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UTVECKLINGEN AV SVENSK SJÖOPERATIV HELIKOPTER MED UBÅTSJAKTFÖRMÅGA 1951 

TILL 1957 - EN ANALYS AV BAKOMLIGGANDE FAKTORER. 

Sammanfattning: 

Syftet med uppsatsen är finna drivkrafterna bakom utvecklingen av sjöoperativa helikoptrar 
med ubåtsjaktförmåga under 1950-talet. Studien sker genom att granska utvecklingen ur två 
olika perspektiv. De bägge perspektiven kommer från boken Essence of Decision av Graham Alli-
son och är i grunden två statsvetenskapliga modeller. Andra forskare har på liknande sätt an-
vänt dessa perspektiv med gott resultat i liknande studier. De bägge perspektiven här benämnts 
”rationellt aktörsperspektiv” och ”internt maktkampsperspektiv”. Det finns av Allison frågeställ-
ningar rekommenderade för de respektive perspektiven, dessa frågeställningar har översatts 
och operationaliserats för det aktuella undersökningsområdet. Frågorna bildar därefter ett ana-
lytiskt nät, genom vilket empirin undersöks i syfte att bygga ett underlag till uppsatsens grund-
läggande frågeställning och på det sättet ge de eftersökta svaren. 
 
Resultatet av undersökningen är att det rationella aktörsperspektivet har en stark förklarings-
kraft och ensamt kan stå för förklaringen till drivkrafterna bakom utvecklingen. Beträffande det 
interna maktkampsperspektivet, så saknar det relevant förklaringskraft, då det inte utspelades 
någon maktkamp i den undersökta processen. Det finns däremot information om innovativa och 
pådrivande krafter att finna, men dessa krafter grundades på ett rationellt agerande. Därför 
finns visst fog för att låta de bägge perspektiven gemensamt förklara drivkrafterna, då detta kan 
ge en något tydligare bild av utvecklingsprocessen. Sammanfattningsvis finns det med detta som 
bakgrund skäl för att hävda att rationella och medvetna val syftande till att ge Sverige en för-
bättrad förmåga att hävda sjöterritoriet i såväl krig, neutralitet som fred, var de drivkrafter som 
låg bakom utvecklingen av sjöoperativ helikopter med ubåtsjaktförmåga. 
Nyckelord: 

Ubåtsjaktförmåga, utveckling, helikopter, 1950-talet, förklaringsmodeller, Allison. 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 

Den svenska marinen har två gånger förlorat det försvarsgrensägda marinflyget till en 

flygvapen-/försvarsmaktgemensam resurs med resultatet att den sjöoperativa för-

mågan med flygande resurser nedgått drastiskt. I den senaste förändringen kom en av 

de vitala förmågorna som det marina helikoptersystemet bidrog med, ubåtsjaktför-

mågan, att gå helt förlorad i glappet mellan det äldre systemet helikopter 4 (Hkp 4) och 

det kommande systemet, helikopter 14 (Hkp 14). Det är nästan ett ödets ironi att den 

helikopterbundna ubåtsjaktförmågan, som var kompetensbäraren mellan den äldre 

tunga flottan med jagare/fregatter och den lätta moderna flottan med patrullbå-

tar/kustkorvetter/korvetter, nu drabbats av det omvända scenariot där den fartygs-

burna ubåtsjaktförmågan får agera kompetensbärare i väntan på nästa sjöoperativa he-

likoptersystem med ubåtsjaktförmåga.1 

 

Ubåtsjakt uppstod ursprungligen hos de allierade som ett skydd mot de tyska ubåtarna 

under första världskriget. Metoden bestod bl.a. av att delvis och tidvis konvojera han-

delsfartygen, samt en utveckling av vapen och sensorer.2 Denna förmåga kom att utveck-

las ytterligare med såväl, fartyg, sensorer, vapen och taktik under andra världskriget. 

Även den flygburna förmågan till ubåtsjakt utvecklades hos de allierade under de båda 

världskrigen och kom att ligga till grund för den moderna flygburna ubåtsjakten.3 

 

Den svenska marinen hade i princip bara fångat delar av grunderna efter det första 

världskriget och med en begränsad materiel utveckling. Den första svenska ubåts-

                                                        

1 Broström, Dan & Westin, Mats, ”Helikoptrar i den sjömilitära verksamheten”, Tidskrift i sjöväsendet, 

2008:3, s. 210-211; Westerlund, Magnus, ”Återuppbyggnaden av sjöoperativ helikopterförmåga”, Tidskrift 

i sjöväsendet, 2011:2, s. 130; Söderström, Ulf, ”Ubåtsjaktsystemets utveckling och koppling till svensk säker-

hetspolitik från 1904 till 1995”, MHS Enskild utredning 19100 : 4004 (1996), Stockholm: Militärhögskolan, 

s. 44-46. 

2 Söderström, ”Ubåtsjaktsystemets utveckling och koppling till svensk säkerhetspolitik från 1904 till 1995”,  

s. 6; Owen, David, Anti-Submarine Warfare, An Illustrated History (Barnsley: Seaforth Publishing, 2007), s. 

28-43. 

3 Ibid. s. 7 och Ibid. s. 41, 73-121 och 159-176. 
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jakttjänsten etablerades först 1926, när ”antiubåtstjänsten” infördes som en inom mari-

nen organiserad tjänstefunktion.4 Den omfattande neutralitetsvakten under andra 

världskriget med betydande ubåtshot mot svensk sjöfart, tvingade marinen till bety-

dande konvojerings- och eskortföretag. Förmågan begränsades till grundläggande tak-

tik, sjunkbomber med sjunkbombskastare (i yttersta nödfall även ramning av fientlig 

ubåt), optiska observationer och enkla passiva respektive aktiva spaningssensorer. Den 

egentliga effekten av marinens ubåtsjaktförmåga var med moderna mått mycket låg. Ut-

vecklingen av såväl taktik, sensorer som vapen hos främst de allierade kunde av natur-

liga skäl inte komma Sverige till nytta före fredsslutet.5  

 

Efter andra världskriget påbörjade marinen en ambitiös uppbyggnad av ubåtsjaktför-

mågan.6 Den naturliga samarbetspartnern kom att bli Storbritannien, dit man skickade 

personal på utbildning och från vilken utrustning kom att inköpas. Det fanns två bidra-

gande orsaker till att just Storbritannien valde att stödja Sverige. Den första var att den 

brittiske marinattachén i Stockholm, Henry Denham, redan 1944 förutspådde i en rap-

port att Sverige skulle komma att hamna under press från Sovjetunionen utan stöd från 

Storbritannien, varför han föreslog att Sverige skulle få ta del av brittiska utbildningar 

och dessutom förses med brittisk radarutrustning.7 Storbritannien såg vid denna tid 

Sverige som den bortre gränsen för brittiskt inflytande i Nordeuropa och var därför in-

tresserade av att stödja landet. Man ville från brittisk sida öka samarbetet på alla sätt, 

inte minst inom försvarsområdet.8 Den andra orsaken var bl. a. en god personlig relation 

mellan den brittiske amiralen Earl Mountbatten och den svenske konteramiralen Stig 

                                                        

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

(Stockholm: Kungliga Örlogsmannasällskapet, 2009), s. 67. 

5 Söderström, ”Ubåtsjaktsystemets utveckling och koppling till svensk säkerhetspolitik från 1904 till 1995”,  

s. 12-27. 

6 Ibid. s. 29. 

7 von Hofsten & Rosenius, (red.), Kustflottan – De svenska sjöstridskrafterna under 1900-talet, s. 122. 

8 Ibid. & Andrén, Nils m.fl., Sweden and Britain: A Thousand Years of Friendship (Stockholm: Svenska Insti-

tutet 1997) s. 82; Hägglöf, Gunnar, Engelska år 1950 – 1960 (Stockholm: P.A. Nordstedt & Söners förlag 

1974), s. 210-217; Aunesluoma, Juhana, Britain, Sweden and the Cold War, 1945–54, Understanding Neut-

rality (Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan 2003), s. 96, 101, 129 och 164. 

 



Örlogskapten Anders Hörnfeldt 2014-05-11  

HSU 12-14 

Sida 5 av 53 

 

H:son-Ericson (även marinchefen, viceamiral Helge Strömbäck och flygvapenchefen, ge-

nerallöjtnant Bengt Nordenskiöld hade personliga kontakter med Storbritannien), samt 

goda militära relationer mellan länderna i allmänhet, vilken bidrog till att utbildnings-

möjligheter och materialköp fick snabba och smidiga händelseförlopp.9 

 

Härpå följde en expansiv och utvecklande period, med utbildningar, upphandling av 

modern material och skrivandet av moderna ubåtsjaktinstruktioner. Perioden avslutas 

1949 med att marinen beställer sina första fartyg med en från början integrerad ubåts-

jaktförmåga, de två jagarna av Hallandklass.10 

 

Den utveckling som drevs igenom under perioden 1945 till 1949, kom att bilda stom-

men i den moderna svenska ubåtsjakten fram till att jagare och fregatter, som en direkt 

konsekvens av 1972-års försvarsbeslut, avvecklades i början på 1980-talet.11 Denna 

första utvecklingsperiod analyserades av författaren i en kandidatuppsats från 2012.12 

Det finns därutöver två andra utvecklingsperioder för den svenska ubåtsjaktförmågan. 

Den andra av dessa tre perioder infaller då marinen komplettera den fartygsburna för-

mågan med en sjöoperativ ubåtsjakthelikopterförmåga mellan i grova drag 1951 till 

1957.13  Den tredje perioden påbörjas i mitten på 1980-talet då marinen tvingas åter-

uppbygga den fartygsburna ubåtsjaktförmågan, för att möta det växande problemet med 

ubåtskränkningar av svenskt territorialhav och inre vatten.14 

 

                                                        

9 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; Aunesluoma, Britain, Sweden and 

the Cold War, 1945–54, Understanding Neutrality, s. 87, 104, 114, 129 och 135; Ericson, Stig H:son-, Knopar 

på logglinan (Stockholm: Bonniers, 1966), s. 200, 212, 215-218, 228-229 och 245; Ericson, Stig H:son-, Ku-

ling längs kusten, Minnen från åtta år som chef för marinen (Stockholm: Bonniers, 1968), s. 44. 

10 Carleson, Sven, ”Handbrev till ordföranden för Ubåtsjaktklubben 1979-04-19,  rörande ubåtsjaktutveckl-

ingen på 1940-talet”, Tillhör Ubåtsjaktklubbens arkiv, kopia finns hos författaren. 

11 Frisk, Göran, ”Framförhållning - för svårt för politiker?”, Tidskrift i sjöväsendet, 2008:3, s.175. 

12 Hörnfeldt, Anders ”Ubåtsjaktförmågans utveckling i svenska flottan 1945 till 1949 - en analys av bakom-

liggande faktorer.” FHS Självständigt arbete i krigsvetenskap 15 hp (2012), Stockholm: Försvarshögskolan. 

13 Westerlund, ”Återuppbyggnaden av sjöoperativ helikopterförmåga”, s. 129. 

14 Frisk, ”Framförhållning - för svårt för politiker?”, s.176-178. 
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Det är i närtid dags att påbörja den fjärde perioden av ubåtsjaktförmågeuppbyggnad. 

Denna gång är det en återtagning av sjöoperativ helikopter med ubåtsjaktförmåga som 

står i centrum, det är dock inte marinen själv som äger denna utvecklingsfråga, bero-

ende på att dagens helikoptrar är en försvarsmaktsresurs ingående i flygvapnet.15 Det är 

i denna kontext författaren ser ett behov av att studera drivkrafterna bakom den ur-

sprungliga uppbyggnaden av denna förmåga under 1950-talet, för att där finna stöd i 

vad som de facto är viktigt och av avgörande betydelse för att en sådan utvecklingspro-

cess skall gå i rätt riktning. Det existerar litteratur som berör utvecklingen av svensk 

sjöoperativ helikopter med ubåtsjaktförmåga, t.ex., Marinhelikoptern av Ingemar Nor-

berg & Peter Liander. Denna litteratur är dock av mer populärvetenskaplig historiebe-

skrivande karaktär med syfte att beskriva ”helikopterförbandets” historiska utveckling 

utan fotnoter och källförteckning.16 Ambitionen med denna uppsats är därför att på ett 

vetenskapligt sätt med en beprövad teorimodell och med källor och fotnoter fylla luckan 

i forskningsläget och beskriva de drivkrafter som ursprungligen bidrog till ubåtsjakthe-

likopterutvecklingen i Sverige. 

1.2 Problemformulering 

I kandidatuppsatsen studerade författaren drivkrafterna bakom den svenska ubåts-

jaktutvecklingen 1945-49 ur två olika perspektiv framtagna av forskaren Graham Alli-

son17. Dessa perspektiv kunde anses konkurrerande och i studien kom författaren fram 

till att det främst var rationella drivkrafter bottnande i hävdande av eget territorium i 

fred, neutralitet och krig, samt skyddande av egen sjöfart som var drivande i den grund-

läggande ubåtsjaktförmågeuppbyggnaden. Det framgick dock tydligt att en lyckad upp-

byggnad av förmågan krävde en stark nyckelspelare med tydliga motiv och drivkrafter, 

vilka på ett logiskt sätt kunde kopplas ihop med de rationella drivkrafterna, för att pro-

cessen skulle leda till önskvärt resultat. Denna nyckelspelare var Inspektören för Tor-

ped- och ubåtsvapnet, som hade ingående kunskaper om vilket hot marinen skulle möta 

inom området och som dessutom ville höja sina ubåtars överlevnadschans genom att 

                                                        

15 Westerlund, ”Återuppbyggnaden av sjöoperativ helikopterförmåga”, s. 131-136. 

16 Norberg, Ingemar & Liander, Peter, Marinhelikoptern (Falköping: Gummessons, 1997). 

17 Allison, Graham & Zelikow, Philip, Essence of decision – Explaining the Cuban missile crisis, second edi-

tion (New York: Longman, 1999). 
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bereda dem högkvalitativ nationell träning i att undvika ubåtsjaktenheter. Avslutnings-

vis kunde författaren konstatera att oavsett position i processen eller vilken målbild 

som önskades uppnås, är det personliga engagemanget i mångt och mycket avgörande 

för hur lyckad en utveckling blir.18  

 

Syftet med uppsatsen är inte att jämföra vilket av Allisons perspektiv som har den bästa 

förklaringskraften, utan det är drivkrafterna i det studerade förloppet som eftersöks. 

Det är dock inte omöjligt att förklaringskraften kan finnas i både det rationella perspek-

tivet, såväl som i kraften av starka och drivande nyckelspelare. Om det blir aktuellt att 

sammanväga dessa i likhet med i tidigare uppsats är dock för tidigt att säga. 

