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Sammanfattning: 

Uppsatsen syftar till att förklara de drivkrafter som fanns bakom den intensiva utveck-

lingen av svenska flottans ubåtsjaktförmåga under den senare halvan av 1940-talet. Detta 
sker genom att utvecklingen studeras ur två olika perspektiv med avsikten att finna vilket 
av dem som har den starkaste förklaringskraften. Perspektivstudien bygger på två 

statsvetenskapliga modeller vilka har utvecklats av Graham Allison i boken ”Essence of 
Decision”. Denna studieväg har tidigare använts av andra forskare i liknande syfte med 
gott resultat. I detta arbete benämns de bägge perspektiven för det ”rationella aktörs-

perspektivet” respektive för det ”interna maktkampsperspektivet”. För de respektive 
perspektiven finns av Allison rekommenderade frågeställningar, dessa är översatta och 

omformulerade för att passa uppsatsens ämne. Frågeställningarna får också bilda 
analytiska nät, vilka används för att undersöka empirin och skapa ett underlag där svar på 
uppsatsens frågeställning återfinns.   

 
Resultatet av arbetet är att det rationella aktörsperspektivet har den starkaste förklarings-

kraften och kan i huvudsak stå ensamt för förklaringen bakom drivkrafterna. Det interna 
maktkampsperspektivet kan inte ensamt stå bakom några drivkrafter, men däremot finns 
här den igångsättande kraften som leder till att ubåtsjaktförmågeutvecklingen igångsätts. 

Den bästa förklaringskraften erhålls om de bägge perspektiven tillåts att gemensamt 
förklara drivkrafterna. Medvetna val och en vilja till att ge Marinen en god förmåga att i 

såväl fred som i neutralitet och krig, kunna hävda Sveriges territorium är drivkraften 
bakom ubåtsjaktförmågeutvecklingen. 
 

Nyckelord:  
Ubåtsjaktförmåga, utveckling, 1940-talet, förklaringsmodeller, Allison. 
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Development of the RSwN ASW capability 1945 to 1949 – 

An analyse of the factors behind. 

Abstract: 

The aim of this study is to explain the driving forces behind the development of Swedish 

Anti-Submarine Warfare skills during the late 1940s. The study of the development is 
conducted using two different perspectives and comparing them to determine which one of 
them that has the best explanatory power. The approach has been made with two separate 

scientific explanations from Graham Allison’s book “Essence of Decision”, they are called 
the “rational actor” and “governmental politics”. Allison has stated a number of questions 

for each of the two different perspectives. These questions have been translated and 
adapted to the purpose of this study. The questions have been used to develop two different 
analytical nets, one for each perspective and these nets have been used to analyse the 

empirical data and answer the question of the study.  
 

The result of the study is that the perspective of the rational actor has a strong possibility to 
explain the course of events which led to the development of Swedish ASW-capability. In 
the perspective of governmental politics the starting factor of the development can be found 

but it is not enough to explain the development on its own. The two perspectives together 
give an even stronger explanation of the driving forces behind the development. There are 

some deliberate choices made by people in charge and a strong will to create a capable 
Navy which will be able to claim the right of Swedish territorial waters during peace, 
neutrality and war, which creates the starting factors leading towards the build-up of the 

modern Swedish ASW-capability. 
 

Key words:  
Swedish ASW-capability, development, 1940s, explanatory models, Allison. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Inom den svenska Marinen har vi nu snart för andra gången mer eller mindre avvecklat 
delar av vår ubåtsjaktförmåga. I egenskap av ubåtsjägare sedan värnplikten ställer sig 
författaren frågan hur och varför man bygger upp en sådan förmåga, vilka drivkrafter finns 

det? Marinen kommer med stor sannolikhet förr eller senare att behöva göra en sådan 
uppbyggnad igen.  

 
Ubåtsjakt uppstod som ett svar på hotet från de tyska ubåtarna under första världskriget. 
För att minska förlusterna började de allierade konvojera sina handelsfartyg och utvecklade 

även antiubåtsvapen samt de första spaningssensorerna. Förlusterna sjönk drastiskt i antal 
efter dessa åtgärder, ny mark hade brutits och en helt ny funktion inom sjökrigföringen 

hade utvecklats.1  
 
De erfarenheter som den svenska Marinen drog utifrån första världskriget kan 

sammanfattas i att skyddsföremålen skall gå i samlad konvoj samt att de skyddande 
fartygen behöver sensorer och vapen. Ett antal tekniska prov och försök med hydroakustisk 

materiel gjordes utan större framgång eller med någon samlad struktur. En kommission 
tillsattes av HBK (Högste Befälhavaren för Kustflottan), den avgav ett yttrande den 10 
oktober 1927, som framförallt bestod i skapandet av en tydlig struktur och målbild för 

framtida prov, försök och utveckling av undervattensakustiken och dess tekniska 
hjälpmedel. Inom vapenområdet genomfördes också flera prov och försök med olika 

varianter på undervattensvapen. Det konkreta resultatet var framtagandet och 
serietillverkningen av två olika sjunkbombstyper (m/24 och m/33). Utvecklingen fortsatte 
på detta sätt under 30-talet och ett första förslag till en detaljplan för ubåtsjakt kom 1930. 

En ubåtsjaktinstruktion (UbJI) blev utgiven 1935, den bestod av endast 48 sidor.2 
 

Vid andra världskrigets utbrott bestod den marina ubåtsjakförmågan av en form av passiv 
släphydrofon på vedettbåtarna av Jägarenklassen och passiva hydrofoner på pansarskeppen 
och kryssarna (främst avsedda för navigering). Med införandet av den tyska perifon-

anläggningen m/40 E (en enkel skrovmonterad aktiv sonar) på Jägarenklassen och på ett 
par av de stora minsveparna av Arholmaklassen, togs det första steget mot en aktiv 

ubåtsjakt. De tillgängliga vapnen var fortfarande de bägge tidigare nämnda sjunkbombs-
typerna. Under neutralitetsvaktens omfattande eskorttjänst av den svenska handelssjöfarten, 
var den vanligaste sensorn det mänskliga ögat hos bryggpersonalen. De ubåtsjakthändelser 

som utspelade sig byggde på observerade periskop eller torpedbanor med påföljande 
nedtryckningsanfall med sjunkbomb. Inom vapenområdet skedde en viss utveckling, främst 

genom förbättring av sjunkbombskastare med längre kastvidd och genom högre 
sjunkhastighet på bomberna. De omfattande taktiska och tekniska framsteg som gjordes av 
de allierade under kriget kunde av naturliga skäl inte komma Sverige till gagn, detta 

innebar att den svenska utvecklingen i princip stod helt stilla under fem år.3  
 

                                                 
1
 Söderström, Ulf, ”Ubåtsjaktsystemets utveckling och koppling till svensk säkerhetspolitik från 1904 till  

 1995”, MHS Enskild utredning 19100 : 4004 (1996), Stockholm: Militärhögskolan. s. 6. 
2
 Ibid. s. 12-22. 

3
 Ibid. s. 22-27. 
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Efter krigsslutet påbörjades en intensiv aktivitet med att analysera alla tillgängliga 
erfarenheter från kriget. Ett av de områden som Sverige lade stor vikt vid var möjligheten 

att bygga upp vår förmåga inom ubåtsjaktområdet. 4 Information inhämtades bl. a. genom 
studieresor till Storbritannien och genom information från den svenska marinattachén i 
London. Anledningen till att det blir just Storbritannien kan spåras till bl. a. ett initiativ från 

den brittiska marinattachén i Stockholm, Henry Denham, som redan 1944 rapporterar till 
brittiska amiralitetet att Sverige skulle kunna hamna under tryck från Sovjetunionen utan 

stöd från Storbritannien. Denham föreslår att den svenska flottan skall förses med 
radarutrustning och att svenska officerare skall inbjudas till högre utbildningar. Den 
brittiska synen vid den här tiden är att Sverige utgör den yttersta gränsen för brittiskt 

inflytande i norra Europa.5 En annan tungt vägande faktor till det brittiska utvecklingsspåret 
och det goda stödet därifrån, torde vara den personliga relationen mellan den brittiske 

amiralen Earl Mountbatten och den svenske konteramiralen Stig H:son Ericson.6  
 
Det är nu den första ordentligt organiserade och målmedvetna uppbyggnadsfasen påbörjas. 

Personal skickades till Royal Navy (RN) på kurs och modern materiel upphandlas från 
Storbritannien. Det genomfördes utbildning på materielen och på taktikområdet och en hel 

bokserie med ubåtsjaktinstruktioner togs fram. Mot slutet av perioden genomfördes arbetet 
med att ta fram Marinens första fartyg med från början integrerad ubåtsjaktfunktion, 
jagarna HMS Halland och HMS Småland.7 

 
Utvecklingen, som skedde under perioden 1945 till 1949, kom med några smärre 

utvecklingsförändringar att bilda stommen i den svenska fartygsanknutna ubåtsjakt-
förmågan fram till och med att effekterna av framförallt ”Marinplan 60” och försvars-
beslutet 1972 slog igenom. Konsekvenserna av detta var att alla nybyggnadsplaner av 

ubåtsjaktenheter avbröts, för att sedan under slutet på 1970- och början på 1980-talet 
fullföljas med avvecklingen av jagare- och fregattflottan. Detta gav kraftiga återverkningar 

beträffande personalförsörjningen och utbildningen av ubåtsjaktpersonal och den enda 
kompetensbäraren som blev kvar var Marinens helikoptersystem.8 Den direkta 
konsekvensen av detta, i kombination med de under 1980-talet omfattande 

undervattenskränkningar, som Sverige utsätts för, blev att Marinen återigen måste påbörja 
en uppbyggnad av ubåtsjaktförmågan. Enda styrkan var den tidigare nämnda 

kompetensbäraren i form av Marinens helikoptersystem, där ubåtsjaktpersonalen har kunnat 
”övervintra”. Komplexiteten i uppgiften, med bristen på plattformar och avsaknaden av 
svensk utveckling inom framförallt sensorområdet, gjorde att det kom att ta ca 15 år att 

återskapa en reell ubåtsjaktförmåga.9 
 

 

 

                                                 
4
 Söderström, Ulf, (1996), s. 29. 

5
 von Hofsten, Gustaf & Rosenius, Frank (red.), Kustflottan – De svenska sjöstridskrafterna under 1900-talet 

(2009), Stockholm: Kungliga Örlogsmannasällskapet. s. 122. 
6
 Ellsén, Jarl, ”PM angående ubåtsjakt-funktionens uppbyggnad i den svenska flottan 1945-1980”, bilaga till 

Promemoria HKV 02 722:76200 (1995). Stockholm: Försvarsmakten. s. 3. 
7
 Carleson, Sven, ”Handbrev till ordföranden för Ubåtsjaktklubben 1979-04-19 rörande 

ubåtsjaktutvecklingen på 1940-talet”, Tillhör Ubåtsjaktklubbens arkiv, kopia finns hos författaren. 
8
 Ellsén, Jarl, (1995). s. 10-11. 

