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Ubåten – ett system med unik förmåga? 
Kan något annat militärt svenskt system ersätta den svenska ubåten, vilken utrustats med 
luftoberoende maskineri? 

Sammanfattning 
Ett aktuellt ämne inom den politiska debatten idag, är neddragningar inom Försvarsmakten. Inom 
Miljöpartiet vill man lägga ner hela svenska ubåtsflottiljen. Syftet med uppsatsen är att studera 
behovet av ubåtar från ett svenskt Försvarsmaktsperspektiv. Uppsatsen har skrivits genom en 
komparativ process, med en kvantitativ ansats i analysen. Jag redovisar vilka förmågor som 
svenska ubåtar har och vilka förmågor Försvarsmakten skall ha. Krav på olika förmågor i 
Försvarsmakten kommer från den politiska nivån, militärteorin och doktriner. Svenska ubåtar har 
vissa förmågor, vilka de utnyttjar för att lösa tilldelade uppgifter. Inom Försvarsmakten finns fler 
system som kan lösa liknande uppgifter och jag jämför deras förmågor med de svenska ubåtarnas. 
Jämförelserna går till på det viset att förmågorna vägs mot vad militärteoretiker anser konstituera 
sjökriget, inklusive metoder och syften. De vägs även mot några Sveriges och några västerländska 
nationers marina doktriner. Slutligen jämför jag dem mot de krav på förmågor som svenska 
politiker ställer på Försvarsmakten. Arbetet behandlar uppgifter och krav på förmågor under såväl 
krig, som vid lägre konfliktnivåer, t.ex. Peace Support Operation. 
 
Resultatet visar att ubåten har en unik förmåga i att kunna uppträda dolt. I såväl krigsmässiga, men 
även i fredsmässiga operationer finns behov av denna förmåga. Därför kan inte andra svenska 
militära system ersätta de svenska ubåtarna. Det som alltså konstituerar behovet av ubåtar i 
svenska Försvarsmakten, är behovet av dolt uppträdande. Behovet framkallas bl.a. av politisk 
ovilja till egna förluster och förmågan att inhämta underrättelser. 
 
Nyckelord: konventionell, ubåt, luftoberoende, förmågor, littoral, 
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Abstract 
In this essay I have studied the need for submarines in the Swedish Armed Forces. I 
describe what capacities conventional submarine equipped with air independent 
machinery have. I also describe what capacities the Swedish Armed Forces should 
have due to political demands. Then I look upon the tasks a conventional Swedish 
submarine can have. And I find other Swedish existing military systems, with the 
same tasks, ore at least some of them are the same. After that I have to find out 
what capacities these systems have.  
 
All these capacities compares against the submarines capacities, together with what 
military theorist think constitute the war at sea. This includes methods and aims. I 
also compare these capacities with western European countries naval doctrines, as 
well as the Swedish maritime doctrine. Finally I compare these systems against 
demands the Swedish government have on the Swedish armed forces. The purpose 
with the comparisons is to see if those systems, with the same tasks as a Swedish 
submarine, also have the same capacities. This work treats tasks and demand on 
capacities in war and in lower intensive conflicts, for example Peace Support 
Operations. 
 
The result of my studies points out, that the submarine has a unique capability, 
when it can stay under the surface, hidden from the rest of the world in several 
weeks. The study shows that there is a need for these capacities, as well in 
peacetime, as in times of war. That’s why no other Swedish military system can 
replace the Swedish submarines. The need for capacities witch can hide from all 
other sensors, while collecting information, with low risks in human lives, is one 
example to what constitutes the need for conventional submarines, in the Swedish 
armed forces. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund – motiv för ämnesval 
Framtida krig till sjöss, i vår del av världen, kommer även fortsättningsvis att 
utkämpas kustnära. De kommer att genomföras på grunda vatten och i trånga sund 
inom mark-, sjö- och luftarenan. Hotet kommer att uppträda både under, på och 
över vattenytan. Allt sedan ubåtar uppfanns har de använts i både krig och fred. 
Inom svenska försvarsdebatten och framförallt från Miljöpartiet och Lars Ångström 
hävdas att det svenska ubåtsvapnet bör läggas ned. Om det svenska ubåtssystemet 
läggs ner, finns det då något, eller några andra idag existerande svenska militära 
system, som kan ta över ubåtarnas uppgifter? 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att studera behovet av svenska ubåtar från ett 
Försvarsmaktsperspektiv. Motivet till att jag valt detta ämne beror på att jag anser 
det vara aktuellt. Inom den politiska debatten pågår idag diskussioner om vilka 
neddragningar som skall göras inom Försvarsmakten. Företrädare inom Miljöpartiet 
anser att man bör lägga ner svenska ubåtsflottiljen. Samtidigt kan följande läsas i 
perspektivplanerna för svenska Försvarsmakten: 
 

”Inom Försvarsmakten finns idag inga andra system som 
sammantaget har ubåtens egenskaper. I det avseendet är 
ubåtssystemet unikt och kan heller inte efterliknas eller 
ersättas så länge dold militär verksamhet är en förutsättning 
för ett effektivt försvar”.1  

 
Detta avser jag empiriskt pröva i denna uppsats. Finns det andra svenska militära 
system som kan ersätta ubåtens förmågor och lösa samma uppgifter, i det område 
där svenska ubåtar uppträder? Jag har inte funnit någon studie där denna fråga har 
behandlats. Min avsikt med denna uppsats är att bidra till en bredare diskussion 
inom Försvarsmakten.  
 
Med ovanstående som bakgrund blir min problemformulering: 
- Kan något annat militärt svenskt system ersätta den svenska ubåten, vilken 
utrustats med luftoberoende maskineri? 
 
Som ett led till att finna svar på problemformuleringen söker jag även svar på 
följande delfråga: 
- Vad konstituerar behovet av konventionell ubåt i Sverige, i ett dåtids-, nutids- och 
framtidsperspektiv? För att svara på denna fråga måste ytterligare delfrågor 
besvaras. 
- Vilka uppgifter har svenska ubåtar? 
- Vilka andra svenska system eller enheter löser samma uppgifter? 
- Vilka förmågor har svenska ubåtar? 
- Vilka andra svenska system eller enheter har dessa förmågor? 

                                                 
1 Försvarsmakten, HKV, Årsrapport nr 7 från Perspektivplaneringen 2002-2003, ubil.6, s 46 
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1.3 Avgränsningar och begränsningar 
Vid instuderingen av doktriner begränsar jag mig till Sveriges, Storbritanniens och 
Norges marina doktriner. Det görs främst för att jag har studerat dessa under 
profileringen operationer och taktik – marin. Jag använder mig även av Tyskland, 
som dock inte har någon marin doktrin. Istället utnyttjar jag tyska officerares 
synsätt på marinens utnyttjande. Dessa tyska officerare innehar olika ledande 
befattningar inom den tyska marinen idag. Detta gör dem representativa för att 
påvisa hur den tyska marinens ubåtar är tänkta att utnyttjas. Dessa nationer är 
representativa för det västerländska synsättet på marint agerande. Nationerna ligger 
i norra och västra Europa, vilket gör att närheten är stor till Sverige. Som ett 
komplement till västerländskt tänkande använder jag mig även av f.d. sovjetiska 
marinchefen Gorshkov´s resonemang i teoridelen.  
 
Jag skriver uppsatsen utifrån militärteoretiska, doktrinära och politiska krav på 
förmågor och uppgifter inom en Försvarsmakt som Sveriges. Den ekonomiska 
inverkan på ett lands Försvarsmakt eller försvarsindustri behandlas inte. I syfte att 
föra ett logiskt resonemang och basera slutsatser på rationella teorier, ska inte 
ekonomi styra utvecklingen av uppsatsen. 
 
Systemen mot vilka mina jämförelser görs är avgränsade till att uppfylla följande 
kriterier. De är operativa i svenska Försvarsmakten idag. Detta beror på att 
resonemanget, om vilka system som idag kan ersätta ubåtar, bygger på befintlighet 
och inte på framtida önskade system. Även om dessa existerar utomlands bortser 
jag från det i mitt resonemang. Spaningssatelliter och obemannade farkoster med 
uppgifter som delas av ubåtar behandlas av denna anledning inte i uppsatsen. 
Systemen som jag jämför mot ubåt är korvetter, ubåtsjaktflyg, spaningsflyg, 
signalspaningsfartyg och helikopter med ubåtsjaktförmåga. Dessa svenska enheter 
kan lösa en eller flera av de svenska konventionella ubåtarnas uppgifter, vilket är 
den gemensamma nämnaren i uppsatsen. Vidare kan de operera över hela det 
området där även de svenska ubåtarna opererar. 
 
Ubåtsjaktfartyg begränsas till Korvetter, då dessa kan anses vara de mest 
användbara inom området ubåtsjakt från ytan. Eftersom det är dessa som är 
anmälda till det internationella styrkeregistret. 
 
Mineringsuppgifter delas av flera system inom Försvarsmakten. Korvetterna löser 
även denna uppgift, vilket väl täcker in minkrigs och amfibiekårens förmågor vid 
lösandet av denna uppgift. Därför kommer dessa inte behandlas vidare i uppsatsen.  
 
Systemen som behandlas i uppsatsen är de som idag är operativa med sina förmågor 
och delar uppgifter med de svenska ubåtarna. Samtidigt skall systemen kunna lösa 
en eller flera av ubåtens uppgifter, inom hela det område där svenska ubåtar 
uppträder. Anledningen är att annars kan inte systemet ersätta ubåten eftersom den 
opererar någon annanstans. Av denna anledning avgränsas Amfibieförbandet från 
denna uppsats. Jag är medveten om att inom amfibiesystemet kan flera av de 
aktuella uppgifterna lösas, vilka är liknande de som ubåtar löser. För att kunna 
ersätta ubåten, måste dock uppgiften lösas inom hela dess operationsområde. 
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1.4 Begrepp 
Doktrin 
En doktrin är föränderlig. Sker förändringar i omvärlden påverkas doktrinerna 
också. Doktriner syftar till att förmedla ett gemensamt förhållningssätt och 
nomenklatur, för användandet av militära medel och metoder.2 Doktrinen är en 
ledstång i fred, kris och krig. 
 
System 
System är en grupp/kombination av samverkande element organiserade för att möta 
ett eller flera uttalade syften och betraktas i denna uppsats som de tjänster de skall 
kunna utföra. I denna uppsats benämns enheter även som system. Enheterna är 
beroende av stödfunktioner vilka tillsammans bildar ett system. 
 
Luftoberoende maskineri (LOM) 
Motorer behöver syre för att förbränningsprocessen skall fungera. På ubåtar finns 
ett luftrör, vilken kallas för snorkelmast. Genom denna mast sugs luft ner till 
förbränningsmotorn, samtidigt som avgaserna skjuts ut genom densamma. De 
svenska ubåtarna är av konventionell typ. Detta innebär att de är utrustade med 
batterier för framdrift av en elmotor, vilken driver ubåten framåt eller bakåt. När 
dessa batterier behöver laddas används dieselmotorerna tillsammans med 
generatorer. Under denna period tvingas ubåten att förflytta sig strax under 
vattenytan för att snorkelmasten skall ha kontakt med luften. För att utöka ubåtens 
tid utan att behöva snorkla, kan det även installeras sk. luftoberoende maskineri. 
Exempel på luftoberoende maskineri kan vara kärnreaktorer, sluten diesel, 
bränsleceller och Stirlingmotorer. I svenska ubåtar finns Stirlingmotorn som 
tillsatsmaskineri, samtidigt som man har kvar det gamla framdrivningsmaskineriet. 
Detta har utökat de svenska ubåtarnas ulägestid, utan att behöva snorkla, med ett 
par veckor. För att Stirlingmotorn skall fungera medförs flytande syrgas och bränsle 
i tankar.  
 
Grunda, trånga och kustnära områden 
Benämningen kan jämföras med det engelska uttrycket littoral waters.3 Detta 
innebär kustområden som sträcker sig ut över havet ca. 400 km4, samt att området 
kan vara kombinerat med öar och vikar motsvarande svensk kust. Svenska ubåtar 
verkar i uläge i hela området, in till 25 meters bottendjup5. Det är denna 
definitionen som uppsatsen fortsättningsvis utgår från, när grunda, trånga och 
kustnära operationsområden behandlas.  
 
EU:s krishanteringsstyrka 
Från och med år 2003 skall EU kunna sätta upp en militär styrka på 60000 soldater 
som skall kunna klara av alla de så kallade Petersbergsuppgifterna. Här tillkommer 
sjö- och flygstridskrafter. Förbanden skall kunna vara på plats inom 60 dagar i ett 

                                                 
2 Militärstrategisk doktrin, 2002, förord 
3 Werner, Den Blå Boken, s.70 
4 Vice Admiral Blackham, Littoral War Conference, London, 2003; Tidskrift I Sjöväsendet, nr 1, 
2004, s.32 
5 C.1Ubflj Anders Järn, föreläsning för Försvarshögskolan ChP 03-05, Stockholm 040115 
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konfliktområde högst 4000 km från Bryssel och insatsen skall ha en uthållighet om 
minst ett år.6 Idag är området utökat. Petersbergsuppgifterna omfattar7: 
 

• Separation of parties by force (Peace Enforcement, PE) 
• Conflict prevention (Peace Keeping, PK) 
• Humanitarian aid 
• Evacuation of citizen 

 
Herravälde till sjöss och Kontroll till sjöss 
Ett svenskt uttryck för engelskans Command of the Sea är Herravälde Till Sjöss 
(hädanefter HTS). Uttrycket innebär att någon har större makt över ett havsområde 
än den andre.8 Utövas HTS inom ett viss begränsat område och under en begränsad 
tid kan uttrycket Kontroll Till Sjöss (hädanefter KTS) användas. Att inneha någon 
grad av kontroll i ett havsområde är ett måste för att kunna agera inom det. KTS är 
inget absolut tillstånd utan kan variera över tiden. 
 

1.5 Metodredovisning 
Uppsatsen är utformad av en teoridel med militärteoretikers syn på sjökrigföring 
och västerländska doktriner med synsätt på marint agerande. Här framkommer vilka 
förmågor som bör finnas inom svenska Försvarsmakten, samt vilka uppgifter som 
ubåtar har både nationellt och internationellt. Därefter följer en del med krav på 
krigföringsförmåga och vilka behov av operativa förmågor som svenska 
försvarsmakten har, med svensk ubåt i fokus. Detta innebär att förmågorna som 
ubåten har styr de uppgifter som den kan lösa. Därför jämförs ubåt med andra 
svenska militära system med liknande uppgifter. I analysdelen undersöker och 
jämför jag hur väl dessa andra system kan ersätta ubåtar. Hur väl de kan lösa 
uppgifterna beror till stor del av vilka förmågor respektive system har. I analysen 
använder jag mig av en komparativ metod, där jag systematiskt jämför 
ingångsvärdena från teori, doktrin, krav på förmågor och uppgifter som ubåten 
löser, mot de andra systemen. Jämförelsen utmynnar i en till viss del kvantitativ 
analys i den efterföljande diskussionen. Här används de dragna slutsatserna, för att 
jämföra utfallet från analysen med militärteorin, doktrinerna, synsätten och behovet 
av förmågor. Avslutningsvis ges svar på frågeställningar samt förslag för vidare 
undersökningar.  
 
Militärteorier och doktriner 
Genom att beskriva och belysa olika aktuella militärteoretiska och historiska 
principer bygger jag upp en grund om vad sjökriget syftar till. Vilka metoder som 
finns att använda i sjökriget, var kriget sker och vilka principer som gäller enligt 
erkända militärteoretiker. Jag belyser även syfte och vilka metoder som används vid 
lägre konfliktnivåer än krig. Detta gör jag för att visa på användbarheten av de 
redovisade systemen, även idag då det inte är krig, för att senare kunna fastställa 
behovet av förmågor inom svenska Försvarsmakten. För att kunna diskutera och i 
analysen använda mig av begrepp och teorier om hur marina stridskrafter utnyttjas 

                                                 
6 Årsrapport från Perspektivplaneringen 2000-01( PERP rapport5), s.19 
7 FM deltagande i europeisk krishantering, ver.7(2002-12-09) 01852:73052 
8 Werner, Den blå boken – Marina stridskrafter ur ett militärteoretiskt perspektiv, Stockholm 2002, 
s 40-41 
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ur ett militärteoretiskt perspektiv, behandlar jag teorin generellt i ett enskilt kapitel. 
Jag redovisar vad kända och erkända officerare och militärteoretiker har skrivit om 
sjökrig. Deras grundläggande och erkända teorier använder jag senare bland annat 
som urvalsfaktorer i analysdelen. 
 
Med hjälp av Norges, Tysklands, Storbritanniens och Sveriges doktriner på 
operativ och taktisk nivå, belyses betydelsen av ubåtar, samt vilka uppgifter dessa 
har. Storbritannien har inga konventionella ubåtar idag. Däremot är de den största 
sjönationen i Europa. Av den anledningen anser jag att dess marina doktrin 
förstärker trovärdigheten i min uppsats. Tyskland har ingen marin doktrin. Som 
ersättning använder jag mig av tyska marinofficerares och professorers 
föreläsningar och artiklar, vilka kan anses företräda tyska synsättet på marinens 
agerande. Dessa doktriner och synsätt skall sedan användas i analysen för att påvisa 
om stater har behov av ubåtar vid sina marina operationer. 
 
Redovisning av förmågebehovet 
Vidare påvisar jag hur krigföringsförmågan bygger på olika faktorer. Dessa faktorer 
bygger i sin tur på militärteorin. I Sverige har Försvarsmakten sin grund för 
agerande i manöverteorin. För att kunna agera krävs operativa förmågor. Dessa 
förmågor skall finnas inom Försvarsmakten som helhet och inte av en individuell 
enhet. Jag använder ändå dessa som urvalsfaktorer, i syfte att visa på graden av 
användbarhet mellan de jämförda enheterna. Denna jämförelse sker i analysdelen 
ihop med kraven på förmåga från militärteorierna och doktriner. 
 
Systembeskrivning 
I denna del beskriver jag de svenska ubåtarnas förmågor och vilka uppgifter de 
löste tidigare och löser idag. Jag redovisar även vilka andra svenska system som 
löser samma uppgifter och av den anledningen kanske kan ersätta de svenska 
ubåtarna. Dessa system kan ha samma eller delvis samma förmågor vilket även ska 
belysas. Jag beskriver även systemens fördelar och begränsningar. Slutsatserna som 
dras vid varje system används senare i analysen. 
 
Analys 
Analysen består i en systematisk jämförelse av materialet, vilken utmynnar i en till 
viss del kvantitativ analys. Den har bärighet mot teorianknytningen med 
sjöteoretiker, doktriner, synsätt på marint agerande samt kravet på förmågor som 
ställs på den svenska Försvarsmakten. Med detta som grund genomförs flera 
jämförelser mellan ubåtarnas förmågor och andra system som delar dessa förmågor. 
Jämförelser görs också med enheterna mot de uppgifter som ubåten är satt att lösa. 
Analysen görs mot två olika krisnivåer som innebär fredsfrämjande operationer i 
internationellt samarbete samt krig. De militära basfunktionerna, vilka även de 
härstammar från militärteorin, används delvis i analysen som mätverktyg. 
 
Diskussion 
I diskussionen används slutsatserna som dragits av resultaten i analysdelen. Dessa 
slutsatser vägs mot doktriner och synsätt på marint agerande. De jämförs även mot 
militärteorin samt mot behovet av förmågor. Utifrån ett operativt, men även taktiskt 
perspektiv, framgår det om ubåten är en resurs man behöver eller kan avvara. Det 
framgår även om något annat svenskt system kan ersätta den svenska 
konventionella ubåten, vilken utrustats med luftoberoende maskineri. 
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Resultat 
I den avslutande delen svarar jag på mina frågeställningar samt ger förslag på 
vidare undersökningar. 
 
Modell: 
 
Militärteorier, doktriner 
och krav på förmågor: 
 
 
 
 
Systembeskrivning:  
 
 
 
Analys: 
 
 
 
Diskussion och resultat: 
 
 
 
 

1.6 Material och källkritik 
Underlaget jag använder består av öppna artiklar, rapporter, studier, doktriner, 
facktidskrifter och böcker, utgivna av svenska och utländska intresseorganisationer, 
officerare och försvarsindustrianställda. Dessa underlag är att betrakta som s.k. 
”levande dokument”, vilket innebär att de riskerar att snabbt föråldras. Delar av 
källitteraturen kan uppfattas som subjektiv. Jag anser dock att mängden av artiklar 
och rapporter minimerar risken att bakgrundsmaterialet skulle forma uppsatsen med 
subjektiva värderingar. En stor del av underlaget som jag använder mig av har 
gjorts inom Försvarsmakten och Försvarsdepartementet. Detta underlag bedömer 
jag vara Försvarsmaktens och Regeringens officiella synpunkter.  
 
Underlaget som består av militärteoretisk litteratur, med marin anknytning, anser 
jag vara mer objektiv samt har en längre giltighet, då det är av mer allmängiltig 
karaktär.  
 
Vidare så finns även risk för att den ryska litteraturen dels är gammal, kalla krigets 
dagar, samt kan vara belagd med viss censur. Jag anser dock att teorin med en 
balanserad flotta är så trovärdig, att denna litteratur inte påverkar min uppsats på ett 
negativt sätt 

Ubåts förmågor 
och uppgifter 

Andra systems 
förmågor och uppgifter
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och doktriner

Analys med 
bedömningar 

och jämförelser

Diskussion 

Resultat med svar på frågeställningar
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2. Militärteori 

2.1 Inledning 
Nedanstående författare har valts på grund av att de är erkända och betydande 
teoretiker, inom ämnet militärteori, på Försvarshögskolan i Sverige. Vidare har de 
stor internationell läsekrets, vilket gör det rimligt att anta att deras skrifter har haft 
stor påverkan på utformning av och agerande med marina stridskrafter. Författarna 
kan sägas representera både öst och väst under kalla krigets dagar och tidigare. 
Samtliga berör mitt ämne med avsevärd tyngd. Vego belyser argument för en flotta 
med förmåga att verka i trånga och grunda kustområden, vilket stämmer väl med 
den svenska marinens förutsättningar. Corbett utvecklade och systematiserade 
resonemanget kring de militära medel och metoder som bör tillämpas i sjökriget. 
Gorshkov skriver om vikten av att ha en balanserad flotta. Detta resonemang 
använder jag mig av i slutdiskussionen, för att ge ett logiskt svar på 
frågeställningen. Avslutningsvis använder jag mig av Huges principer, vilka 
underbygger de militära basfunktionerna. Dessa basfunktioner fungerar senare som 
mätverktyg i min analys. 

