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Abstrakt 
 
Syftet med denna studie är att undersöka huruvida den tyska ubåtskrigföringen under andra 

världskriget använde sig av sjökrigsmetoder som beskrevs av Sir Julian Corbett i början av 

1900-talet. För att testa Corbetts teorier studeras slaget om Atlanten 1939 – 1945 som ett 

empiriskt fall. 

Frågeställningen i denna rapport är: Vilka likheter och/eller skillnader finns mellan Sir Julian 

Corbetts sjökrigsmetoder och det tyska ubåtsvapens agerande under slaget om Atlanten? 

Metoden som används för denna undersökning är en komparativ metod där slaget om 

Atlanten studeras som ett fall. Resultatet visar att det finns en del likheter men också 

skillnader mellan tyskarnas ubåtskrigföring och Corbetts teorier. Corbett menar att syftet med 

all sjökrigföring är att alltid direkt eller indirekt säkra ett sjöherravälde eller att hindra 

motståndaren från att säkra den. Det tyska ubåtsvapnet försökte aldrig att etablera ett 

sjöherravälde utan valde att bestrida och neka britterna ett sådant. Detta gjorde de genom 

Corbetts metoder fleet in being, nålsticksoperationer och sjöfartskrig. Resultatet visar på en 

skillnad i metod gällande sjöfartskrig då Corbett menar att den effektivaste metoden är att 

anfalla fiendens hamninlopp och terminaler medan det tyska ubåtsvapnet bedrev sjöfartskrig 

ute på öppet hav med goda resultat. 
 

Nyckelord: Vargflockstaktik, Slaget om Atlanten, tysk ubåtskrigföring, andra världskriget, 

marin historia, Sir Julian Corbett.  

 

 

Abstract  

 

The purpose of this study is to examine whether the German submarine warfare during the 

World War II used the principles of maritime strategy described by Sir Julian Corbett during 

the early 1900s. The Battle of the Atlantic will be used as an empirical case to test Corbett’s 

theories. The issue addressed in this report: What similarities and/or differences exist between 

Sir Julian Corbett’s maritime strategy and the German submarine actions during the Battle of 

the Atlantic? The method used for this study is a comparative method and the Battle of the 

Atlantic is studied as a case. The result shows that there are some similarities but also 

differences between the German submarine warfare and Corbett's theories. Corbett believes 

that the purpose of all naval warfare is to always directly or indirectly secure a sea command 

or to prevent the opponent from securing it. The German submarine force never tried to 

establish a sea command but chose to deny the British Navy and establishment of one. They 

did this by Corbett methods fleet in being, minor counter attacks and attack of trade. The 

results show a difference in the approach regarding maritime war. Corbett believes that the 

most effective approach is to attack the enemy's harbour and terminals while the German 

submarine force conducted maritime war on the high seas with good results. 

 

 

 

Keywords: Wolf pack tactics, battle of the Atlantic sea, submarine warfare, Second World 

War, naval history, Sir Julian Corbett 
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
 

Den brittiska flottan Royal Navy har i hundratals år varit världens mäktigaste flotta. Under 

alla dessa år har målet med den brittiska sjökrigföringen varit att förstöra fiendens flotta och 

göra den oförmögen att skydda sina egna fartyg samt att anfalla de brittiska handelsfartygen. 

Ett av de många skälen till Royal Navys starka ställningen gentemot andra flottor i världen är 

deras förhållning att ett brittiskt örlogsfartyg alltid kommer att anfalla oavsett oddsen. 

Historien är fylld med exempel på brittisk vilja att ta till striden och detta har varit en 

ledstjärna för samtliga brittiska befälhavare.
1
 

I och med utbrottet av andra världskriget påbörjade den tyska marinen en intensiv 

ubåtskrigföring av den brittiska sjöhandelstrafiken. Tyskarnas målsättning var att strypa 

Storbritanniens flöde av resurser och förnödenheter i syfte att svälta ut nationen och på så sätt 

tvinga fram en fred så att tyskarna kunde lägga sin fokus mot öst.  

Som ovan nämns var Royal Navy indoktrinerad att alltid anfalla. I början av 1900-talet 

utvecklade och antog de även en strategisk doktrin som hade sin grund i Sir Julian Corbetts 

teorier om sjöherravälde.
2
  

Med detta förhållningssätt som bas för sitt strategiska agerande blev det mycket svårt för 

britterna att möta det tyska ubåtshotet. Tyskarna stred inte så som britterna var vana vid. 

Istället för att anfalla deras örlogsfartyg riktade ubåtarna sig in på att enbart sänka 

handelsfartyg. Dessutom brydde sig inte tyskarna alls om vem som hade ett sjöherravälde, 

vilket stred helt mot britternas principer.
 3

 

Denna kamp mellan brittiska Royal Navy och det tyska Kriegsmarines ubåtar kom att bli känt 

som ”Slaget om Atlanten”. 

Jag har valt att skriva om det tyska ubåtsvapnet under andra världskriget då det i min roll som 

blivande sjöofficer ligger ett intresse i att förstå och ha kunskaper om modern 

ubåtskrigsföring. Eftersom det i modern tid inte har skett större ubåtsstrider har jag valt att 

undersöka de tyska ubåtarnas taktik under andra världskriget. Det jag intresserar mig för är 

hur deras ”vargflockstaktik” var uppbyggd samt att urskilja ifall det finns paralleller mellan 

det tyska ubåtsvapnets agerande och Sir Julian Corbetts teorier om sjöherravälde till sjöss.  

Edith Blomqvist, kadett på försvarshögskolan, analyserar i sin uppsats ”Sjöherravälde, 

Corbetts teorier inom ramen för modern ubåtskrigföring” huruvida Corbetts sjökrigsmetoder 

är relevanta för offensiv ubåtskrigföring. Slutsatsen som dras i arbetet är att de teorier som 

Corbett definierade om sjökrigsmetoder fortfarande är relevanta för den moderna 

ubåtskrigföringen samt att teorierna har blivit tidlösa då den tekniska utvecklingen går i linje 

med Corbetts sjökrigsmetoder. 

I och med att Corbetts teorier inte berör ubåten som ett vapen till sjöss är det enligt min 

uppfattning desto mer intressant att se om det går att applicera hans teorier på den tyska 

taktikutvecklingen. 

Corbetts teorier handlar mestadels om att etablera ett sjöherravälde. För att lyckas med att 

etablera ett sjöherravälde menar Corbett att det krävs en numerär överlägsenhet. Men den 

tyska vargflockstaktiken visar på att en underlägsen part fortfarande kan få igenom sina 

militärtaktiska mål gentemot en överlägsen part. Att dra lärdom av tyskarnas uppförande 

under Slaget om Atlanten kan vara av vikt för dagens flottor. Särskilt den svenska marinen, då 

den förmodligen kommer vara en numerärt underlägsen part i en konflikt.  

                                                        
1 Tamelander, Michael & Hård af Segerstad, Jonas, Havets vargar (Lund: Historiska Media, 2005), sid. 91 
2 Smedberg, Marco: Om sjökriget (Stockholm: Page One Publishing AB, 1996), sid. 78 
3 Tamelander, Michael & Hård af Segerstad, Jonas, Havets vargar, sid. 91 
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1.2 Problemformulering 
 
När Sir Julian Corbett skrev sitt verk ”Some principles of maritime history” hade ubåten inte 

fått någon operativ roll och var fortfarande i utvecklingsstadiet. Idag är ubåten ett fruktat 

vapen som kan ligga dolt under ytan i flera månader. Dess vapenarsenal har även förbättrats 

markant med åren och utgör nu ett hot till alla fartyg som färdas på haven. Vetskapen att det 

finns en ubåt i området gör att motståndaren inte kan ignorera detta hot utan måste handla 

efter det. Man kan säga att ubåten utgör en ”fleet in being” så fort den lämnar ytan och 

uppträder dolt. Den har även naturliga förutsättningar till att genomföra nålsticksoperationer. 

Dessa faktorer gör att ubåten är en mycket lämplig plattform till att genomföra alla Corbetts 

sjökrigsmetoder.  

Tidigare forskning har gjorts där man har kopplat ubåten som medel för att genomföra 

Corbetts sjökrigsmetoder och forskningen har visat att ubåten kan användas i princip samtliga 

metoder. Enligt Corbett behöver man vara numerärt överlägsen för att kunna etablera ett 

sjöherravälde. Det är därför denna studies syfte att analysera huruvida det är möjligt att som  

underlägsen part använda sig av Corbetts teorier om sjökrigsmetoder för att bekämpa en 

överlägsen motståndare. Som underlägsen styrka har jag valt att analysera det tyska 

ubåtsvapnet under Slaget om Atlanten. De slutsatser som detta arbete kommer fram till kan 

bidra till intressant lärdom för nutida underlägsna marina styrkor, såsom svenska marinen.   

 

1.3 Syfte och frågeställning 
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida den tyska ubåtskrigföringen under andra 

världskriget använde sig av de sjökrigsmetoder som beskrevs av Sir Julian Corbett i början av 

1900-talet. 

 

Vilket leder ner till frågeställningen: 

 

 Vilka likheter och/eller skillnader finns mellan Sir Julian Corbetts sjökrigsmetoder och 

det tyska ubåtsvapens agerande under slaget om Atlanten? 

1.4 Avgränsning 
 
Jag har valt att avgränsa mig till att enbart beröra ubåtskriget under slaget om Atlanten under 

åren 1939 till 1942. Detta på grund av att det inte förekommit större fall av ubåtsstrider efter 

andra världskriget.  Avgränsingen i åren har gjorts för att inte ta upp en för stor tidsaspekt 

samt att den tyska ubåtskrigföringen var som mest effektiv under denna period. Efter 1942 

fick de brittiska styrkorna överhand mot ubåtarna och dess taktik fallerade. Därför är perioden 

efter 1942 inte intressant för denna undersökning då jag enbart vill beröra vargflockstaktiken. 

Arbetet kommer att belysa ubåtsanfall mot ytfartyg och inte strider mellan ubåtar.  

 

1.5  Tidigare forskning/forskningsläge 
 

Marco Smedberg beskriver i sin bok ”Om sjökriget” de olika principerna i sjökrigföring. 

Dessa principer är generella och allmänt erkända bland många av världens mariner. Syftet 

med Smedbergs verk är att den skall vara ett utbildningshjälpmedel för marintaktik vid 

officersutbildningen på försvarshögskolan. Principerna som beskrivs i boken är följande: sätt 

upp ett mål och håll fast vid det, god anda, offensivt handlande, säkerhet, överraskning, 



Försvarshögskolan 

Flgkd Marko Grbavac 2014-05-23 OP 10-13 

6 
 

samordning, kraftsamling, stridsekonomi, taktikanpassning och lämplig organisation. 

Förutom de tidigare beskrivna principerna skildras även olika historiska sjöoperativa 

verksamheter där marina styrkor har haft en avgörande roll. Vidare kopplas varje 

grundprincip med en av dessa händelser. Detta för att få en bättre förståelse om principerna i 

praktiken. Smedberg tar upp händelsen i Scapa Flow, som en operation där största vikten låg 

på principen överraskning. Operationen utfördes genom det som Corbett kallar för 

nålsticksoperation, som bygger på att utnyttja överraskningsmomentet till fullo. Smedberg 

menar att händelsen i Scapa Flow är ett tydligt exempel på att en noggrann planering och ett 

djärvt utförande kan leda till stora framgångar tack vare principen överraskning. 

