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Kan obemannade undervattensfarkoster förbättra ubåtens förmågor? 

Denna uppsats ger ett bidrag till frågeställningen runt hur en obemannad undervattensfarkost (UUV) kan ge 
operationsfördelar för en konventionell ubåt. Uppsatsen grundar sig på en analys av den amerikanska flottans 
UUV-planer samt en operativ kommersiell undervattensfarkost (HUGIN) från företaget Kongsberg i Norge. 
Syfte är att identifiera lämpliga förmågor, samt undersöka möjliga operationsfördelar med att applicera dessa på 
en svensk ubåt inom insatsförsvaret. 

Metodmässigt bygger uppsatsen på en jämförelseanalys mellan en konventionell ubåt som är utrustad med dessa 
UUV-förmågor och en utan, för att därmed klargöra operationsfördelar.  

Resultatet av den genomförda analysen med fokus på det internationella uppdraget ger att den slutliga 
helhetsjämförelse visar att UUV-förmågor som förbättrar ubåtens spaningsförmåga är de mest lämpliga att 
implementera. Denna inkluderar förbättrad lägesbild med framskjuten sensor, karteringsmöjligheter medförande 
bottennavigeringsmöjlighet, en bättre planering och utnyttjande av sensorer och vapen. (Fördel även för 
minjaktsstyrkor), möjlighet att operera på fler områden samtidigt, bättre kommunikationsmöjligheter samt 
förbättrad informationsoperationsförmåga. 

Ubåtsjaktsförmåga förbättras genom möjlighet att övervaka flera trånga passager samtidigt och därmed öka 
sannolikheten för detektion avsevärt. Specialföretagsförmåga ökas något genom ökad handlingsfrihet och lägre 
risktagande genom möjlighet att slussa ut specialstyrkorna på längre avstånd från kust. 

Anfallsföretag påverkas endast indirekt genom en förbättrad spaningsfunktion. Mineringsförmåga påverkas 
endast genom förbättrad utläggning och positionering av minor och med tanke på att denna förmåga inte är 
efterfrågad bedöms denna som ej lämplig.  
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ABSTRACT 

Will Unmanned Undersea Vehicles Improve Submarine Capabilities? 

This thesis will contribute to the question if and how an unmanned undersea vehicle (UUV) 
will improve submarine capability. The thesis is based on the USA Navy Unmanned 
Undersea Vehicle Master Plan and the Norwegian AUV called HUGIN. The purpose of the 
thesis is to identify UUV capabilities suitable for submarines and how they can contribute to 
the Swedish submarine capabilities.  

The methodology of this essay is based on a comparison, between a conventional submarine 
with UUV capability and one without, to clarify the operational advantages.  

The result of the analysis, with focus on international missions, shows that the biggest 
advantage of implementing UUV functions for the submarine are in the intelligence, 
surveillance and reconnaissance missions. This implementation will improve the situation 
awareness. The functionality of collecting ocean environment including bottom mapping will 
improve tactical decision aid and battlespace preparation. The UUV will also improve 
communication and information operations capability. 

The anti-submarine warfare function will be improved with enhanced capability to monitor 
more than one chokepoint. Special operations from submarines will gain some advantages 
within freedom of action, depending on the possibility of launching the special operation at a 
longer distance from shore. 

The attack capability is only in an indirect way influenced, which is by a better surveillance 
function. The mine-laying capability will only improve within deployment and positioning of 
the mine. The mine-laying capability is not requested in the international missions and 
therefore this capability is not recommended for implementation. 

 
Keywords: Submarine, UUV, AUV, capability 
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1 INLEDNING 
1.1 Bakgrund  

Vid en direkt fråga till Lieutenant Commander Mike Edey, representant för 
Royal Navy under en FHS-kurs i ”International Crisis Management”, om deras 
syn på UUV (Unmanned Undersea Vehicle) svarade han att de gillar idén med 
obemannade farkoster, men den stora frågan är till vad och hur den skall 
användas. Vid frågan om de har någon plan för hur de avser använda UUV:er 
var svaret att de idag inte har någon officiell plan.1   

Hans svar visar tydligt att det finns frågor kring runt hur man skall använda de 
obemannade farkosterna som nu tekniskt sett har uppnått en tillräcklig grad av 
mognad för att kunna bidra med förmågor inom militära operationer. Denna 
fråga har också FMV konstaterat i deras årsrapport Tekniks prognos 2005.2 

Intresset för obemannade farkoster är stort och farkoster förekommer i luften, 
på marken och även under vattnet. Målsättningen är att konceptet kan bidra 
med en förbättrad förmåga inom flera funktioner. Områden där denna funktion 
önskas bidra är farliga tillämpningar, uthållighet m.fl. 

Internationella uppdrag med dess politiska känslighet medför att den 
internationella operationen genomförs med krav på ett lågt risktagande. Detta 
kopplat till att dagens system är komplexa och mycket dyra gör att 
användandet av obemannade farkoster som komplement eller ersättning är ett 
intressant alternativ att studera. 

Vid framtagning av nya system finns en risk för en alltför fokuserad syn på 
teknikens möjligheter och att operationsnyttan därmed hamnar i andra hand. 
Inom Taktikreglemente för flottan (TRFL) lyfter flottan fram att taktiken är 
grunden för organisationen, utrustningen samt utbildning inom flottans 
krigsförband.3 Vid framtagning av nya funktioner är det därför viktigt att det 
råder en balans mellan teknik och metod. För att minska denna obalans är 
denna uppsats skriven med fokusering på den operationella nyttan av att 
implementera en obemannad farkost på en ubåt. Ett exempel på den tekniska 
fokuseringen är mingördel för ubåt som tekniskt var möjligt men operationellt 
omöjligt.  

När marinen nu planerar för att anskaffa en ny ubåt är det av intresse att 
studera om dessa farkoster kan förbättra ubåtens operationsförmåga. 

1.2 Problemformulering  

Denna uppsats skall ge ett bidrag till frågeställningen hur obemannad 
undervattensfarkosten kan ge en konventionell ubåt operationsfördelar. Denna 
fråga grundar sig i ett problem som FMV konstaterar i sin rapport Teknisk 
prognos 2005. FMV konstaterar där att problem i dagsläget inte till så stor del 
ligger inom tekniken utan snarare inom taktikutvecklingen. De konstaterar att 
problemet hanterar frågan hur farkosterna skall användas. FMV skriver att 
denna fråga behöver belysas och ger rådet att satsa på provverksamhet.4  
                                                 
1 Lieutenant Comander Mike Edey, 2006,Seminarium Maritime components in PSO, 

Försvarshögskolan, Stockholm 
2 FMV, 2005, Teknisk prognos 2005 Bilaga 4 Obemannade system, Stockholm, s. 20 
3 Chefen för marinen, 1987, Taktikreglemente för flottan TRFL, Stockholm, Försvarets 

läromedelscentras. Inledningen. 
4 FMV, 2005, Teknisk prognos 2005 Bilaga 4 Obemannade system, Stockholm, s. 20 
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Problemet ligger alltså i att marinen nu står inför att implementera en ny 
funktion på ubåt och då uppstår frågan hur den skall användas och vilka 
operationsfördelar detta ger.  

1.3 Syfte och frågeställningar 

Denna c-uppsats grundar sig på en analys av den amerikanska flottans UUV-
planer samt en operativ kommersiell undervattensfarkost (HUGIN) från 
företaget Kongsberg i Norge. Syftet är att identifiera lämpliga förmågor, samt 
undersöka möjliga operationsfördelar med att applicera dessa på en svensk ubåt 
inom insatsförsvaret. 

Frågeställningarna som denna uppsats behandlar är följande: 

1. Vilka av de förmågor som är beskrivna i USA:s ”UUV Master Plan” 
samt dokumentationen om HUGIN är möjliga och lämpliga att 
applicera på den Svenska ubåten med uppgifter inom insatsförsvaret? 

2. Vilka operationsfördelar skulle uppnås med dessa förmågor? 

1.4 Uppsatsens disposition  

Uppsatsen inleds med en klassisk inledning för att därefter följas av ett kapitel 
som beskriver metoden utförligt. Denna metodbeskrivning ger en bra 
beskrivning för hur uppsatsen genomförs logiskt. Efter detta kommer kapitlet 
om förmågeframtagning där viktiga förmågor hos obemannade 
undervattensfarkoster tas fram. Vidare lyfts fram ubåtsförmågor och vad som 
är efterfrågat i insatsförsvaret.  Inom operationsanalyskapitlet görs en analys, i 
form av en jämförelse mellan en svensk ubåt utan UUV-funktion och en med, 
som skall påvisa operationspåverkan för ubåt. Kapitel fem presenterar 
resultatet av analysen som sedan värderas. Kapitlet fortsätter med en 
diskussion och avslutar med förslag till intressanta frågeställningar. Kapitel sex 
ger en sammanfattning och uppsatsen avslutas med författarens slutord i kapitel 
sju. 

1.5 Avgränsningar och antaganden  

Med tanke på att denna uppsats behandlar framtida förmågor görs en 
avgränsning avseende ekonomi för att den inte skall begränsa kreativiteten. 
Uppsatsen kommer inte att diskutera teknik i detalj, exempelvis 
sensorfunktioner, utan uppsatsen fokuserar på en förmågenivå. 

Eftersom denna uppsats hanterar UUV-koncept och dess påverkan på ubåtens 
förmågor kommer jämförelsen att utgå från ubåtens förmågor. UUV-koncepten 
kan i många fall operera utan moderplattform. Denna form kommer inte att 
behandlas här. 

Motåtgärder mot användandet av en UUV-funktionen kommer inte att 
behandlas. 

Ämnet kommer att behandlas med fokus på förmågepåverkan för ubåtschefen 
och hans genomförande av sin ubåtsoperation. Vid identifiering av stora 
påverkningar på operationen i sin helhet kommer detta att lyftas fram. Däremot 
kommer ingen djupare analys av denna påverka att genomföras. 

1.6 Centrala begrepp 

Benämningen på obemannade, autonoma undervattensfarkoster är i denna 
uppsats är ”UUV” efter den engelska benämningen ”Unmanned Undersea 
Vehicle”. Med UUV avses här farkoster som är fysiskt skilda från 
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moderfarkosten, som arbetar med autonomitet av tillräcklig karaktär för att 
fatta egna beslut, samt har en kommunikationsförmåga med moderfarkosten. 
UUV-begreppet välj även för att underlätta diskussionerna eftersom man inom 
den amerikanska planen använder benämningen UUV.  Inom viss litteratur 
används numera AUV vilket står för ”Autonomous Undersea Vehicle”. Detta 
begrepp används för att belysa att det handlar om autonoma farkoster.  Med 
tanke på definitionen av UUV i denna uppsats kommer UUV och AUV i denna 
uppsatt att vara identiska. 

Operationsfördelar: Med operationsfördelar menas fördelar som medför att 
ubåtens genomförande av uppdraget förbättras. Operation syftar alltså på en 
militär verksamhet och inte på en specifik nivå. 

Handlingsfrihet: Med handlingsfrihet avses att utnyttja ubåten på sådant sätt att 
det medger möjlighet att ta initiativet och utnyttja gynnsamma situationer för 
att därmed lösa uppdraget på ett effektivt sätt. Handlingsfrihet innebär också att 
kunna möta oförutsedda situationer.  

Risktagning: Risktagningen blir här starkt kopplat till användandet av 
handlingsfriheten för att nå framgång. En väl avvägd risktagning innebär svåra 
beslut men medför erfarenhetsmässigt ökad möjlighet att kunna utnyttja 
uppkomna situationer och ta initiativ.5  Här innefattas hantering runt risken att 
det dolda uppdraget avslöjas, misslyckas samt risken att förlora ubåten. 

1.7 Material  

Genom att välja den största militära aktören i världen samt en kommersiell 
aktör med operationella system, lång erfarenhet samt erfarenhet från 
offshoreindustrin skapas ett brett upptagningsområde som sträcker sig från 
planer till verklighet, från civil till militär verksamhet samt från den stora 
nationen till en liten. Att USA är den största kunskapsaktören inom 
obemannade undervattensfarkoster bekräftas av FMV i sin rapport Teknisk 
prognos 2005.6   

Med tanke på att USA är den största aktören och att de har gett ut en officiell 
plan på detta område var det en lämplig grund för denna uppsats. Med tanke på 
att de har en mycket stor budget finns goda förutsättningar för att forskning och 
utveckling ligger långt framme. 

Norge har ett operationellt koncept med lång erfarenhet vilket gör att det blir 
intressant att studera deras syn på användandet. HUGIN-systemet har även 
erfarenhet från operationer inom NATO7. De har lång erfarenhet från den 
kommersiella sidan i form av offshoreverksamhet. Norge är även ett av de tre 
framträdande länder (England, USA samt Norge) inom detta område enligt 
FMV.8  

Den amerikanska UUV-planen innefattar UUV-konceptet som helhet och är 
inte specifikt riktat mot ubåt. Detta gör att planen är bred och innehåller ett 
spektrum av förmågor som kan utföras av UUV:er. Detta faktum ses som en 
                                                 
5 Försvarsmakten, 2005, Doktrin för gemensamma operationer, Stockholm, s. 92 
6 FMV, 2005, Teknisk prognos 2005 Bilaga 4 Obemannade system, Stockholm, s. 21 
7 Lågstad, Petter et al, 2005, Recent results from militaty operations with the HUGIN 1000 

AUV, FFI, [WWW]. Hämtat från. <http://www.mil.no/felles/ffi/hugin/start/pubs/>.  Hämtat 
september 2006, Rubrik3.2.2. MCMFORTNORTH 

8 FMV, 2005, Teknisk prognos 2005 Bilaga 4 Obemannade system, Stockholm, s. 21 
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tillgång och inte som en begränsning i denna uppsats. Fördelen med ett 
spektrum av förmågor är att kreativiteten inte då begränsas av historiska 
bindningar, utan den tillåtas gå utanför gränserna för vad som är brukligt. 
Därför är det intressant att studera hur den amerikanska flottan ser på UUV-
förmågor i sin helhet, för att därefter se på möjligheten att applicera lämpliga 
delar på den svenska ubåten.  

