan på ett säkrare sätt kunde förflytta sig snabbare inomskärs, även 
utanför lederna. Radarn bidrog såklart även till att övervakningen av eget territorium 
förenklades. 
 
Sjömålsrobot och luftvärnsrobot infördes under denna period i flotten. Flottan försökte 
utveckla en egen sjömålsrobot men detta lades ner och en fransk köptes in. Sjömålsroboten 
blev trots allt inte huvudvapen vid ytstrid då bara två enheter hade sjömålsrobot och inte ens 
på dessa enheter sågs de som det primära attackvapnet. Luftvärnsroboten fick aldrig något 
direkt genomslag. 
 
Den trådstyrda torpeden utarbetades och blev huvudvapen för svenska flottan under perioden. 
När man nu kunde styra torpeden blev chansen för torpedträff mycket större. Till dessa 
torpeder togs ledningssystem fram som förenklade för operatören. Denne behövde nu inte 
manuellt räkna fram hur torpeden skulle skjutas med hänsyn till målets kurs och fart.  

4 Avslutning 
Under detta kapitel kommer uppsatsen att avslutas. Med det menas att diskussion och 
slutsatser dragna under analysarbetet kommer presenteras.  

4.1 Diskussion 
Både områden som berör taktikutveckling och taktikanpassning har berörts i analysen. Detta 
gjordes medvetet då inget av dessa begrepp ensamma kan stå för hur taktiken utvecklade eller 
utvecklas idag. Analysmodellen som använts har hjälpt till att svara på frågeställningarna. 
Analysmodellen har förenklat och strukturerat arbetet. Då modellen och frågeställningarna är 
avgränsade till ett snävt område kan ingen total bild av verkligheten ges.  
 
Litteraturen som använts under arbetet är till största delen bearbetat material. Dock har de 
böcker som använts väl redovisade källor i form av arkivmaterial och andra böcker. Särskild 
beaktande av författaren till denna uppsats har tagits vid författarna av litteraturens tolkning 
samt ståndpunkt då det gäller arkivmaterial. Trots att bearbetat material använts under 
uppsatsen borde en uppsats med samma analysmodell ge liknade resultat. 
 
Då det gäller vilken inverkan införandet av den lätta flottan hade på den taktiska utvecklingen 
kan detta svaras ganska enkelt. Den lätta flottan bidrog till att taktiken förändrades radikalt. 
Detta från att ha baserat sitt sjöförsvar på stora enheter som pansarskeppen med övriga 
enheter som skydd till att utveckla eskader och jagartaktik. Detta innebar även att helt nya 
taktiska tillvägagångssätt fick utarbetas. Övergången innebar dock att flottan var tvungna att 
utveckla nya system vilket inte var möjligt till viss del p.g.a. ekonomiska ramar. Övergången 
innebar också nya fartygskonstellationer och samverkansformer med bl.a. flygstridskrafter. 
 
Doktrinen fick vidareutvecklas för att tanken med den lätta flottan skulle kunna realiseras. 
Uppgiftsmässigt för flottan gjordes inga större ändringar i den outtalade doktrinen men vissa 
saker lades till p.g.a. hotbilden t.ex. offensiva aktioner mot fiendens transporter vid händelse 
att ett annat land i närregionen blev attackerat av Sovjetunionen. 
 
När försvårandet av kustinvasion blev flottans huvuduppgift blev djupförsvaret flottans 
strategi. Detta medförde att ytstridskrafterna blev placerade längst ut i skärgården för att då, 
flyg och ubåtar inte kunde hålla emot en invasionsstyrka längre, bli aktiva. Taktiken som 
utarbetades vid eskader och jagarflottilj var därför tvungna att både ta hänsyn till egen uppgift 
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samt vilket område fartygen skulle kunna verka. De taktiska principer och 
handlingsmöjligheter som talas om idag och som kommer från kända teorier, som även fanns 
under denna tid, verkar inte präglat flottans agerande. Invasionsförsvar är ingen term som 
nämns i en sjökrigsteori. 
 
Hotet som identifierades var Sovjetunionen. Även om Sverige officiellt var neutralt visar 
litteraturen att så inte alltid var fallet. Undersökningar gjorda under denna period visade på att 
ett anfall från väst var högst osannolikt. Vissa delar tyder t.o.m. på att väst var en eventuellt 
allierad part. Med detta menas de attacker som svenska förband skulle göra om annan nation 
blev attackerad eller att sjöfartsskyddet var mer prioriterat på västkusten. 
 