2.2 Sir Julian Stafford Corbett 
Corbett, Julian S (1854-1922) engelsk historiker. Corbett som var välbärgad 
behövde inte efter avslutade juridikstudier försörja sig, utan ägnade sig istället åt 
omfattande resor. Åter i England hängav han sig åt historieforskning och 
författarskap vilket 1889 resulterade i hans första större verk, Sir Francis Drake. C 
hade ingen militär anknytning men han anslöt sig till Navy Records Society. Han 
ägnade sig huvudsakligen åt sjökrigets utveckling från Drake till VK I. Undantaget 
var hans berömda ”Some Principles of Maritme Strategy” samt den omfattande 
officiella historieskrivningen av sjökriget under VK 1. Han dog utan att ha hunnit 
fullborda detta arbete. Förutom sitt författarskap deltog C livligt i den sjömilitära 
debatten. C utvecklade resonemangen kring de mål, medel och metoder som bör 
tillämpas i sjökriget och gav den brittiska flottan dess första strategiska doktrin i 
början av 1900-talet.9 
 
I 1995 års brittiska marina doktrin kan man läsa att Corbetts idéer mottogs med viss 
skepsis när de lanserades. Han beskylldes också av vissa för att via sina principer 
om avgörande slag ha orsakat nederlaget vid Jutland. I dag anses dock Corbetts 
idéer ha stor påverkan på den brittiska doktrinen.10 Trots att C av vissa bedömare 
anses vara obetydlig som strategisk tänkare och en andra klassens militär- och 
marinfilosof anser författarna till den brittiska marina doktrinen att han är den mest 
användbara strategen idag.11 
 
Syftet med maritima operationer är att ta eller bestrida Herravälde Till Sjöss 
(hädanefter HTS). Eller att utöva kontroll över sjötransportvägarna, oavsett om 

                                                 
9 Smedberg, Om sjökriget, 1996, s. 78 
10 British Maritime Doctrine, 1995, s. 177 
11 Ibid, s. 178 
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totalt HTS är uppnått eller inte.12 Med denna indelning kan man knyta olika 
metoder till syftet med operationer.13  
 
Metoder för att upprätta HTS; 

• Söka ett avgörande slag; Här finns två problem. Hur ska jag få motståndaren 
att ta strid då jag är styrkeöverlägsen? Hur ska jag föra en defensiv strid utan 
att motståndaren varken framtvingar ett avgörande slag eller når sin 
målsättning med striden? 

• Genom blockad; Huvudsyftet är att tvinga ut motståndarens sjöstridskrafter 
till ett avgörande slag. 

 
Metoder för att bestrida HTS; 

• ”Fleet-in-Being”; Genom aktiva defensiva åtgärder hindra motståndaren 
från att upprätta eller utöva herravälde. Detta sker genom att alltid finnas, 
göra nålstick och hela tiden hota motståndaren. 

• ”Minor counter-attacks”; Mindre motåtgärder som uppkommit på grund av 
teknikutvecklingen i samband med torpeden, offensiva mineringar och även 
utvecklingen av ubåtar som vapenbärare av dessa tekniker. 

 
Metoder för att utöva HTS; 

• Försvar mot invasion 
• Sjöfartskrig 
• Anfall, skydd och understöd av militära expeditioner från havet 

 
Utgångspunkten ligger i de resonemang som förekom på strategisk nivå, avseende 
normaltillståndet i sjökriget; den ständiga kampen kring herraväldet. En nation som 
är för svag för att säkerställa herravälde med offensiva operationer, kan ändå 
bestrida herraväldet genom att inta en generell strategisk defensiv hållning. I 
underkapitlet ”minor counter-attacks” för C en mycket kort diskussion kring 
metoden, där huvudbudskapet är att den moderna teknikutvecklingen troligen 
kommer att innebära en utökad möjlighet till användning av metoden, syftande till 
att upprätta herravälde. Avslutningsvis menar C dock att det främst är en metod, för 
att utöva eller bestrida herravälde. Osäkerhetsfaktorn är tillkomsten av torpeden och 
ubåten. Den generella slutsats han drar är vikten av exakta underrättelser för att få 
optimalt utfall av en modern ”minor counter-attack”. C har på senare år fått viss 
kritik för att han inte insåg potentialen som finns hos ubåtar, avseende de 
påverkansmöjligheter det dolda uppträdandet ger. Jag anser dock att tillstånden och 
metoderna är så allmängiltiga och viktiga att dessa faktorer ska vara med vid 
jämförelsen mellan enheterna. 

2.3 S. G. Gorshkov 
Sergei Georgevich Gorshkov (1910-1988) började i flottan 1927. Han tjänstgjorde 
både i Svartahavsflottan och längre österut i Stillahavsflottan. Under det stora 
fosterländska kriget tjänstgjorde han huvudsakligen vid Svarta havet och sjön Azov. 
Här arbetade han för första gången tillsammans med Leonid Brezhnev. 1955 gjorde 
Khrushchev honom till ställföreträdande marinchef över den Sovjetiska marinen. 
Året därpå blev han marinchef, vilket han därefter var under drygt 30 år. Han var 
därmed den ledande personen bakom Sovjets enorma militära marina utveckling. 
                                                 
12 Corbett, Some principles of Maritime Strategy, s 164-166 
13 Ibid, s 165-166 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS Beteckning 19100:2045 
Örlkn Olle Kolb 2004-06-04 Sid.12 (57) 
 
Vidare förespråkade han en aktiv utrikespolitik med därav följande krav på insatser, 
för att förstärka den sovjetiska flottan. Detta ledde till att han övertalade 
Khrushchev att godkänna utvecklingen av Sovjetiska flottan, från att vara ett 
kustförsvar till att bli en global marin. På det sätt som den sovjetiska staten var 
uppbyggd och fungerade, uttryckte sig sannolikt G med samma uppfattningar som 
statsledningen. Han berör mestadels de strategiska ubåtarna och balansen inom 
marinen. Men faktum kvarstår att under hans ledning byggdes även den 
konventionella ubåtsflottan ut. 
 
Kärnpunkten i statens sjömakt är möjligheten att använda och utnyttja världshaven, 
i syfte att gagna statens intressen.14 Med andra ord menar G att politiken är målet 
och flottan är medlet för att uppnå rörelsefrihet över havet samt att skydda 
rörelsefriheten, vilken indirekt ökar välståndet i moderlandet. Stater utformar sina 
flottor efter egen förmåga, erfarenhet och hur de uppfattar omvärldshotet. Man 
utgår då efter vilka uppgifter som politikerna ålägger sin flotta och vilka landets 
ekonomiska möjligheter är.15  
 
Allt eftersom människan lärt sig känna och behärska havet, har dess användning för 
militära ändamål ökat. I våra dagar har möjligheterna att föra krig till sjöss ökat i 
otrolig grad. I stället för sin tidigare roll, nämligen att vara skådeplats för 
sammandrabbningar mellan krigförande sjöstridskrafter, i kampen om 
sjökommunikationerna, har haven nu förvandlats till stora områden för utskjutning 
av marina ballistiska robotar från ubåtar, och startplats för flygföretag, utgående 
från slagstyrkor av hangarfartyg.16 Härmed utgör striden till sjöss numera en viktig 
del av den väpnade kampen som helhet. 
 
Tyskland tillgrep ubåtsblockad redan i början av VK I, men då något obeslutsamt. 
Under 1917 växte förlusterna för motståndaren, där ersättningsbyggandet endast 
motsvarade 10 procent. Under krigets sista skede sjönk effektiviteten eftersom tyska 
krigsledningen, vilken lagt huvuduppgiften på enbart ubåtarna, undlät insättandet av 
flottans övriga resurser och andra stridskrafter för understödsverksamhet. Detta 
upprepades även under VK II. Ubåtarna lämnades ensamma och de synergieffekter 
som kan erhållas, då balans mellan sjöstridskrafterna råder, nåddes aldrig.17 Men 
oavsett att huvudmålet inte nåddes, visade ubåtarna ändå stort inflytande på krigets 
allmänna förlopp. 
 
Ingen stat kan göra obegränsade investeringar i försvarsmateriel. Begränsningarna 
innebär att av det stora antal uppgifter, som nya vetenskapliga landvinningar 
aktualiserat, måste de väljas vilka är oumbärliga för att hålla flottans beredskap på 
erforderlig nivå. Sedan VK II har Sovjetiska ubåtar övergått till att vara en 
vapengren. De har blivit basen för flottans väpnade styrkor. Genom att ge prioritet 
åt utvecklingen av ubåtsvapnet blev det möjligt att på kortaste tid öka den sovjetiska 
flottans slagkraft i betydande grad.  
 

                                                 
14 Gorsjkov, Statens sjömakt, s 13 
15 Ibid, s 75 
16 Ibid, s 76 
17 Ibid, s 119, 129 
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Övervattensfartygen förblir det grundläggande och till viss del enda stridsmedlet, 
för att trygga operationsfriheten för ubåtarna. Både VK I och II visade att de hade 
fel som påstod, att ubåten genom sin förmåga att operera dolt, själv skulle 
säkerställa sin osårbarhet.18 Numera är Sovjetiska flottans övervattenstridskrafter i 
stånd att självständigt eller i samverkan med ubåtar och flyg lösa uppgifter både till 
havs och i begränsade operationsområden. En mindre men rätt balanserad flotta är 
ibland starkare än en större men obalanserad. Detta beror på att samverkan mellan 
den mindres olikartade stridskrafter har en välgörande inverkan. 
Balanseringsproblemet kräver stora materiella utgifter, eftersom det faktiskt rör sig 
om att skapa en flotta som staten behöver. Som helhet kan man säga att flottans 
segrar beror på konsten att använda dess stridskrafter, i det krig för vilken den 
skapats. Här har balanseringsproblematiken stor betydelse.19 

2.2 Milan N. Vego 
Professor Milan Vego var instruktör på Defense Intelligence College (1985-91) och 
instruktör på the War Gaming and Simulations Center, National Defense University 
(1989-91) innan han kom till US Naval War College 1991. Han har även arbetat på 
Center for Naval Analyses (1985-87) och Foreign Military Studies Office (formerly 
Soviet Army Studies Office), Ft. Leavenworth (1987-89).  
 
Vego har skrivit flera böcker. Soviet Navy Today publiserades 1986; Soviet Naval 
Tactics publicerades 1992; och The Austro-Hungarian Navy 1904-1914 
publiserades 1996. Professor Vego’s senaste bok Naval Strategy and Operations in 
Narrow Seas publiserades 1999. Han är även en frekvent bidragsgivare till många 
facktidskrifter och tidningar.20 
 
Genom historien har det visat sig att kontroll till sjöss eller avsaknad av kontroll till 
sjöss, i begränsade havsområden och trånga passager, har haft en betydande roll, i 
vissa fall avgörande, på krigföringen i land.21 Krig till sjöss har mestadels 
genomförts kustnära till kontinenter och öar. De flesta handelsfartyg som sänkts av 
ubåtar, men även ubåtssänkningar, har skett nära mötespunkter eller noder mellan 
sjöfartsförbindelser, t.ex. sund eller angöringsleder mot stora handelshamnar. 
Majoriteten av de krigförande staternas ytstridsfartyg som sänktes eller skadades 
under VK II, var i ett område där det inte var djupare än 600 fot.22 Orsaken till detta 
är att flottor i alla tider, i princip alltid haft uppgifterna att skydda transporter, sätta 
iland trupper eller att förhindra att motståndaren kan invadera eget territorium från 
havet. Trots teknikutveckling på sensorer, framdrivning och vapen, har det visat sig 
enklare att hindra eller förgöra en motståndare nära kusten, än att leta upp honom 
ute på öppna oceaner. Dessa kustnära områden karakteriseras av att de är relativt 
grunda. Det kan vara helt eller halvt inneslutna hav, där utrymmet är begränsat.  
 
De stora nationerna med bluewater navies23 saknar ofta de kapaciteter som krävs 
för att i framtiden skydda sig mot de hot, som kan förekomma mot egna enheter vid 
stora sjöoperationer, i samband med ett krig med en kuststat eller dess allierade. 
                                                 
18 Gorsjkov, Statens sjömakt, s 223 
19 Ibid, s 309 
20 http://www.nwc.navy.mil/jmo/Faculty/bios/vegom.htm 
21 Vego, Naval Strategy and Operations in Narrow Seas, England 2003, s 8 
22 Ibid, s xv Preface 
23 Blue water benämns havsområdet mellan kontinentalsocklarna. 
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Dessa nationers sjöstyrkor innehåller fartyg med utrustning och sensorer vilka är 
anpassade för stora bottendjup och mycket stor sjögång. I trånga grunda vatten 
krävs mindre fartyg och andra sensorer. Dessa kapaciteter kan i framtiden småstater 
bidra med t.ex. från EU:s krishanteringsstyrka vid en Peace Support Operation 
(hädanefter PSO). 
 
Enligt V skall en flotta som är optimalt utformad för begränsade och helt eller 
delvis inneslutna hav, vara sammansatt av konventionella ubåtar, lätta styrkor, 
amfibiestridskrafter, minkrigsförband, landbaserade helikoptrar och 
flygstridskrafter.24 Vidare så menar han att smygtekniken25 och multirollkonceptet 
skall utnyttjas på enheterna. V går även djupare in på ubåtarnas roll i inneslutna och 
grunda hav, där han drar en parallell mellan Östersjön och Persiska viken. Här 
menar han att de konventionella ubåtarna på 1000 ton är idealiska för övervakning, 
spaning, anfall, minering och för att genomföra specialoperationer.26 Han drar även 
slutsatsen att en atomubåt bör ha svårt att hävda sig, vid en duell med en modern 
konventionell ubåt. 

2.5 Wayne P Hughes Jr 
Wayne P. Hughes Jr.27 undervisar i taktik vid Naval Postgraduate School i 
Monterey, Californien. Han har varit professor sedan 1979 och har skrivit ett antal 
böcker och artiklar angående maritima operationer. Han har under sin 30-åriga 
karriär inom marinen tjänstgjort som operationsofficer vid olika staber, varit 
fartygschef på minsvepare och jagare, samt jobbat som lärare på Naval Academy. 
Han har även haft befattningar i försvarshögkvarteret Pentagon samt tjänstgjort som 
chef för utbildningar inom flottan. H utvecklade principer, vilka utgör stor del av 
grunden till de militära basfunktionerna, dessa behandlas t.ex. i militärstrategisk 
doktrin. Då min undersökning till stor del bygger på dessa basfunktioner har jag 
även valt att redovisa denna militärteoretiker. 
 
Han menar att marin taktik bygger på fem huvudprinciper.28 H anser att sjökriget i 
huvudsak handlar om utnötning, vilket är hans första princip. Här har förmågan att 
avge välriktad eldkraft, förmågan att genomföra motåtgärder och förmågan till 
skydd stor betydelse. Underrättelser för att lokalisera fienden i syfte att kunna 
bekämpa honom är den andra. Även här har förmågan att sätta in motåtgärder mot 
motståndarens underrättelseförmågor en stor betydelse. Ledning och förmåga till 
ledningskrigföring, i syfte att samordna spaningsresurser och vapensystem så att 
motståndaren kan bekämpas är den tredje. Vidare så anser H som sin fjärde princip 
att sjöstrid är duellstrid där det gäller att skjuta och träffa först. Den sista innebär att 
manövern eller rörligheten skall utnyttjas, för att nå bästa position inför spaning 
eller eldgivning. 

2.5 Slutsatser 
Dessa fyra militärteoretiker ger tillsammans en god bild över hur t.ex. en svensk 
marin bör vara uppbyggd och vad maritima operationer syftar till. Några av dem 

                                                 
24 Vego, Naval Strategy and Operations in Narrow Seas, England 2003, s 297 
25 Internationellt benämns som stealth. Konstruktion som minimerar bl.a. radarreflektion 
26 Vego, Naval Strategy and Operations in Narrow Seas, England 2003, s 297 
27 Hughes, Wayne P, 1930 - 
28 Hughes, Fleet Tactics and Costal Combat, 2000, s 174-175 
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trycker på ubåtens förmåga i detta sammanhang. Bredden dessa militärteoretiker ger 
visar vad syftet med sjökriget är. Vilka metoder som leder mot detta syfte. Vad som 
krävs för att kunna använda metoderna i form av basfunktioner. Samt vilka 
förutsättningar som måste råda för att utnyttjandet av sjöstridskrafterna skall bli 
optimalt. 
 
Detta innebär att ett visst mått av HTS måste bedrivas för att kunna agera inom ett 
operationsområde. Utövande av totalt HTS är näst intill omöjligt, om motståndaren 
har ubåt till sjöss. Ubåtar kan, enbart på grund av deras existens, påverka 
operationer och på det sättet bestrida motståndarens HTS. Samtidigt förefaller det 
som att avsaknad av egen ubåt, innebär att HTS aldrig kan uppnås, eftersom 
dimensionen under vattenytan endast i begränsad form påverkas. 
 
Vegos teorier visar att de svenska marina systemen är optimerade för att verka vid 
krishantering i framtiden. Förmågorna som vi har skapat under flera århundraden i 
omgivningen kring Sverige, är även användbara längs andra kuster med trånga och 
grunda hav. 
 
Det måste råda en balans mellan ytstridsenheter och ubåtar enligt Gorshkovs 
resonemang. Men samtidigt är det viktigt att det råder en balans genom hela 
svenska Försvarsmakten om vi skall kunna bedriva operationskonst i framtiden. 
Gorshkovs resonemang talar emot att Sverige skall inrikta Försvarsmakten mot 
enbart specialkompetenser, för att öka den internationella efterfrågan efter våra 
resurser. En specialisering kan innebära att obalans råder, vilket i sin tur betyder 
svårigheter att öva nationellt, samt att de synergieffekter inklusive det skydd, som 
flera system tillsammans skapar uteblir. 
 
Vidare visar Hughes på vikten av basfunktionerna, även om han använder ordet 
principer i stället. Dessa har direkt bärighet på krigföringsförmågan. För att 
överhuvudtaget kunna påverka motståndaren i en konflikt måste resurser finnas för 
verkan. För att sätta in denna på rätt plats måste rörligheten finnas. Skydd behövs 
för att motstå verkan. Underrättelser och ledning är även de viktiga funktioner. 
Uthålligheten nämns inte, dock anser jag att den funktionen är av mycket stor vikt 
för sjöstridskrafterna, vilkas fart är relativt låg, samtidigt som det ofta kan vara stora 
avstånd till baserna.  

3. Doktriner och synsätt på utnyttjande av ubåtar 
Inledning 
Detta kapitel består av en inledning som förenklat beskriver mål och metoder för 
sjökrigföring. Därefter återges en kort historisk återblick om hur ubåtsutvecklingen 
drivits framåt. Denna inledning är avstampet för att sedan visa på hur 
Storbritannien, Tyskland, Norge och Sverige anser att deras sjöstridskrafter ska 
agera med och mot ubåtar. Synsätten bygger på doktriner, artiklar och föreläsningar 
från respektive lands publikationer och aktiva sjöofficerare.  
 
Den marina krigföringen handlar om utnyttjandet och samordning av maktmedel 
under, på och över vattenytan, från och mot land. Målet kan vara att skapa kontroll 
över maritima områden i syfte att kunna utnyttja dem obestritt vid genomförande av 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS Beteckning 19100:2045 
Örlkn Olle Kolb 2004-06-04 Sid.16 (57) 
 
operationer.29 Metoderna kan variera beroende på vilka resurser som är tillgängliga 
eller hur underrättelseläget ser ut. En metod är att slå ut motståndarens samtliga 
stridsenheter som kan påverka operationer i det definierade området. En annan 
metod är att upprätta blockad, för att på så sätt hindra motståndaren från att utnyttja 
sina stridskrafter inom definierat område. 
 
När målet att skapa kontroll är genomfört kan det fortsättningsvis vara att utöva 
kontroll över det definierade operationsområdet. Att utöva kontroll kan göras 
oavsett om man i förväg per definition har etablerat kontroll eller inte. Det är en 
fråga om graden av risktagning.30 I detta begrepp innefattas förmågan att 
kontrollera området i samtliga dimensioner, vilket kräver ett gott informationsläge 
och förmåga att kunna insätta resurser var och när de än behövs. Aktören som 
utövar kontroll över ett maritimt område kan obehindrat utnyttja detta för sina 
syften.31 Olika metoder finns för att utöva kontroll bl.a. insatser från havet mot kust, 
handelsblockad eller försvar mot invasion.32  
 
Om en aktör saknar förmågan eller viljan att skapa och därefter utöva kontroll, kan 
målet med dess maritima krigföring i stället vara att bestrida motståndarens 
kontroll. Metoder för detta kan vara raidföretag, fleet in beeing eller sjöfartskrig. 
Med fleet in beeing menas att aktören aktivt undviker, eller förhindrar att en 
konfrontation uppstår med motståndaren, i syfte att bevara sina marina styrkor för 
att dessa skall binda eller utgöra hot för motståndaren över tiden.33 
 
Dessa tre övergripande syften med sjökriget nämligen att etablera, utöva eller 
bestrida kontroll är klassiska och framhålls än idag av moderna militärteoretiker.34 
Metoderna för att uppnå dessa mål är flera och några har nämnts. Ytterligare syften 
med marina stridskrafter i ett operationsområde kan vara vid lägre konfliktnivåer än 
krig, nämligen i fredsfrämjande syfte, sk. fredsfrämjande operationer. Metoderna 
för operationer som dessa kan vara marin diplomati eller maktuppvisning, i syfte att 
förhindra att konflikter uppstår eller dämpa kriser som redan uppkommit35. 
 
