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Rubriken anger att jag ser 1980-
talets ubåtskris i ett betydligt bre-
dare perspektiv än ubåtsintrången 

i svenska vatten. Ubåtskränkningarna, 
eller rättare sagt intrången, eftersom det 
uppenbart inte var fråga om felnavigering, 
sedvanlig underrättelseinhämtning eller 
test på vår förmåga att hävda vår territori-
ella integritet, utan det gällde långt drivna 
sovjetiska krigsförberedelser mot oss.

Ubåtskrisen blev väckarklockan för att 
inse detta. Tyvärr inte för försvaret i sin 
helhet eller statsmakterna, men däremot i 
hög grad för sjöstridskrafterna och till del 
för kustartilleristridskrafterna. Det var inte 
fråga om ”budgetubåtar” utan en signal att 
vi i ”den trygga nord” hamnat i stormens 
öga. Ubåtskrisen var varningsklockan som 
ringde ohörd – medan påsplaneringens 
princip fick fortsatt utgöra avvägningen 
mellan våra försvarsfunktioner. Flygva-
penchefen gick t o m tidigt 80-tal in med 
en avvikande mening mot några promilles 
förändring av denna till ubåtsskyddets 
fromma.

När jag som planeringschef i marinen 

hade en föredragning för marinchefen Per 
Rudberg kom informationschefen Sven 
Carlsson in och meddelade att det stod 
en Whiskey-båt på grund i Karlskrona 
skärgård. Jag uppfattade först att han sa 
fiskebåt och jag undrade först varför han 
kom in för att meddela detta. Detta lyss-
ningsfel visar att, trots att vi alla visste om 
det frekventa antalet ubåtskränkningar och 
bara året innan hade genomlevt incidenten 
vid Huvudskär, så fanns inte insikten om 
det övergripande syftet, omfattningen och 
medlen.

I slutskedet av arbetet med ÖB 80 ströks 
i slutskedet i den högsta handlingsvägen 
funktionen ubåtsjakt/sjöfartsskydd nästan 
helt. I denna ÖB:s handlingsväg skulle ju 
självklart hela bredden av försvarsfunk-
tioner finnas med. Detta visar oförståelsen 
för de maritima behoven. Ubåtskrisen 
skulle strax därefter påvisa allvaret i denna 
lucka.  

Ett annat exempel på oförmågan att 
förstå hotbilden är att regeringen 1980 
beordrade chefen för marinen, CM, Per 
Rudberg att besöka Jugoslavien. Jag fick 

Från beredskaps- till insatsflotta

av konteramiral Claes Tornberg
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förmånen att bli följeofficer. Det kom-
munistiska Jugoslavien som formellt var 
neutralt hade goda bilaterala förbindelser 
med Sverige. Sverige utvecklade Rb 15 
och Saab tryckte på för export vilket 
försvaret med hänsyn till en uppenbar 
risk för informationsöverföring till Sovjet 
definitivt sökte förhindra.

Under våra omfattande förberedelser 
inför besöket fick vi ingen som helst in-
formation om att Jugoslavien sålt ett antal 
miniubåtar och dykarfarkoster till Libyen. 
Underrättelser som fanns men inte betrak-
tades som viktiga. 

Den jugoslaviske marinchefen Mamula 
hade i likhet med sin sovjetiske kollega 
Gorsjkov skrivit en bok om sjömaktens 
betydelse. Den sjöoperativa doktrinen hade 
i denna bok anpassats till den övergripande 
jugoslaviska gerillakrigföringsdoktrinen. 
Den jugoslaviske marinstabschefen för-
sökte under besöket envetet få mig att inse 
klokskapen häri utan att förklara lösningen 
d v s ett segt undervattenssystem med 
moder- och miniubåtar som skulle störa 
angriparens försörjningslinjer. Inte ens 
vid besöket ombord (som första västerlän-
ningar) på en stor mycket konventionell 
och nylevererad ubåt med ålderdomlig 
design och gammal rysk utrustning förstod 
vi att dess huvuduppgift i själva verket 
måste ha varit som moderubåt. 

Det var först under Hårsfjärden 1982 
som våra ögon öppnades och vi kom till 
insikt, trots uppenbara erfarenheter från 
världskriget och trots våra egna övnings-
erfarenheter med Spiggen. 

Att bringa klarhet i vad man vet och inte 

vet är något som ubåtskrisen lärt mig att 
söka analysera.

