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inför ett seminarium under hösten hade 
jag anledning att ta fram några faktabeto
nade upp gifter rörande den svenska mari
nen. Dessa uppgifter har visat sig vara av 
visst allmänt in tresse och presenteras där
för i denna artikel. 

Den som vill läsa om den säkerhetspoli
tisk utvecklingen i området inklusive synen 
på Ryssland hänvisas till andra källor. En 
utmärkt översikt ”Strategisk förändring – 
utmaningar för Sverige” finns i KKrVAHT, 
4. häftet 2012. Här behandlas ytstridsfartyg 
för det fall någon situation skulle uppkom
ma i Östersjöområdet där hårdare maktpo
litiska medel kommer till användning i den 
mellanstatliga kommunikationen. 

Först görs en jämförelse av tillgången 
på ytstrids fartyg relaterat till geografiska 
storheter. Därefter går jag översiktligt in 
på några prestandabetonade aspekter av
seende ytstridsfartyg i Sverige och grann
län derna. 

Resultaten av det som här redovisas kan 
sammanfattas i tre meningar:

– Den svenska nuvarande mari tima för
mågan att militärt hävda sjöterrito
rium och hävda sven ska intressen i 
Östersjön är i för hållande till intresse
områdets utsträckning svagare än den 
hos jämförbara granländer. 

– De svenska ytstridsfartygen är ”unga” 
jämfört med grannländernas. 

– Svenska fartygen saknar luftvärnsro
botar, vilket framträder som brist vid 
internationella jämförelser. 

Det som här presenteras är naturligtvis ett 
urval av information som behöver kom
pletteras vid mer ingående överväganden. 

Förmåga i relation till 
sjöterritoriet
I ett första steg görs en enkel kvanti tativ 
betraktelse där tillgången på ytstridsfartyg 
relateras till den kuststräcka som respekti
ve land har mot Östersjön. Detta görs för 
Sverige, Fin land och Polen. Den relation 
som redovisas i Tabell 1 kan då ses som en 
in di kation på förmågan att militärt hävda 
sjöterri toriet utanför den egna kusten och 
att agera för landets intressen i an slutning 
till detta territorium. I detta ligger också 
skyddet av sjöfarten. 

I tabellen har kvalitativa brister och för
delar markerats med minus respektive 
plustecken. Mer om detta längre fram.

De kuststräckor som anges är för 
Sverige hela västra strandsidan av egentliga 
Östersjön från Ystad till Singö. Den finska 
sträckan är norra kusten av Finska Viken 
från gränsen mot Ryss land fram till Åbo 
och den polska sträckan i tabellen är av
ståndet längs Östersjöns södra strand mel
lan gränserna mot Litauen och Tyskland. 

Svenska ytstridsfartyg i internationell 
belysning
av Helge Löfstedt
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Minustecknet för de svenska ytstrids
fartygen markerar brist på luftvärnrobo
tar. Dock måste påpekas att de svenska 
fartygen har luftvärnskydd i form av auto
matkanoner med modern radareldledning. 
Måttlig räckvidd och styrbarhet gör dock 
att sådant luftvärn inte räcker för mer än 
egenskydd av respektive fartyg. Moderna 
luftvärnsrobotar har större räckvidd och 
större kapacitet i övrigt som ger högre för
måga att skydda andra fartyg, såväl militä
ra som civila. 

Plustecknet för de polska fartygen mar
kerar förekomsten av större örlogsfartyg 
med rikligare beväpning och större uthål
lighet. 

De enkla beräkningarna som redovisas 
i tabellen indikerar att den svenska nuva
rande mari tima förmågan att militärt häv
da sjöterritorium och hävda svenska in
tressen i Östersjön i för hållande till områ

dets utsträckning är mindre än hälften av 
motsvarande finsk och polsk förmåga. De 
svenska ytstridsfartygen kan få jämförbar 
förmåga längs halva den angivna sträckan 

– t ex i norra eller södra Östersjön. För att 
uppnå internationellt jämförbar förmåga 
bör de förses med luftvärns robotar.

