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Meddelande 
från

Kungl.Örlogsmannasällskapet

Nr 7/2010. Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i Stockholm 
onsdagen den 29 september 2010.
(Utdrag ur protokoll)

Sammanträdet ägde rum onsdagen den 29 september 2010 i Kastellet på Kastellhol-
men i Stockholm i närvaro av 32 ledamöter. 

§ 2 Föredrogs protokoll från föregående sammanträde i Stockholm den 25 augusti   
  2010, som med godkännande lades till handlingarna.

§ 3 Förrättades inval av nya ledamöter. Invaldes som hedersledamot; Konteramiral  
  Nils Wang. Invaldes i angiven ordning som ordinarie ledamöter; Kommendör-  
  kapten Fredrik Hansson, Överste Magnus Westerlund, Örlogskapten Jon   
  Wikingson, Kommendörkapten Jan Westas, Doktor Joakim Dahlman och   
  Överstelöjtnant Anders Enström. Invaldes i angiven ordning som korresponde-  
  rande ledamöter Doktor Lee Willett, Professor Olof Holm, Sjöfartsredaktör   
  Torbjörn Dalnäs och linjechef Claes Berglund.

§ 4 Förrättades fyllnadsval till styrelsen. Valdes till styrelsen ledamöterna Sten   
  Göthberg och Sölve Larsby för en tid av två år.

  Genomfördes en kortare diskussion om valberedningens förslag att ledamöterna  
  Thomas Engevall och Per Jenvald avses för befattningarna som ordförande res-  
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  pektive vice ordförande. Beslutade mötet att information om förslaget skall   
  skickas till ledamöterna före högtidssammanträdet.

§ 5 Förrättades val av revisorer. Valdes ledamöterna Nils Eklund och Sune Birke   
  som revisorer. Den auktoriserade revisorn Per Magnusson omvaldes.

§ 6 Förrättades val av valberedning. Valdes ledamöterna Jonas Wikström, Håkan   
  Magnusson, Håkan Rugeland, Rikard Askstedt samt Per-Anders Emilsson   
  (sammankallande) att utgöra valberedning under verksamhetsåret 2011. 

§ 7 Beslutades att tilldela ledamöterna Frank Rosenius och Gustaf von Hofsten aka- 
  demiens medalj i guld för idén till, och för genomförandet av, det lyckade och   
  mycket uppskattade bokprojektet “Kustflottan - de svenska sjöstridskrafterna   
  under 1900-talet”. Motiv: Ledamoten Frank Rosenius för idén, initiativet och   
  ledningen av projektet och ledamoten Gustaf von Hofsten för ett ihärdigt och   
  professionellt redaktörskap.

  Beslutades att tilldela ledamoten Rolf Edwardson akademiens medalj i silver.  
  Motiv: Ledamoten Rolf Edvardson har under tio år tjänstgjort som KÖMS   
  bibliotekarie. Under Edwardsons ledning har bibliotekets samlingar katalogise- 
  rats och gjorts tillgängliga via den bibliotekskatalog som har skapats på KÖMS  
  hemsida. Edwardson har dessutom genom föredrag, utställningar och visningar  
  spritt kunskapen om bibliotekets unika samlingar av främst marin litteratur. 

  Beslutades att tilldela f.d. Sjösäkerhetsdirektören vid Sjöfartsverket Johan Fran- 
  son akademiens medalj i guld. Motiv: Johan Franson tog juris kandidatexamen  
  1972. Mellan 1988 - 1995 var han Sjöfartsverkets chefsjurist. Mellan åren 1995   
  och 2008 var Franson Sveriges sjösäkerhetsdirektör och chef för Sjöfartsinspek- 
  tionen. Under denna period innehade Franson ett flertal internationella upp-  
  drag som svensk representant i FN-organet IMO (International Maritime Orga - 
  nisation). Under åren 2006 - 2009 var Franson ordförande i IMO:s råds-  
  församling. Franson har genom sin mångåriga gärning lämnat synnerliga   
  viktiga bidrag till den internationella maritima säkerheten och arbetet med att   
  förhindra miljöskadliga utsläpp från fartyg, något som går helt i linje med ett av  
  Kungl. Örlogsmannasällskapets syften, att utveckla sjöväsendet.

  Beslutades att tilldela ledamoten Christopher Werner ett stipendium om 30000   
  kronor för fortsatt forskning i breda termer inom området ”Maritime Security”.  
  Motiv: Ledamoten Christopher Werner har under lång tid forskat inom det   
  marina området och hans forskningsresultat har på ett tydligt sätt bidragit till   
  ökade kunskaper hos personalen vid marina staber och förband.

  Beslutades att tilldela Örlogskaptenen Jonas Källestedt en belöning om 10000   
  kronor för väl genomförda studier vid US Naval War College, Newport, R.I.,   
  USA samt för väl skriven artikel i Tidskrift i Sjöväsendet nr 2/2010. Motiv:   
  Örlogskapten Jonas Källestedt genomförde under år 2009-2010 chefsutbildning  
  vid US Naval War College, Rhode Island, USA. Källestedt tilldelades under  
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  detta år ”Honorable mention” inom Rear Admiral Joseph Strassers    
  International Leadership Award. Som ett av utbildningens examensarbeten  
  skrev Källestedt även artikeln Assymetric conflict in the maritime domain –   
  The terrorist perspective, vilken har publicerats i Tidskrift i Sjöväsendet nr   
  2/2010.

  Beslutades att tilldela avgående ordförande ledamoten Leif Nylander, akade-  
  miens medalj i guld. (Leif Nylander har inte deltagit i beredningen eller i   
  beslutet av detta ärende). Motiv: Leif Nylander har verkat som akademiens ord- 
  förande sedan 2005. Under Nylanders ledning har akademiens arbete succes-  
  sivt vitaliserats. Nylander har som ordförande utvecklat Kungl. Örlogsmanna-  
  sällskapets verksamhet bl.a. genom att införa årsteman för verksamheten (Pira - 
  ter 2009, Östersjön 2010) med tillhörande seminarier som vidgat den arena som  
  Kungl. Örlogsmannasällskapt verkar på. Nylander har på detta sätt väl svarat   
  för att Kungl. Örlogsmannasällskapet fortsatt utvecklas i enlighet med stadgar- 
  nas § 1 där det bl.a. anges att akademien ”har till syfte att följa och aktivt verka  
  för utvecklingen av sjökrigsvetenskapen och sjöväsendet i allmänhet”.

§ 8 Beslutade mötet att slutligt fastställa styrelsens förslag (preliminärt antaget vid  
  det ordinarie sammanträdet den 28 april 2010 i Stockholm) till ändring av   
  KÖMS tillämpningsföreskrifter rörande möjligheten att inbetala en engångsav-  
  gift för äldre ledamöter samt befrielse från årsavgift från 84 års ålder. 

§ 9 Höll ordinarie ledamoten Jonas Wikström inträdesanförande med rubriken   
  Från MCOPEST till BOSP och sedan? Utveckling av minröjningssamarbetet i   
  Östersjön.

§ 10 Höll ordinarie ledamoten Sverker Lindholm inträdesanförande med rubriken    
  Projekt NGU, Nästa Generations Ubåt, ett nationellt kompetensutvecklings-  
  projekt.

Vid Protokollet

Bo Rask
Sekreterare
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Redaktörens spalt
Ubåtar, ubåtar, ubåtar!
Det torde vara svårt att undgå att detta nummer av Tidskrift i Sjöväsendet uteslutande 
handlar om ubåtar och de nationer som opererar dem. Idén till detta specialnummer,  
som utges utöver ordinarie TiS-produktion, kom smygande i våras när Jan Norden-
man berättade att han under ett antal år ”filat” på en berättelse kring ubåtsutveckling 
”world-wide” och den stora expansion som sker, inte minst i sydostasien.

När samtidigt Regeringen lade fram sin vårbudget där man satte grunden för en 
stark fortsatt utveckling av det svenska ubåtsvapnet med såväl utveckling av Nästa 
Generations Ubåt (NGU) som halvtidsmodifiering av två av Gotlandsubåtarna kändes 
det naturligt att försöka skapa plats för ett speciellt temanummer. 

Jan Nordenman har, som framgår på sidan 368, genom åren varit en av de flitigare 
skribenterna i TiS inom ubåtsområdet och det därför extra kul att kunna presentera 
detta nummer. Just som dessa rader skrivs är Janne själv på flygande fot på väg till 
Australien för att idka visst konsultarbete/stöd till en annan ubåtsingenjör och ledamot 
av Kungl. Örlogsmannasällskapet, Hans Wicklander, som är General Manager för det 
australiska företaget Deep Blue Tech. Som beskrivs på sidorna 334-336 är den austra-
liska satsningen på sitt ubåtsvapen en av de mer ambitiösa som pågår och det faktum 
att svenska ubåtsingenjörer är attraktiva i det sammanhanget är också ett kvitto på den 
kompetens och det kunnande som finns i landet.

För att knyta an till Sverker Lindholms och Jonas Haggrens artiklar kan man ju i och 
för sig undra om vi i Sverige inte borde göra allt för att samla vårt befintliga ubåtskun-
nande för ”egen del” för att kunna ro såväl Halvtidsmodifieringen av Gotlandsubå-
tarna (HTM Gtd) samt Nästa Generations Ubåt (NGU) i hamn. Sverkers artikel tycker 
jag visar på ett personellt nytänk som jag menar har en stor potential, inte enbart inom 
ubåtsvapnet utan även inom övriga delar av marinens verksamhet. I vanlig ordning 
krävs det dock ett stort mått av kraftfullt ledarskap inom berörda myndigheter för att 
det skall gå i lås, där prestige och tidigare regleverk nog måste få ge plats för de reella 
behoven. Kopplat till min dagliga gärning i Försvarsmakten kan jag också meddela att 
i denna fråga (som i många andra frågor) går det inte att skylla på PRIO (Försvarsmak-
tens nya ekonomi- och resursledningssystem). PRIO-systemet kan nämligen program-
meras så att det gör vad organisationen vill inom tämligen vida gränser. 

Slutligen kopplat till min förra ledare så har det nu dykt upp två marina bloggare 
(Commander’s log och Skipper) på nätet som tagit upp kampen med flygarna Wise-
man och Chefsingenjören. Ni finner dem på adresserna  
http://commanderslog.blogspot.com/ respektive http://
navyskipper.blogspot.com/. Det upprop som gjordes i 
föregående TiS har också gett visst napp så vi får se när 
KÖMS/TiS-bloggen drar igång.  

Thomas E. Engevall
Redaktör för Tidskrift i Sjöväsendet 
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Ubåtar i den nya världsordningen

Om ämnet
Denna betraktelse över ämnet Ubåtar 
i den nya världsordningen handlar inte 
särskilt mycket om ubåtarna som sådana; 
deras prestanda, förmågor och tekniska 
utformning, utan fokuserar istället på ak-
törerna - ubåtsnationerna. Det visar sig 
att den nya världsordningen har innebu-
rit en avsevärd nyordning bland världens 
ubåtsnationer. 

I den nya världsordningen sker en om-
rustning av världen i så motto att tidigare 
aktörer i det Kalla kriget ominriktar sina 
försvarsansträngningar och därmed för-
svarsstrukturer. Detta kan innebära allt 
från en påtaglig rustning till att försvaret 
vässas i någon riktning eller i något avse-
ende. Ibland innebär denna ominriktning 

en ren nedrustning. Mycket enkelt och 
generaliserat kan man påstå att många 
stater, framförallt i den gamla och förhål-
landevis välmående världen, nedrustar i 
reala kostnader och styr sina utgifter till 
”vård och omsorg” i enlighet med befolk-
ningsutvecklingen i landet och det fak-
tum att konflikter i Europa och närområ-
det synes fjärran.

Bland de stater som tidigare kallats ut-
vecklingsländer finns nu stater som för-
kovrat sig och uppnått en viss ekonomisk 
styrka - tillväxande nationer. När ome-
delbar nöd och misär är undanröjd samt 
politisk och ekonomisk stadga uppnåtts 
ser dessa nationer både reella och inbil-
lade behov att med militära medel hävda 

1. Inledning

Ledamoten
JAN NORDENMAN

Kommendör Jan Nordenman, som är mariningenjör, lämnade den aktiva tjänsten 2003 
som chef för FMV:s ubåtsbyrå. Han har bland annat varit FMV:s projektledare för 
ubåtsklassen Gotland. Jan Nordenman ägnar nu omfattande tid att följa händelser och 
utveckling för ubåtar världen över. Jan Nordenman är en återkommande skribent i Tid-
skrift i Sjöväsendet och hans produktion (för TiS) återges i sammandrag på sidan 368. 
Han tilldelades år 2007 Kungl. Örlogsmannasällskapets silvermedalj för sitt författar-
skap.
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sina intressen gentemot de omedelbara 
grannarna, fjärran intressen och i vissa 
fall till och med relativt stormakterna.

Tidigare s.k. utvecklingsländer, som 
inlett eller uppnått en viss ekonomisk ut-
veckling, benämns på engelska emerging 
countries. På svenska har detta begrepp 
översatts med uttrycket ”tillväxtländer”. 
Tillväxande nationer är nationer som un-
dergår en snabb social och ekonomisk ut-
veckling – oftast i form av industrialise-
ring. För närvarande utgörs denna grupp 
av ett knappt trettiotal nationer av vilka 
Kina och Indien är de, i nämnda avseen-
den, snabbast tillväxande. Jag har i denna 
betraktelse valt att använda uttrycken 
”tillväxande nationer/länder/stater”.

Nu är det också så att många av dessa 
tillväxande nationer är kustnationer som 
gränsar till och/eller ligger i sådana havs-
områden som innehåller värdefulla na-
turtillgångar. Ofta är gräns dragningen 
mellan dessa nationer, forna kolonier, 
oklar. Sammantaget innebär det att den 
militära rustningen hos dessa tillväxande 
stater, inte oväntat, får en uttalat marin 
inriktning. I början av 1900-talet sades 
ubåtar vara det bästa marina vapensys-
tem som den lilla nationen kunde skaffa 
sig. Dåtidens ubåtar var relativt billiga, 
förhållandevis enkla och kunde utan allt-
för mycket ”extra”, integreras i respekti-
ve flotta. Dagens ubåtar är däremot långt 
ifrån billiga och enkla. Dagens ubåtar är 
dyra och mycket kvalificerade. Skall ubå-
tarna komma till nytta förutsätts stora in-
vesteringar i välutbildad personal och en 
kvalificerad stödjande infrastruktur.

Som kommer att framgå är de tillväx-
ande staternas anskaffningar av ubåtar i 
regel samordnade med andra (militära) 
anskaffningar, men ubåtar och undervat-
tenssystem utgör ofta en anmärknings-
värd stor del av den totala anskaffningen. 

Man kan spekulera i orsaken till denna 
faiblesse för ubåtar.

Ubåtar och undervattensystem är 
fortfarande den svages vapen genom att 
ubåtar med relativt små resurser (antal 
farkoster, antal man, kajer och fasta an-
läggningar etc.) kan utmana en mång-
dubbelt starkare motståndare. Ubåtars 
dolda uppträdande och blotta existens, 
dvs. misstanke att de kan finnas i havs-
området, kan få den mest välrustade 
fiende eller motpart att noga överväga, 
dröja med sitt agerande eller helt avbryta 
sin operation.

Ubåtar ses även som high tech och 
innehavet av sådana höjer landets status. 
Enkelt uttryckt - ubåtar ger extra status i 
den regionala rustningen.

Leverantörerna och pro-
dukterna
Det finns idag minst tre aktörer som pro-
ducerar ubåtar på export; Direction des 
Constructions Navales Services (DCNS) 
i Frankrike, Howaldtswerke-Deutsche 
Werft (HDW) i Tyskland och RosOboro-
nEksport (ROE) i Ryssland. Även om de 
aktuella leverantörerna är enskilda före-
tag så är den egna regeringen och natio-
nen djup involverad i att bevilja export-
tillstånd och att på olika sätt främja och 
långsiktigt garantera de ubåtsaffärer som 
skapas. Alla tre har en väl inkörd produk-
tion och vana att exportera ubåtar och 
slåss om samma kunder varför markna-
den får anses vara väl konkurrensutsatt.

De aktuella leverantörerna har såle-
des avsevärd nationell uppbackning av 
det egna landets regering, politiker och 
industrier, vilket ger förutsättningar för 
vittgående kompensationsaffärer. Utöver 
att utveckling och tillverkning av ubå-
tar ger säljarlandet ett högteknologiskt 
renommé, ger även berörda ubåtstillver-
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kare, underleverantörer och kompensa-
tionsaffärer arbete i säljar landet och där-
med politisk uppbackning såväl centralt, 
regionalt som lokalt.

Ännu har ingen nation eller leve-
rantör exporterat någon kärnkraftdriven 
ubåt. Ryssland har dock avtalat med In-
dien om att till Indien leasa en eller två 
atomubåt(ar) typ Akula II. Mer om detta 
i behandlingen av ubåtsnationen Indien.

Däremot förekommer en omfattande 
export av konventionella ubåtar till den 
alltmer ökande skaran av tillväxande na-
tioner. Vilka som är säljare och köpare 
kommer tydligt att framgå av fortsättnin-
gen i denna betraktelse.

Franska DCNS 
Bakgrund
Direction des Constructions Navales Ser-
vices (DCNS) är en av Europas ledande 
producenter av örlogsmarina produkter, 
dvs. örlogsfartyg, ubåtar och en del annat.

DCNS har sitt ursprung i Direction des 
Constructions Navales (DCN) som efter 
andra världskriget närmast var en ma-
rinmaterielmyndighet. Under 1990-talet 
sökte franska regeringen göra DCN mer 
marknadsorienterad genom att skilja 
kund- och leverantörsrollerna åt. Proces-
sen var krokig och smärtsam. Efter att 
ha sorterat direkt under försvarsdeparte-
mentet bildade DCN och Thales (elektro-
nikföretag) 2003 ett gemensamt företag, 
Armaris, där man kombinerade sina res-
pektive kompetenser; skeppsteknik och 
vapensystemteknik. 2007 genomförde 
ytterligare en konsolidering av Frankri-
kes resurser inom det örlogsmarina och 
vapensystemtekniska området och DCNS 
bildades. I fortsättningen används begrep-
pet DCNS även om företagets namn under 
en kort tid varit Aramis.

I slutet av 1960-talet inledde DCN 

efterkrigstidens franska export av ubåtar 
genom att under tiden fram till och med 
1970-talet exportera ett 20-tal ubåtar 
av typ Daphne och Agosta till Portugal, 
Spanien, Sydafrika och Pakistan. Under 
1980-talet togs inga nya kontrakt och den 
export som skett dessförinnan får anses 
som måttlig och i flertalet fall ha skett 
till traditionella samarbetsparter med 
Frankrike.
I dag
År 1994 inleddes en mer expansiv period 
genom att DCN slöt kontrakt med Pakis-
tan om leverans av tre ubåtar av typ Ago-
sta B (en förbättrad version av tidigare 
Agosta). I kontraktet ingick även att förse 
en av ubåtarna med ett luftoberoende ma-
skineri typ MESMA.

Tre år senare slöts kontrakt mellan 
DCNS och Chile om leverans av två en-
heter av ny ubåtstyp - Scorpene - utveck-
lad i samarbete mellan franska DCNS 
och spanska Navanti.

Under 2002 avtalade DCNS i samar-
bete med Navanti en mindre order med 
Malaysia (2 ubåtar). Bakgrunden till den-
na order och dess genomförande är i mån-
ga stycken typisk för ubåtsleveranser och 
är utförligt behandlad i avsnittet Västra 
Stilla havet/Ubåtsnationerna/Malaysia1

Under 2005 avtalade DCNS en stor 
order med Indien (6 ubåtar). Ordern till 
Indien är mycket omfattande och behand-
las utförligt i avsnittet Indiska oceanen/
Ubåtsnationerna/Indien.

DCNS kunde 2008/09, sluta kontrakt 
med Brasilien om leverans av fyra ubåtar 
och ett skrov till en framtida brasiliansk 
atomdriven ubåt. Ordern till Brasilien 
1.  Sedan Navanti lanserat en ”fetare” Scorpene 
som S-80 och lyckats sälja in ubåtstypen som 
nästa generation spanska ubåtar avbröts samar-
betet mellan DCNS och Navanti. Vissa försök 
att återställa samarbetet pågår. 
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innehåller en mycket omfattande överfö-
ring av know how och behandlas utförligt 
i avsnittet Sydamerika/Ubåtsnationerna/
Brasilien.

De två affärerna med Indien respek-
tive Brasilien har backats upp från allra 
högsta nivå i Frankrike och är kopplade 
till omfattande försvars- och försvarsma-
terielavtal mellan Frankrike och respek-
tive land.

Inberäknat Brasilien-affären kommer 
att från Frankrike sedan 1945 ha expor-
terats 38 ubåtar (16 färdiga ubåtar samt 
delar och materialsatser till 22 ubåtar).

Produkterna
DCNS erbjuder, för närvarande kunder-
na följande varianter av Scorpene:
• CM-2000 – grundversion, ca 1.600 

ton, ca 62 m lång

• AM-2000 – grundversion med AIP, 
ca 1900 ton, ca 70 m lång 

• CA-2000 – en mindre version - kust-
ubåt

• S-BR – en förstorad version utan AIP, 
ca 2000 ton, ca 75 m lång. Såld till 
Brasilien, fyra ub.

Tyska HDW 
Bakgrund
När Västtyskland i mitten av 1950-talet 
tilläts att återuppbygga sitt ubåtsvapen 
baserades utvecklingen på den under 
krigets slutskede byggda typ 23. Utveck-
lingen bedrevs under ledning av Ulrich 
Gabler och inom det av honom grundade 
Ingenieurkontor Lübeck (IKL). Den mo-
derna versionen av typ 23 blev typ 201, 
vilken följdes av typ 202, 205 och typ 
206.2 

2. Typ 206 kom att bli det tyska ubåtsvapnets 
standardubåt under närmare 30 år fram till långt 
in på 2000-talet då den avlöstes av typ 212.

Scorpene är en slank ubåt (grundversionen har ett längd:breddförhållande på 10:1) 
med drag av en atomubåt. Ubåtstypen har ofta, såväl arrangemangsmässiga som 
tekniska, lösningar från det franska atomubåtsprogrammet. Foto: DCNS
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IKL samarbetade med varvet Kieler 
Howaldtswerke som tillverkade ubåtar-
na. Med en efterföljande typ 207 inledde 
Kieler Howaldtswerke sin, så småningom 
mycket framgångsrika export av ubåtar 
genom att i mitten av 1960-talet försälja 
15 ubåtar till Norge. Straxt därefter ex-
porterades två typ 205 till Danmark.

I senare delen av 1960-talet hade IKL 
utvecklat en större ubåt typ 209, lämplig 
för export, vilken köptes av Grekland.

Därmed var den världsomspännande 
försäljningen av typ 209 inledd. Ubåt typ 
209, i grundversion (1100 ton) och stör-
re versioner (1200, 1300, 1400 och 1500 
ton). Drygt 60 ubåtar typ 209 har expor-
terats till bla Argentina, Brasilien, Chile, 
Colombia, Ecuador, Grekland, Indonesi-
en, Israel, Korea, Norge, Peru, Sydafrika 
och Turkiet. 

Kieler Howaldtswerk bytte sedermera 
namn till Howaldtswerke-Deutsche Werft 
(HDW), i Kiel, och blev känt som den 

mest framgångsrika och därmed den stora 
leverantören av konventionella ubåtar.

I dag
I dag ägs HDW av ThyssenKrupp Ma-
rine Systems (TKMS) som är en före-
tagsgrupp i vilken samlats resterande 
delar av den forna tyska varvsindustrin, 
andra tunga och hög teknologiska företag. 
HDW äger i sin tur svenska Kockums i 
Malmö och Karlskrona samt det grekiska 
varvet i Skaramanga.

Sedan TKMS och en mycket finansiellt 
mycket stark grupp av varv, Abu Dhabi 
MAR, i slutet av 2009, bildat ett 50/50 
strategiskt partnerskap finns nu andra 
intressenter utanför Europa som i olika 
grad avser eller har köpt in sig i TKMS.  
Abu Dhabi MAR, som är baserat i Abu 
Dhabi, har inledningsvis intresserat sig 
för de civila delarna av Blohm + Voss res-
pektive HDW. Diskussioner pågår också 
om att upprätta ett samarbete för tillverk-

Ubåt typ 214
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ning av militära ytfartyg.
Rimligtvis torde tyska staten och 

TKMS i det längsta undanhålla den ara-
biska gruppen möjligheterna att få del av 
HDW:s militära del och därmed Kock-
ums och varvet i Skaramanga. Nyligen 
har dock offentliggjorts att Abu Dhabi 
MAR förvärvat aktie majoriteten av var-
vet i Skaramanga. Se ytterligare i avsnitt 
Europa och Medel havet/Några ubåtsna-
tioner runt Medelhavet/Grekland. 

Sedan 2004 har TKMS/HDW etable-
rat och låtit Marine Force International 
(MFI) sköta marknadsföring, förhand-
lingar, kontraktsskrivande, samordning 
och genomförande av de ofta omfattande 
motköpsaffärerna. Företaget sägs com-
bine the technical and commercial exper-
tise vid export av HDW:s ubåtar. 

Även om TKMS är den formelle äga-
ren och MFI dess försäljningsorganisa-
tion så jag valt att sätta HDW i rubriken 
till detta delmoment och jag kommer 
att fortsättningsvis och genomgående 
använda begreppet HDW för att över-
gripande sammanfatta den konstellation 
som representerar tysk export av ubåtar. 

Enligt uppgifter så förband sig HDW 
vid köpet av Kockums att i sin portfölj 

av produkter för export även inkludera 
Kockums ubåtar och teknik, t.ex. ex-
portversioner av A19/Gotland och Stir-
lingtekniken. Så har inte blivit fallet. Vid 
mässor och på MFI:s hemsida presenteras 
bara HDW:s tyska kollektion av ubåtar. 
Jag tar mig därför friheten att i bildform 
visa Kockums kollektion ovan.

Det synes som att HDW ”tolererar” att 
Kockums utvecklar ubåtar efter svenska 
krav och för Sveriges behov liksom kon-
verterar och uppgraderar svenska ubåtar 
för försäljning till kunder såsom Singa-
pore. Verksamheten tillför ju pengar till 
koncernen. Jag är dock tveksam till om 
Kockums produkter ägnas något större 
engagemang vid marknadsföringen - 
utöver nämnda kunder.

I och med den senaste affären med 
Turkiet (2009) har HDW kontrakterat le-
verans av 15 st ubåtar av exportversionen 
typ 214. Om de två israeliska ubåtarna 
(Dolphin II), som är under byggnad, är av 
typ 214 (vilket är troligt) ökar antalet till 
17.

Sedan 1962 har från HDW och Tysk-
land exporterats 112 ubåtar (inklusive 
ovan nämnda ubåtar till Turkiet och Israel, 
67 färdiga ubåtar samt delar och material-

Kockums produktportfölj
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satser till 45 ubåtar).
Pakistan har (under 2009) i en Request 

For Information, ställd till såväl HDW 
som DCNS, begärt ett förslag på en leve-
rans av tre ubåtar. Under våren 2010 har 
förhandlingar förts.
Produkterna
HDW erbjuder kunderna följande pro-
dukter:
• Typ 209/1400 – den klassiska typ 

209, ca 1400 ton, ca 62 m lång
• Typ 212A – en mindre version av typ 

214, ca 1450 ton, ca 56 m lång
• Dolphin – en “kundanpassad“ versi-

on av typ 209, ca 1550 ton, ca 57 m 
lång

• Typ 206A – troligtvis begagnade tys-
ka 206:or, ca 450 ton, ca 48 m lång

• Typ 210Mod – en modern version av 
norska Ula, ca 1150 ton, ca 58 m lång

Till kunder som önskar uppgradera sina 
befintliga 209:or erbjuds en ”tillsatsski-
va” med ett luftoberoende maskineri ba-
serat på bränslecellteknik.

Ryska RosOboronEksport 
Bakgrund
Sovjetunionen hade ett omfattande pro-
gram för produktion av konventionella 
dieselelektriska ubåtar, vilka också ”ex-
porterades”. Jag har valt att citera ordet 
som en markering av att ordet under sov-
jettiden knappast innebar att ubåtarna 
betalades av mottagaren till marknads-
mässiga priser. Snarast var ”exporten” 
en överföring av försvarsmateriel inom 
Warszawapakten eller till vänligt sinnade 
nationer som en gåva, en bytesaffär eller 
mot viss betalning. 

”Exporten” av ubåtar nådde sin höjd-
punkt mellan 1960 och 1980 då ca 90 
ubåtar spreds runt om i världen. Den 

mest spridda ubåtstypen var Project 613/
Whiskey-ubåtar. 61 ubåtar av denna klass 
”exporterades” till åtta länder. I början 
av 1970-talet ”exporterade” Sovjet också 
ett stort antal Projekt 633/Romeo-ubåtar 
till bl.a. Kina där dessa ubåtar kom att bli 
hörnstenen i den gryende kinesiska ubåts-
flottan. I mitten av 1970-talet inleddes 
”export” av Project 641/Foxtrot-ubåtar 
vilka följdes av första generationen Kilo-
ubåtar - Project 877/Kilo. Inledningsvis 
produceras dessa ubåtar för eget behov 
men i mitten av 1980-talet började man 
att ”exportera” till Indien, Kina, Polen, 
Rumänien och Algeriet. Den nation som 
sist tog emot den första generationens 
Kilo-ubåtar var Iran, som 1990 erhöll två 
enheter.

Kilo-ubåtarna blev under Sovjetunio-
nen sista decennium den enda typ av ubåt 
som ”exporterades”. Sammanlagt ”ex-
porterade” Sovjetunionen (t o m 1990) 15 
st första generationens Kilo-ubåtar.

I dag
Efter Sovjetunionens upplösning har 
Ryssland fortsatt traditionen att expor-
tera ubåtar – nu under marknadsmässiga 
former. De ubåtar, som nu är aktuella, 
är en andra generation förbättrade Kilo-
ubåtar – Projekt 636/Kilo.

Ryska ubåtar och ubåtar för export 
utvecklas av några specialiserade ingen-
jörsbyråer varav Rubin och Malakhit är 
de mest kända. Ubåtarna byggs vid olika 
varv, t.ex. vid Vita havet i nordväst av 

En Kiloubåt på väg till Kina
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landet, i Komsomolsk-na-Amure i östra 
Sibirien samt i St Petersburg i Finska Vi-
ken.

För att samordna och genomföra före-
kommande exportaffärer används RosO-
boronEksport (ROE). Företaget hanterar, 
i stort, all export av rysk försvarsmate-
riel och den ryska administrationen har 
säkert stort inflytande över ROE:s age-
rande.

Den andra generationen Kilo-ubåtar 
inleddes med export av fyra ubåtar till 
Kina 1993, vilka följdes av åtta ytterli-
gare ubåtar som levererades mellan 2002-
2010.

År 2006 och 2007 bestämde sig Alge-
riet respektive Indonesien för att köpa två 
ubåtar vardera. Vietnam beställde i de-
cember 2009 sex enheter.

Inberäknat de senaste affärerna – Al-
geriet, Indonesien och Vietnam - kom-
mer att från Ryssland, sedan 1993, ha 
exporterats 22 Kilo-ubåtar av förbättrad 
version.

