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Ubåtar på piratjakt 
Är ubåt typ Gotland en potent plattform i en internationell kontext med asymmetriska hot? 

 
Världen är i ständig förändring, så även de krig och konflikter som utkämpas. Aktörerna utgörs inte 
längre enbart av nationer utan innefattas även ickestatliga aktörer. År 2000 utsattes amerikanska 
fartyget USS Cole för en asymmetrisk attack, där en ickestatlig aktör, genom asymmetrisk krigföring, 
åsamkade stor skada med relativt ringa medel. Denna typ av krigföring och hot är någonting relativt 
nytt inom den marina arenan. 
 
Uppsatsen syftar till att undersöka om ubåt typ Gotland är en potent plattform att nyttja vid en 
internationell insats med asymmetrisk hotbild. Uppsatsen bygger på att ubåt typ Gotlands förmågor 
jämförs med krav på förmågor, för att möta asymmetriska hot i en marin miljö. Krav på förmågor och 
Gotlands förmågor kategoriseras enligt variabler som utgörs av de sex grundläggande förmågorna. 
Genom analys och diskussion erhålls ett resultat för vardera variabel. Materialet som används är, för 
Gotlands del, officiell information om teknisk utrustning och prestanda, utgivet av tillverkande 
företag. 
 
Resultatet pekar på att ubåt typ Gotland som autonom enhet ej möter de krav som ställs, avseende 
verkan. Bestyckningen är inte lämplig att nyttja mot asymmetriska hot, med hänsyn till aspekter om 
insatsregler och proportionalitetsprincipen. Förutsatt att Gotland opererar i undervattensläge är dess 
förmåga till skydd och rörlighet god. Ubåt typ Gotland genom dess, för ubåtar, unika förmåga till 
dold spaning är det en värdefull resurs som kan nyttjas vid internationella insatser med asymmetriska 
hot. 
 
Nyckelord:  
Asymmetrisk krigföring, asymmetriska hot, ubåt typ Gotland, de grundläggande förmågorna 
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Submarines hunting for pirates 

Is the Gotland class submarine a potent platform to use in international operations according 
to asymmetric threats? 

 
The world is in constant transformation, so even wars and conflicts being waged. Actors of war, 
nowadays, not only consist of nations, but also involve non-governmental actors. In the year 2000, 
the American warship USS Cole was exposed to an asymmetric attack, whereby a non-governmental 
actor caused large damage using relatively modest resources. This type of warfare and threats are, so 
far, relatively new and uncommon within the marine environment. 
 
The aim of this essay is to investigate whether the Gotland class submarine is a potent platform to 
be used within an international operation consisting of asymmetric threats. The essay is based upon 
a comparison between the abilities of the Gotland class submarine and abilities required to deal with 
asymmetric threats in a marine environment. The abilities required and the abilities inherent of the 
Gotland class submarine are categorized according to a set of variables, based upon the six 
fundamental abilities. Through analysis and discussion, results will be obtained for each variable. 
The material, used for description of the Gotland class submarine, is public information of technical 
equipment and its performance, published by the manufacturing companies. 
 

The results indicate that the Gotland class submarine, seen as an autonomous entity, do not meet the 
requirements, regarding the ability of effect. The armament is not suitable for use against 
asymmetric threats, taking rules of engagement and the principle of proportionality into 
consideration. Predicting that the Gotland class submarine operates submerged, their ability of 
protection and movement is satisfying. The Gotland class submarine, because of its unique ability to 
accomplish reconnaissance operations submerged, is a valuable resource to use in international 
operations consisting of asymmetric threats. 
 
 
Key words:  

Asymmetric warfare, asymmetric threats, submarine Gotland class, fundamental abilities 
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1. Inledning 
Med sjöarenan som utgångspunkt för val av ämne vill jag fördjupa mig i något som ligger 

inom ramen för de uppgifter som väntar min framtida tjänstgöring som officer i den svenska 

Försvarsmakten. Officer i Försvarsmakten idag innebär hela världen som arbetsplats där vi är 

delaktiga i en rad olika internationella insatser. I dagsläget förväntas nyutexaminerade 

officerare i Försvarsmakten att tjänstgöra vid ett internationellt insatsförband oavsett 

tillhörighet av vapengren. 

 

Världen är i ständig förändring, så även de krig och konflikter som utkämpas. Förändringen 

som har skett och sker innebär att aktuella krig och konflikter i dagsläget ej enbart utkämpas 

av stater sinsemellan utan innefattas även av ickestatliga aktörer. Dessa ickestatliga aktörer 

utgör olika typer av asymmetriska hot och är något relativt nytt inom just sjöarenan. Ett 

tydligt exempel på detta är attacken mot USS Cole år 2000 där totalt 19 personer avlider och 

47 skadas när en mindre motorbåt med två självmordsbombare kör in i fartyget1. 

 

Från och med den 14 april 2010 är den svenska styrkan ME02 (Mission Eunavfor 02) på plats 

utanför Somalias kust i syfte att utgöra en del av EU:s första marina insats, Operation 

Atalanta. Övergripande syfte med Operation Atalanta är att stödja Somalias 

övergångsregering genom att eskortera fartyg med humanitära hjälpsändningar ur World Food 

Programs (WFP) samt bekämpa pirater och väpnade överfall. 2 

Sverige och Försvarsmakten har hittills bidragit med ytgående enheter för lösandet av 

uppgiften i Operation Atalanta. Sverige och Försvarsmakten har aldrig nyttjat ubåtar i 

internationella insatser. 

Utifrån dessa premisser finner jag intresse i att undersöka huruvida ubåt typ Gotland och 

dess förmågor lämpar sig som plattform vid en internationell insats med hänsyn till de 

asymmetriska hot som karakteriserar dagens konflikter. 

 

                                                
1 http://www.globalsecurity.org/security/profiles/uss_cole_bombing.htm Artikel: USS Cole bombing 
(Åtkommen: 2010-05-04) 
2 http://www.forsvarsmakten.se/sv/Internationella-insatser/Eunavfor--Somalia/ Artikel: Somalia - Eunavfor 
(Åtkommen: 2010-03-29) 
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1.1. Bakgrund 
Försvarsmakten har tidigare deltagit i och genomfört ett flertal internationella insatser. 

Marinen genomför för närvarande sin fjärde internationella mission, ME02, utanför Somalias 

kust. Tidigare har marinen deltagit i följande missioner; ML01, ML02 samt ME01. Hitintills 

har Försvarsmakten bidragit med ytenheter såsom; HMS Gävle, HMS Sundsvall, HMS 

Trossö och nu senast med HMS Carlskrona. Vad Försvarsmakten ej ännu bidragit med är 

enheter ur ubåtssystemet trots att kompetensen och förmågan finns. Av denna anledning 

finner jag det intressant att undersöka hur ubåtssystemet och dess förmågor skulle kunna 

bidraga till lösandet av uppgiften vid en internationell insats samt dess förmåga att möta 

asymmetriska hot.  

1.2. Syfte 
Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är att studera huruvida den svenska ubåten typ 

Gotland är lämpad avseende dess förmågor att möta asymmetriska hot som kan föreligga vid 

en internationell insats.  

1.3. Frågeställningar 
Utifrån bakgrund och syfte har följande frågeställning formulerats; 

- Är ubåt typ Gotland en potent plattform att nyttja i en internationell kontext 

med asymmetriska hot? 

För att besvara denna frågeställning har följande delfrågor formulerats; 

- Vad innebär begreppet asymmetrisk krigföring? 

- Vad präglar asymmetrisk krigföring i den marina arenan? 

- Vilka förmågor har ubåt typ Gotland? 

1.4. Avgränsningar 
Uppsatsen är avgränsad i både tid och rum. Avgränsningen i tid innebär att uppsatsen 

förhåller sig till nutid och framtid. Nutid omfattas av asymmetrisk krigföring och de hot som i 

dagsläget kan föreligga vid en internationell insats, med andra ord fokuserar uppsatsen ej på 

Sveriges närområde. Begränsningar, i form av handlingsutrymme, som insatsregler kan skapa 

kommer ej att läggas tonvikt vid, men kommer dock att nämnas. Begreppet asymmetrisk 
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krigföring omfattas endast av ickestatliga aktörer och den tänkbara materiel som denne 

nyttjar. Vidare avgränsas denna materiel till lättare vapen samt hemmagjorda 

sprängladdningar av enklare slag. Transportmedel för ickestatliga aktörer avgränsas till att 

innebära endast civila transportmedel. 

Det system som avses prövas gentemot asymmetrisk krigföring och dess hot är ubåt typ 

Gotland. Vid analys av ubåt typ Gotlands förmågor fokuseras på teknisk utrustning och dess 

prestanda. Mänskliga faktorn avgränsas bort i största möjliga mån. 

En ytterligare avgränsning är att författaren, vid diskussionsmoment, kommer tillämpa de 

kunskaper som denne tillgodogjort sig under tre läsår vid officersprogrammet 07-10.  

1.5. Begränsningar 
Vissa delar av information avseende den tekniska utrustningen och dess prestanda som finns 

ombord ubåt typ Gotland är klassificerat som hemligt. Detta ses som en begränsning i 

presentationen av systemet Gotland då vissa parametrar ej kan användas som underlag för 

senare diskussion i uppsatsen. 

Vissa delar av den litteratur som används är skriven på engelska och detta bör ses som en 

begränsning, då engelska ej är författarens modersmål föreligger risk för feltolkning av texter. 

Mycket av den litteratur som är skriven och behandlar asymmetrisk krigföring och 

asymmetriska hot är i mångt och mycket skriven främst utifrån landoperationer. Författaren 

ser detta som en begränsning samtidigt som en möjlighet. Det begränsar uppsatsen och 

författaren, ur den synpunkt att det finns lite material och det är få människor som skrivit om 

just asymmetrisk krigföring till sjöss. Det är med andra ord negativt ur ett källkritiskt 

perspektiv. Av samma anledning ser författaren detta som en möjlighet, eftersom det 

förmodligen resulterar i ett behov och förslag till ytterligare forskning. 

Tidigare nämndes att vid diskussionsmoment kommer författaren tillämpa kunskaper som 

denne tillgodogjort sig under tre läsår vid officersprogrammet OP 07-10. Då delar av denna 

kunskap inhämtats genom föreläsningar skapas svårigheter i att direkt källhänvisa till denna 

information, detta bör beaktas som en begränsning avseende uppsatsens källkritiska 

förhållningssätt. 
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1.6. Tidigare forskning 
Det finns ett stort antal texter som behandlar begreppet asymmetrisk krigföring. I dessa texter 

har författarna beskrivit bland annat vad som karakteriserar asymmetrisk krigföring, varför 

det nyttjas och hur det nyttjas. De flesta av texterna har även en annan sak gemensamt och det 

är att de flesta är skrivna ur ett markperspektiv. 