 

Resultatet att de olika perspektiven i det stora hela samverkade till den ökade förmågan, 

kan också finna stöd i uppsatsen av Per Edling, då han också i sitt resultat finner att de 

olika perspektiven kompletterar varandra och därigenom ökar precisionen i analysen 

och därmed också förklaringskraften.19 Detta fenomen med perspektiv som gemensamt 

förstärker förklaringskraften, har också Graham Allison själv påtalat i sin bok Essence of 

Decision.20 Dessa iakttagelser av Allison, Edling och författaren, stärker valet att använda 

dessa perspektiv även i denna magisteruppsats, för att uppnå god förklaringskraft och 

komma sanningen så nära som möjligt. 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna magisteruppsats är sålunda att utröna vilka drivkrafter som låg 

bakom den stora ekonomiska och kunskapsmässiga ansträngningen att bygga upp ett 

modernt marinflyg innehållande sjöoperativa helikoptrar med bl.a. ubåtsjaktförmåga. 

Var det som vid tidigare utveckling av svensk ubåtsjaktförmåga behovet av sjöfarts-

skydd, d.v.s. hotet från främmande ubåtar mot våra sjötransportleder, eller var det 

andra bakomliggande faktorer, såsom intern maktkamp inom marinen? Fanns det andra 

                                                        

18 Hörnfeldt, ”Ubåtsjaktförmågans utveckling i svenska flottan 1945 till 1949 - en analys av bakomliggande 

faktorer.”, s. 26-31. 

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

tressen?” FHS Självständigt arbete i krigsvetenskap 15 hp (2010), Stockholm: Försvarshögskolan, s. 38-39. 

20 Allison & Zelikow, Essence of decision – Explaining the Cuban missile crisis, s. 392. 
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faktorer som drev på utvecklingen och påverkade beslutsfattarna? I denna uppsats 

kommer huvudfrågan att vara: 

 

 Vilka var drivkrafterna bakom uppbyggnaden av sjöoperativ helikopter med 

ubåtsjaktförmåga under 1950-talet? 

 

För att stödja besvarandet av huvudfrågan, ställs två stycken underfrågor: 

 

 Vilka var drivkrafterna bakom beslutet att bygga upp ett sjöoperativt helikopter-

system med ubåtsjaktförmåga ur ett rationellt aktörsperspektiv? 

 Vilka var drivkrafterna bakom beslutet att bygga upp ett sjöoperativt helikopter-

system med ubåtsjaktförmåga ur ett internt maktkampsperspektiv? 

1.4 Avgränsningar  

Denna magisteruppsats avgränsas såväl i tid som i vilken form och djup den studeras. 

Det ligger en naturlig startpunkt i den svenska marina helikopterutvecklingen i och med 

tecknandet av ett avtal mellan Osterman Aero AB (OAAB) och marinen i januari 1951, 

gällande ”Förhyrning av med pilot bemannad helikopter”.21 Detta var början på en inten-

siv och nydanande utveckling, där nästa skiljelinje är det riksdagsbeslut i februari 1957 

där medel för inköp av ett antal medeltunga och lätta helikoptrar, samt för bildandet av 

en marin helikopterorganisation anslogs.22 Dessa två milstolpar får därför bilda natur-

liga avgränsningar i tid för uppsatsen.  

Beträffande formen är avgränsningen satt redan i rubriken, det är endast drivkrafterna 

bakom utvecklingen och införandet av sjöoperativ helikopter med ubåtsjaktförmåga 

som studeras och inte hela helikopterutvecklingen inom marinen och Försvarsmakten. 

Med drivkrafter menas här ett verksamt motiv, en bevekelsegrund som sätter en verk-

samhet i rörelse.23 Vidare avses med begreppet ubåtsjaktförmåga, en förmåga, vilken är 

en delkomponent i nationens förmåga att föra krig. Den svenska krigföringsförmågan 

kan definieras enligt följande; ”tillgängliga resurser i form av stridskrafter, kunskaper 

                                                        

21 Norberg & Liander, Marinhelikoptern, s. 48. 
22 Ibid. s. 54. 

23 Drivkraft, Svenska Akademiens Ordbok, SAOB, hämtad 2014-04-22: 

http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ 

http://g3.spraakdata.gu.se/saob/
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och föreställningar om hur resurser ska användas på ett effektivt sätt samt en uttalad 

vilja att använda det militära maktmedlet”24. Denna definition får gälla även för den pe-

riod på 1950-talet som avses undersökas i denna uppsats, då författaren anser att den är 

av allmängiltig karaktär och inte i sak påverkar själva analysarbetet. Genom fortsatt 

nedbrytning av ovanstående definition, närmar sig författaren ubåtsjaktförmågan, vil-

ken kan definieras enligt följande; ändamålsenliga fartyg, flygplan och helikoptrar med 

för ändamålet lämpliga och effektiva sensorer och vapen samt välutbildad och välövad 

personal, med en klar och tydlig ambition att använda ubåtsjaktförmågan för att för-

svåra och/eller hindra anfall eller motsvarande för nationen icke önskvärd verksamhet 

från främmande/fientliga ubåtar/undervattensfarkoster. Detta kan sedan brytas ned i 

strecksatser som klargör hur marinens ubåtsjaktförmåga byggs upp:25 

 

 Uppbyggnad av personalens kunskap och färdighet. 

 Upphandling av ändamålsenliga sensorer och vapen. 

 Ombyggnation eller nybyggnation av för uppgiften lämpliga fartyg, flygplan och 

helikoptrar. 

 Produktion av reglementen, instruktioner och handböcker rörande förmågan och 

dess nyttjande. 

 Genomförande av övningar med stigande svårighetsgrad syftande till att höja 

förmågan i att försvåra och/eller hindra anfall eller annan icke önskvärd verk-

samhet från främmande/fientliga ubåtar/undervattensfarkoster. 

 

För att förstå helheten är det av väsentlig betydelse att förstå hur ubåtsjaktförmågan ut-

gör en del av det så kallade ”sjöfartsskyddet”. Svenskt sjöfartsskydd är ett begrepp för 

militär verksamhet med ändamålet att skydda ett eller flera handelsfartyg under pas-

sage av ett specifikt område. Skyddet är i huvudsak riktat mot fientliga ubåtar, undervat-

                                                        

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

s. 56. 

25 Detta är en bearbetad version av författarens egna tolkning i kandidatuppsatsen från 2012, av vad som 

finns att läsa i Militärstrategisk doktrin (MSD), 2012 års utgåva, M7739-354023 och vad som står beträf-

fande ubåtsjaktförmåga, Perspektiv på ubåtsfrågan (SOU 2001:85), (2001), Stockholm: Regeringskansliet. 

s. 265-276. 
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tensfarkoster, minor och i viss mån ytstridskrafter, samt mot fientlig flygverksamhet 

med t.ex. attackflyg.26 

 

Beträffande djupet på uppsatsen är det tilldelad tid och möjligheten till arkivstudier som 

är den största gränssättningen. I någon mån kan det enkelt uttryckas i att underlaget 

som studeras är öppna publikationer i form av artiklar ur ”Tidskrift i Sjöväsendet”, vissa 

böcker som beskriver helikopterutvecklingen och/eller ubåtsjaktutvecklingen, samt på 

Krigsarkivet tillgängliga hemliga handlingar rörande helikopterutvecklingen, tillhörande 

Marinstaben och Ostkustens marinkommando. Författaren har avsiktligt valt bort öppna 

handlingar från Krigsarkivet, då de innehållsmässigt inte tillför något till det övriga 

materialet. Även kvalificerat hemliga handlingar (det finns mig veterligen bara en sådan 

i de sökningar som gjorts), har valts bort, då det krävs regeringsbeslut för att få tillgång 

till den och det tidsmässigt är orimligt att tro att denna process skulle kunna ske inom 

tillgänglig tid för uppsatsskrivandet. Författaren har dessutom av egna militära erfaren-

heter en välgrundad uppfattning att den inte torde tillföra något av för uppsatsen vä-

sentlig karaktär. 

1.5 Metod och material 

Författaren har redan i sin kandidatuppsats använt sig av de förklaringsmodeller vilka 

framtagits av Graham Allison i boken Essence of Decision27. Dessa modeller, som på ett 

statsvetenskapligt sätt studerar beslutsfattande ur perspektiven externa påtryckningar, 

interna maktkamper och enskilda beslutsfattares engagemang, har också internationellt 

visat sig beskriva och förklara studerade händelseförlopp med gott resultat. Allison har 

även på senare år själv förtydligat modellerna.28 Allisons förklaringsmodeller har bl.a. 

använts av ett par svenska forskare i samband med större arbeten; Wilhelm Agrell29 i en 

                                                        

26 Werner, Christopher, Den blå boken, marina stridskrafter ur ett militärteoretiskt perspektiv (Stockholm: 

Försvarshögskolan, 2002), s. 154. 

27 Allison & Zelikow, Essence of decision – Explaining the Cuban missile crisis. 

28 Smith, Steve, et al, Foreign Policy theories-actors-cases (Oxford: Oxford University Press, 2008), s. 223-

225. 

29 Agrell, Wilhelm, Alliansfrihet och atombomber – Kontinuitet och förändring i den svenska försvarsdoktri-

nen från 1945 till 1982 (Stockholm: Liber, 1985). 
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undersökning av svensk försvarspolitik och försvarsdoktrin och Håkan Karlsson30 i hans 

doktorsavhandling vid Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet från 

2002. Vid Försvarshögskolan har förutom författaren även ett flertal andra studeranden 

använt sig av Allisons metoder.31 Underlaget/teorierna kring metoden/modellerna är i 

alla delar skrivna på engelska och författaren kommer i arbetet med denna uppsats att 

använda sig av egna översättningar från det engelska originalspråket.32 

 

Metoden som författaren har valt att använda är en kvalitativ metod, där analysen ge-

nomförs i en undersökning bestående av två statsvetenskapliga modeller, vilka med ett 

teoretiskt-deduktivt angreppssätt skall genomlysa drivkrafterna bakom utvecklingen av 

sjöoperativ helikopter med ubåtsjaktförmåga. För att säkra och relevanta svar skall 

kunna tillskrivas ett arbete av denna typ, finns i den valda metoden ett fundamentalt 

behov av lagbundenhet i den studerade processen och i det samhälle den verkar inom.33  

De teorier som används kommer att beskrivas närmare i kapitel två. Författaren har i 

likhet med den tidigare uppsatsen utgått från att den marina ubåtsjaktförmågan avse-

värt kom att stärkas genom den process som skedde under vald tidsperiod. Detta evolut-

ionära skeende studeras genom att ett analytiskt nät i form av förklaringsmodellerna 

läggs över utvecklingen som de facto påverkat själva händelseförloppet, vilket i sin tur 

skall leda till att de bakomliggande drivkrafterna/faktorerna synliggörs och identifieras. 

Genom erfarenheterna från den tidigare uppsatsen och från de övriga användarna av 

metoden, finner författaren att denna typ av teoretisk-deduktiv prövning av en utveckl-
                                                        

30 Karlsson, Håkan, Bureaucratic politics and weapons acquisition: The Case of the MX ICBM Program 

(Stockholm: Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, 2002). 

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

tressen?” FHS Självständigt arbete i krigsvetenskap 15 hp (2010), Stockholm: Försvarshögskolan; Ilar, 

Fredrik ”Vad ska vi göra med alla helikoptrar? - Om helikopterflottiljens tillhörighet i flygvapnet.” FHS Själv-

ständigt arbete i krigsvetenskap 15 hp (2012), Stockholm: Försvarshögskolan; Mattsson, Michael ”Luftvär-

nets utveckling sedan millennieskiftet - En studie av de bakomliggande faktorerna.” FHS Självständigt arbete 

i krigsvetenskap 18 hp (2013), Stockholm: Försvarshögskolan; Wallenburg, Paula ”Ubåtsjaktförmågans ut-

veckling på sjöoperativ helikopter - En studie av bakomliggande drivkrafter”, FHS Självständigt arbete i 

krigsvetenskap 15 hp (2013), Stockholm: Försvarshögskolan. 

32 Hörnfeldt, ”Ubåtsjaktförmågans utveckling i svenska flottan 1945 till 1949 - en analys av bakomliggande 

faktorer.” 

33 Kjeldstadli, Knut, Det förflutna är inte vad det en gång var (Lund: Studentlitteratur, 2010), s. 121-124. 
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ingsprocess är en fruktsam väg för att på djupet analysera den därtill hörande empirin 

och undvika att det enkla och vid första anblicken uppenbara svaret på frågeställningen 

blir allena rådande och slutligt. Erfarenheter rörande metoden varnar dock beträffande 

det faktum att denna typ av undersökning bygger på redan befintliga fakta och att det 

där igenom till del kan anses vara kvalitén på faktaunderlaget som sätter kvalitén på det 

i slutänden levererade svaret. Nyckeln till ett gott resultat med den tillgängliga empirin 

är en välutvecklad frågeställning med god precision i frågorna. I denna uppsats finns det 

en huvudfråga till vilken det hör två underfrågor, genom vilka huvudfrågan skall besva-

ras. De två underfrågorna representerar varsitt av Allisons perspektiv som valts för 

denna uppsats. De respektive frågorna delas upp i ett antal frågor, vilka operational-

iseras fram från de frågor som Allison använder sig av för de respektive perspektiven 

och bildar det analytiska nät som skall fånga den eftersökta informationen. Dessa frågor 

besvaras med hjälp av empirin och ger därvid svar på vilka drivkrafter som står att finna 

i empirin. Resultatet av dessa svar vägs sedan samman och besvarar de två underfrå-

gorna. Slutligen sker en avslutande diskussion där svaren från de två underfrågorna ge-

mensamt analyseras och sammanvägs för att besvara huvudfrågan. 

 

Arbetet med att söka källor på Krigsarkivet har metodmässigt grundat sig på författa-

rens erfarenheter från arbetet med kandidatuppsatsen 2012. Denna typ av forskning 

kräver en strukturerad metod för att inte dra ut på tiden. Den metod som här använts är 

genomgångar av diarier för inkomna och utgående hemliga skrivelser för främst operat-

ionsavdelningen, utbildningsavdelningen och personalavdelningen på Marinstaben samt 

de hemliga inkomna och utgående skrivelserna från stabsexpeditionen på Marinkom-

mando ost/Ostkustens marindistrikt. Därefter har de för ämnet intressanta skrivelserna 

tagits fram ur arkivet. 

 

Materialet till det empiriska underlaget, kan delas in i sex kategorier och tillmätas olika 

nivå av äkthetsgrad i form av primär- eller sekundärkällor. Det är också lämpligt att 

värdera tidssamband, oberoende och tendensfrihet.34 De sex kategorierna är: 

 

                                                        

34 Thurén, Torsten, Källkritik, andra upplagan(Stockholm, Liber, 2011), s. 13. 
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 Arkivunderlag från Krigsarkivet, huvudsakligen från Marinstaben och Ostkustens 

Marinkommando. 