1.7.1 Status på den amerikanska UUV-planen 

Dokumentet som uppsatsen grundar sig på är utgivet av den amerikanska 
flottan. Detta dokument, som är ett övergripande plandokument, är godkänt av 
Rear Admiral Joseph A. Walsh, Director Submarine Warfare Division 
(OPNAV N77). Dokumentet är vidare underskrivet av Roger M. Smith Deputy 
Assistant Secretary of the Navy Littoral and Mine Warfare Mission Statement, 
organiserad under Office of the Assistant Secretary of the Navy beträffande 
forskning, utveckling och anskaffning.9  Detta ger en tolkning av dokumentet 
som ett officiellt utvecklingsdokument med förankring på hög nivå inom den 
amerikanska flottan. Vidare tolkas att dokument ger viktiga styrningar till den 
fortsatta forskningen, utveckling samt anskaffning inom den amerikanska 
flottan. 

Dokumentet har även underskrifter från andra högre avdelningar inom flottan 
som godtar utvecklingsdokumentet. Detta bedöms som att dokumentet har stor 
spridning och påverkan inom USA Navy. 

1.8 Forskning 

Den amerikanska flottan har många pågående projekt inom området och i 
UUV-planen pekar man ut vissa områden där forskning och 
ingenjörsutmaningar kvarstår. Dessa områden är undervattenskommunikation, 
energiförsörjning, framdrivning, sensorer samt autonomitet, och då framförallt 
hur man hantera olika hot, t.ex. fiskenät.10 

FFI, Kongsberg samt den norska flottan har under lång tid forskat samt 
samarbetat med koncept runt avvändandet av UUV-funktion inom 
minjaktsoperationer. Detta har lett till att de nu har ett operativt koncept som 
används inom NATO. En samarbetspartner är den civila offshoreindustrin som 
har lång erfarenhet av UUV. Den inhemska industrin i form av Kongsberg har 
förmodligen varit en stark pådrivande faktor vid denna utveckling och här har 
en samverkan mellan civila och militär behov varit fruktbart.  

Vid diskussion med FOI11  visade det sig att det var länge sedan FOI bedrev 
forskning inom AUV-området. Vissa studier har gjorts inom systemstudier: 
YS-NY (ytstridsfartyg ny), A26 (benämning på nästa ubåt) samt TMS (torped 
mina sensor). 
Under FHS ICM-kursen (International Crisis Management) var Lieutenant 
Commander Mike Edey  här och presenterade hur Royal Navy såg på 
internationell krishantering. Vid en fråga om hur deras flotta såg på 
användandet av UUV svarade han att de gillade iden, tekniken, men till vad 
                                                 
9 Amerikanska flottan, 2004, The Navy Unmanned Undersea Vehicle (UUV) Master Plan, 

[WWW]. Hämtat från. <www.navy.mil/navydata/technology/uuvmp.pdf>.  Hämtat 
december 2005, s. Abstact. 

10 Ibid, s. 22,34 
11 Personlig mailkontakt; Pihl, Jörgen, Totalförsvarets forskningsinstitut, Mailsvar 2006-03-16 
i författarens ägo 
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och hur de skall användas är den stora frågan.  De har inget operativt system 
och han sa att UUV-funktionen ligger på forskning och studieverksamhet.12   

2 METOD 
2.1 Metodbeskrivning 

Metoden som denna uppsats använder sig av utgår från en komparativ metod.  

Metoden präglas av ett logiskt resonemang för att därmed möjliggöra en tydlig 
spårbarhet i analysens fortskridande mot resultaten.  

Nedan följer en beskrivning av den metod som utarbetats för att studera 
möjligheten att applicera förmågor från den amerikanska flottans UUV-planer 
samt en operativ kommersiell UUV på en svenska ubåt inom insatsförsvaret. 
                                                 
12 Lieutenant Comander Mike Edey, 2006,Seminarium Maritime components in PSO, 

Försvarshögskolan, Stockholm 
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Analys i syfte att identifiera UUV-
förmågor utifrån USA Navy UUV 
Master plan samt kommersiell UUV. 

Bortfiltrering då det inte är 
applicerbart på ubåt 

Framtagning av efterfrågade 
ubåtsförmågor utifrån 
Marin vision och  FOI-rapporter 

Jämförelse mellan ubåt och ubåt med UUV-funktion 
med avseende på de olika ubåtsförmågorna. 

Realiserbarhetsdiskussion inom 
organisation och teknik. 

Slutresultat: Inom vilka ubåtsförmågor är 
det lämpligt och olämpliga att 
implementera UUV-förmågor. 

Steg 2 

Steg 3 

Steg 4 

Steg 1 

Steg 5 
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Studien kommer att inledas med en källkritisk analys för att fastställa statusen 
på dokumenten. Därefter startar bearbetningsprocessen som skall leda fram till 
vilka amerikanska samt kommersiella förmågor som är möjliga och lämpliga 
att applicera samt vilka som inte är lämpliga att applicera på den Svenska 
uubåten.  

Processen startar med steg 1 som är en granskning av dokumentetn i syfte att 
identifiera UUV–förmågor. Denna sker utifrån ”The Navy Unmanned 
Undersea Vehicle (UUV) Master Plan”. Vidare görs en motsvarande 
granskning av den norska operativa kommersiella UUV-produkten med namnet 
HUGIN. Förmågeframtagningen genomförs genom att utifrån dokumenten 
samt författarens erfarenhet13 som systemtekniker inom flottan och FMV 
identifierar UUV-förmågor. 

Steg 2 innefattar en filtrering av dessa förmågor för att tidigt sortera bort 
förmågor som inte är möjliga att applicera på en ubåt.  

Nästa del av studien (steg 3) är att utifrån framtidsdokument klargöra vilka 
förmågor som är efterfrågade inom insatsförsvaret som kan utföras av och från 
ubåt. De utvalda dokumenten är marin vision och FOI-rapporter inkluderat 
FoRMA (Forskning om Revolution in Military affairs). Detta steg kommer att 
behandla hela spektrumet av  ubåtens förmågor för att därigenom möjliggöra 
en rättvisare bild av fördel/nackdel med adderingen av UUV-funktionen för 
ubåten som helhet. 

Därefter kommer steg 4 att pröva den operativa nyttan med införandet av 
UUV-funktion på ubåt. Detta skall ske genom att för varje ubåtsförmåga göra 
en jämförelse med en existerande svensk ubåt utan UUV och en ubåt med 
UUV-funktion. Denna jämförelse kommer att ske i diskussionsform och 
hanterar hur den påförda UUV-funktionen påverkar aktuell ubåtsförmåga. 
Kriterium för denna diskussion är handlingsfrihet och risktagning. 

Steg 5 innebär en realiserbarhetsdiskussion där en möjlig implementering 
diskuteras med fokus på organisation och teknik. Resultatet efter detta sista 
steg ger vilka förmågor som är både möjliga att applicera samt att de ger en 
förbättrad operativ förmåga för ubåten. Analysen i sin helhet pekar ut vilka 
ubåtsförmågor där det är lämpligt och icke lämpligt att implementera UUV-
funktion.  

Med tanke på att ubåten har förmåga att hantera och genomföra flera uppdrag 
måste en sammanvägning av resultaten från alla separata jämförelser göras och 
därmed kan ett slutligt resultat ges. Detta resultat blir starkt beroende av vilka 
uppdrag som ubåten skall göra. Här kommer en sammanslagning med lika 
viktning mellan förmågorna att ske för att därefter vikta sammanslagningen 
efter efterfrågade behov. 

”UUV Master plan” är en plan som hanterar förmågor och uppdrag. Detta gör 
att implementeringsdiskussionen således kommer att föras på motsvarande 
nivå. Där fallet är att en djupare tekniska diskussion är nödvändig kommer 
detta att göras. Studien kommer således att fokusera på operationsfördelar. 
                                                 
13 Författaren är systemtekniker inom flottan med erfarenhet från korvett och ubåt. Vidare har 

författaren erfarenhet från korvett Visbys framtagning inom FMV och där som 
systemarkitekt inom undervattensledningsstödsystemet HYDRA. 
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3 FÖRMÅGEFRAMTAGNING 
3.1 Den amerikanska flottans UUV-plan 

3.1.1 Uppdrag och förmågor inom UUV-planen 

Respektive UUV-företag kommer att inledas med en beskrivning samt därefter 
kommer UUV-förmågor att framarbetas. Det mesta är skrivet i form av 
målsättning. Deras målsättning tolkas som möjliga att uppnå och därför har de 
hanterats som möjliga förmågor. 

3.1.1.1 Underrättelse-, spanings samt rekognoseringsföretag 

De amerikanska uppdragen som benämns ”Intelligence, Surveillance & 
reconnaissance (ISR)” översätts till underrättelse-, spanings samt 
rekognoseringsföretag (USR). 

Inom planen pekas ut att USR är det uppdraget som har högsta prioritet och 
den tar upp följande runt USR-uppdrag. USR-företag är viktiga företag som 
utförs under hela operationen. Dessa uppdrag är en nödvändighet för att kunna 
genomföra andra uppdrag såsom ubåtsjakt samt minjakt. UUV-funktionen är 
unik och särskilt lämplig för dessa uppdrag beroende på dess förmåga att 
operera på långa avstånd från moderplattform, på grunda vatten, autonomt samt 
dess förmåga till dolt uppträdande. UUV-förmågan ger fler sensorer i 
operationsområdet samt möjliggör tillgång till svårtillgängliga områden, vilket 
medför en förlängning av bärande plattforms agerandemöjligheter inom 
svårtillgängliga samt känsliga områden. Detta kan genomföras utan risk för 
personal samt högkostnadssystem.14 

Möjliga USR-företag  inom UUV-funktionen: 

• Taktisk informationsinhämtning: signalspaning, signalanalys, 
bildanalys, meteorologisk, oceanografisk etc. 

• Kemisk-, biologisk-, nukleär- samt explosionsidentifiering och 
lokalisering (Både under och över ytan). 

• Kustnära samt hamnövervakning. 

• Sjösättning av övervakningssensorer samt sensorkedjor. 

• Kartering av operationsområde inkluderat bottenobjekt inmätning. 

Målsättningen med USR uppdragen är att möjliggöra informationsinhämtning 
utan upptäckt av motparten. Denna information kommer bl.a. att förbättra 
indikations- samt varningsförmåga. Användande av UUV-förmågan frigör 
även möjligheten att använda bemannade högkostnadssystem för andra 
uppdrag.  

Uppdraget genomförs i stort genom att UUV frambärs samt sjösätts oftast av 
ubåtar men det kan även göras av fartyg, flygplan, obemannade fartyg eller 
landfordon. Efter sjösättning transporterar sig farkosten till operationsområdet. 
På plats genomför den sedan sitt uppdrag, vilket kan var upp till flera veckor. 
Efter genomfört uppdrag återgår farkosten till upptagningsplatsen. 
Rapportering sker vid hemkomst alternativ under uppdraget. 
                                                 
14 Amerikanska flottan, 2004, The Navy Unmanned Undersea Vehicle (UUV) Master Plan, 

[WWW]. Hämtat från. <www.navy.mil/navydata/technology/uuvmp.pdf>.  Hämtat 
december 2005, s. 9 
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Sammantaget ger UUV följande förmågor: 

• UUV-funktionen ger fler sensorer i operationsområdet samt möjliggör 
tillgång till svårtillgängliga områden, vilket medför en förlängning av 
bärande plattforms agerandemöjligheter inom svårtillgängliga samt 
känsliga områden utan risk för personal samt högkostnadssystem. 

• UUV-förmåga ger möjlighet till tidig och oupptäckt 
operationsområdeskartering. 

• Mycket låg risk för personal samt högkostnadssystem vid operationer i 
högriskområden. 

• Lång uthållighet kräver större farkost. 

• Ökad dold informationsinhämtningsförmåga ledande till förbättrad 
indikations- samt varningsförmåga. 

• Ökar förmåga att operera på flera områden samt utföra fler uppdrag för 
högkostnadssytem. 

 

3.1.1.2  Minjaktsföretag 

Det amerikanska uppdraget som benämns ”Mine countermeasures (MCM)” 
översätts till minjaktsföretag.  

Det drivande för den amerikanska flottan inom minjaktsföretag är behovet av 
att snabbt etablera stora och säkra operationsområden samt transportrutter och 
leder. Områden som avses är ”Sealines of Communication, offshore” samt 
flottans operationsområden, amfibiska operationsområden samt kustnära 
penetrationsområden. Avstånden som avses är 100-900 nautiska mil (Nm) eller 
längre, djupen som behandlas är allt från mineringsbara djup till stranden för 
att därmed inkludera amfibiska företag. Tiden är kritisk och att det är viktigt att 
områden är minfria inom sju till tio dagar, önskvärt är naturligtvis ännu fortare. 
Detta är en avgörande faktor för att huvudstyrkan skall kunna operera effektivt 
i området.15 

Minjaktföretaget kan delas upp i följande delområden: 

• Spaning inkluderande detektion, klassificering, identifiering samt 
lokalisering. 

• Röjning inkluderande neutralisering av minor. 

• Svepning inkluderande mekaniska samt influerande minsvep. 

• Skydd inkluderande vilseledning och störning. 

UUV-funktionen kan bl.a. bidra med att samla in oceanografisk data långt 
innan operationens start och därmed möjliggör identifiering av mineringsbara 
områden. Vidare kan tidigare bottenkarteringar jämföras med aktuella för att 
därmed identifiera förändringar av minliknande objekt.16 
                                                 
15 Amerikanska flottan, 2004, The Navy Unmanned Undersea Vehicle (UUV) Master Plan, 

[WWW]. Hämtat från. <www.navy.mil/navydata/technology/uuvmp.pdf>.  Hämtat 
december 2005, s.10. 

16 Ibid, s. 11 
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En av fördelar med UUV-funktionen är att den kan utföras obemannad och 
därmed skapar den en möjlig arbets- och kostnadseffektiv lösning. Visionen är 
att framtida MCM uppdrag skall byggas på gemensamma, standardiserade samt 
modulära UUV-system opererande från olika plattformar eller land. Detta skall 
ge förmåga att snabbt kunna hantera minhotet och därmed möjliggöra 
rörelsefrihet för flottstyrkorna med minimal minhotsrisk inom all världens 
kustnära områden.  