9
 Söderström, Ulf, (1996), s. 38-46. 
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1.2. Problemformulering 

Vid studier av drivkrafterna bakom ubåtsjaktförmågeuppbyggnaden, finns det två olika 

uppbyggnadsfaser att välja på. Den närmast i tiden gäller förmåge- och kunskapsupp-
byggnaden som skedde grovt räknat mellan åren 1980 till 1995. Denna period är både 

händelserik och spännande och den har i korthet analyserats av kommendörkapten Per 
Edling i dennes c-uppsats från 201010. Där har dock endast perioden 1980 till 1983 
studerats. Det skulle därför kunna falla sig naturligt att undersöka perioden 1984 till ca 

1996, men det finns stora problem med att komma runt den sekretess vilken omgärdar 
denna period.  Det är också möjligt att perioden kommer att studeras och bli ett kapitel i en 

ny lärobok med arbetsnamnet ”Marin taktik – en vetenskaplig introduktion”.11  Då återstår 
den andra, men minst lika viktig perioden, som ur sekretesshänseende är en enklare period 
att studera, nämligen den första riktigt grundliga ubåtsjaktförmågeuppbyggnaden under 

1940-talets senare del.         
  

Författaren ämnar därför studera motiven bakom den personal-, kompetens- och 
materialuppbyggnad som skedde åren 1945 till 1949.  
 

1.3. Syfte och frågeställningar 

Syftet är att finna vilka drivkrafter som låg bakom den stora ubåtsjaktuppbyggnaden efter 
andra världskriget, var det hotet från Sovjetunionen mot våra ”sea lines of communication” 
dvs. sjöfartsskyddet, intern konkurrens mellan olika yrkeskategorier/funktionsområden 

inom Marinen eller fanns det någon annan faktor som påverkade besluten?  Huvudfrågan i 
detta arbete är: 

 
 Vilka var de faktiska drivkrafterna, bakom ubåtsjaktförmågeuppbyggnaden under 

senare delen av 1940-talet? 

 
För att finna grunden till och besvara huvudfrågan ställs tre underfrågor: 

 

 Vilka var drivkrafterna bakom Marinens beslut om uppbyggnad av den svenska 

ubåtsjakförmågan sedd utifrån ett rationellt aktörsperspektiv? 

 Vilka var drivkrafterna bakom Marinens beslut om uppbyggnaden av den svenska 

ubåtsjaktförmågan utifrån ett internt maktkampsperspektiv? 

 Vilket av de båda perspektiven ger bäst förklaringskraft? 

 

1.4. Avgränsningar 

Denna uppsats begränsas i tid till åren 1945-1949. Krigsslutet och Marinens möjligheter till 
erfarenhetsöverföring från RN och inköp av ubåtsjaktmateriel från Storbritannien, får agera 

startskott för den mycket expansiva och utvecklande period som gav den svenska Marinen 
dess första riktiga ubåtsjaktförmåga, med modern materiel, beprövad och väl fungerande 

taktik, samt inte minst välutbildad personal. Mållinjen blir lämplig att lägga i och med 

                                                 
10

 Edling, Per “Ubåtsjaktförmågans utveckling under 1980-talet – ett resultat av yttre hot eller interna 

 intressen?” FHS Självständigt arbete i krigsvetenskap 15 hp (2010), Stockholm: Försvarshögskolan. 
11

 Widén, Jerker ”Marin taktik – en vetenskaplig introduktion” tankar kring ett läroboksprojekt . (2012-05-

15), Stockholm: Försvarshögskolan, finns i författarens ägo. 
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beställningen av konstruktionsarbetet för jagarna HMS Halland och HMS Småland, 
Marinens första fartyg som redan från grundkonstruktionen var tänkta att vara riktiga 

ubåtsjaktfartyg med såväl sensorer som adekvata vapen12, 1949 är också året då den första 
moderna ubåtsjaktinstruktionen färdigställdes.13 
 

1.5. Metod och material 

Beslutsfattande beroende på externa påtryckningar, interna maktkamper och/eller enskilda 
befattningshavares engagemang har internationellt sett fått bra förklaringar genom 
statsvetenskapliga studier och förklaringsmodeller som återfinns i Graham Allisons 

”Essence of Decision”, dessa har ytterligare förtydligats av Allison i ett kapitel i ”Foreign 
Policy” av Steve Smith et al. Dessa böcker och teorier har använts av tidigare nämnda kk 

Edling med gott resultat och får anses ha goda möjligheter att kunna förklara, förtydliga 
och beskriva händelseförloppet. Då litteraturen rörande teorierna i huvudsak är skriven på 
engelska, kommer översättningar till svenska att användas. Alla dessa översättningar är, om 

inte annat sägs, författarens egna. 
 

Författaren väljer att använda en kvalitativ metod där uppbyggnaden av den svenska 
ubåtsjaktförmågan analyseras med hjälp av två statsvetenskapliga modeller, ett s.k. 
teoretiskt-deduktivt angreppssätt. Teorierna som ligger till grund för detta beskrivs 

ingående i uppsatsens andra kapitel. Författaren utgår från ett antagande (vilket redan med 
rätt ytliga studier beträffande Marinens utbildnings/kunskapsutveckling och 

materieltillgångsexpansion är otvetydigt sant) att Marinens ubåtsjaktförmåga stärktes under 
den valda tidsperioden. Genom att applicera ett analytiskt nät i form av de två modellerna 
över utvecklingen kommer faktorerna, vilka haft inflytande under perioden, att kunna 

identifieras. På samma bevekelsegrund, som kk Edling anför i sitt arbete, finner författaren 
att den teoretisk-deduktiva undersökningen av ämnet är en bra metod för att försöka 

analysera empirin på djupet och för att kunna finna förklaringar som ligger lite utanför de 
allmängiltiga svaren. Det finns dock nackdelar och det är att metoden bygger på redan 
befintligt underlag och därför inte lämnar ett svar som är bättre än kvalitén på det som 

analyserats. Metoden har också ett grundläggande krav på att det finns en lagbundenhet i 
vårt mänskliga samhälle och att det som studeras inryms i denna lagbundenhet.14 

 
Det hade varit fullt möjligt att skriva uppsatsen med ett empiriskt- induktivt sätt. Det hade 
då blivit en mer historiskt uppmålning av vad som skedde, där utvecklingen hade beskrivits 

utifrån en mycket tydlig frågeställning eller t.ex. utifrån de rent kunskapsmässiga och 
tekniska grundförmågorna. Ett sådant arbete hade i likhet med många andra arbeten inom 

den rena historieforskningen på ett objektivt och opartiskt sätt kunnat bidra med både 
skapandet och förmedlandet av nyvunnen kunskap inom området. Detta skulle kunna vara 
till gagn vid återuppbyggnaden av förlorade förmågor i nu- och framtiden. Svagheten med 

att använda den empirisk-deduktiva metoden är att den anses ha svårare att på ett bra sätt 
finna förklaringen på ”varför” något skedde. Det finns en betydande risk att kriterierna som 

väljs är författarens personliga och att tolkningen av skeendet därmed ger ett svar vilket 
faller ut enligt författarens godtycke. Författaren ser därför att metoden skulle kunna 

                                                 
12

 Borgenstam, Insulander och Kaudern, Jagare – med svenska flottans jagare under 80 år (1989), Västra 

Frölunda: CB Marinlitteratur KB. s. 130. 
13

 IUV, Nr. H Utb G 7/49, Överlämnar förslag till Provisorisk Ubåtsjaktinstruktion för flottan (UbJI) (1949). 
14

 Kjeldstadli, Knut, Det förflutna är inte vad det en gång var (2010), Lund: Studentlitteratur. s. 121-124. 
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försvåra möjligheten att med bibehållet syfte slutföra arbetet. Mot denna bakgrund har 
metoden valts bort. 

 
Underlaget utgörs av arkivforskning på krigsarkivet, litteratur om det kalla kriget och 
svensk säkerhetspolitik, litteratur som beskriver olika marina fartygssystem, samt 

nedtecknade minnen från personer som var delaktiga i processen.  
Kvalitén på underlaget är till majoriteten mycket hög, arkivmaterialet som utgör 

huvuddelen, är på alla sätt och vis att betrakta som rena primärkällor. Litteraturen är 
blandat både primär- och sekundärkällor, i de fall som det handlar om en sekundärkälla, så 
stödjer sig den till huvudelen på primärkällor i form av arkiv. Beträffande nedtecknade 

minnen, så är de i samtliga fall primärkällor, dock kan de genom problematiken kring 
beroendekriteriet och samtidskriteriet vara något påverkade. Den ”renaste” källan är 

handbrevet från kk Sven Carleson, han var otvetydigt centralt placerad och mycket delaktig 
i processen, all information i handbrevet har styrkts genom arkivforskningen. Även det PM 
som författats av kk Jarl Ellsén bör tillmätas mycket stor trovärdighet, då även han var med 

i den ursprungliga processen, dock inte lika centralt placerad som Carleson. Informationen i 
PM:et har även bekräftats genom arkivforskningen. Avslutningsvis vill jag nämna den 

enskilda utredning som författats av kk Ulf Söderström, det bygger i huvudsak på 
arkivforskning, med vissa inslag av litteraturstöd, utredningen är både omfattande och 
mycket informativ och tillmäts stor trovärdighet. 

 
1.6. Forskningsläge 

Det finns mycket lite skrivet i detta specifika ämne, närmast ligger två olika arbeten, en 
MHS ”enskild utredning” från 1996 av dåvarande örlogskaptenen Ulf Söderström15 och ett 

PM från 1995 författat av den pensionerade kommendörkaptenen Jarl Ellsén16. Inget av 
dessa arbeten söker svaren på de frågor som ställs i denna uppsats. Vidare finns dock en hel 
del skrivet om försvaret och det kalla kriget i ett forskningsprojekt och en skriftserie 

(FOKK – Försvaret och det kalla kriget) från Försvarshögskolan, Kungliga 
Krigsvetenskapsakademin och Kungliga Örlogsmannasällskapet. I projektet finns det 

relativt mycket skrivet om ubåtskränkningar etc., men den grundläggande utvecklingen på 
40-talet är endast mycket flyktigt berört. Många forskare och författare har även direkt och 
indirekt berört utvecklingen av Marinens ubåtsjaktförmåga, men då handlar det i huvudsak 

om den senare uppbyggnadsperioden. Det är även i den perioden som vi återfinner tidigare 
nämnda c-uppsats av kk Edling. Alla dessa arbeten skiljer sig från varandra på många sätt 

och att jämföra dem och söka likheter alternativt finna en röd tråd är därför svårt. Därför är 
det extra intressant att använda exakt samma metod som kk Edling och då få möjlighet att 
analysera den spårbarhet som skapas och se vilka likheter som går att finna. Måhända kan 

dessa två uppsatser tillsammans med kapitlet i den kommande boken i marintaktik skapa en 
sammanhängande bild av vad som driver fram utvecklingen av en ubåtsjaktförmåga.  

 
Edling konstaterade i sin uppsats att ingen tidigare använt sig av Allisons modeller eller för 
den delen andra statsvetenskapliga förklaringsmodeller, för att förklara drivkrafterna bakom 

ubåtsjaktförmågans utveckling. Däremot så finns det flera arbeten som behandlar 
ubåtskrisen 1981 med hjälp av Allison, dvs. modellen är inte oprövad i att förklara militära 

                                                 
15

 Söderström, Ulf, ”Ubåtsjaktsystemets utveckling och koppling till svensk säkerhetspolitik från 1904 till 

1995”, MHS Enskild utredning 19100 : 4004 (1996) 
16

 Ellsén, Jarl, ”PM angående ubåtsjakt-funktionens uppbyggnad i den svenska flottan 1945-1980”, bilaga till 

Promemoria HKV 02 722:76200 (1995) 
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förhållanden.17 Edlings uppsats påvisar också att modellen har en bra förklarandekraft även 
på ubåtsjaktutvecklingen.  