 Litteratur som beskriver Sveriges läge under det ”kalla kriget” och svensk säker-

hetspolitik. 

 Litteratur som beskriver den marina utvecklingen inom helikopterområdet. 

 Artiklar ur ”Tidskrift i Sjöväsendet” och ”Krigsvetenskapsakademins handlingar”. 

 Forskningsarbeten i form av uppsatser och utredningar. 

 Minnesanteckningar, memoarer, sammanställningar och berättelser från perso-

ner vilka var delaktiga i utvecklingen. 

 

Empirin för uppsatsen är som synes mångfacetterad och utgörs av flera olika typer av 

källor. Samtliga källor som har en koppling till det militära systemet och/eller är sam-

manställda av officerare eller motsvarande går att beskylla för att vara tendensiösa be-

roende på lojalitet mot systemet och att man har en gemensam skolning och bakgrund. 

Arkivkällorna är att betrakta som primärkällor med gott samtidsvärde, liten tradering 

och hög grad av oberoende. Litteraturen har i huvudsak karaktären av sekundärkällor, 

där samtidskriteriet är begränsat i och med att de ofta är författade lång tid efteråt. Även 

oberoendet kan i vissa fall ifrågasättas, då de ibland refererar till andra sekundärkällor. 

Det finns dock de som är uppbackade av primärkällor och därmed får en högre grad av 

oberoende. Artiklarna som använts är sekundärkällor med inslag av primärkällor, de är 

därför inte helt oberoende, men har ofta ett gott samtidskriterium då de är författade i 

sin egen tid. De uppsatser och utredningar som använts är sekundärkällor, som stödjer 

sig på primärkällor, de har ett sämre värde ur tidsaspekten då de ofta är sammanställda 

långt efter händelseförloppet. Minnesanteckningar m.m. är i huvudsak primärkällor från 

personer som var med i händelseförloppet, dock är de ofta sammanställda långt senare 

och får därmed ett sämre samtidsvärde 

  

Slutligen är det värt att nämna en signifikant begränsning i empirimaterialet och det är 

att ingen av de viktigare källorna är möjliga att följa upp med intervjuer eller motsva-

rande, då personerna bakom materialet sedan länge är avlidna. 
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Beträffande särskilt urval eller bortfall av källorna, så skulle möjligtvis sekundärkällor i 

form av t.ex. böckerna Marinhelikoptern och Kustflottan vara möjliga att välja bort, men 

författaren har valt att istället låta primärkällorna i form av arkivmaterial både stödjas 

av och ge stöd till denna form av sekundärkällor, d.v.s. de får förstärka och bekräfta 

varandra. 

1.6 Forskningsläge 

Det finns sedan tidigare inte så mycket vetenskapligt skrivet i detta ämne och främst rör 

det sig om böcker av karaktären ”minnesbok” och förbandshistoria, som den i bakgrun-

den nämnda Marinhelikoptern av Ingemar Norberg och Peter Liander från 1997. Inom 

det vetenskapliga området är det till viss del författarens tidigare kandidatuppsats från 

201235 och i större omfattning en MHS ”enskild utredning” från 1996 av dåvarande ör-

logskaptenen Ulf Söderström36 som berör ämnet svensk ubåtsjaktförmågeutveckling. 

Kandidatuppsatserna av Per Edling och Paula Wallenburg från 2010 respektive 2013, 

berör visserligen svensk ubåtsjaktförmågeutveckling, men i andra tidsepoker och kon-

texter. Ett samarbete mellan Försvarshögskolan, Kungliga Krigsvetenskapsakademin 

och Kungliga Örlogsmannasällskapet har utmynnat i ett forskningsprojekt och en skrift-

serie, benämnt ”Försvaret och det kalla kriget” (FOKK), här inryms den aktuella tidsepo-

ken, men inte de specifika frågorna. Det finns slutligen en bilaga till ett högkvarters PM 

från juni 1995, författat av den pensionerade kommendörkaptenen Jarl Ellsén37, som 

handlar om utveckling och uppbyggnad av svensk ubåtsjaktförmåga i likhet med förfat-

tarens tidigare uppsats och Ulf Söderströms enskilda utredning. Dock behandlas inte 

den aktuella frågeställningen. Författaren kan konstatera att den tidiga ubåtsjaktförmå-

geutvecklingen ännu är långt ifrån färdigdokumenterad och utredd, det saknas både of-

ficiella historiebeskrivningar, såväl som mer populärvetenskapliga historiebeskrivning-

ar med ubåtsjaktförmåga som huvudämne. Det närmaste man kommer är beskrivning-

arna av ubåtsjaktutvecklingen i t.ex. Kustflottan – De svenska sjöstridskrafterna under 

                                                        

35 Hörnfeldt, Anders ”Ubåtsjaktförmågans utveckling i svenska flottan 1945 till 1949 - en analys av bakom-

liggande faktorer.” FHS Självständigt arbete i krigsvetenskap 15 hp (2012). 

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

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

37 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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1900-talet38 och i Jagare – med svenska flottans jagare under 80 år39, där det går att läsa 

viss fakta och vissa anekdoter. Den senare utvecklingen under 1980- och 1990-talet är 

bättre beskriven, även om hemlighetsstämplarna här är försvårande i arbetet. De bästa 

exemplen på modern beskrivning av ubåtsjaktutvecklingen är Ubåtsskyddskommission-

ens betänkande från 198340, Ubåtskommissionens rapport från 199541, Ubåtsutredning-

ens slutbetänkande från 200142 och slutligen Emil Svenssons ”Under den fridfulla ytan”43 

från 2005. Det finns även en större mängd artiklar i ämnet skrivna för Kungliga Örlogs-

mannasällskapets ”Tidskrift i Sjöväsendet”.  

 

Beträffande forskningsläget inom militära förhållanden med hjälp av Graham Allisons 

statsvetenskapliga förklaringsmodeller, så påstod Per Edling44 i sin uppsats från 2010 att 

ingen tidigare använt dessa modeller, eller några andra statsvetenskapliga modeller för 

detta ändamål. Dock har Allisons modeller använts för analyser av ubåtskrisen 198145 

och modellerna har med andra ord provats som förklaringsmodeller i militära samman-

hang. Dessa uppsatser sökte däremot inte någon förklaring på drivkrafter bakom militär 

utveckling, utan höll sig mer inom den statsvetenskapliga sfären. Edling visade i sin upp-

sats att Allisons modeller hade en god förklaringsförmåga i ubåtsjaktutvecklingssam-

manhanget, vilket författaren och Paula Wallenburg konfirmerat i sina uppsatser från 

2012 respektive 2013. Denna förklaringsförmåga i sökandet av drivkrafter i den militära 

                                                        

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

39 Borgenstam, Curt, Insulander, Per & Kaudern, Gösta, Jagare – med svenska flottans jagare under 80 år 

(Västra Frölunda: CB Marinlitteratur KB, 1989). 

40 SOU 1983:13 Att möta ubåtshotet. Ubåtskränkningarna och svensk säkerhetspolitik, Betänkande av 

Ubåtsskyddskommissionen (Stockholm: Liber, 1983). 

41 SOU 1995:135 Ubåtsfrågan 1981 - 1994, Rapport från Ubåtskommissionen (Stockholm: Fritzes, 1995). 

42 SOU 2001:85 Perspektiv på ubåtsfrågan: hanteringen av ubåtsfrågan politiskt och militärt, Slutbetän-

kande av Ubåtsutredningen (Stockholm: Fritzes, 2001). 

43 Svensson, Emil, Under den fridfulla ytan (Stockholm: Marinlitteraturföreningen, 2005). 

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

tressen?” FHS Självständigt arbete i krigsvetenskap 15 hp (2010), s. 9. 

45 Garsten, Erik & Carlsson, Glenn, ”U-137 svenskt politiskt och militärt agerande under kris”, uppsats 

(2006), Lund: Lunds Universitet; Orander, Arvid & Wenander, Erik, ”Whiskey on the rocks __ En stund av 

njutning i sällskap med Graham Allison”, uppsats (2006), Lund: Lunds Universitet. 
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förmågeutvecklingen etc. har därutöver förstärkts i andra uppsatser producerade vid 

FHS, främst Michael Mattsons från 2013, men även Fredrik Ilars från 2012.  

1.7 Disposition 

Det första kapitlet består av en för kontexten nödvändig och omfattande bakgrundsbe-

skrivning. Vidare en övergripande problemformulering, samt det faktiska syftet med 

uppsatsen, jämte en frågeställning. Därpå följer avgränsningar i arbetet, beskrivning av 

metod och material, det rådande forskningsläget angående ämnet för uppsatsen och lä-

get beträffande teorin som används. Slutligen sker en beskrivning av uppsatsens dispo-

sition. I det följande andra kapitlet, lämnas en allmän beskrivning rörande Allisons för-

klaringsmodeller, samt vissa tankar bakom dem. Därpå följer en fördjupad beskrivning 

av respektive perspektiv som avses nyttjas, med en operationalisering av Allisons fråge-

ställningar, för att passa uppsatsens syfte. Operationaliseringen skapar de analytiska nät 

som skall användas för fånga upp och genomlysa empirin. I de därefter följande tredje 

respektive fjärde kapitlen, används förklaringsmodellerna med den för uppsatsen an-

passade operationaliseringen som raster i vilket empirin presenteras och analyseras. 

Det följande femte kapitlet är ramen för att besvara och diskutera de ställda forsknings-

frågorna. Slutligen bifogas litteratur- och referensförteckningen i sin helhet. 
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2. Teori 

2.1 Förklaringsmodeller 

Denna magisteruppsats använder sig av teorier vilka grundar sig på förklaringsmodeller 

ur den amerikanske statsvetaren Graham Allisons bok, Essence of Decision. Dessa mo-

deller har författaren tidigare använt i sin kandidatuppsats 2012. Allison har i sitt arbete 

valt att tolka konceptet med förklaringsmodeller som ett i grunden logiskt system med 

syfte att kartlägga de adekvata faktorer som är signifikanta och kritiskt avgörande, när 

de vid ett avgörande och väl definierat tillfälle får händelseförloppet i den studerade 

processen att gå en väg istället för en annan.46 I analogi med den kände vetenskapsteor-

etikern och filosofen Sir Karl Popper47, gör även Allison med sin teori en liknelse, där 

förklaringsmodellerna framställs som fisknät. Det stöd modellerna ger forskaren i hans 

undersökning, är inte bara valet av rätt fiskdamm, utan även valen av masktäthet och 

djup att lägga nätet på för att fånga de sökta svaren.48  Effekten för en forskare som an-

vänder sig av förklaringsmodellerna är att han kan utkristallisera stöd och underlag till 

att finna relevanta analysfaktorer, samt att han även får hjälp med uppslag till möjlig in-

formation att analysera och bearbeta. Förklaringsmodellerna kan dessutom ge forska-

ren underlag i arbetet att utarbeta frågor, samt ge stöd i studien och analysen av ett valt 

händelseförlopp. Sammantaget betyder detta att förklaringsmodellerna i många avseen-

den kan komma att fungerar som checklistor och mallar för forskaren.49 Förhållandet till 

de vetenskapliga teorierna som skapas av förklaringsmodellerna har beskrivits av Pop-

per. Han menar att den empiriska vetenskapen är ett system av teorier och att detta i 

förlängningen betyder att logik byggd på vetenskap är att betrakta som en teori av teo-

rin. Popper gör antagandet att meningen med teorier är att de skall användas för enkel-

hetens skull och därför bör vi välja de enklaste och tydligaste. Teorierna är enligt Popper 

inte möjliga att verifiera och beskrivs som varken falska eller sanna, utan mer som tro-

                                                        

46 Allison & Zelikow, Essence of decision – Explaining the Cuban missile crisis, s. 4. 

47 Popper, Sir Karl, The Logic of Scientific Discovery (London och New York: Routledge, 2002), s. 37-38. 

48 Allison & Zelikow, Essence of decision – Explaining the Cuban missile crisis, s. 4. 

49 Kjeldstadli, Det förflutna är inte vad det en gång var, s. 147. 
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liga. Utifrån detta kan de sägas vara stödjande av en uppfattning, men inte fullständiga 

bevis.50 

 

När en forskare skall välja en teori att använda i en uppsats, måste han börja med att 

finna en teori som på ett förnuftigt sätt erkänner sig till de värderingar och uppfattning-

ar vilka författaren själv tillhör. Teorin måste också ha en förmåga att finna de fakta som 

vilar i empirins stora massa och med detta sedan kunna återge en faktisk bild av hur 

dessa fakta hänger ihop och gemensamt leder till ett resultat. Det är av vikt för författa-

ren och arbetet, att använda en välanpassad teori och sedan genom den kunna redovisa 

vilka värden och vilken förståelse som skapat grunden för det resultat som redovisas. 

Genom denna process redogör författaren för läsaren vad som de facto ligger till grund 

för uppsatsen. I detta arbeta utgör författarens fasta övertygelse om att större händelser 

i form av tidigare förmågeutveckling har skett av särskilda anledningar och att det där-

för är sannolikt att motsvarande utveckling kan komma att ske igen i framtiden.51 Det 

finns med anledning av detta antagande också ett stort värde i att kunna jämföra resul-

taten ur föreliggande uppsats med resultaten ur andra uppsatser där samma teoribild-

ning legat till grund för undersökningen av drivkrafter inom samma utvecklingsområde, 

t.ex. kandidatuppsatserna av Edling, Wallenburg och författaren själv. Genom att hitta 

likheter mellan dessa uppsatser som behandlar olika epoker och delar av ubåtsjaktför-

mågeutvecklingen, kan förklaringarna till vilka drivkrafter som är starkast inom områ-

det stärkas ytterligare.  