Till denna studie har även två uppsatser som berör Corbetts teorier om sjöherravälde till sjöss 

identifierats. Örlogskapten Axel Oweling undersöker i sin uppsats ”Sjökrigsmetoder förr och 

nu” huruvida den moderna sjökrigföringen använder sig av de sjökrigsmetoder som 

teoretikern Sir Julian Corbett myntade i början av 1900-talet. Oweling kommer fram till 

slutsatsen att Corbetts sjökrigsmetoder fortfarande används i moderna krig, men med en något 

annorlunda tillämpning. Detta på grund av den taktiska utvecklingen som har skett med tiden. 

En ytterligare slutsats i Owelings arbete visar på är att den teknologiska utvecklingen har gjort 

att grunderna i Corbetts metoder lever kvar i modern sjökrigsföring men att den utövas på ett 

annorlunda sätt och medel. Detta på grund av att vapen och plattformar har förbättrats med 

tiden.  

Edith Blomqvist, officersstuderande vid Försvarshögskolan, knyter an till Axel Owelings 

uppsats genom att applicera Corbetts teorier mot modern ubåtskrigföring. I sin uppsats 

”Sjöherravälde, Corbetts teorier inom ramen för modern ubåtskrigföring” lägger hon fokus på 

de metoder som Corbett beskriver för sjöherravälde: avgörande slag, blockad, fleet in being, 

nålsticksoperationer, försvar mot landstigning, sjöfartskrig, amfibieoperationer samt stödjande 

av expeditionsstyrkor. Med dessa metoder i grund kopplar hon dem med offensiv modern 

ubåtskrigföring.  

Den slutsats som dras i Blomqvist uppsats är att Corbetts metoder avgörande slag, 

nålsticksoperationer, fleet in being samt sjöfartskrig fortfarande tillämpas i allra högsta grad i 

den moderna ubåtskrigföringen. En annan slutsats som arbetet kommer fram till är att 

Corbetts teorier är applicerbara på offensiv modern ubåtskrigföring mot ytfartyg samt att 

Corbetts teorier är tidlösa då den tekniska utvecklingen går i linje med de sjökrigsmetoder 

som Corbett definierade. Det som inte tas upp av tidigare forskning är ifall en underlägsen 

part kan använda ubåten som medel för att bekämpa en överlägsen motståndare. 

Denna uppsats kommer därför att bygga vidare på Edith Blomqvists uppsats ”Sjöherravälde, 

Corbetts teorier inom ramen för modern ubåtskrigföring” där en analys kommer att göras 

huruvida en underlägsen part kan använda ubåten som ett medel för att bekämpa en 

överlägsen motståndare. På så sätt breddas denna forskning om Corbetts teorier inom ramen 

för ubåtskrigföring.  
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1.6 Centrala begrepp 
 
 

I texten nedan definieras, enligt Försvarsmaktens doktrin för marina operationer, några av för 

den här studien mest centrala begrepp så som sjöherravälde, fleet in being, blockad samt 

sjöfartskrig.  

Sjöherravälde innebär möjligheten att använda havet till sina egna syften och samtidigt hindra 

motståndaren till att göra detsamma. Kallas i modernare termer för kontroll över maritima 

områden.
4
 

Fleet in being definieras i ”Doktrin för marina operationer” på följande sätt: när en nation inte 

har marin överlägsenhet och möter en överlägsen motståndare kan nationen välja eller tvingas 

till att utöva fleet in being. Denna metod innebär att den underlägsna marina styrkan undviker 

konfrontation med motståndarens styrkor och på detta sätt ändå utgöra ett hot mot dem. Detta 

gör att motståndaren måste avdela resurser mot hotet vilket leder till att komplicera 

handlingsalternativen för motståndaren.
5
 

Blockad är en operation som syftar till att nå kontroll över havet eller för att neka 

motståndaren tillträde. I krigstid används blockad till att strypa flödet av motståndarens 

handelssjöfart samt trupp- och underhållstransporter i syfte att neka motståndaren de resurser 

han behöver för att fortsätta kriget. Strategiskt kan blockad även användas till sanktioner mot 

en nation.
6
 

Sjöfartskrig innebär ett ihållande anfall mot en nations sjötransporter, vilket kan leda till att 

dess förstärkningar uteblir eller binds upp.
7
 

1.7 Dispostion 
 
I studiens inledande del beskrivs bakgrunden till den valda undersökningens område, syfte 

och problemformulering samt avgränsning. Centrala begrepp belyses med syfte att underlätta 

för läsaren att förstå de termer som kommer att användas i rapporten. Vidare i texten redogörs 

det för metod samt urval. Därefter beskrivs sjökrigets grunder utifrån Sir Julian Corbetts 

teorier om sjökrigföring. Vidare tas slaget om Atlanten upp, som en fallstudie som analyserar 

den tyska sidan av konflikten. Avslutningsvis diskuteras likheter och/eller skillnader mellan 

den tyska ubåtskrigföringen och Sir Julian Corbetts teorier om sjökrigföring. 

 
 
 

                                                        
4 Försvarsmakten: Doktrin för marina operationer (Stockholm: Försvarsmakten, 2005), sid. 49 
5 Ibid, sid. 50 
6 Ibid, sid. 66 
7 Ibid, sid. 50 
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2. METOD  

2.1  Övergripande forskningsdesign 
 
Utifrån studiens syfte och frågeställning har en komparativ metod med fokus på fallet slaget 

om Atlanten varit relevant som vetenskaplig metod att använda i denna undersökning.  

I och med detta att min fokus i denna undersökning ligger i att hitta likheter och/eller 

skillnader mellan Corbetts sjökrigsmetoder och det tyska ubåtsvapnets taktiska agerande 

under slaget om Atlanten har det varit relevant att tillämpa en deskriptiv komparativ metod.  

Enligt Denk har den första typen av komparativa studier deskriptiva syften. Författaren menar 

att studier med deskriptiva syften skildrar politiska objekt och händelser i antingen ett 

speciellt land eller i en grupp av länder.
8
  

I detta fall skildras händelsen slaget om Atlanten. Att jämföra är enligt Denk ett sätt att tänka 

där både psykologiska och vetenskapliga föreställningar skapas genom jämförelse. Det är 

genom kontraster som objekt i omgivningen uppfattas. Denk menar vidare att likheter och 

skillnader uppstår när olika objekt jämförs. Enligt honom upptäcks också på samma sätt 

relationer och mönster som sedan kan generaliseras i typologier och teorier.
9
 

Jag har i den här undersökningen tittat på likheter och skillnader mellan Sir Julian Corbetts 

teori om sjökrigsmetoder och det tyska ubåtsvapnets taktiska uppträdande under slaget om 

Atlanten. Genom att tillämpa komparativ metod och jämföra Corbetts teorier med det tyska 

ubåtsvapnet har jag kommit fram till att det finns ett samband mellan dessa två fenomen. Det 

finns dock en problematik och begränsning i min komparativa analys. Detta är att det är svårt 

att avgöra huruvida det föreligger ett verkligt samband mellan dessa två fenomen.  

Ytterligare en begränsning, som kan uppstå i samband med komparativa studier är att det kan 

finnas utomstående faktorer som inte ingår i analysen men som direkt eller indirekt kan ha 

påverkat fallet.  

Enligt Denk kallas de faktorer som inte ingår i analysen för exogena faktorer. Vissa av dessa 

faktorer har enligt författaren troligen ingen betydelse, medan andra kan påverka faktorerna i 

analysen. Därför måste resultat av komparativa analyser ibland ges reservation för eventuell 

påverkan av exogena faktorer.
10

 

Som det redan har nämnts ovan har uppmärksamheten i denna undersökning riktats mot 

händelsen slaget om Atlanten. Denna specifika händelse har jag valt att använda som ett fall i 

min analys. Fallet har används som grund till min komparativa undersökning till att urskilja 

eventuella likheter och/eller skillnader mellan Corbetts sjökrigsmetoder och det tyska 

ubåtsvapnet.  

Fallstudie eller ”case studies” har blivit till efter latinets ”casus”, vilket betyder just fall. Inom 

forskningen finns det olika sätt att definiera vad som just är ett fall. Detta illustreras i följande 

citat: 

 
Vid fallstudier är det särskilt två kännetecken som är gemensamma: en avgränsning av vad som ingår i 

fallet och vad som ligger utanför, samt en ingående beskrivning av det definierade fallet. Det avgörande 

är att forskaren får fram det säregna och väsentliga med det enskilda fallet. Fallstudier är kort sagt att 

samla mycket information (data) om ett avgränsat fenomen (fallet).
11

 

  

                                                        
8 Denk, Thomas: Komparativ metod – förståelse genom jämförelse (Lund: Studentlitteratur, 2002), s. 8 
9 Ibid, sid. 114 
10 Ibid, sid. 75 
11 Johannessen, Asbjørn & Tufte, Per Arne: Introduktion till samhällsvetenskaplig metod (Malmö, Liber AB, 

2003), sid. 56 
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Enligt den ovan citerade källan kan fallet, förutom en eller några få individer, även vara en 

händelse. Denna studie handlar om fenomenet slaget om Atlanten, vilket ingår i fallet. 

En fallstudie kan ha olika avsikter. Den kan vara beskrivande, det vill säga deskriptiv, 

förklarande samt undersökande eller explorativ.
12

 

Enligt min tolkning av metodlitteraturen är denna studie av en deskriptiv karaktär. 

En begränsning beträffande fallstudier inbegriper enligt Merriam frågor om reliabilitet, 

validitet och generaliserbarhet.
13

 

I och med detta att jag har gjort en noggrann beskrivning av de grundläggande begreppen i 

undersökningen och hur jag har samlat in, analyserat och tolkat informationen anser jag att 

studiens reliabilitet och validitet bör vara goda. Däremot kan det finnas begränsningar i att 

generalisera resultatet i min undersökning. Detta på grund av att jag har riktat 

uppmärksamheten mot enbart ett fall, nämligen slaget om Atlanten. För att kunna dra några 

generella slutsatser skulle flera olika fall behöva analyseras under andra världskriget där det 

tyska ubåtsvapnet har varit inblandade.  

Jag har ändå valt att använda mig av enbart en fallstudie då slaget om Atlanten var det största 

sjöslaget under andra världskriget och då ubåten var som mest framgångsrik som en 

vapenplattform.  

 

2.2 Val och insamling av material 
 
Urvalsprocessen för denna studie har skett i olika steg. I enlighet med Forsberg och 

Wengström har jag identifierat ett intresseområde och definierat sökord.  

Enligt de ovan nämnda författarna kan forskaren söka information genom att läsa 

innehållsförteckningen i publicerade vetenskapliga artiklar inom det valda ämnesområdet.
14

 

De databaser som har använts för att finna relevant litteratur för denna studie har varit One 

Search, DiVA och LIBRIS.  