Ryssland har fortsatt ambitiösa planer 
för export och ROE ser det som möjligt 
att, under 2000-talets andra decennium 
exportera upp till 40 st. ubåtar av Projekt 
636/Kilo-klass eller dess efterföljare Pro-
jekt 950/Amur-klassen.

Det finns dock rapporter och obser-
vationer att den ryska försvarsindustrin 
tagit stor skada under följdverkningarna 
av Sovjetunionens kollaps 1991. Efter-
som beställningar under flera år uteblev 
hamnade många företag och leverantörer 
på obestånd och försvann från markna-
den liksom många specialister och andra 
kompetenser. Särskilt svårt drabbades 
varven och andra leverantörer till den 
marina sektorn.

När väl beställningar från försvars-
makten började återvända fanns endast 
ett fåtal eller icke tillräckligt kompetenta 
leverantörer kvar. Överhuvudtaget visade 
sig den ryska företagsamheten och mark-
naden ha svårt att fungera i en öppen 
marknadsorienterad ekonomi.

Provturerna med de ryska ubåtarna av 
Lada-klass i Östersjön har tagit betänk-
ligt lång tid. Det är också notabelt att 
Ryssland ännu inte presenterat en ubåts-
typ med något av de luftoberoende ma-
skinerier som man säger sig ha utvecklat 
och behärska tekniken för.

Produkterna
• Projekt 636/Kilo finns i flera varian-

ter med längder mellan 73-74 m, depl 
2350/3200-4000 ton, beväpnade med 

Projekt 950/Amur



285

tuber avsedda torpeder, minor och 
kryssningsmissiler. Ubåtstypen sägs 
ha en mycket låg signatur vad gäller 
utstrålat buller och reflekterad akus-
tisk målekostyrka.

• Projekt 950/Amur-klass är en export-
version av den inhemska Projekt 677 
Lada, en mycket förbättrad version 
av Kilo-klassen med än mer redu-
cerade signaturer, nya sensor- och 
ledningssystem och optioner för luf-
toberoende maskineri. Beväpningen 
består av fyra torpedtuber och tio 
vertikala tuber för ballistiska missiler 
eller vertikalstartande kryssnings-
missiler. Ubåten finns i fem varianter 
från 550 ton till 1850 ton, motsvaran-
de längder från 46 m till 68 m.

Några begrepp
Begreppet ubåt/ubåtar kommer naturligt-
vis att återfinnas i texten. Begreppet ubåt 
i meningen ”ett fartyg som kan operera 
under vattnet”, hur detta går till och vad 
en ubåt kan användas till förutsätts läsa-
ren känna till. Här och nu vill jag dock 
tydliggöra några distinktioner som kan 
göras utifrån ubåtarnas uppgifter och 
deras energisystem samt peka på några 
egenskaper och förmågor, som i jämfö-
relse med tidigare generationer ubåtar ut-
märker dagens moderna ubåtar.

Strategiska ubåtar ingår i den strate-
giska maktbalansen som stormakterna 
bedriver. I detta syfte är ubåtarna beväp-
nade med vapen som har en sådan för-
störelsekraft att hela städer och delar av 
nationer kan förstöras och därmed slå ut 
ett lands förmåga att föra krig - s.k. mass-
förstörelsevapen.

Taktiska ubåtar är en ny typ av ubå-
tar som utvecklats med anledning av 
den nya världsordningen (hur och varför 

kommer att framgå i avsnittet Stormak-
terna) Dessa ubåtar är beväpnade med 
vapen som har en begränsad för  störelse-
kraft. Förstörelsen begränsas till ett be-
gränsat område eller enstaka mål såsom 
större fartyg, ansamlingar av fartyg, 
enstaka hus eller kvarter. Förstörelsen 
kan utvidgas genom multipla anfall eller 
”bombmattor”. Ubåtarna kan också vara 
”beväpnade” med speciella insatssystem 
såsom specialförband med under vattens -
farkoster för riktade insatser mot hamnar 
eller anläggningar av betydelse. 

Attackubåtar är beväpnade med vapen 
som primärt är avsedda att verka mot an-
dra ubåtar och fartyg, dvs. torpeder och 
sjömålsrobotar. Attackubåtar kan dock 
bära och sätta in kryss ningsmissiler mot 
såväl mål på ytan som iland. Antalet va-
pen ombord är dock begränsat till det för 
attackubåtar traditionella – vanligtvis 
några tiotal.

Distinktionen mellan en taktisk ubåt 
en attackubåt är flytande. Det som sär-
skilt utmärker en taktisk ubåt är att de ak-
tuella vapnen, för att bekämpa mål iland, 
är många och förvarade i och utskjuts 
från speciella tuber.

Alla ubåtar, oavsett om de är strategis-
ka, taktiska eller attack ubåtar, är utrus-
tade med tuber för att avskjuta torpeder. 
Dvs. de kan alltid anfalla och/eller för-
svara sig med torped.

Ubåtar behöver för sin framdrift, och 
för övriga system ombord, energi. Den-
na energi kan genereras på olika vis. 
Beroende på hur detta går till finns två 
typer av ubåtar; kärnkraftdrivna ubåtar – 
atomubåtar – och konventionella ubåtar. 
Som jag skall försöka visa behöver man 
inte, i den nya världsordningen med mo-
derna ubåtar, laborera med fler begrepp 
än dessa två

Kärnkraftdrivna ubåtar får sin energi 
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från en kärnkraftreaktor som genererar 
ånga, vilken via turbiner driver propel-
lern och via turbogeneratoraggregat ge-
nererar elektrisk energi för ubåtens öv-
riga behov. 

Konventionella ubåtar får sin energi 
från generatoraggregat av olika slag. 
Alla konventionella ubåtar har ett luft-
beroende dieselmaskineri. I modernare 
konventionella ubåtar finns dessutom ett 
luftoberoende maskineri, som kan vara 
baserat på olika tekniker; kretsmotortek-
nik, stirlingteknik, bränslecellteknik och 
ångteknik (franska MESMA).

Gemensamt för alla konventionella 
ubåtar är att de är utrustade med ett bat-
teri för att ”mellanlagra” den elektriska 
energi som genereras av antingen diesel-
maskineriet eller det luftoberoende ma-
skineriet. 

En modern konventionell ubåt har så-
ledes två energialstrande maskinerier; ett 
luftberoende och ett luftoberoende. Ut-
maningen, vid utformningen av moderna 
och kommande generationer av konven-
tionella ubåtar, är hur storleksrelationen 
mellan de två maskinerierna, tillsam-
mans med batteriet, balanseras till ett för 
uppgiften lämpligt ”energipaket”. För att 
bli alltmer ”luftoberoende” är trenden 
att öka det luftoberoende maskineriets 
storlek och förråd på bekostnad av det 
traditionella dieselmaskineriet och dess 
förråd.

Gemensamt för alla förekommande 
luftoberoende maskinerier är att de är be-
roende av ett förråd av oxygen. Förrådet 
av oxygen är alltså dimensionerande för 
hur oberoende av luft ubåten kan upp-
träda.

Om ubåtarnas uppgifter
I den nya världsordningen har vissa, för 
ubåtar traditionella, uppgifter minskat 

i betydelse och andra fått en ökad bety-
delse. Således har det fullt utvecklade 
storkriget med invasions flottor som skall 
bekämpas och ubåtar som skall jagas bli-
vit mindre sannolikt. Istället har behovet 
att inhämta information och möjlighet att 
med väl avmätta insatser agera och på-
verka ett skeende, ökat

Trots att många menade att detta var 
något nytt för ubåtar så visade det sig 
att dessa ”nya uppgifter” inte var något 
nytt för ubåtarna utan hade utförts i den 
gamla världsordningen och mycket väl 
kunde genomföras i den nya världsord-
ningen. Ubåtarna kunde till och med visa 
att de var mycket väl lämpade för de ny-
gamla uppgifterna och deras förmåga att 
genomföra dessa dolt gav dem en unik 
förmåga i förhållande till andra vapen-
system.

Dagens ubåtar är således väl utrustade 
för informationsinhämtning såväl inom 
det elektromagnetiska området (ovan vat-
tenytan) som det hydroakustiska området 
(under vattnet). Ubåtarna kan, utöver de 
traditionella vapnen, utrustats med andra 
insatssystem.

Begreppet insatssystem inbegriper gi-
vetvis de traditionella vapnen (torpeder, 
minor) men omfattar också missiler (mot 
mål på ytan och iland), undervattensfar-
koster (autonoma eller styrbara som kan 
sättas in för att såväl spana som verka i 
mål), drones (spanande flygfarkoster) 
samt, inte minst, ovan nämnda special-
förband.

Specialförband3 är idag ett insatssys-
tem bestående av förband (mer eller min-
dre stora grupper av specialister) med 
särskilda förmågor och/eller utrustning. 

3.  Det som i denna betraktelse benämns speci-
alförband benämns på svenska marina special-
förband (MSF) och på engelska Special Opera-
tion Forces (SOF) 
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Ofta är de små grupper bestående av 
särskilt tränade och utvalda medlemmar 
vilka utför särskilt krävande uppgifter 
”med okonventionella metoder och med 
stor flexibilitet”. Det är närmast fantasin 
som sätter gränser för vad som kan utfö-
ras med och av specialförband. 

Ubåtens värde i detta sammanhang är 
att specialförband, med hjälp av ubåten, 
kan föras fram, sättas in och återtas dolt. 
För att lösa detta är ubåtarna utrustade 
med moderna och större system för att 
slussa ut och in förbandet med dess ut-
rustning samt för att leda och kontinuer-
ligt kommunicera med förbandet.

För att kunna agera i den nya världs-
ordningen där aktörerna ständigt är upp-
kopplade utrustas ubåten med en mängd 
kommunikationssystem. System, som 
utöver antenner och master, också inne-
bär omfattande utrustning inombords för 
att behandla och presentera informatio-
nen. Ofta är mängden av information så 
stor att systemen inombords tar avsevärd 
plats och bemanningen för att sköta sys-
temen måste utökas.

Uppträdandet i den nya världsord-
ningen kan innebära att den traditionella 
samman sättningen av besättningen behö-
ver förändras. Beroende på typ av upp-
drag eller verksamhet kan specialister 
och förstärkning av kompetenser kom-
plettera eller ersätta delar av den ordina-
rie besättningen. I Australien, som har 
extremt långa förflyttningar – transite-
ringar – till operationsområdet, övervägs 
att låta en mindre besättning transitera 
ubåten till operations område där en in-
flugen, speciellt sammansatt, besättning 
tar över och genomför uppdraget.

Läsanvisning
Jag har valt att behandla de olika ubåts-
nationerna – aktörerna - i den nya världs-

ordningen utifrån en geografisk gruppe-
ring. Det har därför fallit sig naturligt, 
med vissa undantag, att göra denna 
gruppering kring havsområden. Genom 
att använda havsområdena som utgångs-
punkt får jag också anledning att göra en 
bred genomgång av dessa. För den gene-
ration som för länge sedan gick skola och 
upplevt den gamla världsordningen (före 
1990) innebär det en nyttig repetition och 
ibland helt nya kunskaper om hav och 
miljöer. Miljöer som vi bara har läst om 
i böcker såsom Lord Jim, av Joseph Con-
rad, eller kapten Cooks upptäcktsfärder.

Fokus i framställningen kommer att 
vara på den nya världsordningens nya 
ubåtsnationer samt andra ”uppstickare el-
ler avvikare”. Utifrån denna inriktning är 
framställningen strukturerad i följande 
avsnitt.

Stormakterna USA, Storbritannien, 
Frankrike och Ryssland, som opere-
rar i alla jordens hav, behandlas relativt 
kortfattat under rubriken Stormakterna. 
Stormakternas ubåtar, tekniskt såväl som 
operativt, är ofta och mycket omskrivna 
och förutsätts väl kända för läsaren. 
Några fördjupningar görs dock i de fall 
något nytt, till den nya världsordningen 
hörande, inträffat i uppträdande och ubå-
tarnas utformning.

Observera att Kina, som normalt be-
traktas som stormakt, och Indien, som 
ses som en kommande stormakt, vad gäl-
ler ubåtsoperationer endast kan betraktas 
som regionala stormakter och därför be-
handlas inom respektive region nedan. 

De gamla ubåtsnationerna i Europa 
behandlas relativt kortfattat under rubri-
ken Europa och Medelhavet. I de bortre 
delarna och södra delarna av Medelhavet 
har hänt och händer intressanta saker var-
för framställningen kring ubåtsnationer-
na Grekland, Turkiet, Israel, Egypten och 
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Algeriet, i varierande grad, är utförligare.
Kring Indiska oceanen med randhav 

är Indien, Pakistan, Iran och Sydafrika 
grupperade. Indien behandlas utförligt.

Utmed Västra Stilla havet med rand-
hav återfinns Kina och en mängd ekono-
miskt starka och nyblivna ubåtsnationer. 
Här ligger, som nämnts, tyngdpunkten i 
denna betraktelse över ubåtar i den nya 
världsordningen. Vid läsandet av detta 
avsnitt rekommen derar jag den intres-
serade läsaren att ta fram kartboken och 
ta sig tid att överblicka alla dessa rand-
hav och vägen ut i Stilla havet, utifrån ett 
ubåtsperspektiv. Dessa hav är stora som, 
eller större än, Medelhavet och Nordsjön. 
De är grunda men även stora djup före-
kommer. De är omgivna av öar och land-
massor varur många och stora floder töm-
mer sitt sötvatten och över allt gassar en 
värmande sol. Sådana förhållanden inne-
bär att salt och sött vatten liksom tempe-
raturer skiktas. Sådana havs områden är 
idealiska för ubåtar att operera i (gömma 
sig i) och det blir därigenom mycket svårt 
för den som söker finna ubåtarna och 
stävja deras operationer. Dessa hav är en 
submariner’s dream!

Med Brasilien i spetsen finns det i 
Sydamerika flera nationer som vill och 
kommer att spela en större roll i den nya 
världsordningen. De viktigaste ubåts-
nationerna och samarbete med USA be-
handlas översiktligt i avsnittet Sydame-
rika.

I ett avslutande avsnitt, Inte bara ubå-
tar, kompletterar jag betraktelsen om 
ubåtar i den nya världsordningen genom 
att diskutera betydelsen av den mänsk-
liga faktorn, dvs. människorna och orga-
nisationen som skall bemanna och ope-
rera ubåtarna. Bemanningsfrågan visar 
sig innebära utmaningar för såväl de nya 
som gamla ubåtsnationerna.
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2. Stormakterna
Översikt
Under Kalla kriget utvecklades terrorba-
lansen till att, stora delar, baseras på de 
strategiska ubåtarna. Genom att de stra-
tegiska ubåtarna, beväpnade med ballis-
tiska missiler och kärnvapen, i praktiken 
var omöjliga att helt eliminera kom de att 
representera den ideala förstaslagsförmå-
gan och även den ultimativa vedergäll-
ningen med kärnvapen.

Jag förutsätter att utvecklingen och 
omfattningen av de olika stormakternas 
strategiska ubåtar är väl känd för läsar-
na av TiS och tar, för denna betraktelse 
kring ubåtar i den nya världsordningen, 
utgångspunkt i de system som förelåg 
vid tiden för Sovjetunionens upplösning 
1989/90. Jag begränsar mig därvid till att 
utförligare behandla USA och Ryssland 
medan England och Frankrike behandlas 
mer kortfattat.

De fyra stora ubåts-
nationerna 
Stormakterna USA, Ryssland, Stor-
britannien och Frankrike har idag såväl 
aspirationen som förmågan att agera över 
hela jordgloben och alla världens hav med 
sina nukleärt drivna ubåtar. USA, som 
världens enda egentligt riktiga super-
makt opererar alldeles klart i alla jordens 
djupa hav. Ryssland har, för tillfället inte 
förmågan att med kärnkraftdrivna ubåtar 
fritt operera i alla djupa hav men de har 
likväl ambitionen. Däremot har Ryss-
land, till skillnad från USA, förmåga att 
med sina konventionella ubåtar operera i 
de grunda randhaven.

Storbritannien och Frankrike har all-
deles säkert förmågan att operera i alla 
djupa hav men torde rimligtvis inte ut-

nyttja denna möjlighet utan håller sig i 
närområdet till den egna nationen eller i 
de regioner de traditionellt eller av någon 
orsak har intressen i. Således har Frank-
rike hittills inte visat något intresse av att 
operera under polarisen.  

Kina är i andra sammanhang säkert en 
stormakt men som ubåtsnation har inte 
Kina ännu förmåga att utsträcka sina 
ubåtsoperationer bortom västra Stilla ha-
vets randhav. Kina är däremot regionalt 
en stor ubåtsnation i Asien och behandlas 
därför under rubriken Västra Stilla havet 
med randhav.

USA
US Navy var en av de första marinerna 
att i början av 1900-talet att anskaffa 
ubåtar och har fortsatt att vara en stor 
ubåtsnation. Sedan andra världskrigets 
slut har USA varit en stormakt och har 
som sådan utvecklat, byggt och opererat 
en stor flotta av ubåtar. I jämförelse med 
konkurrenten under Kalla kriget, Sov-
jetunionen, har USA kanske inte haft den 
till antalet största flottan eller de största 
ubåtarna men de har onekligen haft de 
bästa ubåtarna.

Sedan 1955 har USA bara opererat nu-
kleära ubåtar, dvs. ubåtar som både varit 
beväpnade med kärnvapen och drivna av 
kärnkraft. Utifrån kärnkraftens möjlig-
heter och en stormakts ekonomiska re-
surser blir naturligtvis kärnkraftsdrivna 
ubåtar fantastiska tingestar med näst in-
till gränslösa möjligheter att förflytta sig 
fort och dolt över världen. Sådana ubåtar 
blir med nödvändighet stora, vilket be-
gränsar deras möjlighet att uppträda på 
grunda vatten.
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Vid tiden för Sovjetunionens upplös-
ning 1989/90 opererade USA ca 90 at-
tackubåtar och ett drygt 20-tal strate-
giska ubåtar, samtliga kärnkraftdrivna. 
Under det följande decenniet minskade 
beståndet av attackubåtar med ett drygt 
30-tal, dvs. mer än tre attackubåtar av-
vecklades per år.

Strategiska ubåtar
Flottan av strategiska ubåtar minskade 
inte lika dramatiskt. Skälet till detta var 
att USA redan tidigare inlett ett genera-
tionsskifte innebärande att en nyutveck-
lad klass av mycket effektiva ubåtar höll 
på att ersätta Benjamin Franklin-klassen.  

Den inkommande Ohio-klassen var 
stora ubåtar med stor uthållighet och be-
styckade med 24 tuber för Trident-mis-
siler. Produktionen av dessa ubåtar hade 
inletts i slutet av 1970-talet. Vid tiden 
för Sovjetunionens upplösning och där-
med slutet på Kalla kriget hade 18 ubåtar 
färdigställts. Resterande sex ubåtar avbe-
ställdes. Trots att bygg nationen avbröts 
hade US Navy ändå 18 stycken relativt 
nya strategiska ubåtar i en ny världsord-
ning där många menade att ubåtar av 
detta slag inte längre behövdes.

Allt eftersom den nya världsordningen 
klarnade så fann man att världen kanske 
inte skulle bli så fredlig som många hop-
pades. En analys inom USA:s Strategic 
Systems Program Command fann att 14 
strategiska ubåtar med Ohio-klassens 
prestanda, på sikt skulle vara tillräckligt 
med hänsyn till de hot som kunde förut-
ses. De fyra först byggda av Ohio-ubå-
tarna ansågs kunna utgå och skrotas. Så 
skedde dock inte utan dessa ubåtar kom 
att anpassas och vidareanvändas som 
taktiska ubåtar. Mer om dessa ubåtar se-
nare under rubriken Fyra taktiska ubåtar.

Sedan 2005 består USA:s strategiska 

ubåtsflotta av 14 stora ”boomers” av 
typ Ohio be styckade med 24 interkon-
tinentala missilerna av typ Trident var-
dera. Ubåtarna har ett deplacement på ca 
18.000 ton, en längd på 170 meter och en 
bredd (diameter) på 12,8 m. 

Baserat på 20 års drift och erfaren-
het av ett antal generationer strategiska 
ubåtar (drygt ett 40-tal ubåtar med Pola-
ris- och Poseidonsystemen) utvecklades 
och konstruerades Ohio-ubåtarna för att 
tillgodose det viktigaste kravet som ställs 
på ett strategiskt vapensystem – hög till-
gänglighet, dvs. att ett visst antal ubåtar 
alltid är operativa till sjöss. Resultatet av 
dessa ansträngningar är högteknologiska 
ubåtar där man uppnått en extremt hög 
tillgänglighet genom tekniska lösningar 
och rationella metoder för underhåll och 
förrådskomplettering. Det senare innebär 
att ubåtarna har tilldelats särskilda, över 
världen rörliga, och för ubåtarnas behov, 
exklusivt avsedda resurser för underhåll 
och förrådskomplettering.

Som ytterligare grund för ubåtarnas 
höga tillgänglighet ligger en minutiös 
planering av såväl ubåtarnas översyner 
och uppgraderingar som vidmakthål-
lande av besättningarnas kompetens och 
förmåga genom frekventa inspektioner, 
övningar ombord och utbildningar iland.

Ubåtarna har en mycket kort turna-
round. Efter besättningsbyte och kom-
plettering kan de snabbt återgå till sina 
patruller till sjöss och därmed ingå i den 
strategiska avskräcknings- och veder-
gällningsförmågan.

Ubåtarna och Trident-missilerna är ett 
system av nästan ofattbar omfattning och 
komplexitet. Detta är något som bara en 
teknologisk stormakt som USA kan kosta 
på sig och genomföra med hjälp av en 
omfattande och avancerad infrastruktur.

Utifrån den rådande uppfattningen att 
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kärnvapnen kommer att förbli ett inslag 
i den nya världsordningen har också US 
Navy börjat planera för en ersättare till 
de strategiska Ohio-ubåtarna. När Ohio-
ubåtarna avlöses någon gång bortom 
2025-27 kommer de att ha uppnått en ål-
der på mer än 40 år. Det är den längsta 
tid som någon amerikansk ubåtsklass har 
varit operativ. Den efterföljande genera-
tionen strategiska ubåtar - Ohio-repla-
cement – kommer i stort att likna dagens 
strategiska ubåtar med orden stealthy, 
survivable, persistently present, adapta-
ble, capable som ledord.

I den senaste 30-årsplanen (februari 
2010) för anskaffning av fartyg till US 
Navy återfinns 12 st. nya strategiska 
ubåtar - Ohio-replacement - med första 
leverans i början av 2019. Kostna den för 
dessa ubåtar beräknas till 6 á 7 miljar-
der dollar stycket, dvs. en kostnad mot-
svarande en och halv gånger den årliga 
svenska försvarsbudgeten. För att ha råd 
med denna nästa gene ra tion strategiska 
ubåtar har man varit tvungen att minska 
antalet anskaffade attackubåtar, under 
motsvarande period, från planerade 54 
till 44 ubåtar. Se nedan under rubriken 
Attackubåtar.

Anskaffningen av Ohio-replacement 
har också kopplingar till de framtida brit-
tiska strategiska ubåtarna i det gemen-
samma Tridentsystemet. Mer om detta i 
avsnittet Storbritannien under rubriken 
Strategiska ubåtar.

Som känt har USA, för tillfallet, ett 
avsevärt budgetunderskott som det kom-
mer att ta många decennier att återställa 
till en positiv balans. Liksom övriga för-
svarsgrenar i USA har US Navy ålagts att 
överväga sina anskaff nings planer både 
till storlek och till innehåll. Försvarsmi-
nister Robert Gates har särskilt anmodat 
US Navy att överväga sina planer för nya 

fartyg; The Navy has been consistently 
concerned about size instead of coming 
to grips with the asymmetric threats it 
will face in the future.

Attackubåtar
Sedan attackubåten USS Nautilus (1954) 
med sitt kärnkraftdrivna maskineri vi-
sat den revolution som detta innebar för 
ubåtars uthållighet i uläge, utvecklades 
och byggdes en räcka klasser av kärn-
kraftdrivna attackubåtar; 4 st. typ Skate 
(1955-59), 6 st. typ Skipjack (1956-61), 13 
st. typ Thresher (1958-67), 37 st. typ Stur-
geon (1963-75) och 62 st. typ Los Angeles 
(1972-96).  

Alla dessa ubåtar byggdes under ami-
ral Hyman G. Rickovers inflytande. Det 
skall noteras att Rickover inte var to-
talansvarig för USA:s ubåtsutveckling, 
som det gärna framställs, utan ansvarade 
egentligen bara för kärnkraftmaskine-
riet; principerna bakom detta, konstruk-
tion och tillverkning. Kärnkraftmaski-
neriet (särskilt säkerhetsmässigt) var och 
är dock en så avgörande del av ubåtens 
handhavande och prestanda att Rickovers 
tankar och agerande kring maskineriet 
fick ett stort inflytande i övrigt. Till detta 
kom också Rickovers enorma engage-
mang och arbetsiver vilket kom att på-
verka generationer av såväl ubåtsklasser 
som generationer av ubåtsofficerare.

Utöver att Rickover ledde utvecklingen 
av de olika generationerna av ubåtsanpas-
sade kärnkraftreaktorer kom han också 
att starkt påverka tillväxten av ubåtsflot-
tan. Rickovers strategi var att prova sig 
fram och via inledande korta serier av 
ubåtar utprova och verifiera säkra ma-
skinerier (såväl drift som säkerhet). När 
han väl funnit ett fungerande koncept be-
hölls detta under lång tid. Förändringar 
infördes ytterst restriktivt och efter mo-
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get övervägande. En sådan strategi kan 
till viss del verka konserverande men ger 
också fördelar vad gäller logistik (utbild-
ning, underhåll och reservdelar) samt väl 
beprövade och säkra ubåtar med hög till-
gänglighet 

Los Angeles-ubåtarna blev således 
Rickovers ”sista ubåtar”. Ubåtarna har 
alla namn efter amerikanska städer men 
en av ubåtarna i denna klass bär namnet 
– USS Hyman G Rickover – för att hedra 
den dynamiske amiralen.

Los Angeles-klassen kom att, under 
nästan 30 år, utgöra merparten och stom-
men i den amerikanska flottan av attack-
ubåtar. Klassen inleddes med USS Los 
Angeles (SSN 688) och benämns därför 
också 688 class. De 23 sista ubåtarna i 
serien erhöll vissa förbättringar i form av 
lägre bullersignatur, ett avsevärt förbätt-
rat ledningssystem samt förmåga att upp-
träda under och bryta igenom is. De be-
nämndes därför 688 I – improved – class. 
Sammantaget byggdes 62 st. Los Ang-
eles-ubåtar – troligen den största klass 
atomubåtar som någonsin har byggts.

Los Angeles-ubåtarna var typiska ubå-
tar anpassade för det Kalla krigets krav. 
Även efterföljaren – Seawolf-class - var 
utvecklad för Kalla krigets krav. Byggna-
tionen hade just inletts när Sovjetunionen 
upplöstes och det Kalla kriget tog slut. I 
den nya världsordningen blev ubåtstypen 
för dyr att fortsätta med. Endast tre ubå-
tar (av 29 planerade) färdigställdes. Istäl-
let utvecklades Virginia-klassen, som nu 
avlöser Los Angeles-klassen. Virginia-
ubåtarna skulle också bli billigare och 
bättre anpassad till den nya världsord-
ningen. 

Främst beroende på tilldelningen av 
anslag har produktionstakten av Virgi-
nia varit en ubåt om året. Med en sådan 
produktionstakt och med den takt som 

Los Angeles (av åldersskäl och kostnader 
för att ladda om kärnreaktorerna) måste 
fasas ut kommer antalet attackubåtar att 
fortsätta att minska och understiga 50-53 
ubåtar. Ett tal som av flottans anses som 
ett minimum för att upprätthålla den be-
redskap och kunna genomföra de patrul-
leringar som önskas.

Utan att gå alltför djupt i den natio-
nella amerikanska strategin för att till-
godose nationens militära behov och 
uppträdande - U.S. national military stra-
tegy - kan vi konstatera att Washington 
har under begreppet Unified Combatant 
Commands strukturerat verksamheten i 
ett antal Regional and Functional Com-
batant Commands, vilka var och en leds 
av en fyrstjärnig general eller amiral 
– Combatant Commanders (CoComs). 
Dessa CoComs ansvarar för att planera 
och leda militära operationer inom var 
sin del av världen eller tilldelat ansvars-
område. För att lösa uppgifterna avropar 
CoComs resurser från armen, flyget, flot-
tan och marinkåren.

För närvarande består av The Unified 
Comabatant Commands av sex regio-
nala (Africa, Central, Europe, Pacific, 
Northern and Southern) och fyra funk-
tionella/stödjande (Joint Forces, Special 
Operations, Strategic and Transport) 
kommandon. The CoComs är – via för-
svarsministern – direkt underställda 
presidenten. Den annars så mäktiga led-
ningen för armen, flyget, flottan och ma-
rinkåren - The Joint Chiefs of Staff - är 
i detta sammanhang endast rådgivande 
och stödjande.

Det kan noteras att The Unified Com-
batant Commands inte bara ansvarar för 
regioner och verksamheter på jorden utan 
även i den reella rymden och den mer ab-
strakta elektroniska rymden – cyberspa-
ce. Således ansvarar Strategic and Trans-
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port Command - USSTRATCOM - för att 
deter attacks on U.S. vital interests, to 
ensure U.S. freedom of action in space 
and cyberspace, to deliver integrated ki-
netic and non-kinetic effects to include 
nuclear and information operations in 
support of U.S.1

Det visar sig att mängden uppgifter, 
som the CoComs idag önskar lösta av 
ubåtar, är så många att minst 10 attack-
ubåtar ständigt är engagerade i sådana 
uppdrag. För det amerikanska ubåtsvap-
net, som - tillsammans med andra upp-
gifter - skall tillhandahålla dessa resurser 
innebär det att antalet attackubåtar måste 
vara minimum 48 ubåtar. I ett läge där 
USA måste hantera än fler konflikter och 
oroshärdar över världen ökar naturligtvis 
behovet av tillgängliga ubåtar.

Den gamla tumregeln att det behövs 
”minst tre ubåtar för att kunna ha en 
operativ ubåt på plats” gäller inte längre. 
I den nya världsordningen där stormak-
terna, framför allt USA söker agera över 
hela globen, utgör transiteringar en stor 
del av de enskilda operationerna. Det 
innebär att för varje ubåt som är på plats 
är en andra ubåt på väg ut, en tredje ubåt 
på väg hem, en fjärde och femte ubåt un-
der översyn, underhåll med vila och ut-
bildning av besättningen. Således behö-
vas ca fem ubåtar för att erbjuda en ubåt, 
vilken - i alla avseenden - är användbara 
och på plats för de mest kvalificerade 
uppgifterna.

Samma aritmetik gäller, i stort, för 
andra ubåtsnationer, vilka opererar sina 
ubåtar i fjärran liggande områden, t.ex. 
Kina och Australien.