-   Vi Visste – att undervattensverksam- 
het bedrevs mot oss.

-  Vi Visste att Vi Inte Visste – det exakta 
syftet, basområden från vilka ubåtsope-
rationerna utgick etc.

-  Vi Visste Inte att Vi Visste – initialt – att 
det fanns en jugoslavisk tillämpning av 
denna undervattensverksamhet och att 
därmed tekniken och tekniken fanns i 
Sovjetunionen.

-  Vi Visste Inte att Vi Inte Visste – ja 
vadå?

Min erfarenhet är att vi i vårt demokratiska 
samhällssystem har mycket svårt att hante-
ra frågor som avviker från normalmönstret. 
Vi styrs av en nedärvd föreställningsvärld, 
maktintressen, rädsla, ja ren feghet, regel-
verk, ”groupthink” etc. 

Min slutsats är att försvaret hade och 
har ett allvarligt systemfel när det gäller 
att kunna anpassa oss till nya situationer 
och hot. För mig är det en av ubåtskrisens 
lärdomar. 

Denna insikt ledde till att när jag kom 
till Militärhögskolan 1990, fast besluten att 
försöka ändra vår utbildning härvidlag, inte 
kunde acceptera argumentet: ”Varför ändra 
förutsättningarna för ett vinnande lag?” 
– utan mitt svar blev: ”Vilket vinnande 
lag?” ”Vi har just förlorat ubåtskriget!”

Det var för mig det primära motivet 
för akademiseringsprocessen d v s att få 
in en ifrågasättande kultur gentemot ”de 
etablerade sanningarna”.
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Vi hade dåligt begrepp om den förändra-
de säkerhetspolitiska situationen i Europa, 
som hade vuxit fram till början av 80-talet. 
Sovjets enorma rustningsnivå stod i fokus. 
Vi förstod inte i hur hög grad Sovjet alltmer 
teknologiskt hamnat på efterkälken. 

Detta innebar att Sovjet inte kunde hänga 
med gentemot USA:s upprustning under 
Reagan. Stjärnornas krig, utplacering av 
Pershing-robotarna, ”Follow On Forces 
Attack”-strategin i Centraleuropa, ”The 
maritime strategy” med 600-fartygsflottan, 
etc, etc. Det innebar, utifrån Sovjetiska rent 
defensiva utgångspunkter, ett behov av att 
skjuta fram försvarslinjen i norr till Skandi-
navien, d v s bl a svenskt territorium. 

Jag tycker att den finske överbefälha-
varen Amiral Klenberg på ett sedvanligt 
finländskt precist sätt 1984 i Paasikiviför-
bundet beskrev situationen väl:

Sverige är nyckeln till den militära situa-
tionen på norra Östersjön. Detta beror på 
att landet förfogar över hela Östersjöns 
västkust. Från svenska kusten och från 
det 12 sjömil breda svenska territorial-
vattnet kan man med taktiska flygplan, 
luftbevakningsradar samt elektronisk 
spaningsutrustning vid behov ta sig över 
det smala havsområdet till motsatta kusten 
och dess luftrum och agera där. Med såväl 
ytgående fartyg som ubåtar samt dessas 
vapensystem är det relativt lätt att inverka 
på de internationella Östersjöområdena. 
Å andra sidan erbjuder svenska kusten 
och skärgården ett mycket förmånligt 
basområde för alla dylika krafter.

Av det sagda följer att det måste vara 
av särskild betydelse för de sovjetiska 

säkerhetsintressena att den svenska kusten 
förblir alliansfri och neutral. Då Sovjets 
”främsta linje” på Östersjön har förskjutits 
söderut skulle varje militärt hot som yppar 
sig på mellersta eller norra Östersjön träffa 
en ömtålig och livsfarlig punkt – ”buken” 
– i supermaktens försvarssystem.

Försvarsfrågor som gäller säkerheten 
i det historiskt känsliga Petersburg/Le-
ningrad eller de baltiska kustbygderna 
är förvisso fortfarande i allra högsta grad 
faktiska problem. Varje bedömning eller 
ens spekulation om att Östersjöns väst-
kust skulle kunna utnyttjas av mot Sovjet 
farliga krafter torde föranleda bekymrade 
säkerhetsöverväganden inom denna stor-
makts militärledning.

Vad Amiral Klenberg säger är att det sä-
kerhetspolitiska vakuum som den alltmer 
försvagade militärgeografiska positionen 
som Sverige stod för skapade farliga spän-
ningar i Östersjöområdet.