I dessa databaser har litteraturen till studien sökts efter följande nyckelord: Vargflockstaktik, 

Slaget om Atlanten, tysk ubåtskrigföring, andra världskriget, marin historia, Sir Julian 

Corbett.  

Under det sista steget har jag gjort en kvalitetsvärdering av litteraturen där jag har valt ut de 

relevanta källor som täcker området Slaget om Atlanten, det tyska ubåtsvapnet samt Corbetts 

teorier.  

Förutom den litteratur som täcker intresseområdet har jag även använt mig av olika metod 

böcker. Detta för att uppfylla kraven för ett vetenskapligt rapportskrivande, men även för att 

få en större insikt i det vetenskapliga tänkandet, som ligger till grund för arbetets tillblivande. 

För att definiera de centrala begreppen har försvarsmaktens doktrin för marina operationer 

använts. Innehållet hos denna litteratur bör vara god men objektivitet skulle kunna diskuteras 

då den är skriven av och för den svenska försvarsmakten. 

Materialet som har använts till empirin för slaget om Atlanten har främst varit Michael 

Tamelander och Jonas Hård af Segerstads bok ”Havets vargar” samt Clay Blairs böcker 

”Hitlers ubåtskrig”. Dessutom har utdrag gjorts ur Louis L. Snyders bok ”Det andra 

världskriget”. Att jag enbart har fyra olika författare för insamlingen av empirin ökar risken 

för både medvetna och omedvetna vinklingar.  

                                                        
12 Backman, Jarl: Rapporter och uppsatser (Lund: Studentlitteratur AB, 2008), sid. 55 
13 Merriam, Sharan B: Fallstudien som forskningsmetod (Lund: Studentlitteratur, 1994), sid. 48 
14 Forsberg, Christina & Wengström, Yvonne: Att göra systematiska litteraturstudier, sid. 81 
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Tamelander är militärhistoriker och har skrivit bland annat ”Slaget om Västeuropa”, 

”Flygkrig”, ”Strategi och politik sommaren 1940” och ”Malta, Kriget i Medelhavet 1940-

1942”. 

Jonas Hård af Segerstad är sjöofficer i svenska marinen och har bland annat tjänstgjort på 

ubåtsjakt- och minröjningsfartyg. Både Tamelander och Hård av Segerstad har många års 

erfarenheter och djupgående kunskap inom respektive område. Deras bok ”Havets vargar” 

skildrar kampen mellan tyska ubåtsvapnet och de allierade styrkorna under slaget om 

Atlanten. Boken är skriven på ett sådant sätt att vissa citat och konversationer kan vara fiktiva 

medan själva händelseförloppen mellan fartygen är historiskt korrekta. Författarna har även 

valt att inte ta med större mängder källhänvisningar utan har istället lagt till fotnoter med 

förklaringar och hänvisningar.  

Blair tjänstgjorde under andra världskriget på den amerikanska ubåten Guardfish. Efter 

krigsslutet studerade han på universiteten i Tulane och Columbia för att sedan bli 

korrespondent för The Saturday Evening Post och Time-Life i Washington. Hans främsta 

ämnesområde var nationella säkerhetsfrågor. Fram till hans död 1998 publicerade Blair 

hundratals artiklar i tidsskrifter samt 24 böcker. Hans fem böcker ”Hitlers ubåtskrig” 

beskriver operationer, ubåtar samt allierades konvojsystem under slaget om Atlanten. Många 

operationer och skildringar är baserade på hemligt material från dekrypteringar av den tyska 

kodmaskinen Enigma. Fördelen med att använda Blairs böcker som källor är att han har 

gedigna kunskaper inom området samt att han tillhör en annan nationalitet än de inblandade, 

vilket borde leda till en mindre vinklad bild av händelseförloppen.  

Informationen i Blairs böcker bygger på källor från olika krigsarkiv, intervjuer med 

krigsveteraner samt ”Ultra” dekrypteringar från Enigma maskinen, som har varit helt hemliga 

fram till oktober 1977. 

Louis L. Snyder föddes 1907 i Annapolis, Maryland. 1928 blev han utbytesstudent och 

flyttade till Frankfurt för att där doktorera 1931. Han förutsåg Hitlers uppgång till makten 

genom sitt verk ”Hitler and Nazism” som publicerades 1932.  

I sitt verk ”Det andra världskriget” skildrar han hela kriget från Hitlers makttagande till 

krigets slut. Han beskriver även den tyska sidan under slaget om Atlanten, vilket ligger i 

intresset för denna studie. Informationen i denna bok är hämtad ur olika krigsarkiv och 

litteratur som täcker det andra världskriget.  

Materialet för teoridelen i denna uppsats har hämtats ur Sir Julian Corbetts ”Some principles 

of maritime strategy” samt Marco Smedbergs bok ”Om sjökriget”. 

Corbetts verk är en förstahandskälla skriven av honom själv, där han definierar sina teorier 

om sjökrigföring.  

Smedbergs bok bygger primärt på källor hämtade från de översiktliga verken ”Allmän 

sjökrigshistoria” av Magnus Starck, ”Marinhistoria” av Ronny Lindsjö, ”Battle at Sea” av 

John Keegan samt ”Naval Warfare – an illustrated history” av Richards Humble. Samtliga 

kapitel i boken kompletteras med ytterligare källor, som har varit relevanta för kapitlen. Dessa 

källor kan vara allt från romaner till tidskrifter. 

Gällande metodlitteraturen, som har använts i den här undersökningen är samtliga utgivna av 

Studentlitteratur förlaget i Lund. Detta bör enligt min tolkning utgöra en god garanti i att 

innehållet i litteraturen är tillförlitligt.   

3. Teori  
 
Sir Julian Corbett skrev sitt verk ”Some principles of maritime strategy” i början av 
1900-talet. I sitt verk beskriver han olika metoder på hur en marin styrka skall etablera, 
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bestrida och utöva sjöherravälde. Dessa metoder kom även att bli en grund till många av 
nutida marina styrkors doktriner.  
Nedan följer en noggrann beskrivning av Corbetts olika metoder. 
I min undersökning kommer jag att använda Corbetts teori om sjökrigsmetoder, som ett 
verktyg för att kunna belysa det tyska ubåtsvapnets krigföring under slaget om Atlanten.  
 

3.1 Sir Julian Corbett 
 

Sir Julian Corbett föddes år 1854 och var en engelsk historiker. Corbett var uppvuxen i en rik 

familj och efter att ha studerat juridik valde han att resa runt i världen istället för att arbeta. 

Efter sina resor bosatte han sig åter i England och började ägna sig åt författarskap och 

historieforskning. År 1889 gav Corbett ut sitt första stora verk ”Sir Francis Drake”. Corbett 

ägnade sig mest åt att skriva om sjökriget utveckling från Drake till Nelson. Han påbörjade 

även en skildring av första världskrigets sjökrigföring, men dog innan detta arbete 

fullbordades år 1922. Corbett är dock mest känd för sitt verk ”Some principles of maritime 

strategy”, där han på ett övergripande och lättläst sätt omvandlar Carl von Clausewitz 

markstrids teorier till sjökrigföringen. I början av 1900-talet utvecklade den brittiska flottan 

en strategisk doktrin för deras sjökrigföring, som baserades på Corbetts teorier om mål, medel 

och metoder inom sjökrigföring.
15

 

 

3.2 Herravälde till sjöss 
 

Syftet med all sjökrigföring är att alltid direkt eller indirekt säkra ett sjöherravälde eller att 

hindra motståndaren från att säkra den.
16

 

Enligt Försvarsmaktens ”Doktrin för marina operationer” är ett sjöherravälde total kontroll 

över ett område där man har möjlighet att utföra sina syften och neka motståndaren att utföra 

sina.
17

 

Corbett beskriver i sitt verk att kontroll av ett havsområde inte bör förväxlas med erövrande 

av ett landområde. Ett havsområde går inte att hävda ägarskap över såvida det inte är ett 

territorialvatten. Alla nationer har lika rätt till internationellt vatten och en militär marin 

styrka kan inte utesluta neutrala fartyg på ett internationellt havsområde. Det går således inte 

enligt Corbett att stationera ut fartyg och erövra ett område permanent såsom det görs till 

land. Han betonar även att ifall en part förlorar sjöherraväldet i ett område tillfaller inte det 

området till motståndaren såsom det gör i landkrig.
18

  

Corbett menar istället att fokus för en marin styrka bör ligga på att säkra transportleder för 

sina egna styrkor samt att hindra motståndarens transportleder. Detta innebär att det inte finns 

något ändamål att enbart bedriva sjökrig mot varandras marina styrkor utan sjökriget skall 

syfta till att tjäna ett större strategiskt syfte såsom en erövring av land eller säkrande av egna 

landets intressen.
19

  

Sjöherravälde är indelat i två olika termer vilka är lokalt sjöherravälde och generellt 

sjöherravälde. Lokalt sjöherravälde innebär att man har kontroll över sina 

kommunikationsvägar i ett eller flera operationsområden. Medan generellt sjöherravälde 

                                                        
15 Smedberg, Marco: Om sjökriget, sid. 78 
16 Corbett, Sir Julian: Some principles of maritime strategy (Annapolis: United States Naval Institute, 1988), 
sid. 91 
17 Försvarsmakten: Doktrin för marina operationer, sid. 49 
18 Corbett, Sir Julian: Some principles of maritime strategy, sid. 91 - 93 
19 Ibid, sid. 94 
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innebär att fienden inte har någon möjlighet att hota ens kommunikationsvägar eller att 

skydda sina egna. Detta tillstånd är endast möjligt om man har slagit ut fiendens styrkor.
20

 

3.3 Etablera Herravälde 
 

För att ha sjöherravälde måste man först etablera den. Corbett menar att det finns två olika 

tillvägagångssätt att etablera ett sjöherravälde. Det ena är genom ett avgörande sjöslag och 

den andra är genom blockad.
21

 Dessa förklaras i följande underrubriker. 