1. I september 2010 ledde USA en storövning 
med flera länder deltagande, bl.a. Sverige. I ma-
növern Cyber Storm 3 slipades deltagarnas stra-
tegi och agerande mot attacker från hackers och 
fientligt inställda stater. (SvD -08-07) 

I det goda budgetläge som USA befann 
sig i för endast två år sedan planerade US 
Navy att anskaffa 54 attackubåtar fram 
till och med 2040, dvs. knappt två ubå-
tar per år. I den senaste planen (februari 
2010) för anskaffning av fartyg till flottan 
har anskaffningen av attack ubåtar mins-
kat till 44. Därmed kommer också antalet 
ubåtar i beståndet att under en lång tid 
(23 av 30 år) understiga det kritiska anta-
let 48 attackubåtar.

Detta kritiska förhållande har varit 
känt och sysselsatt ledningen för flottan 
och försvarspolitiker de senaste åren. För 
att något påverka situationen har man 
lyckats pressa tillverkaren, Electric Boat 
m.fl., att radikalt göra de aktuella ubå-
tarna av typ Virginia billigare såväl inne-
hållsmässigt som produktionsmässigt. 
Därmed har man kunna öka produktions-
takten så att, inom något några år, knappt 
två ubåtar om året skall kunna levereras 
och öka möjligheten att anskaffa fler ubå-
tar än de nu planerade 44.

Fyra taktiska ubåtar
Den analys som Strategic Systems Pro-
gram Command genomförde i slutet 
av 1990-talet visade dock att i den nya 
världsordningen skulle behövas ubåtar 
med i vissa avseenden nya förmågor. I 
glappet mellan strategiska ubåtar och 
attackubåtar behövdes en klass av tak-
tiska ubåtar. Inledningsvis var man inte 
helt klar över vilka dessa förmågor var, 
men kriget i Jugoslavien och Gulfkriget 
visade på att ubåtar var utmärkta som 
plattformar för att bekämpa mål iland 
med kryssningsmissiler. Ubåtars förmå-
ga att spana och operera specialförband 
(sätta in, leda och återta) var också för-
mågor som man förutsåg skulle behövas 
i den nya världsordningen. Sammantaget 
pekade kraven på en ubåt som kunde 
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genomföra många varierande uppdrag 
under lång tid, dvs. en ubåt som kunde 
bära mycket vapenlast, ha utrymmen för 
lednings funktioner och specialförband. 
Till de senare behövdes också plats för en 
transportfarkost.

De fyra överflödiga Ohio-ubåtarna 
visade sig vara synnerligen väl lämpade 
att konverteras till ubåtar för taktiska 
operationer. Av de 24 stora tuberna som 
tidigare varit avsedda för ballistsiska 
missiler har 22 konverteras så att de 
kan bestyckas med vardera ett magasin 
innehållande sju Tomahawk-missiler. De 
kvarvarande två tuberna har konverterats 
till utstigningsslussar för specialförband 
och till förvaringsutrymmen för dessas 
utrustning. Ubåtarna har också anpas-
sats och kompletterats i en mängd andra 
avseenden. Bland annat kan de bära un-
dervattensfarkoster. Själva farkosten - en 
miniubåt – har dock försenats.

I och med konverteringen av fyra be-
fintliga strategiska Ohio-ubåtar till s.k. 
taktiska ubåtar kunde US Navy snabbt 
anpassa sig till kraven som ställdes i den 
nya världsordningen. Allteftersom (sedan 
2007) dessa ubåtar blivit operativa har 
man haft möjlighet att dolt leda och ge-
nomföra taktiska operationer av det slag 
som förutsetts. Med kryssningsmissiler 
kan man snabbt och massivt bekämpa 
mål i land samt understödja operationer 
(bära fram, planera och leda, sätta in och 
återta personal) med specialförband – i 
storleksordningen 65 man. Observera 
just förmågan att med särskild kompe-
tens ombord uthålligt kunna samla in och 
bearbeta information samt leda operatio-
nerna.

Betecknande är att de nya taktiska 
ubåtarna har alla utgångsbaserats i Stilla 
havet (Bangor och Guam) samt i Indiska 
oceanen (Diego Garcia).

Ohio-ubåt konverterad till taktisk ubåt.



295

Denna typ av taktiska ubåtar eller de-
lar av deras förmågor har blivit förebild 
för många av de nya ubåtar, även konven-
tionella, som nu börjar materialiseras. Så-
ledes har tyska 212/214, svenska Söder-
manland m.fl. utrustats med en sluss för 
specialförband. Framtida ubåtar under 
utveckling och konstruktion, utformas 
nästan standardmässigt med en eller flera 
”stora tuber” för att kunna bära (sätta in 
och återta) undervattensfarkoster. I vissa 
fall har även systemet med vapenmagasin 
i vertikala tuber anammats.  

En ubåt för avancerad inhämtning av 
information
I slutet av 1980-talet inledde USA till-
verkningen av en planerad serie på 29 
ubåtar av typ Seawolf.  Seawolf-klassen 
var utvecklad för Kalla krigets krav och 
blev därmed en mycket avancerad och 
dyr ubåt. I och med Sovjetunionens sam-

manbrott och därmed Kalla krigets slut 
avbröts byggnationen av Seawolf-ubå-
tarna. Av de tre ubåtar som påbörjats och 
färdigställts var USS Jimmy Carter den 
sista. Innan ubåten var helt färdigställd 
”ändrades ritningarna”. Ubåten förläng-
des och utrustades med en mängd system 
för att bedriva avancerad inhämtning av 
underrättelser  

USS Jimmy Carter förlängdes med en 
tio meter lång skrovsektion, en Multi-
Mission Platform, som innehöll system 
och arrangemang för att i uläge sjösätta 
och återta undervattensfarkoster (uv-far-
koster) liksom att slussa ut och in special-
förband och andra ”specialister”. 

Skrovsektionens utseende framgår av 
bilden ovan och innehåller, utöver tankar; 
en passage, tuber och arrangemang för 
att slussa ut och in uv-farkoster och per-
sonal också utrymmen för att förvara och 
underhålla nämnda uv-farkoster liksom 

Ubåten USS Jimmy Carter kompletterad med en Multi-Mission Platform för avance-
rade undervattensoperationer.
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annan utrustning. Det finns även andra 
utrymmen och centraler för att bedriva 
verksamheten. Verksamheten består i att, 
som nämnts ovan, genomföra avancerad 
inhämtning av information. Det innebär 
att ubåten har system för att avlyssna och 
lagra alla typer av signalering, ovan så-
väl som under vattnet. Avlyssning under 
vattnet innebär att man också avlyssnar 
undervattenkablar. Kablar med elektris-
ka signaler kan avlyssnas genom att man 
intill kabeln placerar en avlyss nings-pod. 
Poden kan lagra den information som 
avlyssnas för senare avhämtning eller di-
rekt förmedla den till ubåten.

Modernare fiberoptiska kablar kan 
”avlyssnas” genom att man fysiskt gör 
ingrepp i kabeln och ”tappar av” ljus från 
fibern. För att göra dessa ingrepp i kabeln 
används nämnda uv-farkoster eller dyka-
re. Det kan också vara så att man kan ta 
in kabeln i särskilda kammare som ställs 
över kabeln. Det kan också vara så att det 
är möjligt att ta in kabeln, i en speciell 
kammare, i ubåten. För att utföra dessa 
avancerade operationer är ubåten utrus-
tade med thrustrar och arrangemang för 
att kunna manövrera och sväva och/eller 
kanske stå på bottnen.

Ryssland
Som ubåtsnation har Ryssland en lång 
och gedigen tradition. Alltifrån den tsar-
ryska flottan, i början av 1900-talet, via 
den Sovjetiska flottan till nuvarande 
Rysslands flotta är historien rik och om-
fattande. För att göra en lång historia kort 
väljer jag att inleda denna kortfattade 
betraktelse av det ryska ubåtsvapnet i det 
skede då Sovjetunionen kollapsat och den 
nya världsordningen började, dvs. åren 
efter 1989-90.

I och med Sovjetunionens fall bortföll 
också de ekonomiska och strukturella 

förutsättningarna att hålla ihop den jät-
telika sovjetiska försvarsmakten. I likhet 
med alla övriga försvars grenar hamnade 
ubåtsvapnet ”för fäfot”, dvs. utan över-
gripande ledning och tillsyn. Lednings-
funktioner upplöstes och besättningar 
blev utan lön och sysselsättning. Ubåtar 
blev liggande och kunde, av driftiga ”en-
treprenörer”, säljas till väst som skrot el-
ler som kuriosa.

Särskilt allvarligt var läget för det 
stora antalet kärnkraftdrivna ubåtar, som 
i brist på tillsyn och krafttillförsel från 
land, akut kunde bli ”tickande” atom-
bomber och på sikt miljöbomber i form 
av spill liksom de enorma mängderna 
av nukleärt smittat skrot som förvara-
des eller spritts i ubåtarnas basområden. 
Genom initiativ och finansiering från 
närmast berörda grannländer inleddes 
ett omfattande program att städa upp 
bland den ryska marinens och i synnerhet 
ubåtsvapnets atomsopor. Med växande 
ekonomi och allteftersom fungerande 
strukturer återställdes kunde ryska myn-
digheter och organisationer själva ta hand 
om och fullfölja programmet. Hundratals 
kärnkraftdrivna ubåtar avfördes, skro-
tades och kärnkraftreaktorerna togs om 
hand, dvs. deponerades i väntan på både 
metoder och pengar för en slutlig lösning.

Hundratals konventionella ubåtar har 
också skrotats. Sammantaget halverades 
antalet ubåtar, vilka nu utgör grunden 
och fortsättningen på det ryska ubåtsvap-
net i den nya världsordningen. Några ge-
nuint nya kärnkraftdrivna ubåtar har inte 
tagits fram de senaste två decennierna. 
Några år in på 1990-talet inleddes en viss 
nybyggnation av ubåtar, som rimligtvis 
måste ha utvecklats och konstruerats före 
1980. På grund av ekonomiska restriktio-
ner liksom brist på material har nybygg-
nadstakten blivit extremt utdragen – i 
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flera fall tiotals år.

Strategiska kärnkraftdrivna ubåtar
Ryssland  har  idag  ett  knappt dussin 
atomdrivna strategiska ubåtar. Dessa ut-
görs av
• en av Typhoon-klassen - Dmitry 

Donskoi – modifierad för att testa nya 
Bulava-systemet; en ny typ av ballis-
tiska missiler.

• sex ubåtar i Delta-IV-klassen, enhe-
ter som ombestyckats med en mo-
dern typ av missil, kallad Sineva.

• fem ubåtar av Delta-III-klass, en äld-
re klass, troligtvis föga operativ.

Typhoon-ubåten och de sex Delta-IV-
ubåtarna tillhör Norra marinen medan 
de fem Delta III-ubåtarna tillhör Stilla 
havsflottan.

Ubåtarna i Norra marinen är de ”mest 
välhållna” och modernaste och har ba-
serats där man för närvarande har den 
bästa infrastrukturen för att understödja 
ubåtarna.

Infrastrukturen och resurserna i Kam-
tjatka-området, där de fem Delta-III-
ubåtarna förlagts, har aldrig varit särskilt 
välutvecklade och har sedan sovjetväl-
dets kollaps inte ägnats någon utbyggnad. 
Nyligen meddelades dock att man skall 
bygga en ny ubåtsbas i Kamtjatkaområ-
det. På sikt synes Ryssland komma att 
basera flertalet av sina strategiska ubåtar 
på Stilla havssidan - i likhet med USA.

Av de tolv strategiska ubåtarna anses 
endast åtta som operativa. Antalet längre 
uppdrag till sjöss begränsar sig till något 
enstaka per år.

Delta III-klasserna kommer att ersät-
tas av en ny generation strategiska ubå-
tar, Borey-klassen, som utrustas med 
Bulava-systemets ballistiska missiler. 
Den första ubåten i denna serie ubåtar 

- Yury Dolgoruky - sjösattes 2007. Fär-
digställningen av ubåten har dragit ut på 
tiden och provturerna har försenats upp-
repade gånger och är ännu (oktober 2010) 
inte avslutade. De följande ubåtarna, 
Alexander Nevsky och Vladimir Mono-
makh, är under tillverkning, vilken dock 
har allvarligt försenats på grund av brist 
på kvalificerad arbetskraft. Man har även 
påbörjat en fjärde ubåt, Sankt Nikolay. 
Sammanlagt planerar Ryssland att bygga 
totalt åtta ubåtar av denna klass till och 
med 2015. 

Ubåtarnas robotsystem - Bulava – har 
visat sig fyllt av problem. Mer än hälften 
av genom förda provskjutningar har miss-
lyckats. Senast i december 2009 orsakade 
en misslyckad provskjutning ett omskri-
vet himlafenomen över Barents hav. Pro-
blemen och därmed förseningarna i att få 
systemet operativt är mycket besvärande 
för såväl marinledningen som den poli-
tiska ledningen.

Kärnkraftdrivna attackubåtar
Till skillnad från flottan av strategiska 
ubåtar är den materiella och operativa 
statusen avsevärt bättre i flottan av kärn-
kraftdrivna attackubåtar. Flottan av ca 
30 ubåtar är i huvudsak fördelad på fyra 
klasser Schuka/Victor III, Bars/Akula,  
Antey/Oscar II och Yasen/Graney. De 
två första klasserna är bestyckade med 
traditionella torpedtuber (normalstora 
och större) för att skjuta torpeder och 
(lätta) kryssningsmissiler medan de två 
senare, utöver torpedtuber, är utrustade 
med större tuber (vertikala och resbara) 
för att avskjuta tunga kryssningsmissiler. 
Huvud uppgiften för attack ubåtarna är att 
finna och förstöra fientliga ubåtar och yt-
fartyg samt bekämpa mål iland. 

Bars/Akula är en större kärnkraftdri-
ven ubåt som trots att den började utveck-
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las under 1970-talet sägs vara en bra ubåt 
med låg hydroakustisk signatur (buller 
och måleko) och hög fart i uläge. Den 
sägs vara minst i paritet med amerikan-
ska Los Angeles – Improved, kanske jäm-
bördigt med tidiga versioner av Virginia.

Den senast färdigställda av Bars/Aku-
la-ubåtarna är Nerpa. Dvs. den ubåt vari 
brandsläck ningssystemet utlöstes under 
provturer och ett 20-tal ombordvarande 
dödades. Provturerna återupptogs under 
senhösten 2009 och ubåten är snart klar 
för att leasas, liksom en följande ubåt, till 
Indien. Se ytterligare under rubriken In-
dien/kärnkraftdrivna ubåtar.

Konventionella attackubåtar
Konventionella ubåtar representeras av 
ungefär 20 st. Kilo-ubåtar. Dessa kom-
mer successivt att ersättas av Lada-ubå-
tar. Lada-ubåtarna, som genom ekodäm-
pande beläggning på skrovet har en låg 
ekosignatur, har en längre uthållighet 
samt en mängd förbättringar på vapen-
sidan. Systemet Club-S är nu ett väl eta-
blerat kryssningsrobotsystem, som även 
exporterats.

Kilo-ubåtar har exporterats till en 
mängd länder. Utöver dagens kända av-
tal (Algeriet 2 ub Indonesien 2 ub och 
Vietnam 6 ub) har ett 30-tal ubåtar leve-
rerats sedan mitten av 1980-talet. Även 
om kommande leveranser nämner Kilo-
ubåtar kan de komma att ersättas av ex-
portversionen av Lada – Amur.

Trots att Sovjet/Ryssland experimente-
rat med luftoberoende maskinerier har de 
inte kommit att införas i någon serie av 
operativa ubåtar.

Storbritannien
Royal Navy har sedan början av 1900-ta-
let opererat ubåtar. Storbritannien har en 
omfattande och imponerande tradition 

som ubåtsnation. För att göra en lång his-
toria kort väljer jag att inleda avsnittet i 
mitten av 1900-talet. 

Strategiska ubåtar
Under första hälften av 1960-talet sågs 
det som helt naturligt att Storbritannien 
skulle bidra i styrkemätningen mellan 
NATO och WP genom att anskaffa ett 
eget ubåtsbaserat system av ballistiska 
missiler. Systemet blev föga eget utan en 
dubblering av det amerikanska Polaris-
systemet. De ubåtar som byggdes (fyra 
ub av Resolution-klass) utrustades med 
ett amerikanskt maskineri och amerikan-
ska robotar.  Den täta knytningen till de 
amerikanska strategiska ubåtarna fort-
satta i nästa generation ubåtar (fyra ub 
av Vanguard-klass, levererade 1986-99), 
vilka följdriktigt bestyckades med Pola-
rissystemets efterföljare – Trident. 

Trots stolta uttalanden om egen na-
tionell styrka av strategiska ubåtar, eget 
nationellt ställningstagande och agerande 
måste man konstatera att de brittiska 
ubåtarna varit och förblivit en kopia av 
och komplement till de amerikanska stra-
tegiska ubåtarna. Även operativt synes 
flottorna av strategiska ubåtar ha stora 
likheter och vara samordnade.

I Storbritannien har dess kärnvapen-
program alltid stått under debatt. Särskilt 
har de ubåtsbaserade kärnvapnen debat-
terats och ifrågasatts. Eftersom, efter 
Kalla kriget slut, den tillämpade terrorba-
lansen, baserad på kärnvapen, ifrågasätts 
blir en fortsättning än mer svår att mo-
tivera. Med hänsyn till Storbritanniens 
inte alltför starka ekonomi och att natio-
nen inte kan påstås vara en självständigt 
agerande stormakt menade många att 
man skulle överge sina ubåtsbaserade 
kärnvapen. Trots nämnda argumentation 
kunde den tidigare Labour-regeringen, 
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under 2008-09 politiskt förankra och in-
leda planering och utvecklingsarbete för 
en ny generation strategiska ubåtar. Den 
nya generationen strategiska ubåtar sy-
nes komma att baseras på en från Astute-
klassen utvecklad ubåt och en mittsek-
tion, utvecklad gemensamt med USA, för 
de gemensamma Trident-missilerna (och 
dess efterföljare - Trident II D5 Service 
Life Extension Programme). I praktiken 
söker man åstadkomma en gemensam 
lösning för att därmed uppnå besparingar 
för båda parter.

Med hänsyn till Storbritanniens pre-
kära finansiella situation (2010) skall det 
bli intressant att se huruvida den av libe-
ralerna och tory, i maj 2010, bildade koa-
litionsregeringen förmår samla politisk 
enighet kring att fortsätta det kontrover-
siella Trident-projektet.  

Attackubåtar
I och med det stora amerikanska infly-
tande på de brittiska strategiska ubåtarna 
kom också kärnkraftdrivna attackubåtar 
att utvecklats, konstruerats och opereras 
under stort amerikanskt inflytande. Eran 
av brittiska kärnkraftdrivna attackubåtar 
inleddes 1960 med ubåten HMS Dread-
nought som följdes av fyra successivt 
allt längre serier av atomubåtar och den 
allra senaste Astute-klassen (2010). Till 
skillnad från US Navy sökte Royal Navy 
att ända fram till 1995, parallellt med de 
kärnkraftdrivna ubåtarna operera en flot-
ta av konventionella ubåtar 

I ramen för denna betraktelse, kring 
ubåtar i den nya världsordningen, kan det 
räcka med att kort konstatera att brittiska 
ubåtar:
• under Kalla kriget genomförde lik-

nande uppdrag som amerikanska at-
tackubåtar. Dvs. spaningsuppdrag in 
på sovjetiskt territorium liksom ge-

nomförde förföljande av sovjetiska 
ubåtar i Atlanten.

• under Falklandskriget 1982 sänkte 
den argentinska kryssaren Belgrano. 
HMS Conqueror blev därmed den 
första atomdrivna ubåt som hittills 
har sänkt ett annat fartyg i strid. 

• deltog i bombardemanget som NATO 
utsatte Serbien för 1999. Merparten 
av bombardemanget utgjordes av 
kryssningsmissiler, vilka framgångs-
rikt levererades från fartyg och ubå-
tar. Det var första gången som ubåtar 
användes för att, med moderna kryss-
ningsmissiler, bekämpa mål iland.

Även om brittiska attackubåtar avropas 
i en annan kommandostruktur än den 
amerikanska kan vi förutsätta att de, i 
den nya världsordningen, disponeras för 
och genomför liknande uppgifter som de 
amerikanska attackubåtarna.

Frankrike
I början av 2000-talet avförde Frankrike 
sina sista konventionella ubåtar och ope-
rerar sedan dess endast nukleära ubåtar. 
Förmågan att utveckla och bygga kon-
ventionella ubåtar, vilken var väl etable-
rad inom dåvarande DCN, har överförts 
och används nu med framgång av DCNS 
för att erbjuda konventionella ubåtar till 
export.

Frankrike inledde sin era av atomubå-
tar redan 1967 med atomubåten Redou-
table. Till dags dato har 15 atomubåtar 
producerats inom landet, fördelade på två 
generationer strategiska ubåtar och två 
generationer attackubåtar. Frankrike har 
således en väl etablerad och egen kom-
petens såväl inom kärnkraftområdet som 
inom kärn vapenområdet. 

Som framgår av det följande sker om-
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sättningen av de franska nukleära ubå-
tarna i tioårscykler med en le veranstakt 
av en attackubåt var nionde månad res-
pektive en strategisk ubåt vart 2,5 år. 
Ubåts industrin, DCNS, har därmed en 
jämn och långsiktig beläggning, vilket 
tillsammans med export av konventionel-
la ubåtar ger en ovanligt ”stabil och bred 
plattform” för före tagets verksamhet. 

Strategiska ubåtar
Se dan början av 2000-talet pågår en ut-
fasning av första generationens strategis-
ka ubåtar, vilka ersätts med fyra nya av 
Le Triomphant-klass. Generationsskiftet 
skall vara genomfört under 2012.

Frankrike har också en utbyggd in-
frastruktur av väl meriterade industrier, 
militära varv och verksamheter för att 
understödja dagens sex attackubåtar och 
fyra strategiska missilbärande ubåtar. I 
Frankrike finns egentligen ingen opinion 
emot kärnvapenprogrammet och de stra-
tegiska ubåtarna, vilka ofta framhålls 
som exempel på Frankrike militära och 
industriella storhet

Attackubåtar
Idag har Frankrike sex operativa at-
tackubåtar. Under perioden 2016-2026 
planeras att omsätta första generationens 
attackubåtar med sex nya av Barracuda-
klass, vilka beställdes i december 2006.

I attackubåtarnas uppgifter ingår att 
uppträda som skydd för de strategiska 
ubåtarna och de hangarfartygsstyrkor 
som Frankrike opererar. Naturligtvis in-
går, de i den nya världsordningen tradi-
tionella, uppgifterna såsom övervakning 
av sjöfarten, hävda territoriella intressen, 
operationer med specialförband, under-
rättelsinhämtning liksom aktioner mot 
pirater och smugglare av människor och 
droger.

Operationsområden
Franska sjöstyrkor och ubåtar opererar i 
Atlanten, Medelhavet, Indiska oceanen 
och Stilla havet. Man uppträder med för-
kärlek i de forna koloniernas ekonomiska 
zoner.

2005 flyttades attackubåtarnas base-
ring från Toulon i Medelhavet till Brest 
vid Atlanten. Omlokalisering kan tyda på 
en ny prioritering av hur ubåtarna skall 
operera över världen.
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3. Europa och medelhavet
Ubåtsnationer i norra 
Europa
De flesta av Europas stater, som i början 
av 1900-talet hade en flotta av betydelse, 
anskaffade tidigt också ubåtar. Detta gäl-
ler bl.a. de länder, vilka här presenteras 
utan någon inbördes rangordning, men 
inleds med Sverige och fortsätter koncen-
trisk ut över Europa.

De flesta av de uppräknade ubåtsnatio-
nerna är väl kända varför jag begränsar 
mig till korta kommentarer kring det som 
är av betydelse idag och eventuell bak-
grund. I uppräkningen finns även natio-
ner som kan synas tveksamma att nämna 
som ubåtsnationer. De är dock med, som 
exponenter för den nya världsordningen, 
vari mindre nationer söker nya platser 
och roller.

Sverige
Sverige har över åren opererat ett hund-
ratal ubåtar. Som störst var antalet 26 
ubåtar omedelbart efter andra världskri-
get. Endast två ubåtar (Hvalen (1909) och 
Spiggen (1954)) samt tekniskt underlag 
till någon enstaka ubåt eller typ av ubåt 
har anskaffats utomlands. I övrigt har vi 
inom landet utvecklat och byggt natio-
nens ubåtar.

På senare år har sju utrangerade ubå-
tar (fem Sjöormen och två Västergötland) 
anpassats, uppgraderats och försålts till 
Singapore av Kockums.

Sverige opererar idag fem konventio-
nella ubåtar med luftoberoende maski-
neri baserat på Stirlingteknik. Antalet 
fem skall, enligt politiska beslut - på sikt 
- reduceras till fyra ubåtar.

Den dominerande leverantören Kock-
ums i Malmö har genom åren sökt att 

exportera sina ubåtar. I ”århundrades 
ubåtsaffär” 1985-87 lyckades företaget 
sälja sin ubåtskompetens i form av tek-
niskt underlag till ubåtstyp 471 - Collins 
-  till Australien. Projektet genom fördes 
(konstruktions arbete och tillverkning) av 
Australian Submarine Corpo ration i vil-
ket Kockums var huvudägare samt också 
ägare av, och ansvarig för, ubåts klassens 
design (konstruktion och tekniskt under-
lag) – Design Authority. 

Danmark
Under Kalla kriget hade Danmarks ubå-
tar, inom ramen för NATO, uppgiften att 
bevaka Östersjöutloppen och, om möjligt, 
bedriva jakt på Sovjetiska ubåtar. I och 
med Sovjet unionens fall bortföll dessa 
uppgifter och ubåtsvapnet ifrågasattes. 
Sommaren 2004 beslöt därför Danmark 
att avveckla ubåtsvapnet.

Norge
Under Kalla kriget hade norska ubåtar, 
inom ramen för NATO, uppgiften att 
uppträda i Nordatlanten för att bevaka 
sovjetsiska ubåtars utlöpande i Atlan-
ten och om möjligt bekämpa dem. Trots 
Sovjetunionens fall ifrågasattes inte det 
norska ubåtsvapnet. Betydelsen av ubåts-
vapnet snarare ökade då det visade sig att 
uppgiften att bevaka den ryska flottans 
agerande i Murmanskområdet och Nord-
atlanten bäst löstes av ubåtar.

Norge opererar idag sex stycken ubåtar 
typ Ula (tysk typ 210) vilka blev opera-
tiva i slutet av 1980-talet och början av 
1990-talet. Ubåtarna moderniserades 
2006-08. Det norska ubåtsvapnet behö-
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ver omsätta Ula-klassen senast under 
2020-talet.

Norge deltog, tillsammans med Sve-
rige och Danmark, i det samnordiska 
ubåtsprojektet Viking, som inleddes 
1997. Norge sökte i projektet en ersättare 
till Ula-klassen. 2002 lämnade Norge 
samarbetet. Avhoppet kan förklaras av att 
det var politiskt omöjligt att i Norge mo-
tivera en fortsatt medverkan i ett projekt 
som skulle börja leverera ubåtar 2009-10 
av en typ som Norge inte hade planer på 
att anskaffa förrän efter 2020.

Finland
Finland hade under mellankrigstiden 
och under andra världskriget några ubå-
tar, vilka opererade med viss framgång. 
I fredsavtalet med Sovjet förbjöds dock 
Finland att inneha ubåtar. Efter Sovjet-
unionens upplösning vaknade ett visst 
intresse för ubåtar varför man deltog som 
observatör i det samnordiska ubåtspro-
jektet Viking under åren 1995-2003. Det 
är svårt att se att Finland idag skulle finna 
det befogat att återuppväcka ett ubåtsva-
pen. 

Polen
Under Kalla kriget och inom ramen för 
Warszawa-pakten var Polen tilldelad en 
Kilo-ubåt, vilken blev kvar i landet efter 
Sovjetunionens och Warszawa-paktens 
upplösning. Utifrån denna ubåt inledde 
Polen en blygsam uppbyggnad av ett 
ubåtsvapen.

Strax efter år 2000 anskaffade Polen 
fem Kobben-ubåtar1 från Norge. Ubå-
tarna, som var under utfasning från den 
norska marinen, gavs en uppfräschning 

1. Kobbenklassen var en serie på 15 ubåtar som 
levererade av HDW till Norge under åren 1962-
68. Ubåtstypen, 205, var en föregångare till 
tyska 206.

och polsk personal fick utbildning i såväl 
handhavande som underhåll av ubåtarna. 
Tillsammans med reservmateriel över-
fördes (2002-03) ubåtarna till Polen. En 
ubåt används för s.k. kannibalisering.

Den ålderstigna Kilo-ubåten och de 
något yngre f.d. Kobben-ubåtarna utgör 
idag Polens ubåtsvapen. 

Ukraina och Rumänien – två 
f.d. ubåtsnationer
I likhet med Polen var Ukraina och Ru-
mänien, under Kalla kriget, tilldelad var-
dera en Kilo-ubåt för operationer i Svarta 
havet. Vid Sovjetunionens och Warsza-
wa-paktens upplösning blev ubåtarna 
kvar i respektive lands ägo. I sin ambi-
tion att fjärma sig från ryskt inflytande 
och inta en självständig position i den nya 
världsordningen har Ukraina, utifrån sin 
enda ubåt, gjort stora ansträngningar att 
etablera sig som ubåtsnation. Ukraina och 
Rumänien har dock, under 2000-talet, 
upplevt inrikespolitiska förvecklingar, 
krympande ekonomier och torde därmed, 
under överskådlig tid, inte kunna räknas 
till Europas ubåtsnationer.

Tyskland
Tysklands ubåtshistoria är väl känd, 
omfattande och innehållsrik varför det 
är ogörligt att sammanfatta den här i 
lämpligt format. Istället görs en sam-
manfattning av tiden från tidigt 1970-tal, 
då Västtyskland, och senare Tyskland, 
egentligen började återuppbygga sitt 
ubåtsvapen, till dagens situation.

Den tyska marinen har intill 2005-06 
opererat en flottilj av 14 små ubåtar av 
typ 206 (450-500 ton), huvudsakligen ba-
serade i Eckernförde. Det har varit ubåtar 
som levererats under åren 1974 och 1975 
men som successivt moderniserats. Det 
är anmärkningsvärt att tyska ubåtsvapnet 
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opererade sina små 206:or utan omsätt-
ning med nyare ubåtstyper under drygt 
30 år. 

De små 206:or som tyska ubåtsvapnet 
opererat har å andra sidan passat alldeles 
utmärkt i den miljö som det tyska ubåts-
vapnet tilldelades under Kalla kriget - 
nämligen att bevaka och bekämpa sovje-
tiska ubåtar i Östersjön. Sedan 2005-06 
har 206:orna börjat ersättas av moderna 
ubåtar av typ 212 allt eftersom dessa le-
vereras. 

I och med Sovjetunions upplösning 
och slutet på det Kalla Kriget utvidgades 
den tyska marinens operations område 
till att omfatta också Nordsjön, Nordat-
lanten och Medelhavet. Det tyska för-
svarsministeriet fick därmed anledning 
att realisera en sedan länge planerad er-
sättning av sina gamla ubåtar med en mo-
dern ubåt. En sådan modern ubåt förelåg 
i form av en ubåt med ett luftoberoende 
maskineri baserat på bränslecell teknik – 
typ 212.