Inom planen belyses att minhotet är mycket utmanande för flottan och dess 
tillgänglighet. Detta medför att minjaktsföretag troligtvis är det svåraste och 
viktigaste uppdraget som UUV-funktionen kommer att behöva hantera.  

Vidare behandlar hur många passager av ett objekt som farkosten måste göra 
för att utföra fullständig minjakt (detektering, klassificering, identifiering samt 
neutralisering). Slutsatser av detta är att system som utför både detektion och 
klassificering i samma passage inte rekommenderades för områden med botten 
mål, särskilt inte i områden med mycket klotter.17 Klassificeringssensorer blir 
relativt stora och kräver en stabilitet som inte uppnås av mindre UUV.  

Antalet neutraliseringar som kan utföras begränsas av UUV:s möjlighet att 
medföra neutraliseringssystem. En uppdelning av funktionen till två olika 
UUV-system, med en som utför klassificering samt identifiering och den andra 
som utför enbart neutralisering medför tre fördelar. Det första är att ett antal 
olika varianter av neutraliseringar blir möjligt. Det andra är att klassificerings 
samt identifierings-UUV kan göras mycket mindre och slutligen finns 
möjligheten att koppla in en operatör som avgör neutralisering.18  

Det optimala systemet för neutralisering är ett UUV-system som kan utföra 
detektering, identifiering samt neutralisering vid en passage. ”Unmanned Sea 
Vehicle (USV)” skall kunna användas för att bära fram UUV och därmed 
uppnår man möjligheten att minröja långa rutter såsom ”Sea Lines of 
Comunication”.19 Amerikansk flottan påpekar att deras analys inte är definitiv 
men att den tydligt visar på att UUV eller UUV/USV konceptet kan bidra till 
lösandet av minjaktskraven vid operationer.20  

Vidare inom planen belyses även att flera mindre UUV löser uppgiften bättre 
genom ökad flexibilitet och redundans än få stora farkoster.   

Analysen grundar sig på att datorbaserad identifiering kan göras. Om en 
operatör skall identifiera kommer denna extra process på några minuter att 
kraftigt påverka tidsaspekten i en negativ riktning.   

För att hålla tidskraven på minröjning krävs robust 
undervattenskommunikation samt autonomt gruppsamarbete mellan 
farkosterna. Att lämna operationsdjup och gå upp till ytan för att kommunicera 
tar för mycket tid. 2015 är obemannad minjakt möjligt. Beträffande 
                                                 
17 Amerikanska flottan, 2004, The Navy Unmanned Undersea Vehicle (UUV) Master Plan, 

[WWW]. Hämtat från. <www.navy.mil/navydata/technology/uuvmp.pdf>.  Hämtat 
december 2005, s.26 

18 Ibid, s.28 
19 Ibid, s.28 
20 Ibid, s.28 
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gruppsamarbete kommer det att dröja längre än 2015 innan det är möjligt 
mellan farkosterna.21 

Minjaktskapitlet avslutas med att belysa vikten av att kunna mäta upp 
miljövariabler och därmed skapa en undervattenbild. Denna ger fördelar genom 
bl.a. prestandaberäkningar, uppdragsplaneringar, bottennavigering, etc. 

 

Sammantaget ger UUV följande förmågor inom minjakt:  

• UUV system ger förmåga att snabbt hantera minhotet och därmed 
möjliggöra rörlighet för flottstyrkorna med minimal minhotsrisk inom 
all världens kustnära områden.  

o Förmåga att använda mindre UUV löser uppgiften bättre genom 
flexibelt inom uppdraget samt möjliggör redundans än få stora 
UUV.   

o Tidskraven kräver förmåga att använda datorbaserad identifiering. 
Om en operatör skall identifiera kommer denna extra process på 
några minuter att kraftigt påverka tidsaspekten i en negativ riktning.   

o Tidskraven kräver även förmåga till robust 
undervattenskommunikation samt autonomt gruppsamarbete mellan 
farkosterna. 

3.1.1.3 Ubåtsjaktföretag 

Det amerikanska uppdraget som benämns ”Anti-Submarine Warfare (ASW)” 
översätts till ubåtsjaktföretag. 

I dokumentet belyser den amerikanska flottan att de har en förnyad fokusering 
samt förståelse för behovet av ubåtsjaktförmåga inom kustnära operationer. 
Flottan delar in ubåtsjakten i tre kategorier som benämns ”Hold at Risk” 
(HaR), ”Maritime Shield (MS)” samt ”Protected Passage (PP)”. HaR innebär 
övervakning av ubåtar som passerar ut ur hamnar eller genom förträngningar. 
MS innebär skapande och vidmakthållande av ett operationsområde runt 
hangarfartygsstyrka eller expeditionsgrupp fritt från ubåtshot. PP innebär 
skapande och vidmakthållande av en rutt från ett operationsområde till ett 
annat operationsområde fritt från ubåtshot22. 

UUV-förmåga erbjuder en styrkeförstärkande effekt inom HaR situationer 
genom att erbjuda dold framskjuten ubåtsövervakning. Däremot ger UUV 
endast begränsade fördelar inom de andra två situationerna, beroende på 
begränsningar inom mobilitet samt mindre behov av smygegenskaper. 
Smygegenskaper tolkas i detta sammanhang som behov av dolt uppträdande, 
vilket inte är prioriterat eftersom styrkorna är under snabb förflyttning. 23  

Inom HaR situationen lyfts fram att man kan få en styrkeförstärkande effekt 
genom etablering av ubåtsspaningsområden utan risk för eskalering av 
konflikten. Denna förmåga medför även möjlighet att uppnå och vidmakthålla 
                                                 
21 Amerikanska flottan, 2004, The Navy Unmanned Undersea Vehicle (UUV) Master Plan, 

[WWW]. Hämtat från. <www.navy.mil/navydata/technology/uuvmp.pdf>.  Hämtat 
december 2005, s.29 

22 Ibid, s. 12 
23 Ibid, s.12 
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tillträde oberoende av fientlig stat.24 Målet med denna HaR-förmåga som 
önskas uppnås är patrullering, detektering, målföljning och målöverlämnande 
av motståndarens ubåtar till egna styrkor. En annan fördel som lyfts fram är att 
UUV-funktion är en helt dold verksamhet och således kan den genomföras 
oberoende av konfliktnivå samt fas, vilket innebär att denna resurs kan sättas in 
tidigt i en operation utan krav på luftöverlägsenhet.25 

Vidare påpekas problemet med hotet som motståndarens mindre ubåtar utgör 
genom dess förmåga att operera i grunda vatten. Här kommer UUV-funktionen 
att fylla en lucka inom den amerikanska flottans ubåtsjaktfunktion. 

UUV har fördelen att de kan sjösättas långt utanför motståndarens område och 
därefter på egen hand ta sig till operationsområdet och genomföra operationen, 
för att sedan återvända. Den har även förmåga att sätta in sina dödande och 
ickedödande vapen mot motståndare.26 

UUV kan användas för att sjösätta sina egna eller andras automatiska eller 
semiautomatisk sensorsystem. Farkosten kan även användas för patrullering 
vilket endast är lämpligt för mycket trånga passager eftersom farkosten 
förbrukar energi vid patrullering och därmed reduceras uthålligheten. 

Om systemet tillåts via ROE (”Rules of Engagement”) att insätta sina vapen 
kommer detta att möjliggöra för lägre krav på förmåga att följa efter ubåten 
under lång tid. 27  

Den UUV som beskrivits enligt ovan är en relativt stor farkost med flera 
sensorer och avancerade framdrivningssystem och energisystem. Sensorer som 
kan appliceras är passiva akustiska, aktiva högfrekventa akustiska för 
närområdet samt ”low-probability of intercept sonar (LPI)” för undvikande av 
objekt och målföljning inom närområdet. 

Den är utrustad med kommunikationsförmåga genom akustisk- och 
satellitkommunikation. Farkosten kan vidare utrustas med engångs- eller 
flergångsradiobojar. Kapitlet avslutas med slutsatsen att UUV ger en klar 
styrkeförstärkning inom ubåtsjakten. 

Sammantaget är HaR den situation som dokumentet lyfter fram där UUV-
förmågan ger flest fördelar. De övriga situationer behandlas knappt, eftersom 
fördelarna är marginella. UUV-funktionen ger följande förmågor inom 
ubåtsjakt: 

• Förmåga att uppnå och vidmakthålla tillträde oberoende av fientlig stat. 

• Patrullering, detektering, målföljning och målöverlämnande av 
motståndarens ubåtar till egna styrkor. Detta sker vid passage till och 
från hamnar samt trånga passager. Detta kan endast ske med begränsad 
efterföljningsförmåga. 

• Förmåga till dold verksamhet och således kan den genomföras 
oberoende av konfliktnivå samt fas, vilket innebär att denna resurs kan 

                                                 
24 Amerikanska flottan, 2004, The Navy Unmanned Undersea Vehicle (UUV) Master Plan, 

[WWW]. Hämtat från. <www.navy.mil/navydata/technology/uuvmp.pdf>.  Hämtat 
december 2005, s.12 

25 Ibid, s.31 
26 Ibid, s.32. 
27 Ibid, s.33 
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sättas in tidigt i en operation utan krav på luftöverlägsenhet. Den kan 
genomföras utan risk för eskalering av konflikten. 

• Förmåga att kunna operera på grunda vatten. 

• Förbättrar möjligheten att hantera hotet från mindre ubåtar. 

• Förmåga att sätta in sina dödande och ickedödande vapen mot 
motståndarens ubåtar.  

3.1.1.4 Inspektions samt identifieringsföretag 

Det amerikanska uppdraget som benämns ”Inspection/identification” översätts 
till inspektions samt identifieringsföretag. 

Ett resultat från USA:s ”Homeland Defence” och deras ”Anti Terrorism/Force 
Protection” är behovet av att kunna undersöka fartygsskrov samt pirar efter 
främmande objekt uppkommit. UUV-förmåga kan i detta fall lokalisera objekt 
som sedan dykare får hantera. Målet är här att snabb kunna undersöka ett 
område. Storleken som utpekas här är mindre farkoster av storlek handburna.28 

Sammantaget ger UUV följande förmågor inom inspektion och 
identifieringföretag. 

• Förmåga till att snabb kunna undersöka ett fartygsskrov eller ett 
hamnområde.  

3.1.1.5 Oceanografi 

Information om miljön i operationsområdet är av avgörande betydelse för 
operationen både på taktisk samt strategisk nivå. Traditionellt genomförs all 
oceanografisk inmätning med skrovmonterade eller släpande sensorer. 
Inmätning kräver många fartyg, samt att det medför begränsningar med 
släpande system. Att använda sig av UUV-funktion medför därmed en 
avsevärd förbättrad inmätningsförmåga eftersom mätningen blir frikopplad 
från fartygsrörelser.29 

UUV-funktionen medför en mera yteffektiv inmätning samt att den kan utföras 
på grunda vatten med moderfartyget ute på djupt och säkert vatten, med stort 
avstånd till inmätningen. Denna inmätning kan genomföras i nära realtid och 
möjliggör därmed för modellering inom taktiska beslutstödssystem ledande till 
kritisk kunskap runt undervattensstridsfältet.30 Funktionen har även förmåga att 
samla in information till databaser samt för planering av operationer. 

Målsättningen är att kunna utföra mätningar inom områden som ännu inte har 
karterats. Målsättningen är att kunna förse de krigförande enheterna med 
kritisk miljödata, kritisk navigationsdata samt andra objekt av intresse, med 
fokus på kustnära vatten.31 

USA har speciella oceanografiska enheter för att kontinuerligt genomföra 
mätningar över hela världen. Flottans fartyg har även förmåga att genomför 
mätningar parallellt med andra operationer. Detta gör att de har en bra förmåga 
                                                 
28 Amerikanska flottan, 2004, The Navy Unmanned Undersea Vehicle (UUV) Master Plan, 

[WWW]. Hämtat från. <www.navy.mil/navydata/technology/uuvmp.pdf>.  Hämtat 
december 2005, s.35 

29 Ibid, s.13 
30 Ibid, s.13 
31 Ibid, s.40 
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att bygga upp databaser innehållande hela världen. De oceanografiska 
mätningarna stödjer direkt ubåtsjakt samt minjaktsföretag med information. 
Informationen sprids genom deras gemensamma nätverk kallat ”FORCEnet”.32 

Sammantaget ger UUV följande förmågor: 

• Förmåga att förse de krigförande enheterna med kritisk miljödata, 
kritisk navigationsdata samt andra objekt av intresse. 

• Förmåga till nära realtidsinmätning som därmed möjliggör modellering 
inom taktiska beslutstödsystem ledande till kritisk kunskap runt 
undervattensstridsfältet.33 Den ger även förmåga till uppbyggande av 
databaser samt förbättrad förmåga till planering av operationer. 

3.1.1.6 Kommunikations- och navigationsnätverksnod (KN3) 

Det amerikanska uppdraget som benämns ”Communication/Navigation 
Network Node (CN3)” översätts till Kommunikations- och 
navigationsnätverksnod (KN3). 

KN3-UUV kan fungera som kritisk kommunikations- och navigationslänk 
mellan olika plattformar och även sensorer. Kommunikation kan ske under 
vatten men farkosten kan alternativt gå till ytan och kommunicera med antenn. 
Som navigationsstöd kan farkosten fungera som boj med inmätt position via 
GPS som den sedan förmedlar till farkoster i undervattensläge. Alternativt kan 
förplacerade fyrar användas som navigationsreferenspunkter men även som 
kommunikationspunkter.34 

UUV-funktionen är ett viktigt element inom byggandet av den amerikanska 
flottans undervattens sensornätverkssystem. KN3-UUV kommer således att 
vara gränsytan mot deras globala informationsnätverk (”FORCEnet”).  