Ubåt i ett historiskt perspektiv 
De första torpederna hade en förhållandevis kort räckvidd (350-400 m). Det fanns 
alltså ett behov av en vapenbärare som osedd kunde komma tillräckligt nära sin 
motståndare för att vapnet skulle nå fram.36 De första åren av sin existens var 
ubåten en farkost som färdades och anföll på havsytan, för att därefter inta uläge för 
att gömma sig och undkomma sina motståndare.37 I uläge gick de aldrig djupt. Det 
var först under mitten på 40-talet som de opererade på större djup än de var långa. 

                                                 
29 Corbett, Some principles of Maritime Strategy, s.63 
30 Werner, Christopher, DEN BLÅ BOKEN – Marina stridskrafter ur ett militärteoretiskt perspektiv, 
s 47 
31 Marin doktrin och maritima operationer, (hädanefter MMO 03), s.64 
32 Werner, Christopher, DEN BLÅ BOKEN – Marina stridskrafter ur ett militärteoretiskt perspektiv, 
s 47 
33 MMO 03, s.64 
34 Werner, Christopher, DEN BLÅ BOKEN – Marina stridskrafter ur ett militärteoretiskt perspektiv, 
s 46 
35 Ibid, s 56-57 
36 Gustaf von Hofsten, Jan Waernberg, ÖRLOGSFARTYG - Svenska maskindrivna fartyg under tretungad 
flagg, s 32 
37 Lindsjö, Ronny, Marinhistoria, s 393-395. 
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Under VK II utvecklades radarn vilket gjorde att ubåtarna tvingades att stanna 
längre tider under ytan. Snorkelmasten uppfanns för att möjliggöra att ubåten skulle 
kunna ladda sina batterier i uläge. Problemet är att snorkelmasten kan upptäckas av 
bland annat radar. Med atomreaktorns intåg erhålls en uthållighet under vattenytan, 
som i stort sett bara begränsas av de mänskliga psykologiska och fysiologiska 
faktorerna. Fram till 1950-talet hade ubåtars främsta uppgift varit att anfalla 
ytstridsfartyg och handelsfartyg. Denna roll finns kvar än idag men sedan 
ballistiska- och kryssningsrobotar kan avfyras från ubåtar har ännu en uppgift 
infunnit sig. Nämligen den att bekämpa mål på land och speciellt mål i 
motståndarens hemland. En tredje roll som ubåten har är att jaga och förstöra 
motståndarens ubåtar. Till dessa roller kan även tillföras förmågan till 
avskräckning, genom hotet med kärnvapen. Även underättelseinhämtning och 
övervakning är uppgifter vilka ubåtar tilldelas. 
 
Värdet av att utnyttja ubåtar visade sig inte minst under Falklandskriget 1982, där 
Storbritanniens ubåt, HMS Conqueror, sänkte Argentinas kryssare General 
Belgrano.38 Efter denna händelse lämnade inga Argentinska ytstridsenheter sina 
kustfarvatten, för att hota den brittiska flottan. Den Argentinska flottan hade å andra 
sidan också ubåtar, vilka ansågs utgöra ett hot mot brittiska sjöstyrkan under hela 
kampanjen.39 Chefen för den brittiska slagstyrkan valde att bortse från hotet under 
uppgiftens lösande, för att ta itu med det om och när det väl uppstod i form av att 
någon enhet torpederades. Som exempel kan nämnas att helikoptrar användes 
normalt för transporter och andra uppgifter än fri ubåtsjakt.40 Denna risktagning 
visade sig vara lyckad då ubåtshotet aldrig aktualiserades. Dock hade befälhavaren 
fått underrättelser om att en fientlig ubåt kunde komma att ligga i bakhåll, om en 
eventuell räddningsoperation av HMS Sheffield skulle komma till stånd. Det ledde 
till att det området undveks av de brittiska ytfartygen. 41 

3.1 Storbritannien 
Som underlag för studier av Storbritanniens marina doktrin har BR 1806, utgåva två 
använts. ChP 02-04 Profilering operationer/taktik-sjö har emellertid genomfört 
besök hos Maritime Warfare Centre (hädanefter MWC) i Storbritannien. På MWC 
genomfördes föreläsning om BR 1806 utgåva tre, vilken har lämnats till tryckeri.42 
Budskapet den tredje utgåvan ger syns redan på omslagsbilderna (fram och 
baksidan) – ”Sea control and Power projection” – vilket anses vara Royal Navy:s 
huvuduppgifter. Doktrinen är indelad i fyra delar vilka beskrivs som marin del, 
försvarsgemensam del, allierad del och en multinationell del. Målet med Royal 
Navy är att tillgodose nationell säkerhet. Detta innebär säkerhet för UK 
medborgare, även utomlands, samt försvar mot terrorism. Detta löses ensam eller 
ihop med allierade NATO-medlemmar eller icke NATO-medlemmar. För att ha 
tyngd bakom denna politiska ambition behövs expeditionella styrkor.43 Jag kommer 

                                                 
38 Woodward, Sandy; Robinson, Patrick: Striden om Falklandsöarna, 100 dagar, London 1992, s 
144 
39 Miller, Jordan, Modern Submarine Warfare, London, 1987, s 9 
40 Woodward, Sandy, föreläsning vid Försvarshögskolan Stockholm 2004-02-16. 
41 Ibid. 
42 Murgatroyd, Clive, föreläsning vid MWC 2004-03-31, ansvarig för Marin doktrin Royal Navy, 
Storbrittannien 
43 Ibid. 
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fortsättningsvis att använda mig av både utgåva 2 och 3 i mitt resonemang kring 
BR 1806. 
 
Det finns generellt sett tre kategorier som Storbritannien delar in sina maritima 
operationer i. Dessa är militära, polisiära och välvilliga/stödjande operationer.44 
Vidare beskriver utgåva 3 att detta kan göras enskilt eller i samarbete med någon 
annan vänligt sinnad nation. Metoden är att kontrollera havet i syfte att få tillgång 
till kusterna, för att kunna påverka områden där intresse finns att så göra. I 
kustområdena lever upp till 80 % av världens befolkning.45 Storbritanniens 
maritima doktrin visar att de har förmågan att verka både över, på och under 
vattenytan. Dessa förmågor används på bästa sätt till att skapa kontroll till sjöss. 
Alla maritima operationer kräver en viss grad av kontroll till sjöss.46 Kontroll till 
sjöss innebär att man skall dominera det maritima slagfältet genom att utnyttja en 
styrkas förmågor till att skapa överlägsenhet och fördelar, samtidigt som man skall 
skydda dess krigföringsförmåga. Efter kalla kriget har marint fokus tveklöst skiftat 
mot kustnära operationer, i syfte att stödja verksamhet i land.47 Det verkar som om 
ubåtar har en liten påverkan på doktrinen trots att hotet från dessa aldrig går att 
bortse från. Samtidigt så är den Brittiska flottan stor och innehåller betydande stor 
numerär av samtliga fartyg och båtar. Så när som på en sort, den konventionella 
ubåten. Storbritannien saknar konventionella ubåtar, vilket gör det svårt för dem att 
veta hur den skall utnyttjas eller hur man skall skydda sig mot den och bekämpa den 
på grunda vatten eller kustnära områden. 
 

”The best form of ASW is for vulnerable platforms within a force to 
operate in a different time and space from enemy submarines.”48  

 
Att undvika uppträdande i tid eller rum där ubåtar uppträder, är den bästa formen av 
ubåtsjakt. Tanken är god men samtidigt duger det inte om ambitionen är att skapa 
HTS. Då måste stora resurser användas, för att med tidsödande operationer 
vilseleda, distrahera, upptäcka, lokalisera och förstöra ubåtarna.49 

3.2 Tyskland 
Den tyska marinens framtid är krishantering jorden runt, med en för uppdraget 
lämpligt sammansatt styrka. Personal, doktrin och materiel utvecklas för att möta de 
nya uppgifterna.50 Den tyska marinen har inte en egen doktrin. Den tyska 
försvarsmaktsgemensamma doktrinen täcker behoven som finns i denna fråga.51 Av 
denna anledning går det inte att utläsa i den tyska doktrinen, vad marinen specifikt 
vill uträtta med sina ubåtar. Detta har däremot framgått efter föreläsningar i 
Tyskland, av officerare i ledande befattningar och i olika artiklar. 
 
Som NATO-medlem ställer Tyskland upp med ett antal marina enheter och förband 
varje år till NATO:s stående styrkor, vilka skall vara användbara även för insatser 
                                                 
44 British Maritime Doctrine, 1999, s 51, 75 
45 CDR Clive Murgatroyd, föreläsning på MWC 2004-03-31 
46 British Maritime Doctrine, 1999, s 129 
47 Ibid, s.3 
48 Ibid, s.133 
49 Ibid, s.133 
50 Kapitän zur See Owen, föredrag vid Marinenoperationsschule, 2004-02-11, Bremerhaven 
51 Konteramiral Hoch, föredrag vid tyska Flottenkommando, 2004-02-12, Glücksburg 
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utanför NATO:s traditionella område, vilket förr bestod av medlemsstaternas 
territorium samt norra Atlanten. Idag genomförs även operationer utanför detta 
område. Under kalla kriget var nationellt skydd och eskortering av handelsfartyg 
över Atlanten uppgifter för tyska marinen.52 Idag har tyska marinen tre uppgifter; 
krishantering, kollektivt försvar i syfte att bevara den tyska friheten samt 
sjöräddningsuppdrag. Vidare skall marinen utvecklas för att kunna möta ”de nya 
och asymmetriska hoten”53. I framtiden behövs även en väl fungerande och 
anpassad underrättelsetjänst och god mobilitet av stridskrafterna utan geografiska 
begränsningar. Skyddet för stridskrafterna anses vara en mycket viktigt faktor under 
internationella uppdrag, vilket bl.a kräver robusta och användbara Roules Of 
Engagement54 (hädanefter ROE).55 I framtiden kan det komma att krävas eskort av 
fartyg utanför NATO-ländernas territorium, kanske till och med globalt. 
Uppgifterna blir till karaktären allt mer expeditionsartade, vilket lett till att tyska 
flottan utvecklats mot att bli en krishanteringsflotta. Inriktningen är att kunna 
operera med två fartygsgrupper samtidigt, i två olika operationer. Varje grupp skall 
i framtiden bestå av ubåtar, fregatter, korvetter, minröjningsfartyg och stödfartyg. 
 
Det traditionella konceptet för marina enheter har drastiskt ändrats över hela 
världen, speciellt för ubåtarna.56 De moderna ubåtarna med LOM57 är väl utformade 
för uppgifter som de kommer att ställas inför i framtiden, i ett helt nytt scenario. 
Dessa moderna ubåtar är väl utrustade för att möta de nya hoten, vilka ses som 
asymmetriska. De kan lösa tilldelade uppgifter som ingen annan marin enhet klarar 
av. Detta beror bland annat på att andra enheter saknar förmågan att uppträda dolt.58 
 
Efter den 11:e september är det dags att stå upp mot transnationella, asymmetriska 
och osynkroniserade hot från sk. skurkstater, terroristorganisationer och deras hot 
med massförstörelsevapen, informationskrigföring och annan global kriminalitet.59 
Allt eftersom hotet efter kalla kriget har upphört och nya har uppstått har flottans 
uppgifter och operationsområden förändrats. Huvudfokus för marina operationer är 
inte långt ute till havs. Det ligger istället på grunda kustnära områden och dessa 
måste behärskas för att kunna stödja operationer i land. Ubåtarnas förmåga att dolt 
förflytta sig och verka under vattenytan gör dem extra värdefulla i den grunda 
kustnära miljön. Sofistikerade vapen och asymmetriska hot gör det svårt och farligt 
för andra fartyg med besättningar, att operera nära motståndarens kuster. Ubåtarnas 
uppgifter är att genomföra dold underrättelseinhämtning, spaning i visst område, 
övervakning i syfte att förhindra viss verksamhet samt även att genomföra 

                                                 
52 Kapitän zur See Owen, föredrag vid Marinenoperationsschule, 2004-02-11, Bremerhaven 
53 Främst internationell terrorism, ej traditionella hot från andra nationers militära styrkor. 
54 Regler fastställda inom NATO vilka styr graden av handlingsfriheten vid användandet av 
vapenmakt och våld. Ett verktyg för den politiskt-strategiska nivån för att styra våldsanvändning, i 
syfte att undvika eskalation av en konflikt 
55 Commander s.g. Ruediger Wiese, föredrag vid tyska Flottenkommando, 2004-02-12, Glücksburg. 
56 Ritterhoff, Jürgen, Dr: Submarines then and now: the German and Swedish contribution to 
modern European defence technology, Naval Forces, SubCon 2003, special issue 2003, s 16 
57 Luftoberoende maskineri med hjälp av bränsleceller, är dock ej operativt ännu då provturer pågår 
när denna uppsats skrivs. 
58 Ritterhoff, Jürgen, Dr: Submarines then and now: the German and Swedish contribution to 
modern European defence technology, Naval Forces, SubCon 2003, special issue 2003, s 16 
59 Kronisch, Jens-Volker: Conventional submarine operations in the 21st century, Naval Forces, 
SubCon 2003, special issue 2003, s 17 
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specialoperationer där t.ex. personal lämnas och hämtas.60 Vidare så skall ubåtarna 
bidra med att skydda egna styrkor och säkra operationer mot hot från under 
vattenytan. Detta sker till exempel genom att som första enhet säkra området och 
färdvägen från fientliga ubåtar samt upptäcka och rapportera minor. Ubåten har en 
nyckelfunktion vad det gäller att utforska och skapa underlag om operationsområdet 
inför kommande operationer. Detta underlag kan avgöra om operationen kommer 
att lyckas eller inte. Denna förmåga gör den konventionella ubåten viktigare än 
någonsin, speciellt i jämförelse med atomdrivna ubåtar. Vidare så har ubåtarna 
förmågan att operera i vattenområden även grundare än 25 meter, vilket ofta gör att 
de tillåts komma så pass nära kusten att även landbaserade mål kan lokaliseras, 
identifieras och avlyssnas med elektroniska, optiska och elektromagnetiska 
sensorer. Att operera oupptäckt 24 timmar, 7 dagar i veckan oavsett väder är i 
praktiken omöjligt för någon annan enhet som sysslar med spaning, 
underättelseinhämtning och övervakning.61 I nuvarande hotmiljöer behövs både 
atomdrivna attackubåtar från de stora flottorna och moderna konventionella ubåtar. 
De behövs i marina operationer som täcker hela spektrumet av konflikt scenarier. 
Förmågan att uppträda dolt, rörligheten och uthålligheten gör dem till ideala 
tillgångar vid framskjutet grupperade operationer.62  
 
Små konventionella ubåtar som opererar i kustområden har i decennier varit en 
allsidig tillgång och de kan generellt tilldelas följande uppgifter63: 
 

• Underättelseinhämtning / övervakning / spaning (dolt) 
• Anfallsuppgifter mot ytfartyg 
• Ubåtsjakt 
• Minering (dolt) 
• Specialoperationer, t.ex. hämta och lämna personal, i område med stort hot. 

 
Under kalla krigets era var det en klar skillnad i fokus mellan strid mot ytfartyg och 
ubåtsjakt med ytstridsfartyg och ubåtar tillsammans. Det operationella behovet 
under kalla kriget krävde inte att samarbete mellan ubåtar och andra enheter 
genomfördes. Det lilla samarbetet som genomfördes gällde kommunikation, för att 
undvika olyckor om de opererade i samma område. Samarbete föregick även vid 
gemensamma ubåtsjaktövningar men inte mycket mer. Detta klassiska rollmönster 
kan ha begränsat uppfattningen om ubåtens användbarhet, hos konstruktörer och 
operationsplanerare.64 Uppdragsprofilen för konventionella ubåtar är inte längre så 
begränsad. Fokus har ändrats mot att spana och inhämta information om, bearbeta 
och delge informationen till berörda deltagande enheter. Som en del i ett nätverk 
där alla samarbetar för att nå synergieffekter. 

                                                 
60 Kronisch, Jens-Volker: Conventional submarine operations in the 21st century, Naval Forces, 
SubCon 2003, special issue 2003, s.17 
61 Ibid. 
62 Schneider, Siegfried: The conventional submarine as an integral part of a task force, Naval 
Forces, SubCon 2003, special issue 2003, s 23 
63 Ibid. 
64 Ibid. 
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3.3 Norge 
Efter VK II kom Norge till insikten att de aldrig kan hålla sig utanför stormaktskrig 
i framtiden, vilket resulterade i anslutning till NATO.65 Den säkerhetspolitiska 
utvecklingen har lett till att det norska försvaret har förändrats kvalitativt.66 Tidigare 
fanns ett behov av ett stort mobiliseringsförsvar, vilket huvudsakligen var förlagt 
till norra delen av Norge. Norges geografiska belägenhet och dess naturresurser gör 
landet geostrategiskt viktigt. Behovet av militär närvaro för myndighetsutövning, 
kommer även fortsättningsvis ställa krav på norska Försvarsmakten. Norges 
medlemskap i NATO och den förändrade internationella situationen innebär att 
områden utanför deras maritima ansvarsområde har fått en ökad säkerhetspolitisk 
betydelse för landet. Ambitionen är att norska Försvarsmakten skall kunna möta 
alla utmaningar som de ställs inför i framtiden.67 De norska militära styrkorna har 
fyra olika roller att fylla. 
 

• Hantera kriser i närområdet (NATO, ej artikel V) 
• Med allierade möta hot mot Norge 
• Uppfylla sina artikel V plikter mot övriga allierade 
• Bidra till internationell fred och stabilitet (FN-, NATO, ej artikel V) 

 
Inom ramen för dessa utnyttjas de norska marina styrkorna.68 Det norska 
sjöförsvaret har förmågan att genomföra luftkrigföring, ubåtsjakt, ytstrid, ubåtsstrid, 
minröjning, amfibisk strid mm.  
 
Norska marina styrkor har deltagit i internationella operationer vid olika tillfällen 
och som exempel kan nämnas att Minkrigsflottiljen har bidragit till NATO:s 
Standing Naval Force Atlantic sedan 1974, Ytstridsflottiljen sedan 1968, 
Ubåtsflottiljen lämnar bidrag rutinmässigt sedan 1999 och Kuststridsförbanden 
planerar för att göra detsamma fullt ut från och med 2007-2010.69 
 
Ubåtsoperationer genomförs som självständiga operationer eller som stöd för en 
större styrka till sjöss. Detta innebär operationer inom både ubåtsjakt och 
ytfartygsbekämpning för att bidra till att erhålla kontroll till sjöss. Ubåtens förmåga 
att uppträda dolt, utnyttjas för strategisk underättelseinhämtning samt även till 
spaning och övervakning för att skapa en gemensam taktisk lägesbild.70  

3.4 Svensk marin doktrin 
Insatser med de svenska marina stridskrafterna kan göras inom ett stort antal typer 
av operationer. Konfliktskalan sträcker sig från fullt krig till humanitära 
hjälpaktioner. Stridskrafterna måste kunna hantera olika taktiska situationer i 
behovssammansatta förbandsstrukturer, både nationellt och internationellt. Maritim 
makt kännetecknas av förmågorna att verka i luften, på och under havsytan, mot 
och på land, och den förenande länken är användningen av havet. Operationerna på 
land är ofta beroende av kontroll till sjöss.71 Marinen skall i samverkan med övriga 
                                                 
65 Kom P. Roald Gjelsten, Norge, Föreläsning FHS, Stockholm 2004-02-05 
66 Forsvarets doktrine for maritime operasjoner, (hädanefter FDMO), Oslo 2002, s.15 
67 FDMO, s.15 
68 Ibid, s.17 
69 Kaptenlöjtnant Kjell-Knut Aabrekk, Norge, föreläsning FHS Stockholm 2004-02-05  
70 Ibid, s.75 
71 MMO 03, s 38 
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delar av Försvarsmakten ha förmåga att försvara landet mot väpnat angrepp, vilket 
uppnås bl.a. genom förmågan att kunna föra väpnad strid både vid nationella och 
internationella operationer.72 Den svenska marina profilen har under lång tid 
utvecklats för att lösa nationella uppgifter, i den maritima miljö som omger Sverige. 
Taktik och system har anpassats till uppgifter och miljö, vilket internationellt sett är 
en unik kompetens för att uppträda i grunda och kustnära farvatten. Framförallt 
gäller detta ubåtsjakt, minröjning, amfibisk strid samt uthålligt uppträdande med 
konventionella ubåtar utrustade med luftoberoende maskineri.73 
 
Fram till slutet på 80-talet och början på 90-talet utvecklades marinens förmågor 
utifrån invasionsförsvarets behov. Därefter har säkerhets- och försvarspolitiken 
förändrats mot ett allt större engagemang internationellt i fredsfrämjande 
operationer. Den unika kompetens och förmåga som svenska marinen har, i att 
uppträda kustnära, i grunda och trånga farvatten, skall bidras med vid 
internationella fredsfrämjande operationer. Marinen skall fortsätta att utveckla dessa 
förmågor eftersom de behövs både nationellt och internationellt.  
 