3.3.1 Avgörande sjöslag 

 

Corbett skriver att oavsett krigets karaktär är ett generellt och permanent sjöherravälde en 

förutsättning för framgång och det enda sättet att uppnå det är genom att söka upp fiendens 

marina styrka. Förr eller senare måste det göras och ju snabbare desto bättre.
22

  

Corbett menar att det är viktigt att söka upp fiendens flotta innan den har hunnit mobilisera 

sig och på så sätt frånta initiativet ifrån motståndaren. Det innebär inte att man ska söka blint 

efter fienden utan snarare att aktiv sträva efter att möta fienden på den plats där man har som 

störst fördel och där vinst kan säkerställas. Detta genom att förmå fienden att lämna sina baser 

och ifrån sin trygghetszon. På så sätt minimerar man också motståndarens möjlighet till reträtt 

och har då som störst chans att förstöra dennes styrkor.
23

  

3.3.2 Blockad 

 

Enligt Corbett är termen blockad indelad i olika slags operationer som varierar i karaktär och 

strategisk intention. En blockad kan antingen vara indelad i maritim eller kommersiell 

blockad. Syftet med en maritim blockad är att antingen stänga in en fiendes flotta eller att 

tvinga denne att ta till striden innan han hunnit fullgöra sina mål. Denna typ av blockad kan 

antingen utföras rent maritimt eller som en del av en större militär operation. Ifall det är en 

renodlad maritim blockad är det ett sätt att etablera sjöherravälde medan en blockad av en 

större militär operation är en metod att utöva sjöherravälde. Corbett nämner att en ren 

kommersiell blockad riktar in sig på motståndarens handelstrafik i syfte att stänga ut flödet av 

tillgångar till nationen. Detta är även en metod att utföra sjöherravälde.
24

 

Corbett nämner vidare att en maritim blockad måste ytterligare delas upp i två kategorier, det 

vill säga en närblockad och en öppen blockad. En öppen blockad strävar efter att locka ut 

fienden från sin hamn och på så sätt få till ett avgörande slag. Corbett riktar uppmärksamheten 

mot att en handelsblockad och en öppen blockad går hand i hand då en handelsblockad 

tvingar fienden att agera då dennes resurser stryps. En närblockad syftar istället till att hindra 

fienden att lämna sin hamn. Denna metod har dock blivit svårare att utöva i modern tid då 

vapenutvecklingen har medfört längre räckvidder på vapen, vilket leder till större risk för 

bekämpning av den flotta som utför en närblockad. En närblockad kräver även mer resurser i 

form av fartyg och personal än vad en öppen blockad gör. En öppen blockad är enligt Corbett 

mer ekonomisk och kräver mindre av den som utför den.
25

 

                                                        
20 Corbett, Sir Julian: Some principles of maritime strategy, sid. 338 
21 Ibid, sid. 163 
22 Ibid, sid. 167 
23 Ibid, sid. 178 
24 Ibid, sid. 184 
25 Ibid, sid. Sid. 188 
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3.4 Utöva Herravälde 
 

Utövande av sjöherravälde innefattar samtliga operationer som inte rör etablering och 

bestridande av sjöherravälde. Utövandet av sjöherravälde kan te sig i olika former beroende 

på vad målet med operationerna är. Corbett menar att det finns tre metoder för utövning av 

sjöherravälde: försvar mot landstigning, sjöfartskrig, amfibieoperationer samt att stödja egna 

expeditionsstyrkor.
26

  

På grund av att slaget om Atlanten mest handlar om sjöfartskrig kommer, i denna studie, 

sjöfartskriget att beskrivas mer ingående. De andra två metoderna kommer mindre 

uppmärksamhet att ägnas åt. 

3.4.1 Sjöfartskrig 

 

Sjöfartshandel är en viktig del av en nations ekonomi. Idag transporteras 97 procent av all 

handel via fartyg. Trots utvecklingen av flygfrakt kommer det aldrig att kunna mäta sig med 

sjöfartshandeln och utvecklingen lutar mot ökad sjöfart.
27

 

I en konflikt mellan nationer blir därför sjöfartskrig en viktig metod för att sätta press på 

motståndaren. Sjöfartskrig innebär attack och försvar av handelssjöfarten. Hela 

grundprincipen av attack mot sjöfartskrig handlar om att sänka så mycket av sjöhandeln så att 

det ger känningar i motståndarens ekonomi och på detta sätt framtvinga ens vilja på honom. 

Trycket på motståndaren måste vara outhärdligt och inte bara störande för dennes 

verksamhet.
28

  

Attack av sjöfartshandel kan ske på olika sätt. Corbett skriver att den bästa formen av attack 

är att ockupera motståndarens terminaler samt att blockera dennes hamninlopp. En annan 

form av attack mot sjöhandeln är att anfalla ute på öppet hav. Corbett menar dock att denna 

metod är mindre effektiv då sjötransporterna oftast färdas med en eskort. Han ansåg att en 

eskort endast kan anfallas av sporadiska attacker och att de örlogsfartygen som var avdelade 

till eskorten kunde hantera dessa attacker.
29

 

Viktigt att nämna är att Corbetts påstående endast berör ytfartyg i detta fall och inte ubåtar, 

vilket tyskarna använde sig av. Detta kommer att behandlas i ett senare kapitel.  

Vid försvar av handeltrafiken skriver Corbett att det finns två regler som styr försvaret. Första 

regeln är att fartygens sårbarhet står i omvänd proportion till dess volym och den andra regeln 

innebär att lätthet till attack är lätthet till försvar. Lätthet till attack innebär makten att utöva 

kontroll och för att utöva kontroll behövs det inte bara numerär utan även snabbhet och 

uthållighet. Dessa egenskaper kan endast uppnås genom två olika sätt. Antingen på bekostnad 

av skydd och bestyckning eller på bekostnad av större storlek på fartygen. Genom större 

storlek förloras dock numerär, vilket leder till att föredra en bekostnad av skydd och 

bestyckning för att ha en större numerär och lätthet till attack. Detta val förenklar försvaret 

avsevärt. Corbett trycker dock på att det inte går att uppnå ett fullständigt försvar av sjöhandel 

då vidmakthållandet av ett sådant försvar skulle lamslå nationens ekonomi och försvaga den 

offensiva förmågan.
30

 

                                                        
26 Corbett, Sir Julian: Some principles of maritime strategy, sid. 165 
27 Smedberg, Marco: Om sjökriget, sid. 12 
28 Corbett, Sir Julian: Some principles of maritime strategy, sid. 275 
29 Ibid, sid. 262 
30 Ibid, sid. 278 - 279 



Försvarshögskolan 

Flgkd Marko Grbavac 2014-05-23 OP 10-13 

14 
 

 

3.4.2 Försvar mot landstigning 

 

Försvar mot landstigning innebär att försvararen skiftar fokus från att anfalla fiendens flotta 

till att attackera fiendens markstridskrafter och dess transporter. Corbett belyser olika 

framgångsfaktorer och förhållanden som krävs för att lyckas med ett försvar mot landstigning. 

Dessa är att erhålla tidiga underrättelser och indikationer på var och när fienden planerar att 

landsätta samt att snabbt kunna mobilisera egna stridskrafter för att möta invasionsstyrkan. Ett 

annat förhållande som måste tas i räkning är respektive styrkas snabbhet och 

styrkeförhållanden. 
31

 

3.4.3 Amfibieoperationer samt stödja expeditionsstyrkor 

 

Amfibieoperation och stödjande av expeditionsstyrkor har liknande principer som 

sjöfartskrig, då båda metoderna är beroende av säkra kommunikationsvägar. Det som skiljer 

dem åt är att flottan har till uppgift att understödja och underhålla markstridskrafterna vid ett 

anfall. Till skillnad från konvojer, som enbart består av handelsfartyg och en eskort, består en 

expeditionsstyrka av fler enheter såsom landstyrkor, transporter, landstigningsfarkoster, 

underhållsfartyg och en bevakningsdivision. Vid försvar mot en anfallande expeditionsstyrka 

skall även här den försvarande flottan skifta fokus mot att bekämpa trupptransporterna och 

inte eskortfartygen. Corbett betonar dock att undantag kan förekomma precis som med alla 

regler.
32

 

3.5 Bestrida herravälde till sjöss 
 

När en maritim styrka möter en överlägsen motståndare blir det svårt för denne att etablera ett 

herravälde till sjöss. Istället menar Corbett att den underlägsna styrkan övergår till att bestrida 

motståndarens sjöherravälde. De metoder som används för att bestrida ett sjöherravälde är 

fleet in being och nålsticksoperationer. Dessa två metoder kommer att förklaras i följande 

underrubriker.  

3.5.1 Fleet in being 

 

Fleet in being är en metod som används då man möter en maritimt överlägsen motståndare. 

Man kan bli tvingad till fleet in being eller själv välja detta. Grundprincipen är att undvika en 

konfrontation med motståndaren för att bevara sin egna flotta och ändå utgöra ett hot mot 

fiendens styrkor. Detta gör att motståndarens handlingsalternativ minskas då denne tvingas 

avdela styrkor för att möta hotet.  

Fleet in being är en defensiv form av sjökrigföring, men Corbett är noga med att påpeka att 

man bör särskilja på försvar av land och försvar på hav. Försvar på land förknippas ofta med 

att statiskt hålla en position och gräva ner sig i skyttegravar och fästningar. Detta är inte fallet 

för en defensiv sjökrigföring där nyckeln ligger i rörlighet och aggressivitet så att försvarande 

styrka undviker fienden till den grad att den kan anfalla vid mest gynnsamma tillfällen för att 

störa verksamheten och sedan dra sig undan. 

En sådan defensiv kan vara mycket svår att hantera för motståndaren och Corbett menar att 

till och med den starkaste sjömakten bör studera denna form av defensiv krigföring 

noggrant.
33

 

                                                        
31 Corbett, Sir Julian: Some principles of maritime strategy, sid. 259 - 261 
32 Ibid, sid. 280 - 281 
33 Ibid, sid. 210 - 212 
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3.5.2 Nålsticksoperationer 

 

Nålstickoperationer har alltid varit en fascination för den svagare motståndaren, menar 

Corbett.
34

 

Med nålsticksoperation menas att en underlägsen part bestrider sjöherraväldet genom att 

bekämpa en liten del av motståndarens styrkor i ett område och på så sätt jämnar ut 

styrkeförhållanden. Ett exempel på nålstickoperation, som nämns i Corbetts verk ”Some 

principles of maritime strategy”, var året 1587 då Francis Drake ledde en räd mot en spansk 

division i Cadiz och på så sätt försenade hela spanska armadan och köpte britterna dyrbar 

tid.
35

 

Utvecklingen av torpeden har också medfört att nålsticksoperationer har ökat i värde och dess 

tekniska utveckling har ökat i rasande fart. Corbett tar även upp ubåten som ett nytt vapen 

som kan komma att revolutionera bestridandet av sjöherravälde.
36

 

4. FALLSTUDIE – SLAGET OM ATLANTEN 

4.1 Inledning 
 

Storbritanniens geografiska läge har gett nationen en fördel i form av att kunna skärma av 

Europa med sin starka flotta. Därav fick britterna ett strategiskt övertag gentemot tyskarna vid 

krigsutbrottet i september 1939. Genom en handelsblockad lyckades britterna så gott som helt 

avskärma Tysklands världshandel i början av kriget. En annan fördel som britterna hade var 

deras numerära överlägsenhet mot tyskarna. På grund av de nedrustningsavtal Tyskland 

tvingades skriva på under mellankrigstiden var Kriegsmarine kraftigt reducerad i antal 

enheter och den tyska ledningen insåg snabbt att en strid med ytstridsfartyg inte var lönsamt 

mot Royal Navy.
37

 

Som svar på britternas handelsblockad valde tyskarna att istället fokusera på tonnagekrig som 

användes under första världskriget. Hitler visste att det var lönlöst att ge sig in en 

konfrontation med britternas ytstridsfartyg. Därför ansågs att bästa metoden mot blockaden 

var en motblockad.
38

 

Detta skulle göras med ubåtar som riktade in sina anfall på britternas handelsfartyg och på så 

sätt hoppades de kunna svälta ut britterna innan deras handelsblockad lyckades svälta ut 

Tyskland. Tysklands ubåtskrigföring mot Storbritannien och dess vargflockstaktik kommer att 

behandlas närmare i kommande kapitel.  