Krig liksom förberedelser härför har 
sin logik.

Ubåtsverksamheten framstod för många 
överraskande eftersom vi i Sverige sedan 
1960-talet i ökande utsträckning inte 
längre brydde oss om kärnan i den svenska 
säkerhetspolitiken och därmed blev över-
raskade av dess dolda verklighet.

I ”Karlskrona 1”- incidenten hösten 1983  
blev pådraget en flopp med sen, okoor-
dinerad och oövad insats. Insatsen fick 
dessutom klart negativa konsekvenser för 
kustflottans taktiska övning. Det framstod 
klart att en omprioritering av verksamheten 
måste ske. 
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I regleringsbrev budgetåret 83/84 an-
gavs:

Avkall får göras avseende den långsiktiga 
beredskapen för invasionsförsvar för att 
möjliggöra tidiga insatser för att förbättra 
ubåtsjaktförmågan. Motsvarande inrikt-
ning gäller för 84/85. 

Det blev mitt uppdrag när jag tillträdde 
som flaggkapten att leda ominriktningen. 
Chefen för kustflottan, CKF, Jan Enquist 
och jag gjorde först en rolluppdelning där 
jag skulle svara för verksamhetens ombryt-
ning och beredskapsprofil och CKF skulle 
hantera det övriga. Naturligtvis fungerade 
det inte, utan det blev min direkta uppgift 
att leda ombrytningen som en del av stabs-
chefsjobbet, medan CKF sålde in det hela 
i det operativa systemet. 

Vi började med att analysera erfarenhe-
terna från 1983 och tidigare: 

insats för sent
för liten effekt
ej acceptabel strategisk, operativ 
eller taktisk ledning
ej samövade taktiska förband
ej tidigt stridsberedda förband
ubåtsjaktinsatserna förödande för 
utbildningen i övrigt

Trots att vi inte hade resurserna blev re-
ceptet Kajsa Varg. Tre ubåtsjaktgrupper 
organiserades med målet att kunna klara 
spaning, lokalisering, identifiering och 
anfall. Gruppen bestod av en patrullbåts-
division, en helikoptergrupp, en fiskemin-

•
•
•

•
•
•

sveparrote (”JAS – Jakt/Attack/Smack”) 
samt en ubåt. 

Med detta som grund organiserade vi 
oss så att en grupp ständigt var insats-
beredd, och uthålligheten kunde därmed 
säkerställas i ett avlösningsförfarande. 
Elddopet kom omedelbart i ”Karlskrona 
2” -incidenten februari 1984. I denna minst 
sagt kaotiska, skjutgalna och utdragna in-
sats fungerade den taktiska ledningen och 
uthålligheten i gruppen. Effekten, som en 
ubåtsjagande enhet, var dock i alla avseen-
den mycket låg. Den operativa ledningen 
och företagsledningen liksom säkerheten 
var oklar och undermålig. Vi försökte om-
vandla det totala misslyckandet i positiva 
termer till viktiga erfarenheter för framti-
den. Det kunde bara bli bättre! 

Så blev fallet några månader senare på 
Vidingefjärden där vi fick en högfrekvens-
hydrofonkontakt som identifierades som 
en typ 2 ubåt.

Vi förstod att uppbyggnaden skulle kom-
ma att ta tid. Massmedia var i princip på vår 
sida. Lars Christianssons scoop i Svenska 
Dagbladet med de ”tolv edsvurna marina 
officerarna” kom dock att skapa en irre-
parabel klyfta gentemot det statsbärande 
partiet, som sedan förstärktes av Hans von 
Hofstens ifrågasättande av regeringens och 
statsministerns ovilja att värna de svenska 
säkerhetsintressena. 

Försöket att utnyttja massmedia i att 
driva på en snabb förstärkning av vår 
förmåga mot bakgrund av den säkerhets-
politiska situationen misslyckades, när 
man ser tillbaka på hela perioden. Initialt 
fick vi en positiv respons, men i mängden 
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av braskande löpsedlar och detonerande 
sjunkbomber förbyttes inställningen till en 
kritisk och sedan rent negativ profil. Även 
om detta inte nödvändigtvis innebar att 
vi tappade allmänhetens förtroende, blev 
de politiska konsekvenserna allvarliga, 
liksom svårigheten att upprätthålla stödet 
på hemmafronten för personalen.