I boken, understanding counterinsurgency – doctrine, operations and challenges, finns ett 

kapitel som beskriver hur marina stridskrafter kan stöda counterinsurgency-operationer 

(COIN-operationer). Författaren menar på att den mesta forskningen kring uppror, 

upprorsmakare och COIN-operationer fokuserar på detta utifrån stads- eller djungelmiljö, där 

sjöarenan ofta blir bortglömd eller ignorerad. Det väsentligaste stödet från marina stridskrafter 

har varit blockad till sjöss. I de flesta fall där har detta har krävt oproportionerligt mycket 

personal och utrustning gentemot effekt. Effekten av blockad har varit begränsning av 

insurgenters rörlighet och effektivitet genom att skapa osäkerhet och fördröjning. 

Insurgenternas knappa resurser har inte varit tillräckliga för att kringgå upprättade blockader. 

Vidare menar författaren att flottor måste börja tänka om, avseende att vattendrag, sjöar, 

floder och så vidare, tillsammans med havet utgör en sammanhängande enhet. 

Örlogsflottornas försök att separera dessa från varandra lämnar endast mer utrymme för 

insurgenter att nyttja dessa.3 

Även David Galula (1919-1967) skriver i sin bok, Counterinsurgency Warfare – Theory 

and Practice, att vid en COIN-operation, om behov av marina stridskrafter finns, är flottans 

uppgift att upprätthålla en blockad gentemot insurgenterna.4 

Författaren har ej funnit någon forskning, specifikt, om hur ubåt typ Gotland och dess 

förmågor lämpar sig i mötet med asymmetrisk krigföring. 

1.7. Disposition 
Uppsatsen består av tre huvuddelar; inledning, avhandling och resultat. Första delen, 

inledningen, innehåller förutom nödvändig information om uppsatsens huvudsakliga upplägg, 

en teoridel som syftar till att ge en beskrivning av begreppet asymmetrisk krigföring. 

                                                
3 Understanding counterinsurgency: doctrine, operations and challenges. Rid, Thomas (ed.) och Keaney, 
Thomas (ed.). Sid 124-126 Storbritannien: Abingdon, Oxfordshire Routledge 2010. 
4 Galula, David. Counterinsurgency Warfare: theory and practice. (David Galula; Förord av John A. Nagl.) 
USA, Westport: Praeger Security International 1964, 2006. 
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Fortsättningsvis redogörs för de sex grundläggande förmågorna ur ett marint perspektiv, och 

även för begreppet rules of engagement (ROE). 

 

I den andra delen sker en systembeskring av ubåt typ Gotland utifrån dess tekniska utrustning 

och prestanda. Systembeskrivningen är indelad i sex olika kategorier; verkan, skydd, 

uthållighet, underrättelser/information, rörlighet och ledning. 

 

Den tredje och sista delen är uppsatsens diskussions-, analys- och resultatdel. I denna del sker 

en komparativ textanalys utifrån begreppet asymmetrisk krigföring och systembeskrivningen 

av ubåt typ Gotland. Genom jämförelse och diskussion av dessa krav på förmågor och de 

förmågor som ubåt typ Gotland har, erhålls ett resultat. Resultatet samt behov av ytterligare 

forskning presenteras till sist. 

1.8. Begreppsapparat 
Nedan presenteras olika definitioner av begrepp som är centrala för uppsatsen. 

Begreppsapparaten skall ses som ett stöd för att öka förståelsen vid den senare diskussionen. 

Definitionerna skall inte ses som definitiva då de av författaren är handplockade för att ge 

perspektiv och kunskap som krävs för att öka förståelsen för författarens tankar och idéer. 

 

Fast Incoming Attack Craft (FIAC) 

En mindre snabbgående motorbåt utrustad med vapen exempelvis eldhandvapen, sprängmedel 

eller självmordsbombare. Hemmagjorda sprängladdningar i form Improvised Explosive 

Device (IED). 

 

Improvised Explosive Device (IED) 

En IED är en hemmagjord sprängladdning som är tillverkad för att döda eller skada 

människor eller materiel. Sprängladdningen kan även kombineras med giftiga kemiska 

ämnen, biologiska toxiner eller radioaktiva ämnen. Utseendemässigt, kan IED:er variera i 

utseende, storlek, funktion och leveransteknik. Sprängämnena kan vara hemmagjorda, civila 
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eller militära. Sprängämnen som är militära kan komma från ammunition eller andra militära 

komponenter.5 

2. Teori 
I detta kapitel ges en beskrivning av begreppet asymmetrisk krigföring. Denna del innehåller 

även ett exempel hämtat ur verkligheten där en irreguljär motståndare utför en attack mot ett 

amerikanskt fartyg. Vidare redogörs för de sex grundläggande förmågorna var för sig. Under 

denna del beskrivs även begreppet rules of engagement (ROE). 

2.1. Asymmetrisk krigföring 
Under denna del av uppsatsen presenteras militära tänkares tankar och idéer om vad 

asymmetriska hot egentligen innebär.  

 

Världen befinner sig under ständig förändring, så även de krig och konflikter som utkämpas. 

Denna förändring sker utifrån ett flertal olika faktorer som alla påverkar varandra, där politik, 

teknik och taktik bara är en del av tänkbara faktorer. Hotbilden har sedan kalla krigets slut 

förändrats och kan idag beskrivas som mångfacetterad, där svårigheten att urskilja den 

verkliga motståndaren är en faktor som bidrar till ökad komplexitet. Mellanstatliga krig och 

konflikter där aktörerna utgjordes av nationer är inte längre dagens verklighet. Aktörerna är 

idag fler och inte enbart nationer utan även ekonomiska eller sociala grupperingar. Krig och 

konflikter är en kamp mellan två eller flera aktörer där avsikten är att påtvinga motparten sin 

vilja. Trots att aktörer har denna målsättning, behöver detta inte betyda att ett krig eller en 

konflikt upphör när målet är uppnått. Krig och konflikter kan även vara en grund för 

intressevinningar som i sin tur även kan vara en drivande faktor åt just krig och konflikter.6 

 

Terrordådet mot USA och World Trade Center, som ägde rum den 11 september år 2001, fick 

publicitet i media världen över och begreppet asymmetrisk krigföring fick en tydligare 

innebörd. Detta visade på att attacker utförda med relativt begränsade resurser kan åsamka 

                                                
5 http://www.globalsecurity.org/military/intro/ied.htm Artikel: Improvised Explosive Devices (IEDs) / Booby 
Traps. (Åtkommen: 2010-06-11) 
6 Försvarsmakten, Doktrin för marina operationer. Sid 25-26, Stockholm Högkvarteret 2005 
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förödande konsekvenser. Sedan terrordådet mot USA och World Trade Center den 11 

september har begreppet asymmetrisk krigföring använts allt oftare.7 

 

Military tactics are like unto water; for water in its natural course runs away 

from high places and hastens downwards.  

So in war, the way is to avoid what is strong and to strike at what is weak. Like 

water, taking the line of least resistance.  

Water shapes its course according to the nature of the ground over which it flows; 

the soldier works out his victory in relation to the foe whom he is facing. 

Therefore, just as water retains no constant shape, so in warfare there are no 

constant conditions.8 

 

Citaten ovan kommer ifrån en engelsk översättning av originalet Art of war skriven av Sun 

Tzu för flera tusen år sedan. Detta vittnar om att asymmetrisk krigföring egentligen inte är 

någonting nytt utan har nyttjats sedan långt tillbaka i tiden. 

 Precis som beskrivs i citaten, strävar den svagare parten efter att undvika motpartens 

styrka och istället slå mot dess svagare punkter. Som tidigare nämndes är taktiken i sig inte 

ny, vad som däremot har förändrats är möjligheterna och tillgången att kunna nyttja ny teknik 

i syfte att uppnå så stor effekt som möjligt. 9 

 

Asymmetri kan ta sig uttryck på många olika sätt och kan ses som ett tillstånd av obalans i en 

relation mellan två eller flera parter kopplat till krigföring. Vilka konsekvenser som 

asymmetrin får för planerade handlingsalternativ och för militära förband är oftast svåra att 

förutse. Detta kan i sin tur medföra både hot och möjligheter. Bedömning av styrkor och 

svagheter hos egna förband och motståndarens kan ge indikationer för vilken typ av 

asymmetri och dess konsekvenser som kan uppstå.10 

Resurser är en faktor som påverkar asymmetri, där en aktör med högteknologisk materiel 

eller överlägsen numerär kan möta en annan aktör som är färre till antalet och har äldre eller 

mindre utvecklad teknologisk materiel. I detta fall har den svagare aktören möjlighet att nyttja 

                                                
7 Rekkedal, Nils Maurius Modern krigskonst – militärmakt i förändring, Tredje reviderade upplagan. (M. 
Smedberg övers.). Sid 227, Stockholm: Försvarshögskolan, Krigsvetenskapliga institutionen 2004, 2007. 
8 http://suntzusaid.com/artofwar.pdf The Art of War by Sun Tzu, Kapitel 6 punkterna 29-32 (Åtkommen: 2010-
06-08) Citatet är kursiverat av författaren. 
9 Marco Smedberg, Krigföring från Austerlitz till Bagdad. Sid 362-363, Försvarshögskolan Stockholm 2004 
10 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin. Sid 27, Stockholm Högkvarteret 2002 
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asymmetrisk krigföring för att kompensera obalansen aktörerna emellan. Vidare kan moralisk 

obalans utgöra en viktig faktor för asymmetrin. Aktörerna kan ha olika värdegrunder, där ena 

aktören med hög ambition att följa folkrätten blir begränsad i sina handlingsmöjligheter vid 

mötet med aktörer med lägre ambitioner att följa folkrätten. Användning av barnsoldater och 

nyttjande av civilbefolkning, som gisslan eller som mänsklig sköld, är båda exempel på 

konsekvenser av moralisk obalans.11 

Asymmetri kan även uppstå beroende på aktörers legitimitet i konflikten. Vid en konflikt 

mellan en statlig aktör och en ickestatlig aktör skiljer sig dess politiska legitimitet. Här 

uppstår formella asymmetrier.12 

 

Actions undertaken by state or non-state parties (friendly or adversary), to 

circumvent or negate an opponent’s strengths and capitalise on perceived 

weakness through the exploitation of dissimilar values, strategies, organizations 

and capabilities. Such as actions are capable, by design or default, of achieving 

disproporiate effects, thereby gaining the instigator an advantage probably not 

attainable through conventional means.13 

 

Användandet av asymmetrisk krigföring har varit uppenbar och spårbar hos ickestatliga 

aktörer som terroristorganisationer. Bland ickestatliga aktörer som nyttjar asymmetrisk 

krigföring kan även gerillagrupper och upprorsmän/rebeller/insurgenter räknas in. Hög 

rörlighet och flexibilitet hos insurgenter och gerillor har länge varit och är nyckeln till 

framgång. Detta utnyttjas gentemot den starkare konventionelle motståndarens förmåga till 

rörlighet som oftast är sämre på grund av stora fordon, sämre lokalkännedom och befästning 

av fasta positioner i terrängen.14 

 

Aktörer som nyttjar asymmetrisk krigföring försöker förändra stridsfältet där kampen 

utkämpas. Genom att bedriva kampen i en miljö där den reguljäre motståndaren och dess 

överlägsna stridskrafter ej kan verka på ett effektivt sätt utnyttjas dennes svagheter. 

