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Marinens sjöstridskrafters förmåga har sedan kalla krigets slut 
genomgått stor förändring. Den största är att kvantiteten drastiskt 
har minskats. Frågan som måste ställas är om den förmåga marinen 
besuttit har uppnått de krav politiken har ställt.

Uppsatsen genomför en komparativ studie och kartlägger hur de 
marina materiella förmågorna har varit tillräckliga för att kunna nå de 
mål och möta de hot som svenska regeringar identifierat i 
propositioner sedan 1981 tills 2009 med fokus på det marina 
närområdet och Östersjön med tre nedslag i historien. För att förstå 
förändringen som skett tas även förändringen av den 
säkerhetspolitiska omvärldsuppfattningen upp.

I analysen ses den förändring av omvärlden som legat till grund för 
de mål och hot som identifierats samt vilken marin sjöstridsförmåga 
som funnits. Från en omvärld som givit ett mål att verka 
fredsbevarande och bekämpa en invasion ensamt, har fokus skiftat 
till att möta det vidgade säkerhetsbegreppet, som ska mötas 
tillsammans med andra efter solidaritetsförklaringen. 
Sjöstridskrafternas förmåga har under tiden förändrats kraftigt.

Nyckelord:
Flottans förmåga, Östersjön, Flottans uppgift, Försvarets mål, 
Närområdet

Antal ord: 9901
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1. Inledning
1.1. Bakgrund

! ”Från 2005 fanns inte längre någon nationell försvarsförmåga kvar.”1 Så skriver 
Wilhelm Agrell i det avslutande kapitlet i boken Fredens Illusioner om det svenska 
försvaret. Från kalla kriget fram tills idag har Försvarsmakten genomgått flera 
stora förändringar. Dessa förändringar har sin utgångspunkt i regeringarnas syn 
på säkerhet och hur säkerhetsbegreppet har vidgats, men även att risken för 
mellanstatliga krig har förändrats. Försvarsmakten har tvingats till stora 
nedskärningar och fått nya direktiv att arbeta efter. Hur väl har då Försvarsmakten 
klarat möta politikernas nya mål för myndigheten? Vilka hot är det som 
regeringarna har upplevt att försvarsmakten ska lösa sedan kalla krigets dagar? 
Sedan ubåtskrisen i början av 1980-talet har Sveriges riksdag tagit stora steg i en 
process att omforma Försvarsmakten. Dels med propositionen om Totalförsvarets 
förnyelse 1995/96 och nu senast Ett användbart försvar 2009. Den förstnämnda 
propositionen förändrade försvaret av Sverige i dyningarna efter Sovjetunionens 
fall och den sistnämnda genomför omvandlingen från ett totalförsvar till ett 
insatsförsvar, med ett nytt personalförsörjningssystem som följd. Östersjön och 
dess inlopp är den kontakt Sverige har med omvärlden via vattenvägen. Med 
åtanke på att stora delar av svensk handel går genom svenska hamnar samt att 
flera länder runt Östersjön är stora inom sjöfarten blir Östersjön och dess inlopp 
viktiga hav.2 Därav är det av intresse att se hur den svenska säkerhetspolitiken i 
området har påverkat vilken uppgift Försvarsmakten ska lösa och hur den har 
förändrats. Frågan som måste ställas är: Har de svenska sjöstridskrafterna någon 
förmåga att möta de hot som identifierats i Sveriges marina närområde? Har de 
haft det tidigare?

!
! Det finns flertalet förändringsprocesser som kan tänkas påverka hur utvecklingen 

har gått framåt. Det vidgade säkerhetsbegreppet som uppstod under 1990-talet, 
den förändrade hotbilden och hur den tekniska utvecklingen är, kan ha verkan på 
hur politiken har förts och vilka förmågor som stridskrafterna har haft eller bedömts 
behöva. Förändringsprocessen har till exempel beskrivits av Magnus Petersson i 
Svensk säkerhetspolitik i Europa och världen som presenteras under 
teoriavsnittet. Det som särskiljer den här uppsatsen är, att den fokuserar på det 
svenska försvarets marina förmåga i närområdet, med utgångspunkt för 
sjöstridskrafterna, det vill säga flottan, och att det är om förmågan har kunnat möta 
de hot och uppgifter som presenterats regeringens propositioner. Om regeringarna 
har haft en korrekt uppfattning om omvärlden är inte fokus i undersökningen, utan 
enbart om förmågorna har motsvarat kraven som ställdes. Anledningen till att det 
är det som ska behandlas är att den frågeställningen inte tas upp i tidigare 
forskning vad författaren hittat, då det är det svenska försvarets helhet, oftast med 
tyngdpunkt på armén som presenterats.
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1.2. Problemformering
Utifrån bedömningen av den säkerhetspolitiska omvärldsuppfattningen som 
regeringarna har gjort, identifieras hot som ska mötas och mål som ska uppnås av 
den svenska säkerhetspolitiken i närområdet. Metoden formuleras som uppgifter 
till sjöstridskrafterna. Problemet jag ska undersöka är: Hur har de marina 
sjöstridskrafternas medel kunnat svara mot och möta de säkerhetspolitiska hoten 
och uppnå målen sedan ubåtskrisen 1981 tills 2009?

1.3. Syfte och frågeställning
Uppsatsen syftar till att förmedla en djupare förståelse av den förändringsprocess 
som Försvarsmaktens sjöstridskrafter har genomgått i och med övergången från 
ett invasionsförsvar till ett insatsförsvar utifrån den officiellt uttalade politiken. 
Skillnaden skall ses i ett längre perspektiv från 1980-talet till 2009. Syftet är att se 
till hur materiella förmågorna har sett ut i förhållande till de omvärldsanalyser och 
säkerhetspolitiska målsättningar som kommer till uttryck i propositionerna.

Syftet utmynnar i frågeställningen: Hur hör de marina sjöstridskrafternas 
förändrade uppgift och mål samman med:

1. en förändrad säkerhetspolitisk hotbild.
2. nya säkerhetspolitiska målsättningar.

Frågeställningen bryts ytterligare ned i följande frågor för att besvaras.
• Hur såg omvärlden ut enligt propositionerna? 
• Vilka mål och hot identifierade regeringarna 1981/82, 1995/96/97 och 2008/09 att 

Försvarsmaktens sjöstridsförband skulle möta i närområdet samt vilken förmåga 
hade dessa förband till att lösa uppgifterna?

• Hur förändrades målen, hoten, uppgifterna och sjöstridskrafternas förmåga över 
den aktuella tidsperioden?

1.4. Definitioner
Med hot menas alla de händelser eller potentiella händelser som kan hota Sverige 
enligt den säkerhetspolitiska bedömning som presenteras i regeringarnas 
propositioner. Målen är de säkerhetspolitiska målsättningarna som det militära 
försvaret ska uppnå och uppgifterna är de som den svenska marinen ska kunna 
lösa enligt regeringens propositioner. Hur hot, mål och uppgifter används 
presenteras utförligare under metodkapitlet. Med försvaret inkluderas även 
totalförsvarets militära del och det är därigenom de mål, som marinens 
sjöstridskrafter kan hjälpa till att nå, kan utläsas.

! !
1.5. Avgränsningar

Undersökningen kommer att inriktas mot tidsperioden 1981-2009. Att 
undersökningen startar 1981 är på grund av ubåtskrisen i och med 
grundstötningen av U137 i Karlskrona skärgård. Under tidsperioden kommer det 
att göras nedslag vid tre tillfällen. De tre tillfällena ska vara ett innan och ett strax 
efter Sovjetunionens fall och slutligen ett i närtid. Undersökningen är utförd ur ett 
närområdesperspektiv och avgränsar sig till att det är sjöstridskrafternas förmåga i 
närområdet som ska undersökas.

De propositioner som ligger till grund för analysen är:
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• Om säkerhets- och försvarspolitiken samt totalförsvarets fortsatta utveckling 
1981/82, lagd strax efter ubåtsincidenterna av en borgerlig regering. 
Anledningen är att ubåtskrisen i sig var den i särklass mest uppmärksammade 
händelse, som berörde de svenska sjöstridskrafterna under kalla kriget.

• Totalförsvaret i förnyelse 1995/96/97, lagd av en socialdemokratisk regering och 
uppdelad i två etapper. Anledningen är att den kom i dyningarna efter 
Sovjetunionens fall och ett nytt Europa hade uppstått, med nya utmaningar för 
säkerhetspolitiken.