 

Det förtjänas att påpeka att det även finns nackdelar med att använda sig av förkla-

ringsmodeller av den här typen. Det kan t.ex. vara så att författaren leds bort från em-

pirins egentliga innehåll och budskap genom utnyttjandet av förklaringsmodellens 

”fisknät” med dess fastlagda karakteristik och sätt att nyttjas. En uppfattning som kan 

bygga på denna tanke är att förklaringsmodellen är till mer skada än nytta genom att 

den skulle kunna beslås med epitetet ”förenkling”. Denna förenkling skulle kunna yttra 

sig negativt genom att empirin trycks in i en modell uppbyggd av enkla former och frå-

gor, där viktiga nyanser i materialet kan gå förlorade när forskaren följer modellens ut-

                                                        

50 Popper, The Logic of Scientific Discovery, s. 37, 121-126 & 250. 

51 Kjeldstadli, Det förflutna är inte vad det en gång var, s. 290-291. 
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pekade riktning och tolkar materialet utifrån detta. Viktiga moment skulle kunna bli 

marginaliserade och förbigångna, medan andra mindre viktiga skulle kunna uppförsto-

ras. En tydlig riskfaktor i detta är bristen på tid, då forskaren kan lockas till genvägar 

genom att skala bort delar av ett skeende. Slutsatsen utifrån denna farhåga är att kvali-

tén på resultatet i hög grad är kopplad till forskarens personliga särdrag och förmåga till 

sakligt förhållningssätt i arbetet. Motargumenten till dessa farhågor, är att i alla arbeten 

av självständig karaktär, är forskaren tvungen att göra aktiva val och att prioritera vissa 

delar av ett underlag och bortse från andra delar. Med ett sådant perspektiv i bakhuvu-

det, är det istället möjligt att se förklaringsmodellerna som ett starkt och väldefinierat 

stöd i arbetet med att lyfta fram eller tona ned fakta ur ett empiriskt underlag. Detta på-

visar än tydligare hur värdefullt ett korrekt val av modell och insikt i vilka begränsning-

ar och möjligheter modellen är behäftad med, kopplat till resultatet och kvalitén på ar-

betet. Detta förhållningssätt har Allison gett uttryck för i sin beskrivning av att använda 

glasögon med olika slipning på när underlaget studeras. Genom val av slipning på linsen 

blir olika aspekter i underlaget synliga och genom medvetna val av vilka linser som an-

vänds när, skapas också en insikt av vilka svar som blir tydliggjorda. Vid en integrering 

av svaren som utlästs med de olika glasögonen, kan de stödja varandra och skapa en för-

stärkning av riktigheten hos varandra.  Med detta förhållningssätt blir förklaringsmo-

dellerna en riktig och logisk lösning för att uppnå syftet med uppsatsen och säkra kvali-

tén på resultatet.52 

 

När Graham Allison 1971 publicerade den första utgåvan av Essence of Decision, var det 

med syfte att försöka förklara agerandet hos de olika aktörerna som var inblandade i 

”Kubakrisen” 1962. I arbetet använde sig Allison av tre olika modeller/perspektiv, vilka 

han benämnde ”Model I – The Rational Actor”, ”Model II – Organizational Behaviour” och 

”Model III -- Governmental Politics”. Dessa tre modeller används som en form av sökmo-

torer inom de tre olika områdena de är avsedda att undersöka. Genom sin utformning, 

kan de ge olika svar på samma fråga, beroende på att de letar efter sina svar inom olika 

områden av en statsapparat och dess organisatoriska struktur. Erfarenheterna från 

                                                        

52 Allison & Zelikow, Essence of decision – Explaining the Cuban missile crisis, s. 387-388 & 392; Karlsson, 

Håkan, Bureaucratic politics and weapons acquisition: The Case of the MX ICBM Program, s. 93; Kjeldstadli, 

Det förflutna är inte vad det en gång var, s. 148-149. 
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detta arbete var många, men en av de viktigaste som Allison drog, var att precisionen i 

studierna av en stats agerande stärks märkbart om förloppet studeras ur flera olika 

vinklar/perspektiv. De olika svaren som erhålls får sedan komplettera och stärka 

varandra i förklaringen till händelseförloppet. Häri ligger storheten och den överskug-

gande styrkan i modellernas förmåga till att förklara varför en förändring har skett och 

vilka drivkrafter som låg bakom. Av denna anledning är förklaringsmodellerna lämpliga 

att använda i arbetet med en uppsats av den här karaktären.53 

 

I en övergripande och förenklad betraktelse av Allisons idé framgår det enkelt beskrivet, 

att de tre modellerna var för sig är ämnade att beskriva ett gemensamt skeende och uti-

från detta belysa vad som var utslagsgivande för skeendet och dess förlopp.  Följande 

korta sammanfattning tydliggör vad de respektive perspektiven står för. 

 

I. The Rational Actor – skall förklara händelseförloppet genom att återge hur fast-

lagda målsättningar och kalkylerade påföljder, tvingar en rationellt tänkande ak-

tör att välja mellan ett antal olika alternativ, för att bemöta en uppkommen hän-

delse.54 

II. Organizational Behaviour – skall återge hur den studerade organisationens hand-

lande påverkas av den organisatoriska utformningen, gängse eller förutbestämda 

processer och procedurer (jfr med begreppet Standard Operational Procedures, 

SOP som används i militära sammanhang) och inte beroende på enskilda perso-

ners tankar och/eller åsikter.55 

III. Governmental Politics – skall söka orsakerna till en organisations handlande 

inom ramarna för intern konkurrens och utifrån enskilda personers val att agera 

kopplat till personliga syften och målsättningar.56 

 

                                                        

53 Allison & Zelikow, Essence of decision – Explaining the Cuban missile crisis, s. 392 & 401; Agrell, Wilhelm, 

Alliansfrihet och atombomber – Kontinuitet och förändring i den svenska försvarsdoktrinen från 1945 till 

1982, s. 27. 

54 Ibid. s. 13-18; Ibid. s. 26. 

55 Ibid. s. 143-144; Ibid. s. 26. 

56 Ibid. s. 255; Ibid. s. 27. 
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Utgående från de ovanstående beskrivningarna av de tre perspektiven och deras särart i 

de grundläggande frågeställningarna, blir den naturliga konsekvensen att i denna 

undersökning välja att använda förklaringsmodellerna I och III, för att därigenom kunna 

uppnå syftet med uppsatsen. Ur författarens perspektiv är det uppenbart att den dåva-

rande Försvarsmakten/Marinen ur det rent organisatoriska hänseendet har haft mycket 

liten påverkan på det undersökta skeendet och detta bekräftas också av information ur 

både arkivmaterialet och ur litteraturen. Även ur aspekten att kunna jämföra denna 

uppsats och dess resultat med de tre tidigare nämnda kandidatuppsatserna som i mångt 

och mycket behandlar samma ämnesområde, stärks valet av metoder. Därför kommer 

modellerna I och III i följande delar att beskrivas noggrannare och därefter utvecklas till 

två för uppsatsen anpassade analytiska nät. Fortsättningsvis kommer de två perspekti-

ven i huvudsak att benämnas som ”rationella aktörer” och ”intern maktkamp”. 

2.2 Det rationella aktörsperspektivet 

Det rationella aktörsperspektivet ger forskaren utgångspunkten att den studerade sta-

ten alltid handlar ur ett nationellt viljeperspektiv med målet att alla beslut skall leda till 

en för staten maximerad nyttoeffekt. När forskaren skall granska en sådan stat som ak-

tör finns det fyra kärnbegrepp att utgå ifrån.57 

 

 Mål och målsättning 

▫ Detta är det direkta resultatet av statens prioriteringar i dess intressein-

riktning. 

 Alternativ 

▫ De olika alternativen en stat kan välja leder till olika konsekvenser. 

 Konsekvenser 

▫ Vissa av konsekvenserna är positiva och andra negativa, de utlöses bero-

ende på vilka val som görs. 

 Val 

▫ Valet av alternativ styrs beroende på vilka konsekvenser som bäst leder 

mot uppsatt mål, i.e. vilket val är bäst för staten. 

                                                        

57 Allison & Zelikow, Essence of decision – Explaining the Cuban missile crisis, s. 17-18. 
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Detta för det första perspektivet vidare mot en för modellen relevant frågeställning. Föl-

jande fem frågor föreslår Allison bör användas.58 

 

 Vilka faktiska eller uppfattade förhållanden kan staten se som hot eller möjlig-

heter? 

 Vilka mål/målsättningar har staten? 

 Vilka är de faktiska eller uppfattade alternativen för att hantera problemet? 

 Vilka är de faktiska eller uppfattade strategiska kostnaderna och fördelarna med 

de möjliga alternativen? 

 Vilket val är det för staten gynnsammaste vid rådande förutsättningar? 

 

Det är i denna uppsats inte en stat som studeras, utan Marinen. I det fall att man hade 

följt Allison fullt ut i detta resonemang, skulle staten betraktas som en enskild rationell 

och enhetligt agerande aktör. Dock kan de i staten ingående delfunktionerna uppfatta 

varierande skeenden på varierande sätt och därmed framhålla olika prioriteringar. Det 

är alltså möjligt att uttrycka tvivel om att en stat eller i detta fall Marinen är att betrakta 

som en enhetlig aktör. Inom ramen för detta arbete har författaren kunnat konstatera 

att det inom det studerade förmågeområdet finns en klar och tydlig gemensam syn på 

den grundläggande problematiken i form av ubåtshotet, dock kan vissa skillnader skön-

jas. Dessa skillnader har främst sin bakgrund i olika förutsättningar beträffande ordina-

rie huvuduppgifter, skillnader i militärgeografi, samt skillnader i tilldelning av strids-

krafter. Dessa begränsade anomalier är därför att betrakta som normala och inom ra-

men för organisationens verksamhetssyn.59 Utifrån detta resonemang kan det konstate-

ras att det är möjligt att utnyttja Allisons första perspektiv för att bringa vidare klarhet 

kring aktören i denna fråga.60  

 

                                                        

58 Allison & Zelikow, Essence of decision – Explaining the Cuban missile crisis, s. 18 & 389-390; Smith, Steve, 

et al, Foreign Policy theories-actors-cases, s. 223-225. 

59 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). 

60 Allison & Zelikow, Essence of decision – Explaining the Cuban missile crisis, s. 13-18. 
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Allisons perspektiv med tillhörande frågeställning måste härvid omsättas till en för 

detta arbete gällande frågeställning. Genom att omformulera frågorna kan det önskade 

analytiska nätet som krävs för att besvara uppsatsens frågor skapas. I detta arbete utgår 

författaren ifrån att Marinen i likhet med en stat har agerat med en gemensam vilja. 

 

 Vilket undervattenshot ansåg Marinen att det förelåg mot svenska intressen un-

der 1950-talet? 

 Vilka var Marinens intressen som kunde kopplas till undervattenshotet? 

 Vilka var de möjliga alternativ som fanns för Marinen i hanterandet av undervat-

tenshotet? 

 Vilka var de startegiska kostnaderna som kunde knytas till respektive alternativ? 

 Vilket alternativ kunde anses som det lämpligaste för Marinen i hanteringen av 

ett ubåtshot under rådande förhållanden? 

 

Den ovanstående frågeställningen kommer i det tredje kapitlet att kopplas ihop med för-

fattarens empiriska underlag och gemensamt leda till en analys och svar på frågorna i 

det rationella aktörsperspektivet. 

2.3 Det interna maktkampsperspektivet 

Det interna maktkampsperspektivet är tänkt att studera det interna spelet inom en 

statsapparat eller annan större organisation. Allison har i sitt arbete valt att antaga att 

ledarskapet i en större organisation utgörs av ett flertal olika aktörer och att det därför 

inte finns en allt igenom homogen och entydig ledning. De olika aktörerna handlar inte 

som en grupp, utan är att betrakta som en samling individualister, där konkurrens och 

tävlan är naturligt förekommande inslag i vardagen. Detta skapar en intern maktkamp, 

där aktörerna kan ses som olika spelare, vilka inte har organisationens övergripande 

målsättning i fokus över tiden. De olika spelarna agerar istället utifrån målbilden att de 

själva och/eller den egna delen av organisationen skall gynnas och vinna fördelar, van-

ligtvis på bekostnad av de andra spelarna och deras delar av organisationen och den 

stora organisationens övergripande målsättning med verksamheten. En konsekvens av 

detta är att det inför viktiga beslut inte alltid blir organisationens rationella val som för-

ordas, utan det blir istället förhandlingar och rent köpslående mellan de olika spelarna. 

Resultatet av detta är att en maktkamp där det kan uppstå rent politiskt spel innan nå-
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gon eller några av spelarna tar hem spelet och får sin vilja igenom. Det är viktigt att för-

stå att spelarna inte bara är individer, utan lika mycket företrädare för sin specifika del 

av den stora organisationen. Detta innebär därför att deras vilja och önskemål inte en-

bart är en personlig sådan, utan även en spegling av vad just deras del av organisationen 

anser vara av större vikt. I detta maktspel är det dock inte alltid någon av spelarna som 

går segrande ur processen, utan det kan mycket väl vara så att det tagna beslutet eller 

inriktningen snarast är ett resultat av själva spelet bakom det. Med andra ord kan det 

enkelt uttryckt vara så att spelet blir lite av ett självspelande piano, där resultatet for-

mas av processer och maktspel som sker i spelarnas egna organisationsdelar. Detta le-

der till att det slutliga resultatet inte kommer sig av yttre faktorer, utan beroende på 

spelarna själva och deras organisationsdelars bakgrundsarbete.61  

 

I studierna av den interna maktkampen föreslår Allison att följande fyra frågor är lämp-

liga att utgå ifrån:62 

 

 Vilka är spelarna? M.a.o. vilkas synsätt, värderingar och åsikter är det som räknas 

i utformningen av val och handling? 

 Vilka faktorer påverkar och formar respektive spelares uppfattning, deras före-

dragna handlingsalternativ och därmed de respektive spelarnas hållning i frå-

gan?  

 Vilka faktorer påverkar respektive spelares inflytande i valet av alternativ och åt-

gärder? 

 Vilka pågående processer och kanaler finns tillgängliga för spelarna, där de kan 

jämföra och insamla information, uppfattningar och åsikter, för att sedermera ge 

rekommendationer eller fatta beslut? 

 

Redan i kandidatuppsatsen från 2012 konstaterade författaren att det krävdes ett 

grundläggande analysarbete för att kunna utveckla ett för den här modellen fungerande 

                                                        

61 Allison & Zelikow, Essence of decision – Explaining the Cuban missile crisis, s. 255-256; Smith, Steve, et al, 

Foreign Policy theories-actors-cases, s. 224-225; Karlsson, Håkan, Bureaucratic politics and weapons acqui-

sition: The Case of the MX ICBM Program, s. 16 & 69. 

62 Allison & Zelikow, Essence of decision – Explaining the Cuban missile crisis, s. 257 & 390. 
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analytiskt nät med rätt kopplingar till uppsatsens syfte och därtill hörande frågeställ-

ning. Initialt måste det klarläggas vilka spelare det är som är relevanta för perspektivet.  