Målsättningen är att skapa en kommunikations- och navigationsreläfunktion 
mellan ”FORCEnet” och undervattensplattformar samt sensorer. KN3-UUV-
funktionen som länk medför längre undervattensräckvidd från noder samt 
högre tillgänglighet till nätet. Användare är här ubåtar, UUV samt 
specialstyrkor.35  I kritiska situationer skall en KN3-UUV-funktion kunna 
uppnå en ekvivalent navigationsnoggrannhet i likhet med GPS systemet utan 
stöd av kontinuerligt GPS kontakt. KN3-UUV skall kunna stödja andra mindre 
avancerade UUV med referensinformation36 UUV-KN3-moduler som 
utvecklas kommer att stödja kraven från ubåtsjakt, minjakt samt specialstyrkor. 

För användning som mobil kommunikationsrelä utrustas KN3-UUV med 
nödvändiga kommunikationsfunktioner såsom optisk fiber, akustiskt modem, 
laserkommunikation, radio, eller sattelitkommunikation.   

Sammantaget ger KN3-UUV följande förmågor inom kommunikations- och 
navigationsnätverksnod (KN3). 
                                                 
32 Amerikanska flottan, 2004, The Navy Unmanned Undersea Vehicle (UUV) Master Plan, 

[WWW]. Hämtat från. <www.navy.mil/navydata/technology/uuvmp.pdf>.  Hämtat 
december 2005, s.41 

33 Ibid, s.13 
34 Ibid, s.14 
35 Ibid, s.42 
36 Ibid, s.43 
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• Förmåga till en kommunikations- och navigations reläfunktion mellan 
”FORCE-net”, undervattensplattformar, sensorer samt även 
specialstyrkor.  

3.1.1.7 Transportuppdrag 

Det amerikanska uppdraget som benämns ”Payload Delivery” översätts till 
transportuppdrag. 

Stora UUV ger möjligheten till logistikfunktioner under vatten. Målsättningen 
med detta är att transporter sker dolt, vilket förbättrar möjligheten till att 
hemlighålla uppdrag. Denna funktion stödjer övriga uppdrag och är inte ett 
uppdrag i sig självt.  

Inom ubåtsjaktuppdrag kan undervattenssensorer placeras ut för detektion av 
fientliga ubåtar. Inom KN3 kan undervattenskommunikationsnoder levereras. 
För specialoperationer kan farkosten förse styrkorna med förnödenheter, 
fordon etc. Inom tidskritisk insats kan attackminor37 placeras ut. 
Minjaktsfunktion kan få flera små UUV levererade. Slutligen kan 
oceanografiuppdrag få stöd genom att sensorer utplaceras för inmätning av 
data. 

Sammantaget ger UUV följande förmågor inom nyttolast leverantör:  

• Förmåga till dold transport, vilket förbättrar möjligheten till att 
hemlighålla uppdrag. 

3.1.1.8 Informationsoperationer 

Det amerikanska uppdraget som benämns ”Information operation (IO)” 
översätts till informationsoperationer. 

Inom detta uppdrag tas upp två funktioner som kan stödjas och utföras. Den 
första är att en IO-UUV kan användas för att störa eller sända ut falsk 
information inom fiendens kommunikations- eller datanätverk. Den andra 
funktionen är att möjliggöra vilseledning av motståndarens styrkor. 

Smygegenskaperna hos IO-UUV-funktionen gör att de kan operera nära land 
och där vara utrustade med antenner för att kunna utföra elektronisk attack. 
Utmaningarna blir stora när det gäller att kunna injicera falsk information in i 
fiendens system. 

Vilseledning är en gammal metod som nu ges förbättrade möjligheten genom 
utökat verkansavstånd, uthållighet och autonomitet. Detta innebär bl.a. att 
fiendens ubåtsjaktstyrkor kan luras till områden där ubåten inte opererar genom 
att en IO-UUV farkost skickas in i ett annat område med avancerad akustisk 
sändningsfunktion.  

Sammantaget ger IO-UUV följande förmågor: 

• Förmåga att lura, hindra samt störa fienden 

3.1.1.9 Tidskritisk insats (TKI) 

Det amerikanska uppdraget som benämns ”Time Critical Strike (TCS)” 
översätts till tidskritisk insats (TKI) 
                                                 
37 Med attackmina avses en minfunktion med verkansdel i form av en torped som avfyras mot 

målet. 
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Krigande enheter behöver förmåga att kunna slå tidskritiska mål precis vid rätt 
ögonblick. Här tolkas det som att USA bl.a. ser möjligheten att kunna insätta 
verkan mot ballistiska robotar under deras uppskjutningsfas. Under FHS 
utbildning på Naval Postgraduate School  i USA belyste professor R. Hutchins 
vikten och fördelen av att kunna slå mot ballistiska robotar under deras 
uppskjutningsfas. Vidare skulle denna funktion kunna användas inom CJTF-
konceptet (Combined Joint Task Force) för att kunna slå mot tidskritiska mål. 
TKI-UUV farkosten med dess smygegenskaper, förmåga att operera på långa 
avstånd från moderplattform, samt uthållighet gör dem fördelaktiga som 
vapenplattformar eller leverantörer av eldpallar38.39  

Att använda TKI-UUV-funktion innebär en fördel genom att 
moderplattformens position inte avslöjas vid uppskjutning av vapen. Vidare tas 
upp att människan i beslutskedjan krävs nu och kommer så att vara för 
överskådlig tid framöver.40  

Målsättningen är att kunna leverera vapen mot intressanta multipla mål inom 
extremt kort tid.41  TKI-UUV skickas från moderplattformen till 
utskjutningsstället. Där kan avfyring ske genom tre sätt: 

1. Avfyring från undervattensläge. 

2. Avfyring från ytläge. 

3. Släppning av bojburen missil som stiger till ytan för att där avfyras. 

TKI-UUV återvänder sedan för omladdning av vapenlast. Att avfyra från 
undervattensläge är inte att föredra eftersom det ställer stora krav på systemet 
att hantera den snabba viktförändringen, stora krav på tillförlitligheten inom 
undervattenskommunikationen samt sjöanpassade missiler.42 

Det andra alternativet ger fördelen med tillförlitlig radiokommunikation med 
avfyringsorder. Farkosten kan hovra i läge med en mindre antenn för att efter 
väckning hissa större antenn för målinformation. Det tredje alternativet innebär 
att TKI-UUV endast är en frambärare av eldpallar. Verkansfunktionen i form 
av eldpallar väntar antingen på botten eller hovrande på 
avfyringsinformation.43 TKI-förmåga kan endast uppnås med en stor UUV med 
stor operationsradie samt stor lastkapacitet.  

Sammantaget ger TKI-UUV följande förmågor  

• Förmåga att kunna leverera vapen mot intressanta multipla mål inom 
extremt kort tid.   

• TKI-UUV-funktionen med dess smygegenskaper, förmåga att operera 
på långa avstånd från moderplattform samt lång uthållighet gör dem 
fördelaktiga som vapenplattformar eller leverantörer av eldpallar. 

                                                 
38 Eldpallar är ett begrepp som förekommer inom FOI forskning runt det nätverksbaserade 

försvaret. Med eldpallar avses verkansfunktion, med möjlighet att vara skilt från sensorer 
och ledningsstödssystem. Detta kan vara robotar, attackminor etc. 

39 Amerikanska flottan, 2004, The Navy Unmanned Undersea Vehicle (UUV) Master Plan, 
[WWW]. Hämtat från. <www.navy.mil/navydata/technology/uuvmp.pdf>.  Hämtat 
december 2005, s. 15 

40 Ibid, s.15 
41 Ibid, s.51 
42 Ibid, s.52 
43 Ibid, s.52 
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3.1.1.10 Barriärpatrullering för hemlandsförsvar samt egenskydd. 

Det amerikanska uppdraget som benämns ”Barrier Patrol for Homeland 
Defense and Force Protection” översätts till barriärpatrullering för 
hemlandsförsvar samt egenskydd. 

UUV-förmåga kan utföra barriärkontroll utanför och inom hamnområden och 
där söka efter hot för skepp, pirar och hamninfrastruktur.  Hoten utgörs av 
bemannade samt obemannade undervattensfarkoster, dykare samt diverse 
sjöminor. Kostnadsbesparingar uppnås genom att minska antalet personer inom 
undersökningsprocessen, vilket möjliggörs med UUV-funktionen. 44 

Sammantaget ger UUV följande förmågor: 

• Förmåga att undersöka hamnar samt  hamninlopp efter undervattenshot. 

3.1.1.11 Stöd till Sjögående bas  

Det amerikanska uppdraget som benämns ”Sea Base Support” översätts till 
stöd till sjögående bas. 

UUV kan genomföra barriärpatrullering för en expeditionsstyrka eller 
hangarfartygsstyrka genom att operera framför styrkan och där söka efter 
undervattenshot. Denna förmåga innebär en stor teknisk utmaning beträffande 
uthållighet och krav på hög hastighet för att kunna operera framför en styrka.45 

Sammantaget ger UUV följande förmågor:  

• Förmåga att kontinuerligt spana efter undervattenshot framför en 
expeditionsstyrka eller hangarfartygsstyrka. 

3.2 Den norska undervattensfarkosten, HUGIN 

Under denna rubrik kommer det norska företaget Kongsbergs UUV som 
benämns HUGIN att analyseras.  

HUGIN-konceptet har utvecklats i ett långt samarbete med företaget 
Kongsberg, FFI samt den norska flottan. Detta har lett till att de nu har ett 
operativt koncept som de även använder inom NATO46. En samarbetspartner är 
även den civila offshoreindustrin som har lång erfarenhet av UUV-funktionen. 
Den inhemska industrin i form av Kongsberg har förmodligen varit en stark 
pådrivande faktor vid denna utveckling och här har en samverkan mellan civila 
och militär behov varit fruktbart.  

HUGIN-projektet har en gedigen erfarenhet med start tidigt på 90-talet och den 
har genomfört mer än 50000 km kartläggning bara inom den civila marknaden 
på platser runt hela jorden.47   

Fokusering under utvecklingen har varit mot minjaktsfunktionen. De har även 
forskat och utvecklat REA-funktionen (”Rapid Environmental Assessment”) 
                                                 
44 Amerikanska flottan, 2004, The Navy Unmanned Undersea Vehicle (UUV) Master Plan, 

[WWW]. Hämtat från. <www.navy.mil/navydata/technology/uuvmp.pdf>.  Hämtat 
december 2005, s. 15 

45 Ibid, s.15 
46 Lågstad, Petter et al. 2004, The hugin AUV in international military operations, FFI, 
[WWW]. Hämtat från. <http://www.mil.no/felles/ffi/hugin/start/pubs>. hämtat september 
2006, abstract 
47 Hagen, Per Espen et al, 2005, Military operation with HUGIN AUVs-AN update on lessons 

learned, FFI Kongsberg, [WWW]. Hämtat från. 
<http://www.mil.no/felles/ffi/hugin/start/pubs/>. hämtat september 2006, s. introduction 
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som ett led i att bredda användningsområdet. Följden av denna fokusering ger 
att vid denna studie, utifrån det erhållna material från Kongsberg och FFI, blir 
det tunt när det kommer till andra förmågor.  

Vid förfrågan till Kongsberg om ytterligare information runt andra uppdrag än 
minjakt och REA uppdragen meddelar Kongsberg att tillsammans med flottan 
och FFI har de utarbetat en beskrivning av militära operationer med HUGIN i 
from av ett dokument som benämns ”CONOPS (Concept of operations)”. Detta 
”CONOPS” kommer att innehålla flera områden där HUGIN kan bidra till 
operationen. I dagsläget vill de inte lämna ut information ur detta ”CONOPS”.  

FFI beskriver att deras utvecklingsfokus har legat på i första hand minjakt och 
numera även REA. De studerar nu hur HUGIN kan användas inom andra 
uppdrag.  Eftersom delar av HUGIN-materialet är känsligt kan det inte skickas 
utan FFI hänvisar till artiklar som finns publicerade. Dessa artiklar beskriver 
minjaktsfunktionen samt REA-funktionen. FFI ger viss information om 
inriktning inom ASW som redovisas nedan. 

3.2.1 Uppdrag och förmågor inom HUGIN-konceptet 

Den produktbeskrivning som erhållits över HUGIN 1000 från Kongsberg 
innehåller följande uppdrag: 48 

• ”Bathymetric mapping” 

Djupkartering ger förmåga att skapa högupplösande djupdata över ett område. 
HUGIN opererar med en fart på fyra knop, 1-2 timmar efter genomförd 
operation blir informationen tillgänglig. 

• ”Route survey” 

Ruttkartering innebär förmåga till insamling av djupdata, bilder (syntetisk 
apertursonar (SAS)), bottenobjekt och miljödata (sediment, salinitet, 
temperatur, strömmar) för en viss rutt eller område.  

• ”Mine reconnaissance” 

HUGIN ger inom minspaning förmåga att fastställa om ett område är minerat 
och till vilken grad samt storlek på området.  

• “Mine detection, classification and positioning” 

HUGIN ger förmåga att insamla tillräckligt med data för att detektera och 
klassificera om det är ett minliknande objekt eller ickeminliknande objekt. 
Positionsnoggrannheten är tillräcklig för att återkomma för identifiering samt 
neutralisering.  

• ”Rapid Environmental Assessment (REA)” 

HUGIN ger förmåga att samla in miljödata, vilket kan ske på områden under 
fientligt kontroll. 

Inom beskrivningen nämns endast att följande övriga uppdrag kan stödjas: 49 

• “Littoral access operations (Battlespace access)” 

• “Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (ISR)” 
                                                 
48 Kongsberg, (2004), Product Description HUGIN 1000 Autonomus Underwater Vehicle 

(AUV) Naval Version, s. 5,7-9 
49 Ibid, s. 12 



Örlkn Lars Flygar C-UPPSATS Beteckning 1343/6:1 
ChP T 04-06 2007-02-16 Sida 19 (38) 

• “Anti Submarine Warfare (ASW) (environmental picture to optimize 
ASW assets in littoral waters)” 

Vidare inom beskrivningen nämns att HUGIN har möjlighet att ansluta till ett 
nätverksbaserat system för informationsspridning och därmed möjliggörande 
av en gemensam lägesbild.  