• Ett användbart försvar 2008/09, lagd av en borgerlig regering, den så kallade 
Alliansen. Anledningen är att det med den propositionen infördes ett 
insatsförsvar med anställda soldater och sjömän samt att solidaritetsförklaringen 
uttalas. Det är även den senaste större propositionen angående 
Försvarsmakten.

Alla dessa tre propositioner har haft stor betydelse för hur svensk säkerhetspolitik 
och sjöstridskrafterna har utvecklats. De har även blivit lagda med cirka 15 års 
mellanrum.

1.6. Tidigare forskning
Wilhelm Agrell har skrivit boken Fred och Fruktan som handlar om den svenska 
säkerhetspolitikens historia från 1918 till 2000. Det är framförallt sista halvan av 
boken som är av intresse inför den här uppsatsen. Boken tar upp hur svensk 
säkerhetspolitik har utvecklats och händelser i omvärlden, som har påverkat den 
uttalade officiella politiken, men även skillnaden mellan uttalad officiell politik och 
den faktiskt förda politiken. Ubåtskrisen får stort utrymme och det är i samband 
med ubåtsincidenterna som den här uppsatsen tar sitt avstamp. Agrell hävdar att 
ubåtskrisen i sig handlade om en kris för den svenska säkerhetspolitikens 
självbild.3 4 I boken Fredens Illusioner, Det svenska nationella försvarets nedgång 
och fall skriver samma författare om hur den svenska försvarsmakten har 
förändrats och krympt mellan åren 1988 till 2009 samt vad som föranlett 
händelseloppet genom att även berätta om de bakomliggande orsakerna. Utifrån 
försvarsbeslut, beredningar och betänkanden analyserar Agrell hur det svenska 
försvaret har sett ut på papperet och i verkligheten samt hur det har förändrats 
under tidsperioden. Boken fokuserar på armén samt vid JAS 39-projektet och inte 
lika mycket på marinen, även om också den berörs.5 Därav kommer uppsatsen att 
komplettera den tidigare forskningen genom att undersöka sjöstridskrafternas 
utveckling.
!
I Svensk säkerhetspolitik i Europa och Världen presenteras flera olika författares 
syn på den svenska säkerhetspolitiken och även hur den har utvecklats framförallt 
under 1900-talets andra hälft fram tills idag. Den är sammansatt av Kjell 
Engelbrekt och Jan Ångström, som båda är verksamma inom forskningsområden 
som behandlar säkerhetspolitik. Boken tar bland annat upp EUs påverkan av 
svensk säkerhetspolitik, förändringen från neutralitetspolitik till solidaritetspolitik, 
internationella insatser. Det kapitel som har legat som grund för den här uppsatsen 
är framförallt det som tar upp försvarstransformeringen efter det kalla krigets slut 
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av Magnus Petersson, vilket även presenteras närmare under teoridelen. 
Uppsatsen kommer att komplettera den tidigare forskningen genom att undersöka 
om mål, medel och metod svarar mot varandra för sjöstridskrafterna under de 
senaste 30 åren.6

1.7. Källor och källkritik
De källor min analys utgår från är framförallt de propositioner regeringarna har lagt 
fram för beslut angående Försvarsmakten och totalförsvaret vid tre tillfällen. 
Officiella källor om Försvarsmaktens sjöstridskrafters förmågor i närområdet, 
kommer från Jane´s fighting ships för de olika tiderna för propositionerna, från 
propositionerna när det finns tillgängligt, böcker om den svenska marinens fartyg 
för att enklare kunna bedöma enheternas förmåga.
!
När det gäller propositionerna är de goda förstahandskällor då analysen 
begränsats till att studera de officiella säkerhetspolitiska analyser som regeringar 
presenterat vi olika tidsperioder. Det ger att försvarspropositioner har hög validitet 
för uppsatsens syfte eftersom de är representativa för regeringens officiella 
hållning och de är även autentiska samt trovärdiga för den svenska 
säkerhetspolitiska hållningen.7 Det är även samma material som används vid 
jämförelsen för tidsperioderna. De officiella källor, som används för att analysera 
de marina sjöstridskrafterna som Sverige haft tillgång till, kan anses vara valida då 
de grundar sig på Jane´s fighting ships för de olika årtalen och kompletteras med 
böcker som presenterar enheternas förmågor. Även propositionerna används som 
komplettering till uppgifterna då det har varit möjligt. Jämförelsen genomförs med 
Jane´s som utgångspunkt för alla tidsperioderna. 

1.8. Disposition
Uppsatsen kommer först att presentera vilken metod som har används för att 
analysera propositionerna och stridskrafterna samt modellerna för dess 
genomförande. I analysen kommer varje år att presenteras för sig. Året i sig 
kommer vara indelat i tre delar. Inledningsvis kommer den politiska 
omvärldsuppfattningen som återfinns i propositionen att presenteras med de hot 
som skulle mötas. Därefter kommer den säkerhetspolitiska målsättningen som 
skulle uppfyllas av försvaret att presenteras och utifrån dessa två kommer slutligen  
de uppgifter som sjöstridskrafterna är tänkta att kunna lösa presenteras 
tillsammans med de förmågor som återfanns hos sjöstridskrafterna. Då detta är 
genomfört kan diskussionen om hur förändringen har varit mellan de tre olika 
tidstillfällena. Först då går en slutsats att dra för att svara på frågorna och 
problemformuleringen.
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2. Metod
För att analysera materialet kommer kvalitativ innehållsanalys att användas. Den 
utgår från Denscombes Forskningshandboken. Den kvalitativa innehållsanalysen 
kommer utmynna i en textanalys av ett litet antal texter med god validitet där en 
förändring kommer beskrivas.8 För att kunna tolka den data som används utgår 
författaren från hur Denscombe beskriver processen för att tolka kvalitativ data. 
Han placerar datan i olika kategorier med hjälp av koder eller nyckelord. De 
kategorier som kommer att användas här är mål, hot, medel och metod. Därefter 
kan samband och mönster i det insamlade materialet tolkas för att skapa större en 
förståelse och då kan en förklaring beskriva skeendet.9 Utöver Denscombe har 
inspiration för användandet av jämförelsedimensioner även kommit från boken 
Textens mening och makt där en idealtyp kan användas i en idéanalys för att 
skapa en form av raster som används vid analysen. Idealtypens uppgift blir att se 
om något kan placeras i en kategori. Förenklat är ett exempel som tas upp är om 
uttalanden från högerpolitiker har varit konservativa. I denna uppsats så kan 
säkerhetspolitiken ses som en idealtyp och frågan blir om 
jämförelsedimensionerna hot, mål, metod och medel hålls ihop.10

!
Genom att söka rätt på vad som är relevant för att undersöka upplevda mål och 
hot i Östersjön i propositionerna som marinen berörs av kommer 
Köpenhamnsskolans teori om det vidgade säkerhetsbegreppet användas. (Det 
presenteras utförligare under teorikapitlet). Detta framförallt på grund av att synen 
på säkerhetspolitiken under 1990-talet började förändras till att omfatta mer hot än 
tidigare. Med hjälp av de fem säkerhetspolitiska sektorerna, som presenteras i 
teorikapitlet, ska författaren söka rätt på vad försvarsmakten och sjöstridskrafterna 
skulle klara av i Sveriges närområde. Vissa av dessa definitioner kommer troligen 
väga tyngre än andra för de ställda målen och upplevda hoten till den svenska 
försvarsmakten. Modellen för analysen kommer utgå från det säkerhetspolitiska 
omvärldsuppfattningen, målen för det militära försvaret, marinens uppgifter samt 
marinens förmåga att lösa dessa mål, som presenteras i modellen. Magnus 
Petersson använder sig av mål, medel och metod för att analysera den 
transformationsprocess som det svenska försvaret har genomgått från kalla kriget 
tills idag. Hans teori presenteras utförligare under teoriavsnittet. I analysen 
används också mål, medel och metod som jämförelsedimensioner anpassat till 
sjöstridskrafterna. Mål är mål för det militära försvaret, metod är uppgifterna som 
ställs till sjöstridskrafterna och medel är de förmågor sjöstridskrafterna besitter. 
Begreppet hot används för att analysera den säkerhetspolitiska 
omvärldsuppfattningen.
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1981/
82

1995/
87

2008/
09

Säkerhetspolitisk 
omvärldsuppfattning

Hur såg omvärlden ut i 
propositionen? Vilka hot 
uppfattades i närområdet och 
Östersjön?

Mål (målsättning) Vilket mål angavs för det militära 
försvaret?

Sjöstridskrafternas 
uppgifter

Vilka uppgifter hade 
sjöstridskrafterna utläst från 
propositionen?