 
1.7. Centrala begrepp 

Det centrala begreppet i denna uppsats är ubåtsjaktförmåga. Denna förmåga är en del av vår 
nations förmåga att föra krig. Vår krigsföringsförmåga definieras idag på följande sätt 
”resurser i form av stridskrafter, kunskaper och föreställningar om hur resurserna ska 

användas på ett effektivt sätt samt en uttalad vilja att använda det militära maktmedlet”.18 
Författaren avser att använda denna syn på krigföringsförmåga, då denna definition i det 

stora hela måste vara giltig även för händelser 63 till 67 år bakåt i tiden. Genom ytterligare 
nedbrytning av definitionen når vi ned till ubåtsjaktförmågan, vilken är uppbyggd på 
följande grunder, lämpliga fartyg med ändamålsenliga sensorer och vapen, välutbildade och 

välövade besättningar samt en klar och tydlig vilja att använda förmågan för att hindra eller 
försvåra anfall eller annan verksamhet från främmande/fientliga ubåtar. Nedbrutet i 

punktform handlar uppbyggnaden av Marinens ubåtsjaktförmåga om följande19: 
 

 Bygga upp personalens kunskap. 

 Upphandling av adekvata sensorer och vapen. 
 Ombyggnation/nybyggnation av lämpliga fartyg. 

 Framtagande av handböcker, instruktioner och reglementen. 
 Övningsverksamhet i syfte att kunna hindra eller försvåra anfall eller annan 

verksamhet från främmande/fientliga ubåtar. 

 
Ubåtsjaktförmågan är en del av begreppet sjöfartsskydd, vilket är en beteckning för 

verksamhet med syfte att skydda ett eller flera handelsfartyg under passage av ett visst 
område. Skyddet kan rikta sig mot bl. a. ubåtar eller attackflyg.20 
 

1.8. Disposition 

Det första inledande kapitlet innehåller en bred bakgrundbeskrivning, en 

problemformulering, ett syfte med tillhörande frågeställningar, avgränsningar, metod och 
material, forskningsläge, centrala begrepp och avslutningsvis en disposition. Därefter följer 

det andra kapitlet av uppsatsen som allmänt beskriver Graham Allisons förklaringsmodeller 
och tankar bakom dem. Därefter sker en fördjupning i respektive perspektiv, med Allisons 
frågeställningar, som här också operationaliseras. Detta för att skapa de analytiska nät som 

behövs för att analysera empirin. I kapitel tre och fyra används sedan förklaringsmodellerna 
som raster utifrån vilket empirin läggs fram och analyseras. Slutligen kommer i det femte 

kapitlet uppsatsen avslutas med att forskningsfrågorna besvaras och diskuteras. Det sjätte 
kapitlet består i sin helhet av källförteckningen. 

                                                 
17

 T. ex. Gardesten & Karlsson, ”U-137 svenskt politiskt och militärt agerande under kris” (2006), Lund: 

Lunds Universitet och Orander & Wenander, ”Whiskey on the rocks – En stund av njutning i sällskap med 

Graham Allison” (2006), Lund: Lunds Universitet. 
18

 Citat ur Militärstrategisk doktrin (MSD), 2012 års utgåva, M7739-354023, Stockholm: Försvarsmakten. s. 

56. 
19

 Detta är författarens egna tolkning av vad som finns att läsa i Militärstrategisk doktrin (MSD), 2012 års 

utgåva, M7739-354023 och vad som står beträffande ubåtsjaktförmåga i Rolf Ekéus, Perspektiv på 

ubåtsfrågan (SOU 2001:85), (2001), Stockholm: Regeringskansliet. s.265-276.  
20

 Werner, Christopher, Den blå boken, marina stridskrafter ur ett militärteoretiskt perspektiv (2002), 

Stockholm: Försvarshögskolan. s. 154. 
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2. Förklaringsmodeller 

Den förklaringsmodell som används i den här uppsatsen grundar sig på de teorier som i 
huvudsak har utarbetats av den amerikanske statsvetaren Graham Allison. Hans tolkning av 

begreppet förklaringsmodell är att det är ett logiskt system som har för avsikt att spåra de 
relevanta och kritiskt avgörande faktorerna som vid ett specifikt kritiskt ögonblick skapade 

ett visst händelseförlopp istället för ett annat.21 Allison gör, i likhet med filosofen och 
vetenskapsteoretikern Sir Karl Popper i hans arbete ”The Logic of Scientific Discovery”, en 
liknelse av ett fisknät.22 Med förklaringsmodellen bestämmer man inte bara masktäthet och 

på vilket djup nätet skall ligga, utan man får även hjälp med att välja rätt fiskdamm.23 Man 
kan uttrycka sig så som att användandet av förklaringsmodeller ger forskaren stöd med 

både med användbara analysfaktorer och med ledtrådar till att finna lämpliga fakta att 
bearbeta. Modellerna kan även stödja författaren i val av frågor och stötta i analysen av ett 
skeende, som utan modellen inte hade blivit synligt. Därutöver kan modellerna även 

användas som lathundar och checklistor.24 Ett förenklat sätt att förhålla sig till 
vetenskapsteorin har beskrivits på ett mycket bra sätt av Popper, han säger att den 

empiriska vetenskapen är system av teorier, därför kan man säga att vetenskaplig logik kan 
ses som en teori av teorin.25  
 

För att lyckas fånga det sammanhang av olika fakta som gömmer sig i empirin krävs inte 
bara vilken teori som helst, utan att forskaren hittar en teori som inte bara kan beskriva 

verkligheten och dess sammanhang, utan även förhåller sig på ett sunt sätt till de värden 
som författaren själv bekänner sig till. Genom att göra detta medvetna och tydliga val 
kommer författaren att kunna visa för läsaren vilka värden och vilken förståelse som ligger 

till grund för arbetet. Författaren har i detta fall valt att skriva utifrån den fasta övertygelsen 
att stora förändringar och en kraftfull förmågeutveckling har skett och därför kommer det 

med stor sannolikhet att kunna ske igen i framtiden.26 Författaren ser dessutom som tidigare 
nämnts ett mycket stort värde i att kunna jämföra denna uppsats med den som skrivits av kk 
Edling, för varje likhet som kan spåras mellan de olika tidsåldrarna stärks förklaringen över 

vilka drivkrafter som är de starkaste i ubåtsjaktförmågeutvecklingen. 
 

Det finns givetvis nackdelar med att använda sig av förklaringsmodeller, det kan bl. a. leda 
till att författaren avleds från empirins egentliga innehåll genom användandet av det 
fastlagda ”nätet” som formats med hjälp av förklaringsmodellen. Det kan vara lätt att se 

förklaringsmodellen som en förenkling, där nyanser tappas bort och hela bakgrunden med 
alla dess faktorer kläms in i en modell uppbyggd av enkla former och frågor. Forskaren 

tolkar sitt underlag utifrån modellen och följer den vägriktning som finns utpekad, i detta 
skeende kan viktiga aspekter förbises och andra kan förstoras upp större än de egentligen 
är. Risken för detta ökar i händelse av tidsbrist i arbetet och det är lätt för forskaren att ta 

enkla genvägar och skala bort delar av en händelse. Kvalitén i arbete blir i stor grad 
beroende på forskarens egen karaktär och förmåga att förhålla sig objektiv i arbetet. Till 

försvar kan däremot anföras att vad vi än gör för arbete så handlar det alltid om att göra 

                                                 
21

 Allison, Graham & Zelikow, Philip, Essence of Decision (1999), New York: Longman. s. 4. 
22

 Popper, Sir Karl, The Logic of Scientific Discovery (2002), London och New York: Routledge. 

s. 37-38. 
23

 Allison & Zelikow, (1999), s. 4. 
24

 Kjeldstadli, Knut, (2010), s. 147. 
25

 Popper, Sir Karl, (2002), s. 37. 
26

 Kjeldstadli, Knut, (2010), s. 290-291. 
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aktiva val och välja bort vissa delar och lyfta fram andra, med det synsättet kan man istället 
se förklaringsmodellerna som ett oerhört bra stöd i processen. Det som istället är avgörande 

för kvalitén i arbetet är istället valet av modell och förståelsen för de inbyggda styrkorna 
respektive svagheterna i de olika modellerna. Allison har valt att beskriva detta som olika 
glasögonlinser vilka gör olika saker synliga, en medvetenhet om vilka glasögon som 

används ger också en förståelse för vilka svar som fås. Genom att integrera de olika svar 
som identifieras med respektive glasögonlinser, stärks riktigheten i de svar som erhållits. 

Dessa förklaringar får därmed vågskålen att tippa över och i detta arbete kommer 
förklaringsmodeller att användas för att kvalitetssäkra arbetet och leda det i riktning mot 
målet och uppfylla syftet med uppsatsen.27 

 
Graham Allison publicerade 1971 den första utgåvan av boken ”Essence of Decision”. I 

boken försöker Allison förklara agerandet hos de olika aktörerna i den s.k. ”Kubakrisen” 
1962, med hjälp av tre olika perspektiv/mode ller. Den första modellen kallas för ”Model I – 
The Rational Actor”, den andra kallas för ”Model II – Organizational Behaviour” och den 

tredje för ”Model III – Governmental Politics”. Modellerna användes som en typ av 
sökmotorer inom respektive undersökningsområde, de kan ge olika svar på samma fråga, 

just av den anledningen att de söker svaren inom olika områden av en stats organisation. 
Allison drog många erfarenheter från detta omfattande arbete, en av de viktigare var att 
noggrannheten i studien av en stats agerande kan stärkas markant genom att studera 

förloppet ur flera perspektiv och låta de olika svaren förstärka varandra. Modellernas 
huvudsakliga förmåga är att kunna ge förklaringar till varför förändringar har skett, därför 

är de också lämpliga att använda som modeller i en uppsats av den här typen.28 
 
En översiktlig granskning av Allisons koncept, ger vid handen att de respektive modellerna 

är tänkta att utifrån ett gemensamt händelseförlopp ge klarläggande beskrivningar av vad 
som varit avgörande för händelseutvecklingen. I en nedbrytning av vad respektive modell 

har för angreppsvinkel, kan följande korta sammanfattning tjäna som allmän vägledning. 
 