                                                
11 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin. Sid 28, Stockholm Högkvarteret 2002 
12 Ibid. 
13 BR 1806: British Maritime Doctrine - Third Edition. Sid 240, Storbritannien: Norwich 1995, 2004. (Citatet är 
kursiverat av författaren) 
14 Thornton, Rod, Asymmetric warfare: threat and response in the twenty-first century. Sid 3. Cambridge: Polity 
Press 2007. 
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2.1.1. Asymmetri till sjöss 
Fartyg ur olika länders flottor har historiskt sett varit större till storleken än vad de är idag.  

Förr byggdes fartygen storleksmässigt större i syfte att kunna ta med mer personal och mer 

bestyckning ombord samtidigt som fartresurser var viktiga. Dessa fartyg skulle operera på 

öppna hav där motståndaren fanns. I dagsläget har länder som USA och Storbritannien färre 

uppgifter ute på världshaven på grund av att behoven för sjöstridskrafter finns närmare land 

intill kusten. Det som ligger till grund för behovet är det ökande antalet internationella 

insatser för landtrupper. Många av dagens problemområden med konflikter finns geografiskt 

sett vid kusten. Anledningen till detta tros vara att människor världen över flyttar ifrån landet 

till större städer och många av dessa städer ligger vid kusten. Många av dagens fartyg är 

designade för att lösa uppgifter ute till havs och inte nära kustområden.15  

Vid operationer i kustnära områden utökas hotbilden att även innefattas av land. Risken för 

fartyg som opererar i kustnära områden är att de lättare bli mål för styrkor på land. Utöver 

hotet från land ökar komplexiteten då antalet civila fartyg och fritidsbåtar är större närmare 

land än ute till havs. 

 

Ett på senare år växande problem världen över är piratverksamhet. I en artikel skriven av 

Robert Fox menar USA:s president Barack Obama, att detta är ett problem som troligtvis 

kommer att fortsätta växa. Vidare skrivs att piratverksamhet är den enda växande industrin 

kring Adenviken och Somali Basin utanför Somalia. Detta är den enda verksamhet som 

genererar pengar i dessa regioner med sönderfallande länder och ekonomier. Piraterna 

bedriver verksamhet från större moderskepp långt ut från kusten. De utgår sedan från 

moderskeppet i små träbåtar i syfte att genomföra spaning.16 

Ett exempel på hur piraterna nyttjar asymmetrisk krigföring är kapandet av fartyget MV 

Irene. Under natten till 4 april 2009 sökte pirater i mindre motorbåtar upp fartyget med hjälp 

av månljuset. Tidigt på morgonen den 4 april kapades MV Irene av beväpnade pirater.17 

 

                                                
15 Thornton, Rod. Sid 102-105 
16 http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2009/apr/15/piracy-somalia-asymmetric-warfare Artikel: Piracy - 
the new warfare Författare: Robert Fox (Åtkommen: 2010-06-02) 
17 http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/7997610.stm Artikel: New wave of Somali pirate attacks (Åtkommen: 2010-
06-02) 
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2.1.2. Attacken mot USS Cole 
Följande exempel, hämtat ur verkligheten, ger en bild av hur en attack från en irreguljär 

motståndare kan ta sig uttryck i en marin miljö. Exemplet påvisar även komplexiteten att 

kunna urskilja vem som är den verklige motståndaren. Påtagligt är också den relativt ringa 

mängden resurser och materiel som krävs för att åstadkomma stor skada, när det finns tillgång 

till människor som är villiga att offra sina egna liv, det vill säga självmordsbombare. 

 

I oktober år 2000 utsattes det amerikanska fartyget USS Cole för ett bombattentat i form av en 

Fast Incoming Attack Craft (FIAC). Händelsen utspelar sig när USS Cole ligger förtöjd i 

hamnen i Aden för att bunkra bränsle. En mindre motorbåt bemannad med två 

självmordsbombare kör in i babord sida på USS Cole och totalt 19 personer avlider och 47 

skadas. Personal ur besättningen berättade efter attacken att självmordsbombarna hade vinkat 

till dem och att de trodde båten var en avfallsbåt. A.U.S. Navy Investigation menar på att 

besättningen ej vidtog tillräckliga åtgärder för att förhindra attacken. Under denna tidsperiod 

var Aden, Yemen klassat till nivå fyra avseende hot, den nästa högsta klassningen.18 

2.2. Rules of engagement 
Insatsregler är något som kan begränsa det egna handlingsutrymmet vid en 

internationell insats. Exempelvis regleras våldsanvändning vilket kan påverka valet i 

hur att agera vid olika situationer. Detta är också viktigt ur den synpunkten att ett 

felaktigt agerande vid en situation, kan få stora konsekvenser för resten av insatsen och 

de egna enheterna. 

 

Insatsregler eller rules of engagement (ROE) kan vid internationella insatser, vid olika 

situationer, vara en begränsning i handlingsutrymmet i strävan att lösa en uppgift.  

 

”Rules of engagement (ROE) är en sammanfattande benämning på direktiv för 

militära enheters uppträdande och användande av vapenmakt och andra 

tvångsmedel vid multinationella insatser”19 

                                                
18 http://www.globalsecurity.org/security/profiles/uss_cole_bombing.htm Artikel: USS Cole bombing 
(Åtkommen: 2010-05-04) 
19 Werner, Christopher, Den blå boken - marina stridskrafter ur ett militärteoretiskt perspektiv. Sid 251, 
Stockholm: Försvarshögskolan, Krigsvetenskapliga institutionen 2002. 
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Citatet ovan förklarar begreppet rules of engagement (ROE) på ett övergripande sätt. Mer 

ingående deklarerar ROE för begränsningar i befogenheten att nyttja våld och tvång i ett 

insatsområde. Förutom reglering av nyttjandet av våld och tvång anges övriga begränsningar i 

uppträdandet vid lösande av tjänsteuppgifter. ROE fastställes av politiker och är deras sätt att 

styra en operation genom regler till militära chefer på olika nivåer20. Viktigt att poängtera är 

att ROE ej inverkar på rätten till nödvärn. Processen vid framtagandet av ROE består av 

utarbetning av situationer som insatsstyrkan kan komma att ställas inför.21 

Trots att ROE ges ut som en order finns utrymme för att chefer på olika nivåer kan 

hemställa om mandat för ändring av befintliga insatsregler. Ändring av ROE kan utifrån olika 

situationer ses som nödvändigt för att kunna lösa en specifik uppgift.22 

2.3. De sex grundläggande förmågorna 
Försvarsmakten har tagit fram en modell som benämns de grundläggande förmågorna23. 

Modellen kan nyttjas för att leda stridskrafter mot fastlagda mål. De grundläggande 

förmågorna kan även användas som ett analysinstrument, för att ge en helhetssyn av egna 

enheter och förbands, men även motståndarens förmågor och kapaciteter. Generellt sett är inte 

förmågorna rangordnande storheter eller separerade sinsemellan, utan är i behov av varandra 

beroende på situationen. Behov av vissa förmågor kan förändras över tiden och påverkar 

således varandra beroende på vilka krav som ställs i olika situationer.24 

Författaren har valt att nyttja de grundläggande förmågorna som analysinstrument för att 

identifiera vilka förmågor som är nödvändiga för att möta asymmetriska hot i en marin miljö. 

 

De marina stridskrafternas förmåga till insats och krigföring i de olika 

arenorna kan beskrivas utifrån de s k grundläggande förmågorna. Utöver de tre 

grundelementen för strid – verkan, rörlighet och skydd – inryms förmåga till 

ledning, underrättelseinhämtning och uthållighet.  Detta kan ses som en modell 

beskrivande de övergripande behoven och vilka förmågor som krävs för att hålla 

ihop en insats med militära resurser som leder mot militärstrategiska, operativa 

                                                
20 Werner, Christopher. Sid 251. 
21 Försvarsmakten, Doktrin för marina operationer. Sid 102, Stockholm Högkvarteret 2005 
22 Werner, Christopher. Sid 252. 
23 Försvarsmakten, Doktrin för marina operationer. Sid 44. 
24 Ibid. Sid 44. 
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och taktiska mål. Därmed ges underlag för hur stridskrafterna bör kombineras, 

samordnas och avändas vid insats för att ge största möjliga effekt.25 

 
Figur 1. Tankemodell för de sex grundläggande förmågorna26 

2.3.1. Verkan 
För att kunna påverka motståndaren i en konflikt krävs resurser tillgängliga för verkan, 

anpassade efter aktuell miljö27.  

Eldkraften hos marina stridskrafter är stor, dels genom de vapen som finns att tillgå på 

fartyg och andra förband men också ur ett logistiskt perspektiv avseende förmåga att bära med 

sig ammunition på egen köl. Möjlighet till graderad insats och verkan är något som finns 

integrerat i marina stridskrafters vapensystem.28 Genom bekämpning och annan påverkan 

åstadkoms verkan, som i sin tur är ett resultat av samordning i tid och rum av underrättelser, 

sensorer och olika verkanssystem. Verkan är ett verktyg för att uppnå eget och överordnat mål 

genom reducering av motståndarens förmåga och vilja till fortsatt strid.29 

2.3.2. Skydd 
Skydd innebär förmågan till att bevara egen handlingsförmåga samt skydd från motståndarens 

förmåga att påverka egna enheter genom att reducera eller eliminera motståndarens 

handlingsutrymme. Under ordinarie verksamhet samt under återhämtning behövs skydd för 

                                                
25 Försvarsmakten, Doktrin för marina operationer. Sid 43. (Citatet är kursiverat av författaren) 
26 Ibid. Sid 44. 
27 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin. Sid 76, Stockholm Högkvarteret 2002 
28 Försvarsmakten, Doktrin för marina operationer. Sid 45. (Citatet är kursiverat av författaren) 
29 Försvarsmakten, Doktrin för markoperationer. Sid 67, Stockholm Högkvarteret 2005 (Citatet är kursiverat av 
författaren) 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN Datum   
Flaggkadett Andreas Wrang 2010-06-28 
OP 07-10    
 

16 | S i d a  
 

FHS beteckning    

fartyg, förband, personal, infrastruktur och övriga resurser30. Begreppet skydd innefattas av 

egenskydd samt skydd av verksamhet eller objekt, exempelvis en High Value Unit (HVU). 