Sjöstridskrafternas 
förmågor

Vilka materiella förmågor besatt 
marinen. 

För att analysera sjöstridskrafternas materiella förmåga utgår jag från en matris 
där enhetstyperna klassas i fyra förmågor. Förmågorna är ytstrid, ubåtsjakt, 
minläggning, minröjning. Varje förmåga kan klassas mellan 0 (ingen eller i stort 
sett ingen förmåga) till 3 (stor förmåga) enligt bild. 

3 2 1 0.5 0*
Ytstrid
Ubåtsj
akt
Minläg
gning
Minröj
ning

Har robotförmåga Har flertalet artilleri Har enstaka artilleri Har närförsvarsförågaSaknar förmåga
Har VDS och 
bekämpningsförmåga

Har användbar sonar och
bekämpningsförmåga

Har bekämpnings-
förmåga

- Saknar förmåga

Kan bära minst
100 minor

Kan bära runt 50 minor Kan bära mindre
antal minor

- Saknar förmåga

Minjakt Minsvep Fjärrstyrd minsvep - Saknar förmåga

* Texten i denna kolumn är ”Saknar förmåga”
I analysen ingår inte stödfartyg, även om dessa kan ingå för övervakning av 
territoriet och att en del av dem även hade beväpning.

För att överskådligt se hur stor förmågan var sett till totalt antal används en 
enklare model för att räkna ihop antalet enligt följande.
Ubåtar
Bevakningsbåtar

Ytstrid 3
Ytstrid 2
Ubåtsjakt 3
Minläggning 3+2
Minröjning 3+2
Därigenom tydliggörs hur den mer kvalitativa förmågan som fanns vid tiden för 
undersökningen såg ut. Denna metod ger inte någon djupgående analys av 
förmågan, vilket ej heller är dess mening. Det är författarens egna erfarenhet som 
ligger till grund för utformningen av modellen som används för att skatta 
enheternas förmåga. Som källa för uppgifter om fartygen vid de olika tillfällena 
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används framförallt Jane´s fighting ships för de aktuella året. Som komplement 
används boken Örlogsfartyg, Svenska maskindrivna fartyg under tretungad flagg, 
då den ger ytterligare information om de olika fartygsklasserna. Även 
propositionerna har används i de fall de innehöll uppgifter om hur 
sjöstridskrafternas materiella förmåga såg ut vid de år som undersökningens 
nedslag är vid.
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3. Teoretiskt analysramverk

3.1. Perspektiv
Det perspektiv författaren utgår från för att analysera säkerhetspolitiken i 
uppsatsen är hämtat från Wilhelm Agrells Fred och fruktan. Perspektivet behandlar 
politikens utsagor, det vill säga de hot och mål som politiken officiellt ger uttryck 
för. Det är ett gynnsamt perspektiv då det är propositioner som skall behandlas. 
Det är ur detta perspektiv som analysen utgår från.11

3.2. Det vidgade säkerhetsbegreppet 12 13

Då säkerhetsbegreppet inom svensk säkerhetspolitik började vidgas under 1990-
talet, är det av betydelse att förhålla sig till begreppet. Med vidgad säkerhet utgår 
författaren från Magnus Christianssons definitioner av begreppet i 
Säkerhetspolitisk teori.
!
Christiansson utgår från Köpenhamnsskolans perspektiv och presenterar fem 
sektorer. Dessa är den militära, politiska, samhälleliga, ekonomiska och 
ekologiska. För att använda dessa måste tre saker beaktas. Det är: 

• Referensobjekt, som är det som politiken syftar till att rädda eller skydda 
och som anses har rätt till överlevnad.

• Aktören, som är den person eller grupp som uttalar vad som är 
referensobjektet.

• Funktionsaktören, som är den som kan påverka säkerhetspolitiseringen.14

Den militära sektorn handlar oftast om staters offensiva och defensiva möjligheter, 
där statens suveränitet är det som ska skyddas. Det vill säga staten är 
referensobjektet. Det yttersta hotet i ett sådant sammanhang är att staten blir 
utsatt för ett väpnat angrepp, oftast i form av invasion. Geografin är en viktig faktor 
där närområdet i allmänhet är mer intressant än områden längre ifrån staten.15 
Detta gör att uppsatsens avgränsning till Östersjön är lämplig.

För den ekologiska sektorn är miljön oftast referensobjektet, men det kan även 
handla om att behålla en viss levnadsstandard utan att påverka miljön. Aktörerna 
här är oftast stater som ser ekologiska hot eller miljöorganisationer. Hoten är oftast 
av karaktären naturkatastrofer eller mänskliga orsaker. Trots att hotet oftast är 
globalt är det ändå på lokal nivå de politiska besluten fattas.16
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Den ekonomiska sektorn handlar om hot mot framgång, finansiering och 
marknadsföringssystemet vilket behöver ligga på en viss lägstanivå för att 
säkerställa välfärden och makten. De referensobjekt som finns här kan vara stater 
eller individer, men kan vara svåra att konkretisera. Hotet ligger mot 
marknadsekonomin.17

I den samhälleliga sektorn är det identiteten som är hotad. Referensobjektet är 
oftast olika etniska eller religiösa grupper samt ett vi och dem tänkande ofta 
fodras. Kulturförändringar kan vara upplevda hot. Likväl som hoten kan gå över 
nationsgränser kan det även finnas inom nationer till exempel stamkrig.18

!
Inom den politiska sektorn är det hot mot politiska ideologier eller idéer som ligger 
i fokus. Det kan till exempel vara hot mot demokratiska idéer och regeringar 
grundade genom demokrati. Referensobjektet är oftast i form av staten där hotet 
kan komma både utifrån eller inifrån, men framförallt är det bilaterala konflikter.19

!
Den viktigaste tillämpningen av sektorerna är att de kan öka förståelsen av vilken 
karaktär en konflikt har och för att bedöma konfliktens karaktär kan flera sektorer 
behöva användas. Med utgångspunkt ur teorin använder författaren den för att 
förklara verkligheten. Genom att använda sig av dessa sektorer är det författarens 
förhoppning att kunna analysera vilka uppgifter svenska regeringar har identifierat 
att svenska som sjöstridskrafter har behövt lösa i närområdet vid de olika 
tidpunkterna. 

3.3. Målet, medlet och metoden20

I boken Svensk säkerhetspolitik i Europa och världen presenteras flera idéer om 
hur den svenska säkerhetspolitiken har förändrats. I Magnus Petersson kapitel  
förklaras förändringen av den svenska säkerhets- och försvarspolitiken genom 
förändringar av målet, medlet och metoden. Den förändring som målet har 
genomgått är att neutralitetspolitiken har blivit ersatt av solidaritetspolitiken. 
Gällande medlet så har territorialförsvaret ersatts av insatsförsvar 
(expeditionskårsförsvar enligt Petersson). Metoden var värnpliktsförsvar och är 
idag ersatt med ett försvar byggt på frivillighet (Petersson använder begreppet 
yrkesförsvar). Det svarar på vad som skett.

För att få svar på varför det skett utgår Petersson från två dimensioner som 
orsakar förändringen. Den första är materiell och tar upp det fysiska som teknik, 
resurser och geografi. Den andra tar upp det immateriella så som kultur, identitet 
och normer. Dessa dimensioner använder sig Petersson av i en modell som Terry 
Tarriff och Theo Farell använt. Modellen delas in i kulturbaserade förklaringar, som 
här definierar syfte och möjligheter med en militär förändring. De politisk-
strategiska förklaringar handlar om förändringen av hotet mot den nationella 
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säkerheten. De teknologiska förklaringarna behandlar ny teknik inom krigföringen 
står för förändringen.
!
Med detta förklarar Petersson att förändringen till solidaritetspolitiken framförallt 
har kommit till genom immateriella faktorer så som kultur, identitet och ideologi. 
Territorialförsvarets förändring menar Petersson grundar sig i både materiella och 
immateriella faktorer, där nytt ett säkerhetspolitiskt tänkande har uppfattat en ny 
hotbild, vilket är av den senare faktorn. Den materiella faktorn innefattar hur det 
strategiska förhållandet har förändrats både i närområdet och utanför, ett exempel 
är Rysslands militära kapacitet. Att utvecklingen har gått från ett 
försörjningssystem baserat på värnplikt till frivilligt yrkesförsvar kan förklaras med 
framförallt genom materiella faktorer. Det anses mer kostnadseffektivt att utbilda 
professionella soldater och sjömän som stannar längre i försvaret än att utbilda 
nya värnpliktiga hela tiden. Även den tekniska utvecklingen kan ha effekten av att 
professionella militärer kommer att kunna använda de tekniska systemen med mer 
effektivitet än värnpliktiga. Med utgångspunkt utifrån att förändringen kan spåras i 
teorin vilket Petersson kommit fram till om så kommer uppsatsen att undersöka de 
marina sjöstridskrafterna har varit tillräckliga för att uppnå förändringarna som 
genomgåtts under perioden 1981 till 2009. Referensobjektet blir i det här fallet 
Sverige, Aktören blir regeringarna med deras propositioner.
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4. Analys