Det är få, om ens någon marin, som har så god kompetens att 
uppträda i skärgård, i kustnära hav eller innanhav som den 
svenska marinen. Marinen har en unik kompetens vad avser 
ubåtsjakt och minröjning i ”Extreme Littorals”. Vi har ett av 
världens bästa ubåtsvapen med konventionella ubåtar konstruerade 
för att kunna lösa uppgifter även på mycket grunda vatten. Den 
svenska marinens förmåga fyller en uppenbar kompetenslucka i ett 
internationellt perspektiv74 

 
Svenska marinens förmåga till maritim kontroll skall vara stark och flexibel. Vissa 
områden inom svenskt territorium ska stå under ständig kontroll medan andra ska 
kunna kontrolleras inom viss tid. Närvaro och patrullering med marinstridskrafter 
sker i aktuella områden, i syfte att undvika att fientliga aktiviteter kommer till stånd 
över, på och under havsytan.75 

3.5 Slutsatser 
Uppgifterna som ubåtar tilldelades under kalla kriget och tidigare, kommer även 
fortsättningsvis finnas kvar. Fokus har däremot skiftat från att bedriva maritima 
krig långt ute till havs och på land mot sjö, till att operera från sjö mot land. Detta 
innebär, i alla fall i västvärlden, att sjöstridsenheterna skall ha förmåga att operera 
kustnära i syfte att stödja land- och luftoperationerna. Med andra ord eftersträvas 
det ett gemensamt agerande vid operationer, med sjö-, land- och luftstridskrafter, i 
syfte att lösa kriser, vilka spänner över hela konfliktskalan. I samtliga studerade 
nationers doktriner nämns förmågan att etablera och utöva kontroll som 
grundläggande för att kunna bedriva operationer i kustnära farvatten. För att 
etablera och behålla denna kontroll måste förmågan att verka och påverka i 
samtliga dimensioner finnas. Slutsatsen av detta resonemang blir att vid 
internationella gemensamma operationer är behovet av konventionella ubåtar stort, 

                                                 
72 MMO 03, s 39 
73 Ibid, s 41 
74 Marinens Insatsstyrka, reklamfolder utgiven av svenska Försvarsmakten 2003. 
75 MMO 03, s 42 
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med hög uthållighet, dolt uppträdande och förmåga att verka i grunda, trånga och 
kustnära vatten.  
 
Samtidigt kvarstår det gamla behovet av ubåtar. Tidigare i mitt resonemang nämnde 
jag att de gamla uppgifterna finns kvar. Detta innebär att förmågor som tidigare 
erhållits finns kvar, men fokus ändras mot nya behov. Dessa behov kan bestå av 
förmåga att verka mot land och luft från ubåt, eller förmåga att avfyra och styra 
obemannade beväpnade farkoster, eller att ubåten skall kunna utgöra en 
ledningsplattform. Dessa förmågor existerar inte på svenska ubåtar idag, vilket 
innebär att de inte behandlas mer än så här i denna uppsats.  
 
Ubåtens förmåga att uppträda dolt finns alltjämt. I Storbritanniens doktrin nämns 
behovet av förmågan att kunna etablera kontroll till sjöss. Denna förmåga nämns 
vidare som svår att uppnå i ”littoral waters”, där motståndaren uppträder med 
konventionella ubåtar.76 Detta styrker tidigare slutsatser om att ubåtar är ett bra 
system för att bestrida kontroll till sjöss. Den Brittiska marina doktrinen påvisar att 
nationen är en stormakt, vilket innebär att de har en flotta som kan verka globalt 
och långt ut till havs. Detta betyder att de inte har samma utrustning som svenska 
marinen, och har således andra förutsättningar för att lösa uppgifter på grunda, 
trånga och kustnära hav. Vilket innebär att stormakten har ett behov av att kunna 
samarbeta med nationer, som äger förmågor som de själva saknar, vid internationell 
krishantering i dessa miljöer. 

4. Förmågebehov 

4.1 Krigföringsförmåga  
Krigföringsförmåga bygger på fysiska (F), moraliska (M) och konceptuella (K) 
faktorer.77 Dessa faktorer består av resurser i form av stridskrafter, viljan att 
använda dessa samt insikten i hur att utnyttja de militära maktmedlen på 
effektivaste sätt. Faktorerna har sin grund i militärteorin. Detta betyder att 
Försvarsmakten skall inneha ett antal förmågor. Dessa benämns som operativa 
förmågor, vilka har direkt bärighet mot Försvarsmaktens krigföringsförmåga. För 
att diskutera efterfrågade förmågor vilka delas av ubåten såväl som av andra 
system, måste även efterfrågade förmågor hos Försvarsmakten i sin helhet 
behandlas. Därefter kan efterfrågade förmågor som ubåt delar med andra och 
förmågor som bara innehas av ubåt diskuteras. 

4.2 Grundläggande utgångspunkter 
Riksdagen beslutade i samband med kontrollstationen i maj 1999 om s.k. operativa 
förmågor för Försvarsmakten. De operativa förmågorna skall vara styrande för 
utveckling, bibehållande och avveckling av olika förbandstyper. I riksdagsbeslutet 
bestämdes ett antal operativa förmågor med anknytning till de fyra 
huvuduppgifterna för Försvarsmakten.78  
 

                                                 
76 British Maritime Doctrine, 1999, s 19 
77 Militärstrategisk doktrin, 2002, s 75 
78 Jörgen Thulstrup, Försvarsutskottet, oktober 2003, Utredning Försvarsmaktens utbildning, 
förbandsutveckling, förbandsomsättning, beredskap och operativ förmåga – utvärdering av 
försvarsbesluten 2000 och 2001, s 14 
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Inför försvarsbeslutet i maj 200079 föreslog regeringen vissa förändringar i de 
operativa förmågorna och därtill knutna i krav på tillhörande kompetenser. Inför 
försvarsbeslutet i november 200180 återkom regeringen med förslag till operativ 
förmåga för Försvarsmakten. Innebörden av förslaget var att de operativa krav som 
riksdagen tidigare beslutat om 1999 och 2000, i huvudsak skall gälla. Kraven på 
operativa förmågor formulerades och strukturerades emellertid något annorlunda 
samt förtydligades. 

4.3 Riksdagens beslut om operativ förmåga 
De två riksdagsbesluten 2000 och 2001 innebär vissa krav på operativ förmåga hos 
Försvarsmakten. Utgångspunkten i min uppsats är skrivningarna i försvarsbeslutet 
2001, eftersom detta är det senast fattade beslutet. I vissa fall återges också 
formuleringar från försvarsbeslutet 2000. 
 
Försvara Sverige mot väpnat angrepp 
Försvarsmakten skall enligt försvarsbeslutet alltid ha förmåga att: 

• möta olika former av informationsoperationer, 
• upptäcka och möta begränsade angrepp mot Sverige som sker i första hand 

med fjärrstridsmedel, eller hot om sådana, 
• i samverkan med övriga delar av totalförsvaret vidta skyddsåtgärder vid 

begränsade insatser mot civila och militära mål, 
• upptäcka och möta intrång av stridskrafter på vårt territorium samt  
• förebygga och minska verkningar vid angrepp med NBC-stridsmedel och 

bidra till samhällets totala motståndsförmåga mot sådana. 
 
I försvarsbeslutet 2000 kallas detta för ”grundläggande försvarsförmåga och 
grundberedskap”. Försvarsmakten skall inom en vecka kunna uppnå de angivna 
förmågorna i en situation där hot direkt berör Sverige vid en kris som utvecklas ur 
nuvarande omvärldsläge. Inför försvarsbeslutet 2001 beskriver regeringen 
Försvarsmaktens ”nya beredskapssystem” – uppbyggt så att olika krigsförband kan 
organiseras i olika tidsperspektiv. Försvarsutskottet konstaterade att förbandens 
stridsberedskap för att kunna möta ett väpnat angrepp var väsentligt lägre än 
tidigare, då huvuddelen av Försvarsmakten ska kunna vara mobiliserad inom 72–96 
timmar. Försvarsutskottet godtog detta som varande i linje med riksdagens 
förändrade säkerhetspolitiska syn.81 
 
Hävda territoriell integritet 
Försvarsmakten skall ha förmåga att: 

• upptäcka och ingripa mot kränkningar av territoriet och särskilt i 
Östersjöområdet och att snabbt kunna öka denna förmåga i anslutning till 
akuta kriser, 

• upptäcka och avvisa säkerhetshot i samverkan med andra myndigheter samt 
• tidigt upptäcka NBC-insatser i närområdet. 

 
                                                 
79 Prop. 1999/2000:30 s. 38-52. 
80 Prop. 2001/02:10 s. 131–138.  
81 Jörgen Thulstrup, Försvarsutskottet, oktober 2003, Utredning Försvarsmaktens utbildning, 
förbandsutveckling, förbandsomsättning, beredskap och operativ förmåga – utvärdering av 
försvarsbesluten 2000 och 2001, s 15 
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Bidra till fred och säkerhet i omvärlden 
Försvarsmakten skall ha förmåga att: 

• i samverkan med andra länder planera, genomföra och utvärdera 
fredsbevarande operationer, främst i Europa och dess närhet, men även 
globalt. 

• i samverkan med andra länder planera, genomföra och utvärdera 
fredsframtvingande operationer i Europa och dess närhet, 

• kunna skydda sig mot begränsade NBC-angrepp, 
• lämna stöd till fredsfrämjande och humanitär verksamhet, främst i Europa 

och dess närhet samt  
• i samverkan med andra länder planera och genomföra övningsverksamhet 

inom ramen för det säkerhetsfrämjande samarbetet, främst i närområdet. 
 
I försvarsbeslutet 2000 nämns att det senaste årets internationella utveckling har 
ökat behovet av att snabbt stärka Sveriges förmåga att bidra till europeisk 
krishantering.82 
 

Möjligheterna bör därför prövas och kostnaderna beräknas för att 
snabbare öka förmågan till internationella insatser än vad 
Försvarsmakten har planerat för. Detta försvarsbeslut anger vidare, 
som förutsättning för att kunna delta i europeisk krishantering, att 
inriktningen skall vara att en styrka kan sättas in någon månad efter 
beslut.83 

 
Stärka det svenska samhället vid svåra påfrestningar i fred 
Försvarsmakten skall ha förmåga att: 

• samverka med civila myndigheter och  
• ställa resurser till förfogande. 

 
Kraven ska inte vara utgångspunkt för utformningen av Försvarsmakten, men de 
ska tas i beaktande i den operativa och territoriella planeringen.84 
 
Krav på kompetens  
Kraven på olika operativa förmågor innebär i sin tur att Försvarsmakten måste ha 
kompetens inom flera områden. Försvarsbeslutet 2001 fastställer följande85: 

• Kompetensen att genomföra väpnad strid är grundläggande för det militära 
försvaret och omfattar strid och militär verksamhet, i alla konfliktnivåer, 
riktad mot markmål, mot sjömål såväl på som under havsytan och mot 
luftmål. Kompetensen bör omfatta samordning av väpnad strid på alla 
förbandsnivåer samt i militära operationer med samverkan mellan flera typer 
av stridskrafter och system. 

• Den internationella kompetensen innebär kunskaper och färdigheter att 
kunna genomföra internationella fredsfrämjanden och humanitära insatser 

                                                 
82 Jörgen Thulstrup, Försvarsutskottet, oktober 2003, Utredning Försvarsmaktens utbildning, 
förbandsutveckling, förbandsomsättning, beredskap och operativ förmåga – utvärdering av 
försvarsbesluten 2000 och 2001, s 16 
83 Ibid. 
84 Ibid, s 17 
85 Ibid. 
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samt att kunna delta i internationellt säkerhetssamarbete bl.a. i form av 
gemensamma övningar. 

 
Insatsorganisationen skall innehålla de resurser och de kompetenser 
som är nödvändiga för väpnade insatser såväl i Sverige som 
internationellt.86 

5. Svenska ubåtar och andra system 
Försvarsmakten utgör ett av de främsta säkerhetspolitiska instrumenten. Under lång 
tid var dess övergripande uppgift och roll förhållandevis entydigt formulerad. 
Uppgiften var att skydda Sverige mot invasion. Försvarsdebatten gällde därför med 
vilka förband detta skulle ske, snarare än uppgiften i sig. 
 
Nu står vi inför en på många sätt annorlunda och dessutom föränderlig 
säkerhetspolitisk situation. Även under det kalla kriget fanns variation, inte minst i 
spänningsnivån mellan blocken. Själva blocken förblev dock desamma. Det var 
nivån på hotet från ett givet block som varierade, snarare än hotets grundläggande 
karaktär (kust- och gränsinvasion) och riktning. Den variation och utveckling som 
förekom inkluderade även faktorer som hotets tekniska modernitet och operativa 
karaktär, t.ex. ett överraskande angrepp som inledning av en invasion. För 
försvarets utformning kan sådana variationer vara ytterst väsentliga, även om de 
inte påverkar tankemönstret kring den övergripande uppgiften. Detta innebär bl.a. 
att Försvarsmaktens uppgifter och tolkningen av dessa, bör ses över kontinuerligt. I 
takt med förändringar i omvärlden kommer detta att kräva återkommande politiska 
ställningstaganden. 
 
Systemen som behandlas i uppsatsen är de som idag är operativa med sina förmågor 
och delar uppgifter med de svenska ubåtarna. Samtidigt skall systemen kunna lösa 
en eller flera av ubåtens uppgifter, inom hela det område där svenska ubåtar 
uppträder. Anledningen är att annars kan inte systemet ersätta ubåten eftersom den 
opererar någon annanstans. 

5.1 Svenska ubåtars förmågor 
Fram till mitten på 1990-talet har det gällt att ubåtsförbandet ska, i alla 
konfliktnivåer, medverka i skyddet av Sveriges territoriella integritet. Detta kan 
t.ex. ske genom underrättelseföretag. Ubåtarna medverkar i landets försvar genom 
att delta i sjökrigsoperationer såväl framskjutet som tillbakadraget i 
operationsområdet. Syftet med sjökrigföringen är att säkra kontroll till sjöss.87 
Ubåtsföretagen sker under lång tid och över stora ytor i syfte att uppnå lokal 
överlägsenhet, vilket försvårar för motståndaren att säkra sina sjöförbindelser. 
 

Om inte angriparens anfallskraft kan brytas vid kusten skall 
ubåtsförbanden fortsätta striden genom att bekämpa angriparens 

                                                 
86 Jörgen Thulstrup, Försvarsutskottet, oktober 2003, Utredning Försvarsmaktens utbildning, 
förbandsutveckling, förbandsomsättning, beredskap och operativ förmåga – utvärdering av 
försvarsbesluten 2000 och 2001, s 16 
87 Odéen, Magnus, (1995), Marinen i framtidens försvar; Ubåtsförbanden inför 2000-talet, s 203 
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försörjningslinjer. Uppgiften kräver att antalet tillgängliga  ubåtar 
inledningsvis är så stort att detta låter sig göras.88 

 
Genom att variera ubåtarnas olika typer av operativa företag skapas ett bredare hot 
för motståndaren, vilket tvingar honom till tidsödande och resurskrävande 
motåtgärder. Dessa uppgifter gör att flera ubåtar bör sättas in tidigt i konflikten.89  
 
Inför framtiden talar man om att Försvarsmakten skall ha olika förmågor för att 
kunna möta framtida hot.  
 

Idag bedöms det inte finnas något direkt behov av en förmåga att försvara 
Sverige mot ett väpnat angrepp i traditionell mening. Överraskande 
händelseutvecklingar på längre sikt kan dock aldrig uteslutas. Så länge 
Försvarsmakten behåller förmågan till väpnad strid och en bred 
kompetensbas, finns dock förutsättningar att återta en traditionell roll av 
invasions- och existensförsvar om så skulle erfordras.90 

 
Omvärldsutvecklingen har en stor inverkan på förutsättningarna för det svenska 
ubåtsvapnet.91 Ett antal av de uppgifter som kan relateras till invasionsförsvaret och 
den territoriella integriteten såsom anfallsföretag, mineringsföretag och 
ubåtsjaktföretag kommer att få en minskad betydelse i framtiden, förutsatt att 
utvecklingen håller i sig. Andra krav innebär däremot att uppgifter såsom 
underättelseinhämtning, spanings- och specialoperationer kommer istället få en 
ökad betydelse i och med en större fokusering mot internationella insatser 
huvudsakligen utanför Östersjön. 
 
Ubåtsindustrin har genomgått en fortsatt strukturrationalisering och idag sker 
nyutveckling och produktion av konventionella ubåtar endast i Frankrike, Japan, 
Ryssland, Sverige och Tyskland.92 I Sverige är de konventionella ubåtarna utrustade 
med s.k. luftoberoende maskineri (LOM) för att öka förmågan till långvarigt dolt 
uppträdande. LOM ger flera av atommaskineriets viktiga fördelar till en väsentligt 
lägre kostnad. Vid ubåtsoperationer i kustnära och/eller mycket grunda vatten, då 
företrädesvis underrättelse- och spaningsföretag genomförs samt även möjligheten 
att hämta och lämna personal i samband med specialföretag, har fortfarande de 
konventionella ubåtarna en stor fördel på grund av storlek, manöveregenskaper 
samt lägre utstrålning av buller. 
 
Sverige har i dag fem stridsubåtar med LOM, varav tre enheter typ Gotland samt 
två enheter typ Södermanland. Nästa generations ubåtar, VIKING, utvecklas 
gemensamt för Danmark och Sverige. Anskaffning bör kunna ske 2009-2017. 
 
Konventionella LOM-ubåtars förmågor 
Dolt uppträdande och relativt lång uthållighet i flera veckor, är konventionella 
ubåtars främsta tillgångar. Samtidigt är det svårt att spana efter, lokalisera och 
bekämpa ubåtar i havsområden som t.ex. Östersjön. Kuperad botten ger 
                                                 
88 Odéen, Magnus, (1995), Marinen i framtidens försvar; Ubåtsförbanden inför 2000-talet, s 203 
89 Ibid. 
90 Försvarsmakten, HKV, Årsrapport nr 7 från Perspektivplaneringen 2002-2003, bil.1, s 42-43 
91 Ibid, ubil. 6, s 44 
92 Ibid. 
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bottenreflektioner. Förträngningar, olika vattentemperaturer i vattenmassan samt det 
begränsade djupet som ger ytreflektioner och en allmän brushöjning vid grov sjö, är 
ytterligare försvårande faktorer vid spaning efter ubåt. Det dolda uppträdandet 
medger att ubåtar kan genomföra framskjutna dolda mineringar. Ubåtar skapar på 
detta sätt stor osäkerhet hos motståndaren. Vetskapen om detta tvingar en 
motståndare till tidskrävande och avslöjande minröjningsoperationer. Stora resurser 
i form av minröjningsenheter och ubåtsjaktenheter blir uppknutna kring dessa 
operationer. 
 
De moderna sensorerna har mycket god räckvidd och bra förmåga att klassificera 
objekt.93 Detta innebär att stora ytor på havet kan övervakas för att ge andra förband 
tidig förvarning och inriktning, vilket är en av förutsättningarna för att genom 
samordning uppnå största effekt. Anfallskraften är också en stor operativ tillgång, 
vilket dokumenterats i flera krig och även genom provsprängningar vid 
framtagande av ny materiel. En stor torped har sänkande verkan mot ett medelstort 
örlogsfartyg medan små torpeder sänker en konventionell ubåt eller stoppar ett 
ytfartyg.94  
 
Den största svagheten en konventionell ubåt har är att den måste avvika från sitt 
dolda uppträdande för att ladda sina ackumulatorbatterier genom s.k. snorkling. 
Detta möter svenska ubåtsförband genom att utnyttja ubåtar utrustade med LOM. 
Ubåtarnas operativa rörlighet är stor då de kan verka i stora delar av 
operationsområdet till sjöss. Däremot är deras taktiska rörlighet mindre eftersom 
farten är relativt låg. Detta kan kompenseras av att utnyttja flera ubåtar i samma 
operationsområde. Fram till idag har svenska ubåtar alltid uppträtt självständigt, 
med viss ledning från fastlandet. Ubåten genomför uppdrag med information från 
egna sensorer, vilket inte är en nackdel. Men samtidigt finns ett visst behov av 
information från externa källor för att lösa uppgifterna på bästa sätt och framförallt 
om kraftsamling skall uppnås.95 
 
Ubåtar utnyttjas för strategisk underrättelsetjänst, vilket inte direkt drivs av de 
operativa kraven, men har stor betydelse för Sveriges tekniska underrättelsetjänst 
och vårt samarbete med andra länder.96 Ubåtssystemet har dessutom betydelse för 
såväl vår förmåga till, som kompetensutveckling av undervattensstrid. Direkt bidrar 
ubåtsvapnet genom förmågor som dold spaning och avancerad 
underättelseinhämtning, ubåtsjaktföretag med torped, upptäcka och lokalisera 
mineringar samt som arbetsplattform för dolda undervattensarbeten. Indirekt har 
ubåtssystemet en stor betydelse för vår egen kompetensutveckling avseende yt- och 
luftburen ubåtsjakt. Det är svårt att utveckla och vidmakthålla förmågan inom 
ubåtsjaktfunktionen utan att ha ubåt att öva med. Detta märks inte minst vid 
internationella övningar, där svenska ubåtar uppskattas som mål vid 
ubåtsjaktövningar, vid t.ex. Flagg Officers Sea Training, (FOST)97 utanför södra 
England. Av dessa förmågor, vilka spänner över flera områden, är den absolut 

                                                 
93 Odéen, Magnus, (1995), Marinen i framtidens försvar; Ubåtsförbanden inför 2000-talet, s 204 
94 Ibid, s 205 
95 Ibid. 
96 Försvarsmakten, HKV, Årsrapport nr 7 från Perspektivplaneringen 2002-2003, ubil.6, s 45 
97 FOST syftar till att utbilda, mäta och certifiera örlogsfartyg med avseende på skyddstjänst och 
uppträdande i olika situationer som t.ex. upprätthållande av ett FN embargo. ubåtens uppgift är till 
stor del att verka som "fientlig" ubåt och utgöra en del av det tredimensionella hotet. 
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särskiljande förmågan från andra militära förband, möjligheten att kunna välja 
mellan ett dolt eller synligt uppträdande under lång tid, för att kunna utföra 
beordrad verksamhet. 
 