Det visade sig att vid denna tidpunkt 
stod även Italien inför en nyanskaffning 
av ubåtar. Eftersom den egna italienska 
ubåtsindustrin inte hade något alterna-
tiv med luftoberoende maskineri föll det 
sig naturligt att samordna anskaffningen 
med Tysklands och därmed fördela kost-
naderna. Det tysk-italienska samprojek-
tet kom att omfatta sex ubåtar, varav fyra 
ubåtar tillverkades för Tysklands behov 
och två ubåtar till Italien.

Senare har Tyskland beställt ytterliga-
re två ubåtar för leverans under 2012-13 
och Italien ytterligare två ubåtar för leve-
rans 2015-16.

Den tyska marinens huvudsakliga 
uppgift är idag att tillsammans med an-
dra NATO-mariner, inom FN:s krishan-
tering eller som part i EU medverka i 
olika fredsfram tvingande eller fredsbe-

varande operationer. Därvid skall man 
understödja land operationer, genomföra 
spanings- och specialuppdrag, skydda 
sjötransporter, bekämpa mål iland och 
ytterst bekämpa mål på ytan och bedriva 
ubåtsjakt.

Tyska ubåtar har, under 2000-talets 
första decennium, patrullerat i Medel-
havet och Gibraltar sund som en del av 
kriget mot terrorism, och deltagit i flera 
internationella övningar och operationer.

Holland
Under Kalla kriget hade Hollands ubå-
tar, inom ramen för NATO, uppgiften att 
uppträda i Nordsjön och Atlanten för att 
i krig skydda alliansens försörjning över 
Atlanten och bedriva jakt på Sovjetiska 
ubåtar. I och med Sovjetunionens fall 
bortföll dessa uppgifter och ubåtsvapnet 
ifrågasattes. Under det tidiga 1990-talet 
reducerade den holländska regeringen 
en planerad nyanskaffning från sex till 
fyra ubåtar - dagens fyra Walrus-ubåtar. 
Äldre ubåtar av typ Zwaardvis fasades ut 
och ersattes inte, som var planerat, av nya 
Moray-ubåtar.

Såväl i regeringsställning som i op-
position har holländska arbetarpartiet, 
Partij van de Arbeid (PvdA), som är det 
största partiet i Holland, talat för att av-
veckla ubåtsvapnet. Detta har resulterat i 
att inga investeringar i moderniseringar 
av befintliga ubåtar har gjorts. Som följd 
av denna låga ambitionsnivå har centrala 
och regionala förvaltningar samt de indu-
striella förutsättningarna urvattnats och 
nu nått en nivå under vad som erfordras 
för att bedriva effektiv verksamhet – 
”systemkollaps”. 

Det har inte funnits någon politisk 
vilja att lyfta ubåtsvapnet dekadens och 
marin ledningen har ställts inför svåra 
prioriteringar för att rädda det en gång 
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så stolta ubåtsvapnet. I syfte att motivera 
ubåtarnas existens och med anledning 
av att Holland har en mindre marinbas 
på Små Antillerna (bl.a. ön Curaçao) har 
man där baserat en holländsk ubåt för att 
hjälpa US Navy stävja handel med nar-
kotika.

Nyligen meddelade den holländske för-
svarsministern att Holland, från och med 
september, ställer en ubåt till förfogande 
för att ingå i de styrkor som bekämpar 
pirater utanför Östafrikas kust (Somalia).

Från marinbasen i Den Helder opere-
rar idag holländska marinen en rest av ett 
tidigare stort och respekterat ubåtsvapen, 
i form fyra eftersatta ubåtar av Walrus-
klass.

England och Frankrike
England och Frankrike behandlas i av-
snittet Stormakterna.

Några ubåtsnationer 
kring Medelhavet 
Av de många nationer som omger Med-
elhavet opererar idag följande nationer 
ubåtar: Spanien, Frankrike, Italien, Grek-
land, Turkiet, Israel, Egypten och Alge-
riet. Till ubåtsnationerna runt Medelha-
vet vill jag, i detta sammanhang, också 
ansluta Portugal.

Med Medelhavet som utgångspunkt 
kan vi konstatera att havet är operations-
område för, och omges av, ett stort antal 
ubåtsnationer. Flera av dem; Spanien, 
Frankrike, Italien, Grekland och Tur-
kiet, är veteraner som opererat ubåtar 
sedan början av 1900-talet. Jugoslavien 
intar en särställning som haft ett ubåts-
vapen, vilket dock avvecklats. Övriga; 
Israel, Egypten, Algeriet och Libyen är 
stater som skaffade sig ubåtar efter andra 
världskriget och som i varierande grad 
lyckats bibehålla sin förmåga eller som 

visat ett nyvaknat intresse för att återstäl-
la sin förmåga att operera ubåtar.

Utifrån denna betraktelses syften – 
ubåtar i den nya världsordningen – kan 
det vara av intresse att hastigt beröra 
Grekland och Turkiet samt utförligare 
behandla Israel. Avslut nings vis berörs 
Egyptens dilemma och nämns Algeriet 
som typiska exponenter för de ekono-
miskt framväxande staterna, som skaffar 
sig ubåtar.

Spanien
Även om det spanska ubåtsvapnet säger 
sig ha sitt ursprung i experimentubåten 
Peral som konstruerades av Isaac Peral 
och sjösattes 1888 så anskaffades inte 
ubåtar förrän långt efter första världs-
kriget. I slutet av 1920-talet etablerades 
ett ubåtsvapen baserat på en blandning 
av italienska och holländska ubåtar. Det 
spanska ubåtsvapnet slogs dock i spillror, 
såväl materiellt som personellt, under det 
spanska inbördeskriget (1936-39) och re-
pade sig inte förrän efter andra världskri-
get.

Efter andra världskriget rustades det 
spanska ubåtsvapnet, inom ramen för 
Military Assistance Program, med ame-
rikanska surplus-ubåtar. De amerikanska 
ubåtarna avlöstes under 1960-talet av 
franska ubåtar av typ Daphne och Ago-
sta. Anskaffningen av ubåtar från Frank-
rike innebar vanligtvis att de två första 
ubåtarna i en serie byggdes i Frankrike 
medan de följande ubåtarna byggdes i 
Spanien på varvet i Cartagena. Det gamla 
örlogsvarvet, under successivt olika ägar-
konstellationer, kunde i och med dessa 
och senare andra franska exportaffärer 
(Chile resp. Malaysia) bygga upp en avse-
värd erfarenhet och kunskap. Inlednings-
vis för att tillverka och så småningom för 
att, på uppdrag av och i samarbete med 



305

den egna marinen, utveckla och konstru-
era ubåtar.

I och med Kalla krigets slut bedömde 
den spanska marinen att, med hänsyn 
till åldern på de befintliga ubåtarna och 
förändrade behov, en ny typ av ubåt be-
hövdes på 2000-talet. Inom ett ambitiöst 
program för att modernisera marinen, 
Plan ALTMAR, studerades en ny ubåt. 
1997-98 hade spanska marinstaben, Al-
mirante Jefe del Estado Mayor de la Ar-
mada (AJEMA), kraven formulerade för 
den nya ubåten. Ett uppdrag att projek-
tera ubåten lades till dåvarande ägaren 
av varvet i Cartagena, Bazan, sedermera 
Izar. 

Empresa Nacional Bazán (i kortform 
Bazan), var ett helstatligt företag, grun-
dat 1947, och huvudsakligen inriktat på 
militära fartyg (och ubåtar) samt tyngre 
utrustning till dessa, t.ex. dieselmotorer. 
År 2000 slogs Bazan samman med ett an-
nat statligt marint företag, Astilleros Es-
pañoles S.A. inriktat på civil fartygspro -
duk tion. Det nya företaget erhöll namnet 
Izar.

År 2005 var det dags för ytterligare 
konsolidering av spansk varvsindustri 
och Izar gick upp i det icke-statliga före-
taget Navantia. Navantia är, i storlek, det 
nionde av världens större varvsföretag.

Efter upprepade uppgraderingar av 
kravbilden utvecklades ubåten till något 
som idag benämns S-80A. Suffixet A står 
för att det är en förbättrad version av ett 
ursprungligt koncept, S-80, som hade 
stora likheter med franska Scorpene. Da-
gens S-80A är en större ubåt än Scorpene. 
S-80A är bara 4,5 m längre (än Scorpene) 
men har en tryckskrovsdiameter på 7,3 
m jämfört med Scorpenes 6,2 m. Detta 
ger S-80A ett deplacement på  2.400 ton 
(Scopenes deplacement är 1.600-1.900 
ton). Den fetare formen och en annan pla-

cering av tornet sägs ge S-80A bättre hy-
drodynamiska egenskaper än Scorpene. 

S-80A är en stor konventionell ubåt och 
utrustad med det mesta av moderna va-
pentekniska och skeppstekniska system 
inklusive ett luftoberoende maskineri. 
Det senare är ett bränslecellmaskineri 
som baseras på andra principer och an-
nan teknik än det hittills förhärskande 
tyska systemet.

Att närmare förklara skillnaderna mel-
lan det tyska och det spanska systemet 
går utanför syftet med denna betraktelse. 
I sammanhanget kan man dock konsta-
tera att principerna för luftoberoende 
maskinerier idag går efter två linjer. Den 
svenska, baserad på stirlingteknik, vilken 
används av Sverige, Japan och Singapore 
samt den tyska, baserad på bränslecell-
teknik, vilken idag används av Tyskland, 
Italien, Sydkorea, Grekland m.fl. köpare 
av typ 214.

Det anmärkningsvärda är att Spanien 
i sin S-80A valt att använda en annan 
leverantör av bränsleceller (amerikan-
ska UTC Power (A United Technologies 
Company)) och en annan princip för att 
förse bränslecellerna med hydrogen. S-
80A representerar således ett alternativ 
inom ”bränslecell-linjen”, vilken hittills 
dominerats av den tyska tekniken. Många 
bedömare menar att det spanska alterna-
tivet är den princip som luftoberoende 
maskinerier, baserade på bränslecelltek-
nik, på sikt kommer att utvecklas efter. 

S-80A är således en relativt stor ubåt, 
vilket tyder på att Spanien har ambitio-
ner att operera de nya ubåtarna inte bara 
i Medelhavet utan även i Atlanten. Man 
beställde 2009 fyra ubåtar, vilka skall le-
vereras under åren 2013-16. Option finns 
på ytterligare två ubåtar. Med hänsyn till 
Spaniens svaga ekonomi, nu och rimligt-
vis det närmaste åren, skall det bli intres-
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sant att se om hela den beställda serien 
fullföljs och optionen utlöses.

Grekland
Som ett led i en marin kapprustning med 
arvfienden Turkiet, anskaffade Grekland 
redan 1886 en av svensken Nordenfeldts 
ubåtar och blev därmed en av de första 
ubåts nationerna i världen. Utöver denna 
kuriositet kommer utvecklingen fram till 
dagens situation inte att närmare beröras.

Idag disponerar Grekland åtta ubåtar 
av typ 209. Fyra är byggda under 1970-ta-
let och fyra byggda under 1980-talet, dvs. 
tämliga gamla ubåtar. Grekland har i 
olika moderniserings program sökt att 
uppgradera ubåtarna. Vapentekniskt har 
detta, med viss framgång, gått att göra.

I ett nyligen avbrutet program sökte 
man även att ge fyra av de yngsta ubå-
tarna ett luftoberoende maskineri. Pro-
grammet avbröts dock på grund av att 
ubåtarnas tekniska status inte motiverade 
ett fullföljande.

Avbrutits och återstartat har också 
den anskaffning som avsåg att tillföra 
ubåtsflottan moderna ubåtar av typ 214, 
dvs. ubåtar med luftoberoende maskineri 
baserat på bränslecellteknik. Anskaff-
ningen av fyra typ 214 avtalades med 
HDW 2001. Tillverkningen planerades så 
att första ubåten skulle byggas i Kiel och 
de följande ubåtarna vid Hellenic Ship-
yards i Skaramanga utanför Aten. HDW 
köpte därför varvet 2002 och investerade 
såväl i anläggningar som i uppbyggnad 
av kompetens för att bygga ubåtar.

Den första ubåten sjösattes i Kiel 2004 
och inledde provturer. I december 2006 
blev det offentligt att Grekland inte hade 
godkänt ubåten på grund av ett antal bris-
ter. Inom ramen för denna betraktelse 
tillåter inte utrymmet att jag går närmare 
in på detaljerna dessa. Det kan dock kon-

stateras att även Sydkorea, som anskaffat 
typ 214, påtalade liknande brister hos de 
första ubåtarna men att de så småningom 
accepterat såväl den första som följande 
ubåtar. 

Under 2006 tvistade kund och leve-
rantör om nämnda brister. Leverantören 
ansåg sig ha åtgärdat eller skulle komma 
att åtgärda felen så att leveransen kunde 
fullföljas. Tvisten fortsatte dock under de 
följande åren och vandrade upp till allra 
högsta politiska nivå medan byggnatio-
nen av de följande ubåtarna fortsatte. 

I den allt hetare argumentationen par-
terna emellan hotade bl.a. HDW med 
att dra sig ur ägandet av varvet i Skara-
manga. I de alltmer låsta förhandlingarna 
såg sig HDW tvunget, som enda utväg, 
att i september 2009 häva såväl huvud-
kontraktet avseende leverans av ubåtarna 
liksom andra följdkontrakt eftersom kun-
den inte betalt 524 miljoner Euro – då ca 
5 miljarder SEK.

För HDW innebar den avbrutna ubåt-
saffären att företaget råkade i akut likvi-
ditetskris samtidigt som Tyskland också 
upplevde den internationella ekonomiska 
krisen och därmed svåra tider för tysk 
varvsindustri. En rimlig förklaring till 
Greklands manövrerande för att komma 
ur ubåtsaffären kunde bara förklaras av 
att landet, sedan några år, haft en svällan-
de statsskuld, vilken i samband med den 
ekonomiska krisen 2008-09 övergått i ett 
akut budgetunderskott där statsbankrutt 
inte kunde uteslutas.

I december 2009 återupptog dock par-
terna förhandlingarna och under 2010 
växte en overall solution for Hellenic 
Shipyards between the Greek Governme-
nt on the one side and Abu Dhabi MAR 
and TKMS on the other side fram. Över-
enskommelsen, som trädde i kraft den 30 
september 2010, innebär att Abu Dhabi 
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MAR övertar 75,1 % av aktierna i Hel-
lenic Shipyards samt att de ubåtar som 
producerats inom det tidigare kontraktet 
accepteras av kunden och ytterligare två 
ubåtar (typ 214) beställes. Det senare är 
kompensation för den nämnda ombygg-
naden av de gamla 209:orna – planerad 
men ej genomförd.

Turkiet
Turkiet, har genom sin föregångare Os-
manska riket, en lång marin tradition, 
som sträcker sig tillbaka nästan 1000 år. 
Den osmanska flottan var faktiskt en av 
de allra första att införa ubåtar i den ma-
rina arsenalen.

En redogörelse för Turkiets ubåtsvapen 
idag inleds lämpligen med de anskaff-
ningar av tyska ubåtar typ 209, som inled-
des 1972 . De tre första ubåtarna byggdes 
i Tyskland medan de följande byggdes i 
Turkiet vid marinens varv i Gölcük. 

I två följande kontrakt beställdes sex 
respektive fyra ubåtar, vilka samtliga 
byggdes i Turkiet. Produktionen löpte 
jämnt och metodiskt. Samarbetet mel-
lan HDW och turkiska marinen och dess 
varv har, till skillnad från andra tyska af-
färer, omgetts av harmoni och ömsesidig 
respekt. Det turkiska varvet har alldeles 
klart skaffat sig en god kompetens att till-
verka och underhålla ubåtar.

Det turkiska ubåtsvapnet har moderna 
utbildnings- och träningsfaciliteter samt 
deltar regelbundet i NATO:s operativa 
övningar och ubåtsräddningsövningar. 
Ubåtsvapnet opererar idag 14 ubåtar av 
en ensad typ. Turkiet är därmed den en-
skilt största brukaren av tyska ubåtar i 
världen.

Under sommaren 2009 slöt det Turkis-
ka försvarsdepartementet ett avtal med 
HDW om tillverkning av sex ubåtar typ 
214 i Turkiet. Affären är en av de största 

som Turkiet någonsin avtalat. Ubåtarna 
skall börja levereras 2015. Ca 80 % av 
värdet i denna affär sägs bestå av köp och 
produktion i Turkiet. De sex ubåtarna 
sägs också ha så stort inslag av turkiskt 
ingenjörsarbete och produktion att serien 
benämns 214TN (Turkish Navy). Bland 
annat framhålls det att All electronic and 
weapon systems (including the C4I sys-
tem) will be of Turkish design and pro-
duction.

Sammantaget befästs bilden av att Tur-
kiet är en ubåtsnation på frammarsch, 
såväl operativt som tekniskt. I det senare 
avseendet med potential att självständigt 
utveckla och bygga ubåtar.

Israel
Israel ägnas här ett större utrymme än 
motsvarande avsnitt om andra jämför-
bara stater. Anledningen till detta är att 
allt sedan staten Israel grundades 1947, 
har Israel, nästintill kontinuerligt, befun-
nit sig krig mot omgivande stater eller 
terrorism. Ubåtarna kom att användas för 
att inhämta underrättelser och bedriva 
operationer med marina specialförband i 
en omfattning och på ett sätt som få an-
dra ubåtsvapen, vid den tiden, ännu hade 
börjat överväga eller praktisera.

När staten Israel i slutet av 1950-talet 
etablerade ett ubåtsvapen skedde detta i 
mycket enkla former. Inledningsvis ope-
rerade man med fyra engelska surplus-
ubåtar från andra världs krigets slutskede. 
Dessa ubåtar passade varken för opera-
tioner i Medelhavet eller för Israels be-
hov.

Mer passande ersättare fann man i 
tyska ubåtar typ 206A varav tre, av poli-
tiska skäl, byggdes i England. Ubåtarna 
levererades under 1970-talets senare 
hälft och kom, under åren fram till mit-
ten av 1990-talet, successivt att anpassas 
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och bestyckas med bl.a. Harpoon och en 
mängd modern elektronik genom samar-
bete med USA.

Trots ekonomiska och politiska svårig-
heter eftersträvade Israel att fortsatt kun-
na förnya och utvidga sitt ubåtsvapen. I 
slutet av 1980-talet inleddes ett projekt 
för nyanskaffning som dock fick avbry-
tas strax före Gulfkriget (aug 1990 - jan 
1991).

Under Gulfkriget ombads Israel av 
USA att ”sitta still i båten” medan Irak 
utsatte landet för skurar av Scudraketer. 
Under veckor tvingades Israels innevå-
nare sitta i skyddsrum med skyddsmas-
ker och höra på nedslag av raketer med 
förväntade kemiska stridsmedel. Israel 
härdade ut och avstod från vedergäll-
ning. Det visade sig senare att de kemiska 
stridmedel, som Scud raketerna eventuellt 
var bestyckade med, hade utvecklats med 
hjälp av tyska företag.

Efter Gulfkriget (1991) anklagades så-
ledes Tyskland för att ha samarbetat med 
och hjälpt Irak med olika typer av kemis-
ka vapen. Folkopinionen, i både Tyskland 
och Israel, stormade. I ett försök att lugna 
opinionerna, såväl inom landet som in-
ternationellt, beslöt regeringen Helmuth 
Kohl att kompensera Israel för det hot 
landet utsatts för, med ett paket av huma-
nitärt och militärt stöd – bl.a. ubåtar. 

Det, före Gulfkriget, stoppade ubåts-
projektet kunde nu återuppväckas. Ett 
avtal signerades i april 1991 mellan Israel 
och Tyskland om leverans av två ubåtar 
utan kostnad. Leveransen av ubåtarna 
skapade belägg ning på varvet i Kiel lik-
som i andra industrier och tidigt 1995 
kom man överens om en tredje ubåt. 
Denna gång delade man kostnaderna för 
ubåten.

De tre ubåtarna, som benämns Dolp-
hin-klass, var en utveckling av 210-klas-

sen (norska Ula) med drag av de senare 
kommande 212/214. Bland annat utvidga-
des högsjöslussen till en sluss för utsluss-
ning av marina specialförband. Tornet 
blev därmed ”fetare” på Dolphin-ubåtar-
na.

Leveranserna av ubåtarna skedde suc-
cessivt under några år kring millenieskif-
tet. Israels ubåtsvapen tog därmed ett re-
jält kliv uppåt i modernitet och slagkraft 
med tre välutrustade ubåtar.

Även om det för tillfället råder fred 
mellan Israel och dess omgivande arabisk 
grannar så är Mellanöstern ett område 
med inneboende spänningar. Iran har ju 
uttalat sig i hotfulla termer mot Israel 
och, bortsett från kampen mot terrorism, 
har den säkerhetspolitiska situationen i 
regionen långt ifrån stabiliserats. Med 
anledning av att en eller flera stater i re-
gionen kan ha massförstörelsevapen (här 
avses inte bara kärnvapen (A) utan även 
BC-vapen) så har Israel fortsatt att rusta 
sig för att balansera ett sådant hot genom 
förmåga till vedergällning. Eftersom Is-
rael saknar ”strategiskt djup” så har man 
från Israels sida kommit till slutsatsen att 
endast ubåtar är säkra plattformar (dolda 
och tillgängliga) för vapen lämpade för 
vedergällning. 

Officiellt är Israels Dolphin-ubåtar en-
dast utrustade med vapensystem som tra-
ditionellt förekommer på konventionella 
ubåtar. Det finns dock det flera uppgifter 
om att ubåtarna har modifierats och ut-
rustats med kryssnings missiler, vilka kan 
bära kärnvapen. Israel sökte länge köpa 
Tomahawk från USA men nekades av så-
väl Clinton- som Bush-administrationen, 
med hänvisning till icke-spridningsavta-
let för robotar med räckvidder över 300 
km.

Vissa källor menar att Israel har upp-
graderat det ursprungliga Harpoon-syste-
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met, som man tidigare införskaffat, med 
ett egenutvecklat navigationssystem och 
ökat missilernas räckvidd. Missilerna 
skall i detta utförande också kunna bära 
kärnstridsspetsar. Det förefaller föga 
sannolikt att kunna modifiera det relativt 
gamla Harpoon-systemet på det sättet.

Andra källor hävdar att Israel inom 
landet har utvecklat en kryssningsmissil 
med en räckvidd på 320 km. En sådan 
missil kan vara en ubåtsanpassad version 
av kryssnings missilen Popeye Turbo el-
ler Gabriel 4LR, båda utvecklade och till-
verkade av halvstatliga Rafael Advanced 
Defense Systems Ltd.

Dessa spekulationer har underbyggts 
av att Israel under år 2000, i samarbete 
med Indien i Indiska Oceanen, bedrev 
prov med kryssningsmissiler skjutna från 
ubåtar. Tidigare anställda vid US State 
Department och US Navy har bekräftat 
att US Navy följde sådana prov i Indiska 
Oceanen, vid den aktuella tidpunkten, 
och att Dolphin-ubåtarna har utrustats 

med nuclear-capable cruise missiles of a 
new design.

Dolphin-ubåtarna har konstruerats 
efter israeliska krav och innehåller såväl 
en sluss för utslussning av specialförband 
som fyra extra stora tuber (diam 650 
mm). De senare kan användas för SDV-er 
(Swimmer Delivery Vehicles). Emellertid 
förnekas detta av tyska representanter 
som meddelar att tuberna vid leverans 
försågs med skenor för att kunna skjuta 
Harpoon. Naturligtvis kan man inte ute-
sluta att kunden senare installerar annan 
utrustning. De stora tuberna skulle såle-
des mycket väl också passa för egentill-
verkade kryssningsmissiler. Vilka mis-
siler Dolphin-ubåtarna än kan bära så 
synes det klart att Israel har bestyckat el-
ler kommer att bestycka sina ubåtar med 
kärnvapenbärande kryssningsmissiler.

Israels operativa dilemma, vad avser 
ubåtarna, är att dessa är utgångsgruppe-
rade i Medelhavet medan Israels största 
hot – Iran – bäst bevakas från Röda Havet 

Israelisk ubåt typ Dolphin.
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och Arabiska havet. Israel har en marin 
stödjepunkt i Eilat, vid Röda havets nord-
östra hörn, varifrån man tillfälligt har 
opererat ubåtar och bedrivit prov/övning-
ar med Indien. Vid dessa tillfällen sägs 
ubåtarna ha transiterat runt Afrika, vilket 
är möjligt men i ett ”skarp läge” orimligt 
tidsödande. 

På sensommaren 2009 passerade en is-
raelisk ubåt (eller flera) fram och tillbaks 
genom Suezkanalen med mellanliggande 
sejourer i Röda havet. Som en marke-
ring mot Iran eskorterades också ubåten 
(-arna), i vänskapliga former av egyptis-
ka fartyg under delar av passagen genom 
Röda havet.

Med nuvarande relationer med Egyp-
ten kan alltså Israel disponera sina ubåtar 
i såväl Medelhavet som i Röda havet och 
bortom detta. Med anledning av osäker-
heterna kring Irans kärnvapenprogram 
och hotfulla uppträdande gentemot Israel 
har det, under sommaren 2010, förekom-
mit uppgifter att Israel planerar att låta 
ubåtarna operera i Persiska viken. 

Redan under 2000-talets första år vi-
sade Israel intresse för att, utöver de tre 
Dolphin-ubåtarna anskaffa ytterligare 
ubåtar. Begränsningar i Israels budget sa-
des dock förhindra detta. Om inte någon 
annan finansiering var möjlig - sades med 
en teaterviskning. Enligt uppgifter i Der 
Spiegel i november 2005 så beslutade den 
avgående Schröder-regeringen att låta 
Israel “köpa” två ubåtar för en samlad 
kostnad av en miljard EUR, varav den 
tyska staten skulle betala en tredjedel. I 
augusti 2006 blev det officiellt att Israel 
beställt två ubåtar, som skulle ha avsevärt 
längre uthållighet i uläge än Dolphin-
ubåtarna, vilket tyder på att de beställda 
ubåtarna hade AIP-maskineri – rimligt-
vis 214-ubåtar med bränsleceller.

I väntan på att de senast beställda 

ubåtarna, vilka skall levereras 2010-12, 
annonserade israeliska marinledningen 
i början av 2010 att man planerar för en 
ubåtsflotta på nio (9) ubåtar. Som en na-
turlig följd av detta utspel framställde 
premiärminister Netanyahu, vid sitt be-
sök i Tyskland i januari 2010, en fråga 
om en tredje ubåt var möjlig inom den nu 
liggande beställningen av två ubåtar och 
uppgörelsen nationerna emellan. Sedan 
detta utspel har den israeliska regeringen 
förhandlat med den tyska regeringen om 
ett tyskt bidrag till den sjätte ubåten i lik-
het med tidigare ubåtsaffärer. Enligt upp-
gifter har Benjamin Netanyahu, under 
våren och försommaren, personliga jagat 
den av EU-ekonomi strängt upptagna 
Angela Merkel.

Nyligen – 23 juli 2010 – meddelade 
tyska regeringen att inga subsidier denna 
gång kunde lämnas och att förhandling-
arna har avslutats. Enligt israeliska myn-
digheter blir det därmed ingen ytterligare 
ubåt.

Israel har också avbrutit anskaffningen 
av två korvetter som skulle ha byggts vid 
Blohm+Voss varvet i Hamburg sedan 
arabiska intressen köpt varvet.2 

Egypten
Egypten påbörjade 1991 ett program för 
att ersätta en handfull åldrande ubåtar 
genom anskaffning av begagnade eller 
nybyggda ubåtar. Programmet drabbades 
dock av såväl politiska, ekonomiska som 
diplomatiska besvärligheter. Roten till 
dessa besvärligheter var att Egyptens an-
skaffningar till sin försvarsmakt till stora 
delar betalades av US foreign military as-
sistance. I och med detta är amerikanska 
politiker ovilliga att tillåta anskaffning 
av annan materiel än amerikansk. Egyp-
2. Se avsnitt 1 om Abu Dhabi Mar Group intres-
se i TKMS. 
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ten har därför ägnat större delen av de 
gångna decennierna till att åstadkomma 
ett paket av anskaffningar som skulle 
tillfredsställa USA:s krav på amerikanskt 
innehåll.

Vad gällde ubåtarna så fokuserades 
förhandlingarna kring tanken att, base-
rat på en europeisk ubåtstyp, låta bygga 
dessa på ett amerikanskt varv och/eller 
fylla dem med så mycket amerikansk ut-
rustning, exempelvis vapen, sensor- och 
ledningssystem, att det skulle tillfreds-
ställa de amerikanska beslutsfattarna i 
senaten och representanthuset. De ubå-
tar som övervägdes var tyska typ 209, 
holländska Moray och Zwaardvis samt 
franska Agosta och senare Scorpene. Till 
och med ryska Kilo kunde vara möjliga 
sedan amerikanska Lockheed Martin och 
Rockwell (numera Boeing) lierat sig med 
det ryska varvet Krasnoye Sormovo i Ni-
hzhny. 

Trots att, i början av 2000-talet, bygg-
nation av Mory-ubåtar, utrustade med 
amerikanska vapen, sensorer och led-
ningssystem, förordades av Egypten har 
någon anskaffning av ubåtar ännu inte 
materialiserats.

Idag måste en extern iakttagare kon-
statera att Egypten saknar operativa ubå-
tar i sin arsenal. Med hänsyn till att ett 
stort antal nationer i Egyptens närhet an-
skaffar moderna ubåtar måste situationen 
kännas frustrerande för den egyptiska 
marinledningen.  

Algeriet
Algeriet tog, i slutet av 1980-talet, i 
tjänst två stycken sovjetiska Kilo-ubåtar. 
Dessa ubåtar har inte låtit tala om sig 
alltför mycket. Algeriet tillhör dock de 
stater som upplevt en växande ekonomi 
och behov att hävda sina marina intres-
sen i Medelhavet. Enligt uppgifter under 

2009 har Algeriet avtalat med Ryssland 
om att anskaffa två moderna Kilo-ubåtar 
tillsammans med en del annan försvars-
materiel.

Utanför det egentliga 
Medelhavet
Portugal
Portugals ubåtsvapen har en för mig 
mycket obskyr historia. Allt jag kun-
nat utläsa är att Portugal har efter andra 
världskriget opererat ett lite antal fd eng-
elska S-ubåtar samt fyra ubåtar av fransk 
Daphne-typ. De senare anskaffades i slu-
tet av 1960-talet. 

Berättelsen om Portugals ubåtsvapen 
kunde ha slutat här men det visar sig att 
under samma år som den sista överle-
vande ubåten, i den av den ovan nämnda 
kvartetten, genomförde sin sista expedi-
tion så tillfördes Portugals marin en ubåt 
av allra modernaste slag.

Sex år efter beställning hos HDW i 
Tyskland, tog Portugal, den 3 augusti 
2010, emot sin första ubåt av en serie på 
två ubåtar benämnda typ 209 PN. Bakom 
denna kryptiska beteckning gömmer sig 
tre ubåtar av typ 214! Dvs. en ubåtstyp av 
allra modernaste slag med ett luftobero-
ende maskineri baserat på bränslecelltek-
nik.

Bakom den kryptiska beteckningen 
döljer sig politik och cover up. När Por-
tugal 2002/03 begärde in anbud på tre 
ubåtar – varav en i option – uttrycktes 
att ubåten skulle vara en proven design, 
dvs. en väl beprövad ubåtstyp. Vid denna 
tidpunkt kunde man inte påstå att typ 214 
var proven design varför produkten, som 
kontraktet avsåg, rubricerades Typ 209 
PN. Beteckningen PN skulle stå för en 
ubåt anpassad för Portugal Navy’s behov. 
På så sätt vilseleddes såväl konkurrenter 
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som eventuella kritiker, till affären, inom 
landet.