Det största felet jag gjorde under hela 
denna period uppfattar jag vara den mass-
mediala hanteringen. Det var naivt att tro 
att man, bara att för man för tillfället har 
massmedias öra, kommer att behålla denna 
positiva inställning i en längre utdragen 
komplex kris.

Avgörande för möjligheterna att genom-
föra, bibehålla och hela tiden utveckla 
insatsförmågan under ubåtskrisens decen-
nium var den kultur och anda som präglade 
sjöstridsförbanden.

Hos flertalet chefer fanns tidigt insikten  
– ja även en otålighet – om nödvändigheten 
av en ombrytning av verksamhetsprofilen. 
Det befintliga regelsystemet som begrän-
sade möjligheterna till en aktiv verksamhet 
till sjöss måste brytas.

Chansen till framgång var med befint-
ligt regelverk mycket liten. Härutöver var 
förutsättningarna för ett framgångsrikt 
anfall mycket små. Ett anfall med korrekt 
identifiering och lokalisering av en ubåt 
med en full insats av sjunkbomber och 
au-granater, modell insatsen i Hävringe 
1988, hade mindre än 10 % sannolikhet att 
få en sänkande verkan. Vi lärde oss också 
att verkningsgraden mot dykare/grodmän 
var långt mindre än de fredsmässiga sä-

kerhetsbestämmelserna vid undervattens-
sprängningar. 

Flera kamrater tillhöll mig att inte tala så 
högt och ofta om detta trista faktum, efter-
som statsmakterna då knappast ville satsa 
resurser på en verksamhet med så låga odds 
till framgång. Mitt svar var att vi varken 
kunde eller skulle lura oss själva och att 
man dessutom måste se det ur inkräktarens 
synvinkel, där även en så låg risk måste 
ses som oacceptabel, mot bakgrund av de 
politiska konsekvenserna för inkräktande 
nation som skulle bli följden. 

Vi myntade begreppet ”Det finns inga 
misslyckade insatser, bara resultatlösa”. 
D v s vi kammade återigen noll, men på 
dom igen. Uthållighetsproblemet beskrev 
Göran Frisk på ett sedvanligt kärnfullt sätt 
– ”Chansen kommer som en snigel och 
försvinner som en blixt.”

Vi jobbade med att minska ryckigheten 
i de ständiga på- och avdragen som ett pa-
rerande operativt ledningssystem innebar. 
Det slog i hög grad sönder möjligheterna 
till en personlig planering. En officer på 
ett av minröjningsfartygen hade följande 
täckbeläggning när han skulle meddela sin 
fru om att han skulle iväg: ”Jag har fått 
tandvärk.” Om hustrun frågade hur ont han 
hade och svaret blev ”mycket ont” var det 
fråga om en längre tid till sjöss.

Ganska snart insågs att vi inte kunde 
fortsätta parera – vi måste se till att ta 
initiativet.

Långtidsövningarna blev lösningen på 
att vända det parerande beteendet till age-
randeprofil. Övningsverksamheten bedrevs 
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i sammanhängande fjortondagarsperioder i 
områden där underrättelseanalysen angav 
tänkbar ubåtsverksamhet. 

 Det fackliga mantrat var att vi bedrev 
en rovdrift på personalen. Arbetstidspla-
nering, övertidstak, friställandetid under 
gång, stöd till hemmafronten, fria hem-
resor etc var frågor som vi sökte utbalan-
sera. Försvarsministern Roine Carlsson 
avvisade kallsinnigt mina försök att få 
honom som gammal fackpamp att hjälpa 
till att kunna hitta tolkningar i svensk lag. 
Vi sökte då hantera frågan med att följa 
bestämmelserna, men inte lägga någon 
marginal i tillämpningen. Det blev också 
ett antal övertramp. Om man betänker att vi 
ökade gångtiden till väl över 2000 timmar 
för ubåtar, korvetter, minröjningsfartyg 
m fl, så tycker jag att frågan landade någor-
lunda bra. Den utdragna krismiljön tärde 
dock hårt på personalen som i stort ställde 
upp hängivet. Många tröttnade dock på 
att leva ”med den blå bagen”, så helt klart 
fick vi förtidsavgångar på grund av detta. 
Omvänt kan väl dock också sägas att om vi 
inte gjort denna beredskapssatsning, hade 
vi istället tappat vårt inre förtroende.