Med hjälp av detta kan en förenklad bild av problemet skapas, vilken därefter kan stödja 

författaren att få en enklare och tydligare bild av en så pass stor och komplex organisat-

ion som Marinen. Parallellt ger detta även ett mönster som kan vägleda författaren vi-

dare in i analysen av perspektivet. Det skapade mönstret kan sedan kopplas till det ana-

lytiska nätet, vilken sedan får ligga till grund för den slutliga analysen av den interna 

maktkampen inom Marinen kopplat till ubåtsjakthelikopterutvecklingen. Andra använ-

dare av Allisons perspektiv har t.ex. valt att gruppera spelarna ur perspektivet att det 

finns en pågående försvarsgrensrivalitet.63 Detta kan man finna stöd för hos forskaren 

Gunnar Åselius, när han hävdar att rivaliteten mellan försvarsgrenarna är en viktig fak-

tor att räkna med och förstå innebörden av när försvarsmaktens operativa avvägningar 

och dess organisatoriska utformning studeras.64 Likaledes nämner överstelöjtnanten 

Bengt Wallerfelt i sin bok om svensk säkerhetspolitik och krigsplanering, att ”En för-

svarsgrensstrid kan i sig ha såväl positiva som negativa förtecken. Det positiva är att re-

spektive försvarsgren tvingas att motivera och slåss för sina krav. Försvarsgrensstriden 

kan då ses som ett hälsotecken i utvecklingsprocessen”.65 Med stöd av författarens egna 

erfarenheter av Marinen, samt erfarenheterna från kandidatuppsatsen66, kan en huvud-

saklig kategorisering inom ramen för intern konkurrens göras genom att antaga att de 

huvudsakliga spelarna utgörs av företrädarna för de olika huvudfunktionerna inom Ma-

rinen, där själva funktionerna kan jämställas med försvarsgrenar, samt de tunga chefer-

na för marindistrikten och chefen för kustflottan. Det kan för den oinvigde synas som 

förmätet att utelämna de riktiga försvarsgrenarna ur denna analys, men att minnas är 

att dessa snarast är att se som intressenter av helikopterförmågan i allmänhet och inte 

av den för uppsatsen centrala förmågan med ubåtsjaktkapacitet. Detta kommer att 

                                                        

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

tressen?” FHS Självständigt arbete i krigsvetenskap 15 hp (2010), s. 15. 

64 Wedin, Lars & Åselius, Gunnar, Mellan byråkrati och krigskonst; svenska strategier för det kalla kriget 

(Stockholm: Försvarshögskolan, 1999), s. 102. 

65 Wallerfelt, Bengt, Si vis pacem – para bellum, Svensk säkerhetspolitik och krigsplanering 1945-1975 

(Stockholm: Försvarshögskolan, 1999), s. 82. 

66 Hörnfeldt, Anders ”Ubåtsjaktförmågans utveckling i svenska flottan 1945 till 1949 - en analys av bakom-

liggande faktorer.” FHS Självständigt arbete i krigsvetenskap 15 hp (2012). 
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framstå med all önskvärd tydlighet i kapitel fyra av denna uppsats. Vilka var då de 

främsta företrädarna för huvudfunktionerna i marinen? Under denna tidsepok, be-

nämndes dessa personer för ”Inspektör” respektive ”Chef” för marindistrikt/kustflottan 

och lydde direkt under Chefen för Marinen (CM). Exakt vilka dessa var och vilka an-

svarsområden det handlade om kommer att tydliggöras i inledningen till kapitel fyra. Ut-

ifrån dessa antaganden hävdar författaren att det med detta förhållningssätt skall vara 

möjligt att finna de relevanta svar som krävs för att kunna besvara de i uppsatsen ställda 

frågorna. 

 

I arbetet med att operationalisera Allisons frågeställning för detta perspektiv, till ett för 

ämnet relevant form, har författaren vidare gjort följande antaganden. I det fall det före-

kommit konkurrens och rivalitet mellan funktionsföreträdarna, vilken påverkat det stu-

derade skeendet med utveckling av ubåtsjakthelikopter, bör detta vara både dokumen-

terat och spårbart i de handlingar på Krigsarkivet som författaren studerat. På motsva-

rande sätt antas avsaknade av sådana spår vara ett tecken på att ingen intern maktkamp 

haft någon betydande inverkan på utvecklingen. 

 

I likhet med författarens operationalisering av perspektivet i den tidigare kandidatupp-

satsen, bearbetas Allisons fyra frågor till fem för denna studie lämpliga frågor: 

 

 Vilka spelare inom den marina organisationen var viktigast när de avgörande be-

sluten om att genomföra ubåtsjakthelikopterutvecklingen fattades?  

 Vilka var de faktorer som formade de inblandade spelarnas uppfattning beträf-

fande ubåtshotet och det marina vägvalet i ubåtsjakthelikopterfrågan? 

 Vilka var de vägval som förordades av spelarna beträffande ubåtshotet? 

 Vilka var de processer och kanaler som fanns tillgängliga för spelarna och vilka 

frågor ansågs viktiga inför eventuella vägval? 

 Vilken spelare gick segrande ur spelet och i så fall varför? 

 

Den ovanstående frågeställningen kommer i det fjärde kapitlet att kopplas ihop med det 

empiriska underlaget och genom detta analyseras, för att besvara frågorna i det interna 

maktkampsperspektivet. 
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3. Ubåtsjakthelikopterutvecklingen - rationellt aktörsperspektiv 

I detta kapitel kommer det rationella aktörsperspektivet att genomlysas med det analy-

tiska nät som skapades i avsnitt 2.2, i jakt på drivkrafterna bakom utvecklingen av 

svensk ubåtsjakthelikopterförmåga. Följande frågeformulering ligger till grund för ge-

nomlysningen: 

 

  Vilket undervattenshot ansåg Marinen att det förelåg mot svenska intressen un-

der 1950-talet? 

 Vilka var Marinens intressen som kunde kopplas till undervattenshotet? 

 Vilka var de möjliga alternativ som fanns för Marinen i hanterandet av undervat-

tenshotet? 

 Vilka var de startegiska kostnaderna som kunde knytas till respektive alternativ? 

 Vilket alternativ kunde anses som det lämpligaste för Marinen i hanteringen av 

ett ubåtshot under rådande förhållanden? 

3.1 Undervattenshotet 

I den svenska kontexten var hot från undervattensdimensionen inget nytt och okänt 

som just kännetecknade 1950-talets marina arena. Undervattenskränkningar av svenskt 

vatten var kända redan på 1930-talet67 och de hade varit än mer frekventa och påtagliga 

under andra världskriget68 och den betungande neutralitetsvakten med eskortering av 

konvojer, för att sedan fortsätta under sent 40-tal och vidare in på 50-talet.69 Med 

svenska och inte minst brittiska erfarenheter från andra världskriget, i kombination 

med den expansiva och kraftfulla utvecklingen med såväl taktiska kunskaper, som mate-

rielutrustningen av flottans större övervattensfartyg, fanns en god förståelse för det po-

                                                        

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

tressen?” FHS Självständigt arbete i krigsvetenskap 15 hp (2010), intervjuer, s. 17. 

68 von Hofsten & Rosenius, (red.), Kustflottan – De svenska sjöstridskrafterna under 1900-talet, s. 85-86, 91, 

95-96, 103-105, 108-109, 114, 116 & 122-123. 

69 Agrell, Wilhelm, Bakom ubåtskrisen (Stockholm: Liber, 1986), s. 47-48. 
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tentiella ubåtshotet mot såväl sjöfarten, som mot sjöstridskrafterna och deras basområ-

den.70  

 

Det var i samma kontext som i en av överbefälhavaren initierad utredning av flygvap-

nets krigsorganisation som flygvapenchefen (CFV) i samråd med marinchefen (CM) ytt-

rade sig om flygförbandens möjlighet att delta i ubåtsjakt, minfällning och minröjning.71 

Det fanns dock begränsningar i utnyttjandet av flygvapnet som ubåtsjaktresurs - endast 

två flygplanstyper hade nämligen möjlighet att bära sjunkbomber.72 Det fanns även 

andra efterkrigsstudier, bl.a. en från försvarsstaben där det påtalades att ”en nära tak-

tisk samverkan mellan flyg och ubåtsjaktförband ha försvårat ubåtens verksamhet”.73  

 

Det finns också dokumentation om ett omfattande arbete med informationsinhämtning 

om ubåtshot och ubåtsjaktförmågor från bl.a. marinattachéerna under slutet av 40-

talet.74 Vidare finns en intressant serie med dokument i form av skrivelsesvar rörande en 

fråga från CM benämnd ”Särskilda åtgärder mot ubåtsfaran”75. I denna skrivelseserie 

framgår det tydligt att alla tunga marina företrädare (bl.a. CKF, befälhavande amiralerna 

i ost och syd, marindistriktscheferna, KMF, samt även CFV och FRA), oavsett vilket geo-

grafiskt område eller vilken funktion de representerar, har en gemensam syn på ubåts-

hotet. Ytterliggare en intressant aspekt är att nationaliteten är entydigt utpekad som 

                                                        

70 MS/Exp./Op. avd. H Op K7/47Sammanställning av krigserfarenheter 1942-1945.(1947); 

MS/Exp./Organisationsavdelningen, H Org O 3:9, Utredning ang försvarsväsendets organisation för tiden 

efter budgetåret 1946/47.(1945), s.2 & 27; Ericson, Stig H:son- & Starck, Magnus, ”Konteramiral Ericsons 

reservation till Försvarskommitténs betänkande med kompletterande uppsats om flottan och krigserfa-

renheterna”, Föreningen Sveriges Flottas Skriftserie no 23, 1948, s. 25-27 & 43. 

71 MS/Exp./Org. avd. H Org O 3:25, Specialutredningar med anledning av Överbefälhavarens ”särskilda an-

visningar nr 2 rörande Flygvapnets krigsorganisation” (1945), sektion IV och bilaga 5. 

72 MS/Exp./Org. avd. H Org O 3:25, Specialutredningar med anledning av Överbefälhavarens ”särskilda an-

visningar nr 2 rörande Flygvapnets krigsorganisation” (1945), sektion IV och bilaga 5. 

73 Högkvarteret/Försvarsstaben/Avd. A, H 38:21, Strategisk studie rörande Sveriges försvar efter andra 

världskrigets slut. (1945), s. 7. 

74 Nilsson, Sam, Stalin´s Baltic Fleet and Palm´s T-Office. Two Sides in the Emergin Cold War 1946-1947 

(Stockholm: Försvarshögskolan, 2006), s. 25-31. 

75 MS/Exp./Op. avd. H Op K 3:1 till K 3:9 (1949), Svar på CM H Op K 20 30/9-48, Särskilda åtgärder mot 

ubåtsfaran. (1948). 
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sovjetiskt, oavsett om det handlar om Östersjöområdet eller Västerhavet. I ett av CM be-

ordrat uppdrag från 1954 har chefen för marindistrikt väst (CMDV) utrett behovet av 

eskortfartyg för skyddet av svensk kölburen krigsimport över västkusten.76 Även här är 

hotet specificerat till sovjetiska ubåtar, samt att den troligaste konsekvensen av detta 

hot torde vara en kontinuerlig spärr i Skagerrak riktad mot svensk importtrafik. CM har 

även i en föredragning för ÖB vidareutvecklat underlaget från CMDV till en beskrivning 

av marinens samlade operationsområden och de implikationer ett ubåtshot bl.a. skulle 

medföra där.77 Mönstret upprepar sig i rapport nr 1 från marinens helikopterkommitté 

1956.78 Här påtalas behov av en stärkt förmåga hos marindistrikten i ost, väst och syd. 

Det sista större arbetet i den undersökta perioden, är ett betänkande med förslag från 

1958-års helikopterutredning.79 Även i detta arbete framhävs behovet av att prioritera 

ubåtshotet i områdena Östersjön och Västerhavet. Dessa arkivkällor förstärker på ett 

tydligt sätt det ubåtshot mot landets sjöfart och sjöförsvar som 1956 påtalas i en artikel 

av dåvarande kommendören Sigurd Lagerman.80 I artikeln är ingen nation utpekad, men 

marinbaser lämpade för ubåtskrigföring mot Sverige pekas ut i alla grannländer kring 

Östersjön, samt i närliggande länder till vår intressesfär i Västerhavet.  

 

Det framstår med all tydlighet att Marinen ser ubåtshotet som ett stort problem inom 

viktiga delar av den marina operationsgeografin. Något spår av kännedom om eller oro 

för undervattenskränkningar i fredstid går inte att finna i arkivmaterialet, vilket kan 

framstå som lite märkligt, men kanske snarare är ett tecken på att verksamheten var 

ringa. Det tydliga fokusområdet är ett rent krigsscenario eller en upprepning av verk-

samhet i likhet med tidigare genomförd neutralitetsvakt. 

                                                        

76 MS/Exp./Op. avd. H Op T2, Utredning rörande sjöfartsskydd. (1954). 

77 MS/Exp./Op. avd. H Op T3, CM syn på den framtida sjökrigföringen. (1954). 

78 MS/Exp./Op. avd. H Op O 101, Marinens helikopterkommitté, rapport nr 1. (1956), s. 10-11. 

79 MS/Exp./Op. avd. H Op O 100:2, Helikopterutredningen 1958, betänkande med förslag. (1958), s. 5, 21 & 

23. 

80 Lagerman, Sigurd, ”Ubåtsjakt – Utdrag ur årsberättelse 1955–56”, Kungl Krigsvetenskapsakademiens 

Handlingar och Tidskrift, 1956: H5, s. 9-11.  
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3.2 Marina intressen kopplat till undervattenshotet 

Redan 1948 påtalar en av marinens främsta företrädare, konteramiralen Stig H:son Er-

icson, att ett av marinens främsta intresseområden är att utöva sjöfartsskydd och att 

hålla landets sjöförbindelser öppna för att möjliggöra kommunikation med vänskapliga 

nationer. I denna uppfattning fick han bl.a. stöd från Kommerskollegium och Svenska 

Redarföreningen.81 Det är påtagligt stor enighet inom det marina chefsskiktet beträf-

fande vikten av sjöfartsskydd och ubåtsjaktförmåga för att kunna upprätthålla import-

behovet och sjöstridskrafternas operativa rörlighet.82  Det är av stort intresse att notera 

att den första rapporten från marinens helikopterkommitté 1956 av flera högre marina 

chefer ansågs ha lämnat för svaga skrivningar beträffande behovet av att förstärka sjö-

fartsskyddet med t.ex. helikopter.83 Det är intressant att notera dessa reaktioner, då det 

precis hade slutförts en omfattande taktisk, teknisk och materiell utveckling av den far-

tygsburna ubåtsjaktförmågan. Det hade genomförts utbildningar i Storbritannien och 

Sverige, materiel hade inköpts från Storbritannien och äldre fartyg hade modifierats 

med sagda materie. Slutligen hade flottans första för ubåtsjaktändamålet konstruerade 

fartyg, jagarna Halland och Småland, beställts 1949 och levererats 1955.84 Med avseende 

på detta kan vikten av sjöfartsskydd och ubåtsjaktförmåga sättas i en tydligare dager, 

vilket förstärks ytterligare när resultatet av 1958-års helikopterutredning85 granskas i 

motsvarande kontext. Här framgår också alla övriga användningsområden som en sjö-

                                                        

81 Haglund, Magnus, Flottan och det kalla kriget, Ett personligt perspektiv (Stockholm: Försvarshögskolan, 

2009), s. 18; von Hofsten & Rosenius (red.), Kustflottan – De svenska sjöstridskrafterna under 1900-talet, s. 