Vidare kan skyddet delas in i två kategorier, aktivt respektive passivt. Faktorer som kan 

nyttjas som skyddsåtgärder är tid och rörlighet.31  

Aktivt skydd innebär de skyddsåtgärder såsom vilseledning eller rörelse32. Exempelvis kan 

skydd uppnås genom god manöverförmåga och dolt uppträdande, där det sistnämnda bör ses 

som en ubåts främsta förmåga till skydd. Passivt skydd utgörs exempelvis av en enhets 

fysiska skydd, smygteknik och kamouflage33. Skydd omfattas även av en psykologisk 

dimension, där upprätthållandet av god anda inom egna stridskrafter och förband resulterar i 

ett starkare skydd mot motståndarens försök att bryta vår vilja till fortsatt kamp34. 

2.3.3. Uthållighet 
Logistiskt stöd, inklusive reparations- och sjukvårdsresurser är något som normalt ingår i 

marina styrkor. Aktionsradien och uthålligheten som stödet medför, skapar god 

självständighet och uthållighet för marina enheter samt den logistiska förmågan att betjäna 

andra förband. Marin logistik kan operera till havs på stora avstånd från land under längre 

perioder. Vid internationella insatser kan aktionsdistansen förbättras genom samverkan med 

andra staters, egna eller inhyrda tankfartyg, underhållsfartyg och verkstadsfartyg. En viktig 

förmåga vid insatser och operationer utanför eget närområde, är förmågan till fartygsburet 

underhåll från bas till sjöss. 35  

Stöd i form av hälso- och sjukvård, transporter, förnödenheter och tekniskt underhåll, 

syftar alla till uthållighet och är ett viktigt element för att verkan, rörlighet och skydd skall 

kunna fungera effektivt. Det är ofta förmågan till uthållighet, i konflikter, som är begränsar 

vad som är möjligt att utföra.36 

 

En ubåt vars primära syfte är dolt uppträdande medför att stöd till sjöss begränsas. Innebörden 

av detta är att en ubåtsenhet således måste vara mer eller mindre självständig beroende på 

                                                
30 Försvarsmakten, Doktrin för marina operationer. Sid 110. 
31 Ibid. Sid 45-46. 
32 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin. Sid 76. 
33 Ibid. 
34 Ibid. 
35 Försvarsmakten, Doktrin för marina operationer. Sid 46. 
36 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin. Sid 77. 
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situationen. Ett mått på en ubåts förmåga till uthållighet kan således kopplas direkt till den tid 

som ubåten förmår bedriva verksamhet i undervattensläge. 

2.3.4. Underrättelser/information 
I konflikter krävs relevant, säker och aktuell information om pågående och eventuell 

kommande verksamhet, främst för att kunna förutse var, när och i vilken form verkan skall 

sättas in.37 

Utrustningen ombord marina enheter ger goda möjligheter till underrättelseinhämtning. 

Utifrån den tekniska utrustning, i form av sensorer som finns ombord, används denna till 

inhämtning av underrättelser och information. Inhämtning sker i alla tre dimensioner; i luften, 

över ytan och under ytan. Genom ledningssystem överförs informationen mellan enheter och 

ledningscentraler och denna förmåga utgör en viktig komponent i insatsförbandens 

organisation. Informationen delges, analyseras och utväxlas mellan militära och civila 

enheter.38 

2.3.5. Rörlighet 
Rörlighet möjliggör att verkan kan sättas in på rätt plats. Stridskrafter kan, genom rörlighet, 

flyttas från en plats till en annan i syfte att lösa tilldelad uppgift och verkansenheter kan 

formeras och kraftsamla med största möjliga effekt. Rörlighet medför även förmågan till 

skydd, mot motståndarens handlingar.39 

Marina styrkor kan förflytta sig hundratals nautiska mil per dygn över vatten världen över, 

där vatten utgör mer än två tredjedelar av jordens totala yta. Detta ger tillgång till områden där 

huvuddelen av världens befolkning är bosatta samt skapar möjlighet att påverka 

världshandeln över haven. Genom rörlighet kan marina styrkor sättas in från bortom 

horisonten, selektivt visa sig och skapa hot mot potentiella motståndare.40 

                                                
37 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin. Sid 76. 
38 Försvarsmakten, Doktrin för marina operationer. Sid 46 
39 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin. Sid 76. 
40 Försvarsmakten, Doktrin för marina operationer. Sid 45. 
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2.3.6. Ledning 
Alla ovanstående förmågor måste sedan avvägas och samordnas, detta möjliggörs genom 

förmågan till ledning. Ledning syftar till att samordna mänskligt handlande samt personella 

och materiella resurser i syfte att uppnå viss verkan.41 

Ledning är något som genomsyrar hela organisationen på alla nivåer. Marina stridskrafters 

ledningsförmåga kan nyttjas vid både marina och maritima operationer. Tack vare integrerad 

ledning i kombination med ett autonomt uppträdande möjliggörs förmågan till ledning och 

insats med behovssammansatta insatsstyrkor. Dessa kan operera till sjöss, vid kustområden, 

skärgårdar och i större floder.42 

För att underlätta ledning används olika ledningssystem, dessa kan bland annat nyttjas för 

sambandstjänst samt stridsledning. Ledningssystem gör det möjligt för olika enheter att 

kommunicera med varandra. 

 

3. Metodredovisning 
I metodredovisningen förklaras hur författaren angripit frågeställningen avseende val av 
metod och material. 

3.1. Material och källkritik 
Det material som används under uppsatsen utgörs till viss del av utgiven kurslitteratur vilken 

är framtagen vid Försvarshögskolan av författare som direkt eller indirekt har koppling till 

Försvarsmakten. I uppsatsen används Försvarsmaktens doktriner regelbundet, där dess 

innehåll klassas som Försvarsmaktens och Regeringens officiella ståndpunkter. 

 Information om ubåt typ Gotland har inhämtats främst från företaget Kockums hemsida. 

Denna information är officiell och innehåller således ej information som är klassificerad 

hemlig. Av denna anledning har vissa uppgifter om den tekniska utrustningens prestanda ej 

varit tillgängliga. Problemet med denna begräsning är att resultatet kan bli felaktigt då inte 

väsentlig information kan beaktas. För information om specifika system ombord, har 

uppgifter hämtats från tillverkares hemsidor. Författaren anser att denna typ av information 

bör ses som tillförlitlig. 

                                                
41 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin. Sid 77. 
42 Försvarsmakten, Doktrin för marina operationer. Sid 45. 
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Utöver detta har material som inhämtats via Internet tagits från kända företag och 

nyhetssidor. Denna information utgörs av öppna artiklar, rapporter, doktriner och 

informationsblad. Denna information är till viss del föränderlig ur den synpunkt att den snabbt 

kan föråldras. 

3.2. Metod  
Inledningsvis används deskription43 som metod för att förklara begreppet asymmetrisk 

krigföring, de sex grundläggande förmågorna samt rules of engagement. 

Vidare sker en deskription av ubåt typ Gotland utifrån dess konstruktion och utrustning. För 

att konkretisera denna del används de sex grundläggande förmågorna som variabler. Dessa 

variabler benämns; verkan, skydd, uthållighet, underrättelser/information, rörlighet och 

ledning. 

 

Därefter genomförs en kombinerad analys och diskussion. I denna del sker en komparation44 

som grundar sig på de deskriptiva delarna om asymmetrisk krigföring och ubåt typ Gotland. 

För att få svar på vilka krav på förmågor som krävs för att möta asymmetriska hot till sjöss 

genomförs en analys av teoridelen om asymmetrisk krigföring. Begreppet rules of 

engagement och hur det påverkar egna handlingsutrymmet vid en internationell insats 

kommer diskuteras tillsammans med andra aspekter under diskussionen.  

Även här används de sex grundläggande förmågorna som analysverktyg och variabler. 

Utifrån resultatet, från komparativa analysen och diskussionen, för vardera variabel, tilldelas 

ett variabelvärde. Variabelvärdena är följande; helt, delvis och inte alls. Vilket av dessa 

värden som blir tilldelade är beroende av hur goda förmågor ubåt typ Gotland har för möta de 

krav på förmågor som krävs för att möta asymmetriska hot i en marin miljö. 

 

Slutligen sker en sammanställning av resultaten från analys- och diskussionsdelen. I denna 

sammanställning vägs resultaten av analysen samman för att sedan mynna ut i ett svar på 

frågeställningen; Är ubåt typ Gotland en potent plattform i en internationell kontext med 

asymmetriska hot? 

                                                
43 Ejvegård, Rolf, Vetenskaplig metod: tredje omarbetade upplagan. Sid 32-33 Lund: Studentlitteratur 2003 
44 Ejvegård, Rolf. Sid 41-42. 
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3.3. Variabler  
Variablerna för analysen är, som tidigare nämnts, de grundläggande förmågorna. Dessa 

variabler bedöms utifrån olika aspekter. Vad som bedöms i de olika variablerna är följande: 

 

Variabel – Verkan 

I denna variabel bedöms vilken typ av bestyckning som finns tillgänglig, möjligheten till 

graderad verkan samt möjligheten att kunna verka mot hot i olika dimensioner. 

 

Variabel – Skydd 

Bedömning av förmåga till egenskydd i form av aktivt och passivt skydd. 

 

Variabel – Uthållighet 

Bedömning av hur lång tid verksamhet kan bedrivas, med fokus på verksamhet i 

undervattensläge. Möjlighet till underhåll i form av bunkring, reparation och andra 

underhållsarbeten. 

 

Variabel – Underrättelser/information 

Bedömning av möjlighet till underrättelseinhämtning kopplat till den tekniska utrustning, i 

form av sensorer och dess prestanda, som finns tillgänglig. 