Ubåtssystemet är flexibelt vad avser uppgifterna som kan lösas inom alla 
konfliktnivåer. Det svenska ubåtssystemet utgör redan idag en naturlig nod i det 
framtida Nätverks Baserade Försvaret98 (NBF), inte minst med sin unika placering i 
dimensionerna. Det svenska ubåtssystemet har även en unik förmåga och erfarenhet 
av att operera i uläge på grunda, trånga och kustnära hav.99  
 
Möjligheter och begränsningar inom ramen för internationella operationer 
Konventionella ubåtar är mycket användbara vid internationella insatser. Detta har 
bevisats både av tyska och danska ubåtsförband under de senaste åren. Vid insats 
långt ifrån hemmavatten blir tiden för tilltransport lång (cirka två veckor till 
Medelhavet). Till stor del kan denna svaghet motverkas genom en förtänksam 
planering och tidigt påbörjad ombasering. Fördelen med egen transport till sjöss är 
att den inte behöver gå genom någon annan stats territorium, vilket medför att tid 
kan sparas med avseende på diplomatiska överenskommelser. Ubåtens förmåga att 
dolt uppträda i undervattensläge ger både goda förutsättningar för att verka i 
högriskmiljö och goda möjligheter för tilltransport och insats vid svåra 
sjöförhållanden. En ubåtsinsats ger ingen närvaro på marken, men kan på olika sätt 
stödja markförband i internationella insatser. Detta kan ske genom spaning mot- 
och underrättelseinhämtning om vad som sker i operationsområdet, vilket ingen 
annan enhet kan utföra dolt. Svenska ubåtar har mörkerkapacitet i periskopet. Även 
om detta saknas kan ubåten alltid sonar-, signal- eller radarspana trots att det råder 
nedsatt sikt. I kombination med satellit- och flygspaning erhålls en mycket bra 
uppfattning om läget i operationsområdet. Med tillförande av ny beväpning skulle 
ubåten även kunna avge indirekt eld i form av sjö- och markmålsbekämpande robot. 
 
Maktprojiceringsoperationer kan genomföras på olika sätt med olika militära 
enheter. Amfibieoperationer, flygunderstöd, beskjutning från ytstridskrafter och 
ubåtar är exempel på dessa. Det underförstådda hotet i maktprojicering kan ha 
större diplomatiskt värde än utfallet av en insats. 
 

Att vara och synas, d.v.s. att visa närvaro, är ett milt underförstått 
hot. Det kan uppfattas både som en positiv uppmärksamhet och som 
en provokation. Marinens specifika förmåga att visa närvaro är ett 
diplomatiskt instrument.100 

 
Ubåtens förmåga att uppträda dolt i kombination med lång spanings- och 
vapenräckvidd, innebär att den utgör ett allvarligt hot mot motståndarens 
rörelsefrihet till sjöss. Hotet innebär att stora resurser binds upp under längre 
perioder för att antingen bekämpa hotet eller för att försvara egna enheter.101 
 

                                                 
98 Läs mer på www.mil.se/nbf, 040505 
99 KMD Anders Järn, föreläsning för Försvarshögskolan ChP 03-05, 2004-01-15 
100 MMO 03, s 68 
101 Ibid, s 74 
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Vapensystem som kan utnyttjas av konventionell ubåt 
Förutom torpeder och minor, kan ubåt utrustas med system för långräckviddig 
precisionsbekämpning och därmed öka antalet scenarier i vilka systemet har 
väsentlig betydelse. Däremot i avsikt att öka ubåtens roll vid internationella insatser 
måste ubåtssystemets förmåga till graderad insats utvecklas. Framförallt med nya 
typer av vapensystem som har förmåga att utveckla ickedödligt våld. Förmågan 
graderad verkan på insatsen, från varningsskott till direkt förstörelse, måste 
utvecklas i kombination med förmågan att insätta specialförband, i avsikt att kunna 
agera enligt reglerna mot hoten vid dessa operationer.102 
 
Slutsatser 
Ubåtar innehar en unik förmåga att kunna välja dolt eller öppet uppträdande. Detta 
innebär att fartygschefen på ubåt kan välja mellan att synas eller att uppträda dolt 
när så erfordras, för säkerheten eller om så krävs av uppgiftställaren. Om detta är en 
efterfrågad förmåga, som skall finnas i svenska Försvarsmakten, innebär det att 
ubåtar måste finnas. Ubåtar utgör ett av de största hoten mot andra marina enheter 
och operationer, kanske i många fall det största. Kan den dessutom insätta vapen 
med graderad verkan och genomföra insatser mot mål på land, blir användbarheten 
ännu större. 

5.2 Möjliga alternativa svenska system 
Korvetter 
Försöken med radaravvisande smygteknik inleddes med prov- och försöksfartyget 
HMS Smyge och genomförs nu fullt ut med Visby korvetter. Dessa har väckt ett 
internationellt intresse som liknar det Monitor väckte när hon kom 1862. Konceptet 
och särskilt storleken på fartyget är väl anpassat för kustnära operationer, även i 
samband med internationella insatser. Denna typ och storlek av fartyg saknas i de 
flesta större flottor. Därför är man i t.ex. USA intresserade av Visby korvetter för 
US Coast Guard.103  
 
Att bedriva sjötrafikkontroll, hejda och undersöka fartyg kräver ofta lång närvaro i 
ett operationsområde. Även graderade insatser med allt från varningsskott till 
verkan i målet, kan vara nödvändiga inslag. Korvetterna är mångsidiga 
ytstridsfartyg som har relativt stor slagkraft, rörlighet och flexibilitet. 
Mångsidigheten ökar med ombordbaserad helikopter. Fartygen kan lösa uppgifter 
självständigt eller i förband, utefter hela konfliktskalan från fred över kris till krig.  
 
Avseende skydd är ytstridsfartygen mer utsatta än t.ex. ubåt eller markbaserade 
bekämpningsförband, eftersom fartygen är lättare att lokalisera. Detta kan till viss 
del motverkas genom en fortsatt utveckling av smyganpassade ytstridsfartyg. 
Däremot är de speciellt användbara för att upprätthålla maritim närvaro.104 
 
Långräckviddiga vapen gör att det blir mindre viktigt vem som är vapenbärare. Det 
medges en naturlig separation mellan sensorer och vapen, vilket medför att alla 
vapenbärare blir beroende av extern sensorinformation. Långräckviddiga 

                                                 
102 Försvarsmakten, HKV, Årsrapport nr 7 från Perspektivplaneringen 2002-2003,ubil.6, s 46 
103  von Hofsten, Waernberg, ÖRLOGSFARTYG - Svenska maskindrivna fartyg under tretungad flagg, 2003, s 
258 
104 MMO 03, s 55 
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sjömålsrobotar kan bäras av såväl flygplan som markbaserade system. Båda 
systemen har förmåga att räckviddsmässigt täcka hela Östersjön. 
 
Vid eskortering och skydd krävs kontinuerlig närvaro i närheten av skyddsobjekten, 
endast fartyg har denna förmåga. För att kunna möta komplexa hot under 
eskortering krävs också andra resurser som t.ex. obemannade luftfarkoster (UAV), 
helikoptrar som sensorbärare eller obemannade undervattensfarkoster (UUV) för att 
möta undervattenshot. Vid marina operationer under högre hotnivåer (hot både från 
luften och under vattenytan) blir dock resursåtgången så stor att en framtida svensk 
marin, med nuvarande nivå på ekonomiska satsningar, endast klarar av att skydda 
enstaka fartygsgrupper åt gången.105 Fri och bunden ubåtsjakt klarar inget system 
ensam. Tillräcklig effekt kan kostnadseffektivt endast uppnås med en kombination 
av system. När en ubåt upptäckts med något system finns stor risk att kontakten 
tappas och att återsökning måste göras innan vapeninsats kan ske. Av flera skäl, 
uthållighet eller som plattform för UUV, behövs fartyg.106 
 
En sammanställning gjord på Försvarshögskolan av marinofficerare på ChP 02-04, 
kurs B2, visar på styrkor och svagheter för ytstridsförband i svenska Marinen. 107 
Taktiska förmågor hos ytstridsenheter är hög flexibilitet med multiroll. Hög 
beredskap och kompetens inom enheten då besättningen består av flertalet 
officerare. Hög rörlighet och fart >30 knop, samt förmåga att operera på stora ytor. 
Tung beväpning vilken även kan insättas med graderad verkan och förmåga att 
verka ”tyst” med passiva sensorer. Begränsningarna innebär relativt kort uthållighet 
vid ytstrid. Dåligt egenskydd samt paraplyskydd för andra enheter då 
luftvärnskapacitet saknas. Korvetterna är sårbara i bas eftersom splitterskydd 
saknas. Vidare är enheterna väderberoende med avseende på svår sjö, vilket 
begränsar deras förmåga att verka. 
 
Slutsats 
Korvetter har god förmåga att genomföra ubåtsjakt, ytstrid, insätta graderad 
verkanseld, genomföra spanings- och underättelseföretag. Vidare så är de 
mångsidiga ytstridsfartyg som har relativt stor slagkraft, rörlighet och flexibilitet. 
Däremot avseende skydd är ytstridsfartygen mer utsatta än t.ex. ubåt eller 
markbaserade bekämpningsförband, eftersom fartygen är lättare att lokalisera. Detta 
kan till viss del motverkas genom en fortsatt utveckling av smyganpassade 
ytstridsfartyg. 
 
Signalspaningsfartyg 
Sveriges signalspaningsfartyg Orion är obeväpnad och utnyttjas öppet på havsytan, 
för övervaknings- och signalspaningsuppgifter. Uppgifterna kan vara såväl taktiska 
som tekniska och genomföras för såväl operativ som strategisk nivå.108 
 
Slutsats 
Orion har ingen möjlighet att själv välja om hon skall uppträda öppet eller dolt. 
Vidare så har hon ingen möjlighet att skydda sig själv från anfall med robot, torped 

                                                 
105 Försvarsmakten, HKV, Årsrapport nr 7 från Perspektivplaneringen 2002-2003,ubil.6, s 48 
106 Ibid. 
107 Örlkn Carl-Johan Andersson, 3.Ytstridsflottiljen, 2003-01-29. 
108 MMO 03, s 58 
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m.m. Dessa fakta visar att hon mer är anpassad för att lösa uppgifter i en riskfri 
miljö och inte vid kriser och krig, där hotet från att utsättas för en attack ständigt 
finns närvarande. Det öppna uppträdandet leder till att motståndaren är medveten 
om att hon spanar mot hans verksamhet. Orion erhåller därmed den information 
som motståndaren tillåter henne att ta del av. Möjligheten att inhämta information 
om motståndare utan att han är/blir medveten om det, har inte detta fartyg. Vidare 
så är ytfartyg av denna storlek väderberoende för att kunna lösa sina uppgifter. 
 
SH 89 
Obeväpnat flygplan för ubåtsjaktsinsatser, ytmålsspaning och havsövervakning 
finns inom Försvarsmakten. Motsvarande system finns även inom kustbevakningen. 
Dessa avdelas vid varje särskilt fall för marina insatser.109 Flygplanet är utrustat för 
ubåtsjakt och ytmålsspaning. Det har ytspaningsradar, FLIR (värmesökande 
kamera), utrustning för fällning av sonarbojar samt utrustning för analys av den 
information som sänds tillbaka från bojarna. 
 
Slutsatser 
Dessa havsövervaknings- och spaningsflygplan med ubåtsjaktkapacitet används av 
Marinen och kustbevakningen. De har ingen möjlighet att uppträda dolt och 
möjligheten att skydda sig från bekämpning torde vara minimal i ett högriskområde. 
Dessa enheter är framtagna att verka i fredstid nationellt. Styrkan de har är det stora 
sökområdet som de hinner täcka under en flygperiod. Dock har de ingen lång 
uthållighet i operationsområdet. Enheterna är obeväpnade vilket begränsar deras 
användbarhet vid skarpa operationer. Ubåtsjaktinsatserna genomförs genom att söka 
efter ubåt med hjälp av sonarbojar, vilka släpps från planet. Om kontakt erhålls och 
anfall skall genomföras, måste det ske genom annan enhets försorg. 
 
Spaningsflyg 
JAS 39 Gripen och flygburen spaningsradar FSR 890 har stor förmåga för 
understödjande insatser vid maritima operationer. Hastighet, utrustning samt 
kvalificerad och slagkraftig beväpning gör JAS 39 Gripen till en viktig komponent 
vid maritima operationer.110 
 
Slutsatser 
Jag har valt att redovisa båda systemen som ett spaningsflyg, vilket innebär om FSR 
890 saknar viss förmåga är det JAS 39 Gripen som jag syftar på om spaningsflyg 
tillskrivits förmågan. Vid stort hot undandrar sig FSR 890 och genomför sina 
spaningsuppdrag tillbakadraget, eftersom enheten inte kan försvara sig. Den relativt 
höga farten medger att spaning mot ett stort område kan genomföras under ett 
flygföretag. Denna förmåga kompletterar ubåtsfunktionen mycket bra. Dessa 
systemen är vitt skilda från ubåt. Jag har ändå valt att redovisa dem, för att analysen 
skall bli komplett med förmågor som delas mellan olika svenska system, vilka kan 
verka i hela ubåtens operationsområde.  
 
Helikopter 4 (Hkp 4) 
Helikoptrar med marina uppgifter finns i Försvarsmaktens helikopterflottilj. Dessa 
kan användas enskilt eller tillsammans med insatsstyrka för ubåtsjakt, 
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ytmålsspaning, havsövervakning, transporter samt räddning. Dessa avdelas vid 
varje särskilt fall till insatsstyrkor.111 Hkp 4 utnyttjas främst för marina uppdrag. 
Vid ubåtsjakt utrustas den med stridsledningsutrustning, ytspaningsradar och sonar 
för spaning under vatten. Som vapen medför den sjunkbomber eller ubåtsjakttorped 
45. Alternativt kan Hkp 4 ta ombord 26 stridsutrustade soldater eller upp till 15 
bårar. Helikoptertypen används även för bekämpning av skogsbränder. 
 
Hkp 4 är en plattform som genom sina goda flygegenskaper och lastkapacitet 
alltjämt, och i ytterligare några år, används för ubåtsjakt. Utrustningen består av 
radar, stridsledningssystem, sonarsystem. Bestyckningen är torpeder och/eller 
sjunkbomber. Hkp 4 är ett komplett system för spaning, lokalisering och anfall mot 
en ubåt. En avgörande styrka är förmågan att snabbt och oförutsägbart, för den 
jagade ubåten, kunna operera i stora områden. I jämförelse med ett ytfartyg är 
helikoptern dessutom svårare för ubåten att upptäcka och bekämpa. Svagheten är en 
i flygtid begränsad uthållighet, men oftast opererar helikoptrar tillsammans med 
ytstridsenheter som kan vistas till sjöss under längre perioder.112 
 
En sammanställning gjord på Försvarshögskolan på ChP 02-04 kurs B2, visar på 
förmågor och begränsningar för helikopterförband med marina uppgifter i svenska 
Försvarsmakten.113 Hkp 4 har förmåga att genomföra ubåtsjakt såväl inom- som 
utomskärs. Vidare så kan den genomföra framskjuten ytmålspaning, vilket dock är 
en fråga om risktagning eftersom splitterskydd och skydd mot robotanfall saknas. 
Trupptransporter, evakuering av personal och räddningsoperationer vid inträffade 
olyckor är ytterligare förmågor som helikopterförbandet har. Begränsningarna 
består av att uthålligheten i operationsområdet är relativt kort, jämfört med 
fartygsförband. Vidare finns ett stort behov av skyddad flygbas, åtminstone i krig. 
 
Slutsatser 
Ubåtsjaktförmågan är god. Egenskyddet för Hkp 4 är däremot inte högt inom 
svenska marinen vilket innebär att när dessa skall delta vid ubåtsjaktoperationer, 
krävs ett visst mått av kontroll över operationsområdet, alternativt genomföra 
verksamheten under mycket hög risktagning. Detsamma gäller vid framskjuten 
spaning. 

6. Analys 
Analysen består av en systematisk jämförelse av materialet, vilken utmynnar i en 
till viss del kvantitativ analys. Den har bärighet mot teorianknytningen med 
sjöteoretiker, doktriner, synsätt på marint agerande samt kravet på förmågor som 
ställs på den svenska Försvarsmakten. Med detta som grund genomförs flera 
jämförelser mellan ubåtarnas förmågor och andra system som delar dessa förmågor. 
Jämförelser görs också med enheterna mot de uppgifter som ubåten är satt att lösa. 
Analysen görs mot två olika krisnivåer, vilket i detta fall innebär fredsfrämjande 
operationer i internationellt samarbete samt krig. Operationsområdet jag använder 
mig av är begränsat till grunda, trånga och kustnära områden, vilka sträcker sig 400 
km ut till havs. De militära basfunktionerna, vilka även de härstammar från 
militärteorin, används delvis som mätverktyg i analysen. 
                                                 
111 MMO 03, s 58 
112 Kn Johan Melin, 2.hkpbat/Ronneby, www.hkpflj.mil.se/ronneby, 2004-05-05 
113 Örlkn Roger Ericsson, 2. Hkpbat, 2003-01-29 
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Min avsikt med kommande analys är inte att bedöma om någon enhet, på grund av 
sämre förmåga, är mindre lämplig att ingå i svenska försvarsmakten. Jag avser helt 
enkelt jämföra, värdera och bedöma om svenska ubåtar kan ersättas av andra idag 
existerande svenska system med liknande uppgifter. 

6.2 Jämförelse mot doktriner och synsätt på utnyttjande av 
systemen 

Min avsikt är att i tabellform använda de förmågor som svensk ubåt med LOM 
besitter, koppla dessa till uppgifterna som ubåten löser och se på vilket utfallet blir 
hos de andra enheterna, vilka delar en eller flera av ubåtens förmågor. 
 
Svensk ubåt med luftoberoende maskineri har, som tidigare konstaterats, följande 
förmågor: 

• Förmåga att verka öppet, dag och natt.  
• Förmåga att verka dolt, dag och natt. 
• Hög uthållighet i operationsområdet, inklusive väderoberoende 
• Förmåga att verka i grunda, trånga och kustnära vatten (här benämnd som 

littoral), såväl som i djupa områden längre ut från kusten 
• Hög skyddsförmåga (uläget, motståndskraftig mtrl, ubåtsräddning), vilket 

ger hög operationssäkerhet med goda resultat 
 
Uppgifterna som ubåten löser med dessa förmågor är: 

• Spaning (i ett område, mot viss verksamhet, rapportering efter hand) 
• Övervakning (av ett område under längre tid, syfte förhindra, avstyra viss 

vht.) 
• Underättelseinhämtning(om viss verksamhet, på viss plats, rapportering 

enligt order t.ex. vid förtöjning) 
• Anfallsuppgifter 
• Ubåtsjakt 
• Minering 
• Specialföretag (hämta och lämna personal) 
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I tabell 6.2 jämför jag om enheter, som även kan lösa någon av ubåtens uppgifter, 
även besitter ubåtens förmågor. Vad som ska göras benämns uppgifterna. Hur det 
ska göras benämns förmågor. Vilka som kan lösa respektive uppgift med ubåtens 
förmågor redovisas i matrisen. Enheterna är Korvett (Kv), Ubåtsjaktflyg SH 89 
(Maritime Patrol Aircraft, MPA), Signalspaningsfartyget Orion (OR), 
Spaningsflygplan JAS 39 Gripen / FSR 890 (Span), Ubåtsjakthelikopter (Hkp). 
Syftet med matrisen är att se i vilken grad enheter, vilka löser ubåtens uppgifter, 
även delar dess förmågor. Slutsatserna används senare i diskussionen för att se om 
någon enhet kan ersätta ubåten. Fortsättningsvis redovisas FSR 890 och JAS 39 
Gripen som spaningsflyg, vilket innebär om FSR 890 saknar viss förmåga är det 
JAS 39 Gripen som jag syftar på om den tillskrivs förmågan. 
 
Tabell 6.2 Bedömning av vilka uppgifter och förmågor systemen delar med 
ubåten, samt jämförelse i vilken grad dessa fördelas. 

HUR 
VAD 

Öppet Dolt Uthålligt Verka littoral/ 
långt ut 

Opererations-
säkerhet 

Spaning Samtliga Ingen Ingen Samtliga Kv, Span 
Övervakning Samtliga Ingen Ingen Samtliga Kv, Span 
Underättelse-
inhämtning 

Kv, OR, Span Ingen Ingen Kv, OR, Span Kv, Span 

Anfall Kv, Span Ingen Ingen Kv, Span Kv, Span 
Ubåtsjakt Kv, MPA, Hkp Ingen Ingen Kv, MPA, Hkp Kv 
Minering  Kv Ingen Ingen Kv Kv 
Specialföretag Kv, Hkp Ingen Ingen Kv, Hkp Kv 
Summor: Kv 

MPA 
OR 
Span 
Hkp 

7 
3 
3 
4 
4 

  Kv 
MPA 
OR 
Span 
Hkp 

7 
3 
3 
4 
4 

Kv 
MPA 
OR 
Span 
Hkp 

7 
0 
0 
4 
0 

 
Slutsatser  
Matrisen visar att samtliga enheter har förmåga att genomföra spaning och 
övervakning. Vilket innebär att om hotbilden är låg eller om ökad risktagning 
medges kan samtliga enheter bidra till att lösa dessa uppgifter mot operationer till 
sjöss. Den visar även att systemen som jämförs mot ubåt i denna uppsats har 
relevans, eftersom samtliga enheter kan verka i hela ubåtens operationsområde. 
Samtliga enheter har även förmåga att verka dag eller natt om förutsättningen är att 
det sker öppet. Korvetten är den enhet som är mest användbar, jämfört med övriga 
jämförda enheter, vid lösande av uppgifter som ubåt kan lösa. Vad avser vilka som 
delar flest av ubåtens förmågor blir det lika mellan korvett och spaningsflyg. Detta 
beror till mångt och mycket på att jag i min jämförelse använder både FSR 890 och 
JAS 39 Gripen. Men om krav ställs på att operationen skall genomföras dolt är det 
bara ubåt som har de kvalifikationer som efterfrågas. Dolt uppträdande i 
kombination med lång uthållighet, oavsett väder och ljusförhållanden, är de mest 
framträdande egenskaper som skiljer ubåten från de övriga enheterna. 