Vi hittade så småningom en viss ba-
lans mellan den fackliga rollen att ta till 
vara medlemmarnas intressen och den 
övergripande frågan att få ut maximalt av 
verksamheten. Vägen dit var inte lätt. Jag 
hotade bl a att lämna Officersförbundet och 
att öppet gå ut i pressen med frågan om att 
det måste vara officerskårens uppgift att vi 
måste ställa upp när våra insatser verkli-
gen behövdes. Det gav omedelbar effekt 
genom att facket anpassade sig.

Över tiden ökade den professionella 
självkänslan inom förbanden – samtidigt 
som en tilltagande känsla av isolering och 
frustration över de resultatlösa insatserna 
och oförmågan att erhålla entydiga bevis 
också ökade. Liksom att vi saknade ett ut-
talat stöd från såväl den militära som den 
politiska ledningen. 

Vi insåg att det inte skulle gå att ändra 
strukturen i försvarets operativa ledning 
versus den s k förbandsproduktionens 
ansvarsförhållanden och roller. Man ville 
att det operativa systemet skulle verka fullt 
ut även i denna fredskris. 

Lösningen blev att kustflottans övnings-
ledning skedde från örlogsbaserna och att 
vid övergång till insats skedde detta utan 
byte av stabspersonalen. Denna företagsö-
vervakningsorganisation, FÖVAK, där 
kustflottans stab och förbandsledningar 
utövade förbandsledningen, blev väl etabl-
erad och något av ett Columbi ägg, men 
löste inte problemen gentemot milonivån, 
som för oss endast utgjorde en fördröj-
ningspropp mellan ÖB och den taktiska 
nivån. Förseningar av operativa order, 
diffusa order eller order som saknade fack-
mässig förankring, ekonomiska hänsyn, 
sen start av reagerande operationer, för 
tidigt avlutande av operationer med hänsyn 
till det taktiska och underrättelseläget var 
vanligt förekommande. 

Genom FÖVAK-systemet skapades ett 
stort förtroende från den taktiska ledningen, 
TaL till sjöss gentemot företagsledningen 
i marinkommandot. TaL:s roll som taktisk 
ledare till sjöss var väl inövad och funk-
tionell och utgjorde aldrig ett problem ur 
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ledningssynvinkel. Härutöver blev stödet 
till sjöstridskrafterna en naturlig del av ör-
logsbas/marinkommandoorganisationens 
verksamhet. Fokus för Örlogsbaserna/Ma-
rinkommandona Ost och Syd blev under-
håll, underrättelser, ledningsstöd etc. Den 
onaturliga åtskillnaden ledningsmässigt 
mellan operativ och utbildnings/förbands-
produktion kunde därmed överbryggas. 

Behovet av att tillföra kompetens blev 
tydliggjort för de svagt bemannade och 
mindre övade marinkommandona och 
flankområdena Väst och Norrland. Lös-
ningen blev den Rörliga Marina Lednings-
staben, RML. Denna centrala ledningsre-
surs uppfattades tyvärr som ett hot och 
inte som en tillgång av den sjöoperativt 
kvalitativt och kvantitativt underbeman-
nade miloorganisationen.

Den kraftsplittring av de marina per-
sonella kvalificerade resurserna som den 
enorma ledningsorganisationen innebar var 
ett dilemma som aldrig kunde överbryggas. 
Liksom vansinnet med uppdelningen av 
Östersjön i två operationsområden 

Från 1986 började en ubåtsjaktstyrka ta 
form i och med att ubåtarnas utrustning 
förbättrades, kustkorvetter och minröj-
ningsfartyg blev operativa, helikoptrarnas 
utrustning och uthållighet blev opera-
tiva, patrullbåtarnas effekt förbättrades, 
hydrofonbojfartyg blev operativa och 
förbandslagen blev operativa. Doktrinen 
anpassades och utvecklades.

Problemet var hela tiden att hålla de 
fåtaliga resurserna kraftsamlade.

En miljöbild framgår av synopsis till 
kustflottans informationsvideo från insat-
sen i Hävringe bukten – första anfallet: 

Efter någon timmes spaning får ett av 
styrkans fartyg kontakt. Ekot är distinkt, 
stillaliggande, målstorleken bestäms. Ekot 
klassificeras, fartygschefen rapporterar 
möjlig ubåt, läge…

På taktiska ledarens order om anfall le-
der fartyget patrullbåtar mot kontakten.