4.2 Tysklands Ubåtskrigföring 
 

Målsättningen med tyskarnas ubåtskrig var aldrig att ockupera de brittiska öarna utan att föra 

ett indirekt krig mot britterna så att tyskarna kunde expandera österut. Hitler ville få det 

brittiska folket helt avskärmat ifrån sin värdefulla handel i syfte att svälta ut de och få till en 

fred mellan nationerna. Därför blev ubåten inte bara ett taktiskt vapen utan blev en förening 

mellan de militära och politiska målen vilket var ovanligt för ett specifikt vapen.
39
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36

 Ibid, sid. 232 
37
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Enligt Storamiral Karl Dönitz behövde Tyskland en ubåtsstyrka på 300 ubåtar för att vinna 

handelskriget mot Storbritannien. Hans målsättning var att ständigt ha 100 ubåtar opererande 

till havs och med utgångspunkt i ubåtarnas resultat under första världskriget kunde denna 

styrka sänka en miljon ton handelstonnage i månaden. Den brittiska flottan bestod då av cirka 

3000 fartyg på sammanlagt 17,5 miljoner ton vilket ledde till antagandet att den tyska 

ubåtsstyrkan skulle kunna tvinga britterna på fall inom drygt ett år av handelskrig.
40

  

Dönitz plan möttes dock av motgångar i och med att Tyskland under mellankrigstiden hade 

undertecknat ett nedrustningsavtal vilket medförde ett begränsande i ubåtstonnage samt ett 

ubåtsprotokoll för anfall av handelsfartyg. Det totala ubåtstonnaget uppgick till omkring 48 

medelstora ubåtar på 500 ton vardera vilket var långt ifrån Dönitz rekommendation på 300 

ubåtar. Dessutom förbjöd ubåtsprotokollet överraskningsanfall mot handelsfartyg, vilket gick 

helt emot taktiken han hade utvecklat för vargflocken. Trots motgångarna ändrade inte Dönitz 

åsikt och han fortsatte att propagera för sin sak, helt övertygad om att ett krig mot 

Storbritannien var oundvikligt och att enda sättet att vinna var med ubåtskrigföring och inte 

ytfartyg. 
41

 

4.2.1 Scapa Flow 

 

En månad efter att kriget hade brutit ut gjorde Karl Dönitz upp en plan för att åsamka 

britternas flotta stora förluster. Dönitz idé var att sända en ubåt till den brittiska flottbasen 

Scapa Flow för att där sänka ett eller flera slagskepp i syfte att driva bort den brittiska flottan 

från basen. Detta skulle försvaga Storbritanniens blockad mot Tyskland samt innebära mindre 

risker för de tyska ytfartygen som färdas in och ut ur Nordsjön.
42

 

Scapa Flow var belägen norr om Skottland på Orkneyöarna (se bilaga 1). Basen var omgiven 

av öar och hade i sitt område tvåhundra kvadratkilometer vatten. Öarna fungerade som ett 

naturligt skydd från havets element och underlättade ett försvar av området. Britterna sänkte 

utrangerade fartyg i de mindre inloppen för att blockera dem samt försåg samtliga större 

inlopp med artilleripjäser, hydrofonövervakning, hamnspärrar och bevakningsbåtar. Basen 

kunde liknas en fästning vars läge möjliggjorde en strategisk punkt där den brittiska 

flottstyrkan snabbt kunde nå Nordsjön och Atlanten.
43

 

Det tyska flygvapnet Luftwaffe tillsammans med mindre ubåtar, kallade Einbäume, hade 

under en period genomfört närspaning på Scapa Flow och upptäckt en spricka i dess försvar. 

Tyskarna fann att Kirksundet, en av kanalerna som ledde in till basen, inte var fullständigt 

avspärrad med sänkta fartyg och hade ett hål där en ubåt kunde segla igenom. Denna 

information räckte till att övertyga Dönitz om att verkställa sin plan. Detta uppdrag var i 

högsta grad politiskt då han ignorerades av den högsta ledning om sin begäran om 300 ubåtar. 

Istället såg Dönitz hur alla resurser fördelades mellan armén och flygvapnet. Därför hoppades 

han på att detta uppdrag skulle väcka Hitlers och den tyska ledningens intresse angående 

ubåtens förmågor och kapacitet.
44

  

Dönitz val av ubåtschef för operationen föll på den modige och skicklige befälhavaren 

Günther Prien. Prien och hans ubåt U 47 lämnade Kiel den 8 oktober 1939. Uppdraget var så 

hemligt att Prien orienterade sin besättning om uppdraget först när de befann sig långt ut till 

havs. I och med den stora risken att sänkas eller bli tillfångatagna fick Prien även lämna ifrån 

sig alla skriftliga dokument ombord samt fartygets Enigmamaskin.
45
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Samma dag som U 47 hade lämnat hamn seglade slagkryssaren Gneisenau och den lätta 

kryssaren Köln ut från Kiel för ett kortare uppdrag. Målet med uppdraget var att öva 

besättningen ombord samt att utgöra ett hot mot handelsfartygen och på så sätt locka ut den 

brittiska Home Fleet så att de hamnar inom räckhåll för Luftwaffe. Som planerat fick britterna 

reda på uppdraget och valde att skicka ut majoriteten av Home Fleet för att genskjuta 

Gneisenau. Luftwaffe anföll Home Fleets enheter den 9 oktober men ingen av de hundra 

bomber som fälldes träffade något brittiskt fartyg.
46

  

Efter sin jakt på slagkryssaren Gneisenau återvände majoriteten av Home Fleets enheter till 

Loch Ewe i Skottland och endast slagskeppet Royal Oak återvände till Scapa Flow. Luftwaffe, 

som var helt ovetande om Priens uppdrag, genomförde den 12 oktober ett spaningsuppdrag på 

låg höjd över Scapa Flow vilket ledde till att britterna valde att ha kvar sina fartyg i Loch Ewe 

då de befarade att tyskarna skulle genomföra ett större bombanfall mot Scapa Flow.
47

 

Den 13 oktober, klockan 19.15 dök U 47 upp till ytan och påbörjade sin insegling mot Scapa 

Flow. Planen var att passera Kirksundet när tidvattnet stod som högst för att på så sätt få en 

marginal till de sänkta fartygen som ligger som blockad i inloppet. Klockan 00.27 var U 47 

inne i Scapa Flow. 
48

 

Prien siktade två slagskepp som identifierades som Royal Oak och Repulse. I verkligheten var 

det slagskeppet Royal Oak och ett gammalt flygplansdepåfartyg vid namn Pegasus. På ett 

avstånd på cirka 3150 meter avfyrade Prien två torpeder mot Royal Oak och två torpeder mot 

Pegasus. En av torpederna, som var avsedd mot Pegasus startade aldrig. Tre och en halv 

minut senare träffades Royal Oak av en torped som slet upp ett stort hål vid stäven på henne. 

De resterande torpederna missade sina mål. I stridens förvirring och mörker antog Prien 

felaktigt att han hade träffat Pegasus och missat Royal Oak. Han girade runt och avfyrade sin 

aktra torped mot Royal Oak, men även den missade. När de förliga torpedtuberna hade laddats 

om girade Prien tillbaka och avfyrade tre torpeder mot Royal Oak, som han trodde var 

oskadd. Samtliga tre torpeder träffade sitt mål och slet upp stora hål midskepp och vid 

maskinrum. Tretton minuter senare började Royal Oak att rulla över och sjönk till botten. Av 

de 1200 män i besättningen ombord på Royal Oak omkom 833.
49

  

Prien som befarade att hans ubåt nu blivit upptäckt girade helt om och satte högsta fart mot 

Kirksundet för att därifrån segla hemåt. I själva verket förföljde inga jagare U 47 och britterna 

var så chockade över vad som hade hänt att Prien utan risk kunde ha stannat och genomfört 

ännu ett anfall. Omkring två och en halv timme efter att U 47 hade nått Scapa Flow var 

ubåten på väg ut via Kirksundet och klockan 02.15 var Prien och hans besättning utanför och 

seglandes säkra hemåt. Den 17 oktober nådde U 47 Wilhelmshaven och möttes personligen av 

amiralerna Dönitz och Raeder. Deras enorma framgång blev känd i hela Tyskland och Prien 

tilldelades Järnkorset av första klass medan hans besättning erhöll Järnkorset av andra klass. 

Priens framgång gav det tyska ubåtsvapnet en fantastisk reklam. En ubåt på endast 44 mans 

besättning hade en kapacitet att sänka ett slagskepp med en besättning på 1200 man. Teorin 

om att Tyskland skulle kunna besegra britternas starka flotta med hjälp av ubåtar fick större 

trovärdighet och framgången i Scapa Flow blev på lång sikt av stort värde för ubåtsvapnet. 

Dock fick aldrig Dönitz en ökad ubåtsproduktion så som han hade hoppats på.
50
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4.2.2 Vargflocken 

 

Tyskarnas vargflockstaktik har sin grund från torpedbåtarnas taktik (se bilaga 2). 

Torpedbåtarna var mycket effektiva och deras taktik byggde på de enkla principerna 

kraftsamling och överraskning. Torpedbåtarnas höga fart gav dem en överraskningsfaktor. 

Genom att anfalla samtidigt, uppnådde torpedbåtarna en kraftsamling och på detta sätt vann 

en lokal överlägsenhet.
51

 

Dönitz, som var chefen för ubåtsvapnet överförde dessa principer på ubåtarnas uppträdande. 

Han insåg att, för att kunna genomföra ett effektivt anfall med flera ubåtar krävdes det en god 

samordning och ledning. Ubåtarna saknade även fart och kunde då inte uppnå en överraskning 

genom snabbhet, men ubåten hade något som inget annat ytfartyg hade, den kunde välja att 

försvinna helt från ytan. På detta sätt kunde ubåten lägga sig i bakhåll på sitt utvalda mål och 

anfalla utan förvarning. Problematiken i denna taktik låg dock i att hitta det mål man ville 

bekämpa. I och med att britterna använde sig av ett konvojsystem för sina handelsfartyg var 

de skyddade av eskortfartyg samtidigt som de tog upp en liten del av havet. Denna 

konvojtaktik gör att det blir svårt för ubåtarna att hitta dem. Därför lade tyskarna ner mycket 

tid på att få fram uppgifter om konvojerna genom agentverksamhet och signalspaning och på 

detta vis få sig en helhetsbild om var konvojerna kan tänkas färdas och vilka rutter de åker i. 