4.1. Proposition 1981/82

Säkerhetspolitiska omvärldsuppfattningen
Tiden för propositionen präglades av att osäkerheten i omvärlden ökade, 
upprustningen mellan supermakterna USA och Sovjetunionen fortsatte och att den 
avspänningsprocess som ägde rum mellan dessa makter hade avstannat. Även 
den stagnerade ekonomiska utvecklingen i världen var föremål för regeringens 
bedömning om varför spänningarna ökade mellan öst och väst.21

1978 års försvarskommitténs betänkande i propositionen presenterar flera faktorer 
som bidrog till att ”öka det nordiska områdets strategiska betydelse”, så som den 
ökade utbyggnaden av den sovjetiska marinen och att dess övningar hade 
placerats längre västerut samt det stora antalet kärnvapen i området. Detta ledde, 
menar man, i sin tur till att Natos intresse också ökade. 22 I propositionen uttalades 
också att nordens strategiska betydelse även hade blivit större under de senaste 
åren bland annat genom att de båda blockens övnings- och spaningsverksamhet i 
det svenska närområdet hade ökat. Det poängterades även att denna utveckling 
ställde krav på att Sverige måste kunna upprätthålla respekten för landets 
integritet, vilket i sig var beroende av de svenska försvarsresurserna och hur 
dessa utnyttjades.23 

Östersjön hade stor strategisk betydelse för den sovjetiska flottan då hela två 
tredjedelar av dess skeppsbyggnadsindustri befann sig i detta område samt 
områdets användning till övningar, vilket medförde att båda blocken troligen skulle 
vilja behålla kontroll respektive skaffa sig kontroll över Östersjöns utlopp. Den 
övnings- och övervakningsverksamhet de båda blocken genomförde i Östersjön 
utpekas även som orsaken till kränkningar av det svenska territoriet.24 Denna 
uppfattning visar på att Sveriges marina intressen i Östersjön påverkades av 
spänningen mellan blocken. Propositionen tar framförallt upp vad som skulle 
klassas som den militära sektorn i det vidgade säkerhetsbegreppet.25

Försvarskommitténs bedömning av de båda maktblocken var, att de försökte 
undvika en konfrontation och att deras utveckling mot att hamna i en militär 
maktbalans gjorde att det förelåg liten risk för att ett medvetet krig dem emellan 
skulle uppstå. Däremot ansåg kommittén att krig skulle kunna uppstå under 
snabba händelseförlopp genom en blandning av felbedömningar och 
överreaktioner från de båda maktblocken. Att kriget kom gick alltså inte att 
utesluta. Den karaktär ett eventuellt krig bedömdes ha var att det troligen skulle 
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påbörjas genom konventionell krigföring med återhållsamhet och till geografiska 
områden, företrädesvis till centrala Europa men mer troligt till flankområden för att 
därigenom tvinga fram motståndaren till eftergifter och förhandlingar. Om kriget 
skulle utvecklas till ett kärnvapenkrig ansågs det också starta begränsat, men det 
kaos som skulle följa inledningen och om ledningen i blocken kollapsade fanns 
tydliga risker att det skulle utvecklas i en negativ riktning och eskalera. Det hot 
Sverige ansågs vara tvunget att planera för var en kapplöpning mellan 
stormaktsblocken som syftade till att tillskansa sig positioner av strategisk vikt vid 
de norra haven samt även i anslutning till Östersjöns utlopp. Därigenom 
uppfattades man en risk för att det nordiska området skulle bli indraget tidigt i ett 
krig mellan blocken. Neutralitetspolitiken skulle verka så att den risken för svensk 
del minimerades.26 Det ansågs av vikt att förvarets utformning var av defensiv 
karaktär så att det uppfattades som att enbart vara till för att försvara Sverige. Det 
var uteslutet att genomföra någon som helst planering eller att förbereda någon 
form av samarbete med andra nationer, i alla fall var det så det presenterades i 
propositionen. Allt detta syftade till att Sverige inte skulle kunna uppfattas som ett 
hot. Allt som kunde tyda på att Sverige inte hade ”alliansfrihet i fred syftande till 
neutralitet i krig” var därför inte tillåtet.27

Det största hotet mot den svenska säkerheten, som försvarskommittén såg 
framför sig, var ett väpnat angrepp mot Sverige. Anfallet skulle vara begränsat då 
de båda maktblocken troligen skulle satsa sina resurser mot varandra, även om 
stora flyg- och marinstridskrafter skulle kunna sättas in under en begränsad tid. 
Tyngdpunkten för de svenska stridskrafternas utnyttjande borde då ligga i kust- 
och gränsområdena. Den ökade risken för överraskningsangrepp gav även högre 
krav på att det militära försvaret skulle kunna ta strid med en motståndare genom 
fredsorganisationen, för att möjliggöra en mobilisering. Att det behövdes ökade 
resurser för att avvisa kränkningar mot Sverige motiverades bland annat med 
”flertal grava kränkningar från främmande ubåtar”28 som hade inträffat. I fred var 
det tvunget att upprätthålla en tillräckligt hög beredskap så att insatser mot 
kränkningar av svensk territorium kunde genomföras. Planeringen för 
totalförsvaret ansågs behöva ligga på att snabbt kunna ställa om till att möta ett 
angrepp.29 

Målsättning (Mål)
Målsättningen för totalförsvaret var att det skulle vara förberett i den grad så att 
det verkade fredsbevarande. Med andra ord skulle det leda till att ”ett angrepp mot 
Sverige fordrar så stora resurser och uppoffringar” att de fördelar som en 
motståndare kunde dra av angreppet inte var värda de insatser som behövdes. 
Försvarsmakten skulle både i fred och vid neutralitet avvisa kränkningar av 
svenskt territorium. Om Sverige ändå blev angripet skulle försvarsmakten ha 
möjlighet till att möta motståndaren och förhindra, in i det längsta, denna att få 
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fäste på svensk mark. Det motstånd som skulle bjudas skulle vara segt och om 
det blev behov av, skulle även ”det fria kriget” genomföras.30

Sjöstridskrafternas uppgifter och förmåga
”Vid en kustinvasion skall angriparen kunna mötas och åsamkas kännbara 
förluster redan under transporterna över sjön och genom luften.”31. Citatet ger en 
tydlig bild av att den svenska marinen var tvungen att kunna möta en motståndare 
till havs innan den kom fram till svensk kust och lyckas skada dennes stridskrafter 
ordentligt. Det förutsatte att sjöstridskrafterna i så fall behövde ha en god förmåga 
att framförallt bekämpa sjömål.
!
Möjligheten att lägga ut sjöminor i ett tidigt skede vid ett anfall understryks av 
försvarskommittén i propositionen. Det ansågs även, att det behövdes skydd mot 
en motståndares minkrigföring genom att säkerställa ”en viss lägsta tillgång på 
kvalificerade minröjningsresurser”32. Den kvantitativa förmågan för minröjning 
ansågs finnas kvar genom de civila fartyg, som kunde tas i anspråk. Även 
förmågan till att upptäcka och avisa ubåtar från främmande makt var av betydelse 
samt att det fortsättningsvis även borde finnas ubåtsjaktförband. För att bekämpa 
motståndarens landstigningstonnage redan till sjöss ansågs ubåtsvapnet som en 
viktig del och att ubåtarna bör vara så många som möjligt. Hotet mot de fasta 
kustartilleriförbanden samt osäkerheten i var motståndarens anfall kan tänkas 
komma gjorde att kommittén ansåg att rörligt kustartilleri var att föredra.33 Utöver 
att även kunna avvisa främmande makts kränkningar av svenskt territorium vid 
krig i närområdet, var även försvarsmakten tvungen att kunna upprätthålla 
beredskap för att kunna försvara landet vid ett angrepp, men även att kunna 
säkerställa försörjningen av Sverige.34
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20 st

12 st

2 st

15 st

30 st

35! Tabeller som visar sjöstridskrafternas förmågor enligt analysmodellen.