I. The Rational Actor – förklarar skeenden med att återberätta hur bestämda 

målsättningar och beräknade konsekvenser, får den rationellt tänkande aktören att 
välja mellan olika alternativ för att hantera en uppkommen händelse.29 

 
II. Organizational Behaviour – beskriver hur den observerade organisationens 

agerande påverkas av sin organisatoriska utformning, vedertagna eller 

förutbestämda processer och procedurer (jfr med det militära begreppet SOP, 
Standard Operational Procedures) och inte utifrån enskilda individers åsikter eller 

tankar.30 
 

III. Governmental Politics – söker förklaringen till en organisations agerande i intern 

konkurrens och i hur enskilda individer väljer att agera utifrån sin personliga 
målsättning.31 

 

                                                 
27

 Allison & Zelikow, (1999), s. 387-388 & s. 392, Kjeldstadli, Knut, (2010), s. 148-149. 
28

 Allison & Zelikow, (1999), s. 392 & 401. 
29

 Ibid. s. 13-18. 
30

 Ibid. s. 143-144. 
31

 Ibid. s. 255. 
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Utifrån ovanstående beskrivning och den i inledningen grundläggande frågeställning, är det 
lämpligt att välja förklaringsmodellerna I och III för att uppnå syftet med uppsatsen. Det är 

författarens absoluta uppfattning att själva organisationsutformningen av Marinen har haft 
ringa påverkan på utvecklingen, ingenstans i arkivunderlaget eller litteraturen har det 
funnits någon indikation för detta. Det är också ett korrekt val utifrån författarens ambition 

att till så stor del som möjligt bibehålla jämförelsemöjligheten med kk Edlings uppsats, 
detta är ett medvetet val, trots att denna uppsats behandlar andra beslutsnivåer. I följande 

del kommer därför dessa två modeller att noggrannare beskrivas och utvecklas till ett för 
uppsaten passande analytiskt nät. Författaren väljer att kalla de två perspektiven för 
”rationella aktörer” och ”intern maktkamp”.  

 

2.1. Det rationella aktörsperspektivet 

I ett rationellt aktörsperspektiv skall forskaren utgå från att en stat handlar utifrån en 
vilja och att alla beslut skall leda till en nyttomaximering. Vid en analys av staten som 

rationell aktör finns det fyra kärnbegrepp att använda, dessa är: 
 

 Mål och målsättning 
 Alternativ 
 Konsekvenser 

 Val 
 

Målet och målsättningen är ett direkt resultat av statens intresseinriktning och dess 
prioriteringar utifrån detta. Alternativen som staten kan välja mellan ger olika 
konsekvenser, såväl positiva som negativa och valet av alternativ leder följaktligen till att 

konsekvenserna utlöses. Valet mellan olika alternativ styrs av vilka konsekvenser som 
tydligast leder mot det uppsatta målet, dvs. vilket val leder till störst nytta för staten.32 

 
Utifrån denna sammanfattning leder Allisons modell vidare mot en för perspektivet 
relevant frågeställning. Allison föreslår att forskaren skall ställa följande fem frågor:33 

 
 Vilka är de faktiska eller uppfattade omständigheterna som staten ser som hot eller 

möjligheter? 
 Vilka är statens mål/målsättningar? 
 Vilka är de faktiska eller uppfattade alternativen för att ta itu med problemet? 

 Vilka är de faktiska eller uppfattade strategiska kostnaderna och fördelarna med 
respektive alternativ? 

 Vilket är statens bästa val under gällande förutsättningar? 
 
I denna uppsats studeras inte staten Sverige i detta perspektiv, utan det är Marinen som 

studeras. Följer man Allison slaviskt i detta resonemang, skall staten betraktas som en enda 
rationell och enhetligt agerande aktör. De olika delfunktionerna, som en stat består av, kan 

trots allt uppfatta olika händelser på olika sätt och förorda olika prioriteringar. Det skulle 
med andra ord finnas en möjlighet att ifrågasätta om staten eller i det här fallet Marinen är 
en helt enhetlig aktör. I arbetet med denna uppsats har författaren kunnat konstatera att det 

                                                 
32

 Allison & Zelikow, (1999), s. 17-18. 
33

 Allison & Zelikow, (1999), s. 18 & s. 389-390 och Smith, Steve et al, Foreign Policy theories-actors-cases 

(2008), Oxford: Oxford University Press. s. 223-225. 
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inom det valda marina perspektivet finns en tydlig gemensam uppfattning beträffande 
ubåtshotet, vissa regionala skillnader kan spåras, men de kommer sig främst av olika 

förutsättningar beträffande militärgeografin och tilldelningen av stridskrafter.34 Med detta 
som bakgrund är det därför lämpligt att använda Allisons perspektiv för att finna ytterligare 
klarhet runt aktören i den valda frågan.35 

 
När perspektivet skall omsättas till en för uppsatsen relevant frågeställning, måste Allisons 

frågeställning översättas och omformuleras för att kunna skapa det analytiska nät som krävs 
för att uppfylla syftet och besvara frågorna i uppsatsen. Här utgår författaren utifrån 
ovanstående att Marinen liksom en stat har agerat med en vilja. 

 
 Vilket var det undervattenshot som Marinen ansåg föreligga mot svenska intressen 

under den senare halvan av 1940-talet? 
 Vilka var Marinens intressen som kunde knytas till undervattenshotet? 
 Vilka tänkbara alternativ stod Marinen inför när det gällde hanterandet av 

undervattenshotet? 
 Vilka strategiska kostnader var respektive alternativ förknippat med? 

 Vilket alternativ ansågs vara det bästa för Marinen i hanterandet av ubåtshotet med 
gällande förutsättningar? 

 

Frågeställningen enligt ovan kommer i kapitel tre att kopplas ihop med det empiriska 
underlaget och därvid leda till en analys enligt det rationella aktörsperspektivet. 

 

2.2. Det interna maktkampsperspektivet 

Det här perspektivet fokuserar på det interna spelet i en statsapparat eller organisation. 
Enligt Allisons sätt att se det består inte ledarskapet i en stor organisation av ett homogent 

och entydigt styre, utan av ett antal aktörer. Dessa agerar inte som en grupp, utan som 
individualister, vilka tävlar och konkurrerar med varandra i den interna maktkampen, de 
blir ”spelare”. Spelarna ser inte till de stora övergripande målen för organisationen utan 

verkar för att vinna fördelar eller nå mål som kan gynna den egna delen av organisationen 
och/eller dem personligen. Detta medför att istället för att använda rationella val vid viktiga 

beslut, kommer det att ske förhandlingar, köpslående och ren maktkamp d.v.s. ”politik” 
mellan spelarna innan någon eller några går segrande ur spelet och får igenom det beslut 
som de önskade.  Men spelarna är inte enbart individer, de är också representanter för ”sin” 

del av organisationen. Det innebär att deras beslut och rekommendationer inte bara speglar 
individen, utan även vad deras del av organisationen anser vara viktigt. I kampen om vad 

som är rätt och riktigt är det inte alltid någon part som segrar, ibland slutar det med att det 
beslut eller den rekommendation, som blir resultatet av arbetet, inte speglar det som någon 
av spelarna eller deras organisationsdelar står för. Resultatet av processen för parter och 

motparter kan vara att ”spelet” spelas av sig själv, resultatet beror inte på några yttre 
faktorer utan på spelarna själva.36 

 

                                                 
34

 Marinstaben, Expeditionen, Operationsavdelningen, H Op K 3 till K 3:9 (1949), Svar på CM H Op K 20 

30/9-48, Särskilda åtgärder mot ubåtsfaran. (1948). 
35

 Allison & Zelikow, (1999), s. 13-18. 
36

 Allison & Zelikow, (1999), s. 255-256 och Smith, Steve et al, (2008), s. 224-225. 
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Allison föreslår att man i studierna av den interna maktkampen skall ställa sig följande fyra 
frågor:37 

 
 Vilka spelare finns det? Dvs. vems synsätt och värderingar räknas när man skapar 

alternativ och handling? 

 Vilka faktorer formar respektive spelares uppfattning, dennes föredragna 
handlingsalternativ och därmed spelarens ståndpunkt i frågan? 

 Vilka faktorer har betydelse för respektive spelares påverkan beträffande 
alternativet och åtgärden? 

 Vilka kanaler/etablerade processer finns, där spelarna kan samla och jämföra 

uppfattningar och preferenser för att därefter fatta beslut eller lämna 
rekommendationer? 

  
För att kunna formulera en för denna uppsats relevant frågeställning och med den 
utveckla det analytiska nätet som krävs för att uppnå syftet med uppsatsen och besvara 

den grundläggande frågeställningen, krävs en klarläggning av vilka spelare/aktörer som 
är intressanta för perspektivet. Genom att göra detta skapas en förenklad syn på 

problemet, men samtidigt kan det hjälpa författaren att klarare se den komplexitet som 
ryms inom en så omfångsrik och mångfacetterad myndighet som Marinen. Det skapar 
också en struktur som leder vidare in i den fortsatta analysen av perspektivet. Denna 

struktur appliceras på det analytiska nät som ligger till grund för analysen av den 
interna maktkampen inom Marinen och i vilken utsträckning detta har påverkat 

ubåtsjaktförmågeutvecklingen. Edling väljer i sin uppsats att gruppera sina spelare 
utifrån försvarsgrensrivaliteten. Detta görs med stöd från ett citat av professorn vid 
försvarshögskolan, Gunnar Åselius, som anser att rivaliteten mellan försvarsgrenarna är 

viktig för att förstå försvarsmaktens operativa avvägningar och dess organisatoriska 
utformning.38 Författaren Bengt Wallerfelt skriver följande i sin bok om svensk 

säkerhetspolitik och krigsplanering; ”En försvarsgrensstrid kan i sig ha såväl positiva 
som negativa förtecken. Det positiva är att respektive försvarsgren tvingas att motivera 
och slåss för sina krav. Försvarsgrensstriden kan då ses som ett hälsotecken i 

utvecklingsprocessen”.39 Utan något annat stöd än författarens egna erfarenheter av den 
marina organisationen, väljs en kategorisering utifrån den interna konkurrens som alltid 

råder mellan de olika huvudfunktionerna inom Marinen, dessa funktioner likställs med 
Edlings försvarsgrenar. De främsta företrädarna under denna tidsperiod är de så kallade 
”Inspektörerna” som lydde direkt under Chefen för Marinen, vilka dessa är kommer att 

klarläggas i inledningen till kapitel 4. Författaren anser det därför vara rimligt att antaga 
att detta synsätt kommer att leda till för uppsatsen relevanta svar. 

 
Författarens uppfattning är att om rivaliteten mellan de viktiga funktionsföreträdarna 
har haft någon betydande påverkan på det händelseförlopp som leder till den nya 

ubåtsjaktförmågan, bör detta kunna spåras i de handlingar vilka finns tillgängliga på 
Krigsarkivet. Likaledes skall avsaknaden av spår från en sådan rivalitet därmed kunna 

tolkas som att en intern maktkamp inte hade någon avgörande påverkan på processen. 
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I en bearbetning av Allisons fyra frågor utifrån ”inspektörsrivaliteten”, väljer 
författaren att i likhet med kk Edling ta fram fem för detta arbete lämpliga frågor: 

 
 Vilka spelare inom Marinen var det som verkligen spelade roll, när man fattade de 

avgörande besluten om att utveckla ubåtsjakten? 

 Vilka faktorer formade de inblandade spelarnas uppfattning beträffande ubåtshotet 
och Marinens vägval i ubåtsjaktfrågan? 

 Vilka vägval förordas av de inblandade beträffande ubåtshotet? 
 Vilka kanaler eller processer utnyttjades av spelarna och vilka frågor ansågs vara 

viktiga inför beslutet om vägval? 

 Vilken spelare utgick med segern och varför blev det så? 
 

Inom ramen för kapitel fyra i denna uppsats kommer empirin att analyseras utifrån 
ovanstående frågor. 
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3. Ubåtsjaktförmågeutvecklingen – en rationell aktör 

I kapitlet kommer drivkrafterna bakom ubåtsjaktförmågeutvecklingen ur ett rationellt 
aktörsperspektiv analyseras genom det analytiska nät som formulerades under punkten 2.1. 

Frågeformulering enligt nedanstående: 
 

 Vilket var det undervattenshot som Marinen ansåg föreligga mot svenska intressen 
under den senare halvan av 1940-talet? 