Efter att underrättelsetjänsten fått sig en någorlunda bild över rutterna skapade man 

spaningslinjer för ubåtarna i konvojernas färdväg. Varje ubåt fick en sektor längs 

spaningslinjen som den skulle patrullera samt avsöka från norr till söder och förhoppningen 

var att inget fartyg skulle kunna segla igenom sektorerna oupptäckt. Tyskarna ansåg att en 

utkik på en ubåt kunde, vid goda väderförhållanden, upptäcka ett fartyg på tio- till 

femtontusen meter och eftersom man kunde spana i alla riktningar dubblades avståndet i 

sökdiametern. Med dessa beräkningar till grund valde tyskarna att placera ut fyra till åtta 

ubåtar på varje spaningslinje. Dessa ubåtar skulle täcka ett enormt stort område och samtidigt 

kunna dras ihop och samlas för ett gemensamt anfall mot en upptäckt konvoj. 
52

 

När en konvoj hade upptäckts i en sektor skulle den ubåten inte anfalla på egen hand utan 

lägga sig i konvojens kölvatten och skugga dem. Genom att lägga sig precis bortom 

horisonten kunde den undgå upptäckt på grund av sin låga profil men samtidigt se fartygens 

master och skorstensrök. För att ytterligare försvåra upptäckt var de tyska ubåtarna även 

målade i olika nyanser av grått. Tidigare erfarenheter hade visat att en helt svart ubåt 

avtecknade sig mer mot havet och därför valde tyskarna en grå nyans istället. Denna gråa färg 

var ett av skälen till att de tyska ubåtarna inte bara kallades ”vargar” utan även ”grå 

vargar”.
53

 

Som nämndes ovan, var en av svårigheterna med vargflockstaktiken att organisera sambandet. 

Ett alternativ tyskarna prövade till en början var att ha en ubåtsflottiljchef ombord på en av 

ubåtarna och därifrån leda samtliga ubåtar i flocken. Denna metod prövades under övningar 

och det blev snabbt märkbart att chefen hade minimal chans att utöva kontroll så fort ett anfall 

hade inletts. Flottiljchefen hade väldigt dålig överblick över situationen då han enbart kunde 

se ett fåtal fartyg ur en konvoj och i princip aldrig några egna ubåtar. De tyska ubåtscheferna 

var väldigt skickliga på att föra sina ubåtar och att hitta svagheter i konvojerna, men deras 

handlingsfrihet begränsades då de var tvungna att rapportera och invänta order från en 

ledningsubåt. Metoden med en ledningsubåt slopades snabbt och istället drev Dönitz på idén 

med en operativ stab i land som skulle sammanställa underrättelser och observationer från 
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ubåtarna för att sedan dirigera aktuella ubåtar till en grupperingsplats inför anfall mot 

konvojer. Denna stab kom att kallas Befehlshaber der Unterseeboote (BdU). Det gjordes 

protester från högre ort att denna metod krävde ett stort utbyte av radiotrafik, vilket lätt kunde 

pejlas av de brittiska signalstationerna. Dönitz argumenterade dock emot dessa antaganden 

eftersom han ansåg att de brittiska signalstationerna på Grönland, Island, Bermuda och 

Gibraltar förvisso kunde pejla de tyska signalerna, men att de tyska ubåtarna skulle ligga för 

långt bort för att stationerna skulle kunna utläsa någon användbar position. Dessutom var de 

tyska signalerna krypterade med det oforcerbara Enigmakryptot.
 54

 

Ett hinder som stod emot vargflockstaktiken var ubåtsprotokollet, vilket undertecknades i 

London 1930. Detta fördrag fastslog följande om anfall från ubåt: 

 
1. I sitt uppträdande gentemot handelsfartyg är ubåtar ålagda att följa de internationella regler som 

gäller för övervattensfartyg. 

2. Ett örlogsfartyg, oavsett om det är ett övervattensfartyg eller ubåt, får ej sänka eller omöjliggöra 

navigationen för ett handelsfartyg utan att först ha fört passagerare, besättning och fartygets 

dokument i säkerhet, förutom om fartyget vägrar att stoppa efter att vederbörligen ha uppmanats till 

detta eller gör aktivt motstånd mot visitation och uppbringande. För detta syfte betraktas inte 

fartygets livbåtar som en säker plats såvida inte passagerarnas och besättningens säkerhet garanteras 

under rådande sjö- och väderförhållanden, genom närhet till land eller närvaron av ett annat fartyg 

som har möjlighet att ta dem ombord.
55

 

 

Hitler valde till en början att strängt följa protokollet för att minimera risken att beskjuta 

amerikanska fartyg då han inte ville dra in de i kriget. Detta beslut innebar en avsevärd ökad 

risk för ubåtsmännen och fråntog dem överraskningsmomentet i det inledande skedet av 

anfallet.  

Största faran låg i när ett fartyg ska visiteras eller uppbringas eftersom ubåten var dåligt 

bestyckad och exponerades för fientliga fartyg och flygplan. För att minimera risken för 

flyganfall grupperade ubåtarna minst 160 mil från kusten. Detta gav de en säkerhet från flyg 

men till bekostnad av att det blev svårare att lokalisera en fientlig konvoj, särskilt vid dåliga 

väderförhållanden. Den tyska ledningen bestämde dock att göra undantag på vilka fartyg som 

fick bekämpas utan förvarning. Dessa var enligt Blair följande: 

 
 Trupptransportfartyg, det vill säga fartyg som man via underrättelsekällor eller via observationer 

visste transporterade trupper och krigsmateriel. 

 Fartyg som gick i konvoj och fartyg som eskorterades av örlogsfartyg eller flygplan. 

 Fartyg som deltog i fientliga handlingar eller vars agerande innebar ett direkt stöd åt fiendens 

operationer, däribland underrättelseverksamhet.
56

 

 

Utöver dessa restriktioner bestämde även den tyska ledningen att inget franskt fartyg fick 

bekämpas då tyskarna ville hålla Frankrike utanför kriget mot britterna. Detta ledde till 

komplikationer för ubåtscheferna då det nästintill var omöjligt urskilja ett brittiskt och 

franskt fartyg under natten. Därför blev anfall i mörker helt uteslutet då risken fanns att fel 

fartyg torpederades. Trots alla dessa restriktioner blev ubåtskrigets första offer en katastrof.  

Samma dag som britterna förklarade krig mot Tyskland siktade ubåtschefen Fritz – Julius 

Lemp, ombord på ubåten U 30, ett fartyg vid horisonten. Fartyget identifierades som en 

brittisk hjälpkryssare eftersom hon var mörklagd, sicksackade sin kurs och såg ut att vara 

bestyckad med däckskanoner. Utifrån dessa kriterier var hon ett legitimt mål för 

bekämpning utan förvarning. U 30 avfyrade tre torpeder mot målet varav två missade. Den 

tredje torpeden resulterade i en fullträff och fartyget började snabbt få slagsida. När U 30 
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hade närmat sig sitt mål upptäckte de sitt fatala misstag. Fartyget de hade anfallit var ett 

brittiskt passagerarfartyg S.S Athenia med 1103 människor ombord, varav 311 amerikaner. 

På grund av bra väderförhållanden och en snabb insats av brittiska fartyg kunde 

dödssiffran begränsas till 118 döda och av dem var 28 av amerikansk nationalitet. 

Sänknigen av Athenia blev en skam för den tyska flottan då de hade inlett andra 

världskriget mot att direkt bryta ubåtsprotokollet genom att anfalla ett civilt 

passagerarfartyg.
57

 

För att förhindra att liknande händelser skulle upprepa sig införde Hitler ännu en 

restriktion om att passagerarfartyg under inga omständigheter får anfallas, inte ens när de 

färdas i konvoj. Detta minskade ubåtarnas handlingsfrihet ännu mer och ubåtskriget kunde 

inte genomföras på ett effektivt sätt.
58

  

Vändningen för de tyska ubåtarna kom i oktober 1939 då Hitler planerade en invasion av 

Frankrike. Han tillät ubåtarna att från och med nu anfalla samtliga mörklagda fartyg, även 

neutrala, då han ansåg att Frankrike inte längre skulle utgöra ett hot. Detta välkomnades av 

de tyska ubåtscheferna som nu kunde föra ett oinskränkt ubåtskrig och samma månad 

genomfördes den första vargflocken.
59

  

Sex ubåtar skickades ut i en flock för att anfalla brittiska konvojer. Anfallet med den första 

vargflocken resulterat i 7 sänkta brittiska fartyg och hälften av de sex tyska ubåtarna hade 

blivit sänkta. Detta var en katastrof och efter noggranna analyser av taktiken drog man tre 

viktiga slutsatser:  

 

1. Konvojer på väg till och från Storbritannien måste anfallas så långt ut till havs som 

möjligt för att ge ubåtarna ett utrymme för upprepade anfall under flertal dygn. 

2. Den ubåt som först fick kontakt med en konvoj skulle inte inleda ett anfall utan 

skugga konvojen och rapportera dess position till dess att flocken har samlats för ett 

anfall. 

3. Samtliga ubåtar i en flock skulle anfalla samtidigt och massivt i syfte att skingra 

konvojen och överbelasta dess eskort.
60

 

4.2.3 Vargflockens ”lyckliga tid” och undergång 

 

Mitten av maj 1940 kom att bli startskottet för den så kallade ”lyckliga tiden” för de tyska 

ubåtarna och dess vargflock. De tyska ubåtarna lyckades, under en period på sex månader, 

sänka 298 brittiska fartyg på en totalsumma av 1.6 miljoner ton. Denna massaker av fartyg 

ledde till att konvojer hellre ställdes in än att låta dem segla utan en stark eskort. Britterna 

började få känningar från tyskarnas ubåtskrig.
61

 

 

Storbritanniens premiärminister Winston Churchill skrev följande i sina memoarer: 

 
”I denna störtflod av våldsamma händelser överskuggade en farhåga alla de övriga. Strider kan förloras 

eller vinnas, krigsföretag lyckas eller misslyckas, territorier vinnas eller gå förlorade, med det som avgör 

vår kraft att fortsätta krigföringen, eller ens hålla oss själva vid liv, ligger i vårt herravälde över sjölederna 

och den fria infarten och tillträdet till våra hamnar. […] Hur gärna hade jag inte bytt denna osynliga och 

oändliga ubåtsfara, uttryckt i kartor, kurvor och statistik, mot ett fullskaligt tyskt försök till invasion av 

Storbritannien.”
62

 

                                                        
57 Blair, Clay: Hitlers ubåtskrig, 1. Vargar på jakt 1939 – 1940, sid. 97 
58 Ibid, sid. 98 
59 Ibid, sid. 151 
60 Ibid, sid. 155 
61 Ibid, sid. 266 
62 Ibid, sid. 267 



Försvarshögskolan 

Flgkd Marko Grbavac 2014-05-23 OP 10-13 

21 
 

  

Efter denna massaker blev britterna väldigt måna om att göra något åt ubåtshotet. Det 

vidtogs åtgärder för att bygga fler handelsfartyg för att kompensera för de förluster de 

åsamkats. Det byggdes omkring två miljoner ton nya handelsfartyg och dessutom 

konfiskerades samt inköptes omkring fyra miljoner ton handelsfartyg. Denna produktion 

ersatte inte de förluster ubåtarna hade gjort utan även ökade den brittiska handelsflottan.
63

 

En annan viktig faktor som gav britterna en rejäl fördel var att de, våren 1941, lyckades 

erhålla en Enigmamaskin från en tillfångatagen ubåt U110.
64

 

Detta hjälpte de brittiska kryptörerna att knäcka det oforcerbara Enigmakryptot. Fram till 

dess hade britterna inga framgångar i att forcera kryptot då den var för matematiskt 

komplicerad. I och med forceringen kunde britterna erhålla information om exakta 

positioner på tyska ubåtars grupperingar och på så sätt avdela resurser för att avvärja hotet. 