Den nu levererade ubåten ”dyker upp” 
vid en mycket oläglig tidpunkt då Por-
tugal kämpar med ett våldsamt budget-
underskott, som gör nationen näst intill 
konkurs mässigt. Kostnaden för de två 
beställda ubåtarna sägs uppgå till en mil-
jard Euro (ca 9.5 miljarder SEK) eller ca 
0,6 % av Portugals BNP.

Regeringen försvarar sig med att ubå-
tarna är viktiga för att Portugal skall 
kunna uppfylla sina åtaganden inom 
NATO. NATO sägs dock ha kritiserat 
köpet med hänvisning till att planeringen 
inom NATO inte uttalade något behov av 
de portugisiska ubåtarna.

I det avtal som slöts i april 2004 mellan 
Portugal och det tyska industrikonsortiet 
TKMS ingick att Ferrostahl, som mot-
köp, skulle investerar 120 miljoner Euro 
i Portugals ekonomi. I dagsläget sägs 
endast 32 miljoner Euro ha investerats. 
Utifrån detta exempel och med paralleller 
till den grekiska ubåtsaffären förstår man 
väl den tyske kanslerns angelägenhet om 
att stötta dessa länder i deras respektive 
prekära ekonomiska situation.   



313

4. Indiska oceanen
Geografi och 
operationsområden 
I norra Indiska oceanen finns ett antal 
randhav; Röda havet, Adenviken, Ara-
biska havet, Persiska viken, Omanviken, 
Bengaliska viken, Andamansjön, Timor-
sjön och Arafurasjön. Av dessa randhav 
behöver kanske några av de senare när-
mare kommenteras.

Indien flankeras av Arabiska havet 
och Bengaliska viken. Bengaliska viken 
begränsas i ost av ögrupperna Andama-
nerna och Nikobarerna.

Andamansjön, stor som Östersjön, 
är belägen innanför Andamanerna och 
Nikobarerna och torde komma att vara 
operationsområde för de blivande ubåts-
nationerna Thailand och Malaysia. Thai-
land och Malaysia behandlas, i denna 
betraktelse, i gruppen av ubåtsnationer 
kring västra Stilla havet med randhav. 

I nordöstra flanken av Indiska oceanen 
ligger Indonesien med öarna Sumatra och 
Java. Indonesien behandlas i gruppen av 
ubåtsnationer kring västra Stilla havet 
med randhav.

Omgivet av Indiska oceanen har In-
dien konstaterat och uttalat att detta hav 
är ett indiskt intresseområde där man av-
ser etablera marin närvaro och därmed 
önskar dominera. Främst ser man Kina 
som motpart i denna strävan. Kina som 
är vänt mot Stilla havet har dock stora 
intressen också i Afrika (mineraler och 
olja). Kina har således också intresse av 
att säkra transporter över Indiska ocea-
nen liksom behov av säkra transporter 
av olja från Persiska viken. Som ett led 
i detta syfte har Kina lierat sig med In-
diens arvfiende Pakistan och investerar 
i stor omfattning djuphamnen Gwadar 

nära Omanviken.
Kartbilden på nästkommande sida; 

Great Power Competition in the Indian 
Ocean; som använts för att utvisa pirat-
attacker i Indiska oceanen, sammanfattar 
även i stort den marina situationen.

Söder om Java och det band av öar som 
sträcker sig fram till Nya Guinea, befin-
ner sig Timorsjön och Arafurasjön och 
söder om dessa Australien. Timorsjön 
och Arafurasjön är således de havsområ-
den som australiska ubåtar opererar i och 
passerar genom för att nå sina egentliga 
operationsområden i Sydkinesiska havet 
och haven norr därom.

Även om Australien gränsar mot In-
diska oceanen och har sin enda ubåtsbas 
i västra Australien så är landets intresse 
istället fokuserat mot Sydostasien och 
omgivande randhav till Stilla havet. Aus-
tralien behandlas därför i gruppen av 
ubåtsnationer kring västra Stilla havet 
med randhav.

Torres sund är sundet mellan Austra-
liens nordspets och Nya Guinea. Väs-
ter om Torres sund ligger Korallhavet, 
som i detta sammanhang är ett randhav 
till Stilla havet. För närvarande är det 
inte aktuellt att betrakta Korallhavet ur 
”ubåtsperspektivet” men havet och öarna 
norr därom är ett område med oroligheter 
och failed states, vilket till och från enga-
gerar Australien i halvmilitära, närmast 
polisiära, och nödhjälpande insatser. 

USA med sina kärnkraftdrivna ubåtar, 
attack- såväl som strategiska ubåtar, torde 
regelbundet patrullera Indiska oceanen. 
Sedan några år har man återupprättat en 
stödjepunkt på Diego Garcia, en korallö i 
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• Utöver de med runda markeringarna, utvisande piratattackerna; som i detta sam-
manhang saknar intresse; utvisas med stjärnor marina baser och styrkepositio-
ner. I mitten av kartan syns den amerikanska och brittiska basen på Diego Garcia 
(ljus stjärna med mörk kant).

• Utmed kusten av den Indiska subkontinenten kan noteras flera indiska baser (lju-
sa stjärnor) liksom stödjepunkter på Andamanerna. Endast en stjärna visas men 
flera stödjepunkter skall finnas på kedjan av öar som sträcker sig up mot Burma.

• Indien har också etablerat stationer, för lyssning under vattnet och övervakning 
av sjöfarten på ytan, på Madagaskar, Mauritius och Seychellerna – (ljusa stjär-
nor).

• En bit in i landet, på Indiens sydspets, har Indien byggt en stor radiostation för 
långvågs kommunikation (VLF) med sina ubåtar. Stationen är byggd med ameri-
kansk hjälp och det finns skäl att tro att stationen även används för att kommuni-
cera med såväl amerikanska, engelska som australiensiska ubåtar.

• Kinesiska baser och stödjepunkter framgår som mörka stjärnor på kartan ovan; 
Gwadar, Hambantote, Sittwe och Chittagong samt ubåtsbasen Sanya på ön Hai-
nan i Sydkinesiska sjön.
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ögruppen Chagoöarna. Chagoöarna ingår 
i det av Storbritannien ägda the British 
Indian Ocean Territory varför även brit-
tiska atomubåtar torde ha vägarna förbi.

I Indiska oceanen uppträder också 
franska ubåtar. Framförallt i områden 
som tidigare varit franska kolonier; t.ex. 
utanför Djibouti, som har ett viktigt stra-
tegiskt läge vid Röda havets mynning, 
liksom i sundet (ögruppen Komorerna) 
mellan Afrika och Madagaskar och ut-
anför Madagaskar där ön Reunion åter-
finns.

Ubåtsnationerna
I det följande behandlas de ubåtsnationer 
som huvudsakligen opererar i Indiska 
oceanen med randhav. Utöver huvud-
aktören Indien återfinns arvfienden Pa-
kistan liksom Iran och Sydafrika bland 
dessa ubåts nationer.

Indien
Indien har en plan att under en tioårspe-
riod omsätta mer än 100 fartyg i sin flot-
ta. För ubåtsvapnets del innebär planen 
en utökning och modernisering av de 
konventionella ubåtarna samt tillskott av 
ett antal atomubåtar.

Konventionella ubåtar
Idag opererar Indien 14 konventionella 
ubåtar, som är baserade i Visakhapatnam 
på ostkusten och i Mumbai på västkusten. 
I Karwar, som ligger ca 10 mil syd om 
Goa (dvs. ca 60 mil syd om Mumbai), in-
rättas också en ubåtsbas. Huvudparten av 
flottan av konventionella ubåtar utgörs av 
tio Kilo-ubåtar av så kallad Sindhugosh-
klass. Ubåtarna är byggda med början i 
mitten av 1980-talet och har successivt 
genomgått moderniseringar i Ryssland. 
Bland annat har ubåtarna modifierats för 
att bära och skjuta kryssningsmissiler av 

typ Klub/3M-54E Alfa.
Indien har också fyra ubåtar av typ 

209/1500 byggda i slutet av 1980-talet/ 
början av 90-talet av så kallad Shishu-
mar-klass. De två första ubåtarna i serien 
byggdes i Kiel medan de två senare bygg-
des (materialsatser) vid Mazagon Dock 
Limited i Mumbai. Även dessa ubåtar har 
moderniserats.

De ubåtar som Indien valt att själv mo-
dernisera, vid varven i Mumbai respek-
tive i Visakhapatnam, har drabbats av 
långa utdragna “liggeperioder” och våld-
samma kostnads överdrag, vilket orsakat 
skandaler inom såväl marinledningen 
som den politiska sfären. Indiska varv är 
notoriskt korrupta och ineffektiva.

För att modernisera och utöka flottan 
av konventionella ubåtar planeras en an-
skaffning av tolv ubåtar. I ett första steg 
har Indien avtalat med Frankrike och 
DCNS om köp av sex stycken Scorpene-
ubåtar. Ubåtarna utgör lejonparten av en 
jätteaffär av försvarsmateriel med Frank-
rike som slöts 2006. Affären innebär 
också en omfattande överföring av know 
how till Indien inom området ubåtstek-
nik. Utöver att stödja varvet Mazagon 
Dock Limited i Mumbai under tillverk-
ning av Scorpene-ubåtarna skall samar-
bete också etableras med indiska Defence 
Research and Development Organisa-
tion1 för att stödja atomubåtsprojektet – 
se senare avsnitt Kärnkraft drivna ubåtar.

Inte lång tid efter att avtalet med 
Frankrike och DCNS slutits så inled-
des den, i Indien, traditionella politiska 
häxdansen av anklagelser om mutor och 

1. Indiska Defense Research and Development 
Organization är en gigantisk organi sation, som 
med hjälp av 30.000 anställda (varav 5.000 högt 
kvalificerade forskare), sysslar med allt inom 
försvarssektorn och omsätter 1,2 miljarder USD 
(2006) per år. 
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oegentligheter. Med anledning av dessa 
sedvanliga förvecklingar har projektet 
drabbats av förseningar och fördyringar. 
Utöver dessa förvecklingar internt i In-
dien har också leverantören dragits in. 
DCNS anklagas för att inte uppfylla sina 
åtaganden gentemot varvet i Mumbai och 
i efterhand komma med oskäliga fördy-
ringar. 

Med anledning av den grasserande 
korruptionen och extrema ineffektivi-
teten bland de egna varven har myn-
digheterna börjat överväga att förlägga 
tillverkning av ubåtarna i Europa eller 
annorstädes i Asien för att över huvudta-
get kunna fullfölja de ambitiösa planerna 
för ubåtsvapnets uppbyggnad. 

Ett fullföljande av planen att anskaffa 
12 Scorpene-ubåtar skulle innebära att 
Indiens flotta av konventionella ubåtar 
ökar till 24 enheter. Tiden får utvisa hur 
och när Project 75, som anskaffning av 
Scorpene-ubåtarna benämns, kommer 
att fullföljas.

Kärnkraftdrivna ubåtar
Indien har sedan 1983 en plan att an-
skaffa kärnkraftdrivna strategiska ubåtar 
- Project India.

De framtida strategiska ubåtarna, be-
väpnade med kärnvapenbestyckade mis-
siler, skall användas som allmänt makt-
medel men också utgöra det viktigaste 
medlet att avskräcka eventuella fiender 
till Indien att använda kärnvapen. Dvs. 
traditionell terrorbalans i regional skep-
nad.

Utöver att Indien redan har kärnvapen 
är planen är uppbyggd på att indiska flot-
tan redan har skaffat sig en viss erfaren-
het av att operera atomubåtar. Under åren 
1988-91 leasades en sovjetisk atomubåt 
av typ CHARLIE I-klass. Den aktuella 
ubåten hade inga vapen ombord och in-

dierna hade inte tillträde till atommaski-
neriet, vilket opererades av en medföl-
jande rysk maskinbesättning. Säkerligen 
följde också inledningsvis ryska operatö-
rer med för att lära ut hur man opererade 
atomubåten. Uppenbarligen fick indierna 
klart för sig atomubåtarnas möjligheter 
i fart och uthållighet. Indierna var dock 
inte helt tillfreds med det sovjetiska be-
mötandet. Särskilt att man hade nekats 
tillgång till maskineriet.

Kunskaper kring ubåtsbaserade atom-
maskinerier fick Indien från Sovjet i 
”lagom avmätta” former. Dock tillräck-
ligt för att man med egna kärnkraftkun-
skaper kunde börja arbeta på ett indiskt 
atomubåtsmaskineri. I slutet av 1990-ta-
let blev uppgifterna alltmer entydiga att 
Indien lyckats konstruera, bygga och satt 
i provdrift en landbaserad version av en 
ubåtsburen kärnkraftreaktor.

Från och med 2005 blev också rappor-
terna kring en tillhörande ubåt alltmer 
konkreta. Det bekräftades så småningom 
att en (eller flera) atomubåt(ar) höll på 
att färdigställas. Under stor sekretess, 
pågick arbete vid örlogsvarvet i Visak-
hapatnam. Den första, av eventuellt två 
ubåtar, materialiseras den 26 juli 2009 då 
ubåten INS Arihant sjösattes. 

INS Arihant är således den ubåt som 
under många år gått under beteckningen 
Advanced Technology Vessel. Det visar 
sig att den, över 6.000-ton, stora ubåten 
är "en demonstrator", som skall verifieras 
innan man definitivt låser konstruktionen 
och inleder tillverkningen av fullt ope-
rativa ubåtar. Utprovningen av den nya 
ubåtsprototypen beräknas ta minst två år.

Under tiden leasar Indien två ryska 
ubåtar av typ Akula. Den första av dessa 
ubåtar är den ryska Nerpa som under 
provturer i november 2008 drabbades 
av en olycka där brandsläckningssyste-
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met utlöstes och dödade ett 20 tal tek-
niker och besättningsmän. Ubåten har 
genomgått en omfattande ombyggnad 
med anledning av olyckan. Provturer och 
leverans försenades. Fortsatta provturer 
pågår just nu och ubåten skall levereras 
till Indien kring årsskiftet 2010/11.

Nerpa, som i indisk tjänst kommer att 
benämnas INS Chakra, skall tillsammans 
med en systerubåt utgöra plattformar för 
att utbilda besättningar under tiden som 
den nu och senare sjösatta indiska atomu-
båtar utprovas. Samtidigt kan de ryska 
ubåtarna ses som ett omedelbart tillskott 
av operativa ubåtar. Indien kick-startar 
således sin era av atomubåtar med två 
ryska ubåtar av en erkänt bra typ - jäm-
förbara med amerikanska Improved Los 
Angeles-class.

Enligt nuvarande planer sägs den mis-
silbärande flottan av kärnkraftsdrivna 
ubåtar komma att bestå av tre enheter 
med ballistiska missiler. Därutöver talas 
det om sex atomdrivna attackubåtar.

De indiska atomubåtarna med ballis-
tiska missiler skall inte ses som några 
strategiska ubåtar för att, på den världs-
politiska arenan, tävla med stormakter-
nas (USA, Ryssland, Kina, Frankrike och 
Storbritannien) ubåtar. Den beväpning 
som ubåtarna är utrustade med; torpeder, 
kryssningsmissiler och ballistiska missi-
ler, gör det möjligt för Indien att kunna 
agera och utöva påtryckningar i Indiska 
oceanen och västra Stilla havet. De bal-
listiska missilerna, med måttliga räck-
vidder, utgör en garant för att Indien med 
kärnvapen kan vedergälla ett anfall från 

En mycket rudimentär artist’s impression av den framtida indiska atomubåten.
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någon av staterna i området. 

Vapen till ubåtarna
De ovan nämnda ballistiska missilerna, 
K15/Sagarike, är en av Indien utvecklad 
ballistisk missil som har en räckvidd på 
700 km, dvs. ca hälften av vad amerikan-
ska Polaris hade i mitten av 1960-talet. 
Missilen har provskjutits med framgång 
sex till åtta gånger. Senaste provskjut-
ningen skedde under 2008.

Indien har också utvecklat en egen 
överljuds kryssningsmissil, BrahMos, 
som kan avskjutas från ubåtar. Ett ut-
vecklingsarbete som bara mer avance-
rade stater såsom USA, Frankrike och 
Ryssland tidigare lyckats med. 

Pakistan
Idag opererar Pakistan fem konventio-
nella ubåtar. Två av dessa är något äldre 
franska Agusta 70 medan tre är relativt 
nya Agusta 90B. De senare anskaffades 
från Frankrike i slutet av 1990-talet. 
Dessutom finns uppgifter om att fyra ita-
lienska miniubåtar har byggts inom lan-
det och nu ingår i ubåtsvapnet.

Pakistan är för sin försörjning till 95 
procent beroende av import over havet. I 
pakistanska marinens uppgift att skydda 
denna import och andra intressen i Ara-
biska havet sägs ubåtarna ha stor betydel-
se. Arabiska havet är således ubåtarnas 
normala operationsområde men Pakistan 
understryker att, vid en konflikt med In-
dien, även kunna operera i hela havet som 
omger Indien och i Bengaliska viken.

Sedan 2007 har Pakistan, i olika for-
mer och tonlägen, signalerat att man 
avser komplettera sitt ubåtsvapen med 
ytterligare ubåtar. Helt naturligt har då 
Frankrike kontaktats. Eftersom Frank-
rike sedan senast avtalat ett stort ubåts-
projekt med Indien har DCNS passat 

förfrågan med hänsyn till att inte störa 
relationerna med Indien. Pakistan har 
följdriktigt då vänts sig till HDW och 
Tyskland. Sedan drygt ett år pågår för-
handlingar om anskaffning av ubåtar typ 
214 där ett så stort antal som sex ubåtar 
har nämnts. I likhet med Frankrike står 
nu HDW och Tyskland inför den delikata 
situationen att kunna få såväl Israel som 
ett muslimskt land som kunder. Pakistan 
är i övrigt en instabil nation, som den 
försiktiga tyska regeringen tidigare visat 
tveksamhet inför.

Iran
Expertisen synes vara enig om att Iran 
idag har tre typer av ubåtar i sitt ubåts-
bestånd;
1. Stora ubåtar; tre Kilo-ubåtar,

2. Miniubåtar; sju miniubåtar eller fler 
av typen Ghadir samt en eller två mi-
niubåtar av typen Nahong

3. Farkoster av typen undervattensmo-
peder; en eller flera.

Miniubåtarna av typen Ghadir sägs vara 
av Yono-klass inköpta från Nordkorea. 
Enligt iranska uppgifter är Ghadir en 
från nordkoreanska Yono-klassen, av 
Iran, utvecklad ubåt.

Det var en nordkoreansk Yono-ubåt 
som i mars 2010 sänkte den sydkoreanska 
korvetten Cheonan.

De tre Kilo-ubåtarna sattes i tjänst i 
mitten av 1990-talet. Minst två av ubå-
tarna sägs ständigt vara operativa. Ubå-
tarnas stridsvärde är dock tveksamt då 
någon kvalificerad uppgradering knap-
past kan ha skett i Iran under de gångna 
15 åren.

Utöver nämnda (stora och mini-) ubå-
tar, torpeder och minor disponerar Iran 
också marina specialförband (dykar- och 
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amfibieförband, det nämns också speci-
altränade delfiner). En mix som är syn-
nerligen lämplig för vattenområden som 
Persiska viken.

Persiska viken är till ytan ca 2/3 av 
Östersjöns storlek och medeldjupet är 
40 m med största djup på ca 100 m. Med 
hänsyn till vikens relativt klara vatten 
och ljusa sandbottnar torde de stora Ki-
lo-ubåtarna knappast vara lämpliga att 
operera inne i Persiska viken utan torde 
bättre komma till sin rätt i Omanviken 
och havet utanför denna. 

Däremot passar de många miniubåtar 
som Iran började operera (runt 2004) i 
Persiska vikens grunda och varma vat-
ten. Initialt anskaffades denna typ av 
ubåtar från Nordkorea. Senare har flera 
egenutvecklade ubåtar presenterats. Ubå-
tarna kan medföra och avfyra ett fåtal 
torpeder men kan också användas för att 
lägga minor och genomföra specialfö-
retag. Denna inriktning mot små ubåtar 
passar, i flera avseende, med Iran övriga 
arsenal av undervattensvapen.

Iran bedöms vara världens fjärde 
största innehavare av sjöminor (ca 5.000) 
efter USA, Ryssland och Kina. Av dessa 
5.000 minor sägs ca 1.000 vara kinesiska 
bottenminor, förankrade minor samt en 
typ av raketmina (EM 52) – en botten-
avståndsmina som avfyrar en målstyrd 
raket (inte torped) mot målet. Den senare 
typen av mina kan användas på större 
djup, och förstorar minans verkansradie 
och bedöms som mycket svår att undgå.

Ryssland sägs ha levererat ca 2.000 
minor i samband med leveransen av Kilo-
ubåtarna i början av 1990-talet.

Sammantaget synes Irans förmågor 
under vattnet inte vara så föraktliga. De 
är kanske inte så högteknologiska men 
tillsammans med en hög motivation kan 
de dock skapa ett tillräckligt stort hot och 

framför allt osäkerhet om var och hur 
hotet föreligger för att en angripare skall 
känna sig begränsad och noga överväga 
möjligheterna för marina operationer i 
Persiska viken. 

Situationen kan jämföras med Royal 
Navys svårigheter att bedöma det hot 
som Argentinas ubåtar utgjorde under 
Falklandskriget.

Sydafrika
Under tidigt 1970-tal anskaffade Sydaf-
rika tre franska ubåtar av typ Daphne och 
inträdde därmed bland världen ubåtsna-
tioner. Anskaffningen väckte viss upp-
märksamhet liksom, till och från, också 
att Sydafrika hade ubåtar i sin marina 
arsenal. Kanske utgjorde det faktum att 
en nation i Afrika opererade ubåtar och 
dessutom i ett havsområde vari man 
egentligen inte såg några uppgifter för 
ubåtar, som var det anmärkningsvärda. 
Hur som, det lilla ubåtsvapnet lät tala om 
sig – ofta i positiva och respektfulla ter-
mer.

Under 1970-talet var Sydafrika utsatt 
för diverse sanktioner från omvärlden, 
vilket fick till följd att landet agerade 
mycket drastiskt för att hävda sina intres-
sen och stärka sitt försvar. Bland annat 
utvecklades egna kärnvapen. Man samar-
betade med Israel och fick hjälp från Isra-
el med att ta fram en lämplig vapenbärare 
– missilen Jericho. Säkerligen förekom 
samarbete inom många andra militär-
tekniska områden, exempelvis gällande 
ubåtar och ubåtsoperationer.

När den vita apartheid-regimen föll 
1994 övertogs regeringsmakten av Afri-
can National Congress (ANC) som in-
ledde en reformering av landet. 1999 var 
man framme vid att förnya landets flyg-
vapen och marina styrkor med en jätte-
lik upphandling av flygplan, helikoptrar, 
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korvetter och ubåtar. Sverige var med i 
form av SAAB (Gripen) och Kockums 
(exportversionen av Gotland). Andra 
säljare av ubåtar var Storbritannien ( f.d. 
Upholder), Frankrike (Scorpene) samt 
Tyskland (Typ 209/1400).

Tyskland blev den stora vinnaren i 
budgivningen. Med löfte om omfattande 
kompensations affärer landades kontrakt 
till tyska industrier på fyra korvetter och 
fyra ubåtar. Antalet ubåtar reducerades 
sedermera till tre. Ubåtarna byggdes 
och besättningar utbildades i Tyskland. 
Ubåtarna sattes i tjänst (2005, 2007 resp. 
2008) i Tyskland och transiterade succes-
sivt, med egen besättning och för egen 
maskin, hem till Sydafrika. Ubåtarna 
åtföljdes under den 6-7 veckor långa seg-
latsen (ett uppehåll i Spanien) av ett stöd-
fartyg. Transiteringen hem till Sydafrika 
innebar ett verkligt elddop för såväl ubå-
tar som besättningar.

Inledningsvis torde det nya ubåtsvap-
net haft en god materiell och personell 
status. Under 2007 genomfördes öv-
ningar med en NATO-styrka varvid de 
sydafrikanska ubåtarna visade sig väl 
kunna samoperera med NATO-styrkan 
men också i fienderollen kunna sänka 
flera fartyg.

Senare, 2008 och 2009, föreligger rap-
porter om att en eller flera ubåtar inte 
kunnat användas. Primärt på grund av 
att personalflykt till attraktiva jobb inom 
olje/offshoreindustri och i andra hand på 
grund av ekonomiska restriktioner.
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5. Västra Stilla havet med randhav
Geografi och 
säkerhetspolitik
Västra Stilla havet med randhav är en del 
av världen som vi normalt i Sverige föga 
intresserar oss för. I den nya världsord-
ningen har området dock blivit högint-
ressant genom att dess kuster utgörs av 
flera av de viktigaste tillväxande staterna 
vilka nu genomför en omfattande marin 
rustning. För att råda bot på det först 
nämnda förhållandet dristar jag mig att 
göra en utförlig genomgång av de aktu-
ella havsområdena och kuststaterna. Det 
är mycket lämpligt att ta fram en atlas att 
följa med i.

Västra Stilla havet svallar inte direkt 
mot den Asiatiska landmassan utan ut-
med denna finns ett antal randhav till 
Stilla havet. Längst i norr ligger Ochot-
ska havet som omges av Kamtjatka, Ku-
rilerna, Hokkaido och Sibirien. Det är till 
ytan hälften så stort som Medelhavet och 
har ett medeldjup på 850 till 970 meter 
med ett största djup på 3.374 meter. 

Söder om Ochotska havet följer Ja-
panska havet som är beläget mellan Ja-
pan och det asiatiska fastlandet, närmare 
bestämt Nordkorea, Sydkorea och Ryss-
land. Havet är till ytan drygt två och en 
halv gånger större än Östersjön. I norr 
och i sydost finns fiskrika områden. I ha-
vet finns också mineralfyndigheter samt 
naturgas och petroleum.

Innanför och söder om Koreahalvön 
följer Gula havet respektive Östkinesiska 
havet. Gula havet får anses som kinesiskt 
intresseområde med Kinas största ma-
rina bas - Qingdao - i dess inre.

Östkinesiska havet är till största delen 
ett grunt hav förutom i ett litet område 
i öster där djupet överstiger 2.000 meter. 

Havet påverkas av monsunvindar vilket 
ger stora årstidsvariationer i salthalt och 
temperatur. Östkinesiska havet är till 
ytan knappt två gånger större än Öster-
sjön.

I Taiwansundet övergår Östkinesiska 
havet i Sydkinesiska havet, som omfattar 
en yta av ca 3.000.000 km², vilket är ca 
20 % större än Medelhavet, och sträcker 
sig söderut ända ned till Singapore och 
Malackasundet. Sydkinesiska havet är 
därmed ett av de större havs områdena 
efter oceanerna. I havsområdet finns mer 
än 200 öar och stora områden med rev. 
Sydkinesiska havet begränsas i väster av 
Filippinerna och Borneo.

Sydkinesiska havet är idag en av de 
hårdast trafikerade sjövägarna i världen. 
Av världens årliga handelstonnage pas-
serar mer än hälften genom Malackasun-
det, Sundasundet och Lomboksundet, se 
karta 1 på nästkommande uppslag.

I Sydkinesiska havet finns ca 30.000 
små öar och öliknande sandrev. Merpar-
ten är obebodda korall atoller vilka, som 
landområden, fullständigt saknar eko-
nomisk betydelse. Av alla dessa öar och 
rev utgör Paracel-öarna en nordlig an-
hopning av ett hundratal låglänta öar och 
Spratly-öarna en sydligare anhopning av 
ca 750 likaledes obeboeliga öar, se karta 
2 på nästkommande uppslag. I kartan är 
utmärkta de anspråk som flera av staterna 
i området har på såväl havsområden som 
delar av de olika arkipelagerna. 

Sedan andra världskriget har ägandet 
av Paracel-öarna varit omtvistat mellan 
Vietnam, Kina och Taiwan. Alla tre sta-
terna har, utan att komma överens, hävdat 
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historiska skäl till ägandet. Sydvietnam 
etablerade sig under 1970-talet på en av 
öarna med en väderstation och hävdade 
därmed jurisdiktion över ögruppen. I 
en militär skärmytsling och ett mindre 
sjöslag 1974 tog Kina dock öarna i be-
sittning. Sedan Nord- och Sydvietnam 
förenats hävdar Vietnam fortfarande an-
språk på ögruppen.

I ögruppen Spratly Islands skär sig så-
väl kinesiska, taiwanesiska, malaysiska, 
bruneiska som filippinska intressen. 1988 
inträffade ännu en militär skärmytsling 
mellan Kina och Vietnam kring intres-
sen i arkipelagen och 1995 råkade Kina 
och Filipinerna i dispyt kring motsva-
rande intressen. Sedan 2002 har staterna 
undertecknat en av FN sanktionerad De-

claration on the Conduct of Parties in 
the South China Sea, vilken har minskat 
spänningarna men inte i någon faktisk 
grad löst intressekonflikterna.

Wikipedia engelskspråkiga version 
har, under rubriken Spratly Islands, en 
omfattande redovisning kring territorial 
dispute and various claims. 

Gemensamt för havsområdena kring 
Pracel- och Spratly-örarna är att havet 
är mycket rikt på fisk, skaldjur och sägs 
innehålla såväl olja som gasfyndigheter.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera 
att de berörda ländernas; Kina, Taiwan, 
Malaysia, Filipinerna respektive Viet-
nam, intresse kring dessa, i egentlig me-
ning värdelösa öar, är att suveräniteten 
över dem, i hög grad, påverkar dragning-

Karta 1. Sjöfart genom Malackasundet och Sydkinesiska havet
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en av gränserna mellan länderna och där-
med suveräniteten över naturtillgångar i 
området. 

Väster om Filippinerna utbreder sig 
Filippinerhavet. Havet har en nordlig 
utsträckning upp mot Taiwan och Japan 
och begränsas i väst av Marianerna och 
Palau. I sydväst och söder begränsas ha-
vet av Borneo respektive Nya Guinea.

Fastlandet söder om Kina och Tonkin-
bukten kallades tidigare Indokina. Land-
massan består av en större halvö och en 
långsträckt landtunga som skjuter ned 
mot Sumatra. Mellan halvön och land-
tungan är Siamviken belägen.

Före detta Indokina är idag uppdelad i 
Laos, Thailand, Kambodja och Vietnam. 

Vietnam har en lång kust utmed halvöns 
östra kust, från Kina i norr till Kambodja 
i söder. Kambodja har en kortare kust-
sträcka mot Siamviken. Thailand, med 
huvudstaden Bangkok i Siamvikens inre, 
äger en lång kust från Kambodja i öst 
till Malaysia i nedre delen av Malacka-
halvön.

Sydkinesiska havets strandägare kan 
sammanfattas på följande vis:

Kina är det största landet i Ostasien 
och världens folkrikaste land med över 
1,3 miljarder människor. Kinas ekonomi 
är en av de snabbast växande globalt sett 
och är, efter att nyligen ha passerat Japan, 
idag världens näst största ekonomi efter 
USA. Givet storleken på landets befolk-

Karta 2. Sydkinesiska havet med öar
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ning har landet potential att bygga en 
ekonomi flera gånger större än USA:s.