Vid förfrågning till FFI50 om förmågor utanför minjakt samt REA svara de att 
inom ubåtsjakt skall FFI börja med att använda HUGIN som övningsmål, för 
vilseledning samt som framskjuten spaningssensor. 

3.3 Korrelering mellan UUV-plan och HUGIN-konceptet 

Utifrån HUGIN-dokument, i form av produktbeskrivning, artiklar som FFI, 
Kongsberg samt den norska flottan har skrivit för olika tidskrifter och mässor, 
bedöms det norska HUGIN-systemet vara intressant och det korrelerar väl med 
det amerikanska tänkandet och således bekräftar det deras tankar. Några 
ytterligare förmågor utöver de amerikanska har inte identifierats.  En intressant 
iakttagelse är att HUGIN-dokumenten har en klar tyngdpunkt på tekniken och 
inte på de operationella fördelarna.  

3.4 Framtagning av efterfrågade ubåtsförmågor inom insatsförsvaret 

Under denna rubrik kommer efterfrågade ubåtsförmågor inom insatsförsvaret 
att utarbetas. Dessa uppdrag skall sedan diskuteras under nästa kapitel för att 
klargöra om den tillförda UUV-förmågan ger en operativ fördel. 

För att klargöra vilka förmågor som en ubåt skall ha startar denna 
undersökning från ett grunddokument, vilket är Taktikreglemente för flottan 
(TRFL). I reglementet står att taktiken är en av grundstenarna som marinens 
verksamhet vilar på. TRFL utgör grunden för:51  

• organisation, utrustning och utbildning av flottans krigsförband 

• befälsutbildning i taktik vid skolor och förband 

• krigsplanläggning 

• utarbetande av underordnande reglementen och handböcker 

Vidare tas inom TRFL upp att ”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.”52  

Ett naturligt val här hade varit ubåtens eget taktikreglemente. Tyvärr är det 
hemligt, vilket medför att det öppna gemensamma reglementet för flottan 
(TRFL) kommer att användas. I TRFL kan man läsa allmänt om sjökriget och 
vilka sjökrigsföretag som kan genomföras. Företagen är anfallsföretag, 
mineringsföretag, ubåtsjaktföretag, eskortföretag, minröjningsföretag samt 
spaningsföretag. Av dessa sjökrigsföretag gäller följande företag för ubåt: 

• anfallsföretag  
                                                 
50 Personlig mailkontakt; Lågstad, Petter, Norska försvarets forskningsinstitut (FFI), Mailsvar 

2006-10-02 i författarens ägo 
51 Chefen för Marinen, 1987, Taktikreglemente för Flottan TRFL, Stockholm, Försvarets 

läromedelscentral, Inledningen 
52 Ibid. Inledningen 
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• mineringsföretag  

• ubåtsjaktföretag  

• specialföretag samt  

• spaningsföretag. 

Dessa företag är framtagna under invasionshotets dagar. Till grund för dessa 
företag och dess genomförande ligger ett känt hot, en känd miljö samt en 
fastställd och väl inövad metod. Denna grund har nu förändrats genom 
övergången till ett insatsförsvar, där styrkorna nu skall ha förmåga att möta nya 
och även okända hot i varierande miljöer. Detta medför att FM måste vara 
flexibla och anpassningsbara med förmåga att ständigt anpassa sina metoder. 
Tolkningen av denna omvandling ger att utförandet av företagen förändras men 
att deras indelning gäller fortfarande.  

Nästa steg blir nu att studera vad framtidsdokument säger om den framtida 
marinen och vad det innebär för ubåtens förmågor. 

Marinen har utarbetat en marin vision som består av tre delar. Dessa är 
Framtidens Marin53, Framtida Marinens Operativa Koncept54 samt Marinens 
Strategisk Plan. Den senare är under framtagning och finns inte tillgänglig. 
Dessa dokument beskriver hur marinen skall utvecklas från invasionsförsvar 
till insatsförsvar. Dessa är ganska generellt skriva och lyfter fram övergripande 
aspekter.  

Vision är tydlig på att informationsövertag är av stor vikt och skapandet av 
lägesbild är en avgörande förmåga. Vidare gäller flerrollsförmåga genom bl.a. 
modulärt uppbyggda, interoperabla samt nätverksbaserade system. Verkan mot 
landmål lyfts fram som en förmåga som skall utvecklas. Inom stödjande 
kapaciteter tas informationsoperationer samt specialförband upp.    

Viktiga kapaciteter ur visionen inom undervattensoperationer är maritim 
lägesbild, operativ samt taktisk rörlighet, verkan mot undervattensmål, 
underrättelsesystem samt kontinuerlig övervakning.  

Sammantaget ger detta för ubåten en efterfrågan på spaningsförmåga och 
möjlighet att bidrag till gemensam lägesbild. Vidare innebär det en efterfrågan 
inom specialföretagsförmåga och informationsoperationer. 

För att ytterligare fånga vad insatsförsvaret efterfrågar studeras FoRMA samt 
två framtida studier som FOI har gjort för marinen. 

FOI:s marina framtidsstudier är baserat på två rapporter varav den första är  
Marinstridskrafters roll vid militära krishanteringsinsatser. Rapportens 
övergripande syfte är att ge en bild av hur marinstridskrafter kan användas vid 
militära krishanteringsinsatser. Den andra studien är Marina framtider (Analys 
och förslag till marin utformning till stöd för svenskt säkerhetspolitiskt 
handlande). Denna studie bygger på slutsatser dragna ur den första studien. 

Enligt FOI:s första rapport Marinstridskrafters roll vid militära 
krishanteringsinsatser kommer den framtida marinstridskrafternas förmågor att 
hantera och påverka skeenden främst i kustnära miljöer och på land. Därför bör 
förmågor som underrättelseinhämtning av händelser på land, 
                                                 
53 Försvarsmakten, 2004, Framtidens Marin, Stockholm 
54 Försvarsmakten, 2004, Framtida Marinens Operativa Koncept, Stockholm 
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markmålsbekämpning, skyddsförmåga i kustnära miljöer samt 
helikopterkapacitet vidareutvecklas.55 

FOI pekar ut följande efterfrågade förmågor maktprojiceringsförmåga, insatser 
från amfibieförband och marina specialförband av olika slag kommer att vara 
särskilt efterfrågade i framtiden.56 

Beträffande design av framtida marinstridskrafter pekar FOI på att fartygen 
skall konstrueras för att operera i kustnära regioner med grunda vatten. Den 
strategiska rörligheten måste hanteras och storleken kommer troligtvis att ökas 
för att inkludera flera funktioner såsom landmålsrobotar, fartygsbaserade 
UAV:er och helikoptrar.57 

Den andra studien som heter Marina framtider beskriver en bild av hur 
marinstridskrafter kan användas vid militära krishanteringsinsatser. FOI lyfter 
fram fyra viktiga marina förmågor för framtiden inom krishanteringen. Dessa 
är landmålsbekämpning, skyddsförmåga, underrättelseförmåga samt 
helikopterkapacitet.58 

Vidare belyser man att två ytterligare förmågor bör byggas upp och dessa är 
maktprojicering i mer avlägsna farvatten samt förmåga till 
regelefterlevnadsoperationer i samverkan med andra.59 

Enligt FOI behöver dagens marin utvecklas för att hantera dessa två förmågor. 
Detta innebär bland annat utveckling inom plattformarnas utformning, doktrin, 
logistisk och operationskoncept.60 

En slutsats som dras är att marinen måste hantera ett bredare spektrum av 
uppgifter än enbart strikt sjömilitära uppgifter. Dessa kan vara i form av 
sjöfartsskydd, bistånd, humanitära insatser, skydd av naturresurser och 
miljöskyddshänsyn m.fl.61 

Denna breddning av uppgifter grundar sig i att EU har antagit en gemensamma 
utrikes- och säkerhetspolitik. EU har därmed tagit på sig en roll inom militär 
och civil krishantering. Process fick ytterligare politisk drivkraft av den s.k. St. 
Malo-deklarationen i december 1998. Där Frankrike och Storbritannien 
uttryckte att EU måste spela en mer central roll i krishanteringsinsatser.62 

FOI lyfter fram följande uppgifter humanitära operationer, räddningsinsatser 
samt fredsbevarande och fredsframtvingande insatser. 

 Uppgifter som marina enheter kommer att hantera är:63 
                                                 
55 Jonson ,Pål, 2001, Marinstridskrafters roll vid militära krishanteringsinsatser, Stockholm, 

Totalförsvarets forskningsinstitut, s.6 

56 Jonson Pål, 2001, Marinstridskrafters roll vid militära krishanteringsinsatser, Stockholm, 
Totalförsvarets forskningsinstitut, s. 43 

57 Ibid, s. 45 
58Granholm, Niklas & Jonson, Pål, 2003, Marina framtider Analys och förslag till marin 
infrastruktur till stöd för svenskt säkerhetspolitiskt handlande, Stockholm, Totalförsvarets 
forskningsinstitut, s. 14 
59 Ibid s.72 
60 Ibid s.72  
61 Ibid, sammanfattning 
62 Granholm, Niklas & Jonson, Pål, 2003, Marina framtider Analys och förslag till marin 

infrastruktur till stöd för svenskt säkerhetspolitiskt handlande, Stockholm, Totalförsvarets 
forskningsinstitut, s.16 

63 Ibid, s.20-33 
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• Eskortering av transportfartyg med förnödenheter till krisdrabbade 
regioner. (Ubåten kan här ingå med sina spaningssensorer som ibland 
överstiger ytfartygens spaningssensorerskapacitet.) 

• Minröjningsuppdrag kan bli aktuella vid misstanke om minerade 
farvatten. Detta för att säkra transportfartygens framkomst. 

• Spaningsföretag 

• Evakueringsuppdrag 

• Maktprojicering 

• Upprättandet av havskontroll 

Av dessa rapporter dras slutsatsen att de efterfrågade förmågorna för ubåten 
blir spaningsföretag, underrättelser, specialföretag, skydd av verksamhet och 
möjligtvis uppgifter utanför de klassiska sjökrigsuppgifterna.  

FOI ger följande beskrivning av sjöstridens utveckling enligt FoRMA-rapport. 
”Det har skett en tyngdpunktsförskjutning i uppgifterna för de svenska marina 
förbanden från sjömålsbekämpning till informationsinhämtning och 
kontrolluppgifter i kustzon och till sjöss. Det innebär bl.a. behov av nya sensor-
, kommunikations-, lednings-, och underhållssystem för uthållig 
havsövervakning, underrättelseinhämtning och lokal övervakning samt krav på 
att kunna ingå i nätverk på olika nivåer.”64  

Av denna rapport och övriga dokument, med fokus på internationella uppgifter, 
dras slutsatsen att för ubåten är följande förmågor efterfrågade skapande av 
gemensam lägesbild genom spaning och underrättelse, specialföretag, skydd av 
verksamhet samt informationsoperationer. Med tanke på uppgiften försvar mot 
väpnat angrepp behövs samtliga ubåtsförmågor, men en klar 
tyngpunktsförskjutning mot informationsinhämtning gäller. 

Detta ger att för kommande jämförelse mellan ubåt och ubåt med UUV-
förmåga är det lämpligt att använda den klassiska TRFL-uppdelningen av 
företag.  Dessa företag skall ses som förmågor i form av byggstenar som kan 
användas vid olika nationella samt internationella uppdrag. För Ubåten innebär 
det att den kan bidra med olika byggstenar vid olika moderna uppdrag. 
Exempelvis skulle en ubåt kunna bidra med spaningsförmåga och 
anfallsförmåga vid evakuering. Vidare i uppsatsen används begreppet förmåga 
för att därmed frigöra diskussionen från de klassiska invasionsuppdragen och 
istället fokusera på förmågor och vilka effekter man kan uppnå. Att använda 
sig av förmågor är även ett bra verktyg för att hantera behovssammansatta 
förband. 

Förmågorna förblir således: 

• anfallsförmåga  

• mineringsförmåga  

• ubåtsjaktsförmåga  

• specialföretagsförmåga 

• spaningsförmåga inkluderat bidrag till gemensam lägesbild 
                                                 
64 FoRMA Uppsummering 2001, På tröskeln till nätverksförsvaret, FOI Memo 02-349, s. 10 
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4 OPERATIONSANALYS 
Denna analys har till syfte att behandla frågeställningarna ledande till svar, som 
kommer att presenteras under kapitlet resultat. Analysen genomförs stegvis 
efter framtagen metod. 

4.1 Bortfiltrering av olämpliga UUV-förmågor 

Här kommer förmågor att filtreras bort som uppenbart inte bidrar till någon 
operationsfördel eller som tekniskt inte kan appliceras. Nedan följer de 
förmågor som har filtrerats bort: 

• Minjaktsförmågor eftersom detta inte kan genomföras dolt med tanke 
på att minorna måste sprängas. Till viss del hanteras minjakt som stöd 
för egen framfart genom minerat område. Under spaning hanteras att 
ubåten kan ge stöd för minjaktsoperationer. 

• Barriärpatrullering för hemlandsförsvar samt egenskydd. Denna 
filtreras bort eftersom här hanteras närskyddet av hamnar och då i 
avsikt att minska antalet dykare. 

• Stöd till sjögående bas.  Denna förmåga filtreras bort beroende på att 
ubåtens roll och funktion inte är att följa med en snabb transport med 
sin UUV kontinuerligt sökande framför transportskeppen. Denna 
funktion löses bättre utan ubåt som moderfarkost. 

4.2 Jämförelse mellan ubåt och ubåt med UUV-funktion med avseende på 
de olika ubåtsförmågorna. 

Den tekniska och organisatoriska möjligheten att applicera UUV-funktionen 
kommer att hanteras under realiserbarhetsdiskussionen under separat kapitel. 
Detta görs för att nedan fokusera jämförelse på operationsnyttan för ubåten. 

Under respektive ubåtsförmåga tas UUV-förmågor upp som har passerat 
filtreringen samt är lämpliga för att förbättra ubåtens förmåga.  

Ubåtens olika förmåga kommer att behandlas under egen rubrik genom att först 
belysa förmågan utan UUV-funktion, för att därefter addera UUV-funktionen 
och slutligen studera vilka fördelar det ger att addera UUV förmågorna. 