Det som genomsyrar hotbilden på taktisk nivå är rädslan för flyg och robot. Detta medförde 
att flottan fick restriktioner och t.o.m. var återhållsamma med att lämna egen skärgård. Hotet 
från luften var dessutom grovt överskattat. Egna övningar visade på att ytstridfartyg hade 
fördel fritt till sjöss men trots detta höll man sig inomskärs. När dessutom bombflyg var de 
enda som kunde flyga över Östersjön borde dessa inte ses som ett direkt hot för fartyg, 
möjligtvis för baser. Robothotet var egentligen inte reellt förrän i slutet av 60-talet då 
Sovjetunionen utrustat större fartyg med robot. Och då hade svenska ytstridskrafter inte 
robotbestyckade fartyg i samma skala utan förlitade sig fortfarande på torpeden.  
 
Hotet från kärnvapen sågs som ett stort hot. Detta bidrog till att flottan utvecklade taktiska 
och tekniska åtgärder. Tekniskt innebar detta att fartygen införde sprinklingssystem och 
taktiskt att man opererade med större avstånd mellan egna enheter. Förmodligen var det inte 
sannolikt att fienden skulle sätta in kärnvapen direkt mot fartyg. Troligare var att fartygen 
utsattes för strålning eller dyl. efter en sprängning.  
 
Tekniken som utvecklades eller köptes in till svenska ytstridskrafter var av stor vikt. 
Systemen som svenska ytstridskrafter besatte hade inte kunnat utvecklas utan dessa tekniska 
applikationer. Radarteknik gjorde intrång inom många områden då den användes för 
navigation, spaning och vapensystems målsökare. Radarn var förmodligen det system som 
blev viktigast. Förmodligen bidrog radarn bl.a. till att motortorpedbåten försvann som system 
vid ytstrid. 
 
 Ett annat system som bidrog till stor taktikutveckling var den trådstyrda torpeden. Med 
moderna ledningssystem förblev den ytstridskrafternas huvudvapen. Ledningssystemen 
innebar att torpeden fick större chans att träffa samt att operatören kunde styra flera torpeder. 
Detta ledde till att en hel ytstridsstyrka som skulle anfalla med torped fick bättre precision och 
t.o.m. kunde målväxla under pågående anfall. 
 
Sjömålsroboten som var väldigt fruktad vid 50-talets början fick vid dess införande ingen 
större betydelse för svensk ytstrid. Den bidrog dock till förändringar på svensk ytstridstaktik. 
Taktiken förändrades så att roboten i sig skulle verka avskräckande. Och nu kunde vissa 
fartyg skjuta robot innan artilleri och torped fick ta över.  
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4.2 Slutsatser 
Slutsatser som dragits efter analysen och diskussionen presenteras här kort i punktform. 

 
 Hotet sågs som Sovjetunionen. 
 Svenska flottans svar på detta var djupförsvaret. 
 Ytsridskrafterna opererade nära egen skärgård och mindre fritt till sjöss. 
  Flyghotet överskattades grovt. Detta visar på vikten av korrekta underrättelser 

samt vikten av korrekt utvärdering efter egen övningsverksamhet. 
 Utvecklingen av egna sjöstridskrafter blev för dyrt och kompromisser fick göras. 
 Teknisk utveckling var av största vikt för den taktiska utvecklingen.  
 Regelbundna taktiska övningar gjorde att ytstridskrafterna hade god kännedom 

om egen förmåga. 
 Torpeden förblev svenska ytstridsförbands huvudvapen trots robotens införande i 

ytstriden. Detta ledde till att man låg steget efter andra östersjömariner vid 70-
talets början. 

 Radarn blev efter sitt införande extremt viktigt som spanings, detektering samt 
målsökningssystem. 

 
 

4.3 Vidare forskning 
Under arbetet har det blivit uppenbart att en av de faktorer som styrt mest är den ekonomiska. 
Även det politiska spel som låg bakom försvarsbeslutet 1958 genomsyras av ett ekonomiskt 
maktspel mellan försvarsgrenarna. Detta har inte denna uppsats behandlat varvid vidare 
forskning anses lämpligt. 
 
Under arbetet med litteraturen framkom att Royal Navy med erfarenhet från andra världskriget 
ansåg att fasta kustartillerianläggningar var ett föråldrat system redan på 50-talet. Britterna 
ansåg att fasta system var för lätta att lokalisera samt bekämpa på utanför räckvidd för det 
fasta systemet.115  Detta tas upp av dåvarande chefen för marinen Stig H:son Ericsson i hans 
bok Kuling Längs kusten. Trots detta behöll Sverige sitt kustartilleri i flera decennier. Hur 
kommer det sig att Sverige värderade det fasta kustartilleriet så högt när andra uppenbart inte 
gjorde det? 
 
Vidare vore det intressant att göra en liknande analys som gjorts i denna uppsats över främst 
70-talet. Denna period innan ubåtsjakten på 80-talet inte är lika omskriven som just 80-tal. 
Vissa källor visar på att beslut inom flottan som togs under 50- och 60-talet fick stora 
konsekvenser under 70-talet. 

                                                
115 H:son Ericson, Stig (1968) Kuling längs kusten, Sid. 137 
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