Som strandägare i norra flanken av 
Sydkinesiska havet, är Kina, med Hong 
Kong (ekonomiskt centrum) och ön Hai-
nan (marin stödjepunkt och bas för stra-
tegiska ubåtar) en viktig aktör i området. 

Vietnam gränsar till Kina, Laos och 
Kambodja. Västra delen av landet är ber-
gigt och bebos till stor del av minoritets-
grupper medan de kustnära områdena är 
flacka och till stor del består av uppodlad 
mark som brukas av etniska vietnameser.

Landet var tidigare ett av de fattigaste i 
Asien efter flera krig och ekonomisk van-
skötsel. Idag svarar jordbruket för drygt 
40 procent av exporten. Reformerna 
inom jordbruket har ökat avkastningen 
dramatiskt och Vietnam är världens tred-
je största exportör av ris.

Med flödet av internationella investe-
ringar och inträdet i WTO har Vietnam 
en tillväxt som motsvarar Kinas. Den 
vietnamesiska befolkningen är välutbil-
dad och allt fler multinationella företag 
öppnar kontor i landet.

Malaysia består av tidigare brittiska 
besittningar på Malackahalvön och norra 
Borneo. Landets territorium är uppdelat 
i två större delar åtskilda av den södra 
delen av Sydkinesiska havet. Den del 
av landet som ligger på Malackahalvön 
gränsar till Thailand i norr och Singapore 
i syd, och den del som ligger på Borneo 
gränsar till Indonesien i syd och ost samt 
mot Brunei.

Thailand ligger inklämt mellan Burma 
i nord och väst samt Laos och Kambodja i 
ost. Mot söder gränsar landet mot Malay-
sia och öppnar sig mot Siamviken.

Singapore är en önation och stadsstat 
som är belägen på Malackahalvöns syd-
spets (skild från Malacka genom Johore-
sundet). Singapore gränsar till Malaysia i 

norr och omges i övrigt av Singaporesun-
det; landet har havsgräns till Indonesien 
i syd och sydväst. Singapore är till ytan 
Sydostasiens minsta land.

Singapore har en högt utvecklad mark-
nadsekonomi, väl utbildad befolkning 
och anses ofta vara ett i-land.

Indonesien är en arkipelag av drygt 
17.000 öar belägna mellan Indiska ocea-
nen och Stilla havet och söder om Syd-
kinesiska havet. De största öarna är Su-
matra, Java, Sulawesi, Borneo och Nya 
Guinea. De två sistnämnda är dock bara 
till delar indonesiska. 

Sedan millennieskiftet har många na-
tioner i Asien inlett en - inte tidigare skå-
dad - marin rustning. De som gett sig in 
i denna kapprustning är främst länder, i 
östra och sydöstra Asien, som under sam-
ma tid fått en stadigt förbättrad ekonomi.

Den marina uppbyggnaden i Sydosta-
sien har inte bara varit kvantitativt stor 
utan också omfattande i kvalitativ me-
ning. I många fall har uppbyggnaden 
gått långt utöver utbyte och modernise-
ringar av befintliga fartyg. Från Japan via 
Sydostasien till Indien och Pakistan har 
de marina styrkorna uppgraderats med 
förmågor som inte tidigare förekommit i 
regionen. Således har man anskaffat nya 
typer av fartyg och flyg som ger natio-
nerna förmåga att utöva närvaro (såväl 
på som under havsytan) och genomföra 
avancerade operationer (dold inhämtning 
av information, landsättning av såväl 
specialförband som trupp) och därmed 
förmåga att utöva militär och politisk på-
tryckning.

Utan att kunna kvantifiera förhållandet 
föreligger det en utbredd uppfattning om 
att tyngdpunkten i den marina rustningen 
ligger på ubåtar. Utöver att ubåtssystem 
inledningsvis torde vara dyrare att an-
skaffa och etablera så synes anskaffning 
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av ubåtar ge den marina uppbyggnaden 
en högre dignitet.

Ubåtsnationerna
Av Sydostasiens många strandägare är 
tio av dem idag ubåtsnationer. Endast ett 
fåtal (två eller tre beroende på hur man 
räknar) hade ubåtar före 1970. Regionen 
har således sett en dramatisk ökning av 
antalet ubåtar. 

Norrifrån räknat utgörs ubåtsnationer-
na av Japan, Nordkorea, Sydkorea, Kina, 
Taiwan, Vietnam, Malaysia, Singapore, 
Indonesien och Australien. (Ordningsföl-
jden innebär ingen rangordning utan är 
en listning från norr till söder. Ordnings-
följden återkommer nedan). Filippinerna 
och Thailand har ännu inte anskaffat ubå-
tar, Thailand har dock långt framskridna 
planer vilket kommenteras kort i slutet av 
detta avsnitt. 

Burma, Laos och Kambodja torde inte 
anskaffa ubåtar inom överskådlig tid. 

Japan
Japan är en etablerad ubåtsnation som 
sedan 1900-talets första decennium ope-
rerat ubåtar. Japan har under större delen 
av denna tid utvecklat, konstruerat, byggt 
och opererat egna ubåtar.

Japan har således en lång ubåtstradi-
tion och därmed ett genomtänkt syfte och 
en välgrundad strategi för ubåtarnas roll 
och hur de skall utnyttjas (även om tidi-
gare marina traditioner syftade till her-
ravälde i Stilla havet så har dagens Japan 
säkert en avvägd uppfattning om sin roll i 
Asien och Stilla havet).

Japansk ubåtsteknik och japanska 
ubåtsoperationer under andra världs-
kriget har ofta framställts med samma 
skimmer av genialitet och framgångar 
som de tyska. Det japanska ubåtsvapnet 
användes dock föga framgångsrikt under 

andra världskriget. Ubåtarna uppträdde 
återhållet, defensivt och hade inget avgö-
rande inflytande på krigets förlopp i Stil-
la havet. Ovedersägligen fanns det i det 
kejserliga ubåtsvapnet många tekniskt 
avancerade och revolutionerande typer 
av ubåtar men operativt visade man inget 
innovativt tänkande. 

Idag har Japan en flotta av 16 moderna 
ubåtar. Flottan består av tre generatio-
ner ubåtar; Yuushio, Oyashio och Soryu. 
De är konventionella, relativt stora ubå-
tar inom spannet tre till fyra tusen ton. 
I form och layout liknar de amerikanska 
atomubåtar och är mycket hydrodyna-
miskt välutformade (påkostade).

Inom ramen för ett samarbete mel-
lan Sverige och Japan kring ubåtsteknik 
hade Japan, under slutet av 1980 talet 
och 1990-talet, möjlighet att studera det 
på Stirlingteknik baserade luftoberoende 
maskineriet som Sverige utvecklat och 
provade. Genom avtal med Kockums 
har sådant maskineri provats på japanska 
ubåtar och det är nu infört på den senaste 
Soryu-klasssen.

De två inledande generationerna av 
dagens ubåtar har bestått av ett tiotal 
ubåtar vardera, medan den senaste gene-
rationen planeras till fem ubåtar. Genom 
att i produktionsledet låta en generation 
av ubåtar direkt följa på den föregående 
har Japan, till skillnad från de flesta an-
dra ubåts nationer, lyckats upprätthålla 
en kontinuerlig tillverkning av ubåtar. 
Dessutom har man, i princip inom varje 
serie, byggt en ubåt i taget. Traditionellt 
anses detta som orationellt samt att det 
medför att de senare ubåtarna i en serie 
är omoderna då de levereras. För att lösa 
det senare har man tillåtit sig att inom se-
rien successivt göra ändringar och upp-
graderingar, vilket i sin tur inneburit att 
ubåtarna inom serien haft olika konfigu-
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ration. Trots nämnda nackdelar har Japan 
värderat kontinuitet i produk tionen högt 
för att därmed skapa jämn beläggning 
och möjlighet att vidmakthålla kompe-
tensen på ett varv. Sammantaget har de 
tillämpade principerna också medfört att 
ubåtarna omsatts i en hög takt. Historiskt 
har det inneburit att ubåtarna ersatts av 
nya var 16:e år, dvs. avsevärt snabbare än 
bland jämförbara ubåtsnationer. Det finns 
signaler som tyder på att Japan kommer 
att överge dessa kostsamma principer för 
produktion och omsättning genom att 
fördela produktionen på två varv. 

De av Japan tillämpade principerna för 
produktion respektive för att vidmakt-
hålla ubåtar av varierande konfiguration 
anses som mycket kostsamt. Agerandet 
kan till del förklaras av att Japan tving-
ats till detta genom att fredsavtalet med 
USA, efter andra världskriget, inne-
håller stränga restriktioner för Japans 
möjligheter att exportera och importera 
försvars materiel. Restriktionerna har gi-
vetvis också inneburit att Japan har blivit 
mycket beroende av USA för att kunna 
anskaffa (amerikanska) vapen, vapensys-
tem och annan högteknologi.

Sammantaget skall Japan bedömas 
som en väl meriterad ubåtsnation som 
säkert utgör en viktig allierad till USA. 
Tillsammans med Australien är Japan de 
enda, med USA, genuint allierade ubåts-
nationerna i västra Stilla havet.

Nordkorea
Nordkorea sägs ha ett ubåtsvapen som 
skall ha sitt ursprung i de ubåtar som lan-
det erhöll från Sovjet under Kalla krigets 
dagar. I egna uttalanden talas idag om 
hundratals ubåtar medan västliga bedö-
mare talar om allt från ett drygt 20-tal till 
60 ubåtar. De ubåtar (vilket det faktiska 
antalet nu än är) som avses torde vara 

små ubåtar med släktskap och likhet med 
jugoslaviska ubåtar av typ Heroj. Den 
Nordkoreanska dvärgversionen, som är 
ca 36 m lång, torde ha ett deplace ment på 
några hundra ton. 

Ubåtarna, Yono-klass, finns i en tor-
pedskjutande version och andra som läg-
ger minor och/eller bär specialförband.

Ubåtstypen, och/eller tekniskt under-
lag, har enligt uppgifter försålts till Iran. 
Se Iran i avsnitt 4, Indiska oceanen. 

Som känt sänktes en sydkoreansk kor-
vett i mars 2010 av en nordkoreansk tor-
ped. Med största sannolikhet var det en 
ubåt av Yono-klass som bar och avsköt 
torpeden.

Inledningsvis förmodades korvetten 
ha sänkts av en intern explosion. Sedan 
fartyget bärgats och rester av en torped 
påträffats kunde Sydkorea i maj 2010 
med hjälp av en internationell expert-
grupp, föra i bevis att Nord korea avsikt-
ligt sänkt korvetten.

Händelsen är i flera avseenden typisk 
för vad som kan hända i den nya världs-
ordningen. En part kan med en relativt 
enkel ubåt sänka en mer modernt rustad 
parts fartyg. Händelsen inträffar i ett om-
råde som de båda parterna är oense kring. 
Händelsen inträffar oförmodat/oprovoce-
rat och den misstänkta parten, i detta fall 
Nordkorea, förnekar all in blandning.

Den angripande parten är, typiskt nog, 
en s.k. failed state (dysfunktionell stat) 
som söker ett yttre hot eller fiende för att 
kunna avleda inre tillkortakommanden. 

Konflikten mellan Nord- och Sydkorea 
är i flera avseende asymmetrisk i det att 
Nordkorea, vad gäller marina stridkraf-
ter, torde ha relativt omodern materiel i 
jämförelse med Sydkorea. Istället inne-
har Nordkorea kärnvapen vilket gör såväl 
omvärlden som den närmast förfördelade 
staten oförmögna att vedergälla en all-
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varlig provokation. 

Sydkorea
Sedan 1990-talet har Sydkorea opererat 
ett ubåtsvapen bestående av nio ubåtar, 
en 1200 tons variant av tyska typ 209. 
Denna första anskaffning benämndes 
projekt KSS-1.

Steg två, projekt KSS-2, fördröjdes nå-
got på grund av den ekonomiska kris som 
i slutet av 1990-talet drabbade Sydosta-
sien. År 2000 kunde man dock beställa 
tre ubåtar typ 214, vilket senare (januari 
2009) har utvidgats med ytterligare 6 
ubåtar. 

Idag har man tagit emot tre av de första 
ubåtarna med luftoberoende maskinerier 
och fasat ut tre av de äldre 209:orna. Allt-
eftersom de resterande ubåtarna, under 
de närmaste åren levereras, blir ubåtsflot-
tan alltmer luftoberoende.

I samband med KSS-1 och KSS-2 in-
gick i affärerna ett omfattande utbild-
ningsprogram. I det senaste projektet 
omfattade utbildningen två och ett halvt 
år. Utbildning bedrevs både hos det tys-
ka ubåts vapnet (taktiskt och operativt) 
och vid leverantören (handhavande och 
underhåll). Utöver att utbilda och öva 
i ubåtarna användes också simulatorer 
(anfallsövningar och manövrerande i en 
styrsimulator). De senare levererades se-
dermera till utbildningsfaciliteter i Syd-
korea.

Denna typ av omfattande utbildnings-
paket i samarbete med värdlandets ubåts-
vapen, har praktiserats också vid Singa-
pores köp av ubåtar i Sverige. Det är 
närmast en förutsättning för att en köpar-
nation utan tidigare ubåtserfarenhet skall 
komma igång med sina ubåtar och med 
framgång kunna vidareutveckla förmå-
gan att operera dem. Principen används 
förmodligen även vid ubåtsaffärer andra 

nationer emellan.
Samtliga av Sydkoreas nuvarande ubå-

tar är således av tyskt ursprung. Utöver 
den första ubåten i projekt KSS-1, är alla 
ubåtar sammansatta från materialsatser 
eller helt byggda inom landet vid Hy-
undai Heavy Industries eller Daewoo 
Shipbuilding & Marine Engineering. 
Samarbetet mellan den tyske leverantö-
ren HDW och de koreanska varven har, 
i likhet med samarbete mellan Tyskland 
och Turkiet, fungerat väl. De Sydkorean-
ska varven har uppenbarligen skaffat sig 
gedigen erfarenhet av att såväl tillverka 
som underhålla ubåtar och är nu redo 
att både leverera på export och tillverka 
egenutvecklade ubåtar.

Följdriktigt så slöts 2003 mellan Syd-
korea och Indonesien ett samarbetsavtal 
som bl.a. innebar att de Sydkoreanska 
ubåtsvarven skulle uppgradera (byta die-
selmotorer, mm) de ubåtar som Indone-
sien redan hade samt eventuellt tillverka 
ubåtar som Indonesien önskade anskaffa. 
Det talades även om att de ubåtar (typ 
209) som Sydkorea fasade ut kunde för-
säljas till Indonesien.

I ett tredje, ännu bara planerat steg, 
KSS-3, avser Sydkorea att på egen hand 
utveckla och bygga en serie större ubåtar 
om ca 3000 ton som skulle kunna vara 
färdiga år 2020 eller senare.

Sydkorea opererar sina ubåtar i de om-
givande haven, Gula havet och Japanska 
havet, och det mellanliggande sundet. I 
sundet mellan Sydkorea och Japan möts 
de två nationerna. Rela tionen med Japan 
torde vara artigt kylig med hänsyn till 
tidigare övergrepp från Japans sida men 
det finns också aktuella tvistigheter kring 
öarna Liancourt Rocks (Takeshima eller 
Tok-do), som är belägna i norra delen av 
sundet. Öarna förvaltas av Sydkorea men 
Japan gör anspråk på ägande av dem.
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Med Nordkorea är umgänget spänt. 
Ur ett ubåtsperspektiv är händelsen i 
september 1991, då en nordkoreansk mi-
niubåt strandade på Sydkoreanskt vatten 
och besättningen på 26 man tog sig iland, 
anmärkningsvärd. Under två månader ja-
gades besättningen/kommandosoldater-
na under sina försök att landvägen åter-
vända till Nordkorea (25 av 26 dödades 
i strider, även Sydkorea förlorade några 
soldater och civila). Sedermera bad Nord-
korea om ursäkt och lovade att det inte 
skulle upprepas. Nordkoreanska ubåtar 
har dock, till och från, fastnat i Sydkore-
anska fiskegarn.

Kina
Kinas marina expansion kan ses som en, 
från det kinesiska fastlandet utgående, 
koncentrisk expansion. Kina har beskri-
vit denna marina expansion som två steg. 
Första steget innebar att man etablerade 
resurser och förmåga att behärska havet 
fram till första öbarriären. Dvs. havsom-
rådena innanför bågen av öar som sträck-
er sig från Japan i norr via Taiwan och 
Filippinerna till Borneo i söder - Gula ha-
vet, Östkinesiska havet och Sydkinesiska 
havet.

Nästa steg är genom Filippinska havet 
fram till andra öbarriären som utgörs av 
de öar som likt ett pärlband, i en S-for-
mad båge, slingrar sig från Nya Guinea 
i söder upp mot Japanska öarna. Detta 
band av öar är topparna av den bergsrygg 
som utgör östra kanten av den tektoniska 
platta som kallas den Filippinska plattan 
(= Filippinska havet). Öster om öarna lig-
ger Marianer graven. Sen öppnar sig Stilla 
havet med ett gytter av öar, framför allt 
i en svärm söder om ekvatorn. Huruvida 
Kina fullt ut tagit detta steg ännu är osä-
kert - men de är på väg.

Materiellt (fartyg och ubåtar) har Kina 

byggt ut sin marin dramatiskt. Särskilt 
har ubåtsflottan utökats och anses som 
den starkaste/slagkraftigaste delen av Ki-
nas försvarsstruktur. 

Kina har i reell mening bara opererat 
ubåtar sedan 1950-talet. Ubåtsvapnet be-
står idag av 60 attackubåtar (sex nukleära 
och 54 konventionella). Till antalet har 
Kina därmed fler attackubåtar än Ryss-
land. Mer än hälften av de 54 dieselubå-
tarna är moderna ubåtar av rysk Kilotyp 
samt egenutvecklade ubåtar av Song- och 
Yan-klasserna.

Kina gjorde entré som kärnvapenmakt 
redan 1964, men landets strävan att skaf-
fa sig atom ubåtar inleddes tidigare och 
är fylld av motgångar. Till dags dato har 
endast ett fåtal, kanske åtta, atomubåtar 
producerats och blivit operativa.

Jag har i en tidigare artikel i TiS 1/07 
behandlat Kinas inträde som kärnvapen-
makt och operatör av atomubåtar. Något 
utvecklad är sammanfattningen, tre år 
senare, följande.

Informationen om Kinas ubåtsvapen, 
och atomubåtar i synnerhet, är mycket 
sparsam och delvis för virrande. Kinas 
isolationistiska agerande, speciellt inom 
det militärtekniska och operativa om-
rådet, synes leda till att utvecklingen är 
konservativ och försiktig. Produktions-
resurser synes ha låg kapacitet och den 
teknik och de system, som ubåtarna ut-
rustas med, är kinesisk. Det senare kan 
naturligtvis bero på en självpåtagen vilja 
att egenutveckla men kan också bero på 
en ovilja av västerländska företag att sälja 
försvars-och högteknologi till Kina. Dels 
är man rädd för att Kina plagierar och 
dels är man rädd för motreaktioner och 
bannlysning från USA, som man i andra 
sammanhang i hög grad är beroende av, 
för att kunna utveckla och sälja sin hög-
teknologi.
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Styrkan av tillväxten av undervat-
tenssystem kan utläsas av det faktum 
att Kina, under åren 2002-04, sjösatt 13 
egenutvecklade ubåtar samtidigt som 
man anskaffade ubåtar från Ryssland. 
Sammanlagt under perioden 1995-2005 
har Kina utökat antalet operativa ubåtar 
med 31 st. De tidiga av dessa ubåtar kan-
ske inte var särskilt imponerande i jämfö-
relse med vad som producerades i övriga 
världen men utvecklingen mot alltmer 
kraftfulla och kompetenta ubåtar har va-
rit påtaglig. 

Uppskattningar av storleken på Ki-
nas framtida bestånd och mix av ubåtar 
varierar. Beroende på hur man bedömer 
Kinas utfasning av äldre ubåtar, priorite-
ring mellan att utveckla och bygga dyrare 
kärnkraftdrivna eller billigare konventio-
nella ubåtar, varierar antalet mellan 58 
och 88 ubåtar. Till detta antal kan också 
läggas de ubåtar man eventuellt väljer att 
anskaffa utifrån.

De ubåtsklasser som Kina utvecklat 
och byggt inom landet är:
• Jin/typ 094, en kärnkraftdriven stra-

tegisk ubåt (SSBN)

• Shang/typ 093, en kärnkraftdriven at-
tackubåt (SSN)

• Yuan/typ 041/039A, en konventionell 
ubåt (SSP)

• Song/typ 039/039G, en konventionell 
attackubåt (SSK)

US Navy säger sig kunna konstatera ett 
ökande antal genomförda patrulleringar 
av kinesiska attackubåtar under senare 
hälften av det gångna decenniet. Man 
menar också att uppträdande är mer pro-
vocerande och hänvisar till två incidenter 
som inträffat.

I oktober 2006, då en Song-ubåt intog 
ytläge i närheten (6 km) av hangarfarty-

get USS Kitty Hawk, dvs. innanför den 
skärm av skyddande fartyg som hangar-
fartyget hade.

I juni 2009, då en kinesisk ubåt kollide-
rade med den släphydrofon, som jagaren 
USS John S. McCain släpade efter sig i 
Filippiner havet.

Flottan av kärnkraftdrivna attackubå-
tar synes tillväxa snabbare än flottan av 
kärnkraft drivna strategiska ubåtar. Det 
spekuleras i om denna skillnad beror på 
att Kina medvetet väljer att prioritera at-
tackubåtar för att med kraft kunna agera 
mot USA:s inblandning i Kinas avsikter 
gentemot Taiwan och USA:s dominans 
generellt i västra Stilla havet med rand-
hav eller om det beror på att större mis-
silbärande strategiska ubåtar tar längre 
tid och kostar mer att utveckla och pro-
ducera.

Attackubåtar behövs också för att 
skydda de värdefulla strategiska ubåtarna 
och kan, genom att då och då överraska 
ett amerikanskt hangarfartyg, skapa in-
ternationell uppmärksamhet och därmed 
prestige.

Otvetydigt är Taiwan en punkt där Ki-
nas och USA:s intressen skär sig. Kina 
har uppfattningen att Taiwan tillhör Kina 
och på sikt skall införlivas med moder-
landet. Kinas ambitioner är naturligtvis 
att störa och helst helt förhindra USA:s 
närvaro i, och möjlighet att stödja från 
havet kring Taiwan. I det grunda havet 
och i synnerhet i sundet mellan fastlandet 
och Taiwan passar det alldeles utmärkt att 
med konventionella ubåtar skapa ett så-
dant hot att USA förhindras eller endast 
med stora risker kan operera sina han-
garfartyg och andra sjöstyrkor. Öster om 
Taiwan är det djupt och där passar det att 
operera atomubåtar för att skapa motsva-
rande hot mot amerikansk närvaro. 

Utöver ambitionen att isolera och sätta 
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press på Taiwan har naturligtvis Kina 
ambitionen att, som en de facto ekono-
misk stormakt och gryende politisk stor-
makt, också etablera sig som en stormakt 
till sjöss - på samma sätt som USA och 
Sovjet en gång gjorde. 

Staden Qingdao, belägen i norra Kina 
vid Gula havet, 650 km sydost om Bei-
jing, är ett marint centrum där ledningen 
av Kinas marina styrkor sedan länge hu-
serar. Utöver att fungera som marint hög-
kvarter är också staden en stor marinbas 
med många faciliteter för såväl underhåll 
som utbildning av marinflyg, ytfartyg 
och ubåtar.

Tyngdpunkten för Kinas fortsatta 
marina ambitioner synes dock nu ligga 
i Sydkinesiska havet där en marin kraft-
samling har skett. Bland annat har man 
byggt en modern ubåtsbas, till stora delar 
insprängd i ön Hainan, ca 500 km sydväst 
om Hongkong.

Tawian
Taiwanesiska flottan opererar idag med 
två ubåtar av Hai Lung-klassen. De två 
ubåtarna anskaffades från Holland på 
1980-talet som en förbättrad version av 
den holländska Zwaardvis. Ubåtarna har 
sin bas i Tsoying Naval Base utanför Ka-
ohsiung på södra delen av ön.

Ubåtarna är en resurs i landets strävan 
att avhålla Kina från att invadera landet 
och skydda den sjöfart till och från ön, 
som nationen är så beroende av. De två 
operativa ubåtarna är i sig och för tillfäl-
let inte alltför imponerande som skydd 
mot en kinesisk invasion. Mycket talar 
dock för att ubåtarna är väl hållna och 
besättningarna väl motiverade. Impone-
rande är således landets envisa kamp för 
att hålla sitt ubåtsvapen vid liv och höga 
ambition att anskaffa ytterligare ubåtar 

Taiwan har under många år och i sling-

rande politiskt spel sökt att utöka antalet 
eller åtminstone uppgradera de befintliga 
ubåtarna. Otaliga arrangemang för att 
anskaffa ubåtar från Europa har prövats 
inklusive att tillverka ubåtar på licens 
inom landet. I samtliga fall har tänkbara 
europeiska ubåtsleverantörer backat ur 
efter att Kina hotat med politiska och 
handelsmässiga sanktioner

År 2001 erbjöd sig USA att, i ett större 
paket av försvarsmateriel, inkludera åtta 
konven tionella ubåtar till Taiwan. Kruxet 
var dock att USA inte har någon egen typ 
av konventionell ubåt att exportera. I-
stället avsåg man att licensbygga en tysk 
eller holländsk ubåt på ett varv, Ingalls 
Shipbuilding i Pascagoula, Mississippi. 
Utöver att ingen av de Europeiska leve-
rantörerna av ubåtar vågade släppa till 
någon ubåts konstruktion för tillverkning 
i USA motarbetades affären av ”ubåts-
maffian” i USA som inte heller ville se 
någon tillverkning av konventionella 
ubåtar inom landet. Idén, att bygga någon 
lämplig typ av ubåt för Taiwans behov i 
USA, eller annorstädes, är nog död. I syn-
nerhet efter Kinas senaste (januari 2010) 
kraftiga reaktion på ett amerikanskt mili-
tärt stödpaket till Taiwan.

Som framhållits på annat ställe i denna 
betraktelse är ubåtar i havet mellan Tai-
wan och kinesiska fastlandet säkert en 
god idé, oberoende av vem som äger ubå-
tarna. 

Vietnam
Av alla stater som omger Sydkinesiska 
havet är Vietnam den nation som har 
längst kust mot havet ifråga. 

Sedan Vietnamkrigets slut 1975 har 
landet byggt upp sin flotta, som idag 
består av ett tiotal sovjetiska/ryska fre-
gatter, korvetter samt ett större antal pa-
trullbåtar. Vad avser ubåtar har man se-
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dan 1997 haft två miniubåtar (typ Yugo) 
köpta från Nordkorea. Dessutom har man 
smärre fartyg och landstigningsbåtar till 
landets marina infanteri. Flottan har upp-
trätt kustnära och marininfanteriet har 
övat för och genomfört landstigning på 
Spratley-öarna.

Under 2009 har det förekommit skärm-
ytslingar med kinesiska flottan. Det sy-
nes som den Vietnamesiska flottan börjar 
uppträda allt mer offensivt och längre ut 
i Sydkinesiska havet för att hävda Viet-
nams intressen kring gasfyndigheterna i 
ögrupperna Paracel- och Spratleyöarna.

Följdriktigt aviserade Vietnam i slutet 
av december 2009 att man, inom ramen 
för en större vapenaffär, avser anskaffa 
sex Kiloubåtar från Ryssland. Kina rea-
gerade mycket starkt på att Vietnam i och 
med detta tar steget in bland ubåtsnatio-
ner kring Sydkinesiska havet.

De sex ubåtarna skall levereras en per 
år. Troligtvis har leverantören i St Peters-
burg ubåtar ”på väg” så att leveranserna 
kan ta sin början inom kort.

Malaysia
Redan 1976 kan man spåra att Malay-
sia började diskutera att komplettera sin 
växande marin med ubåtar. Intresset för 
ubåtar föranledde de då aktuella leveran-
törerna av konven tionella ubåtar; HDW 
i Tyskland, Rotterdamsche Droogdok 
Maatschappij (RDM) i Holland, KAB i 
Sverige, DCN i Frankrike, Finncantieri i 
Italien och i någon mån VSEL i England, 
att i olika grad uppvakta Malaysia med 
olika slag av erbjudanden.

I och med asienkrisen, som drabbade 
Malaysia och många andra framväxande 
stater i sydostasien från 1997 och några 
år framåt, avstannade förhandlingarna. 
RDM fortsatte dock att bearbeta Malay-
sia och kunde i slutet av 1990-talet er-

bjuda två begagnade ubåtar (Zwaardvis), 
som holländska marinen utrangerat, och 
en nyproducerad Moray som en fortsätt-
ning på affären med de begagnade ubå-
tarna. Affären avancerade så långt att 
RDM under 2000 lät transportera ned 
ubåtarna till Malaysia och lämnade in en 
bindande offert. 

Ansträngningarna att övertyga re-
geringens representanter kulminerade 
under mässan Langkawi International 
Maritime and Aerospace Exhibition 
(LIMA) hösten 2001 (i Malaysia). Flera 
av ubåtsleverantörerna stöttades av egna 
nationella politiker. Egna nationella eller 
kunders ubåtar visades upp.

Utgången, av denna den sista kraft-
mätningen mellan de gamla av Europas 
ubåts leverantörer, blev i juni 2002 att 
Malaysia meddelade att man slutit avtal 
med DCNS om köp av två Scorpene-
ubåtar inklusive utbildningar av besätt-
ningar. Sjösättningen av den första ubå-
ten skedde 2007. 

Tillverkningen av de två Scorpene-
ubåtarna till Malaysia har genomförts 
gemensamt av DCNS i Frankrike och 
dess spanska partner Navantia. Ubåtarna 
är bestyckade med italienska torpeder 
och franska kryssnings missiler.

För den utbildning som också ingick i 
affären ställdes en före detta fransk Ago-
sta till förfogande. Utbildningen av de ca 
150 malaysiska sjömännen inleddes såle-
des på en äldre ubåt, vilket säkert var ett 
lämpligt förfarande med hänsyn till att 
de malaysiska sjömännen helt saknade 
ubåtserfarenhet. Efter att ha lärt sig ele-
menta kring hur att operera ubåtar har ut-
bildningen fortsatt på de hypermoderna 
Scorpene-ubåtarna alltefter som dessa 
sjösatts. Utbildningen, som har bedrivits 
i Brest och i farvattnen utanför, har up-
penbarligen varit synnerligen omfattande 
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och gedigen. Konceptet har synbarligen 
stora likheter med den utbildning som 
Singapores ubåtsmän fått i Karlskrona 
vid de två ubåtsleveranser som Kockums 
gjort till Singapore.

Normalt omges ubåtsprojekt i Asien 
av stort hemlighetsmakeri. Denna gång 
har dock de malaysiska ubåtsmännens ut-
bildning iland och till sjöss har utförligt 
följts och visats i malaysisk press. Likaså 
har malaysiska myndigheter varit mycket 
frispråkiga om de skolor, övningsan-
läggningar sam underhållsfaciliteter som 
byggs för de nya ubåtarna.