134. 

82 MS/Exp./Op. avd. H Op K 3:1 till K 3:9 (1949), Svar på CM H Op K 20 30/9-48, Särskilda åtgärder mot 

ubåtsfaran. (1948); MS/Exp./Op. avd. H Op T2, Utredning rörande sjöfartsskydd. (1954); MS/Exp./Op. avd. 

H Op T3, CM syn på den framtida sjökrigföringen. (1954); MS/Exp./Op. avd. H Op O 100:2, Helikopterutred-

ningen 1958, betänkande med förslag. (1958), s. 5 & 21-24. 

83 MS/Exp./Op. avd. H Op O 101, Marinens helikopterkommitté, rapport nr 1. (1956), s. 10-11 samt följande 

yttranden över rapporten: H Op O 101:3 från CMDV; H Op O 101:4 från CMDN; H Op O 101:5 från CKF; H Op 

O 101:7 från CMDO; H Op O 101:9 från CMDS. (1956).  

84 von Hofsten & Rosenius (red.), Kustflottan – De svenska sjöstridskrafterna under 1900-talet, s. 131-132, 

145; Borgenstam, Insulander & Kaudern, Jagare – med svenska flottans jagare under 80 år, s. 130. 

85 MS/Exp./Op. avd. H Op O 100:2, Helikopterutredningen 1958, betänkande med förslag. (1958), s. 5 & 21-

24. 
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operativ helikopterförmåga kunde bidra med, t.ex. minröjning, strids- och eldledning, 

spaning och en mängd olika transportuppgifter. 

 

Det blir i ovanstående kontext också värt att notera de starka marina krafter som vill 

förstärka den marina ubåtsjaktförmågan genom nybyggnation av särskilda ubåtsjaktfar-

tyg kompletterade med helikoptrar.86 Andra krafter utanför marinen, bl.a. ÖB, verkar för 

att helt strypa tillväxten och utvecklingen av sjöstridskrafter avsedda för sjöfartsskydd. I 

ett långsiktigt förslag beträffande Krigsmaktens utveckling från 1954, får de marina för-

banden huvuduppgiften ”invasionsförsvar” på bekostnad av sjöfartsskyddet. Nationens 

försörjningsbehov skulle istället säkerställas genom beredskapslagring av vitala varor. 

Denna plan kom att utvecklas i en utredning 1957, som sedan ledde till 1958-års för-

svarsbeslut. Konsekvenserna av detta var omfattande för marinen och kom att leda till 

att inga moderna ubåtsjaktfartyg planerades eller anskaffades. Det eventuella fortsatta 

sjöfartsskyddet kom att lösas med befintliga fartyg och de för den här uppsatsen intres-

santa helikoptrarna.87 

 

Slutligen är det av icke försumbar vikt att räkna in det aldrig minskande behovet för en 

tekniktung och modern marin att följa med i utvecklingen. Efter den hastiga utveckling-

en under och efter andra världskriget, fortsatte den snabba teknikutvecklingen även un-

der 1950-talet. Stig H:son Ericson fastslog redan under sin tid som souschef på marin-

förvaltningen 1945-49 att det var av yttersta vikt för en liten marin att hålla sig väl 

framme kvalitativt på den tekniktunga marina arenan för att genom detta kunna kom-

pensera en låg numerär/kvantitet. Detta kom att bli något av ett mantra för de marina 

företrädarna under lång tid.88 

3.3 Möjliga alternativ 

Det första och enklaste alternativet beträffande undervattenshotet, skulle vara att 

bortse från hotet och därmed vara beredd att ta eventuella konsekvenser av detta. Ett 
                                                        

86 MS/Exp./Op. avd. H Op T2, Utredning rörande sjöfartsskydd. (1954), s. 23-28; Ericson, Kuling längs kus-

ten, Minnen från åtta år som chef för marinen, s. 71. 

87 von Hofsten & Rosenius (red.), Kustflottan – De svenska sjöstridskrafterna under 1900-talet, s. 151-152; 

Wulf, Torgil, ”Sjöfartsskydd i atomåldern”, Tidskrift i sjöväsendet, 1958, s. 37-39. 

88 Wedin, Folke, Amiralitetskollegiets historia V, 1920-1968 (Stockholm: Liber Förlag, 1983), s. 163-164. 
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sådant förhållningssätt är dock inte möjligt, då både de marina företrädarna, såväl som 

högre chef i form av ÖB (trots Försvarsbeslutet 195889), från 1945 och fram till slutet av 

den här undersökta perioden, samtliga förespråkar att förmågan till sjöfartsskydd och 

ubåtsjakt skall finnas och att den skall utvecklas vidare.90 

 

Det andra alternativet skulle vara att med den nyligen utbildade personalen och den till-

förda utrustningen fortsätta och utifrån detta genomföra en nationell utveckling i takt 

med vad anslagen medger och låta nöja sig med detta. Att utvecklingen varit snabb och 

effektiv, med därpå följande goda resultat skulle kunna tala för detta alternativ. Här spe-

lar dock det tidigare nämnda faktumet att teknikutvecklingen (och därmed även taktik-

utvecklingen) håller ett mycket högt tempo under den aktuella tidsperioden. Detta hade 

mycket snart gjort sig påmint genom att motståndarens teknikutveckling snabbt gett 

konsekvensen att den egna förmågan blir omodern och otillräcklig. Särskilt besvärande 

bedöms utvecklingen av ubåtar med ett högre fartregister i undervattensläge. Det finns 

också ett grundläggande problem med numerären av fartyg med ubåtsjaktförmåga 

kopplat till detta alternativ - det är uppenbart utifrån alla utredningar och erfarenheter 

att marinen har för få ubåtsjaktenheter kopplat mot de tänkta och ställda uppgifterna. 

Det är också uppenbart att några större anskaffningsprojekt inte finns inom överskådlig 

tid. Vidare moderniseras inte heller alla de äldre fartyg som hade varit lämpliga för 

detta, beroende på den ekonomiska situationen som rådde för marinen och försvars-

makten under perioden.91 

                                                        

89 von Hofsten & Rosenius (red.), Kustflottan – De svenska sjöstridskrafterna under 1900-talet, s. 152. 

90 HKV/FS/Avd. A, H 38:21, Strategisk studie rörande Sveriges försvar efter andra världskrigets slut. (1945), 

s. 7; MS/Exp./Op. avd. H Op K 3:1 till K 3:9 (1949), Svar på CM H Op K 20 30/9-48, Särskilda åtgärder mot 

ubåtsfaran. (1948); MS/Exp./Op. avd. H Op T2, Utredning rörande sjöfartsskydd. (1954); MS/Exp./Op. avd.  

H Op O 101, Marinens helikopterkommitté, rapport nr 1. (1956), s. 10-11 samt följande yttranden över rap-

porten: H Op O 101:3 från CMDV; H Op O 101:4 från CMDN; H Op O 101:5 från CKF; H Op O 101:7 från CMDO; 

H Op O 101:9 från CMDS. (1956); MS/Exp./Op. avd. H Op O 100:2, Helikopterutredningen 1958, betänkande 

med förslag. (1958), s. 5, 21, 24; Ericson, Knopar på logglinan, s. 214; Ericson, Kuling längs kusten, Minnen 

från åtta år som chef för marinen, s. 110-111. 

91 von Hofsten & Rosenius (red.), Kustflottan – De svenska sjöstridskrafterna under 1900-talet, s. 149-152; 

MS/Exp./Op. avd. H Op T2, Utredning rörande sjöfartsskydd. (1954); Ericson, Kuling längs kusten, Minnen 

från åtta år som chef för marinen, s. 71-72, 81, 93, 121, 134 & 146-148. 



Örlogskapten Anders Hörnfeldt 2014-05-11  

HSU 12-14 

Sida 33 av 53 

 

 

Det tredje alternativet skulle vara att hämta kunskap och ny materiel från större nation-

er utomlands och på så vis, slippa egna dyra utvecklingskostnader, men också på detta 

sätt undvika att hamna på efterkälken både kunskapsmässigt och materiellt. Detta alter-

nativ är att se som en direkt fortsättning på det kraftfulla utvecklingsarbetet inom såväl 

taktikområdet, som teknikområdet, vilket skedde genom samarbetet med Storbritan-

nien från 1946 till 1949. Här visar sig också den svenska marinens för tidsperiodens ka-

rakteristiskt goda förmåga att inhämta kunskaper och influenser från utlandet och om-

sätta dem till nationell utveckling. Redan 1947 nämns i en skrivelse från CM för första 

gången helikoptrar som möjliga att utrusta med magnetometersensorer för att lokali-

sera ubåtar i uläge, samt att det finns fog för att införa helikoptrar i marinens ubåts-

jaktorganisation. Det är i samma tidsperiod som den brittiska flottan diskuterar möjlig-

heterna att utrusta helikoptrar med olika former av sensorer för att lokalisera ubåtar i 

uläge. Tidigare har utomlands främst flygplan med radarspaning eller optiskspaning an-

vänts för att spana efter ubåtar i ytläge. Även spaning mot ubåtar i uläge har skett med 

hjälp av passiva sonarbojar. I Sverige har man också erfarenhet av flygplan i ubåts-

jaktsammanhang mot ytgående ubåtar och periskop, men även av helikopterns före-

gångare, autogiron, som inhyrts för minspaning och övervakning av sjöfart under krigs-

åren 1939-45. En lång rad av rapporter, studieresor och utbildningar utomlands (främst 

i Frankrike, Storbritannien och USA) tillför också de tydliga influenserna om att ubåts-

jaktförmågans framtida utveckling starkt går hand i hand med helikopterförmåga.92

  

                                                        

92 MS/Exp./Org. avd. H Org O 3:25, Specialutredningar med anledning av Överbefälhavarens ”särskilda an-

visningar nr 2 rörande Flygvapnets krigsorganisation” (1945), sektion IV och bilaga 5; Llewellyn-Jones, 

Malcolm, The Royal Navy and Anti-Submarine Warfare 1917-1949 (Hoboken: Taylor & Francis, 2006), s. 

140; Eliasson, Roger, Marinflyget på västkusten (Göteborg: Kamratföreningen Yngve Blå, 2005), s. 20; 

Forshell, Anders, ”Helikoptern i det moderna kriget.”, Tidskrift i sjöväsendet, 1952, s.137; 

MS/Exp./Personalavdelningen, H Pers E 1:7, Rapport från tjänsteresa till U.S.A.(1953), bilaga 6, s. 2; 

MS/Exp./Op. avd. H Op T31 till T31:3, Orientering om ubåtsjakt med flyg. (1953); Ostkustens Marindi-

strikt/Stabsexpeditionen, H Und A 63, Marinattaché meddelande nr 6, 12//7 1954, Helikoptrar inom Kana-

densiska flottan. (1954); Ostkustens Marindistrikt/Stabsexp. H Op O 1:47, Rapport angående gjorda iaktta-

gelser och inhämtade upplysningar vid besök ombord å U.S. Destroyer Damate 8/8 1955. (1955); 

MS/Exp./Pers. avd. H Pers E 1:19, Kapten Ygge och löjtnant Blom med rapport från genomgången kurs vid 
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Genom att det såväl internt som externt fanns en acceptans och en vilja att genomföra 

alternativ fyra, så kom detta alternativ per automatik att falla ut som det godtagbara. Det 

var att se som en konsekvens av bl.a. CMs framsynta och pragmatiska hållning när det 

gällde att förbättra marinens förmågor med ny teknik, för att kompensera för mins-

kande numerär i fartygsbeståndet, men även ett sunt och nydanande förhållningssätt till 

utvecklingen från ministernivån.93 

3.4 Strategiska kostnader 

I alla valsituationer finns det kostnader som måste räknas in. Detsamma gäller i ämnet 

för uppsatsen beträffande utveckling eller inte av marinens ubåtsjaktförmåga. 

 

Det är uppenbart förknippat med stora svårigheter för en stat att hävda sitt oberoende 

som fri och självständig nation om den saknar förmågan att hävda det egna territoriet. 

Det är också mycket klart och tydligt vilka krav som ställs på en nation utifrån internat-

ionella folkrättsliga lagar, för att den skall få kalla sig för en fri och oberoende stat. I det 

svenska fallet är det extra tydligt att det finns krav som måste uppfyllas, då nationen 

aspirerar på att förhålla sig neutral i händelse av krig i vår omvärld. Rent juridiskt var 

Sverige sedan 1909 bunden av Haagkonvention nummer XIII, vilken man då hade ratifi-

cerat. Denna konvention behandlar neutrala staters skyldigheter respektive rättigheter i 

krigstid.94 

 

Erfarenheterna från andra världskriget talade sitt tydliga språk och det var ingen hem-

lighet att flottans bidrag till att Sverige hölls utanför kriget var både stort och kostsamt. I 

                                                                                                                                                                             

Norska Marinens Stabsskole. (1955); MS/Exp./Op. avd. H Op O 100:48, Marinattaché skrivelse nr 778, Angå-

ende helikoptrar för ubåtsjakt och minsvepning. (1953); MS/Exp./Pers. avd. H Pers E 3:14, Rapport över 

studieresa till Frankrike. (1956); MS/Exp./Op. avd. H Op O 100:11, Kompletterande rapport över studieresa i 

USA mars 1957. (1957); MS/Exp./Op. avd. H Op O 102:1, Rapport över helikopterstudier i USA mars 1957. 

(1957); MS/Exp./Pers. avd. H Pers E 3:1, Kaptenerna G L Eriksson och J a-son Ellsén med rapport över 

tjänstgöring i Storbritannien.(1957); MS/Exp./Pers. avd. H Pers E 3:12, Redogörelse för ”Naval Command 

Course for Senior Foreign Officers” vid U.S.Naval War College, Newport, R.I. (1958). 

93 Ericson, Kuling längs kusten, Minnen från åtta år som chef för marinen, s. 46-47, 93, 97 & 135; Norberg & 

Liander, Marinhelikoptern, s. 48-50 & 54; Eliasson, Marinflyget på västkusten, s. 20-21. 