Med kvalificerad förmåga till att möta en motståndare på havsytan, det vill säga en 
trea eller tvåa i analysmodellen, fanns över 30-talet fartyg. Av dessa var 20 
stycken bestyckade med robotar. Utifrån siffrorna kan antagas att det fanns en 
bredd för att möta motståndarens ytfartyg. Det fanns även tolv stycken ubåtar från 
tre klasser för att i ett tidigt skede kunna bekämpa landstigningstonnage, vilket får 
ses som en god ubåtsförmåga. För ubåtsjakt är dock siffrorna betydligt sämre då 
endast två fartyg kan sägas ha haft möjlighet till ubåtsjakt. Dessa två var jagarna 
av Hallandsklass som med sin nedsänkbara hydrofon hade möjlighet att lokalisera 
ubåtar.36 Även patrullbåtarna hade möjlighet att bekämpa ubåtar men saknade 
någon god förmåga till lokalisering. Det fanns dock sju stycken helikoptrar av 
modellen 4C som tillhörde Marinflyget och kunde användas för ubåtsjakt37. För 
minutläggning fanns det gott om fartyg, varav 15 st kunde ta en ansenlig last och 
30-talet som hade en mer begränsad förmåga. Minskyddet i betydelse att röja 
minor med ett 30-tal minsvepare av olika storlekar, var även det en större resurs 
som svenska marinen redan hade, innan civila fartyg rekvirerades. !
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Sammanfattning
1981/82

Säkerhetspolitisk 
omvärldsuppfattni
ng

Världen präglades av spänningarna mellan blocken. Hotet 
mot Sverige ansågs bestå av möjligheten till invasion vid 
ett krig mellan blocken och kränkningar av den nationella 
integriteten.
Östersjön hade stor militär strategisk betydelse för 
Sovjetunionen. 

Mål (målsättning) Målet var att totalförsvaret skulle verka fredsbevarande. I 
fred och neutralitet skulle kränkningar avvisas. Om kriget 
kom skulle motståndaren hindras in i det längsta att få 
fäste på svensk mark.

Sjöstridskrafternas 
uppgifter

Marinens och därmed sjöstridskrafternas uppgift bestod i 
att kunna avvisa kränkningar, upprätthålla beredskap för 
försvar, säkerställa försörjningen. Vid ett anfall skulle 
motståndaren kunna mötas tidigt.

Sjöstridskrafternas 
förmågor

Goda i alla förhållanden förutom ubåtsjakt och luftvärn med 
robot.

!  
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4.2. Propositionen 1995/96/97

Säkerhetspolitisk omvärldsuppfattning
I och med Warszawapaktens och Sovjetunionens upplösning 1989 försvann det 
hot om ett storkrig i Europa mellan de båda maktblocken. Dels på grund av att den 
militära förmågan både i den forna Warszawapakten och i NATO hade minskat. 
Där igenom saknade enskilda stater förmågan att själva inleda större anfall i 
Europa utan att först behöva en längre förberedelsetid. Sveriges inträde i EU och 
även Natos utvidgning sågs som stabiliserande.38 Regeringen menade att genom 
de baltiska staternas nyvunna frihet från Sovjet och Tysklands enande så hade 
situationen i Östersjön avsevärt förbättrats för svensk del. Rysslands enda kontakt 
med Östersjön var nu Kaliningrad samt inre delen av finska viken. Förmågan att 
genomföra en kustinvasion var liten då tidigare operationer hade utgått från 
Baltikum, Polen och Östtyskland. De som sågs som dominanta i Östersjön var nu 
Nato, framförallt genom Tyskland men även Sverige.39

!
Den svenska säkerhetspolitikens mål var att bevara Sveriges frihet och oberoende 
genom att alltid kunna utveckla det svenska samhället på egen hand eller 
tillsammans med andra. Säkerhetspolitiken ansågs ha två dimensioner, dels den 
nationella och dels den internationella. I den nationella dimensionen ingick att 
möta ett angrepp, men även att förebygga och hantera de situationer som skulle 
innebära påfrestningar eller risker på nationell nivå. Den internationella 
dimensionen betonar vikten av att samverka för fredsfrämjande och humanitära 
insatser. För att skapa gemensam säkerhet skulle arbetet för nedrustning och ”för 
demokratisk, social, ekonomisk och ekologiskt hållbar utveckling”40 fortsätta.41 Det 
är enligt författaren en tydlig koppling till det vidgade säkerhetsbegreppet.
!
I propositionerna ansågs det att uppgiften i närtid bland annat, främst bestod av att 
kunna hävda den territoriella integriteten och att kunna hantera de kriser och risker 
som kunde uppstå i Sveriges närområde. Uppgiften att möta ett väpnat angrepp 
ansågs mindre framträdande för totalförsvaret, men det ansågs fortsatt viktigt att 
långsiktigt behålla framförallt en kvalitativ förmåga för den typen av uppgift. 
Förmågan att kunna möta väpnat angrepp skulle anpassas efter de hot som de 
politiska och militärstrategiska förhållanden som bedömdes i omvärlden. Det 
antogs att man skulle få ”en betydande politisk förvarning”.42 om det skulle uppstå 
hot om angrepp på Sverige. Men likväl behövdes en trovärdighet i den svenska 
försvarsförmågan, för att påvisa alliansfrihet i syfte för neutralitet i krig i 
närområdet.43 
!
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Då angreppshotet var lågt så tog det vidgade säkerhetsperspektivet mer utrymme 
i hotbilden i propositionen. Det är hot som kommer i dyningarna av kalla kriget 
som ligger till grund för den utökade hotbilden och lokala och regionala konflikter 
vilka hotar den gemensamma säkerheten, är faran. Men även miljöhot, 
organiserad brottslighet och terrorism nämns som hot. 44 Det ansågs vidare inte 
nödvändigt att alla förband behövde ha full krigsduglighet direkt, men den skulle 
dock kunna uppnås inom ett år. Försvarets uppgifter sammanfattades till att kunna 
försvara Sverige mot väpnade angrepp, hävda den territoriella integriteten, 
genomföra fredsfrämjande insatser och kunna utnyttjas vid påfrestningar i 
samhället under fredstid.45

!
Målsättning (Mål)
Det mål som var satt för totalförsvaret hade utgångspunkt i ”ett vidgat 
säkerhetsbegrepp” som skulle vara ledande i hur totalförsvarets resurser skulle 
användas.46 Målen delades upp i två perspektiv. Det första var under kort 
tidsperiod så länge omvärlden såg ut som den gjorde vid tiden för propositionen. 
Den andra var ur ett långt tidsperspektiv. I det korta perspektivet skulle 
totalförsvaret lösa hävdande av den territoriella integriteten, hantera det som 
efterföljde kriser och konflikter i närområdet, kunna deltaga i internationella 
insatser för fred och humanitärt arbete samt stärka förmågan att förebygga och 
hantera de påfrestningar och risker som samhället utsattes för i fred. Att kunna 
möta en angripare sågs som mindre viktigt i det kortsiktiga perspektivet. I det 
långsiktiga perspektivet kvarstod att totalförsvaret skulle kunna möta ett militärt 
angrepp. För att behålla den långsiktiga förmågan ansågs det vara av yttersta vikt 
att den upprätthölls, framförallt angående kvalitet. Det totalförsvaret skulle 
åstadkomma var att fortsatt verka fredsbevarande genom sin förmåga och på så 
vis avskräcka från ett angrepp på Sverige. Det i sin tur skulle leda till att även öka 
stabiliteten i närområdet.47

! !
Sjöstridskrafternas uppgifter och förmåga
Skulle anfall ske mot Sverige ansågs det att det i så fall enbart skulle röra sig till 
ett begränsad geografiskt mål eller till någon vital samhällsfunktion. Vidare skulle 
marinen framförallt hävda den territoriella integriteten samt upprätthålla kompetens 
samt den del av system för att kunna anpassa sig till framtida behov, vilket ansågs 
vara det som skulle styra behovet av de svenska sjöstridskrafterna.48 Det var även 
av vikt att behålla stora delar av den minröjningskapacitet som fanns. För 
kustförsvaret var de rörliga förbanden de som ansågs behövas, medan endast de 
så kallade högprioriterade av de fasta var av intresse att behålla.49
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50 51! Tabeller som visar sjöstridskrafternas förmågor enligt analysmodellen.