Den första ubåten lämnade Toulon 
i Frankrike i juni 2009 och anlände till 
hemlandet 54 dagar senare. Enligt utsago 
hade man då gått i uläge 32 dagar, i ytläge 
12 dagar och varit i hamn 10 dagar. En 
inte föraktlig prestation av en nybliven 
ubåtsnation. 

Singapore
Singapore har genom att i två steg an-
skaffa ”bättre begagnade ubåtar” etable-
rat ett ubåts vapen. Etableringen av ett 
ubåtsvapen innebär inte bara köp av de 
nödvändiga ubåtarna utan också en om-
fattande uppbyggnad av kunskap hur att 
leda och operera ubåtar samt hur att be-
driva vidmakthållande och därmed den 
infrastruktur som behövs för ett ubåts-
system. Modellen, som Singapore valt för 
att etablera ett framgångs rikt ubåtsvapen, 
får anses som föredömlig. Genom att an-
skaffa ”bättre begagnade” ubåtar, vilka 
uppgraderas och anpassas för aktuella 
krav, samt genom samarbete med säljar-
landets marin och ubåtsvapen uppnås en 
snabb och kostandseffektiv etablering.

Steg ett - RIKEN
I mitten av 1990-talet slöt Kockums ett 
kontrakt med republiken Singapore av-

seende två modifierade ubåtar inklusive 
utbildning av besättningar. Projektet be-
nämndes RIKEN – bakgrunden till eller 
betydelsen av ordet har aldrig avslöjats.

Första beställningen av en ubåt kom 
1995. Redan innan första ubåten var 
klar för leverans hade projektet överty-
gat Singapore så att man utvidgade kon-
traktet 1997 till att omfatta fyra ubåtar 
med reservdelar, utbildning av fyra be-
sättningar och vissa andra stödinsatser. 
Utbildningen genomfördes av en speci-
ell avdelning inom ubåtsflottiljen såsom 
under leverantör till Kockums. 

Kockums åtagande att skeppstekniskt 
modernisera ubåtarna (svenska ubåtar 
av typ Sjköormen som utrangerats under 
1990-talet) innebar att flera av ubåtarnas 
system uppgraderades för att såväl svara 
upp mot förändrade och utökade krav 
(bl.a. den tropiska miljön) som operativa 
krav. 

Efter leverans av ubåtarna, som be-
nämns Challenger-klass, från Sverige har 
Singapore med egen kompetens och egna 
resurser upphandlat och genomfört en 
omfattande modernisering av ubåtarnas 
sonar- och ledningssystem. Ubåtarna är 
nu utrustade med en ny konform array, en 
flankarray, modern materiel inombords 
samt ett modernt franskt ledningssystem 
med hög redundans och full flexibilitet 
mellan systemets operatörsplatser.

Optisk spaning baseras på ett modernt 
optiskt periskop med flera TV- och IR-
kanaler.

Navigeringssystemet har uppdaterats 
med bl.a. ett modernt tröghetsnavige-
ringssystem.

Steg två - NOLI
I november 2005 slöt Kockums ytterliga-
re ett kontrakt med Singapore avseende 
en motsvarande modifiering av två Väs-
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tergötland-ubåtar inklusive utbildning 
av besätt ningar. Även om det inte sägs så 
är det ett känt faktum att samtidigt som 
ubåtarna har anpassats för tropiska vat-
ten har de erhållit en tillsatssektion med 
luftoberoende maskineri, i likhet med de 
svenska i Södermanland-klassen.

Denna gång benämns projektet NOLI, 
vilket är en förkortning av Northern 
Lights. 

Första ubåten i denna anskaffning, RSS 
Archer, sjösattes i juni 2009 och inledde 
provturer i september 2010. Tillsammans 
med den följande ubåten RSS Swords-
man, vilken sjösattes i oktober 2010, 
kommer ubåtarna att överföras till Singa-
pore under 2011. Med dessa två ubåtar, 
utrustade med luftoberoende maskineri, 
ligger Singapore steget före jämförbara 
ubåtsnationer, till och med före Austra-
lien, i området.

Infrastruktur och stödfunktioner
Singapore är synnerligen fokuserad på 
att etablera ett effektivt ubåtsvapen. Ef-
ter den utbildning som getts i Sverige 
är nu utbildning, grund- och vidareut-
bildning av ubåtsmän, högsta prioritet. 
Exempelvis har man anskaffat en simu-
latoranläggning för att utbilda och öva i 
att använda passiv sonarteknik samt en 
dyk- och styrsimulator för att öva manöv-
rering av ubåten.

Kring de moderniserade ubåtarna och 
det nya ubåtsvapnet har också Singapore 
skapat en modern och imponerande in-
frastruktur. Ubåtarna är idag baserade 
vid en sedan 2004 nybyggd bas, där man 
förtöjer ubåtarna vid ett system av pon-
toner som följer tidvatten skillnaden mel-
lan ebb och flod som kan vara upp till tre 
meter. Hanteringen av landgångar och 
servicebommar för anslutning av elektri-
citet och bunker är automatiserad på ett 

mycket elegant och rationellt sätt. 
I linje med Singapores höga ambi-

tioner med sitt ubåtsvapen har även ett 
ubåtsräddnings system, en organisation 
med fartyg och räddningsfarkost, byggts 
upp. I likhet med i Storbritannien och i 
Australien har driften av systemet ”out-
sourcats” till ett civilt företag.

Samarbete och övningar
Ambitionerna är högt ställda och man sö-
ker alla möjligheter till att, genom utbyte 
och samverkan, förkovra sig. Således har 
man i minst två omgångar haft ubåts-
chefer, med framgång, på utbildning och 
kvalificering vid holländska ”Perisher”. 
Ubåtarna har också övat med amerikan-
ska hangarfartygsstyrkor och australiska 
förband och därvid visat sig vara fram-
gångsrika.

Indonesien
Sedan frigörelsen efter andra världskri-
get har Indonesien upprätthållit en rela-
tivt stor flotta. Flottan består idag av sex 
större fregatter (2.800 ton) och ett drygt 
dussin korvetter (några 1.880 ton, flerta-
let 800 ton) samt patrullbåtar och andra 
fartyg till ett sammanlagt antal av 136 st. 
Sedan 1980-talet har nationen också haft 
två ubåtar av typ 209/1300. 

Indonesien har sökt, trots svag ekono-

Ubåten RSS Archers sjösättning i Karls-
krona i juni 2009. Foto: Kockums
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mi och inrikes turbulens, att bygga vidare 
på sitt ubåtsvapen. Efter den ekonomiska 
kris som Sydostasien drabbades av i slu-
tet av 1990-talet förbättrades Indonesiens 
ekonomi och politisk stabilitet inträdde. 
Under hela första decenniet av 2000-talet 
bedrevs, i princip, ständiga förhandlingar 
med de länder och leverantörer som hade 
ubåtar att erbjuda. Utöver de tre; Frank-
rike, Tyskland och Ryssland, fanns även 
det holländska varvet Rotterdamsche 
Droogdok Maatschappij Submarines B.V. 
som kunde erbjuda bättre begagnade hol-
ländska ubåtar (Zwaardvis) och nya (Mo-
rey). I och med att Holland prioriterade 
ned sitt eget ubåtsvapen försvann grun-
den och förutsättningarna för varvets ex-
portansträngningar.

Under 2009 har ryktena varit ihärdiga 
om att en ubåtsaffär var klar med an-
tingen Tyskland (HDW) eller Ryssland 
(RosOboronEksport). Även Frankrike 
(DCNS) och Sydkorea har nämnts som 
möjliga säljare. Sydkorea är ett särskilt 
intressant alternativ genom att natio-
nen nu har, som redovisats, förmåga att 
producera ubåtar. I Sydkorea finns det 
dessutom bättre begagnande ubåtar att 
erbjuda för snabb leverans.

Just snabb leverans är ett uttalat krav 
i den indonesiska upphandlingen. Här-
vidlag torde Ryssland också ligga bra till 
eftersom man troligtvis har Kilo på lager 
eller kan producera sådan med kort var-
sel. Mest troligt är att Indonesien inom en 
snar framtid anskaffar två Kilo-ubåtar, i 
samband med en större upphandling av 
försvarsmateriel, från Ryssland.

Indonesiens anskaffning av ytterligare 
två och modernare ubåtar oroar Austra-
lien. Som nämnts utgörs de australiska 
ubåtarnas operativa primärområden 
av flera av de randhav som sträcker sig 
upp mot Japan. För att komma till dessa 

operationsområden är australiska ubåtar 
tvingade att passera genom Sundasundet 
eller Lomboksundet, väst respektive ost 
om Java, och passera igenom av Indone-
sien behärskade havsområden. 

Australien och Indonesien har idag 
inga politiska, ekonomiska eller terri-
toriella motsättningar. I den nya världs-
ordningen kan dock lojaliteter förändras 
och det är inte givet hur Indonesien skulle 
ställa sig till en Australisk förfrågan att 
få transitera genom arkipelagen, vid en 
kris i Sydostasien eller norr därom. Efter-
som vi vet att ubåtar i grunda vatten bäst 
jagas av ubåtar innebär indonesiska ubå-
tar naturligtvis en ytterligare förstärk-
ning av indonesiska flottans förmåga av 
att kunna hävda sina intressen.

Australien
I maj 2009 presenterade den australiska 
regeringen sitt förslag till framtida in-
riktning för det australiska försvaret i ett 
så kallat White Paper. I dokumentet fö-
reslår regeringen att marinens nuvarande 
sex Collinsubåtar skall ersättas, ca 2025, 
av 12 konventionella ubåtar.

Förslaget att dramatiskt öka ubåtsflot-
tan grundas på ett antal analyser av den 
framtida militärpolitiska situationen i 
Australiens närhet och intressesfär (läs 
Indiska Oceanen och västra Stilla havet 
med randhav). En rad rapporter och ana-
lyser har presenterats de senaste åren som 
pekar på att i denna intressesfär trängs, 
förutom miljarderna i Kina och Indien, 
hundratals miljoner innevånare med mot-
sättningar vad avser såväl religion som 
tillgång på landyta och resurser (vatten 
och föda, råvararor och energi, etc). Sam-
tidigt sker, bland dessa stater, en drama-
tisk marin rustning. Särskilt oroande an-
ses tillväxten av antalet ubåtar vara.

Nästa generation australiska ubåtar 
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förutsätts ha avsevärt bättre prestanda än 
dagens Collinsubåtar (som har ett delpa-
cement på ca 3.500 ton), ha längre räck-
vidd och uthållighet i uläge samt vara 
beväpnade med tunga kryssnings missiler 
och/eller ballistiska missiler, tunga tor-
peder och olika typer av undervattensfar-
koster. En fördubbling av antalet ubåtar 
är en tydlig markering av den betydelse 
regeringen fäster vid ubåtarna och andra 
undervattensystem i framtiden.

Under våren och sommaren 2009 kun-
de försvarsdepartementet och marinen 
konstatera att en ubåt med de förmågor 
som Australien efterfrågade inte fanns 
på marknaden. Om man önskar fullfölja 
ambitionerna behöver en ny typ av ubåt 
utvecklas, antingen av någon leverantör 
i utlandet (läs Europa) eller inom landet.

I augusti 2009 meddelade försvars-
minister John Faulkner att Australien 
skulle påbörja ett antal analyser för att 
klarlägga hur anskaffningen (projekte-
ring, konstruktion och tillverkning) av 
Australiens nästa generation ubåtar - ett 
projekt med beteckningen Sea 1000 – 
skall kunna genomföras. Anskaffningen 
bedöms bli den största upphandling av 
försvarsmateriel som genomförts av 
Australien. Kostnaden uppskattas till 34 
miljarder australiska dollar (med dagens 
valutakurser; 33 miljarder USD eller ca 
220 miljarder SEK). 

En första studie genomfördes under 
våren 2010. Avsikten med denna var att 
ge förutsättningar för materielmyndig-
heten - Defence Materiel Organisation – 
att bedöma möjligheten att utnyttja eller 
skapa en inhemsk förmåga att utveckla 
och bygga ubåtarna i Australien. 

För närvarande finns det endast ett 
företag i Australien som kan förmodas 
fungera som design authority för att ut-
veckla och bygga en framtida ubåtsgene-

ration, nämligen Australian Submarine 
Corporation . Australian Submarine Cor-
poration har faktiskt redan 2007 etablerat 
ett dotterbolag, Deep Blue Tech, för att 
bedriva forskning och utvecklingsarbete 
inför nästa generation ubåtar.

Den nu valda vägen är ett tyst erkän-
nande av att det inte finns någon lämplig 
ubåt tillgänglig ”på hyllan” som uppfyller 
marinens behov och att Australien där-
med avser att, om man finner det möjligt, 
själva utveckla och bygga ubåtarna. Gi-
vetvis kommer projektet att behöva stöd 
av utländska samarbetspartner (myn-
digheter och leverantörer) men projektet 
skall ledas och bedrivas inom landet.

Den australiska marinen har nära stra-
tegiska relationer med den amerikanska 
marinen, med vilken man samarbetar 
kring utvecklingen av sonar- och led-
ningssystem för ubåtar liksom kring 
torped Mk48 Mod. 7. För att bibehålla 
denna vitala relation med USA och 
skydda känslig amerikansk teknik, måste 
Australien upprätta en kompetens för att 
inom landet utveckla och leda projektet 
snarare än att arbeta med en europisk le-
verantör. Allt detta understryker vikten 
av investeringar i inhemsk förmåga att 
utveckla ubåtar. 

HMAS Rankin, den sjätte australiska 
ubåten av Collins-klass.
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Man kan konstatera att den australiska 
marinen har unika och extrema krav på 
räckvidd, fart och uthållighet i uläge lik-
som förmåga att uppträda dolt med stor 
nyttolast, vilket leder till en mycket stor 
konventionell ubåt. Trots att nukleär drift 
har diskuterats är detta inte aktuellt.

Utifrån olika uttalanden och presen-
tationer kan projekt Sea 1000 förväntas 
genomföras i följande steg:
• Concept Design Process - avhängig 

kabinettets godkännande under 2010 
eller 2011. 

• Preliminary Design Stage - är tänkt 
att pågå mellan 2011 och 2013

• Detailed Design - bör komma igång 
under 2013. 

Byggandet av den första ubåten i fas 2 av 
projektet Sea 1000 inleds strax därefter, 
dvs. tidigast ca 2015. 

Under 2010 bytte det styrande La-
borpartiet ledare och lyckades behålla 
makten i det följande parlamentsvalet. 
Den tillträdande premiärministern, Julia 
Gillard, har inte markerat något särskilt 
intresse för eller uppfattning i ubåtsfrå-
gan varför ytterligare politiska beslut kan 
dröja. 

Thailand
Trots att Thailand har en lång historia 
är dess marina tradition kort. Landets 
nuvarande marina organisation dateras 
från tiden efter andra världskriget. Från 
en mycket blygsam början har marinen 
stadigt ökat sitt materiella innehåll och 
sin förmåga. Av de tre vapen grenarna 
– arme, flyg och marin - synes marinen 
vara den minst engagerade i inrikes-
politiken och har därför kunnat koncent-
rera mer av sin tid och kraft på den egna 
verksamheten. 

Marinen består av en flotta och en ma-

rinkår. Flottan består av ca 130 fartyg; ett 
modernt hangar fartyg med helikoptrar 
och flygplan, 12 fregatter utrustade med 
sjömålsrobotar, fem korvetter, ett drygt 
30-tal robotbåtar, minjaktsfartyg, ett an-
tal stora kustbevaknings fartyg samt flera 
stöd- och utbildningsfartyg.

Thailands marin och flotta opererar 
från en modern marin bas i Sattahip, 
sydost om Bangkok.  Thailand har dock 
dilemmat att utöver Siamviken också ha 
ett lika stort havsområde, som man delar 
med det oroliga och juntastyrda Myan-
mar (f.d. Burma), väster om Malacka-
halvön, att bevaka. Thailands marin står 
inför att utveckla och investera i sin för-
måga att operera i såväl Siamviken som i 
södra Andamanhavet och i norra delen av 
Malackasundet.

I slutet av 1990-talet var Thailand nära 
att göra en anskaffning av konventionella 
ubåtar; antingen den tyska typ 209 eller 
exportversionen av svenska A-19 Got-
land-klassen. Den ekonomiska kris som 
1997 drabbade Sydostasien satte dock 
stopp för vidare förhandlingar. Senare 
har det ryktats om att Israel erbjudit Thai-
land att mycket billigt få köpa begagnade 
Gal-ubåtar inklusive utbildning.

Med hänsyn till Thailands stora flotta 
av ytfartyg och det faktum att i landets 
omedelbara närhet finns två nationer, 
Malaysia och Singapore, som nyligen 
etablerat sig som ubåtsnationer så torde 
en anskaffning av ubåtar till Thailand 
vara nära förestående. Denna gång finns 
såväl franska Scorpene, tyska typ 214 
som ryska Amur att välja på. Det kanske 
även kan vara möjligt att köpa typ 214 el-
ler en egenutvecklad koreansk ubåt från 
Sydkorea.
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6. Sydamerika

Översikt
Sydamerika definieras som den världsdel 
som utgör ”den södra delen av den ame-
rikanska dubbelkontinenten, med Stilla 
havet i väster, Atlanten i öster, Antarktis 
i söder och Karibiska havet i norr”. Av 
kontinentens alla tolv stater ingår idag 
ubåtar i de marina styrkorna hos sju av 
dem (Argentina, Brasilien, Chile, Colom-
bia, Ecuador, Peru och Venezuela). Några 
av dessa stater har en lång ubåtstradition 
medan andra är nybörjare sedan 1980-ta-
let.

Redan under mellankrigstiden (1918-
1939) anskaffade de s.k. ABC-länderna; 
Argentina, Brasilien och Chile, ubåtar. 
Först ut var Brasilien som redan i mit-
ten av 1920-talet anskaffade ubåtar från 
Italien, följt av Chile som i slutet av de-
cenniet anskaffade ubåtar från England. 
Argentina köpte italienska ubåtar under 
1930-talet. Av denna första generation 
syd amerikanska ubåtar användes ett an-
tal ända in på 1950-talet.

De ubåtar, som av ABC-länderna an-
skaffades efter andra världskriget och 
under Kalla krigets första decennier, och 
så småningom av andra ubåtsaspiranter 
på den sydamerikanska kontinenten, var 
ofta ameri kanska surplus-ubåtar (efter 
andra världskriget uppgraderade ubåtar 
(exempelvis av Guppytyp)) och senare 
brittiska Oberon.

Den andra generationen ubåtar kom 
att, under 1970-talet och följande decen-
nier, ersättas av en tredje generation ubå-
tar i form av varianter av den då populära 
tyska ubåten typ 209. Tyska ubåtar kom 
att under senare delen av Kalla kriget, 

helt dominera beståndet av ubåtar på den 
Sydamerikanska kontinenten. Samman-
lagt 27 st. tyska ubåtar exporterades till 
Argentina, Brasilien, Chile, Colombia, 
Peru och Venezuela.

I de flesta fall kom dessa ubåtar att bru-
kas av respektive nation så länge, som den 
i samband med anskaffningen utbildade 
personalen fanns kvar och ubåtarnas ma-
teriella status tillät detta. Allteftersom de 
personella resurserna och den materiella 
statusen degraderade, blev ubåtarna ofta 
liggande. Ibland kunde ett fåtal av dem 
hållas operativa.

Generellt förföll de olika ubåtsvapnen 
på grund av frånvaron av en genomtänkt 
strategisk och operativ bild då man inte 
var klar över vad ubåtarna skulle fylla 
för syfte och inte heller hur de skulle 
opereras. Den ofta turbulenta politiska 
utvecklingen i länderna och militärens 
nära inblandning i politiken medförde 
också turbulens i officerskåren, vilket i 
sin tur negativt påverkade uppbyggnaden 
av nödvändig kompetens för att leda och 
utnyttja ubåtarna. Ofta fanns inte heller 
en tillräckligt kompetent teknisk och in-
dustriell infrastruktur att vidmakthålla 
dem.

Idag, i den nya världsordningen, kan 
man konstatera att många av Sydameri-
kas ubåts nationer ägnar sina ubåtsvapen 
ett nymornat intresse. Särskilt intressant 
är utvecklingen i Brasilien, Chile, Co-
lombia, Ecuador och inte minst i Venezu-
ela varför den fortsatta behandlingen av 
ubåtar i den nya världsordningens Syd-
amerika fokuseras till dessa länder.



338

Ubåtsnationerna
Argentina
Argentina etablerade redan på 1930-talet 
ett mindre ubåtsvapen. Landets ubåts-
vapen kom inte till någon mer omfat-
tande användning förrän under det korta 
Falklandskriget 1982.

Argentina är därmed det land i Syd-
amerika som trots allt opererat sina 
ubåtar ”skarpt” under Falklandskriget 
(2 april - 14 juni 1982). Troligtvis hade 
Argentina bara två ubåtar operativa då 
kriget inleddes. Ledningen för de brittis-
ka styrkorna till sjöss kunde dock aldrig 
skaffa sig trovärdig information om de 
argentinska ubåtarnas antal eller positio-
ner och var under större delen av kriget 
tvungen att operera sina egna styrkor till 
sjöss som om det förelåg ett faktiskt hot 
från de argentinska ubåtarna. 

Argentina utnyttjade skickligt den 
brittiska osäkerheten kring de argentin-
ska ubåtarnas faktiska lokalisering och 
status. Sedan en av ubåtarna, Santa Fe, 
bekämpats, allvarligt skadats och över-
givits samt att en andra operativ ubåt 
stängts inne kunde britterna till slut eli-
minera ubåtsrisken. 

Idag opererar Argentina tre äldre 
ubåtar av typ 209. Ubåtarna har succes-
sivt moderniserats men ambitionen med 
ubåtsvapnet synes inte särskilt hög.

Brasilien
Den brasilianska marinen opererar för 
närvarande en flottilj av fyra Tupi-klass 
(uppdaterad tyska typ 209) ubåtar, som 
är baserade på Base Almirante Castro de 
Silva, Mocangue Island, nära Rio de Ja-
neiro. Den första ubåten i klassen bygg-
des i Tyskland, medan de övriga ubåtarna 
byggdes på Arsenal de Marinha do Rio 
de Janeiro (1985-98).

1995 beställdes materiel för ännu en 
ubåt från Tyskland. Utifrån denna ”ma-
terielsats” tog varvet Arsenal de Marinha 
do Rio de Janeiro på sig uppgiften att 
utveckla ubåtstypen och i mars 2005 le-
vererades ubåten Tikuna - en förbättrad 
Tupi. Brasilien anser sig nu att, i någon 
mening, ha kompetens att utveckla, kon-
struera och bygga ubåtar.

I december 2008 tillkännagavs ett kon-
trakt mellan Brasilien och franska DCNS 
samt ett bilateralt avtal mellan nationerna 
om leverans av fyra ubåtar och diverse 
stöd för att modernisera det brasilian-
ska ubåtsvapnet. Enligt kontraktet byg-
ger DCNS en ubåt i Frankrike och låter 
Brasilien på licens bygga två modifierade 
Scorpene-ubåtar. Den första ubåten ska 
levereras under 2014, och de tre följande 
ubåtarna i klassen successivt med två års 
mellanrum. 

Den bilaterala överenskommelsen 
innebär att Frankrike hjälper Brasilien att 
uppföra en ny ubåtsbas och ett varv, som 
kan bygga konventionella och atomdriv-
na ubåtar, på en av öarna utmed kusten 
i delstaten Rio de Janeiro. Tillsammans 
innebär kontraktet och avtalet en massiv 
tekniköverföring från Frankrike, vilket 
är nödvändigt för Brasiliens förhopp-
ningar om att bygga en atomubåt.

Även om Frankrike kommer att delta 
i utformningen av den planerade atomu-
båten kommer kärnkraftsdelen att vara 
en all-brasiliansk design. En landbaserad 

Brasiliens ubåtar av Tupi-klass
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prototyp till en reaktor kommer att tas i 
drift under 2014 och en ubåtsanpassad 
reaktor planeras vara klar för installation 
2019.

"Vi behöver en atomubåt eftersom Bra-
silien har en lång kust och djupa vatten 
och vi behöver en ubåt med kapacitet att 
snabbt gå till någon del av våra omgi-
vande vatten” sade nyligen Antonio Car-
los FRADE Carneiro, chef för marinens 
anskaffningsprogram. President da Silvia 
har i officiella uttalanden konkretiserat 
motivet ytterligare genom att peka på de 
oljekällor (och oljeriggar) som ”behöver 
skyddas mot sabotörer och terrorister, 
vilket bäst sker med ubåtar”. Atomdrivna 
sådana anses vara den optimala lösning-
en.

Om projektet lyckas, kommer Brasi-
lien att bli den första latinamerikanska 
nationen att operera en atomdriven ubåt.

Chile
I början av 1990-talet ingick fortfarande 
officiellt två Oberon-ubåtar i det Chilen-
ska ubåtsvapnet. De kunde knappast ha 
varit operativa men tillsammans med de 
två tyska ubåtar av typ 209/1400 (byggda 
och levererade medio 1980-tal), var de en 
bas för ett nog så kompetent ubåtsvapen.

För att ersätta de två Oberon-ubåtarna 
slöt Chile 1997 avtal med franska DCNS 
om leverans av två ubåtar typ Scorpene. 
Utöver ubåtarna innehöll affären utbild-
ning av två besättningar och överförning 
av teknik och kompetens till Chile för att 
fortsatt kunna underhålla och uppgradera 
ubåtarna.

Första ubåten, O’Higgins, levererades 
2005 och genomförde en 50 dygn lång 
transitering från Europa hem till Chile. 
Den andra ubåten, Carrera, levererades 
2006.

DCNS:s affär med Chile 1997 och le-

veransen av de två ubåtarna 2005-06 var 
ett klart genombrott för DCNS på den 
Sydamerikanska marknaden, som sedan 
1960-talet dominerats av tyska HDW.

Affären har följts av kontrakt avse-
ende underhåll och modernisering av 
Ecuadors ubåtar och leverans av ubåtar 
till Brasilien.

Colombia
Colombias två tyska ubåtar, typ 209/1200, 
började byggas av HDW i Kiel 1970 och 
levererades fem år senare till den colom-
bianska flottan. Colombia synes ha bi-
behållit sin operativa kompe tens väl och 
ubåtarna har genom gått två modernise-
rings  program på varv i Tyskland.

Vid årsskiftet 2008/09 meddelades att 
ytterligare ett underhålls- och moderni-
seringsprogram kommer att genomföras 
vid det statsägda varvet COTECMAR i 
Cartagena. HDW har kontrakterats för 
ingenjörsarbete och leverans av två satser 
utrustning och material liksom tekniskt 
stöd till COTECMAR. Det colombianska 
varvet planerar att vara klar med moder-
niseringsprogrammet i slutet av 2011.

Ecuador
Ecuadors två tyska ubåtar, byggda på se-
nare delen av 1970-talet, genomgår för 
tillfället en omfattande modernisering 
vid ett varv i Chile. Moderniseringen är 

Chilensk Scorpeneubåt
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kontrakterad till franska DCNS. Arbetet 
utförs dock vid varvet ASMAR i Valpa-
raiso.

Förutom att införa ett franskt lednings-
sysystem SUBTIC och sonar från Thales 
byter man också dieslar och generatorer.

Anmärkningsvärt är modernisering-
ens omfattning på så gamla ubåtar liksom 
att den inte utförs av den ursprungliga le-
verantören av ubåtarna utan av det fran-
ska DCNS. Sedan slutet av 1990-talet har 
franska DCNS tagit sig in på stora delar 
av den traditionellt tyska exportmark-
naden. I och med DCNS leverans av 
två Scorpene-ubåtar till Chile har man 
fått en fast fot på den sydamerikanska 
marknaden och kan, som i fallet med de 
ecuadorianska ubåtarna, använda ett i 
Sydamerika befintligt företag och varv 
(inkört på den franska tekniken) för fort-
satta affärer i området. 

Venezuela
Venezuelas marina styrkor består av fyra 
typer av förband; fregatter, ubåtar, pa-
trullbåtar och amfibieförband. Ubåtarna 
liksom alla övriga förband är baserade 
i landets enda marinbas i staden Puerto 
Cabello.

Flottan har dock blivit president Cha-
vez speciella skötebarn. Då ubåtar, under 
de senare åren, visats ett större intresse 
bland de ekonomiskt tillväxande staterna 
i Sydamerika har också Chavez visat ubå-
tarna ett ökat intresse. Speciellt som ett 
utbyggt ubåtsvapen skulle besvära USA.

Under 2007 intensifierades förhand-
lingar med Ryssland om köp av tre (even-
tuellt fem) Kilo-ubåtar. Det talades också 
om att modernisera de befintliga två 
tyska ubåtarna för att skapa ett modernt 
ubåtsvapen till den nyrika oljestaten Ve-
nezuela.

Inför det stora ryska örlogsbesöket i 

september 2008 i Venezuela, och flera 
andra länder i Kariben, skruvades för-
väntningarna upp om ett slutligt avtal om 
köp av ubåtar från Ryssland. När besöket 
sammanfattades i ett gemensamt uttalan-
de sades också att en ubåtsaffär var klar 
och skulle slutförhandlas.

Sedan september 2008 har tiden gått 
och nyligen meddelades att de ubåtar som 
var avsedda att byggas/försäljas till Vene-
zuela nu istället skulle säljas till Vietnam.

Förklaringen till denna omsvängning 
från rysk sida sägs vara den incident som 
inträffade under örlogsbesöket i novem-
ber då Chavez skulle besöka den ryska 
atomkryssaren Peter den Store varvid 
Chavez livvakter råkade i slagsmål med 
de ryska värdarna. 

Detta handgemäng och svårigheter un-
der förhandlingarna sägs ha fått Ryssland 
att dra sig ur den tänkta ubåtsaffären.

Samarbete med USA/    
US Navy 
US Navy fann, i början av 2000-talet, att 
det var mycket svårare att jaga moderna 
konven tionella ubåtar än den ubåtsjakt 
man, under Kalla kriget, övat för och 
bedrivit mot Sovjet unionens ubåtar. Det 
visade sig att, utöver de ubåtar som Ryss-
land fortfarande opererade, det fanns ett 
stort antal konventionella ubåtar fördela-
de på en mängd ekonomiskt framväxande 
nationer i Sydostasien och i Sydamerika. 
Trenden var också att antalet ubåtar var 
ökande och därmed att de successivt fick 
en ökande modernitet. För att studera 
konventionella ubåtar, som man själv 
längre inte använde, var det naturligt för 
USA och US Navy att närma sig ubåtsna-
tionerna i Sydamerika. Med dessa stater 
hade man relativt goda kontakter och det 
fanns geografiska förutsättningar för att 
inbjuda till marint (läs: ubåtar) utbyte och 
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övningar med dessa stater.
Med flera av Sydamerikas sju ubåts-

nationer har US Navy därför sedan 2001 
etablerat ett övningsutbyte inom området 
konventionella ubåtar - Diesel Electric 
Submarine Initiative (DESI). Inom detta 
samarbete kan sydamerikanska ubåtar 
besöka US Navy för gemensamma öv-
ningar. US Navy kan därmed öva mot 
konventionella ubåtar och de sydameri-
kanska ubåtarna med besättningar kan 
öva mot stora fartyg, större förband och 
kvalificerad ubåtsjakt. De besökande ubå-
tarna från Sydamerika erbjuds också att 
öva i amerikanska övnings anläggningar 
för taktiska spel och skyddstjänst. 