4.2.1 Spaningsförmåga inkluderat bidrag till gemensam lägesbild samt stöd 
till minjaktsoperationer. 

4.2.1.1  Spaningsförmåga utan UUV-koncept 

Enligt TRFL har den Svenska ubåten förmåga att bedriva dold spaning under 
lång tid. Genom sitt dolda uppträdande kan denna spaning ske på områden som 
är behärskat av motståndaren. Vidare står i TRFL att ubåtsspaning bör utnyttjas 
där annan underrättelse ej kan verka samt i områden där det är av stor vikt att 
underrättelse erhålls. Inom TRFL tas vidare upp att kraven på rapportering bör 
vara restriktiv och medge sändning från undandraget område i avsikt att 
minimera upptäckt. Placeringen av ubåten bör även ta i beaktande att 
anfallsförmågan kan utnyttjas.65 

Ubåtens huvudsensorer är flera passiva akustiska sensorer för att detektera, 
lokalisera samt klassificera akustiskt alstrande mål. Dessa mål kan vara av 
                                                 
65 Chefen för marinen, 1987, Taktikreglemente för flottan TRFL, Stockholm, Försvarets 

läromedelscentra, s. 11:120-126 
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typen ubåt, ytfartyg, helikopter, flygplan, torpeder och UUV. Den har en aktiv 
akustisk sensor för att i huvudsak detektera minor vid passage genom minerat 
område. Genom användandet av ubåtens master ges förmåga till visuell/IR-
spaning och signalspaning inom det elektromagnetiska spektrumet. 

Kommunikation med omvärlden sker i dag oftast genom användandet av 
radiokommunikation med radiomast. 

Generellt kan sägas att ubåten har en god och uthållig spaningsförmåga, men 
den har en begränsning i rörelse genom sin relativt låga transporthastighet och 
kraven på dolt uppträdande ger reducerande kommunikationsmöjlighet. 
Beträffande skapandet av en gemensam lägesbild bidrar idag ubåten sparsamt 
med inrapportering av mål med tanke på det dolda uppträdandet. Runt egen 
position har den god förmåga att skapa en lägesbild. 

4.2.1.2 Spaningsförmåga med adderat UUV-koncept 

Från USR (underrättelse-, spanings samt rekognoseringsföretaget) företaget 
adderas följande förmågor: 

• UUV farkosten ger förmåga att uppträda med fler sensorer samt där 
andra farkoster inte har möjlighet, vilket medför en förlängning av 
bärande plattforms agerandemöjligheter inom svårtillgängliga samt 
känsliga områden. Farkosten medför minskad risk för personal och 
högkostnadssystem. 

• UUV farkosten ger möjlighet till tidig och oupptäckt 
operationsområdeskartering. 

• Ökad dold informationsinhämtningsförmåga ledande till förbättrad 
indikations- samt varningsförmåga. 

• Ökar förmåga att operera på flera områden samt utföra fler uppdrag för 
högkostnadssystem. 

• Mycket låg risk för personal samt högkostnadssystem vid operationer i 
högriskområden. 

Från oceanografi uppdragen, där fokuseringen ligger på kustnära vatten, 
adderas följande förmågor: 

• Förmåga att förse de krigförande enheterna med kritisk miljödata, 
kritisk navigationsdata samt andra objekt av intresse. 

• Förmåga till nära realtidsinmätning som därmed möjliggör modellering 
inom taktiska beslutstödsystem ledande till kritisk kunskap runt 
undervattensstridsfältet. Den ger även förmåga till uppbyggande av 
databaser samt förbättrad förmåga till planering av operationer. 

• Förmåga att utföra mätningar inom områden som ännu inte har karterats  

Från minjaktsföretag adderas följande förmåga: 

• Förmåga att kartera botten, inkluderat minspaning i syfte att underlätta 
och påskynda eventuell kommande minröjning. 

Från kommunikations- och navigeringsnätverksnod KNE-UUV adderas 
följande förmåga: 
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• Förmåga till en kommunikations och navigations reläfunktion mellan 
”FORCE-net”, undervattensplattformar, sensorer samt även 
specialstyrkor.  

Från informationsoperationer IO-UUV adderas följande förmåga: 

• Förmåga att lura, hindra samt störa fienden 

4.2.1.3 Operationspåverkan jämfört med en ubåt utan UUV? 

Vad innebär nu UUV-funktionens addering för ubåtens spaningsförmåga samt 
ger det några operativa fördelar vid jämförelse från en ubåt utan UUV?  För att 
belysa vikten av situationsuppfattning lyfts här fram tre avgörande funktioner 
för genomförande av en operation, Dessa är enligt ”Allied Joint Doctrine AJP-
01(B)” situationsuppfattning, operationsplanering samt genomförandet.66  

Med denna belysning av vikten av situationsuppfattning ges att det är en 
operationsfördel för ubåten men även för hela operationen att en lägesbild kan 
förbättras. Ubåten bygger upp sin situationsuppfattning genom spaning med 
olika sensorer. En UUV innebär inte bara ytterligare sensorer utan den ger 
fördelen att denna sensor kan placeras på andra positioner och därmed ges 
möjligheten att täcka större områden. Till detta kommer möjligheten att lägga 
ut sensorkedjor, vilket ytterligare förbättrar lägesbilden och dess geografiska 
täckning. Man uppnår även en snabbare samt bättre positionering vid 
användandet av ett större avstånd mellan sensorerna, vilket är en fördel vid 
användandet av enbart passiva sensorer för lägesbestämning. Tillförandet av 
sensorer ger fördelar genom att sensorfusioner kan utnyttjas. En fördel som 
UUV-funktionen medför är operationsområdeskartering. Fördelarna som har 
beskrivits tidigare är applicerbara och dessa ger för ubåten, men även för andra 
enheter, en fördel genom att bättre kunna utnyttja sina sensorer, vapensystem 
och det möjliggör bottennavigering. Detta görs genom att man kan planera och 
provköra sitt uppdrag i en simulerad miljö för att därigenom finna en optimal 
användning av sina sensorer och vapensystem. Operatörerna kommer vid själva 
realtidsgenomförandet att stödjas av modelleringsprogram för optimerad 
genomförande.  

Med denna framskjutande spaningsfarkost medför det självklart ett lägre 
risktagande för ubåten eftersom den då kan inta en något tillbakadragande 
positionering. Dessa farkoster måste utför sina uppdrag på ett dolt sätt och 
detta särskilt vid dockning. Det får inte på något sätt äventyra det dolda 
uppträdande för moderubåten. Karteringen av området som möjliggörs innebär 
att operation kan bättre planeras och genomföras vilket leder till ett lägre 
risktagande. En nackdel med denna framskjutna spaningssensor är den 
akustiska kommunikationslänken som krävs om informationen önskas 
kontinuerligt. Denna länk samt att farkosten alstrar en hydroakustisk signatur 
genom sin framfart medför en ökad risktagning genom att motståndarens 
detektionsmöjligheter ökar. Detektion av en UUV medför troligtvis en 
koncentrering av motståndarens spaningsresurser och därmed ökar risken även 
för detektering av ubåten. Detektion innebär inte bara risken att det dolda 
uppdraget avslöjas utan risken finns även att uppdraget inte kan fullföljas. 

En annan aspekt inom risktagning är att historiskt har man varit restriktiv med 
informationen som kommit från framskjutna ubåtar med risk för att avslöja 
                                                 
66 North Atlantic Treaty Organisation, 2002, Allied Joint Doctrine AJP-01(B), NATO 

Standardization agency (NSA), s. 3-5, 3-7 
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dess position. Införandet av UUV-funktionen skulle kunna medföra att viljan 
att släppa på information ökar och därmed möjliggöras en bättre och mera 
fullständig lägesbild för hela styrkan.  

UUV-funktionen möjliggör att ubåten frigörs från den geografiska låsningen 
och därmed ökar dess handlingsfrihet. Handlingsfriheten utökas genom 
tillgången till dessa framskjutna och självständiga UUV. Handlingsfriheten kan 
ytterligare utökas genom att UUV kan lägga ut sensorkedjor, vilket leder till 
ännu mindre geografisk låsning. Denna handlingsfrihet kan komma att minska 
genom kopplingar mot krav på att kunna utföra verkan samtidigt. Denna 
koppling kan reduceras genom att sätta in verkan från UUV. 

Eftersom den Svenska ubåten är relativt liten har den en god förmåga att 
operera kustnära inkluderat grunda vatten. Således ligger den största fördelen i 
förmågan att operera på flera ställen samtidigt.  

En fördel för både UUV samt ubåten blir att en UUV kan komma tillbaka till 
ubåten och laddas upp med energi för att därigenom fortsätta sin operation. 
Detta ger en utökad operationsuthållighet. 

Beträffande minjaktsföretag skulle ubåten med sin UUV-funktion tidigt och 
dolt kunna kartlägga ett tänkt operationsområde. Denna operation skulle ge ett 
komplett och mycket fruktbart underlag för planering och genomförande av 
minjaktsföretaget. Underlaget skulle exempelvis kunna innehålla topografi, 
bottensedimentklassificering, minliknande bottenobjekt mm. Denna dolda 
förberedelse skulle spara mycket kritisk tid vid operationer kustnära. 

En annan fördel, med avseende på risktagning, är att en UUV ger förmåga till 
framskjuten spaningsfunktion, vilket medför en säkrare passage genom 
fientligt område där risk för minor inkluderat attackminor föreligger. Med 
tanke på räckvidden hos attackminor är det fördelaktigt att använda en 
framskjuten sensor för spaning. 

En viktig länk inom spaningsfunktionen och spridande av gemensam lägesbild 
är kommunikationsförmåga. Genom att använda KN3-UUV-funktionen 
kommer ubåten att erhålla fler kommunikationsmöjligheter samt möjlighet till 
betydligt ökad kommunikationstillgänglighet.  

Användandet av IO-UUV-funktion skulle förbättra möjliggöra för ubåten att 
utföra informationsoperationer i form av att en IO-UUV lyssnar av samt 
överför information på kablar på botten, alternativt radiotrafik i etern. 

4.2.2 Anfallsförmåga,  

4.2.2.1 Anfallsförmåga utan UUV-koncept 

Inom TRFL beskrivs anfallsföretag som anfall med sjöstridskrafter mot 
fiendens transporttonnage och övervattensstridskrafter. Genom att anfalla ges 
möjlighet att utnyttja initiativet. Vidare syftar anfallet till att hindra eller 
försvåra för fienden att genomföra sin verksamhet. Vidare skrivs att 
anfallsföretag är en samverkande anfall med främst flyget men med andra 
försvarsgrenar. 67 Vid anfallsföretag kommer ubåten att tilldelas ett eget 
operationsområde. Detta område kan mycket väl användas även för anfall med 
robotar från fartyg och flyg. Anfallen grundar sig på ett dolt uppträdande vilket 
                                                 
67 Chefen för marinen, 1987, Taktikreglemente för flottan TRFL, Stockholm, Försvarets 
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kräver hög sekretess. Klassiskt sker samverkan vid anfallsföretag genom 
indirekt samverkan.68 

Ubåtens huvudsensorer är passiva akustiska sensorer. Signalspaning används 
som komplement till de passiva sensorerna. Vapensystemet är tung 53 cm 
torped. 

4.2.2.2 Anfallsförmåga med adderat UUV-koncept 

TKI-förmåga kan endast uppnås med en stor UUV med stor operationsradie 
samt stor lastkapacitet.  

Från  TKI-UUV adderas följande förmågor: 

• Förmåga att kunna leverera vapen mot intressanta multipla mål inom 
extremt kort tid.   

• TKI-UUV-funktionen med dess smygegenskaper, förmåga att operera 
på långa avstånd från moderplattform samt lång uthållighet gör dem 
fördelaktiga som vapenplattformar eller leverantörer av eldpallar. 

Från nyttolast leverantör adderas följande förmåga:  

• Förmåga till dold transport, vilket förbättrar möjligheten till att 
hemlighålla uppdrag. 

Från  IO-UUV adderas följande förmåga: 

• Förmåga att lura, hindra samt störa fienden. 

4.2.2.3 Operationspåverkan jämfört med en ubåt utan UUV 

Med tanke på att TKI-UUV-konceptet är en stor UUV blir detta en mera 
komplex historia. Denna funktion kan inte genomföras av en liten UUV som 
dockas in/ut genom en torped tub, alternativ en något större sluss. Denna 
lösning kräver en stor UUV som rider på moderubåtens skrov. Förmåga som 
skall uppnås i form av mycket snabba verkansinsatser mot missiler och 
tidskritiska mål är inget som Sverige kan realisera ensamt. Däremot skulle det 
vara möjligt att transportera en sådan farkost för en annan nations användande 
alternativt ett multinationellt samarbete. Däremot skulle en UUV av denna typ 
kunna placera ut eldpallar i form av exempelvis attackminor eller torpeder. 
Detta ger ubåten, alternativt högre chef, en fördel i form av ökad 
handlingsfrihet och minskad risktagning, genom att kunna insätta verkan på 
och från fler geografiska områden.  

En nackdel med att ubåten medför en stor UUV ridande på skrovet är en ökad 
detektionsrisk genom försämrade smygegenskaper. Detektionsökningsrisken 
beror på att den hydroakustiska reflektionen ökar genom fler reflekterande ytor 
samt ett ökat hydroakustisk egenbuller. Den ökade signaturen medför att 
signalbrusförhållandet försämras och därmed minskas även räckvidden för de 
egna passiva sensorerna. 

För det klassiska anfallsföretaget med egna torpeder blir inte förmågan till 
verkan bättre. Endast indirekt förbättras verkan genom att detektion samt 
lokaliseringsförmåga ökar genom användandet av den utökade UUV-
                                                 
68 Chefen för marinen, 1987, Taktikreglemente för flottan TRFL, Stockholm, Försvarets 
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spaningsfunktionen. Denna indirekta förbättring kan särskilt vara en fördel vid 
skärgårdsområden där många leder skall övervakas. 

En fördel för ubåten är möjligheten med att använda IO-UUV för vilseledning, 
vilket ökar handlingsfriheten samt minskar risktagningen.  