Patrullbåtarna följer taktiska anvisning-
ar och rusar i formering i högsta fart mot 
angiven position. Antiubåtsgranater klar-
görs, sjunkbombernas djupinställningar 
justeras. Minuterna tickar långsamt, kon-
takten fortfarande distinkt. Au-granaterna 
avfyras, salvan bedöms täckande – med 
liten tur blir det träff. Inrusningen fortsät-
ter, sjunkbomberna fälls, vapeninsatserna 
ligger bra över målet, men fartygscheferna 
vet att det erfordras tur, sjunkbomberna 
är ett trubbigt vapen. Nära direktträff er-
fordras om ubåten skall bli skadad.

Anfallet är över, kontakten tappad i det 
upprörda vattnet. Återsökning i området 
skall startas så fort det är möjligt. Mer 
än en kvart har gått sedan de sist fällda 
sjunkbomberna detonerade.

Plötsligt upptäcker fartyget och en 
helikopter ett kraftigt luftuppkok ett par 
hundra meter från fartyget. Helikoptern 
flyger över uppkoket där vattnet är kris-
tallklart. Nödmanöver för att komma från 
området? Avledningsmanöver? Vattenför-
hållandena är fortfarande besvärliga, åter-
sökning påbörjas så småningom – ingen 
förnyad kontakt.

Senare under dagen upptäcker en kust-
korvett tydliga bottenspår i närheten av 
anfallsområdet. Gjorda analyser kan inte 
ge spåren någon annan förklaring än att de 
kommer från en främmande ubåt …
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Den ökande sjöopertiva förmågan framgår 
av min årsberättelse i KÖMS 1987/88. Här 
ett citat ur sista avsnittet ”Sjötaktikens 
utveckling”

De grundläggande sjötaktiska principerna 
kom under 70-talet att successivt få ge 
vika för stridsteknik. Vårt sjötaktiska reg-
lemente upphävdes t o m utan ersättning. 
En i och för sig riktig anpassning gjordes 
för ytattackens uppträdande i avvaktan 
på att ytattacken åter skulle bli kvalitets-
mässigt jämbördig motståndaren. Även 
utvecklingen inom ubåtstaktiken och på 
minröjningssidan stod stilla. Det ope-
rativa skolexemplet på samordning, där 

alla vapensystem successivt 
slår och förintar angriparens 
invasionspil, blev taktisk 
doktrin.

Det övergripande målet 
för sjöstridskrafterna måste 
vara, att tidigt kunna bestrida 
motståndarens kontroll över 
för hans handlingsfrihet, nöd-
vändiga havsområden samt 
att säkra egen nödvändig 
kontroll. På detta sätt skapas 
tid för våra försvarsåtgärder 
i övrigt. Det gäller att skapa 
så stor osäkerhet som möjligt 
hos angriparen. Härigenom 
binds hans resurser upp för 
tidskrävande skyddsåtgärder. 
Det kan vara god strideko-

nomi att uppträda där det behövs och inte 
där det är enklast för våra stridskrafter.

Vi har under 80-talet lärt oss att an-
griparen har en god subversiv förmåga. 
Detta hot har tidigare undervärderats. 
Lufthotet ökar successivt, men vi har 
lärt oss att på ett rimligt sätt möta detta, 
så att huvuduppgiften kan lösas. Vi har 
fått en mer balanserad syn på luft-, min-
och ubåtshotet. Det är mycket farligt att 
undervärdera hotet, men det är minst lika 
farligt, och kan få passiviserande effekt, 
om man övervärderar det. Det gäller att ha 
en mycket god angriparkunskap.

Våra kvalificerade fartyg är idag vä-
sentligt mera kapabla gentemot uppgifter 
och hot, än var de var för tio år sedan. 
Problemet är att de är för få. Det innebär 
att det finns en uppenbar frestelse för den 
operativa ledningen att splittra dessa fåta-
liga enheter till många områden samtidigt. 

Sjunkbomber – här på helikopter 4 – ett 
trubbigt vapen. Foto: Försvarets Bildbyrå/
Thomas Wingstedt
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… Slår man sönder en ytattackflottilj eller 
en ubåtsjaktstyrka i flera delar, blir det 
obalanser i systemet, och avsedd uppgift 
kan inte lösas.

Det finns fortfarande många brister hos 
materielen, i personalens kunskapsnivå 
och samövningen inom förbanden. Tren-
den av ökad effekt hos våra sjöstridskraf-
ter finns dock helt klart…

Min frustration över okunskapen hos den 
operativa ledningen beträffande det ef-
fektiva instrument som sjöstridskrafterna 
utgjorde, lyser tydligt igenom.

