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Låt mig först börja med en allmän 
reflexion över hur man resonerar 
rationellt i konflikter – oavsett stor-

leken. Om man har ett problem så bedömer 
man framgångsmöjligheterna så bra som 
möjligt. Om motståndaren vidtar motåt-
gärder så analyserar man möjligheterna att 
motverka motståndarens drag genom att 
anpassa sitt eget agerande.  Kort sagt man 
vill vinna och planerar för att uppnå vinst. 
Det är ingen professionell som optimerar 
sig för förlust.

Grundläggande för att sedan kunna svara 
på frågan är en bedömning av vilka hand-
lingsmöjligheter som fanns för de båda 
supermaktsblocken. Vad gäller Warszawa-
pakten, WP, så grundade sig – enligt främst 
tyska analyser – den sovjetiska planen vid 
ett eventuellt storkrig i Europa på en snabb 
och våldsam framstöt västerut. Planen 
förutsatte att man nådde den franska väst-
kusten inom en månad. Danmark skulle 
ockuperas för att säkerställa Östersjö- 
utloppen. Ingen som helst hänsyn togs till 
neutrala länder – som t ex Österrike.

Planen kunde genomföras såväl med 

Hade vi kunnat förutse undervattens- 
kränkningarna?

av kommendör 1.gr Emil Svensson

som utan kärnvapen. Om sådana vapen 
skulle användas var insatsen mycket stor. 

Man kan förmoda att NATO avsåg att 
utnyttja sin tekniska överlägsenhet genom 
att med främst flyg slå mot de sovjetiska 
förbindelselederna. Det gällde ju att skapa 
tid för förstärkningar genom tilltransporter 
av förband från främst USA. 

Synen på Sverige
Sverige ansågs av Sovjetunionen allmänt 
vara mycket opålitligt. De svenska malm-
leveranserna till Nazityskland under kriget 
föreföll i praktiken vara ett samarbete med 
Tyskland. Myten om att var tredje sovje-
tisk soldat dödades av järn från Sverige är 
alltjämt levande. Trupp- och permittent-
transporterna genom Sverige uppmärk-
sammades naturligtvis också i Sovjet.

Efter kriget noterade man ett motsvaran-
de samarbete med USA. Upprustningen av 
det svenska försvaret – främst flygvapnet 
– krävde tillgång till amerikansk teknologi 
och därmed ett betydande samarbete med 
USA. Amerikansk materiel utnyttjades 
bl a i DC 3-ans spaning och även under-
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rättelsesamarbetet utvecklades. Det kan 
väl inte uteslutas att dessa samarbetspro-
jekt innebar en hel del högtidliga tacktal 
som prisade vänskapen mellan länderna. 
Sverker Åström påstår ju också i en debatt-
serie i Dagens Nyheter 1990 om svenskt 
samarbete med USA att ”däremot (fanns) 
sannolikt några omdömeslösa militärer och 
poliser som i vissa fall överskridit både 
instruktionernas och det kloka förnuftets 
gränser”. 

Allt noterades av Sovjetunionen och 
befäste misstron mot Sverige. Säkerligen 
övervärderades informationen kraftigt av 
de sovjetiska underrättelseorganen. Stor-
spionen  – Stig Wennerström – var dock 
sannolikt också en värdefull källa även i 
detta avseende. Det förefaller i alla fall 
mänskligt att han skulle överdriva ett på-
stått USA-samarbete för att rättfärdiga sin 
egen verksamhet. Sammantaget skapade 
det en sovjetisk bild av en synnerligen opå-
litlig stat som talade om alliansfrihet och 
neutralitet men som i hemlighet förberedde 
uppslutning på västmaktssidan.

För tiden direkt efter andra världskriget 
innebar Sverige dock inga direkta militära 
problem för Sovjetunionen. Flyg- och va-
penräckvidderna var så korta att det inte 
var praktiskt möjligt att med taktiskt flyg 
anfalla sovjetiskt territorium från baser i 
Sverige. Av samma anledning kunde Sov-
jet inte invadera Sverige på annat sätt än 
över landgränsen i norr samt i södra Skåne. 
Skulle man anfalla i Mellansverige måste 
man utnyttja Gotland eller möjligen Åland 
som ”klivstenar” för att kanske kunna eta-
blera någon form av luftskydd. Det säger 

sig dock självt att en sådan operation är 
både omfattande och hasardbetonad. 