Ubåtarna hade tappat initiativet gentemot de brittiska örlogsfartygen. 

Då ubåtarna oftast anföll i ytläge under nattetid var det nästintill omöjligt för en utkik att 

upptäcka dem. Britterna hade radar på den tiden, men ett fartygsburet system hade ännu 

inte utvecklats till ett effektivt system och efter vargflockens framgångar uppstod ett stort 

behov av en effektiv metod för att upptäcka ubåtarna.  

Den 21 februari 1940 utförde forskarassistenten John Randall och doktoranden Henry Boot 

det första testet av en hålrumsmagnetron. Hålrumsmagnetronen gjorde det möjligt att 

tillverka mindre fartygsburna radar, som kunde upptäcka ett periskop på en ubåt på 13 

kilometers avstånd. Deras uppfinning sköt radartekniken från stenåldern till vår tid.
65

 

Denna teknikutveckling uppgav ett stort bakslag för den tyska ubåtsflottan då hela deras 

taktiska uppträdande fallerade i och med hålrumsmagnetronen. De kunde inte längre 

uppträda dolt i nattens mörker och var även beroende av att stiga till ytan med jämna 

mellanrum för att ladda dess elektriska motorer vilket gjorde de ännu mer sårbara.  

För att tackla det nya radarhotet byggde tyskarna nyare ubåtar som var mer 

strömlinjeformade, tyngre bestyckade och med en ny uppfinning som kallades för 

schnorkeln, vilket var en luftmast som möjliggjorde att ubåten kunde stanna under ytan 

och med masten ta föra in luft till förbränningsmotorerna.
66

  

Trots det kunde inte tyskarna hålla ubåtsproduktionen i samma takt som dess förluster och 

de kunde heller inte på ett effektivt sätt skydda sig mot britternas radar vilket resulterade i 

ett nederlag.
67

 

Dönitz skrev följande, den 14 december 1943, om de allierades överlägsna teknik: 

 
”Fienden har gjort ubåtskriget ineffektivt. Han har nått sitt mål inte genom överlägsen taktik eller strategi 

utan genom vetenskaplig överlägsenhet: upptäckandet. Med det har han vridit vårt enda offensivvapen i 

detta krig mot anglosaxarna ur våra händer”
68

 

 

Utgången av slaget om Atlanten var resultatet av ett antal faktorer som britterna lyckades 

uppnå. Deras industri lyckades producera fler fartyg än vad de tyska ubåtarna sänkte vilket 

gjorde att handelsfartyg steg i numerär. Deras eskorter blev bättre samt att britterna började 

avdela flygplan till att upptäcka och bekämpa ubåtar. De utvecklade bättre vapen och 

motmedel mot ubåtar samt att forceringen av Enigmakryptot gav de en god underrättelse. 

                                                        
63 Blair, Clay: Hitlers ubåtskrig, 2. Vargar på jakt 1940 – 1941, sid. 258 
64 Blair, Clay: Hitlers ubåtskrig, 3. Vargar på jakt 1941 – 1943 (Stockholm: Hjalmarsson & Högberg 

Bokförlag, 1996), sid. 90 
65 Blair, Clay: Hitlers ubåtskrig, 1. Vargar på jakt 1939 – 1940, sid. 171 
66 Snyder, Louis L: Det andra världskriget, sid. 149 
67 Ibid, sid. 141 
68 Ibid, sid. 141 
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Tysklands oförmåga att uppfinna rätt motmedel mot britternas tekniska försprång ledde till 

slut mot ett nederlag.
69

 

Tyskarnas ubåtskrig resulterade i 2700 sänkta allierade och neutrala fartyg på en bekostnad 

av 783 ubåtar och 32000 man (se bilagor 3 & 4).
70

 

5. Analys 
 

Efter att ha analyserat Slaget om Atlanten kommer nu en koppling och diskussion att göras 

mellan tyskarnas uppträdande under kriget och Corbetts teorier om metoder för sjökrigföring. 

Diskussionen i detta kapitel syftar till att besvara den frågeställning som detta arbete har sin 

grund i. Nedan kommer Corbetts teorier för sjökrigföring att göras som rubriker för att där 

belysa skillnader och/eller likheter mellan dessa och det tyska ubåtsvapnets agerande under 

andra världskriget. Avslutningsvis kommer en sammanfattande diskussion samt förslag till 

fortsatt forskning. 

5.1 Etablera sjöherravälde 

5.1.1 Avgörande slag 

 

Enligt Corbett är ett avgörande slag endast möjligt då motståndarens styrkor är underlägsna 

den part som söker ett avgörande. Fienden skall heller inte ha någon möjlighet till reträtt för 

att på detta sätt minimera risken att de kan omgruppera och fylla på med förstärkningar.  

I och med de nedrustningsavtal som Tyskland tvingades skriva under efter första världskrigets 

slut var de numerärt underlägsna den mäktiga brittiska flottan. Hade den tyska ytstridsflottan 

sökt sig till ett avgörande slag skulle det troligtvis lett till ett nederlag och Slaget om Atlanten 

hade blivit en kortare historia. Istället valde den tyska flottan att undvika ett avgörande slag i 

allra högsta grad och istället lägga sin fokus på ett oinskränkt sjöfartskrig med ubåtar som 

skulle komma att utmärka Slaget om Atlanten. 

I och med att den tyska flottan var den underlägsna parten kunde den heller inte etablera ett 

generellt sjöherravälde gentemot britterna. Corbett menar dock att även om ett sjöherravälde 

fråntas en part innebär inte det att motståndaren genast får sjöherravälde. Efter att ha 

analyserat fallet slaget om Atlanten kunde jag urskilja en del specifika händelser där den tyska 

vargflockstaktiken hade uppnått ett lokalt sjöherravälde. Detta i synnerhet då de kraftsamlat 

anföll brittiska konvojer. Trots att ubåtarna inte var numerärt överlägsna kunde de, via sin 

förmåga att uppträda dolt, skapa stor förödelse på den brittiska handelstrafiken som passerade 

i deras operationsområde. Dessa anfall ledde dock aldrig till något avgörande slag utan blev 

mer en metod för sjöfartskrig som kommer att diskuteras mer nedan.  

5.1.2 Blockad 

 

Under slaget om Atlanten försökte de tyska ubåtarna att utföra en blockad mot Storbritannien. 

Detta gjordes, som Corbett uttrycker det, i form av en kommersiell blockad där de siktade in 

sig på de brittiska handelsfartygen i syfte att svälta ut nationen. Det bör dock tilläggas att de 

tyska ubåtarna aldrig hade resurser och numerär antal för att uppnå en total blockering av den 

brittiska sjötrafiken. Därav kunde handeln fortfarande fortsätta, men i minskad form då 

                                                        
69 Willmott H.P, Messenger Charles & Cross Robin: Andra Världskriget (Slovakien: Albert Bonniers Förlag, 

2005), sid. 170 
70 Snyder, Louis L: Det andra världskriget, sid. 141 
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mycket av den gick förlorad till ubåtsattackerna. Eftersom det tyska ubåtsvapnet var numerärt 

underlägsna var även en maritim blockad utesluten ur deras plan. 

Hade den tyska ledningen följt Dönitz rekommendation om att producera 300 ubåtar till hans 

flotta, skulle en blockad varit lättare att genomföra. Men det går att spekulera i om den tyska 

industrin hade klarat av att producera den kvantiteten ubåtar som behövdes och samtidigt föra 

ett krig till land. Av den anledningen valde den tyska ledningen istället att lägga mer resurser 

på dess flygvapen och armé, vilket lämnade ubåtsvapnet med otillräckliga resurser. 

5.2 Utöva sjöherravälde 

5.2.1 Försvar mot landstigning 

 
I denna uppsats behandlades inte försvar mot landstigning på grund av att de tyska ubåtarna 

inte medverkade på ett effektivt sätt till att förhindra en invasion. Vid britternas landstigning 

av Normandie var Slaget om Atlanten redan avgjort och det tyska ubåtshotet var obefintligt. 

Under andra omständigheter anser jag att ubåtarna har en stor kapacitet att förhindra eller 

försvåra en invasionsstyrka då de kan anfalla trupptransporter långt ute till havs. Nackdelen 

med denna metod är att det krävs en god underrättelseinhämtning för att snabbt finna 

invasionsstyrkans position. Corbett trycker på att det är en nyckelfaktor att få in en snabb 

underrättelse för att denna metod ska bli framgångsrik. Därför anser jag att ubåten har 

potential i denna underrättelseinhämtning eftersom den på långa avstånd kan upptäcka fartyg 

med hjälp av sin sonar. 

5.2.2 Amfibieoperation samt stödjande av expeditionsstyrkor 

 

Jag valde att inte belysa denna metod grundligt eftersom det tyska ubåtsvapnet aldrig bedrev 

något stödjande av expeditionsstyrkor. Eftersom Luftwaffe förlorade luftkriget mot britterna 

blev en invasion aldrig på tal. Jag anser dock att en ubåt kan ha en viktig roll i en sådan metod 

då den kan agera en förtrupp för invasionsstyrkan. På detta sätt kan ubåten tidigt bekämpa en 

motreaktion från fienden samt bedriva underrättelseinhämtning. Corbett menar på att 

stödjande av expeditionsstyrkor är av samma princip som sjöfartskrig då båda metoderna är 

beroende av säkra kommunikationsvägar. Ubåten kan således bli ett mycket bra vapen vid 

försvar av en sådan metod då den visade på fullgoda resultat mot sjöfartskrig. Det enda fall 

jag kunde urskilja som liknade ett stödjande av expeditionsstyrkor var att de tyska ubåtarna 

transporterade agenter till de brittiska öarna. Eftersom de kunde uppträda dolt under ytan 

kunde ubåten segla oupptäckt in till kusten för att där släppa av tyska agenter.  

5.2.3 Sjöfartskrig 

 

Grundprincipen i sjöfartskrig är, enligt Corbett att sänka så mycket handelsfartyg att det ger 

känningar i motståndarens ekonomi. Här finns en tydlig likhet mellan Corbetts metod och det 

tyska ubåtsvapnets agerande då den tyska ledningen mätte framgång efter antalet sänkt 

handelstonnage.  

Corbett menar vidare att den bästa metoden av sjöfartskrig är att angripa motståndarens 

terminaler och hamninlopp. Han påpekade även att anfall av sjöfarten ute på öppet hav var 

mindre lönsamt då handelstrafiken oftast var eskorterad av örlogsfartyg som skulle kunna 

avvärja ett eventuellt hot. 

Här går den tyska ubåtskrigföringen helt emot Corbetts rekommendationer. Anledningen till 

detta var risken från flygplansattacker, som uppstod när ubåtarna var för nära land. Dessutom 

var det gynnsammare för ubåtarna att anfalla ute på öppet hav då de hade utrymme att bedriva 

anfall mot konvojer i flera dygn. Corbett skrev sitt verk, ”Some principles of maritime 
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strategy”, i början av 1900-talet då ubåten var en ny teknikutveckling och fortfarande inte 

hade fått en bestämd strategisk roll. Utifrån de studier som jag har tagit del av drar jag 

slutsatsen att om Corbett levt under andra världskriget skulle han förmodligen ändrat på sin 

princip om att anfalla på öppet hav, i alla fall när det gäller ubåtens potential till att anfalla 

sjöfarten.  