 Vilka var Marinens intressen som kunde knytas till undervattenshotet? 

 Vilka tänkbara alternativ stod Marinen inför när det gällde hanterandet av 
undervattenshotet? 

 Vilka strategiska kostnader var respektive alternativ förknippat med? 
 Vilket alternativ ansågs vara det bästa för Marinen i hanterandet av ubåtshotet med 

gällande förutsättningar? 

 

3.1. Undervattenshotet 

Redan under 1930-talet hade det förekommit undervattenskränkningar av svenskt vatten, 
detta fortsatte under andra världskriget och även under efterkrigstiden.40 Utöver detta hade 

andra världskriget och den omfattande konvojeringen av handelssjöfarten inom ramen för 
svensk neutralitetsvakt tydligt visat på det stora hotet från ubåtarna. Trots den svenska 

flottans i det närmaste totala avsaknad av sensorer och vapen, hade eskorteringen haft 
tydlig effekt. En rysk ubåtschef rapporterade 1942 att de svenska eskortfartygen var mycket 
effektiva och begärde att få ett annat anfallsområde.41  

 
En svensk sammanställning av krigserfarenheterna 1942-1945 visar även den att hotet 

bestod i anfall mot oskyddad handelssjöfart och att konvojsystem i kombination med 
effektiva sensorer, kraftfulla vapen och modern taktik var en effektiv metod att bemöta 
även ett modernt ubåtshot. 42 

 
Men det förelåg inte bara behov att skydda handelssjöfart i händelse av förnyad 

neutralitetsvakt. Marinen planerade också för att kunna skydda utländska sjötransporter i 
samband med ett eventuellt militärt stöd till ett Sverige i krig. Det fanns också ett hot mot 
flottans offensiva operationer med tyngre ytstridsfartyg och dessa fartygs rörelser i 

basområden, som måste mötas med ubåtsjaktresurser.43 Oavsett om ett krigsfall skulle 
utspela sig i Västerhavet eller i Östersjön, ansåg Chefen för Marinen (CM) att 

sjöfartsskyddet var en betydelsefull uppgift. CM är också tydlig med vikten av att bättre 
apparatur för undervattenslyssning och pejling tillförs Marinens fartyg.44  Denna 
uppfattning delas uppenbarligen av högre chef, i en specialutredning från september 1945, 

initierad av överbefälhavaren rörande flygvapnets krigsorganisation, finns ett avsnitt där 
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 Ekman, Per-Olof, Havsvargar: ubåtar och ubåtskrig i Östersjön  (1999), Esbo: Schildt. s. 251. 
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1942-1945.(1947). 
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 Marinstaben, Expeditionen, Organisationsavdelningen, H Org O 3:9, Utredning ang försvarsväsendets 

organisation för tiden efter budgetåret 1946/47.(1945), s.2 och 27. 
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flygvapenchefen (CFV) efter samråd med CM yttrar sig beträffande möjligheterna att 
tillfälligt avdela flygförband för ubåtsjakt, minfällning och minsvepning. Ett i huvudsak 

positivt svar kan utläsas, begränsningen är dock att endast två flygplanstyper kan medföra 
sjunkbomber som vapenlast, övriga får använda sin ordinarie beväpning.45 Vidare kan 
följande också vägas in, i en strategisk studie från försvarstaben i november 1945, skrivs bl. 

a. att ”Motmedlen mot ubåtar har allt mer fulländats. Flyget är en farlig motståndare. 
Förbättrade metoder för undervattensavlyssning och inpejling av ubåtar, kraftigare 

sjunkbomber och nära taktisk samverkan mellan flyg och ubåtsjaktförband ha försvårat 
ubåtens verksamhet. Under de allra senaste åren synes emellertid ubåten tack vare 
förbättrade konstruktioner, nya metoder för laddning av batterier (snorkelsystemet, förf. 

anm.), anfall m.m. delvis ha utjämnat det övertag, motmedlen tidigare under kriget haft.”46  
 

Marinens intresse för ubåtshotet visas också tydligt i den informationsinhämtning som bl. a. 
sker via marinattachéerna, i ett antal brev 1946-1947, som skickades från marinhand-
läggaren på försvarsstabens sektion II, kk Allan Kull, finns en punkt som heter ”ubåtar 

kontra ubåtsjaktfartyg”.47  
 

Nationaliteten på ubåtshotet kan vara av intresse i en sådan här analys. Det tydligaste 
exemplet på nationalitets angivelse går att utläsa i en skrivelseserie från 1948 – 1949, där 
CM ställer en rad frågor om ubåtshotet mot Sverige och sedan får svar från bl. a. CKF, de 

befälhavande amiralerna i ost och syd, marindistriktscheferna, CFV och FRA. Av svaren 
kan man se att oavsett om man gör bedömningen utifrån ost-, syd-, eller västkust, ses hotet 

komma från sovjetiska ubåtar.48 
 
Det står klart att Marinen ser ubåtar som ett stort hot mot hela den marina verksamheten, 

det finns dock ingen indikation på eller dokumentation över att man ser fredstida 
kränkningar av svenskt vatten som ett problem, utan fokus ligger på det rena krigsfallet 

eller neutralitetsvaktsfallet. 
 
3.2. De marina intressena 

En av Marinens främsta företrädare, souschefen i marinförvaltningen, konteramiralen Stig 
H:son Ericson, visar den 1 mars 1948 i ett anförande vid överlämnandet av de nybyggda 

kryssarna (Tre Kronor och Göta Lejon), tydligt att sjöfartsskydd (vilket inbegriper 
ubåtsjaktförmåga) är en för Marinen högt prioriterad uppgift.  

 
”Flottans framtid handlar om sjöfartsskydd och om att hålla sjöförbindelserna öppna så att 
vi kan kommunicera med vänskapligt sinnade nationer.” 

 
Amiralen fick tydligt medhåll från bl. a. Kommerskollegium och Redareföreningen.49  
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Det råder inom det marina chefsskiktet tydlig enighet om att modern sensorutrustning och 

nya vapen är av största vikt för att lösa uppgifter inom sjöfartsskyddet och 
ubåtsjaktområdet. Att beakta är att den marina utvecklingen sker på stor bredd, det införs 
modern radarutrustning, en helt ny stridsledningsorganisation med stridsledningscentraler 

på fartygen införs, allt detta bygger på erfarenheter från andra världskriget. I frågan om 
ubåtsjaktförmågan bör man även se den som en del i hela omdaningen av Marinens 

sensorteknik och taktikutnyttjandet av detta. Det ligger i Marinens intresse att införskaffa, 
implementera och utbilda för att inte tappa mark i förhållande till omvärlden. Det är 
uppenbart att alternativet att inte följa utvecklingen på alla områdena skulle vara ett mycket 

stort misstag, som i förlängningen skulle skada Sveriges anseende som självständig 
nation.50 

 

3.3. Marinens alternativ  

De alternativ som Marinen hade att spela med var för det första att ignorera ett möjligt 
ubåtshot. Detta är dock ett alternativ vilket det går att bortse ifrån då både Marinen och 

högre chef (ÖB och försvarsstaben)51 mycket tydligt i olika rapporter och utredningar 
konstaterar att ubåtshotet måste tas på allvar och mötas med någon form av 
sjöfartsskydd/ubåtsjaktförmåga.  

 
Det andra alternativet torde vara att med den utrustning som man disponerade efter kriget 

och utifrån den neutralitetsvaktsmässiga konvojeringens erfarenheter låta sig nöja. Att viss 
framgång hade rönts under denna uppgift skall inte bortses ifrån, men en enkel jämförelse 
med de internationella erfarenheterna från t.ex. slaget om Atlanten gör snabbt gällande att 

detta är en milsvidd skillnad i hur resultatet blir beroende på om adekvat taktik, sensorer 
och vapen finns tillgängliga. Detta alternativ skulle förmodligen vara det Marinen skulle 

tvingas följa om ett budgetbeslut på 650 miljoner per år för försvarsutgifterna hade blivit 
verklighet i 1948-års försvarsbeslut.52 
 

Det tredje alternativet torde vara att med de erfarenheter man skaffat sig under kriget och 
med den materiel som provats fortsätta på en egen utvecklingsväg och sakta men säkert 

bygga upp en egen förmåga. Utan kunskap och materiel utifrån skulle detta vara en mycket 
långsam väg att gå. Författaren menar att detta är den väg Marinen hade tvingats ta om ett 
budget beslut på 750 miljoner per år för försvarsutgifterna hade blivit verklighet i 1948-års 

försvarsbeslut.53 
 

Det fjärde alternativet var att inhämta kunskap och upphandla materiel från utlandet, för att 
sedan utrusta befintliga och kommande fartyg, samt utbilda personalen i den senaste 
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taktiken och tekniken för att lägga grunden till en egen förmåga utan att börja på noll. Detta 
framstår som det mest logiska alternativet och det är också det som slutligen blir 

genomfört. Alternativet hade dock inte varit genomförbart om inte försvarsmaktens 
ekonomiska förutsättning hållits på en fortsatt rimlig nivå, utan större nedskärningar. 
Genom att riksdagen i huvudsak godtog ÖB´s kostnadsalternativ för försvaret om 950 

miljoner per år i 1948-års försvarsbeslut, fanns möjligheten att fullfölja alternativet.54 
 

3.4. De strategiska kostnaderna 

Det finns alltid kostnader förknippade med varje typ av val. I undersökningen finns det 

flera olika kostnader förknippat med ubåtsjaktförmågan. 
 

En nation som saknar förmågan att hävda sitt territorium uppfyller inte de internationella 
folkrättsliga lagarna och kan därför inte räkna sig som en fri och självständig nation. Att 
inte uppfylla detta ger nationen ett mycket lågt internationellt anseende. Har nationen 

dessutom som ambition att i händelse av krig i omvärlden förhålla sig neutral, då krävs det 
att det egna territoriet kan hävdas. Sverige hade redan 1909 ratificerat Haagkonventionen nr 

XIII, vilken handlar om neutrala staters rättigheter samt skyldigheter i krigstid.55 
 
Neutralitetsproblematiken med hävdande av eget territorium och skydd av kustsjöfart och 

import/exportsjöfarten, var ju något som Marinen precis genomlevt under sex år. Det var en 
väg som kostat mycket blod svett och tårar, men den hade också visat omvärlden att 

Sverige menade allvar med sin neutralitet. Marinen, med tyngpunkt på flottan, hade blivit 
ett oerhört viktigt instrument för regeringen när det gällde att visa landets avsikter gentemot 
omvärlden. I mars 1945 höll försvarsministern Per Edvin Sköld ett tal inför Flottans 

Reservofficersförbund vid dess 10-årsjubileum, där sa han följande: 
 

”Om armén och flyget tror man att de bidragit till att Sverige hållit sig utanför kriget. Om 
flottan vet man att vi icke hade kunnat föra den neutralitetspolitik vi gjort utan bistånd av 
vår flotta.”56 