Oavsett om man kom från norr eller 
söder så måste man rycka fram ca 100 mil 
innan man nådde de centrala områdena. 
Man måste också räkna med att det första 
gränsöverskridande steget på denna fram-
ryckning innebar att Sverige öppet anslöt 
sig till fiendesidan. Det måste  mot denna 
bakgrund starkt ifrågasättas om Sovjet ens 
hade något sådant reellt handlingsalterna-
tiv. Det blev dock för lång tid styrande för 
den svenska planeringen. 

För det sovjetiska ubåtssystemet innebar 
det att andra världskrigs-uppgifterna till en 
början bibehölls. Eftersom Sverige ansågs 
förse Tyskland med krigsviktiga varor  
grupperades under krigsåren sovjetiska 
ubåtar längs den svenska ostkusten. Den 
svenska territorialvattengränsen var inte 
hindrande. Ett antal svenska och andra 
handelsfartyg sänktes. Efterkrigsplaner-
ingen mot Sverige innebar således fortsatta 
förberedelser för sjöfartskrig mot ev nya 
”malm- eller andra transporter” till huvud-
fienden Tyskland.

Under 1960-70-talen ändrades situatio-
nen successivt men radikalt. Den tekniska 
utvecklingen gjorde att taktiskt flyg nu 
kunde nå långt in i Sovjet från baser i 
Sverige och även med hangarfartygsba-
serat flyg utanför den svenska västkus-
ten. Både ytfartyg och ubåtar utrustades 
med långräckviddiga vapen. Skyddade 
basområden fanns i rikt mått i svenska 
skärgårdsområden. Den transportrörelse 
– både till lands och till havs – som var 
förutsättningen för det sovjetiska anfal-
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let blev därmed beroende av om Sverige 
deltog i kriget på NATO-sidan eller om 
neutralitetspolitiken var reell. Sovjet-
unionen blev således beroende av en erkänt 
opålitlig stat som dessutom verkade vara 
starkt influerad av USA.

I den sovjetiska planläggningen på-
börjades därför förberedelser för att om 
erforderligt kunna neutralisera Sverige 
eller åtminstone allvarligt försvåra svenskt 
stöd till västmakterna eller dessa makters 
utnyttjande av svenska luftförsvarssystem 
samt flyg- och marinbaser. Planer gjordes 
också för att om erforderligt själv utnyttja 
svenskt luftrum för överflygningar.

Det fanns också en tydlig inriktning mot 
en mer offensiv maritim profil.

Detta framgår bl a i den  Sovjetiske ma-
rinchefen Amiral Gorsjkovs ord i Statens 
sjömakt 1977:

Sålunda har de traditionella insatserna 
flotta mot flotta som sedan forna dagar 
har varit karakteristiska för kampen på 
de stridande parternas sjövägar, numera 
kommit att utnyttjas inom ett nytt av-
görande område – flottans insättande 
mot kust. Denna inriktning av flottans 
operativa/strategiska användning intar 
en allt påtagligare plats på främsta planet 
och uppvisar dragen av att vara flottans 
huvudaktivitet, överordnad allt annat på 
alla operativa nivåer.

Ett alternativ var att i Gorsjkovs anda 
utnyttja de konventionella ubåtarna i Öst-
ersjön för att föra fram diversionsförband 
i avsikt att neutralisera främst svenska 
flyg- och marinstridskrafter. Även om inte 

Sverige var huvudmålet skapades särskilda 
förband för undervattensföretag. Special-
materiel togs fram. ”Oskyldiga” fisketrå-
lare samt specialfartyg användes förutom 
ubåtar för att föra fram dykarfarkoster av 
olika storlekar. Miniubåtar blev återigen 
intressanta. Olika förberedelser vidtogs 
för att säkerställa företag i anslutning till 
främmande kuster. Liksom i huvudplanen 
var överraskning en viktig förutsättning. 