I tabellen har bara antalet fartyg marke
rats. Självfallet kan antalet uppgifter som 
indikerar marin militär styrka ökas. I föl
jande avsnitt ges en något utförligare redo
visning. Slutsatserna blir dock desamma. 

I resonemanget ovan har inte Danmark 
och Tyskland behandlats. Förklaringen är 
att både Tysk  land och Danmark har sjö
stridskrafter där fokus i första hand lig
ger utanför Östersjön och då på väsent
ligt större avstånd. Båda länderna genom
för också en struktur förändring i syfte att 
få flera fartyg som är lämpade för insat
ser utanför Östersjön. Sam tidigt finns om

Kuststräcka Ytstridsfartyg 
(antal)

Ytstridsfartyg per kust-
sträcka (antal)

Sverige:  60 mil    7() 0,12()

Finland  30 mil   10 0,33

Polen  40 mil     8+ 0,25+

Tabell 1: Ytstridsfartyg i relation till prioriterad kuststräcka 

Tabell 2: Sammanställning ytstridsfartyg 

Typålder, genomsnittlig Äldsta typ

Sverige 11 år Stockholm 29 år

Finland 17 år Rauma 23 år

Polen 28 år Oliver Perry 35 år

Ryssland (Östersjömarinen) 26 år Krivak 43 år

Danmark 10 år Thetis 21 år

Tyskland 25 år Bremen 31 år

USA (ytstridsftg utom 
hangarftg)

27 år Ticonderoga 35 år 
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världsförändringar som indikerar risk att 
agerande med sjö och flyg stridskrafter 
kan bli en realitet även i Östersjön. Om så 
skulle bli fallet kan både Dan marks och 
Tysklands sjöstrids krafter bli viktiga makt
faktorer. I vilken grad detta blir fallet be
ror naturligtvis på hur man i dessa länder 
då ser på behovet i de riktningar där man 
nu fo kuserar. 

Likaså återges inte ryska sjöstridskraf
ter i Östersjön. De utgör i dagsläget en 
rest av de större sovjetiska sjöstyrkor
na. De inrymmer 29 fartyg och kommer i 
den mån de blir helt istånd satta att kun
na utöva väsentligt sjömilitärt inflytande 
i Östersjöområdet, långt utöver den mera 
be grän  sade ambitionen att agera i anslut
ning till egen kuststräcka. 

De tre baltiska staterna har tillsammans 
10 patrullbåtar med lättare beväpning. 

Åldersläge
I olika sammanhang anges att materielbe
ståndet i den svenska försvarsmakten är 
gammalt. En genomgång av ålderläget hos 
grannländerna visar att detta inte gäller de 
svenska ytstrids far tygen. En sammanfatt
ning visas i Tabell 2. I Tabell 3 ges utförli
gare information. 

Observera att ett grundvärde i samman
hanget är typålder som beräknas från det 
år när första fartyg i respektive typ tas i 
bruk. Genomsnittlig typålder blir sedan 
antalet fartyg multiplicerat med respekti
ve typålder och dividerat med totalantalet 
fartyg på sätt som framgår av Tabell 3. 

Den genomsnittliga typåldern för de 
svens ka ytstridsfartygen domineras då av 
de fem far tygen av Visbytyp som togs i bruk 
år 2008. De två fartygen av Stockholmstyp 
ökar bara genomsnittsvärdet marginellt. 
Den moderna Visbytypen anpassades för 
att bära sjömålsrobotar först under 2012 

samt under innevarande år. En omständig
het som gör en jämförbar bestämning av 
typålder svårbedömd. 