 

Variabel – Rörlighet 

Bedömning av förmåga till rörlighet avseende aktionsradier, fartresurser och manöverförmåga 

i olika miljöer. 

 

Variabel - Ledning 

Bedömning av förmågan ledning med fokus på teknisk utrustning. Med teknisk utrustning, 

och dess prestanda, avses förmågan till upprättande av samband olika enheter emellan. 

Prestandan hos ledningssystem för samband och stridsledning. 
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3.3.1. Variabelvärden 
För att göra resultatet av analysen mätbar tilldelas vardera variabel varsitt variabelvärde. 

Dessa variabelvärden är; helt, delvis och inte alls. För dessa variabelvärden har följande 

kriterier framarbetats: 

 

Variabelvärde – Helt 

Utifrån de krav på förmågor som identifierats kan ubåt typ Gotlands och dess förmågor 

tillfredsställa dessa till fullo. 

 

Variabelvärde – Delvis 

Ubåt typ Gotland och dess förmågor möter inte de krav på förmågor som identifierats, till 

fullo.  

 

Variabelvärde – Inte alls 

Ubåt typ Gotlands förmågor kan ej möta de krav på förmågor identifierats. 

3.4. Reliabilitet och validitet 
De grundläggande förmågorna används som analysinstrument tillika variabler för analysen. 

Mätinstrumentet som används för att mäta ubåt typ Gotlands förmågor, är de krav på 

förmågor som genom analys har identifierats att Gotland bör eller måste ha. Då 

mätinstrumentet grundar sig på författarens analys kan kravet på förmågor, vid ett annat 

tillfälle, se annorlunda ut beroende på vilken textmassa som analyseras. Måttenheten eller 

variabelvärdena för dessa olika variabler anger om Gotland möter de identifierade krav på 

förmågor genom tre olika mått; helt, delvis eller inte alls. 

Det som avses mätas i uppsatsen, är hur pass lämplig ubåt typ Gotland, med dess tekniska 

utrustning och prestanda, är för att kunna möta asymmetriska hot i en marin miljö. Att 

använda de grundläggande förmågorna som analysinstrument fångar upp och kategoriserar 

ubåt typ Gotland och dess tekniska utrustning på ett naturligt sätt som många inom 

Försvarsmakten är vana vid. Detta analysinstrument används även inom Försvarsmakten för 

att analysera egna styrkor samt motståndarstyrkor45. 

                                                
45 Försvarsmakten, Doktrin för marina operationer. Sid 44. 
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3.5. Figur 1.1 Metod 
Nedan följer en grafisk modell som förklarar arbetsprocessen och tillvägagångssättet för att 

besvara frågeställningen. 
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4. Ubåt typ Gotland  
Under detta kapitel beskrivs teknisk utrustning och de system som finns ombord ubåt typ 

Gotland. Systemen och den tekniska utrustningen ombord kategoriseras med utgångspunkt i 

de sex olika grundläggande förmågorna; verkan, skydd, uthållighet, und/info, rörlighet och 

ledning. 

4.1. Verkan 
Ubåt typ Gotland är bestyckad med tunga torpeder, torped 613/62, samt lätta torpeder, torped 

431/451. Utöver detta finns tillgång till eldhandvapen av modell AK5C/B. Gotland har även 

kapacitet för att bära med sig minor samt genomföra minutläggning46. 

Torped 62, även kallad torped 2000, är en tung torped tillverkad av Saab Underwater 

Systems och överlämnades till Försvarsmakten den 17 februari 2010.47 Torpeden är avsedd 

för undervattens- och ytmål och kan avfyras från både ubåtar och ytstridsfartyg.48 Ubåt typ 

Gotland har en kapacitet att bära med sig fyra tunga torpeder och två lätta.49 

Torpeden har en räckvidd av 50+ km med en hastighet av 45 knop. Målsökningssystemet 

är av typen passiv/aktiv och kan användas i tre olika lägen; passiv-aktiv, passiv och aktiv. 

Växling mellan dessa lägen är möjlig även efter att torpeden avfyrats. Efter avfyrning 

definieras ett område kring det angivna målet och inte förrän torpeden når detta område 

aktiveras målsökningssystemet samt stridsenheten.50 

Utöver torpeder har besättningen tillgång till eldhandvapen av modell automatkarbin 5 

(AK5) samt pistol 88. Dessa vapen används främst när ubåten är förtöjd och det finns krav på 

skyddsvakter vid landgången. AK5 använder sig av 5,56 mm ammunition och har ett praktiskt 

sjuktavstånd på max 400 m. Vapnet kan som tidigare nämnt användas av skyddsvakter vid 

landgången men kan även användas för att skjuta varnings- samt verkanseld mot mindre 

                                                
46 http://kockums.se/ImageVault/Images/id_510/conversionFormat_0/download_1/ImageVaultHandler.aspx 
Kockums Submarines - At the leading edge of submarine technology. Sid 16.  (Digital informationsbroschyr, 
PDF-format) (Åtkommen: 2010-05-09) 
47 http://www.fmv.se/WmTemplates/page.aspx?id=5040 Artikel: Ny torped klar för ubåtsvapnet. (Åtkommen: 
2010-04-25) 
48http://www.saabgroup.com/en/Naval/Precision-Engagement/Anti-Submarine-and-Anti-Surface-Warfare/O3-
Product-landing-template/Features/ Torpedo 2000 – The heavyweight torpedo for ASW and surface targets 
(Åtkommen: 2010-04-25) 
49 Det svenska ubåtsvapnet 1904 – 2004, Klintebo, Roderick (red.). Sid 130, Stockholm: LITTERATIM 2004. 
50 http://www.liveleak.com/view?i=ed0_1197697161 Informationsvideo om Torped 2000 från Saab (Åtkommen: 
2010-05-01) 
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fientliga mål på ytan. 51 Pistol 88, mer känd som Glock 17, använder sig av 9 mm ammunition 

och lämpar sig bäst på kortare skjutavstånd.52 

4.2. Skydd 
En ubåts främsta förmåga är dolt uppträdande, således är detta en ubåts främsta skydd. Dolt 

uppträdande ställer bland annat höga krav på ubåtens bullersignatur. Detta är ljud som avges 

från ubåten och ökar risken för att bli upptäckt. Exempel på buller från ubåten är: 

 Vibrationer och luftljud från maskin. 

 Strömningsljud och avlösningsvirvlar från ubåtsskrovet som uppstår vid fart genom 

vattnet. 

 Stomljud och luftljud via vibrationer som förs ut genom transmissionen. 

 Slagljud och skrammel inifrån ubåten, så kallade transienter. 

Dessa ökar risken för upptäckt men har även en viss påverkan på den egna ubåten genom 

att de stör egna sensorer.53 

Utöver bullersignaturen finns andra röjande signaturer som är viktiga att reducera för att 

minska risken för upptäckt. Historiskt sett har svenska ubåtar från och med Sjöormen utrustats 

med ekodämpande material. Vidare har ekostyrkan dämpats genom placering av roder och 

dess utformning, skrovets material och geometri samt utformning av utstickande delar. Optisk 

signatur har även tagits i beaktning där färgval är beroende var ubåten geografiskt skall 

bedriva verksamhet. För att minska radarmålytan vid ytläge har fasettytor använts i 

kombination med radarabsorberande material. Genom slingsystem reduceras den magnetiska 

signaturen i syfte att minska hotet från avståndsverkande minor samt dämpa förändringar i det 

jordmagnetiska fältet som i sin tur minskar risken för upptäckt från luften. Rörelser på 

vattenytan och de temperaturskillnader som uppstår vid fart genom vattnet i undervattensläge 

kan ge utslag hos värmekännande sensorer. För att reducera dessa värme- och rörelseignaturer 

kan ubåten öka djupet samt minska farten.54 

Kort sagt har ubåt typ Gotland en god signaturanpassning och är därmed svårupptäckt. Ett 

kvitto på dess goda förmåga till dolt uppträdande är resultatet från de övningar som 

                                                
51 http://www.soldf.com/ak5.html Artikel: Automatkarbin 5 (Åtkommen: 2010-05-16) 
52 http://www.soldf.com/pistol88.html Artikel: Pistol 88 (Åtkommen: 2010-05-16) 
53 Klintebo, Roderick (red.), 2004. Sid 158. 
54 Ibid. Sid 160. 
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genomförts i USA med hangarfartygsstyrkorna USS Abraham Lincoln Strike group och USS 

Ronald Reagan Strike group.55 

Ubåt typ Gotland har, genom sin design och konstruktion, ett gott passivt skydd. Gotland 

är utformad med ett enkeltrycksskrov i två separata avdelningar.56 Passivt skydd i form av att 

ubåtskonstruktionen ger ett gott skydd chock- och tryckpåverkningar57. 

4.3. Uthållighet 
Till skillnad från tidigare svenska ubåtskonstruktioner är Gotland byggd för en längre 

uthållighet samt ett mer autonomt uppträdande. Konstruktörer fokuserade på ubåtens förmåga 

till underhåll och resulterade i att Gotland kan bära med sig reservdelar, underhållsarbete kan 

utföras ombord samt att de material som använts vid konstruktion har en hög tillförlitlighet.58 

Gotlandsklassen är utrustad med två V4-275R Stirling Air Independent Propulsion (AIP), 

tillverkade av Kockums.59 Systemet är luftoberoende och drivs av syre och diesel i en 

förbränningskammare under tryck. Detta system medför en markant ökning av den tid som 

ubåten kan vistas i undervattensläge. Stirlingsystemet har bidragit till att ubåten kan vistas i 

undervattensläge i veckor jämfört med dagar som tidigare var aktuellt.60 

Besättningsantalet på ubåt typ Gotland uppgår till 25 man61, där dessa arbetar i skift. 