Vargflockstaktikens samordnade anfall överbelastade konvojens eskort, vilket ledde till att 

fartygen skingrades från sin formation och gjorde det lättare för ubåtarna att välja ut sina mål. 

Innan britterna förbättrade sin radar och ubåtsjaktmetoder var de helt chanslösa mot denna 

taktik. Corbett menar dock att ett öppet sjöfartskrig oftast kostar mer än vad det ”smakar”. 

Hans tes kan ifrågasättas i och med införande av ubåten. Av att döma från resultat ur slaget 

om Atlanten hade Corbett rätt i sin antydan då det tyska ubåtsvapnet till slut förlorade. Utifrån 

den litteratur jag tagit del av anser jag att tyskarna inte förlorade på grund av deras taktik utan 

snarare deras oförmåga att möta upp britternas tekniska utveckling som till slut ledde till deras 

nederlag.  

5.3 Bestrida sjöherravälde 

5.3.1 Fleet in being 

 

Det tyska Kriegsmarine blev mer eller mindre tvingat till en fleet in being då den var numerärt 

underlägsen Royal Navy.  

Corbett beskriver fleet in being som en metod där man undviker konfrontation med 

motståndaren men ändå utgör ett hot mot dess fartyg och sjöförbindelser. Fiendens 

handlingsalternativ kommer således att reduceras då den måste ta hänsyn och avdela resurser 

för att möta upp hotet. Med detta i grunden utgjorde de tyska ubåtarna en fleet in being så fort 

de dök under ytan. Vetskapen om att det kan finnas ubåtar i ett område leder till fienden inte 

kan ignorera detta utan måste vidta åtgärder samt avdela resurser för att skydda sig mot 

ubåtshotet. De tyska ubåtarna verkade helt i enlighet med det som Corbett beskriver som ett 

vinnande koncept för en fleet in being. Ubåten visar sig ha en stor potential i att utöva 

metoden fleet in being då den kan försvinna under ytan och stanna där under en period. 

Ubåtarna använde sig av rörelse och genom att uppträda dolt under ytan kunde de vänta på det 

mest gynnsamma tillfället för ett anfall för att sedan dra sig tillbaka dolt under ytan. På detta 

vis pågick anfall av konvojer under flera dygn. Corbett menar att fleet in being är en defensiv 

form av krigföring. Tyskarna tillämpade dock ubåten som ett offensivt vapen för att på öppet 

hav anfalla handelsfartygen. Corbett nämner, i sitt verk, ubåtens potential samt att den kan 

komma att revolutionera metoderna i att bestrida ett sjöherravälde. Ett ytterligare bra exempel 

på en fleet in being är händelsen i Scapa Flow, då den brittiska Home Fleet felaktigt antog att 

den var helt säker i sin hamn. Det gjordes även antaganden att det skulle vara mycket svårt för 

en fiende att forcera dess försvar. Ubåtschefen Gunther Prien ombord på U47 visade britterna 

motsatsen. Efter anfallet i Scapa Flow kunde inte den brittiska flottan känna sig säker 

någonstans för det fanns alltid ett hot från ubåtar.  

5.3.2 Nålsticksoperationer 

 

Enligt Corbett är nålsticksoperationer en metod för en underlägsen part att jämna ut oddsen 

gentemot sin fiende. Detta görs genom att anfalla ett litet område där man endast möter en 

liten del av motståndarens styrkor.  

Händelsen i Scapa Flow är ett perfekt exempel på en nålsticksoperation där tyskarna med små 

medel lyckades åstadkomma stor verkan. Scapa Flow visar också på vikten av sekretess innan 

ett sådant uppdrag genomförs för att på detta sätt utnyttja principen överraskning till fullo. 

Sekretessen var så hög att Luftwaffe inte ens kände till uppdraget och genomförde 
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flygspaningar innan Priens anfall mot Scapa Flow. Detta ledde till att britterna misstänkte 

omfattande flyganfall från tyskarna och valde att omplacera majoriteten av sina fartyg till en 

annan hamn. Hade Luftwaffe känt till operationen mot Scapa Flow och inte genomfört 

spaningsuppdrag innan anfallet kunde Prien och hans U47 åstadkommit ännu större skada på 

den brittiska Home Fleet och på så vis försvagat Storbritanniens blockad mot Tyskland.  

Även i denna metod beskriver Corbett ubåtens kapacitet och dess potential till att utföra 

nålsticksoperationer. Han nämner vidare att utvecklingen av torpeder också kommit att 

revolutionera denna metod. Då ubåten använder sig av torpeder som dess främsta vapen har 

den blivit en kombination av två vapensystem som enligt Corbett kan komma att ändra på 

bestridandet av sjöherravälde. Scapa Flow är ett tydligt exempel på detta vapensystems 

potential till att bedriva nålstickoperationer.  

5.4 Sammanfattande diskussion 
 

Efter att analyserat det tyska ubåtsvapnet under slaget om Atlanten har jag kunnat urskilja 

flera skillnader och likheter mellan de tyska ubåtarnas agerande och Corbetts teorier om 

sjökrigföring. Att få till ett avgörande slag är enligt Corbett mycket svårt. Detta var den tyska 

ledningen väl medveten om och valde istället att undvika ett avgörande slag. Istället lade de 

sina resurser på att enbart anfalla brittiska handelsfartyg samt undvika en drabbning med 

örlogsfartygen. På grund av de avtal som undertecknades efter första världskrigets slut var 

den tyska flottan underlägsen i numerär. Därför kunde den inte bedriva en blockad på ett 

effektivt vis. Studien visat tydligt att det tyska ubåtsvapnet inte tillämpade någon av 

metoderna, som enligt Corbett används för att etablera ett sjöherravälde. Detta på grund av 

att de var den underlägsna parten i konflikten.  

Då en etablering av sjöherraväldet var uteslutet för tyskarnas del lade de stor vikt på att 

bestrida sjöherraväldet för britterna. Genom sina ubåtar hotade de den brittiska sjöhandel och 

på detta sätt utgjorde ubåtarna en fleet in being. Eftersom ubåten har förmågan att uppträda 

dolt utgör den en fleet in being så fort den har lämnat ytan. Denna förmåga ledde till att 

britterna var tvungna att avdela enorma resurser till ubåtsjakt. Ett exempel på hur en fleet in 

being kan hota en hel flotta är operationen i Scapa Flow där en ensam ubåt sänkte slagskeppet 

Royal Oak. I och med sänkningen av Royal Oak kunde britterna inte längre känna sig säkra i 

deras vatten. Den brittiska flottan skulle förmodligen lidit svårare förluster om de inte hade 

ombaserat Home Fleet till en annan hamn. Scapa Flow är även ett utmärkt exempel på det 

som Corbett beskriver som nålsticksoperation, där en underlägsen part anfaller en liten del av 

motståndarens styrka i syfte att jämna ut oddsen. Corbett nämner i sitt verk ubåtens och 

torpedens potential. Han menade att ubåten kan komma att revolutionera metoderna för att 

bestrida sjöherravälde. Fallet slaget om Atlanten stärker Corbetts påstående då den visade sig 

mer än kapabel till att bestrida ett sjöherravälde. 

Gällande Corbetts teorier om utövande av sjöherravälde ser vi i fallet slaget om Atlanten att 

tyska ubåtar bedrev ett oinskränkt sjöfartskrig. I denna rapport togs inte metoderna försvar 

mot landstigning och amfibieoperationer samt understödjande av expeditionsstyrkor med i 

analysen då det tyska ubåtsvapnet mestadels ägnade sig åt sjöfartskrig. Dessa metoder hade 

kunnat tillämpas om den tyska invasionen av Storbritannien blivit av eller mot den allierade 

landstigningen av Normandie, men då var slaget om Atlanten redan avgjord och det tyska 

ubåtshotet var obefintligt. Corbett menar att den bästa metoden för ett sjöfartskrig är att 

anfalla fiendens hamninlopp och terminaler. Ett öppet sjöfartskrig ute på havet var mindre 

lämpligt, menade Corbett, eftersom det skulle ”smaka” mer än det kostar. Han ansåg att 

konvojernas eskorter skulle klara av att avvärja eventuella hot mot handelsfartygen. Det 

Corbett inte nämner i sitt verk är ubåtens potential i att föra ett öppet sjöfartskrig. Den tyska 

vargflockstaktiken gick helt emot Corbetts rekommendationer och anföll de brittiska 
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konvojerna långt ute till havs. Anledningen till detta var att ju närmare land de befann sig 

desto större var hotet för ett flygplansanfall mot ubåtarna. En fördel som tyskarna insåg med 

att anfalla ute på öppet hav var att vargflocken fick ett större utrymme och kunde på detta vis 

anfalla konvojen under flera dygn. Eftersom vargflocken byggde på principerna kraftsamling 

och överraskning överbelastades konvojens eskortfartyg vid ett anfall. Detta ledde till att 

konvojen skingrades från dess formation och ubåtarna kunde lättare välja ut sina mål. 

Utgången av slaget om Atlanten stärker trots allt Corbetts konstaterande om att ett öppet 

sjöfartskrig kostar mer än det ”smakar” då utgången för det tyska ubåtsvapnet blev ett 

nederlag. Jag vill dock betona att analysen som har gjorts om fallet slaget om Atlanten, visar 

ändå på att det tyska ubåtsvapnet har revolutionerat sjöfartskrig och bestridande av 

sjöherravälde. Det som dock ledde till ett nederlag var inte taktiska misstag utan en oförmåga 

från tysk sida att möta upp den brittiska teknikutvecklingen i ubåtsjakt. Det tyska ubåtsvapnet 

under slaget om Atlanten visar även att en underlägsen part i en konflikt har mycket goda 

möjligheter att kunna driva igenom sina militära mål genom att använda ubåten som ett medel 

att nå målen. Några få ubåtar kan skapa stor förödelse gentemot en överlägsen motståndare 

och ubåten har sannerligen visat tendenser på att den kan genomföra Corbetts sjökrigsmetoder 

med goda och revolutionerande resultat.  

6.  Förslag på framtida forskning  
 

Denna rapport behandlar enbart det tyska ubåtsvapnet under andra världskriget och huruvida 

dess taktiska agerande kan kopplas mot Sir Julian Corbetts teorier om metoder för 

sjökrigföring. I denna rapport behandlas inte vilken militärteoretiker som den tyska flottan har 

sin grund i för dess doktrin. Där finns det ett behov av fortsatt forskning till att undersöka 

vilken/vilka militärteoretiker den tyska ledningen har baserat sin taktik och strategi på samt 

vilka likheter och/eller skillnader det finns mellan denna militärteoretikers teorier och 

Corbetts teorier. 

För att kunna uppnå en större generaliserbarhet i framtida undersökningar finns det ett behov 

av att studera flera fall där det tyska ubåtsvapnet har varit aktivt.  
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