 
Vad innebar då egentligen neutralitetsvakten för flottan? En enkel sammanfattning ger vid 

handen att den inbegrep: patrullering, eskortering, konvojering, minering, undsättning av 
flyktingar och en mer allmän hjälp till sjöfart och fiske. Under kriget kom bl.a. 17 796 
fartyg med ett sammanlagt bruttoregistertonnage på 35 392 985 ton att eskorteras, 3775 

minor oskadliggjordes och de svenska örlogsfartygen hade 674 131 gångtimmar. Det borde 
ur neutralitetsvaktsperspektivet vara tillräckligt som bevis för att påvisa sjöfartsskyddets 

strategiska betydelse för skydd av sjöfarten. Utan en flotta med en relevant förmåga till 
sjöfartsskydd skulle inte Sveriges interna och externa transportbehov kunnat lösas.57  
 

Slutligen finns en mycket viktig faktor. ÖB hade i sin målsättning för försvaret sagt att det 
skulle byggas upp så att det genom segt motstånd skulle kunna vinna den tid som krävdes 

för att kunna få hjälp utifrån. Detta stöd utifrån var något som intog en central plats i den 
strategiska planeringen och ur ett marint perspektiv kopplat till Sveriges geografiska läge 
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innebar det med stor sannolikhet sjötransporter, vilket genast leder till ett behov av 
sjöfartsskydd, med andra ord behov av ubåtsjaktförmåga. Det skulle därför vara strategiskt 

ofördelaktigt att inte ha en fullgod ubåtsjaktförmåga. En slutsats utifrån detta torde vara att 
den nation eller sammanslutning av nationer som skulle kunna förväntas stödja Sverige 
militärt i händelse av krig, säkert skulle tänka sig för både en och två gånger innan de skulle 

skicka förstärkningar om det vore allmänt känt att Sverige saknade viktiga komponenter i 
sitt sjöfartsskydd. Det vore enligt min mening förmätet av Sverige att tro att en hjälpande 

hand inte förväntar sig att även Sverige skulle kunna bidra med en säker sjötransport, 
åtminstone under den delen av en transport som rör sig över svenskt sjöterritorium.58 
 

3.5. Det för Marinen bästa alternativet 

 De fyra alternativen som författaren har ställt upp är inbördes mycket olika, de två som 
ligger närmast varandra torde vara alternativ två och tre. I det material som stått författaren 
tillgängligt finns inget som pekar på att Marinen har övervägt något av de två första 

alternativen. Alternativ tre är till synes det som fanns i liggande planer, fram till att 
möjligheten med Storbritannien dyker upp. Från den stunden är alternativ fyra det allena 

rådande, även från högre chef, både försvarstaben och försvarsdepartementet tillstyrker den 
vägen. Denna enighet inom såväl Marinen som den övriga statsapparaten visar på en sann 
ambition att skapa en tydlig förmåga där Marinen kan hävda svenskt territorium såväl på 

som under ytan. Dock skall den ekonomiska aspekten inte glömmas bort, om försvars-
makten hade tvingats att följa något av 650 eller 750 miljoners förslagen, hade det sannolikt 

varit omöjligt att åtminstone göra den stora materialanskaffningen med tillhörande 
installation som nu gjordes. 
 

Alternativ fyra var ur alla aspekter det bästa för Marinen. 
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4. Ubåtsjaktförmågeutvecklingen – en intern maktkamp 

I detta kapitel skall ubåtsjaktförmågeutvecklingens drivkrafter ur ett internt 
maktkampsperspektiv analyseras. Författaren utgår från att det fanns en intern maktkamp 

mellan olika funktionsområden i Marinen. Utifrån detta antagande söks bevis för att det i 
spelet runt funktionsområdena finns en förklaring till varför utvecklingen kom igång.  

 
De för den här undersökningen intressanta spelarna som lyder under Chefen för Marinen 
(CM) eller Chefen för Marinstaben (C MS) är; Inspektören för Minvapnet (IMV), 

Inspektören för Torped- och ubåtsvapnet (ITUV), Chefen för Marinförvaltningen (CMF), 
Chefen för Kustflottan (CKF), Chefen för Marinstabens Operationsavdelning (C MS OP), 

Chefen för Marinstabens Utbildningsavdelning C MS Utb), Chefen för Marinstabens 
Organisationsavdelning (C MS Org), Chefen för Marinstabens Förbandsavdelning (C MS 
Förb) och Chefen för Marinstabens Personalavdelning (C MS Pers).59 I det marina systemet 

har funktionsföreträdarna ofta haft ett stort inflytande över den marina utvecklingen och 
utformningen av organisationen. Beroende på när i tiden nedslaget görs, har de olika namn 

och beteckningar. För enkelhetens skull håller sig författaren oavsett året, till ovanstående 
förkortningar i denna uppsats. Nedan återfinns frågorna i det analytiska nät som 
operationaliserades tidigare i uppsatsen. 

 
 Vilka spelare inom Marinen var det som verkligen spelade roll när man fattade de 

avgörande besluten om att utveckla ubåtsjakten? 
 Vilka faktorer formade de inblandade spelarnas uppfattning beträffande ubåtshotet 

och Marinens vägval i ubåtsjaktfrågan? 

 Vilka vägval förordas av de inblandade beträffande ubåtshotet? 
 Vilka kanaler eller processer utnyttjades av spelarna och vilka frågor ansågs vara 

viktiga inför beslutet om vägval? 
 Vilken spelare utgick med segern och varför blev det så? 

 

4.1. Spelarna 

I analysen över vilka spelare som har relevans för denna uppsats, är den uppenbara och 
snabbaste identifieringen att välja de två inspektörerna som har ansvarsområden där 
undervattensstriden i form av minor respektive torpeder och ubåtar ingår. IMV är den som 

från början är huvudman för Marinens ubåtsjaktverksamhet. Det är dock inte IMV som har 
störst intresse i denna verksamhet, utan det är helt uppenbart ITUV som ser behovet av en 

adekvat ubåtsjaktförmåga. Detta visar sig redan i februari 1946, när ITUV i samråd med 
IMV, överlämnar ett förslag på att upprätta en ubåtsjaktskola nästkommande år.60 I 
december 1946 har CM via C MS Utb, avgivit en skrivelse i vilket CM fastställer att han 

delar ITUV´s åsikter om en ubåtsjaktskola, vem som leder verksamheten är för CM inte så 
viktigt, men ITUV får i uppdrag att verkställa planläggning för både skola och för att skicka 

personal på utbildning i Storbritannien.61 Detta resulterar i att två sjöofficerare och en 
mariningenjör genomgår ”Foreign Long Course” vid RN´s ubåtsjaktskola HMS Osprey 13 
januari till 10 maj 1947. I maj 1947 överförs också huvudmannaskapet för ubåtsjakt- och 
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hydrofontjänsten permanent till ITUV. Efter fullföljd utbildning skrivs i juni 1947 en plan 
för moderniseringen av ubåtsjakt- och hydrofontjänsten, planen omfattar såväl förslag till 

ny materielanskaffning, modernisering av befintlig materiel, som uttagning och utbildning 
av för tjänsten erforderlig personal.62 Det finns inget spår i arkiven efter att IMV har 
emotsatt sig detta, utan författaren tolkar att en muntlig koncensus har funnits och att IMV 

istället fokuserat på minområdet.  
 

Vilka övriga spelare kan identifieras som intressenter i utvecklingen av ubåtsjaktförmågan?  
 
C MF har ett finger med i spelet, då en utveckling av ubåtsjaktförmåga kräver upphandling 

av moderna system och sensorer, detta föranleder ett omfattande konstruktionsarbete och en 
plan för underhåll och utveckling av tekniken. Den första indikationen på intresse från MF 

är en skrivelse från augusti 1945 som innehåller uppgifter om medelsbehov för femårs-
perioden 1947-52. I denna nämns perifoner63 till ubåtar, det märks att ITUV´s process ännu 
inte startat. Däremot nämns installation av ”ekoradiomateriel” (radar) och att den i riket 

befintliga torde vara vida underläggsen den som finns i utlandet. MF räknar med att behöva 
göra en total nyanskaffning.64 Det är intressant att se hur mycket som sedan sker under 

tvåårsperioden fram till augusti 1947. I och med den ovan nämnda utbildningen i 
Storbritannien och ITUV´s förslag om modernisering, hamnar MF i ett helt annat läge, 
plötsligt pågår upphandling av ett helt nytt och modernt system, precis som MF förutspådde 

fast inte bara inom radarområdet, utan även inom ubåtsjakt- och hydrofonområdet.65 I 
oktober 1947 återfinns ett förslag från MF till försvarsdepartementet angående utnyttjande 

av anslagsmedel för ubåtsjaktutrustning, MF förordar inköp av utrustning från 
Storbritannien istället för att satsa på egen utveckling, vilken skulle bli både tidsödande och 
dyrare.66 

 
I övrigt återfinns i arkiven inga andra tunga intressenter, det nämns enbart kortare gästspel 

från C MS och olika avdelningschefer på marinstaben, som varande delaktiga i olika 
sammanträden och mindre beslutspunkter. 
 

Sammanfattningsvis kan författaren konstatera att det egentligen bara fanns två riktiga 
intressenter och dessa var de två inspektörerna. Av dem är det en som har ett betydligt 

större intresse i ubåtsjaktverksamheten och det är ITUV, vilket avspeglas av händelse-
förloppet. 
 

4.2. Faktorerna bakom uppfattningarna 

Det finns i arkivmaterielet inga divergerande uppfattningar kring ubåtsjaktförmågan under 
den period som uppsatsen behandlar. Dock är det på gränsen till övertydligt i arkiven att en 
inspektör är mer intresserad än den andra. Vad beror detta på? En analys av de två 

inspektörernas situation ger följande tolkning. 
 

Det är uppenbart att ITUV i egenskap av huvudman för ubåtsfunktionen i Marinen hade en 
mycket bättre uppfattning om vilket det reella hotet från ubåtarna var. Det är dock inte bara 
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denna aspekt som är viktig för ITUV, en annan är att skapa en förmåga i att kunna utbilda 
ett effektivt ubåtsvapen med hög överlevnadssannolikhet och hög effektleverans. För detta 

krävs det att ubåtarna får öva ubåtsjaktmoment och lära sig hur man bäst undviker 
ubåtsjaktenheter eller om man redan är upptäckt, hur man undandrar sig hotet och 
manövrerar för att åter komma i ett gynnsamt anfallsläge. ITUV är också intresserad av att 

involvera flygvapnet i en kommande ubåtsjaktutbildning, detta är en direkt konsekvens av 
erfarenheterna från andra världskriget där flygstridskrafterna var en viktig komponent för 

att söka av större havsområden och vid upptäckt snabbt kunna sätta in vapen.67  
 
Av vilken anledning är IMV mindre intresserad? IMV har varit huvudman för ubåtsjakten 

under krigsåren och har levt med den rudimentära utrustning och taktik som stått till 
förfogande, att ta nya tag när andra uppgifter troligvis är prioriterade kan vara svårt, IMV är 

djupt engagerad och fullt sysselsatt med efterkrigsminsvepningar, IMV har inte heller det 
naturliga intresset av att hitta en sparringpartner till sitt huvudsystem, så som ITUV har 
med sina ubåtar.68 

 
För ITUV står det helt klart att ett modernt ubåtsvapen inte kan vara komplett och fullt 

utbildat om det saknar möjligheten att träna med egen ubåtsjakt. I en modern marin kan det 
ena inte existera på ett professionellt sätt utan det andra, ubåtar och ubåtsjakt kräver ett 
intimt samarbete och lever nationellt i symbios med varandra. Det är svårt att finna 

tydligare faktorer och en tydligare uppfattning än den som ITUV ger uttryck för i sitt 
förslag till en ubåtsjakskola från februari 1946.69 