6.3 Jämförelse av systemen mot militärteorin 
Av tidigare kapitel framgår att det övergripande syftet med sjökrig är att etablera, 
utöva eller bestrida Herravälde Till Sjöss (HTS).114 Kommendörkapten Werner har i 
”Den blå boken” sammanfattat teorier kring dessa tillstånd och metoderna för att 
                                                 
114 Kk Werner, Christopher, ”Den blå boken”, s. 47 
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uppnå dem.115 Det finns inga skarpa gränser mellan metoderna och de kan dessutom 
kombineras och förändras över tiden. Det är ändå av viss betydelse att som enskild 
enhet ha förmåga att kunna bidra till metoderna, enskilt eller genom samarbete, i 
syfte att nå ett förutbestämt tillstånd. Om enheter som löser samma uppgifter ska 
ersätta ubåten, bör dessa vara lika användbara. Användbarheten framkommer på ett 
bra sätt när enheterna jämförs med sjökrigsmetoderna från militärteorin. Därför har 
jag valt att genom dessa urvalsfaktorer göra en jämförelse mellan de utvalda 
enheterna. Jämförelsen skall visa om enskild enhet har förmåga att bidra till 
etablerande, utövande och bestridande av Kontroll Till Sjöss (KTS).116 Som 
parametrar enheterna kan bidra med används basfunktionerna.117 
 

• Ledning (L): förmågor som effektiviserar beslutscykeln, t.ex. und, 
kommunikation och för effektiv samordning av övriga funktioner. 

• Verkan (V): rätt avvägd eldkraft, t.ex. sänkande, graderad, samt förmågan 
att verka trots påverkan av yttre faktorer som mörker och dåligt väder 

• Rörlighet (R): fart, storlek, transitförmåga, även förmåga att röra sig på ytan 
och under ytan (i olika media) har viss betydelse. 

• Skydd (S): fysisk motståndskraft, motmedel, rörligheten inklusive förmåga 
att uppträda i olika media samt smygteknik,  

• Underrättelser (Und): förmåga att inhämta rätt information, i rätt tid i syfte 
att skapa bra förutsättningar för metodens genomförande. 

• Uthållighet (Uth): förmåga att hela tiden, under flera veckor delta vid 
metodens genomförande, samt förmågan att verka trots påverkan av yttre 
faktorer som stort hot, mörker och dåligt väder. 

 
För att jämförelserna skall gå att göra avser jag att väga in antalet basfunktioner. 
Var bedömningen i förmågan god och viss delar sig kan tyckas subjektiv. Dock 
anser jag med motiveringen att mer än hälften av basfunktionerna ger god förmåga. 
Detta måste ses som realistiskt då det ger ett majoritetsförhållande. 
 

• Ingen förmåga (I):  inga basfunktioner representerade 
• Någon förmåga (N): 1-3 basfunktioner representerade 
• God förmåga (G):  4-6 basfunktioner representerade 

                                                 
115 Kk Werner, Christopher, Den blå boken, kap 4 
116 Se begreppsförklaring kap 1.4 i denna uppsats 
117 Militärstrategisk doktrin, 2002, s 76-77 
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Antalet summeras och medelvärde dras vid bedömd förmåga nederst i varje matris. 
Medelvärdet avrundas upp till närmsta heltal. Om systemet har en teoretisk 
möjlighet att bidra till metodens genomförande för att nå det förutbestämda syftet, 
har dess basfunktion noterats i matrisen. Den teoretiska möjligheten bygger även på 
faktorer som dolt uppträdande, förmåga att skapa överraskning och initiativövertag. 
Av naturliga orsaker passar inte sjökrigsmetoderna för spaningsflygplan. Däremot 
anser jag att flygplan och helikopter, med basfunktionernas hjälp, i varierande grad 
kan bidra till de olika metoderna för att nå olika tillstånd. 
 
Tabell 6.3 A. Jämförelse och bedömning av om och hur systemen bidrar för att nå 
ett visst tillstånd 
Tillstånd Metoder Ubåt KV SIS ftg MPA Span.flyg Hkp 

Sjöslag 
 

L, V, R S, 
Und, Uth  
G 

L, V, R 
S, Und 
          G 

- 
 
         I 

- 
 
          I 

L, V, R, 
S, Und 
            G 

- 
 
          I 

Slå ut ftg i bas 
 

L, V, R S, 
Und, Uth 
G 

L, V, R 
S, 
          G 

- 
 
         I 

- 
 
           I 

L, V, R, 
S, Und 
            G 

- 
 
          I 

Öppen blockad L, V, R S, 
Und, Uth  
G 

L, V, R 
S, Und 
          G 

- 
 
         I 

- 
 
          I 

L, V, R, 
S 
            G 

L, R 
 
          N 

Närblockad L, V, R S, 
Und, Uth  
G 

L, V, R 
S, Und 
          G 

- 
 
         I 

- 
 
          I 

L, V, R, 
S 
            G 

R 
 
          N 

Etablera 
KTS 

Kontroll över 
fartygstrader 

L, V, R S, 
Und, Uth  
G 

L, V, R 
S, Und, 
Uth    G 

- 
 
         I 

R, Und 
 
          N 

L, V, R, 
S 
            G 

L, R 
 
          N 

Resultat  God 
förmåga 

God 
förmåga 

Ingen 
förmåga 

Någon 
förmåga 

God 
förmåga 

Någon 
förmåga 

 
Tabell 6.3 B. Jämförelse och bedömning av om och hur systemen bidrar för att 
utöva och behålla ett visst tillstånd 
Tillstånd Metoder Ubåt KV SIS ftg MPA Span.fly

g 
Hkp 

Insatser från 
havet 

- 
I 

- 
          I 

- 
            I 

- 
            I 

Und 
           N 

- 
           I 

Handelsblockad 
 

L, V, R S, 
Und, Uth  
G 

L, V, R 
S, Und 
          G 

Und, Uth
 
            N

R, Und 
 
          N 

L, V, R, 
S, Und 
            G 

L, V, 
R 
           N 

Sjöfartskrig L, V, R S, 
Und, Uth  
G 

L, V, R 
S, Und 
          G 

Und, Uth
 
            N

R, Und 
 
          N 

L, V, R, 
S, Und 
            G 

L, V, R 
 
           N 

Utöva 
KTS 

Försvar mot 
landstigning 

L, V, R S, 
Und, Uth 
G 

L, V, R 
S, Und 
          G 

- 
 
             I 

- 
 
            I 

L, V, R, 
S, Und 
            G 

L, R 
 
           N 

 Resultat God 
förmåga 

God 
förmåga 

Någon 
förmåga 

Någon 
förmåga 

God 
förmåga 

Någon 
förmåga 
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Tabell 6.3 C. Jämförelse och bedömning av om och hur systemen bidrar för att 
påverka ett visst tillstånd 
Tillstånd Metoder Ubåt KV SIS ftg MPA Span.flyg Hkp 

Fleet in beeing 
 

L, V, R 
S, Und, 
Uth    G 

L, V, R,  
 
          N 

- 
 
           I 

- 
 
           I 

L, V, R S, 
            G 

- 
 
           I 

Fartyg som  
kustförsvar 

L, V, R, 
S, Und, 
Uth    G 

L, V, R, 
S, Und, 
Uth    G 

- 
           I 

- 
           I 

V, R 
            N 

- 
           I 

Sjöfartskrig L, V, R 
S, Und, 
Uth    G 

L, V, R, 
S, Und, 
Uth    G 

- 
 
           I 

- 
 
           I 

V, R 
 
            N 

- 
 
           I 

Raidföretag 
utanför opomr 
(Diversion) 

L, V, R 
S, Und, 
Uth    G 

V, R 
 
          N 

- 
 
           I 

- 
 
           I 

V, R 
 
            N 

- 
 
           I 

Motblockad L, V, R 
S, Und, 
Uth    G 

V, R 
 
          N 

- 
 
           I 

- 
 
           I 

V, R 
 
            N 

- 
 
           I 

Bestrida 
KTS 

Nålsticks- 
operationer 

L, V, R 
S, Und, 
Uth    G 

- 
 
           I 

- 
 
           I 

- 
 
           I 

- 
 
             I 

- 
 
           I 

 Resultat God 
förmåga 

Någon 
förmåga 

Ingen 
förmåga 

Ingen 
förmåga 

Någon 
förmåga 

Ingen 
förmåga 

 
Slutsatser 
Sverige saknar förmåga till insatser från havet som internationellt definieras som 
”power projection”, däremot har spaningsflyget förmåga att bidra med 
underrättelseinhämtning. Signalspaningsfartyg har ingen förmåga att bidra med vid 
etablera KTS och bestrida KTS. Däremot när KTS utövas och man kan anta att 
hotbilden är något lägre, i kombination med viss risktagning, kan Orion bidra med 
underrättelser till havs med stöd av sin relativt långa uthållighet. I övrigt är det bara 
ubåt som bidrar med uthållighet. MPA och Hkp har någon förmåga att bidra med 
vid etablera och utöva KTS, men inget vid bestrida. Spaningsflyget, korvett och 
ubåt har alla god förmåga vid etablera och utöva, men vid bestrida är det bara ubåt 
som bidrar med god förmåga. Det framgår med viss tydlighet att ubåtens förmågor 
är mer användbara vid bestrida KTS, i förhållande till de andra enheterna, än vid 
etablera och utöva KTS. Det innebär att när hotet är som störst gör ubåten bäst ifrån 
sig. För att konstatera att det förhåller sig på det sättet krävs ytterligare 
undersökningar, vilket jag inte avser göra i denna uppsats utan rekommenderar för 
framtida uppsatser. 

6.4 Jämförelse av enheterna mot metoder vid lägre 
konfliktnivåer än krig 

Sverige har deltagit vid flera FN-missioner. Tyngdpunkten har legat vid 
landbaserade förband. I framtiden kommer förmodligen även sjöstridskrafter att 
delta i internationellt ledda operationer. Det är sannolikt efterfrågade förmågor som 
kommer att styra vilka enheter som kommer att delta. Av sjöstridskrafterna är ubåt, 
ytstridsfartyg och minröjningsfartyg anmälda inom ramen för det internationella 
styrkeregistret för krishantering. 
 
Sjökrigets metoder är empiriskt framtagna för kriget, men många lämpar sig väl 
även i hela spektrumet krig, kris och fred. För att lösa uppgifter vid lägre 
konfliktnivåer än krig finns ytterligare metoder. Dessa används vid operationer 
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vilka benämns som ”Operations Other Than War” (OOTW). Metoderna medger 
sammantaget möjligheter till graderad våldsanvändning och används på politisk 
nivå för att nå ett visst syfte.118 Avsikten här är inte att bedöma om någon enhet 
ensam kan använda sig av enskild metod. Jag avser visa på i vilken grad systemen 
kan bidra med förmågor vid marina fredsfrämjande operationer. I bedömningen 
ingår inte grad av interoperabilitet utan det är graden av förmåga, vilken bidrar till 
att nå syftet med varje metod. Vid denna jämförelse tas ingen hänsyn till om 
systemen skall delta vid internationella operationer i framtiden. Det är bara en 
jämförelse om förmågorna är användbara. I förmågorna vägs basfunktionerna in 
som verkan, rörlighet, skydd, uthållighet, ledning och underrättelser. Verkan och 
skydd måste finnas för att få god förmåga i detta resonemang. Detta är ett 
antagande jag gör då systemet tvingas verka under stort hot, samtidigt som 
operationerna är känsliga mot stora förluster. Motiveringar ges om enheten bedöms 
ha någon eller ingen förmåga att bidra med vid användning av metoden. 
Bedömningarna görs för övrigt som vid tabell 5.3 (A-C). 
 
Tabell 6.4 Jämförelse och bedömning om och hur systemen bidrar för att 
genomföra vissa metoder 

Enheter 
Metoder 

Ubåt KV SIS ftg MPA Span.fly
g 

Hkp 

Marin diplomati 
Syfte: framtvinga en lösning 
genom stödja, övertyga, 
avskräcka t.ex. genom en 
embargo-operation. 
(Metoden är övergripande de 
andra metoderna) 

L, V, R, 
S, Und, 
Uth     
 
 
 
G 

L, V, R, S, 
Und,     
 
 
 
 
G 

- 
 
 
 
 
I 
(ej S o V) 

- 
 
 
 
 
I 
(ej S o V) 

L, V, R, 
S, Und,     
 
 
 
 
G 

L, V, R  
Und,     
 
 
 
 
N (ej S) 

Marin närvaro 
Syfte: närvara för att dämpa 
krisen 

L, V, R, 
S, Und, 
Uth    G 

L, V, R, S, 
Und,     
G 

- 
I 
(ej S o V) 

- 
I 
(ej S o V) 

L, V, R, 
S, Und,     
G 

L, V, R  
Und,     
N (ej S) 

Kanonbåtsdiplomati 
Syfte: detsamma som vid marin 
diplomati. Termen används vid 
insats av begränsad 
örlogsstyrka 

L, V, R, 
S, Und, 
Uth     
 
G 

L, V, R, S, 
Und,     
 
 
G 

- 
 
 
I 
(ej S o V) 

- 
 
 
I 
(ej S o V) 

L, V, R, 
S, Und,     
 
 
G 

L, V, R  
Und,     
 
 
N (ej S) 

Framskjuten närvaro 
Syfte: visa hög beredskap mot 
och intresse av visst område. 

L, V, R, 
S, Und, 
Uth    G 

L, V, R, S, 
Und,     
G 

Und, Uth 
 
N 

Und 
 
N 

L, V, R, 
S, Und,     
G 

L, V, R,  
Und,     
N  (ej S) 

Maktuppvisning 
Syfte: visa beslutsamhet och 
därigenom lugna ner 
situationen för att undvika 
eskalering av konflikt 

L, V, R, 
S, Und, 
Uth     
 
G 

L, V, R, S, 
Und,     
 
 
G 

- 
 
 
I 
(ej S o V) 

- 
 
 
I 
(ej S o V) 

L, V, R, 
S, Und,     
 
 
G 

L, V, R,  
Und,     
 
 
N  (ej S) 

Visa flaggan 
Syfte: genom återkommande 
och regelbunden närvaro i visst 
område skapa ömsesidig 
förståelse stater emellan 

L, V, R, 
S, Und, 
Uth     
 
G 

L, V, R, S, 
Und, Uth    
 
 
G 

L, R, S, 
Und, Uth    
 
 
G 

L, R, S, 
Und     
 
 
G 

L, V, R, 
S, Und     
 
 
G 

L, V, R, S, 
Und     
 
 
G 

Örlogsbesök/utlandsbesök 
Syfte: genom ömsesidigt utbyte 
skapa goda relationer stater 
emellan, ej basfunktionskrav 

 
 
 
G 

 
 
 
G 

 
 
 
G 

 
 
 
G 

 
 
 
G 

 
 
 
G 

Resultat God 
förmåga 

God 
förmåga 

Någon 
förmåga 

Någon 
förmåga 

God 
förmåga 

Någon 
förmåga 

                                                 
118 Kk Werner, Christopher, ”Den blå boken”, s. 47, 56-58 
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Slutsatser 
Alla jämförande enheter har ett arv. Syftet med enheten kan i grunden vara något 
annat än det jag gör jämförelse mot. Jag tycker att det är väldigt viktigt att 
förmågorna jämförs i alla dessa olika situationer och har därför tagit med alla 
enheterna. För att kunna använda urvalsfunktionen örlogsbesök skall den även ses 
som utlandsbesök för flygplan. Syftet är detsamma. För att tvinga på någon annan 
nation sin vilja, krävs ett visst mått av verkansförmåga. Saknas förmågan att avge 
verkanseld är enheten betydligt mindre användbar vid de flesta av dessa metoder. 
Även egenskyddet har stor påverkan om enheten har förmåga att delta, då detta är 
ett krav idag från såväl nationellt som internationellt håll. Svenska ubåtar saknar 
idag förmågan att insätta graderad verkanseld, vilket betyder att användbarheten 
begränsas något. Det påverkar emellertid inte resultatet i matrisen eftersom 
förmågan blir god i vilket fall. 
 
Korvetter, ubåtar och spaningsflyg, framförallt JAS 39 Gripen, har flera förmågor 
att bidra med, till styrkor som använder dessa metoder för att nå internationella 
politiska framgångar. Det som i huvudsak skiljer ubåten från dessa två enheter är 
uthålligheten i operationsområdet. Uthålligheten bygger både på fysisk förmåga 
teoretiskt men är även beroende av yttre påverkan som väder och hot. Här har 
förmågan att i uläge uppträda dolt stor betydelse. Opåverkad av väder och hot 
säkerställer att ubåten genomför verksamheten med gott resultat. Jag ser att 
jämförelsen är viktig då den visar vilken smal kompetens som vissa av de jämförda 
enheterna har, när det gäller att ersätta ubåtens förmågor. Signalspaningsfartygets 
förmåga är naturligtvis en politiskt känslig fråga vilket gör den mindre lämplig att 
delta vid internationell verksamhet. Oförmågan att kvarstanna i ett område dygnet 
runt visar sig också spela stor roll. Både JAS 39 Gripen och FSR 890 har behov att 
lämna operationsområdet för att återgå till bas och bunkra. För att skapa operativ 
uthållighet i området kan flera enheter användas i avlösningssystem och på så sätt få 
kontinuerlig närvaro i området. Helikopter med marina uppgifter förutsätts kunna 
fartygsbasera och inneha någon form av beväpning t.ex. torpeder och handeldvapen. 
Dessa förutsättningar måste råda om helikopter överhuvudtaget skall gå att använda 
i denna jämförelse, förutom vid utlandsbesök. 

6.5 Jämförelse av enheterna mot kraven på krigförings-
förmåga 

Statsmakterna har ställt olika krav på Försvarsmakten. Jag är medveten om att 
förmågorna skall innehållas i Försvarsmakten som helhet och inte av enskilda 
förband eller enheter. Det jag fokuserar mot är vilka enheter som kan bidra till olika 
efterfrågade förmågor.  
 
De efterfrågade förmågorna har sin grund i de politiska kraven. Därför anser jag att 
det är relevant att göra denna jämförelse, för att med utfallet som grund föra en 
diskussion om andra enheter kan ersätta ubåtar. De politiska förmåge- och 
kompetenskraven används som urvalsfaktorer. Enheterna har god, någon eller ingen 
förmåga att bidra med till Försvarsmakten i de olika avseendena. Bedömningarna 
görs som vid tabell 6.3 (A-C) och tabell 6.4. 
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Tabell 6.5 Visar en jämförelse mellan enheterna och vad de bedöms kunna bidra 
med mot kraven på krigföringsförmåga. 
Försvarsmakten skall kunna: Ubåt KV Orion MPA Span.flyg Hkp 
möta olika former av 
informationsoperationer 

- 
I 

- 
I 

- 
I 

- 
I 

- 
I 

- 
I 

upptäcka och möta begränsade angrepp 
mot Sverige som sker i första hand med 
fjärrstridsmedel, eller hot om sådana 

L, Und, 
Uth     
N 

L, Und, 
Uth     
N 

Und 
 
N 

- 
     
I 

L, V, R, 
S, Und     
G 

- 
 
I 

upptäcka och möta intrång av 
stridskrafter på vårt territorium 

L, V, R, 
S, Und, 
Uth    G 

L, V, R, 
S, Und, 
Uth    G 

Und, Uth
 
N 

L, R  
 
N 

L, V, R, 
S, Und     
G 

L, V, R 
    
N 

förebygga och minska verkningar vid 
angrepp med NBC-strids-medel och 
bidra till samhällets totala motstånds-
förmåga mot sådana 

- 
 
 
I 

- 
 
 
I 

- 
 
 
I 

- 
 
 
I 

- 
 
 
I 

- 
 
 
I 

upptäcka och ingripa mot kränkningar 
av territoriet och särskilt i 
Östersjöområdet  

L, V, R, 
S, Und, 
Uth    G 

L, V, R, 
S, Und, 
Uth    G 

Und, Uth
 
N 

L, R  
 
N 

L, V, R, 
S, Und     
G 

L, V, R 
    
N 

upptäcka och avvisa säkerhetshot i 
samverkan med andra myndigheter 

L, V, R, 
S, Und, 
Uth    G 

L, V, R, 
S, Und, 
Uth    G 

Und, Uth
 
N 

L, R  
 
N 

L, V, R, 
S, Und     
G 

L, V, R 
    
N 

tidigt upptäcka NBC-insatser i 
närområdet. 

Und, Uth 
N 

Und, Uth 
N 

Und, Uth
N 

- 
I 

Und 
N 

- 
I 

i samverkan med andra länder planera, 
genomföra och utvärdera freds-
bevarande operationer, främst i Europa 
och dess närhet, men även globalt. 

L, V, R, 
S, Und, 
Uth     
G 

L, V, R, 
S, Und     
 
G 

- 
 
 
I 

- 
 
 
I 

L, V, R, 
S, Und     
 
G 

L, V, R 
    
 
N 

i samverkan med andra länder planera, 
genomföra och utvärdera freds-
framtvingande operationer i Europa och 
dess närhet 

L, V, R, 
S, Und, 
Uth     
G 

L, V, R, 
S, Und 
    
G 

- 
 
 
I 

- 
 
 
I 

L, V, R, 
S, Und 
    
G 

- 
 
 
I (ej S) 

kunna skydda sig mot begränsade 
NBC-angrepp 

L, V, R, 
S, Und, 
Uth    G 

S 
 
N 

S 
 
N 

- 
 
I 

- 
 
I 

- 
 
I 

lämna stöd till fredsfrämjande och 
humanitär verksamhet, främst i Europa 
och dess närhet samt 

- 
 
I 

- 
 
I 

- 
 
I 

- 
 
I 

- 
 
I 

- 
 
I 

i samverkan med andra länder planera 
och genomföra övningsverksamhet 
inom ramen för det säkerhetsfrämjande 
samarbetet, främst i närområdet 

L, V, R, 
S, Und, 
Uth     
G 

L, V, R, 
S, Und, 
Uth     
G 

Und, Uth  
 
 
N 

R, Und, 
Uth     
 
N 

L, V, R, 
S, Und, 
     
G 

L, V, R 
    
 
N 

samverka med civila myndigheter  L, V, R, 
S, Und, 
Uth    G 

L, V, R, 
S, Und, 
Uth    G 

L, R,  
Und, Uth  
G 

L, R, Und 
     
N 

L, V, R, 
S, Und     
G 

L, V, R, 
Und     
G 

Kompetensen att genomföra väpnad 
strid; omfattar strid och militär 
verksamhet, i alla konfliktnivåer, riktad 
mot markmål, mot sjömål såväl på som 
under havsytan och mot luftmål.  