 Användande av autonoma farkoster ger en ökad handlingsfrihet genom att det 
inte finns några fysiska förbindelser som begränsar rörelsefriheten. Om 
moderfartyget snabbt tvingas retirera kan fortfarande UUV genomföra sina 
uppdrag och de kan senare återförenas på ny plats. 

4.2.3 Mineringsförmåga,  

4.2.3.1 Mineringsförmåga utan UUV-koncept 

Enligt TRFL är syftet med en minering att sänka eller skada motståndarens 
fartyg. Vidare är det ett sätt att inskränka fiendens samt att säkerställa den egna 
rörelsefriheten.  Genom att lägga mineringar tvingar man motståndaren till 
minjakt vilket resulterar i tidsfördröjningar för fienden.69 

Ubåten har förmåga att dolt skjuta in bottenminor via torpedtuberna mot ett 
område som skall mineras. 

4.2.3.2 Mineringsförmåga med adderat UUV-koncept 

Från nyttolast leverantör adderas följande förmåga:  

• Förmåga till dold transport, vilket förbättrar möjligheten till att 
hemlighålla uppdrag. 

Från  TKI-UUV adderas följande förmågor  

• Förmåga att kunna leverera vapen mot intressanta multipla mål inom 
extremt kort tid.   

• TKI-UUV-funktionen med dess smygegenskaper, förmåga att operera 
på långa avstånd från moderplattform samt lång uthållighet gör dem 
fördelaktiga som vapenplattformar eller leverantörer av eldpallar. 

4.2.3.3 Operationspåverkan jämfört med en ubåt utan UUV 

Den fördel som togs upp under anfallsföretag gäller även här. Denna fördel är 
att en UUV som kan bära med sig och placera ut eldpallar, i form av 
exempelvis attackminor, ger ubåten alternativt högre chef en fördel i form av 
ökad handlingsfrihet och minskad risktagning, genom att kunna insätta verkan 
på och från fler geografiska områden.  Effekten som uppnås blir då i form av 
mineringseffekt enligt tidigare beskrivning.  En fördel gentemot att skjuta in 
minor, med den osäkerhet i position som det ger, är att placera ut minan med 
en UUV eftersom det ger en noggrannare positionering. En UUV som skall 
placera ut eldpallar måste själv bära med sig dessa. Eftersom en UUV som 
skall rida på ubåtsskrovet har begränsningar i storlek blir följden att det endast 
blir tal om ett mindre antal minor. Fördelen för ubåten blir att dess egen 
vapenlast nu inte behöver innehålla minor och således möjliggör detför fler 
torpeder och UUV. 
                                                 
69 Chefen för marinen, 1987, Taktikreglemente för flottan TRFL, Stockholm, Försvarets 

läromedelscentra,  s. 11:32 
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4.2.4 Ubåtsjaktförmåga,  

Denna rubrik kommer att avhandla ubåtens förmåga till ubåtsjakt och inte dess 
förmåga att undslippa ubåtsjakt. 

4.2.4.1 Ubåtsjaktförmåga utan UUV-koncept 

Syftet med ubåtsjakt är enligt TRFL att förhindra eller avsevärt försvåra för 
motståndarens ubåtar att agera och därmed kunna anfalla våra sjöstridskrafter 
och sjötransporter eller utföra annan fientlig verksamhet mot oss. Viktigt är att 
fiendens ubåtar skall utsättas för osäkerhet och press. Våra ubåtar skall enligt 
TRFL användas för spaning och verkansinsats efter fientliga ubåtar i utpekade 
spaningsområden.70 Trots att denna beskrivning är gjort under och för 
invasionsförsvaret är den gångbar som en förklarande grund för 
ubåtsjaktfunktionen. 

Ubåten har för denna uppgift sina sensorer samt verkansförmåga i form av 40 
cm torpeder. De främsta sensorerna är i detta fall de passiva akustiska. 

4.2.4.2 Ubåtsjaktförmåga med adderat UUV-koncept 

Från ubåtsjakt adderas följande förmågor: 

• Förmåga att uppnå och vidmakthålla tillträde oberoende av fientlig stat. 

• Patrullering, detektering, målföljning och målöverlämnande av 
motståndarens ubåtar till egna styrkor. Detta sker vid passage till och 
från hamnar samt trånga passager, men detta kan endast ske med 
begränsad efterföljningsförmåga. 

• Förmåga till dold verksamhet och således kan den genomföras 
oberoende av konfliktnivå samt fas, vilket innebär att denna resurs kan 
sättas in tidigt i en operation utan krav på luftöverlägsenhet. Den kan 
genomföras utan risk för eskalering av konflikten. 

• Förmåga att kunna operera på grunda vatten. 

• Förbättrar möjligheten att hantera hotet från mindre ubåtar. 

• Förmåga att sätta in sina dödande och ickedödande vapen mot 
motståndares ubåtar.  

4.2.4.3 Operationspåverkan jämfört med en ubåt utan UUV 

Den stora utmaningen ligger i förmåga att detektera en konventionell ubåt. 
Dagens moderna ubåtar är konstruerade med extrem låg akustisk signatur. 
Detta gör att upptäcktsavstånden blir korta och således krävs att ubåten passera 
sensorn på relativt korta avstånd. Här bedöms att detta är den dominerande 
orsakerna till att den amerikanska flottan väljer att fokusera spaningen till 
trånga passager respektive in och utlopp till hamnar. Fördelen som uppnås är 
att man med en ubåt med en eller flera UUV:er kan övervaka flera passager 
samtidigt. UUV kan placera ut sensorkedjor som medför att ännu fler passager 
kan bevakas. UUV-funktionen ger därmed en ökad handlingsfrihet för ubåten.  
Risktagningen minskar genom att övervakning samt insats kan ske djupare in 
på motståndarens kust med moderubåt på avstånd. 
                                                 
70 Chefen för marinen, 1987, Taktikreglemente för flottan TRFL, Stockholm, Försvarets 

läromedelscentra, s. 11:54-59 
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Taktiken med separata ubåtsspaningsrutor är kopplat mot risktagning genom 
att övriga styrkor måste veta var de inte får insätta anfall eller bedriva 
ubåtsjakt. Ubåten arbetar som en ensamvarg i dessa spaningsrutor. Införandet 
av UUV kopplat mot ubåt medför inga direkta förändringar inom denna 
rumsindelning. Den moderna tekniken i form av nätverkshantering medför 
förhoppningsvis att denna gamla strikta indelning i rummet kommer att kunna 
hanteras mera flexibelt i framtiden. Möjligtvis kan följden bli att ubåten med 
sina UUV:er tilldelas flera mindre områden istället för ett fåtal stora. Denna 
form av enkel flexibilitet måste till för att underlätta samverkan med andra 
styrkor inom ubåtsjakten. 

Ubåtsjaktföretag är en samordnad verksamhet som kräver övning, 
gemensamma metoder, interoperabla kommunikationssystem samt snabba 
verkansinsatser.  Vilket tidigare belysts, är det av vikt att besättningarna får 
tilltro till systemet. Detta är särskilt viktigt när man befinner sig i en 
duellsituation med fiendens ubåtar. Här blir det en kamp mellan vem som 
detekterar den andre först. I denna situation gäller att UUV-system är tysta 
system. Duellsituationen kan kanske undvikas genom att en UUV tar ut fienden 
redan när han är på väg ut på sitt uppdrag och kommer därmed inte att utgöra 
ett hot för våra styrkor och känsliga logistiktransporter. Detta blir framförallt 
en fråga inom ROE. 

4.2.5 Specialföretagsförmåga 

4.2.5.1 Specialföretagsförmåga utan UUV-koncept 

Ubåtens uppgift inom specialföretag är att transportera personal samt deras 
materiel. För detta och andra ändamål har ubåten en sluss som ger möjlighet att 
slussa dykare ut och in. 

4.2.5.2 Specialföretagsförmåga med adderat UUV-koncept 

Från  nyttolastleverantör adderas följande förmåga:  

• Förmåga till dold transport, vilket förbättrar möjligheten till att 
hemlighålla uppdrag. 

Från kommunikations- och navigationsnätverksnod KN3-UUV adderas 
följande förmåga: 

• Förmåga till en kommunikations och navigationsreläfunktion mellan 
”FORCE-net”, undervattensplattformar, sensorer samt även 
specialstyrkor. 

4.2.5.3 Operationspåverkan jämfört med en ubåt utan UUV 

För specialstyrkan ger detta förbättrade transport- och 
kommunikationsförmågor. Detta skapas genom en större UUV som rider på 
ubåtsskrovet alternativt en mindre som slussas in och ut. En UUV med 
spaningsförmåga skulle möjliggöra en säker rutt in mot land genom tidigare 
spaningar. För ubåten medför detta en ökad handlingsfrihet samt minskat 
risktagande eftersom den nu kan slussa ut specialstyrkan från ett längre avstånd 
från kusten. 

Genom tillförandet av UUV-funktion skulle ubåten via en UUV kunna 
genomföra sabotage mot exempelvis kablar, hamnar, etc.  
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4.3 Realiserbarhetsdiskussion inom organisation och teknik 

Att implementera dessa förmågor ligger inom områden som en ubåt redan 
hanterar och därför medför de tillförda förmågorna inte stora förändringar utan 
de kommer att ses som ett bra komplement och kommer därigenom troligtvis 
att snabbt inkluderas i ubåtens rutiner och traditioner. Funktionen kommer 
alltså inte att möta ett stort motstånd hos personalen. Ett krav för denna 
smidiga acceptans är att UUV-funktionen kan utföras dolt och inte äventyra det 
dolda uppträdandet för moderubåten. Om detta inte kan uppfyllas kommer 
tilliten till system att raseras och viljan att använda det att starkt reduceras. Att 
införa ett system handlar inte enbart om teknisk realiserbarhet utan även om 
mänsklig övertygelse. 

Organisatoriskt är ubåtsflottiljen en liten flottilj som består av ungefär 200 
personer. Här finns en fungerande organisation med kunskap inom 
undervattensområdet som på ett relativt snabbt sätt skulle kunna implementera 
UUV-funktionen.  

Att implementera denna nya funktion till förbandet innebär att personer skall 
utbildas, övas samt att nya metoder skall tas fram. Denna implementering 
kommer att fungera och ett förslag kan vara att befintlig torpedpersonal tar till 
sig den nya UUV-funktionen. Att implementera en ny funktion hos personalen 
kan innebära svårigheter vilket tidigare nämnts. En hjälp kan här vara kunskap 
inom socioteknologi.  Här finns även stora möjligheter till synergieffekter 
genom samarbete med minröjningsfunktionen inom sjöstridsflottiljer. 

Landorganisationen, i form av marinbaser och varv, torde inte få några 
problem med denna UUV-funktion eftersom de har kapacitet, kunskap samt  
erfarenhet av obemannade farkoster i form av fjärrstyrda farkoster.  

En aspekt som bör klargöras är standardisering av farkoster inom marinen. 
Denna standardisering bör om möjligt göras inom EU. Detta kommer 
förhoppningsvis att ge minskade kostnader och förbättrad tillgänglighet.  

Att integrera ytterligare en funktion på ubåten medför en ökad komplexitet. 
Den ökade komplexiteten har baksidor i form av att tekniska utmaningar inom 
funktionerna dockningsförmåga, kommunikation mellan UUV och ubåt samt 
mellan ubåt och andra plattformar. Hantering av UUV-funktionen inkluderat 
informationshantering kommer att kräva nya, samt anpassningar av befintliga, 
system ombord. Detta kommer även att inkludera metod samt 
personalanpassningar. Övningsverksamheten kommer att påverkas genom att 
den nya funktionen måste övas för att uppnå färdighet, acceptans och tilltro. 
Övning av den nya förmågan leder till minskad övningstid för andra förmågor. 

Den ökade komplexiteten medför vidare att avvägningar måste ske med tanke 
på lastutrymmeskapacitet hos ubåten. Här kommer en avvägning mellan vapen, 
minor, specialoperationer samt UUV-funktionener att ske. Denna avvägning är 
det som blir den stora begränsningen för ubåten när flera uppdrag skall 
genomföras samtidigt. 

Implementering av denna funktion är inget unikt. Det är en verksamhet som 
pågår runt om i världen och som exempel kan ges att den amerikanska flottan 
nyligen har genomfört sjöprover med att docka en UUV ut och in genom 
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torpedtub från ubåten USS Scranton till havs med lyckade resultat.71 Den 
amerikanska flottan sam den ryska flottan har ubåtar som kan transportera 
farkoster på skrovet. 

5 RESULTAT INOM UBÅTSFÖRMÅGOR. 
5.1 Resultat inom respektive ubåtsförmåga  

Nedan presenteras resultatet av analysen inom respektive ubåtsförmåga. Detta 
kommer att göras genom att för- och nackdelar i stort inom varje jämförd 
ubåtsförmåga tas upp och ett resultat tas fram i form av lämplighet och 
operationsfördelar.  

Analysen på spaningsförmåga, inkluderat bidrag till gemensam lägesbild samt 
stöd till minjaktsoperationer, visar att ubåten inom denna förmåga får en 
operationsfördel genom förbättrad förmåga att producera lägesbild inkluderat 
kartering, som möjliggör bottennavigering. Nackdelen ligger inom den ökade 
risken att den dolda operationen avslöjas. För ubåten är det en fördel eftersom 
lägesbilden nu byggs upp med stöd av en framskjuten farkost. Den förbättrade 
lägesbilden medför även fördelar i form av bättre utnyttjande av egna sensorer 
och vapensystem med hjälp av modellering. Den framskjutna spaningssensorn 
medför fördelen att den geografiska låsningen minskas för ubåten och den kan 
operera på fler ställen samtidigt. UUV-förmågan medför förbättrade 
kommunikationsegenskaper. Vidare möjliggör IO-UUV att en förbättrad IO 
förmåga erhålls. 

Inom anfallsförmåga visar analysen att för den egna ubåten påvisas endast 
marginella effekter, vilket erhålls indirekt genom förbättrad spaningsförmåga 
och därmed klassas detta inte som en operationsfördel. Däremot för en 
gemensam internationell operation skulle ubåten kunna bära fram eldpallar och 
därmed bidra till en ökad operationsfördel på operativ nivå. För ubåtens 
vilseledningsförmåga finns fördelar med IO-UUV. 