 

4.3. Vägvalen 

En viktig faktor, när det kommer till vägval för ubåtsjaktverksamheten, är de för Sverige 
ganska unika hydroakustiska förhållandena. FOA och MF hade redan innan ITUV startar 

sin process, haft ett sammarbete, mycket av forskningen har skett med hjälp av privata 
firmor, vilka också har tillverkat hydrofon- och perifonanläggningar. Före kriget hade den 
svenska Marinen i huvudsak vänt sig till Tyskland för inköp av t.ex. perifoner. Orsaken till 

detta val var den höga sekretess som Storbritannien och USA hade kring sitt ASDIC-
projekt70. En viss inhemsk produktion genom licenstillverkning av perifoner hade skett 

under kriget, men utan att skapa någon riktigt fungerande sensor. Efter kriget gjordes 
försök även med amerikanska sonarer, men efter utbildning av personal i Storbritannien, 
blev det uppenbart att den brittiska ASDIC:en var ett bättre alternativ för Sverige.71  

 
Utifrån arkiv och litteratur verkar det inte finnas några reservationer eller avvikande 

uppfattningar beträffande valet av Storbritannien som det lämpligaste valet för att skaffa 
kunskap och materiel.72 Den i förra stycket beskrivna faktorn, går också att koppla till ett 
mer allmänt läge. De andra alternativ som fanns att tillgå var inte praktiska eller lämpliga 
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för Sverige. Tyskland hade förlorat kriget, som nation hade man inte satsat på ubåtsjakt 
utan på ubåtar, de tyska perifonsystemen (även licens-tillverkade) hade provats i Sverige 

med mindre gott resultat.73 Övriga västorienterade nationer i Europa hade antingen varit 
ockuperade, neutrala eller stått på Tysklands sida, dvs. ingen utveckling hade skett på det 
för Sverige intressanta området. USA kunde ha varit ett alternativ, där fanns både kunskap 

och praktiska erfarenheter, samt en industri som troligvis gärna hade sålt utrustning till 
Sverige. En faktor som absolut måste ha spelat in är avståndet, med detta som en spelfaktor 

är det lätt att förstå varför USA aldrig förekom som ett tydligt alternativ, att deras 
sonarsystem ur svenskt hänseende visade sig mindre lämpligt, får inte heller glömmas bort. 
Kopplas sedan de redan goda kontakterna med Storbritannien och RN ihop med deras från 

kriget långvariga praktiska erfarenhet och deras kompletta och funktionsbeprövade system, 
var det Storbritannien som ur alla aspekter var det lämpligaste valet. 

 

4.4. Kanaler och processer, samt de främsta frågorna 

 De kanaler som utnyttjas är den officiella linjevägen med tjänsteskrivelser, förslag från en 
Inspektör som går till CM, förfrågan till departementet och sedan svar nedåt i systemet, för 

att till slut utmynna i en utvecklingsprocess. 
 
Processmässigt genomförs sammanträden angående ”framtida hydroakustisk forskning” där 

ITUV är ordförande, deltagare är personal från MS Op, ITUV, MF Tele och FOA.74 
 

Även möten i Marinledningen genomförs, det första heter, ”Plan för modernisering av 
ubåtsjakt- och hydrofontjänsten inom flottan”. Ordförande är C MS, deltagare från ITUV, 
IMV, MF, MS Op, Utb, Org, Förb och Pers, samt MF Vapen Tele och Min.75 

 
De främsta frågorna var: 

 Hur och var skaffar sig Marinen modern kunskap i ubåtsjakt?76 
 Vilken typ av utrustning är lämplig för den svenska Marinen?77 
 Vilka fartygstyper skall utrustas med ubåtsjaktmateriel?78 

 Var skall utrustningen köpas?79 
 Var och hur skall utbildningen ske?80 

 Vem är ansvarig för utbildningen?81 
 Nya reglementen och förskrifter.82 

Respektive fråga behandlas och besvaras i de skrivelser vilka de refereras till i fotnoterna. 

Det är tydligt att en positiv utvecklingsprocess är igångsatt och att ett tydligt och 
målmedvetet engagemang finns hos de olika intressenterna. 
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4.5. Spelaren som segrade 

Den sista frågan i studien av det interna maktkampsperspektivet är vald med avsikten att 
kunna sammanfatta vem av spelarna i perspektivet som har fått sin vilja igenom och 

därmed kan anses ha vunnit. Det visade sig under studien att det inte fanns särskilt många 
spelare och att av de som fanns var det egentligen bara en som var aktivt drivande i frågan. 

Det är därför som författaren med stor säkerhet kan peka ut ITUV som den spelare vilken 
går segrande ur processen. Det finns egentligen inget i arkiven som indikerar att någon 
annan spelare överhuvudtaget hade någon avvikande uppfattning beträffande vad ITUV 

föreslog och sedan genomförde. Det är också tydligt att genom ITUV´s initiativ hamnade 
ubåtsjakt- och hydrofonfrågan på samma genomförandeagenda som införandet av radar, 

stridsledningsorganisation, modern navigeringsutrustning och en modern skyddstjänst-
organisation. Detta banade därmed vägen för en modern och högteknologisk flotta, som 
inte stod den övriga världen efter varken taktiskt, tekniskt eller kunskapsmässigt.83  

 
Detta innebar i praktiken att från ITUV´s förslag om en ubåtsjaktskola, fick det ena ge det 

andra, utvecklingen var igångsatt och började tidigt lämna effekt till Marinen. Det första 
förslaget om en ubåtsjaktskola i samråd med IMV, ledde till att personal skickas till 
Storbritannien. Detta leder i sin tur till upphandlingen av fartygsbundna systemen och 

utbildningssystemen. Därefter löper processen på i stadig takt med kurser och utbildningar, 
samt installation av materiel. Prov och försök, samt praktisk utbildning och 

övningsverksamhet leder till nya instruktioner och reglementen.84 Ubåtsjakten blir en egen 
tjänstegren som lyder under ITUV. Ubåtsjaktskolan blir en naturlig del av utbildningen i 
Marinen och personalen som utbildas i hydrofontjänst och ubåtsjakt blir en egen 

tjänstegren.85 Det sista avgörande steget för ITUV är när den första moderna och 
någorlunda kompletta ubåtsjaktinstruktionen i maj 1949 överlämnas till CM i en 

provisorisk utgåva.86 För segraren i det interna maktkampsperspektivet kan detta sägas sätta 
en första punkt för den ubåtsjaktförmågeutveckling vilken initierades av ITUV i februari 
1946. 
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5. Avslutning 

I uppsatsens tidigare kapitel har bakgrund, syfte och frågeställning, avgränsningar, metod 
och material, forskningsläge, centrala begrepp, disposition och förklaringsmodeller 

introducerats och utvecklats. De två förklaringsmodellerna har operationaliserats och 
format analytiska nät. Därefter har de två perspektiven med respektive analysnät använts 

för att studera empirin. I detta kapitel kommer de dragna slutsatserna att presenteras, för att 
utmynna i en diskussion om vilket perspektiv som gav den bästa förklaringen på 
frågeställningen.  

 
I första kapitlet formulerades syfte och frågeställning enligt nedanstående: 

 
Syftet är att finna vilka drivkrafter som låg bakom den stora ubåtsjaktuppbyggnaden efter 
andra världskriget, var det hotet från Sovjetunionen mot våra ”sea lines of communication” 

dvs. sjöfartsskyddet, intern konkurrens mellan olika yrkeskategorier/funktionsområden 
inom Marinen eller fanns det någon annan faktor som påverkade besluten?  Huvudfrågan i 

detta arbete är: 
 

 Vilka var de faktiska drivkrafterna, bakom ubåtsjaktförmågeuppbyggnaden under 

senare delen av 1940-talet? 
 

För att finna grunden till och besvara huvudfrågan ställs tre underfrågor: 
 

 Vilka var drivkrafterna bakom Marinens beslut om uppbyggnad av den svenska 

ubåtsjakförmågan sedd utifrån ett rationellt aktörsperspektiv? 

 Vilka var drivkrafterna bakom Marinens beslut om uppbyggnaden av den svenska 

ubåtsjaktförmågan utifrån ett internt maktkampsperspektiv? 

 Vilket av de båda perspektiven ger bäst förklaringskraft? 

 

I följande underkapitel kommer nu frågorna att besvaras.  
 

5.1. Resultat 

Uppsatsen har utifrån två olika perspektiv försökt att finna drivkrafterna och förklaringen 

till den intensiva ubåtsjaktförmågeuppbyggnad som skedde under den senare delen av 
1940-talet. I det första perspektivet ”rationella aktörer” eftersöktes spår av medvetna val 
och rationella åtgärder syftandes till att stärka rikets försvar mot ett undervattenshot. I det 

andra perspektivet ”intern maktkamp” gick analysen ut på att finna spår efter just en intern 
maktkamp i Marinen. Vilka utspelade sig maktkampen mellan och vem var vinnaren om 

detta var vad som hände?  
 
Vilka resultat framkom i studien och vad har de gett för indikation om drivkrafterna bakom 

ubåtsjaktutvecklingen? 
 

I författarens studie utifrån två av Graham Allisons förklaringsperspektiv, har det ur 
empirin framkommit ett flertal olika faktorer som kan vara bakgrunden till förmåge-
uppbyggnaden. Vilket av perspektiven som har den bästa förklaringskraften, väljer 

författaren att återkomma till sist av allt efter att ha svarat på den inledande huvud-
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frågeställningen och efter att ha gått igenom resultatet fråga för fråga inom respektive 
perspektiv.  

 
Rationellt aktörsperspektiv: 
 

 Vilket var det undervattenshot som Marinen ansåg föreligga mot svenska intressen 
under den senare halvan av 1940-talet? 

 

▫ Det är tydligt att det sovjetiska hotet mot en marin med neutralitets-
uppgifter i form av sjöfartsskydd ses som ett stort hot. Därutöver 

tillkommer behovet av sjöfartsskydd i händelse av att militärt stöd 
från annan makt skulle lämnas till ett Sverige i krig och även här är 

det främst det sovjetiska ubåtshotet som ses som dimensionerande. 
 

 Vilka var Marinens intressen som kunde knytas till undervattenshotet? 

 

▫ Det är även här tydligt att sjöfartsskyddet är en dimensionerande 

faktor. Det är dock även viktigt att se förmågan att hantera 
undervattenshot ur ett systemperspektiv för Marinen. Behovet av att 
implementera erfarenheterna från andra världskriget är stort, att 

utelämna något område, t.ex. ubåtsjakten, skulle skapa en obalans i 
systemet. Därav fanns ett tydligt marint intresse att även utveckla 

förmågan att hantera undervattenshotet, med en bonus för 
ubåtsvapnet att hantera ett ubåtsjakthot. 
 

 Vilka tänkbara alternativ stod Marinen inför när det gällde hanterandet av 
undervattenshotet? 

 

▫ Det alternativ som var intressantast ur Marinens perspektiv var också 
det dyraste, men samtidigt det snabbaste och effektivaste. 

Alternativet var att skicka personal på utbildning i Storbritannien och 
att även upphandla material därifrån. Omfattningen och möjligheten 

att genomföra detta alternativ var med stor sannolikhet kopplad till 
försvarsanslagen. 
 

 Vilka strategiska kostnader var respektive alternativ förknippat med? 
 