En invändning kan resas mot en sådan 
planering gentemot Sverige. Krävs inte en 
regelrätt storinvasion av landet?  Svaret är 
enkelt. Om man som sovjetisk angripare 
har att välja mellan att Sverige tidigt gör 
gemensam sak med NATO och därmed 
NATO-flyg/fartyg får baseras i Sverige och 
utnyttja en oförstörd infrastruktur i form 
av baser, informationskällor och ledning 
eller att åtminstone delar av infrastrukturen 
är förstörd, så är valet lätt. Däremot kan 
det vara viktigt att tidigt försöka avhålla 
Sverige från att ingripa. 

Skulle då undervattenskränkningar ha 
kunnat genomföras av västmakterna för 
att skapa en mer fördelaktig situation inför 
uppgiften att försvara Västeuropa mot ett 
sovjetiskt anfall?

Först måste man då konstatera att 
tillgång till svenska Östersjökusten för 
basering av ubåtar och lätta ytfartyg är 
utomordentligt fördelaktig. En sådan ba-
sering kräver dock medverkan av svenska 
myndigheter. Det är inte militärt möjligt 
att i lönndom basera förband på främ-
mande makts territorium utan medverkan 
från landet ifråga. Basering innebär ju att 
förrådskomplettering, reparationer, sjuk-
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vård m m måste kunna tillgodoses. Det är 
därför inte heller militärt meningsfullt att 
med undervattensfarkoster utspana något 
i svenska inomskärsområden.

Man skulle då som ett andra alternativ 
åtminstone teoretiskt kunna tänka sig att 
västmakterna var så angelägna om ett 
svenskt närmande till NATO, att man 
ville skapa en bild av ett aggressivt Sovjet 
genom att själva uppträda i svenska vatten 
för att sedan kasta skulden på Sovjet. Detta 
resonemang förutsätter då att samtliga 
kränkningar utom S 363 (U 137) genom-
förts av västmakterna. Tanken blir ju 
meningslös om Sovjet redan genomförde 
kränkningar.

Ett sådant kränkningsmönster förut-
sätter enligt både ryska och svenska 
bedömningar basering i Östersjöområdet 
– d v s i dåvarande NATO-länderna Väst-
tyskland eller Danmark. Åtminstone den 
ryska sidan under ubåtssamtalen 1992-94 
uteslöt en oupptäckt sådan basering. Sam-
mantaget är alltså sannolikheten för att 
västmakterna genomförde kränkningarna 
utomordentligt låg. Det finns inte heller 
några rimliga indikationer på detta. 

Skulle vi ha kunnat förutse  
utvecklingen?
Låt oss då först konstatera att den stora för-
ändringen i den strategiska situationen är 
närmast omöjlig att inte uppmärksamma. 
Man behöver bara se på en karta för att inse 
Sveriges roll som flankområde. Lika up-
penbar som den geografiska situationen var 
kunskapen om den tekniska utvecklingen. 
De successivt ökande räckvidderna för 

taktiskt flyg samt sjömålsrobotens intåg i 
den marina vapenarsenalen var ju faktorer 
som vi själva ville dra fördel av. I själva 
verket överdrev vi just dessa faktorer i 
hotbilden. Vi kan alltså klart konstatera 
att också insikten av teknikförändringen 
var välkänd.

Hade vi då samma insikt om hur det- 
ta måste påverka Sovjetblockets syn 
på Sverige och därav följande hot- 
bildsförändring?
Claes Tornberg har i en tidigare artikel i 
denna tidskrift (3.häftet 2006) pekat på 
den finske överbefälhavaren amiral Jan 
Klenbergs tydliga insikt om den föränd-
rade säkerhetspolitiska situationen. Hade 
vi motsvarande insikt här i Sverige? Det 
borde i så fall framgå av ÖB:s långsiktspla-
nering i de så kallade perspektivplanerna.