När sjöstridskrafterna började bli opera-
tivt inflytelserika ökade naturligen också 
hotet mot dem genom nödvändigheten 
att slå ut dem i ett inledande skede av ett 
överraskande angrepp. Vårt motdrag blev 
att ändra normaluppträdandet (även ost 
Gotland), ständig stridsbestyckning (med 
robotar, torpeder och minor), kamoufla-
gemålning, borttagande av fartygsbeteck-
ningar, spridd fredsbasering etc. Motstån-
det i marinstaben, FMV, i den regionala 
organisationen och även inom kustflottan 
var stor, eftersom det innebar vissa ökade 
kostnader, vakttjänst och risk för tredje 
man. Branden på minfartyget Älvsborg 
påvisade tydligt riskerna, samtidigt som 
det också stressade att hålla skyddstjänsten 
i centrum.

Vi räknade också kallt med att hotet mot 
de ubåtsjagande enheterna ökade alltmer 

när vår effektivitet ökade. Denna insikt, 
uppfattade vi, var sparsam i den militära 
ledningen och också hos allmänheten. Yt-
terligare en fråga som förstärkte känslan 
av bristande förståelse och stöd för den 
verklighet vi upplevde liksom för vår 
professionalitet.

Rätten att döda i fredstid var för oss en 
central etisk fråga. Jag har utvecklat denna 
frågeställning och den lösning som sedan 
infördes i de taktiska bestämmelserna för 
kustflottan vid ett etikseminarium på Mi-
litärhögskolan 1992 ”Värden att försvara 
Pris att betala” som har publicerats i Tid-
skrift i Sjöväsendet. 

Grunden var ubåtskommissionens rap-
port 1983 ”Vad som återstår är att med 
egna militära resurser förhindra att kränk-
ningarna fortsätter”, Olof Palmes och Sten 
Anderssons uttalanden om ”att blod kan 
komma att flyta”. 

Vunna erfarenheter i kustflottan gjorde 
att IKFN-förordningen1 successivt ändra-
des till det bättre.

Den grundläggande etiska frågan var: har 
militära förband rätt att aktivt söka upp och 
utnyttja vapenmakt i syfte att sänka/döda 
en inkräktare under fredsförhållanden? För 
kustflottans förband deklarerade jag därför 
att vi befann oss i ett krig under vattnet. 
Denna deklaration meddelades vid besök 
ombord till statsminister, utrikesminister, 
försvarsminister, samtliga partiledare samt 
självklart till ÖB, CM, MB m fl. Någon 

1  Förordning /(1982:75b) om försvarsmaktens ingripande vid kränkningar av Sveriges terrtorium under fred 
och neutralitet m m.
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officiell eller inofficiell reaktion erhölls 
aldrig. Eftersom man passade i frågan blev 
min slutsats att den som tiger samtycker. 

För cheferna på kustflottan var det dock 
helt tillräckligt och etiskt klarläggande 
med deklarationen om kriget under vattnet. 
Det var också helt klart att ansvaret för 
denna deklaration låg hos mig.

För att klara ut entydiga insatsregler la-
des sedan följande till grund för de taktiska 
anvisningarna:

Varning genomförs ej på inre vatten. 
Anfall insätts direkt. Alla fartyg skall 
ramma om ubåt påträffas i yt/mel-
lanläge oavsett risk för sänkning av 
eget fartyg. 
Varning på yttre vatten genomförs en 
gång för alla som en taktisk åtgärd i 
samband med insatsen. (Så skedde 
också långt före anfallen i Hävringe 
1988).
Vapeninsatsen görs direkt mot målet.
Massiv vapeninsats görs med hänsyn 
till den ringa träffsannolikheten.
Anfallsvilja inpräntades. Taktisk klas-
sificering (bedömning av kontakt till 
sjöss) var avgörande för insats. Ef-
teranalys och taktiskt beslutsunderlag 
måste tydligt skiljas åt.