▫ Sverige som självständig stat är skyldig att hävda sitt territorium. 
Dessutom innebar Sveriges ratificering av Haagkonventionen nr XII 
att denna skyldighet till hävdande av territoriet är extra tydlig. 

Slutligen handlade det om försvarsplaneringen där det framgick 
tydligt att Marinen måste kunna genomföra sjöfartsskydd om Sverige 

i händelse av krig skulle få utländskt militärt stöd sjövägen. 
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 Vilket alternativ ansågs vara det bästa för Marinen i hanterandet av ubåtshotet med 
gällande förutsättningar? 

 

▫ Det av författaren benämnda fjärde alternativet, som innebar 
utbildning och materiel anskaffning från Storbritannien var det ur 

alla hänseenden bästa alternativet. 
 

Intern maktkamp: 
 

 Vilka spelare inom Marinen var det som verkligen spelade roll när man fattade de 

avgörande besluten om att utveckla ubåtsjakten? 
 

▫ Initialt fanns det två spelare IMV och ITUV, men redan 1946 kliver 
ITUV fram och tar ett tydligt initiativ beträffande ubåtsjaktfrågan. 
Det blir under resten av utvecklingsperioden ITUV som leder hela 

processen och övriga spelare framstår mer som medspelare av i 
huvudsak underordnad karaktär. CM finns med som ett beslutsorgan, 

men går hela tiden på den linje som utstakats av ITUV. 
 

 Vilka faktorer formade de inblandade spelarnas uppfattning beträffande ubåtshotet 

och Marinens vägval i ubåtsjaktfrågan? 
 

▫ Det är tydligt att IMV inte har särskilt stort fokus på ubåtsjaktfrågan, 
troligtvis beroende på den stora belastningen med efterkrigsröjningen 
av minor, men också på mindre förståelse för hela perspektivet runt 

ubåtsjaktförmågan. ITUV är expert på ubåtsområdet och vet vad som 
krävs för att möta ett ubåtshot, han vet också att ubåtar behöver 

ubåtsjakt för att kunna genomföra adekvata övningar i att undvika 
fientlig ubåtsjakt, det är tungt vägande faktorer för ITUV som 
funktionsföreträdare. 

 
 Vilka vägval förordas av de inblandade beträffande ubåtshotet? 

 

▫ Det framgår tydligt att alla inblandade är samstämmiga utifrån de 
nationella erfarenheterna, samt av prov och försök med utländsk 

materiel och studiebesök utomlands, att Storbritannien är det för 
Sverige bästa valet när det gäller inhämtning av kunskap och köp av 

materiel. Några andra egentliga vägval finns inte ens uppe till 
diskussion i det underlag som författaren haft tillgång till. 
 

 Vilka kanaler eller processer utnyttjades av spelarna och vilka frågor ansågs vara 
viktiga inför beslutet om vägval? 

 

▫ Det är främst de ordinarievägarna med skrivelser som utnyttjas, 
möten med specifik agenda kopplad till ubåtsjaktförmågan 

genomförs också. De främsta frågorna är: hur och var skall 
ubåtsjaktkunskapen inhämtas, vilken typ av utrustning skall 
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upphandlas och från vem, vilka fartygstyper skall bli 
ubåtsjaktutrustade, var och hur skall den nationella utbildningen 

genomföras, vem skall ansvara för den nationella utbildningen och 
slutligen måste nya reglementen och föreskrifter tas fram. 
 

 Vilken spelare utgick med segern och varför blev det så? 
 

▫ Författaren menar att det aldrig var någon riktig kamp, utan att det 
var ITUV som ledde hela processen och därför kan betraktas som 
segrare redan från början. Anledningen anser författaren vara att 

Marinen hade stor samsyn på den gemensamma utvecklingen till en 
modern och teknologisk marin. När då ITUV inkommer med sitt 

förslag om en ubåtsjaktskola, så stämmer det bra med den väg som 
samtliga intressenter vill att Marinen skall ta. 
 

Svar på de tre underfrågorna: 
 

 Vilka var drivkrafterna bakom Marinens beslut om uppbyggnad av den svenska 
ubåtsjakförmågan sedd utifrån ett rationellt aktörsperspektiv? 

 

▫ Den starkaste drivkraften var behovet av ett fungerande 
sjöfartsskydd, som kunde lösa uppgifter både i neutralitets-

perspektivet och ur det rena krigsfallet där en eventuell förstärkning 
från annan stat skulle kräva sjöfartskydd i transportfasen. Dessutom 

finns det ett icke försumbart skäl i att Marinen i sin allmänna 
förmågeupphämtning med erfarenheter från andra världskriget inte 
kan utelämna en så pass viktig komponent som ubåtsjaktförmågan. 

 

 Vilka var drivkrafterna bakom Marinens beslut om uppbyggnaden av den svenska 

ubåtsjaktförmågan utifrån ett internt maktkampsperspektiv? 
 

▫ Den enskilt största drivkraften var ITUV´s kunskaper om hur svårt 
ett ubåtshot är att bemästra, samt ambition att ha ett fungerande 
ubåtsjaktsystem, vilket i symbios med ubåtssystemet skulle kunna 

leverera effektivare ubåtar med högre överlevnadssannolikhet och ett 
sjöfartsskydd med en modern och dödlig ubåtsjaktförmåga. 

 

 Vilket av de båda perspektiven ger bäst förklaringskraft? 

 

▫ De bägge perspektiven har bägge två god förklaringskraft, de visar 
två olika drivkrafter som här samverkar till att driva ubåtsjakt-

förmågeutvecklingen. Det rationella aktörsperspektivet ger en hög 
trovärdighet i sin förklaring att Marinen måste utveckla sin förmåga 

till sjöfartskydd, för att nationen skall kunna uppfylla sina 
internationella förpliktelser i såväl, fred, neutralitet och krig. Det 
interna maktkampsperspektivet visade visserligen på att det inte hade 

varit någon maktkamp att tala om, men viktigare var att det gav en 
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tydlig bild av varför en viss spelare, i det här fallet ITUV, agerade 
som han gjorde. Effekten av detta agerande anser jag vara den faktor 

som faktiskt utlöser processen med att skapa ubåtsjaktförmågan, en 
nog så viktig händelse, även om det fanns faktorer med egentligen 
större vikt, som t.ex. behovet av sjöfartsskydd i bakgrunden. 

Avslutningsvis konstaterar författaren att det blir mycket subjektivt 
när ett val av perspektiv skall göras och det är ingen lätt uppgift att 

göra det valet och värderingen. Om dock ett val skall göras blir det 
att det rationella aktörsperspektivet har den bästa förklarande kraften. 
Orsaken är att det är här som de ekonomiska förutsättningarna för en 

förmågeuppbyggnad finns, i det andra perspektivet finns egentligen 
bara en vilja och ambition att skapa förmågan, inte den reella 

grunden till ett sådant beslut. 
 

5.2. Avslutande diskussion och svar på huvudfrågan 

I författarens initiala vetenskapliga ansats med syfte och frågeställning antogs det att de två 

utvalda undersökningsperspektiven till viss del skulle vara konkurrenter och att 
undersökningen skulle komma fram till att det ena perspektivet skulle ha en starkare 
förklarandekraft än det andra. Här i den avslutande diskussionen hamnar författaren mer 

eller mindre i samma situation som kk Edling, bägge perspektiven ger på sina egna sätt bra 
förklaringar till varför ubåtsjaktförmågeuppbyggnaden skedde. Visserligen kan betraktaren 

beroende på vilka glasögon som används välja att se det ena som något starkare än det 
andra. Ur författarens perspektiv blir det dock snarare så att Graham Allison besannas om 
att en studie ur flera perspektiv kan tillåta de olika svaren att stärka varandra och ge en 

bättre helhetsbild av varför resultatet blev som det blev och hur det egentligen gick till. 
Slutsatsen är att de två perspektivens resultat får komplettera varandra och förklara 

uppbyggnaden av ubåtsjaktförmågan gemensamt. Detta leder till författarens svar på 
huvudfrågan: 
 

 Vilka var de faktiska drivkrafterna, bakom ubåtsjaktförmågeuppbyggnaden under 
senare delen av 1940-talet? 

 

▫ Den förmågeuppbyggnad med utbildning och materiel som skedde 

under senare delen av 1940-talet berodde enligt författaren på en rad 
omständigheter. De tyngsta var så klart frågan om upprätthållande av 
territoriell integritet, i fred, neutralitet och krig. Att viljan till att 

kunna göra detta fanns hos såväl politikerna, som hos den högsta 
militärledningen är otvetydigt. Det är dock lika tydligt att det bara är 

de marina företrädarna som kan initiera och driva en sådan fråga och 
frågan måste drivas, annars blir det ingen medelstilldelning ur 
försvarsanslagen. Detta framgår tydligt ur bl.a. underlagen till de 

anföranden som amiralen H:son Ericson höll för försvarskommittén 
inför det viktiga försvarsbeslutet 1948. Det är dock författarens 

bestämda uppfattning att utan en drivande kraft i form av en 
nyckelspelare i organisationen, som initierar och driver en fråga av 
denna karaktär, så blir det mycket svårt att skapa en ny och effektiv 

förmåga som t.ex. den att jaga ubåt. Det är i källunderlaget tydligt för 
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författaren att svaren från de bägge perspektiven är både sunda och 
korrekta, att låta dessa svar gemensamt förklara drivkrafterna ger 

därför det bästa svaret och befäster det tidigare förda resonemanget. 
 
Avslutningsvis vill författaren ge en personlig reflektion. Det är trots all denna vetenskap 

och teori, med vilken källmaterialet behandlas, något mer än bara papper med text på, som 
ligger till grund för något så komplicerat och kostnadskrävande som en förmågeupp-

byggnad av den här omfattningen. Det skiner klart och tydligt igenom dammet i arkiv-
luntorna och de fina teorierna att det är människor med ett brinnande engagemang och 
förnuftiga tankar som är den verkliga orsaken till att allt detta har skett. ITUV, kommendör 

Sten Weinberg var en verklig entreprenör och nyskapare, han valde att lägga fram sitt 
förslag vid rätt tidpunkt, så att CM fick ögonen för denna idé samtidigt som Marinen tog 

avstamp mot en tekniskt och taktiskt modern flotta, där förmågan till sjöfartsskydd absolut 
var en adekvat och nödvändig förmåga. Weinberg hade också förmågan att fånga upp 
driftiga och intresserade personer, bland dessa finns dåvarande kaptenen Sven Carleson, 

som i högsta grad kan ges epitetet ”den svenska ubåtsjaktens fader”. Den pensionerade 
kommendörkaptenen Carleson berättar 1979 i ett handbrev till ordföranden för 

ubåtsjaktklubben om hur allting började, avslutningen på detta brev ger verkligen en bild av 
vad som faktiskt var den viktigaste orsaken till att Marinen kunde skapa en modern 
ubåtsjaktförmåga: 

 
”Det är nu mer än ett kvartssekel sedan jag sysslade aktivt med ubåtsjakt, men blotta tanken 

på att än en gång få lyssna till ett ping och ett eko får raggen att resa sig på ryggen. Så djupt 
gick det i blodet den gången för länge sedan. Hälsa kamraterna – ubåtsjägarna – och önska 
dem god jakt och goda vapen” 

 
Ingenting kan vara en starkare drivkraft än personligt engagemang! 
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