Ubåt typ Gotland är designad för att klara av bunkring både till sjöss (Replenishment At 

Sea, RAS) och till kaj. Vid bunkring finns, förutom möjlighet till påfyllning av bränsle och 

mat, även möjlighet till ombordlastning av vapen och ammunition.62 

 

                                                
55 
http://www.fmv.se/upload/Bilder%20och%20dokument/Publikationer/Informationsmaterial/PROTEC/Protec04_
05.pdf  (Artikel ur tidningen PROTEC från Försvarets Materielverk (FMV) Nummer 4 år 2005 sid 4) 
56 http://www.kockums.se/produkter-tjanster/ubatar-ubatssystem/ubatar/a19-gotland/fakta/#tab-menu Ubåt typ 
A19/Gotland – Teknisk data (Åtkommen: 2010-06-06) 
57 http://kockums.se/ImageVault/Images/id_510/conversionFormat_0/download_1/ImageVaultHandler.aspx 
Kockums Submarines - At the leading edge of submarine technology. Sid 9.  (Digital informationsbroschyr, PDF-
format) (Åtkommen: 2010-05-09) 
58 Klintebo, Roderick (red.), 2004. Sid 85. 
59 http://www.naval-technology.com/projects/gotland/ Artikel: SSK Gotland Class (Type A19) Attack submarine, 
Sweden. (Åtkommen: 2010-05-09) 
60 http://kockums.se/ImageVault/Images/id_510/conversionFormat_0/download_1/ImageVaultHandler.aspx 
Kockums Submarines - At the leading edge of submarine technology  (Digital informationsbroschyr, PDF-
format) (Åtkommen: 2010-05-09) 
61 Klintebo, Roderick (red.), 2004. Sid 85. 
62 http://kockums.se/ImageVault/Images/id_510/conversionFormat_0/download_1/ImageVaultHandler.aspx 
Kockums Submarines - At the leading edge of submarine technology. Sid 9.  (Digital informationsbroschyr, PDF-
format) (Åtkommen: 2010-05-09) 
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4.4. Underrättelser/information 
Ubåtens ögon och öron utgörs av ett flertal arrayer och sensorer, tillsammans bildar dessa ett 

sonarsystem. Ordet sonar är ett akronym för sound navigation and recording. I fallet Gotland 

är sonarsystemet döpt till sonar 092 och är levererat av tyska STN Atlas Elektronik. 

Sonarsystemet utgörs av följande arrayer och sensorer; två långbasarrayer monterade på 

ubåtens styrbord- och babordssida (Flank Array Sonar, förkortas FAS), en array i ubåtens 

förskepp (Circular Array Sonar, förkortas CAS), en sonarvarnararray (Intercept sonar) som 

finns för om tornet på däck samt egenbullerhydrofoner och acceleratorer. 63 

Arrayen i förstäven (CAS) arbetar inom frekvensområdet några hundra Hz upp till cirka tio 

kHz. Dess spaningsområde är horisonten runt och har en kapacitet att följa flera tiotal mål 

samtidigt. 64 

Långbasarrayerna utefter ubåtens sidor arbetar i de lägre frekvensbanden från några få Hz 

upp till några kHz. Dessa är avsedda för fjärrspaning samt klassificering av sonarkontakter. 

Denna sonar kan spana horisonten runt men har reducerad prestanda om ubåtens förliga och 

akterliga sektorer, vilka dels kompletteras av arrayen i förstäven. 65 

Sonarvarnararrayen, även kallad interceptsonar, har till uppgift att detektera kortvariga ljud, 

transienter (slagljud) samt aktiva sändningar från sonarer och torpedmålsökare. Då dessa ljud 

och sändningar förhåller sig inom ett brett frekvensband är arrayen uppdelad i två stycken 

delar, en högfrekvent och en lågfrekvent.66 

Stridsledningssystemet, i kombination med sensorer, hanterar upptäckt och identifiering av 

mål på räckvidder långt bortom horisonten67. 

4.5. Rörlighet 
Gotlands fartresurser i undervattensläge är 20 knop och i ytläge 11 knop. Maximalt dykdjup 

är 1050 fot, vilket motsvarar 320,04 m.68 Detta i kombination med förmågan till uthållighet 

resulterar i att ubåt typ Gotlands förmåga till rörlighet är god. Ubåt typ Gotland är designad 

                                                
63 Klintebo, Roderick (red.). Sid 130. 
64 Ibid. 
65 Ibid. 
66 Ibid. 
67 http://kockums.se/ImageVault/Images/id_510/conversionFormat_0/download_1/ImageVaultHandler.aspx 
Kockums Submarines - At the leading edge of submarine technology. Sid 16.  (Digital informationsbroschyr, 
PDF-format) (Åtkommen: 2010-05-09) 
68 Hutchinson, Robert. Jane’s Submarines – war beneath the waves. Sid 213, Spanien 2001 
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för att främst kunna operera i Sveriges närområde, vilket innefattas av grundare vatten såsom 

skärgård och kustområden. 

4.6. Ledning 
En viktig del i ledningsförmågan är samband och samverkan olika enheter sinsemellan. Med 

samband menas förmågan att kunna kommunicera med andra enheter ur alla tre dimensioner. 

Ubåt typ Gotland kan kommunicera med andra enheter och landstationer via radio. 

Radiovågorna är av typ långvåg och ligger inom frekvensbandet Very Low Frequency (VLF), 

det vill säga 3 -30 kHz. Vid stora djup i oceanerna används frekvensområdet 14-25 kHz.69 

Kommunikation med VLF möjliggör att ubåtar kan kommunicera även i undervattensläge.  

Det djup som ubåten kan mottaga sändningar på är beroende av en mängd faktorer som; 

 Radiofrekvens 

 Sändarens uteffekt 

 Antennens verkningsgrad 

 Avstånd från sändaren 

 Vattnets salthalt 

 Prestanda för ubåtens antenn och radiomottagare 

 Överföringskodens effektivitet 

 Överföringshastighet70 

Stridsledning syftar till att, genom underrättelseinhämtning, ha en uppdaterad och ensad 

lägesbild för att kunna koordinera en väpnad insats. Ombord ubåt typ Gotland används 

stridsledningssystemet SESUB 940A som är en vidareutveckling av stridsledningssystemet 

Saabtech Vectronics' 9LV Mk 3, vilket finns ombord ytstridsfartyg. Eldledningssystemet har 

kapacitet att kontrollera flera torpeder samtidigt.71 

I Januari 2006 placerade Försvarets Materielverk (FMV) en beställning, hos Saab Systems, 

om en modernisering av ledningssystemen om bord Gotlandsklassen och 

Södermanlandsklassen. Moderniseringen av SESUB 940A skall komma att heta SESUB 960 

som, förutom ledningssystem, omfattas av system för navigation, sensor- och 

                                                
69 Klintebo, Roderick (red.), 2004. Sid 168. 
70 Ibid. 
71 http://www.naval-technology.com/projects/gotland/ Artikel: SSK Gotland Class (Type A19) Attack submarine, 
Sweden (Åtkommen: 2010-06-08) 
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vapenhantering.72 Denna halvtidsmodifiering (Mid-Life-Upgrade, MLU) bedöms vara klar 

och levererad år 2013.73 

 

5.  Analys, diskussion och resultat  

5.1. Förmågor 
Genom en analys av begreppet asymmetrisk krigföring skall krav på förmågor som krävs för 

att möta asymmetriska hot i en marin miljö, att identifieras. Analysverktyget tillika 

variablerna är de grundläggande förmågorna. Krav på förmågor jämförs och diskuteras sedan 

med ubåt typ Gotlands förmågor. Resultatet från komparationen och diskussionen tilldelas 

sedan variabelvärdena; helt, delvis eller inte alls beroende på resultatet. 

 

5.1.1. Verkan 
Den asymmetriske motståndarens huvudsakliga taktik och styrka är att dess agerande ej går 

att förutspå varken i tid eller rum. Asymmetriska hot och åtgärder är en taktik som nyttjas då 

parten ej är kapabel att möta motståndaren med konventionella metoder. 

Ett av de hot som den asymmetriske motståndaren utgör till sjöss är hotet från mindre 

snabbgående motorbåtar med beväpning, så kallade FIACs. För att verka mot ett sådant hot 

krävs för det första att målet är identifierat och klassificerat som fientligt. Först när hotet är ett 

faktum och rådande insatsregler medger eldöppnande för situationen, är det dags att agera. 

Inledningsvis skall möjligheten finnas, om situationen medger, att läsa upp eventuella 

varningar mot det inkommande hotet. Om det fientliga målet ej följer direktiven i varningarna 

skall förmåga att skjuta varningsskott finnas. Fortlöper situationen utan respons från fientliga 

målet kan situation kräva att verkanseld avfyras, om mandat från insatsregler medger detta. 

Denna våldsökning från att varningar läses upp till att verkanseld avfyras kräver att fartyget 

har alternativa medel för bekämpning.  

 

                                                
72 http://www.ibn.se/index.html?lang=se&nyhid=2207&action=shownews Artikel: Saab får beställning på 
ledningssystem till fyra svenska ubåtar (Åtkommen: 2010-06-08) 
73 http://www.nordac.org/DBFx/Dokumenter/88/8_4_2_WeaponSystems_SE_Navy.pdf Bildspel från 
Högkvarteret (Åtkommen: 2010-06-08) 
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För att kunna möta hotet från FIAC’s avseende förmåga till verkan, förutsatt att målet är 

klassificerat som fientligt, krävs snabbt agerande. Hotet är dock endast ett faktum om ubåten 

befinner sig i ytläge. När ubåten befinner sig i undervattensläge utgör detta inget direkt hot 

mot ubåten. Sett till vapentillgången ombord Gotland finns tillgång till lätta och tunga 

torpeder, minor samt eldhandvapen. Förutsatt att insatsregler medger eldöppnande bör även 

proportionalitetsprincipen beaktas. Proportionalitetsprincipen innebär att det bör finnas 

tydliga proportioner mellan anfallet och motanfallet.  

Torpederna är avsedda för större undervattens- och ytmål. Då en FIAC är av typen mindre 

snabbgående motorbåt med lättare bestyckning, blir torpederna snabbt klassade som 

oproportionella gentemot det faktiska hotet som dessa mindre båtar utgör. Att torpedera en 

mindre båt skulle således bli ett icke försvarbart agerande. Eldhandvapnen som finns ombord 

ubåten är av typ automatkarbin 5 (AK5) och skulle kunna ses som lämpligt motmedel mot ett 

hot i enlighet med tidigare beskrivning. Dock förutsätter användandet av eldhandvapen att 

ubåten opererar i ytläge. Då ubåtens huvudsakliga styrka sitter i dolt uppträdande i 

undervattensläge medför brukandet av eldhandvapen i ytläge att den blir känsligare och mer 

sårbar för motståndarens påverkan.  

 

En annan påverkande faktor är våldstrappan, det vill säga de våldsökningar som utifrån ROE 

samt tillgängliga vapensystem är möjliga och tillämpbara för den aktuella situationen. 