94 Werner, Den blå boken, marina stridskrafter ur ett militärteoretiskt perspektiv, s. 207. 
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den rena neutralitetsaspekten genomförde flottan eskortering av 17 796 fartyg mellan 

1939 och 1945, och till detta kan läggas röjandet av 3 775 minor. Utöver de rena eskort-, 

konvojerings- och minröjningstjänsten, upptogs flottans tid med patrullering av 

territorialhavet, undsättande av flyktingar och därutöver ett allmänt stöd åt fiskerinä-

ringen och annan yrkesjöfart i kustbandet. Detta renderade i ett gångtidsuttag om 

674 131 timmar för örlogsflottans samlade fartygsbestånd. Det var mer legio än undan-

tag att det fanns för få fartyg tillgängliga för att lösa dessa omfattande och tidskrävande 

uppgifter, vilket även ÖB lät påtala ett flertal gånger under kriget.95   

 

Den socialdemokratiske försvarsministern Per Edvin Sköld gjorde två tydliga uttalanden 

om vikten och behovet av en väl fungerande flotta. Det första uttalandet hösten 1942 

löd: 

 

”Knappast någon del av vårt försvar har vi hittills under detta krig haft så påtagligt be-

hov av som flottan. Den frågan bör aldrig mer behöva ställas: Behöver vi en flotta? Så 

länge Sverige behöver ett försvar behöver det också en flotta.”96 

 

Det andra uttalandet gjordes våren 1945 och löd: 

 

”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.”97 

 

Även från den högsta militära ledningen fanns det klart och tydligt uttalat att det fanns 

ett behov av en modern och effektiv marin. ÖB räknade 1947 med att landet i händelse 

av krig skulle få hjälp utifrån och detta antagande var tydligt uttalat i den strategiska 

planeringen. Med anledning av landets militärgeografiska läge antogs stödet komma 

                                                        

95 Lagvall, Bertil, Flottans Neutralitetsvak 1939-1945 (Stockholm: Marinstaben, 1969), s. 120 & 175; Eric-

son & Starck ”Konteramiral Ericsons reservation till Försvarskommitténs betänkande med komplette-

rande uppsats om flottan och krigserfarenheterna”, Föreningen Sveriges Flottas Skriftserie no 23, s. 26. 

96 Lagvall, Bertil, Flottans Neutralitetsvak 1939-1945, s. 121. 

97 Haglund, Magnus, Flottan och det kalla kriget, Ett personligt perspektiv, s. 8. 
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med sjötransport, vilket därmed föranleder ett odiskutabelt behov av sjöfartsskydd och 

därmed även förmågan till ubåtsjakt. Denna uppfattning levde vidare hos den högre led-

ningen och även när marinen drabbades av kraftiga nedskärningar i försvarsbeslutet 

1958, och sjöfartsskyddet skulle nedprioriteras, fick man anskaffa helikoptrar och modi-

fiera äldre jagare till ubåtsjaktfregatter. Det skulle utifrån denna kontext vara uppenbart 

strategiskt ogynnsamt att sakna förmåga till sjöfartsskydd.98 

 

Detta sammantaget ger en tydlig bild av behovet av sjöfartsskydd i såväl neutralitet som 

i krig. Oavsett om nationen skall klara sig själv eller få stöd utifrån i händelse av ofred, 

vore det en mycket försvårande omständighet i det fall marinen saknar förmåga till sjö-

fartsskydd. I den strategiska kontexten för den studerade perioden är det därför uppen-

bart att fortsatt satsning på utveckling av ubåtsjakt är en prioriterad uppgift för mari-

nen. 

3.5 Det bästa alternativet 

Det finns i det undersökta materialet inga spår av att det första alternativet någonsin va-

rit aktuellt. Det första alternativet är även orealistiskt ur alla här undersökta rationella 

aspekter och därför kan det räknas bort och utgå ur resonemanget. De övriga alternati-

ven som presenteras är till innehållet relativt olika i tillvägagångssätt, men på kort sikt 

leder dock bägge två till acceptabla lösningar. Det finns emellertid en avgörande skillnad 

och det är att det andra alternativet i praktiken saknar en positiv utvecklingsförmåga 

och i huvudsak skulle leda till stagnation och stadigt minskad effekt, såväl kunskaps-

mässigt som materiellt. Det är bara det tredje alternativet som har en positiv utveckl-

ingsförmåga på såväl kort som lång sikt. Det är intressant att se att såväl politisk som 

högre militär nivå stödjer denna utvecklingsväg för marinen.  

 

Det rationella valet för marinen är ur alla aspekter alternativ tre. 

  

                                                        

98 MS/Exp./Chefens för Marinen, Försvarsutredning, Anförande av Amiral Ericson i Försvarskommittén i 

samband med Marinens dragning av alternativ 650. (1947), s. 6; von Hofsten & Rosenius (red.), Kustflottan 

– De svenska sjöstridskrafterna under 1900-talet, s. 134-135, 139 & 149-152;  
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4. Ubåtsjakthelikopterutvecklingen - internt maktkampsperspektiv 
I detta det fjärde kapitlet kommer det interna maktkampsperspektivet att analyseras 

med hjälp av det analytiska nät som formulerades i avsnitt 2.3. Syftet är att finna vilka 

drivkrafter som verkade bakom den svenska utvecklingen av helikopter med ubåts-

jaktförmåga. Författaren har utgått från att det fanns en intern maktkamp mellan de 

olika företrädarna för marinens olika funktionsområden och även i viss mån en makt-

kamp mellan de olika marinkommandona. Med detta antagande som bas, söks i empirin 

bevis för att spelet mellan funktionsområdena har bidragit till varför utvecklingen kom 

igång och ledde till det som slutligen blev en substantiell förmåga hos det nya marinfly-

get. 

 

I analysen av vilka som var de relevanta spelarna under Chefen för Marinen (CM) 

och/eller Chefen för Marinstaben (C MS), har författaren kommit fram till följande svar; 

Inspektören för Ubåtsvapnet (IUV), Inspektören för Torped- och mintjänsterna (ITM) 

(fr.o.m. 1955, tidigare två olika inspektörer, benämnda Inspektören för Minväsendet (IMV) 

respektive Inspektören för Torpedvapnet (ITV)), Chefen för Marinförvaltningen (CMF), 

Chefen för Kustflottan (CKF), Cheferna för de respektive Marinkommandona, Nord, Ost, 

Syd och Väst (CMKN, CMKO, CMKS, CMKV) (fr.o.m. 1957, tidigare benämnda Marindi-

strikt, med motsvarande förkortningar som t.ex. CMDO).99 Dessa funktionsföreträdare och 

områdesansvariga chefer har ofta haft ett stort inflytande över den marina utvecklingen 

och den marina organisationsutformningen och får därför ses som de mest inflytelserika 

aktörerna i spelet kring den marina utvecklingen under 1950-talet. Vissa av funktioner-

na har som framgår av den ovanstående texten, bytt namn under perioden. I syfte att 

minska förvirringen med flera olika förkortningar, ämnar författaren endast bruka de 

icke kursiva benämningarna. 

 

                                                        

99 Svensson, S. Artur, (red.), Svenska flottans historia, örlogsflottan i ord och bild från dess grundläggning 

under Gustav Vasa fram till våra dagar. Tredje bandet (Malmö: A.-B. Allhems förlag, 1945), s. 452-454; Kjel-

lander, Rune, Svenska Marinens Högre Chefer 1700-2005, Chefsbiografier och befattningsöversikter, samt 

Kungl Örlogsmannasällskapets ämbetsmän och ledamöter 1771-2005 (Stockholm: Probus Förlag HB, 2007), 

s. 193-196. 
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Följande operationaliserade frågeformulering ligger till grund för det analytiska nät, ge-

nom vilken empirin kommer att genomlysas: 

 

 Vilka spelare inom den marina organisationen var viktigast när de avgörande be-

sluten om att genomföra ubåtsjakthelikopterutvecklingen fattades?  

 Vilka var de faktorer som formade de inblandade spelarnas uppfattning beträf-

fande ubåtshotet och det marina vägvalet i ubåtsjakthelikopterfrågan? 

 Vilka var de vägval som förordades av spelarna beträffande ubåtshotet? 

 Vilka var de processer och kanaler som fanns tillgängliga för spelarna och vilka 

frågor ansågs viktiga inför eventuella vägval? 

 Vilken spelare gick segrande ur spelet och i så fall varför? 

4.1 Spelarna 

Den inledande analysen av vilka spelare som var relevanta pekar på de två inspektörer-

na med ansvar för undervattensdomänen, där IUV är huvudman för ubåts- och ubåts-

jakttjänsten, medan ITM (tidigare ITV och IMV) är ansvarig för torped- och mintjänsten. 

I den första utvecklingsomgången mellan 1945 och 1949 var initialt ITM ansvarig för 

ubåtsjakttjänsten, men fick redan 1947 lämna över ansvaret till IUV. I min egen kandi-

datuppsats från 2012, visade det sig att utvecklingen av ubåtsjaktförmågan i mångt och 

mycket berodde på en stark chef, kommendör Sten Weinberg, som i egenskap av IUV in-

såg behovet av en modern och effektiv ubåtsjaktförmåga. IUVs skäl var tvådelat, dels 

fanns det rationella behovet av en god förmåga till sjöfartsskydd av hänsyn till erfaren-

heterna från andra världskriget, dels var det behovet av en adekvat sparringpartner till 

de svenska ubåtarna. Att det egna ubåtsvapnet måste tränas för att undgå en motstån-

dares ubåtsjakt kan ses som en självklarhet idag, men får anses vara nydanande under 

1940-talet. I den här undersökta perioden kan en viss konkurrenssituation spåras i em-

pirin, där det pågår försök med såväl ubåtsjakt som minsvepning från helikopter, men 

det framgår med tydlighet att ubåtsjaktförmågan är den dimensionerande uppgiften, 

medan minsvepningsförmågan inte riktigt kommer till sin fulla rätt i helikoptersam-

manhanget. Det är även nu tydligt att IUV har stort intresse av att marinen besitter en 

modern ubåtsjaktförmåga som kan sparra mot ubåtarna. Andra spelare av intresse för 

detta arbete är främst CMKO i form av stabschefen, kommendören Henning Hammar-

gren (utbildad till både marin flygspanare och flygförare under 1920-talet), som är stark 
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förespråkare för helikoptrar i allmänhet. Det är också CMKO som får i uppdrag av CM att 

leda proverna med helikopter för marinens räkning. CM tillsätter också en helikopter-

kommitté under ledning av ITM, kommendör Gunnar Fogelberg, som får till uppgift att 

bl.a. göra studieresor utomlands. Det är av visst intresse att notera att flygvapnet klar-

gjort att man inte har något direkt intresse av helikoptrar, men CFV skickar en represen-

tant att delta i kommitténs arbete. Beträffande övriga marina chefer, finns de med i bak-

grunden - de kan t.ex. vara författare till reserapporter där information om helikopter-

användandet utomland återges. CM finns med som en positiv kraft i toppen på hierarkin, 

där han står för slutandet av överenskommelser med flygvapnet och utverkandet av 

medel för verksamheten från statsmakten.100 

 

De starkaste drivkrafterna finns hos CMKO, IUV och ITM. Det kan dock enligt författaren 

inte utpekas någon egentlig konkurrens mellan de olika marina företrädarna, varken om 

ekonomiska medel eller om vilka huvuduppgifter en helikopterverksamhet skall ha.  

4.2 Faktorer bakom uppfattningarna 

Författarens analys av arkivmaterialet visar inte på några divergerande uppfattningar 

mellan de intressanta spelarna. Det är dock inledningsvis tydligt att framförallt de två 
                                                        

100 Hörnfeldt, ”Ubåtsjaktförmågans utveckling i svenska flottan 1945 till 1949 - en analys av bakomliggande 

faktorer.” FHS Självständigt arbete i krigsvetenskap 15 hp, s. 23, 25 & 27-31; Norberg & Liander, Marinheli-

koptern, s. 48-50 & 54; Eliasson, Marinflyget på västkusten, s. 20-21; Wedin, Amiralitetskollegiets historia V, 

1920-1968, s. 140-142; MS/Exp./Pers. avd. H Pers E 1:7, Rapport från tjänsteresa till U.S.A.(1953), bilaga 6, 

s. 2; MS/Exp./Op. avd. H Op T31 till T31:3, Orientering om ubåtsjakt med flyg. (1953); Ostkustens Marindi-

strikt/Stabsexpeditionen, H Und A 63, Marinattaché meddelande nr 6, 12//7 1954, Helikoptrar inom Kana-

densiska flottan. (1954); Ostkustens Marindistrikt/Stabsexp. H Op O 1:47, Rapport angående gjorda iaktta-

gelser och inhämtade upplysningar vid besök ombord å U.S. Destroyer Damate 8/8 1955. (1955); 

MS/Exp./Pers. avd. H Pers E 1:19, Kapten Ygge och löjtnant Blom med rapport från genomgången kurs vid 

Norska Marinens Stabsskole. (1955); MS/Exp./Op. avd. H Op O 100:48, Marinattaché skrivelse nr 778, Angå-

ende helikoptrar för ubåtsjakt och minsvepning. (1953); MS/Exp./Pers. avd. H Pers E 3:14, Rapport över 

studieresa till Frankrike. (1956); MS/Exp./Op. avd. H Op O 100:11, Kompletterande rapport över studieresa i 

USA mars 1957. (1957); MS/Exp./Op. avd. H Op O 102:1, Rapport över helikopterstudier i USA mars 1957. 

(1957); MS/Exp./Pers. avd. H Pers E 3:1, Kaptenerna G L Eriksson och J a-son Ellsén med rapport över 

tjänstgöring i Storbritannien. (1957); MS/Exp./Pers. avd. H Pers E 3:12, Redogörelse för ”Naval Command 

Course for Senior Foreign Officers” vid U.S.Naval War College, Newport, R.I. (1958); Ericson, Kuling längs 

kusten, Minnen från åtta år som chef för marinen, s. 135. 
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inspektörerna har en viss skillnad i sitt inledande intresse för utnyttjandet av helikopt-

rar i marinen. IUV vill som nämnts tidigare ha så goda övningsbetingelser som möjligt 

för sina ubåtar, för att öka deras överlevnadschanser i krig, och som ubåtsman förstår 

han också vikten av att ha ett modernt och effektivt sjöfartsskydd. ITM har minröjning 

som en av sina huvuduppgifter och är av naturliga skäl mycket intresserad av att finna 

nya snabba, och för personalen säkra metoder för minröjning. Att det under försöks-

verksamheten sedan visar sig att helikoptern inte är så enkel att använda i minröjnings-

arbetet, är inte på något sätt en konsekvens av olika uppfattningar, utan av praktiska er-

farenheter.101 

4.3 Förordade vägval 

Det är från början en mycket allmän utprovning av helikopterverksamheten som ge-

nomförs. Behovet finns inom områdena, transport av material och personal (reservde-

lar, sjuka och skadade samt trupp), havsövervakning, minsvepning och ubåtsjakt. För-

söksverksamheten ledde till positiva utfall främst vad gäller ubåtsjakt, spaning, minröj-

ning och trupptransport. Liknande erfarenheter kunde erhållas från bl.a. USA, vilket 

styrkte de vägval som kom att rekommenderas av såväl Helikopterkommitténs rapport 

1956, som Helikopterutredningens betänkande med förslag 1958. Detta kom att ut-

mynna i en beställning på medeltunga ubåtsjakthelikoptrar från USA och uppsättandet 

av marinens helikopterorganisation.102 

4.4 Kanaler, processer och de viktigaste frågorna 

Det är utan betydande undantag de officiella linjevägarna med tjänsteskrivelser och 

rapporter etc. som utnyttjas under perioden. De viktigaste frågorna besvaras framförallt 

genom rapporter från marinattachéerna, genom reserapporter, och studier utomlands. 