Observera att Polen har två gamla fartyg, 
nämligen de före detta amerikanska fregat
terna av Oliver Perrytyp som togs i tjänst i 
USA i slutet av 1970talet. Man skall dock 
också notera att fartygen av denna typ har 
moderniserats på olika sätt sedan de först 
togs i tjänst. Dessa fartyg är de mest mång
sidiga i den polska flottan och kommer tro
ligen att hållas i tjänst i Polen un der ytterli
gare något decennium. Fartygsskrovens ål
der är ingen rättvisande indika tor på far
tygens militära användbarhet. Man mås
te beakta fartygens grad av modernisering 
med beväp ning och annan utrustning. 

Danmark har ansett sig kunna lämna 
ambitionen att skydda farvattnen kring 
Östersjöutloppen för att i stället uppträ
da i större omfattning på Nordsjön och i 
Atlanten. Detta förklarar varför man gjort 
sig av med ett antal fartyg trots att de har 
måttlig ålder. Den danska marina om struk  
tureringen och nybygg naden av stora far
tyg har också gjorts med för hållande  vis 
små ut gifter för materielanskaffning. En 
omständighet som förtjänar uppmärksam
het samt bör ana lyseras med avseende på 
de lärdomar som kan dras. 

När det gäller de ryska ytstridsfartygen 
är antalet i den ryska östersjöflottan an
given i Military Balance. Redovisningen 
avseende typer av fartyg är inte lika tyd
lig. Genom att kom binera oli ka uppgifter 
i Military Balance med vad som kan hit
tas på ”nätet” har jag kommit fram till att 
de 29 ytstridsfartyg troligen består av typer 
och antal som angivits i Tabell 3. 

Det äldsta fartygen i ryska Östersjömari
nen är av typen Krivak och det är inte sä
kert att de istånd sätts efter den svaghetspe
riod som hela den ryska marinen haft ef
ter det kalla krigets slut – en ersättning ge
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nom nybyggnation är trolig. Då kommer 
de äldsta fartygen i den ryska Östersjö
marinen att utgöras av jagarna av typ 
Udaloy vilka togs i tjänst kring 1979/80. 
Det kom mer troligen att dröja länge inn
an denna typ helt är ersatt av nya fartyg. 
Östersjömarinens medelålder kommer där
för att förbli hög under lång tid. Detta även 
när den under senare år åter upptagna rys
ka nybyggnaden fortsätter. 

USA betraktas som världsledande när 
det gäller försvarsteknologi i största all
mänhet. Det kan därför vara av intres
se titta på utvecklingen av några ameri
kanska fartygstyper. Det som är mest slå
ende är att de amerikanska ytstridsfarty
gen är så pass gamla – de är faktiskt lika 
gamla som de ryska fartygen. Här måste 
man dock påtala en väsentlig skillnad. De 
ameri kanska fartygen har regelbundet mo
derniserats, medan de ryska många gång
er har legat med svagt underhåll och utan 
modernisering innan de först på senare tid 
börjat iståndsätta och i varierad grad mo
derniseras. 

I USA pågår utveckling av nya fartygsty
per sedan åtskilliga år. Av skäl som jag in
te har närmare penetrerat har ersättnings
bygge dock dröjt. En anledning som skym
tar fram är att de listade fartygen trots sin 
ålder bedöms väl användbara och att man 
föredrar att lägga medel för nyanskaffning 
på sådan materiel som innebär högre grad 
av förnyelse av operativ förmåga. Den typ 
som nu förefaller närmast för åtminsto
ne gradvis ersättning är fregatterna av typ  
Oli ver Perry. Förvånande är också att man 
inte har någon fartygstyp som skall ersätta 

kryssarna med typbenämning Ticon deroga. 
Mitt intryck blir att denna typ kommer att 
förbli i tjänst i USA under ytterligare åt
minstone ett decennium. Typen skulle då 
få tjänstetid som närmar sig 50 år eller mer. 
Man kan också notera att av fregatterna 
typ Oliver Perry finns åtta stycken reserv
fartyg, som åtminstone tidigare angivits 
kunna bemannas och tas i tjänst inom ett 
halvt år. 