L, V, R, 
S, Und, 
Uth     
 
G 

L, V, R, 
S, Und, 
Uth     
 
G 

- 
 
 
 
I 

Und 
 
 
 
N 

L, V, R, 
S, Und, 
Uth     
 
G 

L, V, R 
 
 
 
N 

kunna genomföra internationella 
fredsfrämjanden och humanitära 
insatser samt att kunna delta i 
internationellt säkerhetssamarbete bl.a. 
i form av gemensamma övningar 

L, V, R, 
S, Und, 
Uth     
 
G 

L, V, R, 
S, Und 
     
 
G 

- 
 
 
 
I 

Und 
 
 
 
N 

L, V, R, 
S, Und     
 
 
G 

V, R 
 
 
 
N 

Resultat Ubåt 
God: 10 
Någon: 2 
Ingen: 3 

Kv 
God: 9 
Någon: 3 
Ingen: 3 

Orion 
God: 1 
Någon: 7
Ingen: 7 

MPA 
God: - 
Någon: 7 
Ingen: 8 

Span.flyg 
God: 10 
Någon: 1 
Ingen: 4 

Hkp 
God: 1 
Någon: 7
Ingen: 7 
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Slutsatser FALL Å 
Ingen enhet bidrar heltäckande med sina förmågor. Det är meningen att 
Försvarsmakten i sin helhet skall göra detta. Däremot är vissa enheter mycket smala 
inom ett speciellt område, vilket gör att de har svårt att svara upp mot flera 
förmågor och kompetenser. Vissa av dessa enheter kompletterar ubåtens förmåga 
och kompetens inom ett visst område, men enheten kan inte ersätta ubåtens hela 
register av förmågor. Ubåt, korvett och Spaningsflyg (JAS 39 Gripen) bidrar med 
ungefär lika antal förmågor till Försvarsmakten. I delar av denna matris bidrar 
korvett med uthållighet eftersom detta erhålls vid uppträdande i skärgårdsmiljö på 
eget territorium. Signalspaningsfartyget Orion, Ubåtsjaktflygplan och helikopter 
med marina uppgifter är mycket snäva inom sina respektive områden. 

7. Diskussion 
Slutsatserna som dragits tidigare ska användas i diskussionen, för att på ett logiskt 
sätt bryta ner dessa mot förmågor och uppgifter. Syftet är att diskussionen ska 
utmynna i ett ställningstagande kring frågeställningarna. 

7.1 Diskussion med doktriner och synsätt om systemens 
förmågor och uppgifter 

Svensk ubåt med luftoberoende maskineri har flera förmågor. Med hjälp av dessa 
löser ubåten ett antal redovisade uppgifter. Tyngdpunkten för dessa uppgifter 
varierar. Under kalla kriget låg den mot anfalls- och mineringsföretag. Idag har 
fokus ändrats mot spanings-, underrättelse- och specialföretag. Ubåtsjaktföretag är 
även det prioriterat för svenska ubåtar. Fokus kan ändras fler gånger, men ubåtens 
förmågor kvarstår fortfarande och allt eftersom teknikutvecklingen går framåt 
tillkommer nya. Exempel på dessa är satellitkommunikation via kommunikation 
genom vattensfären, obemannade undervattensfarkoster vilka även kan beväpnas 
och styras från ubåtar, beväpning på konventionell ubåt som gör det möjligt att 
bekämpa både luft- och landmål, inklusive graderad verkan samt även att ubåten 
skall kunna utgöra någon form av dold ledningsplattform. Detta pågår det för 
närvarande studier om, bl.a. inom Sveriges samarbetsprojekt med Danmark , vilket 
benämns Projekt Viking.  
 
Kan någon annan svensk militär enhet, vilken också kan lösa svensk ubåts 
uppgifter, ersätta denna? 
Har denna enhet samma förmågor som ubåten? 
 
Låt oss se på den första frågan. Att flera enheter kan bedriva spaning , övervakning, 
underättelseinhämtning, anfallsföretag, ubåtsjakt, mineringsföretag och 
specialföretag är alla överens om. Detta innebär inte med automatik att enheten kan 
ersätta ubåten. För att ytterligare belysa frågan måste även nästa fråga behandlas. 
 
Resultatet från tabell 6.2 ger vid handen att ingen enhet delar ubåtens förmåga att 
uppträda dolt. Ubåtens förmåga att lösa uppgifterna i uläge är unikt. Att vara dold 
innebär en viss grad av skydd. Korvetten är den enhet som delar flest av ubåtens 
egenskaper, men den utsätter sig för större risktagning då den saknar det dolda 
uppträdandet. Detta kan innebära att vid en viss hotnivå kan inte uppgiften lösas, 
varken av korvett eller någon annan jämförd enhet. Vid en viss hotnivå är det bara 
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ubåten som kan lösa dessa uppgifter tack vare förmågan att uppträda dolt. Korvetten 
har dock förmågan att insätta graderad verkan, vilket kan vara av stor vikt vid 
internationell krishantering. 
 
Orion är inget stridande fartyg, vilket avspeglar sig i analysen. Hon är anpassad för 
att lösa sina uppgifter i en fredsmässig miljö. Detta begränsar hennes användbarhet. 
Det öppna uppträdandet leder till att motståndaren är medveten om att hon spanar 
mot hans verksamhet och han tillåter henne ta del av informationen. Möjligheten att 
inhämta information om motståndare utan att han är/blir medveten om det, vilket 
ubåtar kan göra, har inte dessa fartyg. Vidare så är ytfartygen väderberoende för att 
kunna lösa sina uppgifter, vilket ubåtar i uläge inte är. 
 
Havsövervaknings- och spaningsflygplanen med ubåtsjaktkapacitet har ingen 
möjlighet att uppträda dolt. Möjligheten att skydda sig från bekämpning torde vara 
minimal i ett högriskområde. Dessa enheter är framtagna att verka nationellt i 
fredstid. Styrkan de har, är det stora sökområdet som de hinner täcka under en 
flygperiod. Dock har de ingen lång uthållighet i operationsområdet. Dessutom har 
de ingen beväpning. Detta innebär att de ska operera ohotade i Sveriges närområde. 
 
JAS 39 Gripensystemet och flygburen spaningsradar FSR 890 har stor förmåga för 
understödjande insatser vid maritima operationer. Hastighet, utrustning samt 
kvalificerad och slagkraftig beväpning gör JAS 39 Gripen till en viktig komponent 
för maritima operationer. Dessa enheter kompletterar ubåtsfunktionen mycket bra. 
Systemen är vitt skilda från ubåt. Jag har ändå valt att redovisa dem, för att analysen 
skall bli komplett med förmågor som delas mellan olika svenska system. 
 
Ubåtsjaktförmågan hos ubåtsjakthelikopter är god. Egenskyddet av hkp är däremot 
inte högt inom svenska marinen, vilket innebär att när dessa skall delta vid 
ubåtsjaktoperationer, krävs ett visst mått av kontroll över operationsområdet, 
alternativt genomföra verksamheten under mycket hög risktagning. Detsamma 
gäller vid framskjuten ytmålsspaning. Eftersom hkp saknar skyddsförmågan blir 
användbarheten begränsad enligt jämförelsen ovan.  
 
Som tidigare nämndes ändras fokus på uppgifterna som ubåtar har. Det som 
dessutom har inträffat enligt de marina doktrinerna, är att fokus har skiftat från att 
bedriva maritima krig långt ute till havs och även från land mot sjö, till förmågan att 
från havet kunna påverka operationer iland. Det som har inträffat, i alla fall i 
västvärlden, är att flottorna skall ha förmåga att operera kustnära i 
operationsområden i syfte att stödja land- och luftoperationerna. Gemensamma 
operationer skall bedrivas, i syfte att lösa kriser som spänner över hela 
konfliktskalan. I samtliga studerade nationers doktriner nämns förmågan att etablera 
och utöva kontroll som grundläggande för att kunna bedriva operationer i kustnära 
farvatten. För att erhålla och behålla denna kontroll måste förmågan att verka och 
påverka i samtliga dimensioner luft, sjö och land finnas. Slutsatsen av detta 
resonemang blir att vid internationella gemensamma operationer är behovet av 
konventionella ubåtar stort. Dessa ubåtar bör ha hög uthållighet. De bör kunna 
uppträda dolt under längre perioder samtidigt som de har förmåga att verka i 
grunda, trånga och kustnära vatten.  
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I Storbritanniens marina doktrin nämns förmågan att kunna etablera kontroll till 
sjöss. Detta är svårt i områden där motståndaren opererar med konventionella 
ubåtar.119 Dessa ubåtar bestrider alltså kontroll till sjöss, av den enkla anledningen 
att de existerar. 

7.2 Diskussion kring militärteorin 
Milan Vego påvisar en teori om att det har visat sig lättare att förgöra motståndaren 
kustnära, än att behöva leta upp honom till havs. Vidare i resonemanget påpekar 
Vego att troligtvis kommer även framtida sjökrig att genomföras i omedelbar närhet 
till kusterna, där det är relativt grunt och trångt. Detta talar för att den svenska 
flottan är inte bara skapad för att lösa uppgifter i närheten av Sverige, den kan även 
lösa dessa globalt, i områden som har dessa egenskaper. Enligt Vego skall en flotta 
som är optimalt utformad för begränsade och helt eller delvis inneslutna hav, vara 
sammansatt av konventionella ubåtar, lätta styrkor, amfibiestridskrafter, 
minkrigsförband och landbaserade helikoptrar och flygstridskrafter.120 Vidare så 
menar han att smygtekniken skall utnyttjas på enheterna och även multiroll 
konceptet. Det är så här den svenska marinen ser ut idag. Sverige skall inte skapa en 
balanserad flotta som har förmåga att verka även ute i oceanerna. Sverige ska ha en 
balanserad flotta som kan verka optimalt, såväl nationellt som internationellt.  
 
Vego går även djupare in på ubåtarnas roll i inneslutna och grunda hav, där han drar 
en parallell mellan Östersjön och Persiska viken. Här menar han att de 
konventionella ubåtarna på 1000 ton är idealiska för övervakning, spaning, anfall, 
minering och för att genomföra specialoperationer.121 Det är bland annat dessa 
uppgifter som svenska ubåtar tilldelas och de har även använts vid jämförelser i 
denna uppsats. Han drar även slutsatsen att en atomubåt skulle bli utspelad, vid en 
duell med en modern konventionell ubåt. Är den dessutom utrustad med 
luftoberoende maskineri (LOM) som de svenska är, tillåts ubåten att vara i uläge i 
upp till fyra veckor, vilket ännu mer ökar den konventionella ubåtens möjligheter 
att vinna duellen.  
 
För att ytterligare belysa balanseringsproblematiken använder jag mig av S. G. 
Gorshkov, som menar att genom att prioritera utvecklingen av ubåtsvapnet blev det 
möjligt att på kortaste tid öka Sovjetiska flottans slagkraft i betydande grad. 
Därefter ändrades fokus mot övervattensfartygen. Dessa förblir det grundläggande 
och till viss del enda stridsmedlet, för att trygga operationsfriheten för ubåtarna. 
Både VK I och II visade att de hade fel som påstod, att ubåten genom sin förmåga 
att operera dolt, själv skulle säkerställa sin osårbarhet.122 Numera är Sovjetiska 
flottans övervattenstridskrafter i stånd att självständigt eller i samverkan med ubåtar 
och flyg lösa uppgifter både till havs och i begränsade operationsområden. En 
mindre men rätt balanserad flotta är ibland starkare än en stor men obalanserad, 
eftersom den inbördes samverkan mellan den förstes olikartade stridskrafter 
kommer ha en välgörande inverkan. Innebörden av detta resonemang visar på att 
Sverige behöver både ytstridsenheter, ubåtar och flyg. 
 

                                                 
119 British Maritime Doctrine, 1999, s 19 
120 Vego, Naval Strategy and Operations in Narrow Seas, 2003, s 297 
121 Ibid. 
122 Ibid, s 223 
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Hughes anser att marin taktik bygger på fem huvudprinciper.123 Dessa är i princip 
de som i svensk doktrin benämns som de militära basfunktionerna ledning, verkan, 
rörlighet, skydd, underrättelser och uthållighet.124 Den som kan avge mest och bäst 
välriktad eldkraft, men även motåtgärder eller skydd har viss betydelse i denna 
första princip. Underrättelser för att lokalisera fienden i syfte att kunna bekämpa 
honom är den andra. Även här har förmågan att sätta in motåtgärder mot 
motståndarens underrättelseförmågor en stor betydelse. Ledning och förmåga till 
ledningskrigföring, i syfte att samordna spaningsresurser och vapensystem, så att 
motståndaren kan bekämpas. Vidare så anser Hughes som sin fjärde princip att 
sjöstrid är duellstrid där det gäller att skjuta och träffa först. Slutligen så skall 
manövern eller rörligheten utnyttjas för att nå bästa position inför spaning eller 
eldgivning. Dessa principer gäller än idag och tabellerna 6.3 A-C och 6.4 bygger på 
dessa. Syftet var att jämföra enheternas förmågor, relaterat till basfunktionerna, för 
att se hur väl de bidrar till vid användningen av en sjökrigsmetod. Metoderna 
används för att upprätta, bestrida eller utöva herravälde. Jag har dock valt att 
använda benämningen kontroll. Som tidigare konstaterats inom militärteorin 
innebär maritima operationer att etablera, utöva eller bestrida KTS. Detta görs i 
syfte att stödja den pågående operationen så de politiska målen kan uppnås. Det är 
alltså inget självändamål att ha kontroll över ett visst område till sjöss. Genom 
Corbett:s metoder skall ett visst tillstånd nås. De jämförda enheterna kan bidra på 
olika sätt med olika förmågor och i varierande grad till dessa metoder. Detta råder 
det ingen tvekan om. Däremot är det inte troligt att dessa jämförda enheter, med de 
förmågor som de delar med ubåt, kan ersätta ubåten fullt ut. Sverige saknar marina 
förmågor för att göra insatser från havet. Spaningsflyget, korvett och ubåt har alla 
god förmåga vid etablera och utöva, men vid bestrida är det bara ubåt som bidrar 
med god förmåga. Det har framkommit ganska tydligt att de jämförda enheterna är 
som sämst vid bestrida KTS. Jämfört med vid etablera och utöva KTS där även 
korvetter och spaningsflyget har goda förmågor. 
 
Som tidigare nämnts kan många av sjökrigets metoder användas vid hela 
konfliktskalan. Förutom dessa finns ett antal till, vilka används vid andra 
operationer än krig. Den första metoden som redovisades var Marin diplomati. 
Denna metod är övergripande alla de andra. Detta stämmer också när resultatet 
värderas. Enhet med god förmåga vid marin diplomati, hade också god förmåga 
som totalresultat. Någon förmåga vid marin diplomati som helikopter hade, visade 
sig som någon förmåga vid resultatet också. Däremot fick MPA och Orion någon 
förmåga i slutresultatet, trots ingen förmåga i förstakolumnen. Detta beroende på 
att erhålls någon förmåga en gång kan resultatet aldrig bli ingen förmåga.  För att 
tvinga på någon annan nation sin vilja, krävs ett visst mått av verkansförmåga. 
MPA och Orion saknar både beväpning och skyddsförmåga. Dessa faktorer har 
spelat stor roll vid jämförelserna. Skyddsförmågan har stor påverkan om enheten 
skall bli efterfrågad för att delta vid internationella operationer. Låg 
skyddsförmåga beränsade även helikopters förmågor, vilket framgår av tabellen. 
 
Korvetter och ubåtar har flera förmågor att bidra med. Signalspaningsfartygets 
förmåga är naturligtvis en politiskt känslig fråga, vilket gör den mindre lämplig att 
delta vid internationell verksamhet. Ingen eller kort uthållighet visar sig också spela 

                                                 
123 Hughes, Fleet Tactics and Costal Combat, 2000, s 174-175 
124 Svensk militärstrategisk doktrin, 2002, s.77 
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stor roll. För att skapa operativ uthållighet i området kan flera enheter användas i 
avlösningssystem och på så sätt skapas uthålligheten. Detsamma gäller för 
helikopter, vilken måste kunna fartygsbasera för att skapa uthållighet i operations-
området. Skyddsförmågan är ytterligare en stor faktor som begränsar svensk 
helikopters förmåga att delta i internationella operationer. 

7.3 Diskussion kring krigföringsförmåga för 
Försvarsmakten jämfört med behandlade enheter 

Som tidigare noterats bidrar ingen enhet till att täcka alla förmåge- och 
kompetenskrav som ställs på Försvarsmakten. Det vore konstigt om så var fallet. 
Det är meningen att Försvarsmakten i sin helhet skall uppfylla dessa. Intressant är 
däremot att vissa enheter är så pass smala inom ett speciellt område, att de har svårt 
att svara upp mot hälften av förmågorna och kompetenserna. Vissa av dessa enheter 
kompletterar ubåtens förmåga och kompetens inom ett visst område, men enheten 
kan inte ersätta ubåtens hela förmågeregister och kompetens. Korvett, ubåt och 
spaningsflyg (JAS 39 Gripen) erhöll ungefär samma nivå på slutresultatet i 
matrisen. 

8. Resultat 

8.1 Inledning 
Den organisation som Förvarsmakten har idag, är till många delar anpassad för ett 
invasionsförsvar.125 Samtidigt pågår utvecklingen mot ett insatsförsvar för dagens 
och framtidens uppgifter och miljöer. Syftet med förändringsarbetet är att 
Försvarsmakten skall utvecklas och anpassas för att kunna möta de nya 
förutsättningarna, med de krav som framtiden ställer. Det skall vara en användbar 
militärmakt som på ett flexibelt sätt kan utgöra ett säkerhetspolitiskt instrument för 
statsmakterna. 
 
Genom att Försvarsmakten utvecklas mot ett mer aktivt säkerhetspolitiskt 
instrument, kan den på ett bättre sätt bidra till stabilitet i vår omvärld. För 
Försvarsmaktens del medför detta att huvuddelen av förbanden skall aktivt kunna 
delta i internationell krishantering. Då krishantering innefattar hela skalan från 
humanitära till fredsframtvingande insatser medför detta krav på hög och bred 
utbildningsnivå hos enheterna. Internationell krishantering bedöms främst ske i 
samverkan med andra länder, varför Försvarsmakten bör sträva efter en hög grad av 
interoperabilitet. 
 
Grundläggande för Försvarsmaktens utveckling över tiden, är förmågan till väpnad 
strid. Var förbanden eller enheterna skall verka och vilka uppgifter de ska lösa, 
kommer att variera mycket. Detta innebär att de förband och system som behövs i 
framtiden, skall kunna användas såväl för att försvara det egna landet som för att 
delta vid internationella insatser. Den framtida försvarsmakten kommer 
förmodligen att vara mindre storleksmässigt än tidigare, men kraven på kvalitet och 
flexibilitet kommer att vara höga. Regeringen har betonat behovet av att 
anpassningsförmågan hos försvarsmakten måste vara hög. Grundstommen i 

                                                 
125 Försvarsmakten, HKV, Försvarsmaktsidé och målbild, Årsrapport från Perspektivplaneringen 
2000-01, s 112 
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Försvarsmakten skall utgöras av en kärna av moderna förband med god kvalitet, 
vilken kan utgöra bas för utbyggnad om så skulle erfordras. För att ha en god 
förmåga till anpassning krävs att särskilda kompetenser, vilka är unika för 
Försvarsmakten, behålls och utvecklas inom Försvarsmakten.126 

8.2 Svar på inledande frågeställningar 
Vad är det som konstituerar behovet av konventionell ubåt i Sverige, i ett 
dåtids-, nutids- och framtidsperspektiv? 
 
För att kunna hitta vad som konstituerar behovet av ubåtar i Sverige, måste först 
uppgifterna som de löser identifieras. Dessa är uppgifterna som tidigare redovisats: 

• Spaning 
• Övervakning 
• Underättelseinhämtning 
• Anfallsuppgifter 
• Ubåtsjakt 
• Minering 
• Specialföretag (hämta och lämna personal) 

 
Eftersom behovet konstitueras av att någon måste kunna göra något, innebär det att 
jag identifierar, vilka fler svenska militära system som kan lösa en, eller flera av 
dessa uppgifter, i hela området där de svenska ubåtarna verkar. Enheterna är 
Korvett, Ubåtsjaktflyg, Signalspaningsfartyget Orion, Spaningsflygplan JAS 39 
Gripen / FSR 890 och Ubåtsjakthelikopter. För att vidare nå fram till vad som 
konstituerar behovet, måste svenska ubåtars förmågor identifieras. Dessa är som 
bekant: 

• Förmåga att verka öppet, dag och natt.  
• Förmåga att verka dolt, dag och natt. 
• Hög uthållighet i operationsområdet, inklusive väderoberoende 
• Förmåga att verka i grunda, trånga och kustnära vatten (här benämnd som 

littoral), såväl som i djupa områden längre ut från kusten 
• Hög skyddsförmåga (uläget, stryktålig mtrl, ubåtsräddning), vilket ger hög 

operationssäkerhet med goda resultat 
 
Det visade sig att ingen enhet delar ubåtens förmågor uthållighet och dolt. Men 
analysen visar att samtliga enheter har förmåga att genomföra spaning och 
övervakning. Vilket innebär att om hotbilden är låg eller om ökad risktagning 
medges kan samtliga enheter bidra till att lösa dessa uppgifter mot operationer till 
sjöss. Samtliga enheter har även förmåga att verka dag eller natt om förutsättningen 
är att det sker öppet. Vad avser vilka som delar flest av ubåtens förmågor blir det 
lika mellan korvett och spaningsflyg. Men om krav ställs på att operationen skall 
genomföras dolt är det bara ubåt som har de kvalifikationer som efterfrågas. Dolt 
uppträdande i kombination med lång uthållighet, oavsett väder och ljusförhållanden, 
är de mest framträdande egenskaper som skiljer ubåten från de övriga enheterna. 
 