Vid tiden för propositionen Totalförsvar i förnyelse Etapp 2 hade den svenska 
marinen nästan 30-talet fartyg med robotförmåga, ytattacken kan därmed ses som 
god. Efter modifiering av patrullbåtarna52 och med korvetternas mångsidighet till 
att verka både över och under ytan hade ubåtsjaktförmågan väsentligt ökat sedan 
tidigt 1980-tal. Antalet kvalificerade ubåtsjaktfartyg uppgick nu till 18 stycken enligt 
analysmodellen då patrullbåtarna hade fått möjlighet till ubåtsjakt i  samband med 
halvtidsmodifieringen53. Det fanns även fler fartyg med någon form av 
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ubåtsjaktförmåga samt att antalet helikopter 4, som även de lämpade sig för 
ubåtsjakt, nu uppgick till 14 stycken.54 Med korvetter55 kunde flera förmågor 
samlas på en och samma plattform samtidigt som stor eldkraft kunde behållas på 
ett mindre fartyg. Kapaciteten för minutläggning var ungefär lika god som vid 
början av 1980-talet då de flesta fartygen i marinen under 1990-talet hade 
möjlighet för att lägga ut minor. Däremot hade förmågan till minröjning minskat i 
kvantitet men ökat i kvalitet med minjaktsfartygens införande. Ubåtarnas antal 
uppgick 11 stycken.
!
Sammanfattning

1995/97

Säkerhetspolitisk 
omvärldsuppfattni
ng

Nedrustning i Europa efter kalla krigets slut. Osäkerhet i de 
nya staterna som blev självständiga efter Sovjetunionens 
fall. Osäkerhet hur lokala och regionala konflikter kunde 
utvecklas. Säkerheten i Östersjön var förbättrad. Lågt hot 
om anfall på Sverige. Andra hot än militära får mer 
utrymme. 

Mål (målsättning) Totalförsvarets mål skulle ses med ett vidgat 
säkerhetsbegrepp. Kortsiktigt var hävdande av territoriet, 
internationella insatser och stå emot efterföljande effekter 
från konflikter i närområdet. Långsiktigt var det fortfarande 
förmågan att avskräcka och kunna möta ett militärt 
angrepp.

Sjöstridskrafternas 
uppgifter

Sjöstridskrafternas huvudsakliga uppgift var att hävda den 
territoriella integriteten och behålla kompetensen i de 
system som var intressanta för framtiden. 
Minröjningskapaciteten sågs som viktig att behålla.

Sjöstridskrafternas 
förmågor

Förmågorna var mycket goda i den nya världsbilden som 
regeringen hade.
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4.3. Propositionen 2008/09
!

Säkerhetspolitisk omvärldsuppfattning
Enligt propositionen präglas Östersjön av stabilitet och samarbete, mycket tack 
vare att alla stater runtom havet förutom Ryssland, är medlemmar i EU samt att en 
hel del även är medlemmar i Nato. Dock är även Ryssland inbegripet i regionala 
samarbeten. Samarbetet mellan de nordiska länderna exklusive Island grundade 
sig i de gemensamma värderingarna länderna emellan. Det militära samarbetet 
sågs som betydelsefullt för säkerhetsutvecklingen i närområdet, vilket även det 
utökade samarbetet med de baltiska länderna var. Samarbetet mellan de nordiska 
länderna gav dem också större möjlighet till att vara med i den regionala 
säkerhetsutvecklingen. Även om det militära samarbetet inte var stort existerade 
det flera civila samarbeten, framförallt inom ekonomi och miljö, vilket gynnar 
säkerhetspolitiken enligt det vidgade säkerhetsbegreppet 56. Den ökade trafiken i 
Östersjön av handel, framförallt gas och olja från Ryssland, hade även ökat 
områdets strategiska betydelse, vilket påverkar hoten i området. Ökningen av 
övningsverksamhet och patrulleringen i Östersjön vittnar om dess betydelse. 
Rysslands vilja att åter igen bli en stormakt, dess auktoritära ledning samt dess 
nyttjande av maktspråk mot grannländer oroade regeringen enligt propositionen . 
Rysslands intåg i Georgien visade också på hur snabbt en krigssituation kunde 
uppstå och hur snabbt kriget kunde avgöras.57

!
Hoten i propositionen sträcker sig från klimatförändringar, som enligt propositionen 
”utgör en ett av de allvarligaste hoten mot människors säkerhet”58, till väpnat 
angrepp även om det ansågs föreligga liten risk för det sistnämnda. Rysslands 
vilja att åter bli en stormakt ansågs som ett viktigt faktum att förhålla sig till. Det 
uppfattades även att fanns hot mot det moderna samhällets beroende av IT.59 Den 
uppgift som ställdes till Försvarsmakten var att de skulle klara av att kunna 
försvara Sverige samt främja svensk säkerhet med insatser, genom att upptäcka 
och avvisa kränkningar av territoriet samt värna suveräna rättigheter och 
nationella intressen. Detta både i och utanför närområdet, enskilt eller tillsammans 
med andra. Försvarsmakten skulle också kunna bistå samhället och myndigheter 
med den förmåga och de resurser som fanns. Dock fick inte stödet till samhället 
förhindra att ordinarie verksamhet kunde genomföras.60

!
En viktig del för att öka säkerheten i Östersjön presenteras samarbetet mellan 
östersjöländerna inom bland annat sjöövervakning och miljöräddning, som Sverige 
skulle bidra aktivt till. Framförallt är det genom ökad förmåga att bekämpa 

FÖRSVARSHÖGSKOLAN! Självständigt arbete i krigsvetenskap
Erik Hansen! OP 09 -12
Handledare: Jacob Westberg! 217. QRZN

torsdag 17 maj 2012

22

56 Christiansson, 2004, s 72-84

57 Proposition 2008/09:140 s. 26-28

58 Proposition 2008/09:140 s. 28

59 Proposition 2008/09:140 s. 28-29

60 Proposition 2008/09:140 s. 36-37



kriminalitet till sjöss, samordna en effektiv sjöräddning samt ha kontroll på 
sjöfarten som samarbetet skulle ge.61

!
Målsättning (Mål)
Propositionen beskriver målen för försvaret att kunna hävda Sveriges suveränitet, 
vilket då skulle innebära att Sverige ska kunna utöva exklusiv frihet på territoriet 
såväl som rätten till naturresurserna i den svenska ekonomiska zonen. För att 
uppnå målen för säkerheten går det inte enbart att hävda den territoriella 
integriteten utan de Svenska intressena måste även hävdas i och utanför 
närområdet. Exempel på det var att militära medel skulle kunna användas för att 
säkra handelsvägar på internationellt vatten. Dessutom skulle Sverige bidra med 
säkerhet i och utanför närområdet då den svenska säkerheten var nära förbunden 
till grannarnas och EUs säkerhet. Målen uppnåddes även genom internationella 
insatser utanför närområdet, som syftade till att skapa stabilitet ”där demokrati, 
rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter kan garanteras”62. Att kunna ta 
emot och ge militär hjälp för att lösa uppgifterna ålagda försvaret uttrycktes som 
ett sätt att nå målen.63

Sjöstridskrafternas uppgifter och förmåga
Det de svenska sjöstridsförbanden skulle klara av var först och främst att kunna 
verka i det svenska närområdet för ”att skydda svenska intressen till havs.”64. De 
skulle ha möjlighet till att genomföra strid och insatser i Sverige och närområdet, i 
lågintensiv till högintensiv konfliktnivå. Osäkra sjöleder och hot mot hamnar skulle 
för Sverige, men även för andra länder, kunna få stora ekonomiska konsekvenser. 
För att motverka denna typ av hot skulle marina sjöstridskrafter ha förmåga att 
tillsammans med andra nationer hålla sjöleder öppna. För den amfibiska delen av 
marinen så ansågs det att deras fokus behövde ligga på förmågan att verka i 
hamnmiljö och kustnära storstadsområden då behovet att kunna bekämpa sjömål 
ansågs vara begränsad för den närmaste framtiden. Det ansågs vidare att 
sjöstridskrafterna skulle behålla den undervattensförmåga som fanns, där ingick 
även underrättelseinhämtning.65 Det ansågs i propositionen att insatser som 
kunde ske i närområdet framförallt skulle involvera sjö- och luftförmågor för att 
dämpa kriser eller incidenter. Dessa händelser skulle vad regeringen kunde se 
framför sig, inte bestå av militärt angrepp på Sverige. Händelserna skulle dock 
bestå av kvalificerade styrkor om det skedde.66
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67! Tabeller som visar sjöstridskrafternas förmågor enligt analysmodellen.