Det är något svårt att utläsa detta i de 
perspektivplaner som i alla fall teoretiskt 
skulle bilda grund för planeringen. Man 
fokuserar istället på de stora strategiska 
områdena i norr med koppling till Mur-
mansk och i söder till Östersjöutloppen. 
Även om det är korrekt utifrån ett super-
maktsperspektiv, så är det följderna för 
Sverige som borde ha varit vägledande 
för den svenska planeringen. Även om det 
finns formuleringar som tyder på en viss 
insikt inom studievärlden så förefaller det 
som om bindningarna till planeringsarvet 
varit mer styrande. Man kan känna pro-
blemet i skrivningarna i ÖB 85. Denna 
perspektivplan är viktig eftersom det var 
inför det arbetet som de marina produk-
tionsförutsättningarna var klarlagda för en 
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ev ominriktning av planeringen. Chefen 
för marinen m fl går ju också ut offentligt 
och påtalar just detta. ÖB 85 säger dock 
följande:

Det strategiska intresset fokuseras allt-
jämt till (det nordiska) områdets norra 
och södra delar. Den militärstrategiska 
utvecklingen visar dock betydelsen även 
av övriga delar av området. Det måste i 
tilltagande grad betraktas som en helhet.
Undervattensverksamheten innebär främst 
ett hot mot trovärdigheten i vår vilja och 
förmåga att hävda vårt territorium. Den 
innebär också i vissa avseenden ett hot 
mot vårt invasionsförsvar.

Även om det första stycket andas en viss 
insikt så är det sista intressantast. Man ser 
alltså inte ubåtskränkningarna i första hand 
som kopplade till områdets operativa bety-
delse utan nästan mer som ett pittoreskt in-
slag i vårt ansvar att hävda vårt territorium. 
Detta skiljer sig då helt från den sovjetiska 
planeringen där undervattensaktiviteterna 
hade en klart operativ inriktning.

Det kontrasterar också mot Ubåts-
skyddskommissionens betänkande 1983 
där följande står:

Huvudintrycket är – även om ytterligare 
motiv inte kan uteslutas – att ubåtsverk-
samheten representerar förberedande 
skeden i en militär operativ planering.  
[...] I denna planering kan tänkas ingå 
förberedelser för insättande av den typ av 
specialförband…

Denna syn delades helt av den marina 

analysgruppen som bildades 1980 och som 
efter att ha prövat ett antal hypoteser fann 
att diversion var det mest sannolika syftet 
med verksamheten.

Oavsett detta så finns det inte någonstans 
i svenska planeringsdokument en upp-
fattning om att svensk neutralitetspolitik 
skulle vara föremål för någon stor miss-
tänksamhet från sovjetisk sida. Det kan väl 
inte uteslutas att det var frukten av en själv-
upptagenhet som omöjliggjorde förmågan 
att dra rätt slutsatser. Neutraliteten var ju en 
sorts mantra i Sverige. Förmodligen ansågs 
det som ”politiskt fel” att misstänkliggöra 
trovärdigheten i neutralitetspolitiken. 

Fanns då resurser i Sovjetunionen?
En viktig parameter i hypotesen var na-
turligtvis frågan om det fanns den typ av 
förband som hypotesen förutsatte. Fanns 
det t ex miniubåtar? Eftersom detta blev 
en central fråga redan före Hårsfjärdenhän-
delserna, ställde analysgruppen en fråga till 
den då mycket slutna underrättelsetjänsten, 
Und. Svaret blev ”nej” vilket blev av 
betydelse inför 1982 års händelser i och i 
anslutning till Hårsfjärden.

Hade då Und fog för sitt svar? Om vi då 
bortser från att det under andra världskriget 
fanns många miniubåtar (även banddrivna) 
och andra undervattensstridsmedel på 
båda de krigförande sidorna, så fanns 
det faktiskt en mängd information väl 
inlåsta i underrättelsetjänstens eget arkiv. 
Informationen kom så småningom fram 
genom idogt arbete av några yngre of-
ficerare  – dock först efter Sovjetunionens 
sammanbrott.  Några exempel på uppgifter 
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som fanns i arkiven är: 

SU genomför 9-12 speciella ubåts-
operationer mot Sverige varje år 
(1951)
SU förfogar över ett stort antal 
miniubåtar av olika storlekar. Vissa 
med bandaggregat (1968)
Varje SU flotta har miniubåtsenheter 
som förutom besättningen tar 5-7 
man. Speciella uppdrag som under-
rättelsetjänst och sabotage. Trans-
porteras på järnväg.(1976)
Bild på dykarfarkost Östersjö-
området (1979)
Bild på miniubåt med torn (28,75m) 
(1979)
Bild på (äldre?) miniubåt (1982)

Det behöver väl inte sägas att dessa upp-
gifter hade varit av ovärderligt värde för 
Analysgruppen 1982. Nu måste det dock 
också sägas att det inte har gått att få fram 
om informationerna genomgick en allvar-
lig och genomgripande underrättelseanalys 
och att man därefter på goda grunder av-
visade indikationerna. Det mest sannolika 
är väl tyvärr att man inte alls gjorde någon 
analys utan bara lagrade och därefter 
”glömde” informationen.