All denna samlade information och kunskap utmynnar i de verkligt tunga dokumenten, 

nämligen helikopterkommitténs rapport 1956 och helikopterutredningens betänkande 

                                                        

101 MS/Exp./Op. avd. H Op O 101, Marinens helikopterkommitté, rapport nr 1. (1956), s. 10-21 & 80; 

MS/Exp./Op. avd. H Op O 100:2, Helikopterutredningen 1958, betänkande med förslag. (1958), s. 5, 8 & 21-

27. 

102 MS/Exp./Op. avd. H Op O 102:1, Rapport över helikopterstudier i USA mars 1957. (1957); MS/Exp./Op. 

avd. H Op O 101, Marinens helikopterkommitté, rapport nr 1. (1956), s. 10-21 & 80; MS/Exp./Op. avd. H Op 

O 100:2, Helikopterutredningen 1958, betänkande med förslag. (1958), s. 5, 8 & 21-27. 
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med förslag från 1958. Hela perioden präglas av en metodisk och tydlig utvecklingspro-

cess med utpekade ansvarsområden för samtliga inblandade. 

4.5 Vem var den segrande spelaren 

Denna avslutande fråga i studien av det interna maktkampsperspektivet har ställts i av-

sikt att kunna dra slutsatser kring vem eller vilka som de facto fick sin vilja igenom be-

träffande helikopteranskaffningen och vilka huvuduppgifter den svenska sjöoperativa 

helikopterns skulle ha. Undersökningen visar att det finns ett antal intressanta spelare, 

men att det inte finns någon riktig konkurrenssituation dem emellan. Det framstår som 

om det i huvudsak är rationella beslut grundade på resultat från försöksverksamheten 

som leder processen framåt. Den spelare som kan sägas ha vunnit i någon mån är än-

dock IUV, som får en fortsatt utveckling och modernisering inom ubåtsjaktområdet, vil-

ket gynnar utvecklingen även för ubåtsvapnet.  
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5. Svar på huvudfrågan, slutsatser och avslutning  
I de tidigare kapitlen av denna magisteruppsats har bakgrund, syfte och frågeställning, 

avgränsningar, metod och material, forskningsläge, disposition och förklaringsmodeller 

presenterats och klarlagts. Vidare har frågeställningarna för de två utnyttjade förkla-

ringsmodellerna operationaliserats och utvecklats till lämpliga analytiska nät. Med hjälp 

av respektive analytiska nät har empirin för de två förklaringsmodellerna analyserats. 

De två underfrågorna har sedan besvarats i kapitel tre och fyra.  

 

Syftet med denna magisteruppsats var att utröna vilka drivkrafter som låg bakom den 

stora ekonomiska och kunskapsmässiga ansträngningen att bygga upp ett modernt ma-

rinflyg innehållande sjöoperativa helikoptrar med bl.a. ubåtsjaktförmåga.  

 

I detta kapitel kommer nu de slutsatser och svar som erhållits ur respektive förkla-

ringsmodell att användas för att besvara uppsatsens huvudfrågeställning. 

 

Huvudfrågan som ställdes var: 

 

 Vilka var drivkrafterna bakom uppbyggnaden av sjöoperativ helikopter med 

ubåtsjaktförmåga under 1950-talet? 

 

Utvecklingen av en sjöoperativ ubåtsjakthelikopterförmåga under 1950-talet kan spåras 

till en rad olika faktorer. Den absolut tyngst vägande var kravet på att kunna upprätt-

hålla den territoriella integriteten i krig och i neutralitet, men även icke att förglömma i 

fred. Detta var en drivkraft som kan spåras från marinledningen, via försvarsledningen, 

ända upp till politisk nivå. Det är ingen slump att det här är den tyngsta faktorn, då 

samtliga beslutsfattare av intresse under den här perioden hade erfarenheterna från 

andra världskriget färskt i minnet med många personliga erfarenheter att återkoppla 

till. Dessa erfarenheter var i all huvudsak fortsatt relevanta för ett land med vårt militär-

geografiska läge, vilket får sägas mer likna läget för en ö-nation som Storbritannien, än 

för ett motsvarande europeiskt land med normal havskust. Riskerna med att komma till 

korta i den hastiga utvecklingen inom undervattensdomänen var därför också för dessa 

individer mer än uppenbara och skulle kunna äventyra nationens överlevnad på mer än 
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ett sätt. Det handlar inte bara om att säkra den svenska importsjöfarten, utan också om 

att säkerställa örlogsflottans operativa rörlighet, vilket är av vital taktisk och strategisk 

betydelse. Av materialet framgår också tydligt att det också fanns tankar kring eventu-

ella förstärkningar från väster i händelse av att riket skulle komma i trångomål. Detta 

har också tydligt framgått av materialet och är även väldokumenterat i modern tid.103 

Under perioden fanns också en ovilja hos statsmakterna att låta marinen modernisera 

äldre fartyg eller utveckla och bygga nya fartyg. Detta kan ses som irrationellt, men så 

var fallet. Det visade sig då att det var lättare att prova, utveckla och införa ett helikop-

tersystem som inte var lika personalkrävande som fartygen och som dessutom hade en 

större rörlighet och flexibilitet i jämförelse med stora fartyg av fregatt- eller jagartyp. 

 

En avgörande faktor i sammanhanget, när det handlar om en utveckling av denna speci-

fika karaktär med ett brett användningsområde inom den marina arenan, är att det en-

bart är de marina företrädarna med djup specialistkompetens, som kan fånga upp och 

driva ett sådant ”försvarsgrensprojekt”, där den direkta nyttan för de andra riktiga för-

svarsgrenarna är på gränsen till obefintlig. Det är i denna kontext det hade varit möjligt 

att misstänka eventuell intern konkurrens och maktkamp. En strid beträffande huvud-

uppgiften skulle absolut kunnat inträffa, t.ex. kunde ITM ha drivit behovet av minröj-

ningsförmåga med helikopter till sin spets, med hänvisning till erfarenheterna från den 

omfattande efterkrigsminsvepningen av svenska vatten, där riskerna för de svenska 

minsveparbesättningarna var mycket hög. Detta hade då kunnat leda till att IUV tvingats 

slåss för sin uppfattning om att den svenska ubåtsjaktförmågan måste stärkas ur 

aspekten sjöfartsskydd, med hänvisning till uppbyggnaden av den sovjetiska ubåts-

kapaciteten i Östersjön, samt att ubåtssystemet även behövde en ännu vassare spar-

ringpartner än vad ytfartygen kunde erbjuda. Det är i detta sammanhang som profess-

ionalismen hos de marina företrädarna verkligen visade sig i sin prydno. Här är det 

kopplingarna till det långsiktiga utvecklingsprojektet med den mångfacetterade utprov-

ningsperioden, vilken fortgick under många år, som gör sig påmind. Mängder med olika 

sensorer och system för marina uppgifter provades och det förtjänar att poängtera att 

                                                        

103 Holmström, Mikael, Den dolda alliansen - Sveriges hemliga NATO-förbindelser (Stockholm: Atlantis, 

2011), s. 107-111 & 112-114; SOU 1994:11 Om kriget kommit… Förberedelser för mottagande av militärt 

bistånd 1949-1969 (Stockholm: Fritzes, 1994), s. 181-182, 301-304 & 307-308. 
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resultatet av detta blev nyckeln till framgång. De marina nyckelspelarna accepterar 

nämligen på ett förnuftigt och rationellt sätt resultatet från dessa prov och låter dessu-

tom erfarenheter från utlandet förstärka och bekräfta resultaten.  

 

Det kan vara på sin plats att i sammanhanget nämna att det inte var ett kort och enkelt 

projekt, utan ett verkligt välorganiserat och prövande arbete som löpte över hela sex år. 

Prover inom såväl, ubåtsjakt, minsvepning, radarytmålsspaning och trupptransport ge-

nomfördes med olika helikoptertyper och med olika ambitionsnivå.104 Resultatet från 

alla dessa prover kom att lägga grunden för en marin helikopterorganisation. Hela 

denna omfattande provverksamhet leddes på ett mycket professionellt sätt av chefen för 

Ostkustens marindistrikt/Marin-kommando ost. All denna kraft och fokusering på ut-

vecklingen ledde slutligen fram till ett riksdagsbeslut om uppsättande av ett marint he-

likopterförband. Det nyuppsatta helikopterförbandet, 1.helikopterdivisionen, kom med 

anledning av de goda erfarenheterna från prov och försöksverksamheten att organiseras 

med Ostkustens marinkommando som huvudman.  

 

Det kan i arkivmaterialet och i övrig historiebeskrivning konstateras att det var genom 

innovativa och framsynta individuella nyckelspelare i den marina organisationen, som 

t.ex. stabschefen vid Ostkustens marindistrikt/Marinkommando Ost, kommendören 

Henning Hammargren och ITM, kommendörerna Anders Forshell och Gunnar Fogelberg, 

samt UIV, kommendörerna Gunnar Landström och Gustav Lindgren som ett så kompli-

cerat och nydanande projekt som detta kunde drivas igenom.105 Det finns också en ge-

nomgående huvudaktör, med den slutgiltiga makten under processens gång och det är 

CM, viceamiralen Stig H:son Ericson, som i mer än ett avseende hade ett tungt avtryck på 

den moderna utvecklingen. CM styrdes av rationella skäl och en stark övertygelse om 

vad som skulle kunna tillföra marinen en förbättrad förmåga trots brist på nya fartyg. 

Avsaknaden av intern maktkamp kan också vara ett tecken på det kraftfulla och tydliga 

ledarskap som CM utövade under den studerade tidsperioden.  

 

                                                        

104 MS/Exp./Op. avd. H Op 101:12, Prov med utrustningsmateriel för helikoptrar. (1956). 

105 Kjellander, Svenska Marinens Högre Chefer 1700-2005, Chefsbiografier och befattningsöversikter, samt 

Kungl Örlogsmannasällskapets ämbetsmän och ledamöter 1771-2005, s. 193-194. 
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Med detta har författaren besvarat huvudfrågan, där det framgår att det var rationella 

drivkrafter som var de tongivande faktorerna och därmed var det med det rationella 

perspektivet som den starka förklaringskraften till drivkrafterna bakom utvecklingen 

fanns. Den svaga, på gränsen till obefintliga, förklaringskraften hos det interna makt-

kampsperspektivet, visar att det var en homogen marinledning med gemensam målbild 

och ambition som ledde utvecklingen. Genom att författaren tillåter de bägge perspekti-

ven att förstärka varandra och tillsammans formulera svaret på huvudfrågan, kan ett 

något bättre svar erhållas, än enbart svaret från det rationella perspektivet. Detta be-

kräftar i delar det resonemang som tidigare förts i denna uppsats. 

5.1 Avslutande diskussion 

I det bakomliggande syftet till arbetet med denna vetenskapliga uppsats antog författa-

ren att det fanns en konkurrens mellan de bägge perspektiven från Allisons teorimodell 

och att ett av de två perspektiven skulle ha en starkare förmåga att förklara drivkrafter-

na bakom utvecklingen. I denna avslutande diskussion hamnar författaren i ett lite likar-

tat läge med den tidigare kandidatuppsatsen från 2012 och Edlings uppsats från 2010, 

där det finns viss förklaringskraft i bägge perspektiven. Dock är den största likheten i 

denna uppsats att finna i Wallenburgs uppsats från 2013, där det framgår att det ration-

ella perspektivet är det starkare och perspektivet med intern maktkamp har en svagare 

förklaringskraft och endast till en liten del kan anses ha haft inverkan på utvecklingen. 

Att Allison teori med olika perspektiv kan anses fungera som en förklaringsmodell för 

denna typ av studier är dock återigen bevisat. Det är inget som hindrar att de olika per-

spektiven kan förstärka varandra och ge en gemensam förklaringskraft och därmed en 

fullständigare bild av ett händelseförlopp. Med detta som slutsats, får alltså de bägge 

perspektiven komplettera varandra och i den mån det går gemensamt förklara drivkraf-

terna bakom utvecklingen av sjöoperativhelikopter med ubåtsjaktförmåga, vilket skett 

här ovanstående.  

5.2 Förslag på fortsatt forskning 

Det är författarens förhoppning att alla forskningsarbeten som gjorts de senaste åren 

kring ämnet ubåtsjakt inklusive det här avslutade arbetet, gemensamt skall bygga upp 

en heltäckande bild av bakomliggande orsaker och drivkrafter till den svenska ubåts-

jaktförmågeutvecklingen. Därigenom skulle en stomme och förklarande bottenplatta in-
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för en framtida bok om den svenska ubåtsjaktens födelse och utveckling från begynnel-

sen fram till vår tid kunna skapas. Ett sådant verk skulle förhoppningsvis kunna öka de-

lar av statsmakternas och befolkningens förståelsen för och vikten av ubåtsjaktförmåga 

och förmågan till sjöfartsskydd, för att på detta sätt skapa bättre förutsättningar för 

densamma. 

5.3 Efterord 

Sist av allt önskar författaren ge en personlig bild av slutet på den beskrivna utveckling-

en. Det var med sorg i hjärtat som författaren i egenskap av stridsledningsofficer om-

bord på korvetten HMS Gävle, under ett ubåtsjaktmoment hösten 2005, tog emot heli-

kopterrotens anmälan i området, då det sannolikt var sista gången som en fungerande 

utomskärsstridsgrupp samövade inom överskådlig framtid. De sista passen med rote 

sjöoperativ helikopter med ubåtsjaktförmåga kom dock att flygas hösten 2006 och med 

singelmaskin i januari 2007, detta missade författaren tyvärr då HMS Gävle befann sig i 

Medelhavet inom ramen för det svenska deltagandet i FNs marina styrka utanför Liba-

non. Fortfarande kan inget definitivt budskap lämnas om när nästa generation sjöopera-

tiv helikopter kommer att vara operativ och kunna flyga i ubåtsjaktsammanhang. Det 

finns möjligheten att roteuppträdande med begränsad förmåga kan flygas under 2016 

(tio år efter det senaste tillfället) och att full operativ förmåga kan vara uppnådd runt 

2019-2020.106 Här kommer det att krävas hårt arbete och gemensamma marina an-

strängningar för att återta och vidareutveckla den avancerade ubåtsjakthelikopterför-

måga som en gång byggdes upp av pionjärerna på 1950-talet. 

  

                                                        

106 Löjtnant Peter Kjellgren, 3.helikopterskvadronen, 32.divisionen, Kallinge, telefonintervju 2014-05-08; 

Westerlund, ”Återuppbyggnaden av sjöoperativ helikopterförmåga”, s. 134. 
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