Sjöstridskrafternas förmåga 2008/09 var av en helt annan kvantitativ karaktär än 
tidigare. Enbart fyra korvetter med robotbeväpning var operativa då Visbyklassens 
fartyg ej ännu var utrustade med robotsystem. Ubåtsjaktförmågan var även den 
låg i förhållande till kvantitet, även om den inte hade minskat lika mycket som 
ytstridsfartygen, såväl som minutläggningskapaciteten. Det som fortfarande relativt 
väl behöll tidigare kvantitativa nummer var minröjningsförmågan som nu bestod av  
enbart minjaktsfartyg och de så kallade SAM68-fartygen. Det låga antalet fartyg 
begränsade möjligheten till optisk övervakning av sjöterritoriet medan möjligheten 
till insats mot kränkningar fanns, om kränkningen upptäckes. Dock har det ökade 
samarbetet mellan Östersjöns länder angående sjölägesinformation givit ökad 
förmåga till att följa trafiken i Östersjön. I SUCBAS samarbetet ingår flera delar av 
det vidgade säkerhetsbegreppets sektorer så som den ekonomiska, militära och 
ekologiska.69
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Sammanfattning
2008/09

Säkerhetspolitisk 
omvärldsuppfattni
ng

Genom omfattande samarbeten runt Östersjön präglas 
närområdet av stabilitet. Östersjöns strategiska betydelse 
har ökat markant då handelstrafiken i Östersjön ökat. 
Rysslands auktoritära ledning och dess militära maktspråk 
mot dess grannar inger dock oro. Hoten är allt mer 
omfattande utifrån det vidgade säkerhetsbegreppet. Det 
största hotet mot mänskligheten är klimatförändringarna. 
Att kunna ta emot och ge militär hjälp deklarerades genom 
solidaritetsförklaringen. 

Mål (målsättning) Målen som försvaret hade, var att kunna hävda den 
svenska suveräniteten och den svenska rätten att utnyttja 
den svenska ekonomiska zonen. Svenska intressen skulle 
även hävdas utanför svenskt närområde och insatser för att 
skapa stabilitet skulle genomföras.

Sjöstridskrafternas 
uppgifter

Huvuduppgiften var att kunna verka i närområdet för att 
skydda svenska intressen till havs. De skulle också kunna 
verka från lågintensiva till högintensiva konflikter och 
skydda osäkra sjöleder. Undervattensverksamheten skulle 
finnas kvar. 

Sjöstridskrafternas 
förmågor

De kvalitativa förmågorna var goda, medan kvantiteten var 
låg förutom gällande minröjningskapaciteten. 

4.4. Diskussion omvärldsuppfattning 1981-2009
Förändringen som urskiljs är att det militära hotet har, från att det dominerande i 
början av 1980-talet varit en invasion av Sverige, för att under 1990-talet blivit allt 
mer abstrakta och svåra att urskilja. Framförallt med hänsyn till den förändrade 
omvärlden då Sovjetunionen och Warszawapakten föll. Det skapade osäkerhet i 
närområdet och länderna runt Östersjön, där regionala konflikter inte kunde 
uteslutas sprida verkan som skulle påverka Sverige. I slutet av 2000-talet har 
säkerhetsbegreppet fått ännu större tyngd och den gemensamma säkerhet som 
bland annat Natos och EUs utvidgning bidragit till i Östersjön, ses som 
stabiliserande i regionen. Samtidigt har Östersjöns strategiska betydelse ändras 
från att framförallt varit Sovjetunionens varvs- och övningsområde samt gränshav 
mellan blocken, till att i hög grad uppehålla ekonomiska intressen för dess 
kuststater. Även Östersjöns ekologiska utveckling har fått mer utrymme i och med 
den ökade handelstrafiken. Fokus för de uppgifter som ställts till svenska 
försvarsmaktens sjöstridskrafters förmåga i närområdet och synnerligen i 
Östersjön har skiftat från att framförallt verka avskräckande mot en invasion av 
Sverige och förmåga till att avvisa kränkningar, till att i högre grad skydda 
vattenvägarna samt bidra till gemensam säkerhet och stabilitet. Fortfarande ska 
dock sjöstridskrafterna ha förmågan att kunna försvara Sverige, men utvecklingen 
som lett till att det fasta kustartilleriet försvunnit och förflyttande av amfibiekårens 
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fokus visar på den minskade betydelsen av den invasionsavvärjande förmågan. 
Det vidgade säkerhetsbegreppet tydliggör hur andra sektorer har blivit mer viktiga 
och att den dominans den militära sektorn har haft tidigare inte ensam står för 
säkerhet för Sveriges del. Den ekonomiska sektorn får större betydelse med ökad 
handel och även den ekologiska sektorn är av större vikt i slutet av 2009 än 
tidigare. 
!
Den stora skillnaden som det militära försvaret har fått förhålla sig till är att från att 
ha en ensam förmåga att kunna möta hoten 1981/82 och 1996/97 har det 2008/09 
uttalats att hoten skall kunna mötas tillsammans med andra. Dessutom har även 
beredskapstiden förändrats, från upp till ett år, till att istället omfatta direkt gripbara 
förband. Från att antalet sjöstridskrafter har varit av betydande karaktär har 
trenden varit att säkerhetshotet har krävt mindre kvantitet och prioriterat kvaliteten 
mer. Även försvarets planering har skiftat från att utgå från omställningen att möta 
ett militärt angrepp 1981/82, till att 1986/86 ligga på att kunna hävda Sveriges 
integritet och senast 2008/09 att vara snabbt gripbara för insats. Även om alla tre 
under hela perioden varit en del av uppgiften har de fått olika mycket fokus.

4.5. Diskussion sjöstridskrafternas uppgift och förmåga 1981-2009
Uppgiften för sjöstridskrafterna har över tiden bestått i att kunna hävda den 
nationella integriteten och hävda svenskt territorium. Det har dock varit 
förskjutningar på fokus. Från att i början av 1980-talet haft stort fokus på att kunna 
möta ett eventuellt angrepp över havet och ubåtsjakt till att mitten på 1990-talet då 
fokus låg på hävdande av integriteten och behålla den kvalitativa förmågan för 
framtiden. I slutet på 2000-talet var fokus för sjöstridskrafternas uppgifter mycket 
bredare då de skulle kunna verka både nationellt, i närområdet och även utanför 
detta. Det tydligaste är att uppgiften att kunna försvara Sverige vid ett angrepp inte 
ses som ett närliggande behov från mitten av 1990-talet och framåt, medan det 
var den stora uppgiften under 1980-talet. Det är påtagligt, hur omvärldens 
förändring påverkade var i uppgiften fokus hamnade.
!
Sjöstridskrafternas förmåga har under årens lopp gått från stor kvantitet till mycket 
liten kvantitet. Även om kvaliteten har ökat under perioden ses det i slutet av 2000-
talet vara näst intill omöjligt att få till stånd samma kraftsamling av vapenverkan 
som under 1980-talet och 1990-talet. En förklaring till utvecklingen av de marina 
stridskrafterna de senaste 30 åren kan vara att då spänningen tilltog under 1980-
talet ansågs hotet av ett krig mellan de båda supermaktsblocken mer 
överhängande. Resultatet av det hotet blir att den militära förmågan måste 
tillgodoses resurser för att uppnå de säkerhetspolitiska målen, som sattes upp av 
regeringen i propositionerna. När Sovjetunionen kollapsar och det östeuropeiska 
blocket löses upp minskar risken för storkrig i Europa och de uppgifter som ställs 
till marinen består men hotbilden förändras. Under 1990-talets osäkerhet om 
utvecklingen som återfinns i propositionerna behölls stora mängder 
sjöstridsresurser. Den gemenskap som byggs upp runt EU samt Natos utvidgande 
bidrar sedan till stabilitet i östersjöområdet. Sjöstridskrafternas resurser ligger kvar 
på en kvantitativ hög nivå långt in på 1990-talet och uppgiften som ställdes till 
sjöstridskrafterna på 1980-talet, att möta en invasion, går alltjämt att lösa med den 
förmåga som besatts. Under 2000-talet kom marinens resurser att minska vilket 
fick till följd att marinens förmåga också minskade. Men den förändrades inte mot 
alla de nya hot som dök upp under 1990-talet, till exempel förmåga till 
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miljöräddande insatser, som det vidgade säkerhetsbegreppet medförde. Men 
sjöstridskrafterna fick inte heller den uppgiften av regeringarna.
 