En liten väckarklocka borde väl dock 
vara händelsen 1969 då militärbefälhavare 
i östra militärområdet (MBÖ) bedömde 
att en ubåt fanns i Söderarmsområdet och 
dessutom bedömdes ha uppgiften att land-
sätta trupp – för sabotageuppgifter?

Till yttermera visso kom 1982/83 Viktor 
Suvorovs bok Inside the Soviet Army. I 
den påstår han att varje sovjetisk ”flotta” 

•

•

•

•

•

•

hade ett spetznasförband med miniubåtar 
och supportenheter i form av ubåtar och 
övervattensfartyg/trålare. Målet för dessa 
förband var marina installationer och led-
ningspersonal i mållandet.  

Nu har ju en rysk marinchef – Vladimir-
Kurojedev – senare verifierat Suvorovs 
uppgifter avseende resursernas kvalitet. 
I anslutning till detta redovisade också 
en rysk nyhetsbyrå att verksamheten på-
börjades redan 1970 och att en av hu-
vuduppgifterna var att slå mot utländska 
marinbaser.

Vad kan man nu dra för slutsatser?
Det finns goda skäl att påstå att vi hade 
den information som behövdes för att fatta 
beslut om satsningar för att motverka den 
sovjetiska planeringen. Vi visste mycket 
om den tekniska utvecklingen. Vi hade 
information om vilka resurser som fanns 
i Sovjetunionen även om vi inte använde 
kunskapen. Vi borde ha fattat att i den nya 
militärtekniska situationen var det närmast 
omöjligt för Sovjetunionen att rycka fram 
från Torne älv till centrala Sverige utan 
att Sverige slöt upp på NATO-sidan och 
därmed öppnade luftrum och marinbaser i 
Sovjetunionens flank. Vi borde ha fattat att 
ett motsvarande angrepp i södra Skåne var 
lika omöjligt och dessutom militärt ohygg-
ligt sårbart i den nya teknikvärlden.

Det är nog också så att det i studievärl-
den fanns en viss insikt. Varför det inte 
manifesterades i planeringsåtgärder är 
däremot mer förvånansvärt. Den svenska 
självbilden har ju varit att man hade en 
överlägsen anpassningsförmåga till för-
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ändringar. Istället visade man en lika stor 
förändringsovilja som västmakterna inför 
andra världskriget. De kunde ju inte inse 
den stora militärtekniska förändringen i 
och effekten av samverkan mellan snabb-
rörliga pansarförband och flyg, trots att det 
också var lika förutsebart. 

Det kan väl inte uteslutas att kommunal-
politik, arbetsmarknad och industripolitik 
blev överordnat reell behovsanalys grun-
dad på de säkerhetspolitiska förutsättning-
arna. Fixerade ekonomiska procentramar 
(påsplaneringen) var det erkänt enklaste 
styrsättet men innebar att flexibiliteten 
blev ytterst begränsad. Den förändrade 
säkerhetspolitiska situationen sågs därmed 
inte som ett nationellt problem utan det 
blev en marin fråga som skulle hanteras 
av den marina påsen. Det finns uppgifter 

som säger att även direkta ramtillskott 
för förstärkningar av ubåtsskyddet blev 
påsfördelade.

Marinen gjorde dock goda försök trots 
ett närmast hopplöst utgångsläge. Re-
formeringen av  sjöstridskrafterna inom 
ramen för Kustflottan var helt korrekta 
när det gäller anpassning till den nya si-
tuationen. Många goda insatser gjordes av 
förband och enskilda. De konserverande 
krafterna inom försvarsorganisationen var 
dock alldeles för starka för att ta de slutliga 
stegen och skapa erforderliga resurser för 
att vidta de anpassningsåtgärder som det 
säkerhetspolitiska läget krävde. Framtida 
arbetssätt måste utvecklas för att säker-
ställa att en motsvarande situation aldrig 
mer uppstår. 