Huvudintrycket av denna genomgång är 
tvåfaldig. De svenska ytstridsfartygen kan 
inte anses som gamla i internationell me
ning. Det andra intrycket är att luftvärns
robotar är mycket vanligt förekomman
de. Avsaknaden av luftvärnsrobotar på de 
svenska fartygen framträder som något 
unikt och som bör utgöra ett trovärdig
hetsproblem i ett internationellt perspektiv. 

En avslutande reflexion är att de fyra 
svenska fartygen av Göteborgstyp skulle 
kunna behållas i tjänst utan att den svens
ka ytstridsflottan därmed skulle anses som 
föråldrad i en inter natio nell jäm förelse. Ett 
tillskott av fyra fartyg skulle då medfö
ra att den svenska ytstridsflottan minskar 
den tydliga svag heten som finns i kvanti
tativ förmåga att hävda svenska intressen 
i Östersjön. 

I det perspektiv som här framträder lig
ger slutsatsen nära till hands att luftvärns
robotar till befintliga fartyg och behållande 
av fartyg typ Göteborg och Stockholm bör 
prioriteras högt. 

Författaren är överingenjör och ledamot av 
KKrVA.
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Tabell 3: Ytstridsfartyg – typer och antal av intresse i Östersjönområdet år 2012 
Källor: Military Balance 2012, Försvarsmaktens Fartygskort 1997, Google

  Antal Deplace- Sjömåls-  Luftvärns- Ubåtsjakt- Typ-  
   ment  robot  robot  beväpning ålder
Sverige
Visby  5 600 ton (x)  X  4? år 
Stockholm 2 335 ton X  X 29 år
 Antal/medelv 7 525 ton     11? år
Göteborg 4 380 ton X  X 24 år

Finland        
Hämeenmaa 2 1 450 ton  X x 21 år
Rauma  4 250 ton X x x 23 år
Haminaa  4 240 ton X X x 15 år
 Antal/medelv  10 485 ton     17 år

Polen
Oliver H Perry 2 3 700 ton X X X 35 år
Kaszub  1 1 200 ton  X X 26 år
Fd Sassnitz   3   480 ton X X  26 år 
Fd Tarantul II 2  480 ton X X  25 år
 Antal/medelv  8 1 375 ton     28 år

Ryssland (Östersjömarinen)
Udaloy  2 8 700 ton X X X 32 år
Sovremenny 2 7 300 ton X X X 22 år 
Neustrashimy 2  3 800 ton X X X 20 år
Krivak  1 3 300 ton X X X 43 år 
Nanuchka III 4  560 ton X X  31 år
Grisha V   6 1 200 ton  X X 28 år
Parachim II   2   800 ton  x X 27 år
Tarantul II 8   480 ton X X  26 år
Grachonok  2   140 ton  x x  1 år
 Antal/medelv  29 2 000 ton      26 år.

Danmark       
Iver Huitfeldt 3 6 645 ton X X X  1år
Thetis  4 3 500 ton  (x) X 21 år
Knud Rasmussen 2 2000 ton ? x x  5 år
Absalon  2 6 600 ton X X X  6 år
 Antal/medelv  11 4 000 ton     10 år

Tyskland
Brandenburg 4 4 700 ton X X X 19 år
Sachsen   3 5 700 ton X X X 13 år 
Bremen   11  3 700 ton X X X 31 år
Braunschweig 8  1 840 ton X X X 19 år ?
Gepard   4   390 ton X x x 31 år
 Antal/medelv  30 3 100 ton     25 år 

USA (urval)
Ticonderoga  22  9 800 ton X X X 35 år
Arleigh Burke 61  8 300 ton X X X 21 år
Oliver H Perry 18+8 3 700 ton X X X 35 år
 Antal/medelv 109  7 500 ton     27 år