1981-2009

Säkerhetspolitisk 
omvärldsuppfattni
ng

Från maktspel och spänningar mellan två supermaktsblock 
har förändringen gått till stabilitet i Östersjön i och med 
samarbeten, EUs och NATOs utvidgning, även om 
Ryssland ingav oro i och med den auktoritära utvecklingen 
i landet. Östersjöns betydelse har också gått från flottbas- 
och övningsområde till viktigt handelsområde. Det vidgade 
säkehetsbegreppet har gjort sitt intåg i den svenska 
säkerhetspolitiken och miljöhoten tar stor plats.

Mål (målsättning) Från att verka fredsbevarande i närområdet och i det 
längsta hindra en motståndare att få fäste på svensk mark 
förändrades målet genom det vidgade säkerhetsbegreppet 
och genom hävda svenska intressen var som helst.

Sjöstridskrafternas 
uppgifter

Från försvar av Sverige till att även skydda svenska 
intressen utanför närområdet, dock var det närområdet 
som skulle prioriteras. Exempel på verksamhet utanför 
närområdet är operation Atalanta i Adenviken.

Sjöstridskrafternas 
förmågor

Utvecklingen har präglats av en övergång från stor 
kvantitet till liten, men möjligheten till verkan i alla arenor är 
också tongivande med tanke på att ubåtsjaktförmågan näst 
intill var obefintlig i början av 1980-talet. 
Minröjningskapaciteten har i stor utsträckning varit den 
förmåga som inte har minskat i speciellt stor utsträckning.
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5. Slutsats
Den svenska säkerhetspolitiken har under de senaste 30 åren drastiskt förändrats.  
Utvidgningen av EU och NATO har setts som en stabiliserande faktor i det 
svenska närområdet där Östersjön ingår. Ökade samarbeten i olika sektorer från 
det vidgade säkerhetsbegreppet har gjort att den gemensamma säkerheten har 
ökat. Gemensamma intressen för Östersjöns kustländer har bland annat utmynnat 
i SUCBAS. Med den förändrade säkerhetspolitiska omvärldsuppfattningen har 
även de marina sjöstridskrafternas förmågor förändrats. 
!
Slutsatsen för de svenska sjöstridskrafternas förmåga att möta de uppgifter och 
hot politikerna presenterade i propositionen 1981/82 är att sjöstridskrafterna hade 
god förmåga till övervattensstrid, minutläggning samt minröjning, men att 
förmågan till ubåtsjakt var starkt begränsad till helikoptrar. Sjöstridskrafternas 
förmåga till bekämpning av flyg var också reducerad till enbart luftvärnskanoner, 
det vill säga självförsvar. Med den kvantitet av fartyg som marinen förfogade över 
vid tiden för propositionen fanns det goda möjligheter till insats vid kränkningar av 
svenskt vatten, dock ej av undervattensfarkoster. Att möta ett begränsat anfall till 
sjöss och kunna hålla de svenska vattenvägarna öppna måste anses ha varit fullt 
möjligt för sjöstridskrafterna. Det fanns förmåga att möta ett anfall både tidigt och i 
kustbandet genom ubåtsvapnets 12 ubåtar och med ytattackens patrull- och 
torpedbåtar. Även möjligheten att hålla svenska vattenvägar öppna under krig var 
god.
!
För året 1996/97 blir slutsatsen att dra utifrån den förmåga sjöstridskrafterna 
besatt 1996/97 är att förmågan att möta en motståndare både på och under ytan 
var god, speciellt då en motståndare enbart förväntades ha möjlighet att anfalla på 
ett begränsat område. Möjligheten till att röja minor var även den god likväl som 
möjligheten till att hävda den nationella integriteten då antalet fartyg ändock var 
betydande med 106 stycken (inkluderat även mindre minutläggningsfartyg, men ej 
amfibiekårens stridsbåtar och stödfartyg). Sverige hade under den här tiden en 
mycket god förmåga att lösa sina uppgifter, i förhållande till övriga östersjöstater.
!
Slutsatsen att dra för året 2008/09 är att svenska marina förband har begränsad 
förmåga till att verka mot en numerärt överlägsen militär motståndare, men har 
goda förutsättningar att möta en jämbördig med sin kvalitativa förmåga. Marinens 
sjöstridskrafter klarar av att verka i närområdet och skydda svenska intressen till 
havs i begränsad utsträckning. För att säkra osäkra sjöleder finns god förmåga 
med den minjaktsförmåga som sjöstridskrafterna besitter, vilket även är marinens 
största kvantitativa förmåga. Marinen hade därmed förmåga att möta både den 
militära sektorn, om än begränsat, och den ekonomiska sektorn i det vidgade 
säkerhetsbegreppet. Vad som inte får glömmas är att Sverige även skulle kunna ta 
emot hjälp utifrån för att lösa sin uppgift enligt solidaritetsförklaringen. Utifrån att 
Sverige skulle få svar på sin solidaritetsförklaring kan marinens förmåga ses att 
vara tillräcklig när de nya Visbykorvetterna kommer i tjänst. Dock finns det inga 
garantier att Sverige skulle få hjälp vid en kris som framförallt påverkar Sverige. 
Därav bör man utgå från att Sverige står ensam tills det finns garantier för att hjälp  
kommer från andra länder. Ur perspektivet att det tar tid att förändra förmågan i 
dagens samhälle med hög teknologisk utvecklingstakt är det tveksamt om Sverige 
skulle klara av att snabbt öka marinens förmåga vid förändrad hotbild i Östersjön.
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!
Avslutningsvis har Sveriges marina sjöstridsförmåga i Östersjön kunnat möta de 
hot som uttryckts i propositionerna under de 30 åren varit skiftande. Det vidgade 
säkerhetsbegreppet har inte påverkat de marina förmågorna, men har haft 
inverkan på hotbilden och andra hot har fått större fokus än tidigare. Dock har till 
mångt och mycket den militära sektorn fortsatt varit ledande för vilka uppgifter som 
ställs till den svenska försvarsmakten och därigenom till den svenska marinen. 
Den ekonomiska sektorn har fått ökat utrymme vilket är en sektor där även 
sjöstridskrafternas förmågor kan användas, till exempel hålla sjöleder öppna för 
handelstrafik. Till denna sektor hör även förmågan till internationella insatser, 
exempel är minröjningsföretag, eskortföretag för skydd mot piratverksamhet. 
Gällande den ekologiska sektorn är det framförallt kustbevakningen som hanterar 
den och sjöstridskrafterna har idag inga resurser att genomföra denna uppgift. Det 
år sjöstridskrafternas förmåga har varit tillräcklig är 1997 då de fortsatt satt kvar på 
de resurser som fanns kvar efter kalla krigets slut. Under både 1982 och 2009 har 
sjöstridskrafterna saknat tillräcklig förmåga för att kunna lösa alla uppgifter som 
regeringen ställt, om man 2009 inte räknar med att solidaritetsförklaringen blir 
besvarad. Dock kan förmågan att delta i internationella insatser anses vara större 
2009, vilket genom försvarspropositionens fokusförskjutning mot insatsförsvar, kan 
anses bidra till att en upprätthållen förmåga i relation till uppgiften, som riksdagen 
givit marinen och därmed även sjöstridskrafterna. Då även internationella insatser 
fått mer fokus, även om huvuduppgiften var att verka i området, haft påverkan på 
förmågornas utformning 2009.  Dock kvarstår den fråga som Magnus Petersson 
bland annat ställer i slutet av sin undersökning. Är det så att Sverige inte självt kan 
ta ansvar för sin egna yttre säkerhet?70 Sjöstridskrafterna hade inte ensamt den 
förmågan i närområdet 2009. Generellt höll målen som angavs till det militära 
försvaret ihop med den angivna metoden, det vill säga uppgifterna till 
sjöstridskrafterna, som skulle lösas. Det finns olikheter hur bra de medel, de 
förmågor som sjöstridskrafterna har haft, kunde möta metoden, uppgiften som 
ställdes till sjöstridskrafterna under tidsperioden.

6. Förslag på fortsatt forskning
Som förslag på fortsatt forskning ser författaren att analys utifrån gemensamma 
operationer borde genomföras för att komplettera svagheten i den undersökning 
som är gjord. Framförallt Flygvapnets förmåga att tillsammans verka med 
sjöstridskrafterna i närområdet är intressant. Den ökade kollektiva säkerheten som 
under senare år framträtt med till exempel solidaritetsförklaringen, militära 
samarbeten med de nordiska grannländerna och SUCBAS, utgör också grund för 
fortsatt forskning och fördjupning inom samma område. Beroende av hjälp via 
solidaritetsförklaringen gör sådan forskning än mer relevant.
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