Förenklat kan detta ses som en metod för att påvisa motståndaren att den egna enheten menar 

allvar och är benägen att använda våld. Författaren anser att våldstrappan är ett instrument 

som finns till för att genom minimalt användande av våld påtvinga motståndaren ens egen 

vilja. Medger situationen ingen annan utväg än dödligt våld för lösandet av uppgiften, skall 

detta brukas. Spannet mellan att avfyra eld från eldhandvapen till att avfyra torped mot ett mål 

är stort. Detta spann skulle kunna utgöras av en mängd olika vapensystem vilka ej finns 

ombord ubåt typ Gotland. Av denna anledning anser författaren att ubåt typ Gotland medför 

svårigheter i våldsökning kopplat till våldstrappan. 

 

Ett annat tänkbart hot som identifierats, i samband med operationer i kustnära områden och 

skärgårdar, är hotet från land. Detta hot kan exempelvis utgöras av finkalibrig eld från 

eldhandvapen samt projektiler från handburna raket- och granatgevär. Kopplat till 

asymmetrisk krigföring och den taktik som nyttjas, förmodas att, den eller de som avfyrar eld 

från landbacken, snabbt omgrupperar, söker skydd och försvinner från platsen. Oavsett om 
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motståndaren öppnat eld eller ej, krävs snabbt agerande om hotet är identifierat. Om 

eldöppnande redan ägt rum krävs att elden snabbt besvaras. 

Detta hot är även det, endast ett faktum om ubåten befinner sig i ytläge. För att verka mot 

ett hot på landbacken finns endast ett vapenalternativ, AK5. Vapnet har ett praktiskt 

skjutavstånd på upp till 400 m, vilket innebär att ubåten måste befinna sig nära land. 

 

Resultat 

Gotlands förmåga att kunna verka mot asymmetriska hot i en marin miljö bedöms vara låg, då 

ubåtens bestyckning ej är avsedd för ändamålet att verka mot dessa hot. Resultatet blir således 

att ubåt typ Gotland inte alls har förmåga till verkan mot tidigare nämnda hot. 

 

5.1.2. Skydd 
Skydd mot asymmetriska hot och skydd mot hot i allmänhet kan se olika ut. Skydd i form av 

underrättelseinhämtning i syfte att innan känna till motståndarens rörelser i syfte att kunna 

planera egen verksamhet. Med denna information kan egen enhet skydda sig mot hotet, dels 

genom verkan men också rörlighet. Genom verkan kan hotet elimineras bland annat genom 

bekämpning. Bekämpning sker med tillgängliga vapen och bestyckning, utifrån vilka som är 

lämpliga för situationen.  

Avseende rörlighet kan skydd innebära att egna enheters position, i tid och rum, ej 

sammanfaller med tid och plats för en attack. Genom rörlighet kan även egna enheter förflytta 

sig till en plats där motståndaren befinner sig och nyttja maktuppvisning (show of force). 

Show of force innebär att genom maktuppvisning på nära håll visa beslutsamhet i en orolig 

situation. Syftet med detta är att det skall ha en lugnande effekt på eskalerande eller redan 

eskalerade situationer.74 Detta kan ses som skydd ur den synpunkt, att en eventuell eskalering 

av en situation kan förhindras. 

 

En ubåts främsta förmåga är dolt uppträdande, således är detta en ubåts främsta skydd. 

Egenskyddet för Gotland bör således ses som effektivt eftersom uthålligheten i 

undervattensläge är god. Dolt uppträdande ställer bland annat högt krav på ubåtens 

bullersignatur. Gotland är signaturanpassad på flera olika sätt bland annat genom att 

ekodämpande material, geometrisk utformning på utstickande delar, slingsystem som 
                                                
74 Werner, Christopher, 2002. Sid 57. 
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reducerar magnetisk signatur och så vidare. Dock förmodas motståndaren ej ha tillgång till 

utrustning för att kunna en upptäcka en ubåt i undervattensläge.  

 

Ett hot som identifierats är motståndarens användning av IED. Med IED åsyftas dels att 

sprängladdningar kan användas av självmordsbombare, enligt exemplet om USS Cole, men 

också för tillverkning av minor. I vatten världen över finns ett stort antal minor kvar sedan 

tidigare krig och konflikter. Dessa minor skulle kunna användas för utläggning på nytt eller 

för tillverkning av egna minor. För att möta dessa hot är Gotland konstruerad för att kunna 

klara av stora chock och tryckpåverkningar. Med hjälp av sensorer kan minor upptäckas och 

på så sätt undvikas. 

Författaren har ej funnit någon information om hur känsligt skrov samt torn är för påverkan 

från finkalibrig eld, granater eller projektiler. Detta med hänsyn till hot riktade från land mot 

ubåten i ytläge. 

 

Resultat 

En ubåts främsta förmåga till skydd är dolt uppträdande. Gotland har förmågan att vistas i 

undervattensläge längre perioder och på så sätt uppträda dolt. Vad som inte går att utröna på 

grund av brist på information är skrovets samt tornbyggnadens känslighet för direkt verkan 

från eldhandvapen samt granat- och raketgevär. I ett konfliktområde krävs ytterligare skydd, 

från andra marina stridskrafter, när ubåten går i ytläge. Ubåt typ Gotland möter delvis de krav 

på förmågor som identifierats. 

 

5.1.3. Uthållighet 
Med hänsyn till den materiel, för transport, som ickestatliga aktörer nyttjar till sjöss, vilken är 

mindre motorbåtar av varierande sort, förmodas dennes uthållighet vara låg. Mindre 

motorbåtar har generellt mindre bränsleutrymme och därmed sämre aktionsradier, vilket 

ställer högre krav på fungerande underhållskedjor. Piratverksamheten har utvecklats som så 

att flertal mindre motorbåtar utgår från ett större fartyg, moderskepp, vilket för motståndarens 

del, medför att piratverksamhet även kan bedrivas större avstånd från land. 

Vid en internationell insats i ett område med hög hotnivå ställs höga krav på eget förbands 

eller egen enhets förmåga till uthållighet. Vid hög hotnivå kan alternativet till bunkring i 

hamn ej vara genomförbart. Istället krävs då möjlighet att kunna bunkra till sjöss. 
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Hotet från FIAC’s kan även påverka uthålligheten. Alternativet att bunkra förtöjd i hamn 

ställer höga krav på säkerhet då ubåten är mer sårbar med tanke på att den helt saknat 

rörlighet och är i ytläge.  

Ett exempel på varför det ställs höga krav på säkerheten är attacken mot USS Cole år 2000. 

Incidenten äger rum i en hamn i Aden där fartyget ligger förtöjt för att bunkra bränsle. En 

mindre motorbåt innehållandes två självmordsbombare kör in sidan på USS Cole varpå totalt 

19 personer avlider och 47 skadas75. I rapporten för incidenten menar besättningen på att de ej 

identifierade den mindre motorbåten som ett hot, utan som en vanlig avfallsbåt. Finns 

kännedom om att risken för liknande attacker är hög i ett specifikt område ställs högre krav på 

säkerhet. Finns ej resurser för att uppfylla säkerhetsbehovet har detta påverkan på 

uthålligheten, då ubåten ej kan bunkra i hamn. 

Ubåt typ Gotland är designad för att kunna genomföra RAS. Vid bunkring finns, förutom 

möjlighet till påfyllning av bränsle och mat, även möjlighet till ombordlastning av vapen och 

ammunition. Gotland är byggd för en längre uthållighet samt ett mer autonomt uppträdande. 

Gotland kan bära med sig reservdelar, underhållsarbete kan utföras ombord samt att de 

material som använts vid konstruktion har en hög tillförlitlighet.  

Tack vare att Gotland är utrustad med Stirling AIP, kan ubåten vistas i undervattensläge i 

veckor. 

 

Resultat 

Ubåt typ Gotland har god förmåga till uthållighet tack vare dess autonoma uppträdande och 

förmåga att, under längre perioder, kunna vistas i undervattensläge. Kraven på förmågor, 

avseende uthållighet, uppfylls helt av ubåt typ Gotlands förmågor. 

 

5.1.4. Underrättelser/information 
För att kunna fatta beslut krävs relevanta och aktuella beslutsunderlag i form av underrättelser 

och information, som fås via underrättelseinhämtning. Ett exempel på underrättelser av 

betydande karaktär, vid internationell insats, är skapandet och upprätthållandet av en 

normalbild. En normalbild syftar till att kartlägga verksamhet i ett område. Verktyg för att 

uppnå en normalbild kan vara dold spaning eller sjöfartskontroller och utfrågningar av fartyg.  

                                                
75 http://www.globalsecurity.org/security/profiles/uss_cole_bombing.htm Artikel: USS Cole bombing 
(Åtkommen: 2010-05-04) 
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Sjöfartskontroller kan genomföras på olika sätt, dels den kooperativa metoden och dels den 

handfasta metoden. Den förstnämnda syftar till att fartyget bordas och viktiga papper samt 

last kan inspekteras. Detta tillvägagångssätt sker via en överrenskommelse med skepparen 

ombord fartyget. Den andra handfasta metoden syftar till samma sak som den kooperativa 

metoden förutom den skillnaden att denna form av genomsök sker överraskande utan 

överrenskommelse med skepparen ombord fartyget.76 

Utfrågning av fartyg sker oftast via radio och syftar till att inhämta information om det 

utfrågade fartyget. Information om exempelvis; fartygets namn, vilket land den är registrerad 

i, IMO-nr (International Maritime Organisation- nr), MMSI-nr (Maritime Mobile Service 

Identity), fartygets ägare, typ av last, destination, avgångshamn och så vidare. Denna 

information sparas och används för att kartlägga trafik som rör sig i området. 

Dessa metoder syftar till att säkerställa att otillåten trafik ej rör sig inom ett visst område 

samt att aktuella lagar, förordningar och föreskrifter följs av de fartyg som vistas inom ett 

visst område. Ett krav för att detta skall kunna genomföras utanför den egna statens 

territorialhav är att vissa villkor är uppfyllda. Kravet kan vara ett FN-mandat om att, i en 

embargosituation, stoppa alla fartyg på väg in eller ut från en hamnstad.77 

 

Sonarsystemen ombord ubåt typ Gotland har kapacitet att klassificera och följa flera tiotal mål 

samtidigt med räckvidder bortom horisonten. Trots att målet detekteras samt klassificeras och 

information om dess kurs, fart och eventuellt framförningssystem inhämtats återstår 

fortfarande ett frågetecken, hur vet vi att målet är fientligt? Det är just denna problematik som 

bidrager till situationens komplexitet. Ponera att ett klassificerat mål är fientligt men vad är då 

sannolikheten att nästa sonarkontakt med samma attribut som föregående fientliga mål även 

det är fientligt? Att genomföra utfrågningar av fartyg till sjöss kan vara en lösning på 

problemet. Med utfrågning menas att fartyg via radio anropas och det anropande fartyget 

ställer en rad olika frågor. Optisk kontakt av det utfrågade fartyget kan ge ytterligare 

information om exempelvis antal personer ombord, beväpning, fartygets utseende och så 

vidare. Vid misstänkt fientligt fartyg kan ett ytterligare alternativ vara att genomföra bordning 

av fartyget. Detta är dock någonting som ubåt typ Gotland ej har möjlighet att genomföra. 