Inom mineringsförmåga visar analysen att operationsfördelen endast är 
marginell och att fördelen ligger inom ökad utläggnings och 
positioneringsnoggrannhet av minor. För ubåten medför detta en större 
handlingsfrihet och minskat risktagning genom att UUV placerar ut minorna. 
Vidare medför detta att ubåtens last kan optimeras med torpeder och andra 
UUV-funktioner eftersom det är UUV-funktionen som nu bär med sig minor. 

Analysen visar att inom ubåtsjaktförmåga är UUV-funktionen lämplig genom 
att den ger en operationsfördel genom ökad förmåga att hantera ubåtshotet. 
Fördelen, erhålls genom att ubåten kan övervaka flera trånga passager och 
därmed ökas sannolikheten för detektion avsevärt. 

Analysresultatet visar inom specialföretagsförmåga att ubåtens 
operationsfördel endast är marginell och att den ligger i en något ökad 
handlingsfrihet samt ett lägre risktagande genom att ubåten nu kan slussa ut 
specialstyrkan från ett längre avstånd från kusten.   
                                                 
71Piggott, Mark O., USS Scranton Completes Successful UUV Test, 2006, Artikel I NAVY 
Newsstand, [WWW]. Hämtat från. 
<http://www.news.navy.mil/search/display.asp?story_id=22618>. Story Number: NNS060309-
10, hämtat september 2006,  
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5.2 Värdering av resultat 

Slutligen kommer nu alla ubåtsförmågor att hanteras ur ett helhetsperspektiv 
för att därmed erhålla ett resultat som belyser om det är operationellt lämpligt 
eller olämpligt att implementera denna funktion på ubåten. 

Denna sammanvägning innebär att varje separat ubåtsförmåga måste viktas för 
att resultatet skall bli rättvisande. Viktningen styrs utav vilka uppdrag som 
ubåten skall hantera. Först görs en sammanvägning av resultaten från företagen 
med likformig viktning. Detta ger ett neutralt samt balanserat resultat.  

Nästa steg blir att utgående från efterfrågade förmågor, inom de framtida 
internationella insatserna, skapa en viktning. Denna viktning är att viktigast är 
spaningsförmåga samt specialföretag. Efter dessa kommer ubåtsjakt och 
därefter kommer anfallsförmåga och sist kommer mineringsförmåga eftersom 
den inte nämns. 

Den likvärdiga sammanvägningen av respektive ubåtsförmåga ger positivt 
resultat för spaning, neutral för anfall, marginellt positivt för minering, positivt 
för ubåtsjakt och slutligen marginellt positivt för specialföretag. Mot detta skall 
invägas den ökade komplexiteten med dess utmaningar och riskerna med 
avslöjande av det dolda uppträdande. Detta ger sammantaget att 
operationspåverkan blir positiv, men av mindre karaktär. 

Nästa jämförelse utgår från viktningen enligt den internationella insatsen. Detta 
ger att det positiva för spaning samt det marginella positiva för specialföretag 
förstärks mest. Det positiva för ubåtsjakt förstärks något. Det neutral för anfalls 
påverkas ej och slutligen det marginellt positivt för minering reduceras. Detta 
ger sammantaget att operationspåverkan blir positiv av stor karaktär. 

Denna slutliga helhetsjämförelse ger ett slutresultat som visar att UUV-
förmågor som förbättrar ubåtens spaningsförmåga är de mest lämpliga att 
implementera. För att åskådliggöra resultatet klassas resultatet in i tre grupper. 
Dessa är lämpliga, neutrala samt olämpliga. Denna indelning skall tolkas 
såsom en indelning av lämplighet avseende implementering av UUV-förmågor 
inom ubåtens olika förmågor med ett internationellt perspektiv..  

De lämpliga är:  

• spaningsförmåga, inkluderat bidrag till gemensam lägesbild samt stöd 
till minjaktsoperationer genom: 

1. Förbättrad lägesbild med framskjuten sensor. 

2. Karteringsmöjligheter medförande bottennavigeringsmöjligheter 
samt bättre planering och utnyttjande av sensorer och vapen. 
(Fördel även för minjaktsstyrkor) 

3. Möjlighet att operera på fler områden samtidigt. 

4. Bättre kommunikationsmöjligheter. 

5. Förbättrad IO-förmåga. 

• Ubåtsjaktförmåga genom: 

1. Förmåga att övervaka flera trånga passager samtidigt och 
därmed ökad sannolikheten för detektion avsevärt. 

• Specialföretagsförmåga genom: 
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1. Ökad handlingsfrihet och lägre risktagande genom möjlighet att 
slussa på längre avstånd från kust. 

neutrala är: 

• Anfallsförmåga genom: 

1. UUV ger endast marginella effekter och det indirekt genom 
förbättrad spaningsförmåga. Till detta kommer att denna 
förmåga inte är utpekad som efterfrågad. 

 olämpliga är: 

• Mineringsförmåga genom: 

1. Fördelen ligger inom ökad utläggnings och 
positioneringsnoggrannhet av minor samt att ubåten ges större 
handlingsfrihet och minskat risktagning genom att UUV 
placerar ut minorna. Till detta kommer att denna förmåga inte 
alls är efterfrågat. 

5.3 Diskussion 

I likhet med politiken, där finansdepartementet oftast bestämmer, kommer 
ekonomin att vara den avgörande frågan som styr implementeringen av UUV-
funktionen. Inom den amerikanska planen finns många förmågor som är 
användbara för insatsförsvaret. Denna studie visar att det för en ubåt finns 
fördelar med att addera denna funktion. Faktum är att det finns system, de ger 
fördelar och således hamnar vi i en klassisk situation då det avgörande är hur 
Försvarsmaktens pengar skall fördelas. Mer konkret blir det en fråga för 
marinen hur de skall fördela sina pengar. Ubåten med eller utan UUV kommer 
alltså att konkurrera med andra förmågor om platserna i det framtida 
insatsförsvaret.  

Den amerikanska flottan ger en lösning till problematiken att de stora 
amerikanska ubåtarna inte opererar kustnära. Den svenska ubåten är 
konstruerad för att hantera det kustnära området och således uppstår en 
intressant fråga om det svenska ubåtskonceptet kan ersättas av UUV-
funktioner.  

Ubåten är i grunden en anfallsmaskin och därmed blir resultatet av UUV-
implementeringen marginellt i första jämförelsen. Däremot vid jämförelse mot 
de internationella uppdragen med fokus på underrättelse och stöd till 
landoperationerna blir det av större betydelse genom förbättrad 
underrättelsefunktionalitet genom bl.a. bättre täckning, kartering och förmåga 
att kartlägga minläget. Detta ger för operationen i helhet en fördel i tidsvinst 
genom att minläget och bottenförhållanden kan kartläggas innan operationen 
startad och därmed kommer styrkan att snabbare och säkrare kunna operera, 
exempelvis landstiga.  

Ovan nämnda tidsvinst är av mycket stort intresse, och med tanke på att 
framtida operationer är kustrelaterade och att de internationella operationerna 
genomförs med krav på lågt risktagande, kommer UUV-funktionen inom 
minjakten att vara en framgångsfaktor.  Frågan blir om det måste vara en ubåt 
som bär fram dessa farkoster. En ubåt är en dyr plattform för att bära fram 
denna funktion.  
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Om vi inte prövar detta koncept kommer någon att ta över vår unika förmåga 
att operera kustnära. Om vi skall fortsätta att vara unika och efterfrågade krävs 
att vi ständigt utvecklas. Ett bra sätt att utvecklas och därmed överleva är 
samarbete.  Ett intressant samarbete skulle vara med Norge och deras HUGIN-
koncept. Att kombinera Sveriges ubåtserfarenhet från grunda vatten med deras 
UUV-erfarenheter vore ett fruktbart koncept.  

Karteringsfunktionen av botten som skall ligga till grund för skapande av 
sjökort etc. kräver en landorganisation som vi inte har inom marinen. Detta 
kommer således att kräva ett samarbete med Sjöfartsverket, Sveriges 
geologiska undersökning (SGU) samt med internationellt aktörer för att kunna 
bygga upp sjökort etc. inför internationella operationer. 

Slutligen får vi inte glömma att politiker med ROE hanterar användandet av 
UUV. De internationella insatserna är ett känsligt aktivt säkerhetspolitiskt 
verktyg som politikerna styr. Detta ger i slutändan att det är politikerna som 
måste övertygas om att detta är ett bra verktyg för att möjliggöra lösandet av 
internationella konflikter.  

Författaren anser att om vi skall skaffa UUV för ubåt är det för den 
internationella insatsen. Här skall vi bidra med sådant som ger politiskt god 
effekt. Ubåten kan här med UUV-funktion bidra till snabbare och säkrare 
kustoperationer, exempelvis landstigning, skydd av sjötransporter, ubåtsjakt, 
underrättelser samt specialoperationer.   

5.4 Förslag på vidare utvecklig och forskning  

Under detta arbete har identifierats områden och frågor som är intressanta att 
behandla och därmed bidra till en fruktbar implementering av UUV-funktionen 
inom insatsförsvaret.  

• Hur skall karteringsfunktionen fungera för skapa underlag för 
operationer? 

• Finns tillräckligt bra system att köpa eller krävs egenutveckling? 

• Vilka storlekar, standarder av farkoster skall försvaret hantera? 

• Hur dolt kan dessa farkoster uppträda?  

• Kan det svenska ubåtskonceptet ersättas av UUV-funktioner. 

6 SAMMANFATTNING 
Denna uppsats ger ett bidrag till frågeställningen runt hur en obemannad 
undervattensfarkost (UUV) kan ge en konventionell ubåt operationsfördelar. 
Uppsats grundar sig på en analys av den amerikanska flottans UUV-planer 
samt en operativ kommersiell undervattensfarkost (HUGIN) från företaget 
Kongsberg i Norge. Syfte är att identifiera lämpliga förmågor, samt undersöka 
möjliga operationsfördelar med att applicera dessa på en Svensk ubåt inom 
insatsförsvaret. 

Frågeställningarna som denna uppsats behandlar är enligt följande: 

1. Vilka av de förmågor som är beskrivna i USA:s ”UUV Master Plan” 
samt dokumentationen om HUGIN är möjliga och lämpliga att 
applicera på den Svenska ubåten med uppgifter inom insatsförsvaret? 

2. Vilka operationsfördelar skulle uppnås med dessa förmågor? 
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Metodmässigt bygger uppsatsen på en analys av materialet för att klargöra 
UUV-förmågor. Dessa förmågor har sedan använts för att analysera fram vilka 
operationsfördelar som en implementering av dessa medför. Analysen 
genomförs genom att jämföra en konventionell ubåt som är utrustad med dessa 
förmågor med en utan. Jämförelsen har analyserat ubåtens samtliga förmågor.  

Resultatet av den genomförda analysen med fokus på det internationella 
uppdraget ger att den slutliga helhetsjämförelse visar att UUV-förmågar som 
förbättrar ubåtens spaningsförmåga är de mest lämpliga att implementera. 
Denna inkluderar förbättrad lägesbild med framskjuten sensor, 
karteringsmöjligheter medförande bottennavigeringsmöjlighet, en bättre 
planering och utnyttjande av sensorer och vapen. (Fördel även för 
minjaktsstyrkor), möjlighet att operera på fler områden samtidigt, bättre 
kommunikationsmöjligheter samt förbättrad IO-förmåga. 

Ubåtsjaktsförmåga förbättras genom möjlighet att övervaka flera trånga 
passager samtidigt och därmed öka sannolikheten för detektion avsevärt. 
Specialföretagsförmåga ökas något genom ökad handlingsfrihet och lägre 
risktagande genom möjlighet att slussa specialstyrkor på längre avstånd från 
kusten. 

Anfallsföretag påverkas endast indirekt genom en förbättrad spaningsfunktion. 
Mineringsförmåga påverkas endast genom förbättrad utläggning och 
positionering av minor och med tanke på att denna förmåga inte är efterfrågad 
bedöms denna som olämplig.  

7 AVSLUTNING 
Avvägningen inför denna uppsats var antingen att se till hela ubåtens 
uppdragsspektrum eller att välja ut vissa uppdrag. Valet att ta hela spektrumet 
medgav en mera rättvisande helhetsbild hur adderande av denna UUV-funktion 
skulle påverka hela ubåtssystemet. Risken som togs med detta val var att 
uppsatsen skulle bli för ytlig. Nu i efterhand visar det sig att detta var ett bra 
val eftersom uppsatsen nu ger en helhetsbild över hur den nya funktionen 
påverkar ubåtens hela uppgiftsspektrum. Denna uppsats har förhoppningsvis 
bidragit till frågan runt om och hur en UUV-förmåga bidrar till 
operationskonsten inom ubåtsoperationer. Denna uppsats kan nu 
förhoppningsvis ligga som grund för fördjupade studier inom respektive 
ubåtsuppdrag. 

 

. 
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9 FÖRKORTNINGSLISTA 

ASW Anti-Submarine Warfare 

AUV Autonomous Underwater Vehicle 

CJTF Combined Joint Task Force 

CN3 Communication/Navigation Network Node 

CONOPS Concept of operations 

FFI Norska försvarets forskningsinstitut 

FOI Totalförsvarets forskningsinstitut 

FoRMA Forskning om Revolution in Military affairs 

FORCEnet Force Network 

HaR Hold at Risk 

IO Information Operation 

ISR Intelligence, Surveillance & reconnaissance 

KN3 Kommunikations- och  navigationsnätverksnod 

LPI Low-probability of intercept sonar 

MCM Mine countermeasures 

MS Maritime Shield 

NPS Naval Postgraduate School 

PP Protected Passage 

REA Rapid Environmental Assessment 

ROE Rules of Engagement 

SAS Syntetisk apertursonar 

TCS Time Critical Strike 

TKI Tiskritisk insats 

TRFL Taktikreglemente för flottan 

USR Underrättelse-, spanings samt rekognoseringsföretag 

USV Unmanned Sea Vehicle 

UUV Unmanned Undersea Vehicle 

 