                                                 
126 De strategiska kompetenserna återfinns i ”Det nya försvaret prop 1999/2000:30” kap 4.2.7 och de 
redovisas även översiktligt i Försvarsmakten, HKV, ”Försvarsmaktsidé och målbild”, Årsrapport 
från Perspektivplaneringen 2000-01, kap. 11.3.5 
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Förmodligen uppfanns ubåten av den enkla anledningen att människan ville färdas 
under vattenytan. Tidigt insåg man innebörden av att dolt kunna närma sig 
motståndaren med någon sorts mina, i syfte att sänka eller skada honom. Allt 
eftersom utvecklingen har gått framåt har vapenräckvidden, eldkraften, 
uthålligheten i uläge, säkerheten för besättning och manöverförmågan ökat. Det har 
visat sig att ubåten är ett mycket användbart system, med vilken även den svagare 
nationen kan bestrida den starkares kontroll till sjöss. Med andra ord har svagare 
nationer, vilka trots detta har ambitionen att föra en aktiv utrikes- och 
säkerhetspolitik, ett mycket starkt kort i just sina ubåtar. Nu talas det om 
nätverksbaserade försvar och nätverksbaserad krigföring. Dessa synsätt bygger 
mycket på att erhålla information. Både rätt information och information i rätt tid. 
Som tidigare redovisats inhämtar spaningsfartyg uppgifter om andras verksamhet 
m.m. Även satelliter och andra källor finns för att informationen skall komma in. 
Ingen av dessa källor är dold för motståndaren. Detta kan innebära att motståndaren 
matar inhämtaren med den informationen som han vill ge bort. Detta är detsamma 
som fel information. Tack vare ubåtens unika förmåga att kunna välja dolt 
uppträdande kan den inhämta information utan att motståndaren vet om det. Detta 
är alltså ett sätt att tryggt inhämta uppgifter om verksamhet i områden där hotbilden 
är hög, utan att för den skull äventyra säkerheten för vare sig egen besättning eller 
politisk beslutsfattning. Ingen blir ”trampad på tårna”. Ett verktyg som sätts in i 
tidigt skede inför politiskt beslutade operationer vid t.ex. krishantering. På detta sätt 
kan beslutsfattare tidigt skapa sig en uppfattning om vad som sker i områden, vilka 
man annars inte kan komma till, utan att röja närvaro eller riskera förlora 
människoliv i allt för stor utsträckning. Dessa behov finns såväl idag som i 
framtiden. Ubåten är en naturlig nod i det framtida nätverksbaserade försvaret.127 
Dessa argument talar för att det finns ett behov av konventionell ubåt i Sverige, 
såväl förr, idag som i ett framtida perspektiv.  
 
Kan något annat svenskt militärt system ersätta den svenska ubåten, vilken 
utrustats med luftoberoende maskineri? 
Inga andra system i Försvarsmakten har förmågan att kunna välja att uppträda dolt 
eller synligt. Havet är den enda miljö som under överskådlig framtid kan ge denna 
möjlighet. Detta innebär att inte ens samtliga andra system tillsammans, kan ersätta 
ubåten under några omständigheter. Samtidigt är det viktig att behålla funktionerna 
på ytan, i luften och under ytan i syfte att ha det som Gorshkov kallar en balanserad 
marin. Det är även av stor betydelse att dessa system kan samarbeta taktiskt, vilket 
ger synergieffekter och på så vis ökar den operativa användbarheten av systemen. 
 
Det svenska fartygssystemet ubåt är tekniskt avancerat, samtidigt som det utnyttjas 
för utbildning av besättningar. Det finns alltså inga fartyg som är förrådsställda.128 
De omfattande moderniseringar och modifieringar som alltid förekommer under ett 
fartygs livslängd, är tydliga anpassningar till de förändrade krav som kontinuerligt 
ställs på systemet. Behovet av nya sensorer, ny kommunikationsutrustning, 
luftoberoende maskineri m.m. har sin grund i nya krav på anpassningar av 
uppträdande, såsom ökad uthållighet, internationell samarbetsförmåga och utökade 

                                                 
127 Hahn, Joakim; Hansen, Gunnar; Nordquist, Bo; Daunfeldt, Robert; Skoglund, Ulf; (2002): 
Teknisk framtid syntes. Ubåtssystemets framtid inom det nätverksbaserade försvaret. Stockholm, 
Försvarshögskolan, MTI. 
128 Ibid. 
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spaningsräckvidder. Detta innebär att även i framtiden finns stora möjligheter att 
anpassa ubåtarna för de förutsättningar som då råder.  
 
Med markmåls- och luftmålsbeväpning, utveckling av kommunikationssystem, 
vilka medger att ubåtar alltid är ”on line” och beväpning för att kunna insätta 
graderad verkan, är det förmodligen ubåten som har störst möjlighet att ersätta 
många av de andra systemen och inte tvärt om. Dock anser jag, liksom Gorsjkov, att 
en väl avvägd och balanserad Försvarsmakt är optimalt. Den bästa produkten 
erhålls genom samarbete mellan system med förmågor som kompletterar varandra 
vid uppgiftens lösande. 
 
Tanken med Nätverksbaserat Försvar (NBF) är bl.a. att flera av varandra 
oberoende, eller beroende sensorer ger en mer korrekt taktisk bild. Vilket kan leda 
till att färre plattformar behövs i framtiden samt att förmågan att skapa överraskning 
ökas. Den gemensamma taktiska bilden kan ha flera bidragsgivare som t.ex. 
ytfartyg, ubåtar, spaningsflyg, satelliter, Unmanned Underwater Vehickle (UUV) 
och Unmanned Aerial Vehicle (UAV). På operativ ledningsnivå kan taktiska lägen 
för både mark, sjö och luft sammanföras till en gemensam lägesbild eller något 
motsvarande, vilket täcker händelser och verksamhet i hela det prioriterade 
operationsområdet. Den kompletta bilden ger underlag för beslut och kräver en 
målprocess som förklarar vilka mål som ska bekämpas, när och av vem. En 
balanserad Försvarsmakt innehåller enheter i alla dimensioner. Det måste alltså 
även i framtiden finnas enheter som verkar under, på och över havsytan, i luften och 
på marken. Även förmågan att utnyttja satelliter kanske måste finnas, om dessa 
ambitioner skall uppfyllas.  
 

NCW är i sig kommunikationstungt, men genom att ha utspridda 
sensorer och vapenplattformar ger det möjlighet att använda 
långräckviddiga vapen…. Allt det positiva som nu nämnts om NCW 
har också ett pris; det kommer att ställas krav. Dagens krav på 
mycket snabb kommunikation för stora volymer, gör att 
satellitkommunikation är ett måste.129 

 
Avslutningsvis bör det nämnas att logik och ekonomi går inte alltid hand i hand. 
Min undersökning och de jämförelser av förmågor som jag genomfört bygger på ett 
rationellt och logiskt resonemang, utan hänsyn till ekonomi. När ekonomin får styra 
spelar logiskt resonemang och rationellt tänkande mindre roll. Man får det man 
betalar för. Sverige kommer i framtiden att ha den Förvarsmakt vi har råd med, hur 
rationellt det än må vara. Svaret på huvudfrågeställningen är nej. De kompletterar 
ubåtssystemet. En viktig biprodukt av undersökningen är att jag har kunnat belysa 
de andra systemens förmågor, utöver ubåtens, från ett för dem delvis nytt 
perspektiv. Det har varit nyttigt för mig samtidigt som jag hoppas kunna bidra till 
ökad kunskap om dessa systems totala förmågor och möjligheter. 

8.3 Områden för vidare utredning 
• Framtida behov för beväpning på svenska ubåtar. 
• Framtida behov av kommunikationssystem på svenska ubåtar. 

                                                 
129 Werner, Christopher, Trender och konstanter i den maritima arenan, Göteborg 2004, s 31 
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• Vid analysen i denna uppsats framkommer det ett förhållande som innebär 
att vid etablera och utöva kontroll till sjöss har övriga enheter förutom 
ubåten viss påverkan på tillståndet. Men vid tillståndet bestrida kontroll till 
sjöss, har ubåten utomordentligt högre påverkansmöjlighet, jämfört med 
övriga enheter. För att få ett svar på denna tes krävs ytterligare 
undersökningar. 

9. Sammanfattning 
Syfte 
Syftet med uppsatsen är att studera behovet av ubåtar från ett svenskt 
Försvarsmaktsperspektiv. I arbetet redovisar jag, vilka förmågor som svenska 
ubåtar har och vilka förmågor Försvarsmakten skall ha. Med dessa förmågor 
fortsätter jag sedan och visar på, vilka uppgifter svenska ubåtar har löst tidigare och 
vilka de löser idag. Syftet med detta är att se, vilka fler system eller enheter som 
kan lösa dessa uppgifter och vilka förmågor dessa har. Avslutningsvis skall jag ge 
svar på om något annat svenskt militärt system kan ersätta svenska ubåtar och vad 
som konstituerar behovet av svenska konventionella ubåtar. 
 
Metod 
Uppsatsen innehåller en teoridel med militärteoretikers syn på sjökrigföring, 
västerländska doktriner och synsätt på marint agerande. Här framkommer vilka 
förmågor som bör finnas inom en försvarsmakt som den svenska, samt vilka 
uppgifter som ubåtar har både nationellt och internationellt. Denna del följs därefter 
med krav på förmågor och vilka behov svenska försvarsmakten har, från ett 
strategiskt och politiskt perspektiv med svensk ubåt i fokus. Vilket innebär att 
förmågorna som ubåten har och de uppgifter som den har löst tidigare, löser idag 
och kan lösa i framtiden, jämförs med andra svenska militära system med liknande 
uppgifter. I analysdelen undersöker och jämför jag hur väl dessa andra system kan 
ersätta ubåten, vid lösandet av samma uppgifter. I analysen använder jag mig av en 
komparativ metod, där jag systematiskt jämför ingångsvärdena från teori, doktrin, 
krav på förmågor och uppgifter som ubåten löser, mot de andra systemen. 
Jämförelsen utmynnar i en till viss del kvantitativ analys i den efterföljande 
diskussionen. Här används de dragna slutsatserna, för att jämföra utfallet från 
analysen med militärteorin, doktrinerna, synsätten och behovet av förmågor. 
Avslutningsvis ges svar på frågeställningar samt förslag för vidare undersökningar.  
 
Undersökning 
 
Militärteori 
De fyra militärteoretikerna har valts på grundval av att de är erkänt betydande 
teoretiker inom ämnet. Vidare har de stor internationell läsekrets, vilket gör det 
rimligt att anta att deras skrifter har haft stor påverkan på utformning av och 
agerande med marina stridskrafter. Författarna kan sägas representera både öst och 
väst under kalla krigets dagar och tidigare, men även idag. Samtliga berör mitt 
ämne med avsevärd tyngd. Vego har stor tyngd för argument kring en flotta med 
förmåga att verka i trånga och grunda kustområden, vilket stämmer väl med den 
svenska marinens förutsättningar. Corbett behandlar mål och metoder med 
sjökrigföringen, vilket jag använt mig av i analysen. Gorshkov talar om vikten av 
att ha en balanserad flotta. Detta resonemang använder jag mig av i 
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slutdiskussionen, för att ge ett logiskt svar på frågeställningen. Avslutningsvis 
använder jag mig av Hughes principer, vilka underbygger de militära 
basfunktionerna. Dessa basfunktioner fungerar senare som mätverktyg i min analys. 
 
Doktriner, syften och uppgifter 
Den marina krigföringen handlar om utnyttjandet och samordning av maktmedel 
under, på och över vattenytan, från och mot land. Målet kan vara att skapa kontroll 
över maritima områden i syfte att kunna utnyttja dem obestritt vid genomförande av 
operationer.130 De tre övergripande syftena med sjökriget är att etablera, utöva eller 
bestrida kontroll. Ytterligare syften med marina stridskrafter i ett operationsområde 
kan vara vid lägre konfliktnivåer än krig, nämligen i fredsfrämjande syfte, sk. 
fredsfrämjande operationer. Metoderna för operationer som dessa kan vara marin 
diplomati eller maktuppvisning. Uppgifterna som svenska ubåtar löser består av 
anfall, spaning, minering, ubåtsjakt, underättelseinhämtning, övervakning och 
specialföretag. Andra svenska system som också kan lösa någon av dessa uppgifter 
är Korvetter, Ubåtsjaktflyg, Hkp 4 med ubåtsjaktförmåga, Attack- och spaningsflyg 
och Signalspaningsfartyg. 
 
Analys 
Avsikten är att bedöma, vilken förmåga de olika enheterna besitter, för att lösa 
uppgifter vilka även tilldelas ubåtar. I analysen framgår även i vilken grad, jämfört 
med ubåt, som enheten besitter en viss förmåga. Inledningsvis ser jag på vilka 
uppgifter och förmågor systemen delar med ubåten samt jämför i vilken grad dessa 
fördelas. Slutsatserna visar att samtliga enheter har förmåga att genomföra spaning 
och övervakning. Om hotbilden är låg, eller om ökad risktagning medges, kan 
samtliga enheter bidra till att lösa dessa uppgifter. Samtliga enheter har även 
förmåga att verka dag eller natt om förutsättningen är att det sker öppet. Korvetten 
är den enhet som är mest användbar, jämfört med övriga jämförda enheter, vid 
lösande av uppgifter som ubåt kan lösa. Men om krav ställs på att operationen skall 
genomföras dolt är det bara ubåt som har de kvalifikationer som efterfrågas. Dolt 
uppträdande i kombination med lång uthållighet, oavsett väder och ljusförhållanden, 
är de mest framträdande egenskaper som skiljer ubåten från de övriga enheterna. 
 
Därefter jämför jag hur väl systemen möter kraven från militärteorin. Jämförelsen 
går ut på att se om och i så fall hur, enheterna bidrar för att nå ett visst tillstånd. 
Spaningsflyg, korvett och ubåt har samtliga en god förmåga att bidra med vid 
etablerande och utövande av kontroll till sjöss. Men vid bestridande av kontroll till 
sjöss, är det bara ubåt som bidrar med god förmåga. Det framgår med viss tydlighet 
att ubåtens förmågor är mer användbara vid bestrida KTS, i förhållande till de andra 
enheterna, än vid etablera och utöva KTS. Det innebär att när hotet är som störst gör 
ubåten bäst ifrån sig. Samtidigt ser jag på hur enheterna bidrar för att genomföra 
vissa metoder vid lägre konfliktnivåer än krig. Bedömningen ger att korvetter, 
ubåtar och spaningsflyg, framförallt JAS 39 Gripen, har flera förmågor att bidra 
med. Det som i huvudsak skiljer ubåten från dessa två enheter är uthålligheten i 
operationsområdet. Uthålligheten bygger både på fysisk förmåga teoretiskt men är 
även beroende av yttre påverkan som väder och hot. Här har förmågan att i uläge 
uppträda dolt stor betydelse. Opåverkad av väder och hot säkerställer ubåten att 
verksamheten genomförs med gott resultat.  

                                                 
130 Corbett, Some principles of Maritime Strategy, s.63 
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Slutligen jämför jag vad systemen bedöms kunna bidra med mot kraven på 
krigföringsförmåga. Det visar sig att ingen enhet bidrar heltäckande med sina 
förmågor. Det är meningen att Försvarsmakten i sin helhet skall göra detta. 
Däremot är vissa enheter mycket smala inom ett speciellt område, vilket gör att de 
har svårt att svara upp mot flera förmågor och kompetenser. Vissa av dessa enheter 
kompletterar ubåtens förmåga och kompetens inom ett visst område, men enheten 
kan inte ersätta ubåtens hela register av förmågor. 
 
Disskussion 
Slutsatserna som dragits tidigare används i denna diskussion, för att på ett logiskt 
sätt bryta ner dessa mot förmågor och uppgifter. Syftet är att diskussionen ska 
utmynna i ett ställningstagande kring frågeställningarna. Svensk ubåt med 
luftoberoende maskineri har flera förmågor, med vilka den löser sina uppgifter. Att 
flera enheter kan bedriva spaning, övervakning, underättelseinhämtning, 
anfallsföretag, ubåtsjakt, mineringsföretag och specialföretag är alla överens om. 
Detta innebär inte med automatik att enheten kan ersätta ubåten. Analysen ger vid 
handen att ingen enhet delar ubåtens förmåga att uppträda dolt. Att vara dold 
innebär en viss grad av skydd. Korvetten är den enhet som delar flest av ubåtens 
egenskaper, men den utsätter sig för större risktagning då den saknar det dolda 
uppträdandet. Detta kan innebära att vid en viss hotnivå kan inte uppgiften lösas, 
varken av korvett eller någon annan jämförd enhet. Det framkommer tydligt att de 
jämförda enheterna är som minst användbara vid bestrida KTS. Det innebär att när 
hotet är som störst är det ubåten som gör bäst ifrån sig. 
 
Ingen enhet bidrar till att täcka alla förmåge- och kompetenskraven som ställs på 
Försvarsmakten. Det är meningen att Försvarsmakten i sin helhet skall uppfylla 
dessa. Intressant är däremot att vissa enheter är så pass smala inom ett speciellt 
område, att de har svårt att svara upp mot hälften av förmågorna och 
kompetenserna. Vissa av dessa enheter kompletterar ubåtens förmåga och 
kompetens inom ett visst område, men enheten kan inte ersätta ubåtens hela 
förmågeregister och kompetens. 
 
Resultat 
Kan något annat militärt svenskt system ersätta den svenska ubåten, vilken 
utrustats med LOM? 
Inga andra system i Försvarsmakten har förmågan att kunna välja att uppträda dolt 
eller synligt. Havet är den enda miljö som under överskådlig framtid kan ge denna 
möjlighet. Svaret på frågeställningen blir alltså nej. De kan bara komplettera 
ubåtssystemet. 
 
Vad konstituerar behovet av konventionell ubåt i Sverige förr, idag och i ett 
framtida perspektiv? 
För att kunna hitta om behovet av ubåtar i Sverige finns, måste först uppgifterna 
som de löser identifieras. Dessa är som tidigare redovisats 

• Spaning 
• Övervakning 
• Underättelseinhämtning 
• Anfallsuppgifter 
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• Ubåtsjakt 
• Minering 
• Specialföretag (hämta och lämna personal) 

 
Eftersom behovet konstitueras av att någon måste kunna göra något, innebär det att 
jag identifierar, vilka fler svenska militära system som kan lösa en, eller flera av 
dessa uppgifter, i hela området där de svenska ubåtarna verkar. Enheterna är 
Korvett, Ubåtsjaktflyg, Signalspaningsfartyget Orion, Spaningsflygplan JAS 39 
Gripen / FSR 890 och Ubåtsjakthelikopter. För att vidare nå fram till vad som 
konstituerar behovet, måste svenska ubåtars förmågor identifieras. Dessa är som 
bekant: 
 

• Förmåga att verka öppet, dag och natt.  
• Förmåga att verka dolt, dag och natt. 
• Hög uthållighet i operationsområdet, inklusive väderoberoende 
• Förmåga att verka i grunda, trånga och kustnära vatten (här benämnd som 

littoral), såväl som i djupa områden längre ut från kusten 
• Hög skyddsförmåga (uläget, stryktålig mtrl, ubåtsräddning), vilket ger hög 

operationssäkerhet med goda resultat 
 
Det visade sig att ingen enhet delar ubåtens förmågor uthållighet och dolt. Men 
analysen visar samtidigt att samtliga enheter har förmåga att genomföra spaning och 
övervakning. Vilket innebär att om hotbilden är låg eller om ökad risktagning 
medges kan samtliga enheter bidra till att lösa dessa uppgifter mot operationer till 
sjöss. Samtliga enheter har även förmåga att verka dag eller natt om förutsättningen 
är att det sker öppet. Vad avser vilka som delar flest av ubåtens förmågor blir det 
lika mellan korvett och spaningsflyg. Men om krav ställs på att operationen skall 
genomföras dolt är det bara ubåt som har de kvalifikationer som efterfrågas. Dolt 
uppträdande i kombination med lång uthållighet, oavsett väder och ljusförhållanden, 
är de mest framträdande egenskaper som skiljer ubåten från de övriga enheterna. 
 
Förmodligen uppfanns ubåten av den enkla anledningen att människan ville färdas 
under vatten. Tidigt insåg man innebörden av att dolt kunna närma sig motståndaren 
med någon sorts mina, i syfte att sänka motståndaren. Det har visat sig att ubåten är 
ett mycket användbart system, med vilken även den svagare nationen kan bestrida 
den starkares kontroll till sjöss. Ubåt med torpeder som beväpning innebär en 
slagkraftig militär plattform, vilken genom sitt dolda uppträdande har stor förmåga 
att påverka motståndarens rörelser till sjöss. Nu talas det om nätverksbaserade 
försvar och nätverksbaserad krigföring.131 Dessa synsätt bygger mycket på att 
erhålla information. Både rätt information och informationen i rätt tid. 
Spaningsfartyg inhämtar uppgifter om andras verksamhet m.m. Även satelliter och 
andra källor finns för att informationen skall komma in. Ingen av dessa källor är 
dold för motståndaren. Detta kan innebära att motståndaren matar inhämtaren med 
den informationen som han vill ge bort. Tack vare ubåtens unika förmåga att kunna 
välja dolt uppträdande kan den inhämta information utan att motståndaren vet om 
det. Detta är alltså ett sätt att tryggt inhämta uppgifter om verksamhet i områden där 
                                                 
131 Hahn, Joakim; Hansen, Gunnar; Nordquist, Bo; Daunfeldt, Robert; Skoglund, Ulf; (2002): 
Teknisk framtid syntes. Ubåtssystemets framtid inom det nätverksbaserade försvaret. Stockholm, 
Försvarshögskolan, MTI. 
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hotbilden är hög, utan att för den skull riskera politiska problem. Ubåten är ett 
verktyg som kan sättas in i tidigt skede, inför politiskt beslutade operationer vid 
t.ex. krishantering. På detta sätt kan beslutsfattare tidigt skapa sig en uppfattning om 
vad som sker i områden, vilka man annars inte kan komma till, utan att röja närvaro 
eller riskera förlora människoliv i allt för stor utsträckning. Dessa behov finns såväl 
idag som i framtiden. 
 
Samtliga dessa faktorer är de som konstituerar behovet av svensk konventionell 
ubåt, eftersom inget annat svenskt militärt system kan ersätta den. 
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