Som tidigare nämndes kan ubåtens spaningssystem nyttjas för att skapa en normalbild över 

ett insatsområde. Att i ett initialt skede av en insats skapa en normalbild över insatsområdet, 

                                                
76 Werner, Christopher, 2002. Sid 155.  
77 Ibid. 
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kan vara avgörande för insatsens resultat. Genom normalbilden erhålls information om bland 

annat trafiktäthet och vilka fartyg som rör sig i området. Detta är information som kan vara 

viktig, dels i planeringsfasen och dels i ett inledande skede av insatsen. Ubåt typ gotlands 

sonarsystem och dess prestanda har goda möjligheter att inhämta denna typ av information. 

God förmåga till underrättelseinhämtning i kombination med dolt uppträdande gör ubåten till 

en värdefull resurs, som kan nyttjas till exempelvis framskjuten spaning. 

 

Resultat 

Ubåt typ Gotlands förmåga att inhämta underrättelser och information genom dold spaning är 

god. Resultatet blir därför att ubåt typ Gotland helt möter de krav som identifierats för att 

möta asymmetriska hot i en marin miljö, avseende underrättelser och information. 

 

5.1.5. Rörlighet 
Rörlighet är viktigt för att kunna möta en motståndare som använder asymmetrisk krigföring, 

främst ur den synpunkt att motståndaren och hoten även finns i anslutning till land. Med 

anslutning till land innefattas även grundare farvatten som finns i skärgårdar och i kustnära 

områden. Ett krav för att motståndaren skall kunna besegras är att egna enheter och förband 

kan verka i den miljö som motståndaren uppträder i. Opererar motståndaren i ett visst område 

måste även vi kunna operera i samma område. Krav på förmågan till god rörlighet blir därför 

viktig. 

Även kopplat till de mindre snabbgående motorbåtar, som förmodas nyttjas av 

motståndaren, ställs även krav på att egna enheter har god förmåga till rörlighet, dels 

avseende fartresurser och dels manöverförmåga. Detta i syfte att kunna följa efter dessa båtar 

vid en eventuell flyktsituation. Vid dolt uppträdande blir dock dessa krav mindre viktiga, då 

motståndaren ej är medveten om egna enheters närvaro. 

 

Med hänsyn till att ubåt typ Gotland är lämpad för att verka i kustnära områden ger detta god 

förmåga till rörlighet. Detta i koppling till kravet på att kunna bedriva verksamhet i de 

områden som motståndaren troligtvis befinner sig i. Genom dolt uppträdande reduceras risken 

för att en flyktsituation skall inträffa, det vill säga att ubåten, på grund av upptäckt, tvingas 

följa efter en motståndare med bättre fartresurser. Viktigt att nämna är också att risken för 

upptäckt är större då ubåten opererar i högre farter. Höga farter i undervattensläge kan genom 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN Datum   
Flaggkadett Andreas Wrang 2010-06-28 
OP 07-10    
 

35 | S i d a  
 

FHS beteckning    

rörelser och temperaturskillnader på vattenytan, ge utslag hos sensorer. För att minska denna 

signatur kan ubåtens fart reduceras och djup ökas. 

Gotland har med sin uthållighet i kombination med relativt goda fartresurser möjlighet att 

kunna förflytta sig över stora områden. Även sensorerna, vilka har goda räckvidder, bidrar till 

rörlighet, ur den synpunkten att ubåten ej behöver befinna sig i det område den exempelvis 

spanar i. 

 

Resultat 

Ubåt typ Gotland har genom god uthållighet och relativt goda fartresurser möjlighet att kunna 

bedriva verksamhet över större områden. Vid en situation där ubåten av någon anledning 

tvingas följa efter ett av motståndarens fartyg, blir fartresurserna låga i jämförelse. Ubåt typ 

Gotland förmåga till rörlighet svarar delvis mot de krav på förmågor som identifierats. 

 

5.1.6. Ledning 
Underrättelseinhämtning möjliggör upprättandet av en lägesbild. För att uppnå en ensad 

lägesbild, olika fartyg och enheter emellan, krävs förmåga till ledning. Ledning i form av hur 

exempelvis målrapportering skall gå till rent praktiskt men även ur en teknologisk synpunkt. 

Med teknologisk synpunkt avses den utrustning som möjliggör att målinformation kan sändas 

och mottagas mellan enheter, detta möjliggörs genom fungerande ledningssystem såsom 

stridsledningssystem. 

 

De krav på förmågor som krävs, avseende ledning, är förmågan att via ledningssystem kunna 

sända och mottaga information av olika slag. Aktuell information som översprids egna 

enheter emellan i syfte att upprätta en normalbild eller lägesbild. 

Stridsledningssystemet SESUB 940 genomgår för närvarande en modernisering. Det nya 

systemet SESUB 960, skall ha kapacitet att hantera system för navigation, sensor- och 

vapenhantering. 

Sambandssystemen och dess prestanda påverkas av olika faktorer beroende på om ubåten 

befinner sig i undervattens- eller ytläge. Dessa faktorer varierar från situation till situation. 

Mycket av förmågan till upprätthållandet av samband ligger dels i prestandan för den tekniska 

utrustningen men också i radiooperatörens kompetens, precis som för många andra system. 
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På grund av bristande information om ledningssystem och dess prestanda har författaren 

funnit det svårt att göra en rättvis komparation av huruvida förmågan till ledning är 

tillfredsställande eller ej. Emellertid har ej några hot mot ledningsförmågan identifierats. 

 

Resultat 

Som tidigare nämndes saknas väsentlig information för att utröna huruvida förmågan till 

ledning är tillfredställande eller ej, i en marin miljö med asymmetriska hot. Kravet på förmåga 

som identifierats, är att via ledningssystem kunna sända och mottaga information i syfte att 

bland annat upprätta/upprätthålla en normalbild eller en lägesbild. Trots brist på viss 

information om den tekniska utrustningens prestanda bedömer författaren att förmågan till 

ledning är god ombord ubåt typ Gotland. Resultatet blir således att förmågan till ledning helt 

möter de krav på förmågor som krävs. 
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6. Resultat och slutsatser 
Nedan presenteras en sammanställning av de resultat och variabelvärden som erhållits genom 

analys, komparation och diskussion. 

 

Variabel Bedömningskriterier/bedömning av: Resultat 

Verkan 

 Bestyckning. 

 Möjlighet till graderad verkan i flera dimensioner (luft/mark/på och 

under vattenytan). 

Inte alls 

Skydd  Egenskydd i form av aktivt och passivt skydd. Delvis 

Uthållighet 
 Förmåga att bedriva verksamhet och vistas i undervattensläge. 

 Underhåll (bunkring, reparation och andra underhållsarbeten). 
Helt 

Und/info  Teknisk utrustning (sensorer och dess prestanda). Helt 

Rörlighet  Aktionsradie, fartresurser, manöverförmåga i olika miljöer Delvis 

Ledning 
 Teknisk utrustning (ledningssystem och dess prestanda) 

 Förmågan till upprättande och upprätthållande av samband 
Helt 

 

-Är ubåt typ Gotland en potent plattform att nyttja i en internationell kontext med 

asymmetriska hot? 

Ubåt typ Gotland är bestyckade med lätta och tunga torpeder, eldhandvapen samt minor. Då 

dessa vapen, förutom eldhandvapen, främst är avsedda för större mål, blir användning av 

torpeder mot avsevärt mindre mål såsom FIAC’s direkt oproportionerligt med hänsyn till 

proportionalitetsprincipen. Steget från att öppna eld med eldhandvapen till att avfyra torped är 

stort och medför svårigheter att på ett naturligt sätt öka våldsanvändningen avseende 

våldstrappan. Här identifieras direkt ett krav på samverkan med andra enheter, med bättre 

möjlighet till graderad verkan. Ett ytterligare område där ubåt typ Gotlands förmågor ej räcker 

till, är egenskyddet vid gång i ytläge. Skyddet vid gång i ytläge kan endast tillgodoses genom 

samverkan med andra marina stridskrafter. 

Gotlands, i särklass, goda förmågor till uthållighet i undervattensläge och inhämtning av 

underrättelser/information, gör detta till en värdefull resurs som kan nyttjas vid internationella 

insatser med asymmetriska hot. Av denna anledning lämpar sig ubåt typ Gotland bäst för dold 

spaning. Dold spaning kan nyttjas till att upprätta och upprätthålla en normalbild eller 

lägesbild över ett insatsområde, vilket kan vara av avgörande karaktär för planeringsfasen 

eller i ett initialt skede vid en internationell insats. 
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7. Behov av ytterligare forskning 
Behovet av ytterligare forskning inom ämnet är stort. Verkligheten har förändrats, där dagens 

konflikter, med ickestatliga aktörer, inte bara utkämpas på landbacken utan även till sjöss. 

Inom just detta ämne krävs ytterligare forskning för att förstå hur asymmetrisk krigföring kan 

te sig till sjöss. Områden som då kräver mer forskning är taktik och utrustning. Vilken typ av 

utrustning använder ickestatliga aktörer? Hur nyttjas denna utrustning, taktik? 

Något som länge varit ett problem vid konflikter med ickestatliga aktörer, är frågan om hur 

den verklige motståndaren kan urskiljas ur mängden? Detta bidrager till en ökad komplexitet. 
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http://www.naval-technology.com/projects/gotland/  
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FHS beteckning    

 Artikel: New wave of Somali pirate attacks. 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/7997610.stm  

 Bildspel från Högkvarteret  
http://www.nordac.org/DBFx/Dokumenter/88/8_4_2_WeaponSystems_SE_Navy.pdf 
 
 Torpedo 2000 – The heavyweight torpedo for ASW and surface targets 
http://www.saabgroup.com/en/Naval/Precision-Engagement/Anti-Submarine-and-Anti-
Surface-Warfare/O3-Product-landing-template/Features/  
 
 Automatkarbin 5 
http://www.soldf.com/ak5.html  
 
 Pistol 88 
http://www.soldf.com/pistol88.html  
  
 The Art of War by Sun Tzu. Översatt av Lionel Giles. Originally published 1910. 
http://suntzusaid.com/artofwar.pdf  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