1989 (samma år som muren föll) ändrades 
regelverket till att i stort överensstämma 
med dessa taktiska anvisningar. Målet 
angavs vara;

att ”ubåten skall hindras från att bedriva 
fortsatt verksamhet” med förtydligandet 

•

•

•
•

•

att ”därvid får vapenmakt tillgripas utan 
föregående varning. Om det behövs får 
sådana vapen användas som medför risk 
för att ubåten sänks”

Det utländska ifrågasättandet om svensk 
vilja att verkligen sätta makt bakom or-
den ökade mot slutet av 80-talet, och det 
innebar att regeringskansliet i ökande om-
fattning lät utländska journalister besöka 
kustflottan för att där bli övertygade om att 
Sverige verkligen försökte sätta makt bak-
om orden. Ändå kom en RAND-rapport av 
Gordon McCormick 1989 att uttala:

As it is, Swedish policy continues to 
manifest an air of unreality; Stockholm 
still hides behind the fiction of alien 
intruders…

Stockholm appears to have maneuvered 
itself into a position in which it must carry 
through in its threat to sink a submarine 
before anyone believes it was serious in 
doing so. In absence of such an action, 
the future of the submarine crisis will be 
determined by events beyond Sweden’s 
control.

Ja så blev det också. Ubåtskrisen löstes 
genom Sovjets fall – inte av oss själva.

______

Vad har då ubåtskrisen gett oss för lärdo-
mar för att kunna hantera de utmaningar 
vi har idag?

Behovet av 
Dygnet runt verkande ledning 
Insatta samövade enheter till sjöss i 

•
•
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nära samverkan (ytenheter, ubåtar, 
helikoptrar, fasta installationer)
Tidsfaktorns betydelse. Kravet på 
automatik för att hela kedjan skall 
fungera – även i den operativa led-
ningskedjan.
ROE2 anpassade till verksamhetens 
mål
Kombination med passiva och aktiva 
sensorer 
Möjligheterna att integrera minjakt 
och ubåtsjakt i grunda vatten 
Sjövärdighet och sjömanskap 
Tillräcklig och tillförlitlig underrät-
telsetjänst integrerad i den maritima 
sfären
Överlevnadsförmåga genom stealth i 
alla dimensioner framstod tydligt

Mot bakgrund av de nya globala säkerhets-
hoten och vår från ubåtskrisen etablerade 
förmåga att bidra till att möta dessa hot har 
vi utvecklat konceptet: “Maritime security 
in the extreme littorals”.

Världen är idag i det närmaste helt 
beroende av globala transporter för sin 
försörjning och existens. En liten störning 
av flödet av varor och tjänster riskerar att 
få förödande konsekvenser främst för de 
industrialiserade länderna. 

Normalt tar vi det för självklart att 
vi måste etablera en total kontroll över 
landterritoriet. Samma krav föreligger nu 
inom de kustnära områdena och i farleds-
förträngningarna. Utmaningen är att eta-
blera denna kontroll även i “The extreme 

•

•

•

•

•
•

•

littorals”. Nyckelordet är därmed närvaro. 
Crisis management kan inte utövas långt 
ifrån krisen. Man måste vara i området, ha 
flexibilitet och överlevnadsförmåga.

Min förhoppning är därför att Sverige 
har följande mål för utvecklandet av den 
maritima säkerheten:

Sverige tillhör gruppen efterfrågade 
nationer genom att vi innehar förmågor 
som till del saknas i den internationella 
gemenskapen. Sverige har, genom sin 
undervattens- och stealthfartygskom-
petens, koncept som både är verifierade 
och efterfrågade. Sverige vill härige-
nom utgöra en länk för att bidra till den 
internationella säkerheten. 
Sverige har ambitionen att bibehålla 
och utveckla den svenska nischkom-
petensen inom den maritima sektorn 
inom ramen för ”The maritime security 
concept” med fokus inom ”the extreme 
littorals” i allmänhet och undervattens-
domänen i synnerhet.
Sveriges försvarspolitiska profil ligger 
inom det nätverksbaserade försvaret 
(”Network Centric Warfare/Network 
Crisis Management”) där en särskild 
tyngdpunkt finns inom ”undersea 
battlespace management”. Nätverks-
komponenten inom undervattensdo-
mänen utgör sålunda en av de primära 
länkarna i nätverkskedjan. 
Denna maritima profil utgör en vik-
tig komponent i Sveriges bidrag till 
europeisk och globala säkerhet. Den 

•

•

•

•

2 Rules of Engagement
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svenska ambitionen är att även framö-
ver säkerställa den unika förmågan hos 
det svenska försvaret och försvarsin-
dustrin inom ”littoral operations” och 
”undersea warfare”.

Om vi inte hade gått igenom ubåtskrisen, 
så hade vi inte heller kunnat etablera vår 
tätposition inom denna sektor. En tätposi-
tion som självklart tappas om vi inte förmår 
att satsa på och utveckla dessa förmågor.