Samarbetet med Sydamerikas ubåts-
vapen vårdas ömt av US Navy. Intresset 
för att behålla och utvidga samarbetet 
torde öka allt eftersom Sydamerikas 
ubåtsbestånd blir modernare. US Navy 
visar motsvarande intresse att involvera 
flera av världens mariner som opererar 
konventionella ubåtar. Således bedrivs 
motsvarande samarbete med Japan, Syd-
korea och Australien.

Samarbetet med Sverige, då ubåten 
Gotland leasades för övningar i Stilla 
havet utanför San Diego, motiverades av 
ett motsvarande intresse att studera mo-
derna konventionella ubåtar, i detta fall 
en av de mest avancerade.

I fallet med Gotland skedde samarbe-
tet utanför DESI. Senare har USA, inom 
NATO-samarbetet, övat mot tyska och 
italienska ubåtar typ 212.
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7. Inte bara ubåtar
Inledning
Verkan, dvs. effekten och nyttan, av ett 
ubåtsvapen byggs upp av många sam-
verkande faktorer. Mycket förenklat kan 
dessa faktorer delas in i begreppen mate-
riel och människor. Sällan behandlas det 
mänskliga bidraget och betydelsen av att 
ubåtarna opereras av en kompetent orga-
nisation samt underhålls och bemannas 
av kompetenta människor. Att det mänsk-
liga och organisatoriska bidraget sällan 
behandlas beror på att det är svårt att, i 
användbara termer, dvs. kvalitativt och 
kvantitativt, beskriva. Jag skall dock göra 
ett försök att något utveckla frågeställ-
ningen. I avsnittet om stormakternas ubå-
tar ägnades en hel del utrymme åt USA. 
I ett utförligare resonemang om Ohio-
ubåtarna sökte jag tydliggöra att utöver 
”ubåtarna” behövdes en väl fungerande 
organisation, dvs. utvecklade principer 
och väl inarbetade rutiner, för att bedriva 
verksam heten. Dessutom behövdes en 
omfattande och kraftfull infra struktur 
för att ubåtsvapnet skulle bli väl fun-
gerande och slagkraftigt. Resonemanget 
gäller generellt för alla hög teknologiska 
och avancerade verksamheter, dvs. alla 
typer av ubåtar liksom ubåtsverksamhet 
i stora och små nationer.

Att bedriva ubåtsverksamhet är inget 
som en organisation lär sig genom att 
anskaffa ubåtar med ”utbildning och till-
behör”. Utöver nämnda organisation och 
infrastruktur så behövs en verksamhets-
idé i form av strategi för till vad och hur 
ubåtarna skall användas. Denna verk-
samhetsidé måste också vara integrerad i 
den målsättning som nationen i fråga har 
för sin marin i stort. En väl etablerad och 
accepterad verksamhetsidé ger förutsätt-

ningar för att vidmakthålla och utveckla 
ubåtsvapnet till dess fulla potentiella 
slagkraft. Ubåtshistorien är full av fall 
där denna grundläggande idé och ambi-
tion saknats och ubåtarna efter en tid bli-
vit liggande obrukade och så småningom 
blivit obrukbara.

De nya ubåtsnationernas 
dilemma
Efter att, i stort sett hela min karriär varit 
engagerad i ubåtsprojekt, har jag funnit 
att konsten att bedriva ubåtsverksamhet 
effektivt och uthålligt är något som tar 
flera generationer att lära sig. Jag har, 
såväl inom svenska ubåtsprojekt som ut-
ländska, noterat att det mänskliga bidra-
get, som innebär att ”man vet hur man 
gör”, är nog så viktig. Utförsåkaren Inge-
mar Stenmark sa en gång i radio om sla-
lom ”att de’ går int’ å förklar för en som 
int’ begrip (dvs. har åkt själv)”. För att 
en nybliven ubåtsnation skall få effekt i 
sin ubåtsverksamhet gäller det således att 
komma igång och i praktisk verksamhet, 
i allt ifrån högsta operativa och tekniska 
ledningen ned till den enskildes agerande 
ombord eller i underhållsarbetet, syste-
matiskt samla erfarenhet, skapa och spri-
da kunskap i organisationen

Det visar sig att den speciella kunskap, 
som jag här avser, är ackumulerad över 
många generationer och det faller på sin 
egen orimlighet att tro att den samlade 
kunskapen som behövs för att bedriva 
ubåtsverksamhet på hög nivå kan över-
föras inom och under loppet av ett enda 
materielprojekt. Varken de som skall ge 
kunskapen eller de som skall ta emot 
kunskapen och föra den vidare ut i orga-
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nisationen, förmår gör detta under några 
korta år.

Det synes idag också som att de nya 
ubåtsnationerna är väl medvetna om att 
ett ubåtsvapens duglighet och slagkraft 
karaktäriseras av hög professionalism 
och därmed behovet av utbild ning och 
övningar av all personal i alla nivåer. In-
vesteringar sker därför i stor omfattning 
i utbildnings- och övningsfaciliteter lik-
som i annan infrastruktur för att under-
stödja ubåtarna. 

Traditionellt anses mätbara föränd-
ringar i människors värderingar och age-
rande ta minst en generation, dvs. ca 25 
år. Om vi antar att en generation av ubåts-
män är 10 år så innebär det att det, som 
jag söker beskriva som ”ubåtsverksamhet 
av viss nivå”, tar flera generationer dvs. 
flera decennier, att utveckla och etablera 
fullt ut i organisationen.

I massmedia och även i politiken be-
drivs argumentation, som i sin enkelhet 
gör gällande att när en nation anskaffat 
si eller så många ubåtar så har nationen 
i fråga helt plötsligt blivit ett regionalt 
hot eller militärt avsevärt starkare. Som 
jag här beskrivit är detta emellertid inte 
fallet. En nation som förnyar sitt ubåts-
vapen eller anskaffar ubåtar inleder en 
uppbyggnad som kommer att ta många 
decennier att fullkomna. Visst kan, vid 
enstaka tillfällen, en dristig besättning 
i en enstaka ubåt åstadkomma stora re-
sultat och kanske tillfälligt påverka his-
toriens gång men det innebär inte att 
ubåtsvapnet i fråga, långsiktigt och över-
tygande, nått full effekt.

Ubåtar är kanske särskilt väl ägande 
att utgöra hot genom sin blotta närvaro 
eller blotta misstanken att de finns där 
under ytan. Detta presumtiva hot kan na-
turligtvis till en vis gräns utnyttjas men 
i slutändan är det den successivt tillväx-

ande förmågan att bedriva kvalificerad 
ubåts verksamheten som så småningom 
ger ubåtsvapnet dess fulla slagkraft. 

De framväxande nationerna, som nu 
etablerar sig som ubåtsnationer, har ofta 
en god tillgång på tillräckligt väl utbil-
dade unga män att värva och utbilda 
för ubåtstjänst. Utmaningen är snarast 
att så snabbt som möjligt, genom daglig 
verksamhet och alltmer avancerade öv-
ningar, ”mätta” organisationen med bred 
och djup erfarenhet, vilken tillsammans 
med de ofta avancerade ubåtarna kan ge 
ubåtsvapnet den förväntade slagkraften 
och förmågan.

De gamla ubåtsnationer-
nas dilemma
Med gamla ubåtsnationer menar jag i 
detta sammanhang de ubåtsnationer i 
västvärlden, som sedan länge etablerat en 
god förmåga att operera sina respektive 
ubåtsvapen i alla de avseenden som be-
rörts inledningsvis. I motsats till de nya 
ubåtsnationerna så har det visat sig att de 
gamla nationerna, i den nya världsord-
ningen, har en utmaning i att personellt 
bibehålla en fulltalig och kompetent or-
ganisation.

Det visar sig att dessa nationer, genom 
samhällets utveckling, sociala föränd-
ringar och därmed förändrade traditioner 
och värderingar, kan hamna i en situa-
tion där de personella resurserna börjar 
degradera och därmed negativt påverkar 
den samlade förmågan att effektivt ope-
rera nationens ubåtsvapen. Vid ett när-
mare betraktande finner man att de flesta 
moderna utvecklade nationerna har mer 
eller mindre besvärande ”bemannings-
problem”. 

I de flesta fall är det inget större problem 
att värva intresserade unga människor till 
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att söka en karriär inom ubåtsbranschen. 
Ubåtar uppfattas som spännande, hög-
teknologiska och har därmed en attrak-
tionskraft. Att få tjänstgöra ombord på 
en ubåt anses fortfarande som att tillhöra 
en elit. Det visar sig dock att ubåtstjäns-
ten, i jämförelse med tjänst på ytfartyg, 
innebär en större ”isolering” från familj, 
sociala kontakter och andra behov än de 
som den moderna generationen sjömän 
anser som acceptabelt. Jag väljer att här 
använda orden ”isolering och behov” is-
tället för andra mer precisa uttryck såsom 
bortovaro för att markera att problemet 
har flera orsaker och bottnar. 

Vanligtvis börjar dessa problem visa 
sig på förbandsnivå. Ledningen får allt 
större problem att bemanna ubåtarna 
med besättningar som har rätt storlek och 
rätt kompetens. Vakanser och bristande 
kompetens ökar trycket på de som är kvar 
varvid dessa också börja finna situatio-
nen ohållbar och utvecklingen kan bli 
lavinartad. Situationen i Australien kan 
tjäna som exempel på en sådan utveck-
ling och hur denna kräver andra och mer 
långsiktiga lösningar än tidigare ”beman-
ningsproblem.”

Australien
Sedan några år har Royal Australian 
Navy haft stora svårigheter att värva och 
behålla personal för att bemanna natio-
nens ubåtar. Av olika skäl har vakanserna 
av utbildade ubåtsmän varit så stora att 
man sedan 2009 endast kunnat fullbe-
manna tre av de sex Collinsubåtarna.

Redan under 2007 blev problemet 
akut och enkla knep såsom extra premier 
(60.000 AUD för 18 månaders tjänstgö-
ring) och löneförmåner hjälpte inte sär-
skilt mycket. Istället skapades spänningar 
mellan yrkesgrupper (de som fick och de 
som inte fick den nämnda premien).

Under 2007 genomförde marinled-
ningen och ubåtsförbandet förberedande 
analyser av problematiken inom områ-
dena;
• Bemanningsstruktur,
• attityder, samt 
• ledarskap,arbetstillfreds-                       

ställelse, motivation och   
effektivitet.

Med anledning av dessa analyser, som 
visade på flera komplicerade samband 
och i vissa fall allvarliga missförhållan-
den, tillsatte marinchefen våren 2008 en 
sammanhållen utredning för att utveckla 
A Submarine Workforce Sustainability 
Program, dvs. en plan för att slutligt och 
beständigt finna en lösning på problema-
tiken att bemanna ubåtarna. Resultatet av 
utredningen redovisades i slutet av 2008 i 
form av en omfattande rapport vari prob-
lematiken sammanfattades i ett 30-tal re-
kommendationer.

I april 2009 kunde marinchefen i en 
presskonferens meddela att Royal Aus-
tralian Navy utan förbehåll tagit till sig 
utredningens alla slutsatser och omedel-
bart skulle ta fram en plan för att fullfölja 
de i utredningen lämnade rekommenda-
tionerna. Marinledningens resoluta age-
rande beror nog inte bara på ubåtsvapnets 
specifika problem i frågan utan också på 
att man inser att det är ett problemkomp-
lex som berör hela flottan.

Det är svårt att på avstånd, som svensk 
och därmed utanför den australiensiska 
flottans ”kultur” (med allt vad detta be-
grepp innehåller), överblicka och sam-
manfatta det som rapporten redovisar. 
Jag kan blott konstatera att det är många 
faktorer som tas upp; hårda och mjuka, 
små och stora, enkla och mycket kom-
plexa. Jag dristar mig att påstå att de sto-
ra utmaningarna idag inte är att tekniskt 
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tillgodose fysisk säkerhet och komfort 
utan att tillgodose den moderna männis-
kans alla övriga subtila behov.

Det som är specifikt för det australiska 
ubåtsvapnet är att det opererar över stora 
avstånd med konventionella ubåtar. Dvs. 
långa och tidskrävande transiteringar till 
och från de egentliga operationsområde-
na samt besök i icke-australiska hamnar 
för bunkring och rekreation. Samman-
taget innebär det såväl lång tid till sjöss 
som långa tider då fritiden i land dispo-
neras borta från hem, familj och det egna 
landet. Min bedömning är att det - i detta 
sammanhang inte är någon avgörande 
skillnad i komfort eller utrymme om-
bord på konventionella och atomubåtar. 
Det är istället de långa transiteringarna, 
snorklande eller i ytläge, samt bortova-
ron på fritiden som - i detta sammanhang 
- gör tjänsten på de konventionella ubå-
tarna mer påfrestande. Tjänsten ombord 
är inte fysiskt påfrestande men innebär 
flera, för den moderna människans be-

hov, negativa faktorer.
Bilden ovan kan exemplifiera kom-

plexiteten och interaktionen för några av 
de behov, som en man eller kvinna, vilka 
kommer från ett modernt öppet och jäm-
likt samhälle som vårt, kräver för att mo-
tiveras att leva och arbeta i en ubåt.

Observera att detta är onboard needs. 
Behov för att livet utanför ubåten skall 
fungera (praktiskt och socialt) återfinns 
inte här men ingår i den totala problema-
tiken.

Högt kvalificerade män och kvinnor, 
fostrade i ett modernt öppet och jämlikt 
samhälle som vårt, finner det svårt att 
leva och arbeta i en ubåt där en eller flera 
av de exemplifierade faktorerna faller ut-
anför vad de anser som normalt. Jag skall 
inte fördjupa mig i dessa behov men skall 
kort nämna följande exempel.

Inom området Hierarchy (befälstruk-
tur och arbetsledning) fann den austra-
liska utredningen ett antal oacceptabla 
förhållanden. 

Bild: LTH/Kockums
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Inom området Spare time förutsätter 
dagens människor att de kan surfa och 
kommunicera på Internet. Det är inte 
omöjligt att idag tekniskt och praktiskt 
lösa – med godtagbar kvalitet.

Frågan om kvinnor ombord i ubåtar 
skall jag återkomma till särskilt.

Utöver att fortsätta det påbörjade arbe-
tet (fas ett) beslöts att genomföra ett pro-
gram i fyra ytterligare faser för att bygga 
upp en ny princip för att bemanna ubåtar-
na. Allt i syfte att långsiktigt tillgodose 
rekryteringen av personal till ubåtarna 
och en tillräckligt stor och stabil kader av 
ubåtspersonal.

Den australiska marinledningen har 
således insett problemets fulla omfatt-
ning och konsekvenser, och den utveck-
lar nu stort engagemang och sätter av 
stora resurser till att lösa problemen. Prob-
lemen är många och utgör en komplice-
rande blandning av frågeställningar 

I en följande fas (fas två) syftar man till 
att under 2009-11 åstadkomma en stabil 
och på sikt hållbar situation med tre ubåts-
besättningar på 58 man vardera. Storle-
ken på båtarnas besättning ökar således 
från 46 man till 58 man. Det innebär inte 
att antalet man ombord utökas utan att det 
till varje ubåt allokeras 58 man vilka till-
sammans utgör en besättning varur man 
efter behov och aktuella ”ledigheter och 
utbildningar” kan bemanna ubåten. Med 
en ”överstor” besättning bedömer man 
att man kan hantera tillfällig frånvaro för 
utbildning, familjeskäl och semester. 

En större besättning kan också göra det 
möjligt att operera en ubåt flexibelt efter 
olika behov. Exempelvis kan en mindre 
besättning transitera (förflytta) ubåten till 
ett operationsområde där besättningen 
kompletteras eller byts ut till en fulltalig, 
eller för den aktuella operationen anpas-
sad, besättning.

Utöver större besättningar till varje 
ubåt skall också etableras a submarine 
support group på 27 man som skall av-
lasta besättningen och ta hand om ubåten 
då den kommer i hamn och är stillalig-
gande. Detta motsvarar den lagfunktion 
som vi prövade i Sverige på 1980-talet.

Under åren 2011-12 (fas tre) skall en 
fjärde besättning på 58 man etableras.

I en fjärde fas skall man under åren 
2012-15 konsolidera upplägget, förfina 
principerna och överväga andra varian-
ter, kanske tre besättningar till två ubåtar, 
som också föreslagits.

Under en följande femte fas och framåt 
skall man bygga ut systemet för att få fler 
av de befintliga ubåtarna operativa samt 
ge förutsättningar att möta framtiden då 
antalet ubåtar förväntas ha ökat till tolv.

Att etablera en fast och stabil bas av 
personella resurser (besättningar) är som 
synes minst lika komplicerat och långsik-
tigt som att anskaffa tekniska system. Ja, 
man kan konstatera att människan kan-
ske är den mest tröga faktorn i en så kom-
plicerad organisation som ett ubåtsvapen. 

Den som vill läsa ytterligare om den 
australiska bemanningsfrågan och den 
digra utredningen återfinner referenser i 
avsnitt 8, Om underlag och källor.

US Navy och RN
Man frågar sig om US Navy och Royal 
Navy, som i mycket (långa operationer, 
kultur, värderingar och traditioner) torde 
likna den australiska flottan, har mot-
svarande problem. I de marina publika-
tionerna (exempelvis The Navy) syns 
ingen debatt kring bemanningsproblem. 
Däremot finns det i rapporteringen i me-
dia händelser som kan vara tecken på ett 
begynnande bemanningsproblem.

I det brittiska ubåtsvapnet har före-
kommit ”skandaler” kring bullying, dvs. 
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där befäl trakasserar en eller flera i be-
sättningen. I detta sammanhang avses 
trakasserier, vilka varit ett utslag av gam-
maldags befälsföring.

Det amerikanska ubåtsvapnet har un-
der de senaste åren haft en handfull all-
varliga tillbud och olyckor, vilka efter 
respektive utredning visat bero på av-
steg från regelverket. Utöver kollisioner 
och grundstötningar på grund av slarv 
i navigeringen har avsteg gjorts från av 
kontroll och övervakning av kärnkraft-
maskineriet. Det spekuleras om att dessa 
tillbud och olyckor, sammantaget, skulle 
bero på brister i den ”mänskliga delen” 
av systemet – lax professional standards.

Det amerikanska försvaret baserar sin 
personalrekrytering på värvning, enlis-
ting, i fyraårsperioder. Det nämns siffror 
som för flottan säger att endast 30 % av de 
manliga värvade kvarstannar i systemet. 
För kvinnor sägs motsvarande siffra vara 
15 %. Hur dessa siffror är definierade vet 
jag ej men siffrorna synes mig medföra 
en förskräckande stor omsättning.

Till kategorin enlisted  räknas sailors 
och non-commissioned officers. Officera-
re, commissioned officers, rekryteras på 
annat sätt. Hur stora avgångarna är inom 
denna grupp vet jag ej. Vid 40-45 års 
ålder sker rätt stora avgångar av de som 
inser att karriären ej kommer att leda till 
högre tjänster.

Det amerikanska systemet är väl avlö-
nat och man har som försvarsanställd ett 
antal förmåner liksom omfattande stöd 
till familjerna. Utifrån synes det ameri-
kanska ubåtsvapnet personalmässigt må 
bra. Det finns dock signaler om att ett 
nytänkande i det att amerikanska flot-
tan nu beslutat att tillåta kvinnor ombord 
på ubåtar eftersom kvinnor utgör en allt 
större del av de som examineras från col-
lege och universitet, civila så väl som mi-

litära. Särskilt intressant sägs det vara att 
många av dessa är ingenjörer/tekniker; 
There is a vast pool of talent that we are 
neglecting in our recruting efforts.

Kvinnor ombord på 
ubåtarna
I ansträngningarna att bemanna ubåtarna 
har idag de ansvariga kommit att intres-
sera sig för kvinnorna som en underskat-
tad resurs. Som framgått i media har 
man, i den utvecklade världen konstate-
rat att vad avser högre utbildning, kvin-
nor övertrumfar män i såväl antal som 
nivå. Inom USA:s och Storbritanniens 
respektive ubåtsvapen har, sedan något 
år, skett ett genombrott i ”kvinnofrågan”, 
dvs. frågan om kvinnor kan och skall till-
låtas tjänstgöra ombord på ubåtar. Jag 
väljer att skriva ”kan” och ”skall tillåtas” 
för att markera att frågan har varit och är 
en mycket komplex blandning av faktiska 
och sakliga skäl samt moraliska fråge-
ställningar. För den ubåtsintresserade är 
”kvinnofrågan” ofta återkommande och 
jag gör därför en utvikning i denna fråga.

När, i slutet på 1980-talet och början av 
1990-talet, några nationer tog in kvinnor i 
försvaret och tillät dem att tjänstgöra även 
i stridande funktioner var detta i första 
hand betingat av jämställdhetskrav. Kan-
ske några få framsynta planerare insåg 
att kvinnor i framtiden skulle behövas för 
att fylla uppgifter inom försvaret men för 
politiker och ledningen på högre nivå var 
det en jämställdhetspolitisk fråga. Pionjä-
rer blev därför de nordiska länderna och 
några andra nationer med viss mognad i 
jämställdheten mellan könen eller med en 
begränsad befolkningsmängd.

Även om kvinnor förhållandevis lätt 
kunde integreras i armé- och flygförband 
så fanns inom sjögående förband prak-
tiska svårigheter att ordna förläggnings- 
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och hygienmöjligheter för kvinnor om-
bord.  Svårigheterna emanerade från de 
krav på separering, som man vid denna 
tid menade skulle gälla mellan könen på 
en arbetsplats. Fartyg och i synnerhet 
ubåtar var och är ju synnerligt intima ar-
betsmiljöer. Nåväl, med tiden och genom 
lite praktiska arrangemang visade det sig 
att män och kvinnor kunde arbeta och 
vistas (äta, sova och sköta hygien) till-
sammans även i miljöer som ubåtar.

Kvinnor har funnits i det svenska för-
svaret sedan mitten av 1980-talet. Inled-
ningsvis var dock flyg-, ubåts- och dyke-
ritjänst av fysiologiska skäl undantagna. 
Dessa hinder togs bort vad avser ubåts-
tjänst 1990. Sedan 1990 har således två á 
tre kvinnor per år genomfört värnplikts-
utbildning ombord i de svenska ubåtarna. 
Åtta av dessa har också tjänstgjort som 
anställda sjömän - ofta som tekniker.

Under perioden 1994 – 2010 har det, i 
stort, alltid funnits två till fem kvinnor 

tjänstgörande som officerare ombord. 
2010 tillträdde den första kvinnan befatt-
ningen som fartygschef på ubåten Söder-
manland.

Den norska marinen blev den första 
att 1985 tillåta kvinnor i besättningen på 
ubåtar. 1995 blev Solveig Krey världsbe-
römd som den första kvinnliga officeren 
att föra befäl på den ubåten Kobben.

I den danska marinen tillåts kvinnor 
att tjänstgöra ombord i ubåtar sedan 1988. 
Andra mariner, den svenska (1990), den 
australiska (1998), den spanska (2001) 
och den kanadensiska marinen (2002), 
följde efter. Det senaste åren har ”kvin-
nofrågan” tagit flera steg framåt och fler 
nationer (exempelvis Tyskland, Frank-
rike, Nederländerna och Israel) tillåter 
nu också att kvinnor tjänstgör ombord i 
ubåtar. 

I USA och Storbritannien har nyligen 
skett en omsvängning inom de marina 
ledningarna och man bejakar nu att kvin-

Örlogskapten Paula Wallenburg, fartygschef på ubåten Södermanland. Foto: Inge-
brikt Sjövik 
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nor kan och skall få tjänstgöra ombord 
på ubåtar. Däremot förnekar fortfarande 
Portugal, Italien, Grekland och Turkiet 
och övriga världens ubåtsnationer kvin-
nor möjligheten att tjänstgöra ombord. 
Uppfattningar i frågan är, som alla inser, 
till mycket stora delar beroende av kultu-
rella skillnader och värderingar.

Sedan början av 1990-talet har kvin-
nor tjänstgjort på ytfartyg i amerikanska 
och brittiska flottan. Till tjänst ombord på 
ubåt har dock vägen varit stängd. Undan-
tag har medgivits för tillfällig tjänstgö-
ring (några dagar) av kvinnliga tekniker 
eller kadetter under utbildning (studiebe-
sök, provtjänstgöring). Respektive ma-
rinledning har dock under många år och 
stor vånda övervägt hur kvinnor skulle 
kunna ges möjlighet att tjänstgöra om-
bord på ubåtarna. De har funnits mycken 
argumentation emot såväl sakskäl som 
emotionella skäl. De senare har ofta va-
rit dolda i ett antal mer eller mindre bra 
sakskäl.

Inledningsvis övervägde de medicin-
ska skälen att om kvinnan var gravid 
skulle den dåliga kvalitén på luften om-
bord kunna utgöra ett hot mot fostrets 
hälsa. Argumentationen gav ju också 
sken av omsorg och välvilja mot modern 
och ett eventuellt foster – alltså moraliskt 
rättrådigt. Man kan ju fråga sig hur stark 
omsorgen var om de manliga sjömännens 
hälsa med hänsyn till att dessa kunde till-
bringa åratal i den förment dåliga luftat-
mosfären.

När luftatmosfären i ubåtar, med hjälp 
olika tekniska arrangemang, kunde för-
bättras till att vara bättre än i många ci-
vila miljöer föll den detta argument bort 
och istället blev frågan om det extra ut-
rymme som kvinnor ombord krävde på 
de redan från början mycket trånga ubå-
tarna, avgörande.

Enligt amerikanska normer måste 
kvinnor erbjudas enskilt boende samt 
toalett- och hygien utrymmen delas med 
männen enligt ett time sharing-system.

Sedan den så kallade the Tail hook 
scandal på 1990-talet och andra fall av 
sextrakasserier har i det amerikanska 
försvaret införts regler om att en man och 
en kvinna inte får vistas ensamma i ett 
utrymme utan insyn från andra personer, 
t.ex. via en öppen dörr. I det fallet att dör-
ren måste vara stängd, exempelvis enskilt 
samtal, skall en tredje person närvara i 
utrymmet.

Eftersom, i amerikanska ubåtar, bo-
endet är uppdelat i enlisted and officers, 
där enlisted (meniga och underofficerare) 
bor i flermannaförläggningar medan of-
ficerare bor, som minst, i tremannahytter, 
blir särskild avskildhet för kvinnor pro-
blematisk i det att stora utrymmen måste 
avsättas för kanske ett fåtal eller enstaka 
kvinnor.

För att uppnå en framgångsrik integra-
tion av kvinnor ombord på ubåtarna ser 
man framför sig en övergångsperiod på 
flera år. Det är många faktiska och inbil-
lade/emotionella hinder att övervinna. Av 
debatten, som blossat upp inom det ame-
rikanska ubåtskollektivet, att döma finns 
många fördomar att övervinna. Även 
hemmafronten, hemmavarande fruar och 
flickvänner, protesterar.

De kvinnor som skall ta tjänst ombord 
på ubåtarna förutspås en ”tuff omgiv-
ning” och måste därför vara särskilt för-
beredda och motiverade. Notabelt är ock-
så att, under det inledande skedet, endast 
kvinnliga officerare kommer i fråga. En-
listed women bedömer man inte komma i 
fråga förrän om ett antal år.    

För att planera och genomföra den be-
slutade inordningen av kvinnor ombord 
på de amerikanska ubåtarna har vicea-
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miralen John Donnelly, chef för det ame-
rikanska ubåtsvapnet, tillsatt en särskild 
task group under ledning av en flagg-
man. Med början 2011 inleder man med 
att tillåta kvinnliga officerare ombord på 
någon av de stora strategiska ubåtarna. 
Dessa ubåtar är relativt rymliga och för-
läggningsproblematiken begränsas till att 
någon av tremannahytterna allokeras för 
de kvinnliga officerarnas boende. Toalet-
ten får dock användas enligt något time 
sharing system. 

Integreringen av kvinnor ombord kan 
ske enligt två principer – integrering el-
ler segregering (vad gäller sömn, sanitet 
och hygien). Integrering innebärande att 
kvinnorna i (nästan) alla avseenden vis-
tas tillsamman med de manliga kolle-
gorna har på engelska fått benämningen 
mixed bunking, jämförbart med begrep-
pet hot bunking. Denna princip har visat 
sig fungera i de nordiska ländernas ubåtar 
och ubåtar tillhöriga andra nationer med, 
i aktuella avseenden, långt gången jäm-
likhet.

I de anglosaxiska nationernas (ameri-
kanska, brittiska, kanadensiska och ev. 
några andra) ubåtar har man framhärdat 
och tillämpar segregering - segregated 
bunking, dvs. kvinnorna förläggs och ges 
möjlighet at sköta sanitet och hygien helt 
skilt från de manliga kollegorna. 

Med hänvisning till detta krav har möj-
ligheten att ta ombord kvinnor därmed 
dragit ut på tiden. Intill nyligen har argu-
mentationen varit att med de sov-, sani-
tets- och hygienarrangemang som skulle 
behövas skulle de;
• antingen vara omöjliga att ordna eller
• om de infördes skulle de menligt på-

verka ubåtens stridsvärde och/eller 
• medföra orimliga kostnader
Segregeringen mellan männen och kvin-

norna i nämnda avseenden har även vi-
sat sig medföra mindre homogena be-
sättningar än de som i alla avseenden är 
mixed. 

Sammanfattning
I den nya världsordningen upplever de 
sedan länge etablerade ubåtsnationerna 
att antalet väl utbildade unga människor 
som är villiga till att värvas och utbildas 
för ubåtstjänst är vikande. Det postindu-
striella samhällets unga människor har 
fler och mer komplexa krav än tidigare 
generationers ubåtsmän. Det som krävs 
är inte omöjligt att erbjuda men fordrar 
ett radikalt nytänkande i såväl former för 
hur dessa unga människor bemöts och 
leds i arbetet ombord som i arrangemang 
ombord.

Basen för möjliga framtida ”ubåtsmän” 
kan utvidgas om den kvinnliga delen av 
befolkningen ges möjlighet att tjänstgöra 
ombord i ubåtar. Omställningen till att 
tillåta kvinnor att tjänst göra ombord har 
dröjt länge. Nationer med långt gången 
jämlikhet mellan könen har sedan några 
år genomfört en omställning. Andra na-
tioner följer, under stor vånda, efter.

Processerna för att erbjuda acceptabla 
villkor för unga människor att vilja tjänst-
göra ombord liksom frågan om kvinnors 
del i detta är komplexa och blir, genom 
att det handlar om att förändra systemet 
och utbilda människorna, tidsmässigt ut-
dragna.



351

8. Om underlag och källor
Inledning
I och med att föreliggande betraktelse 
långt ifrån är vetenskaplig eller fullstän-
dig så föreligger ingen källförteckning i 
egentlig mening. Jag har samlat ubåtsno-
tiser och fört anteckningar kring dessa 
över många år utan en tanke på att redo-
visa dessa i någon strikt vetenskaplig me-
ning varför jag inte kan härleda de olika 
källorna idag.

Hämta och bearbeta 
information
I en del fall har jag sökt fackmedia och 
litteratur på olika bibliotek. Den litte-
ratur som finns tillgänglig, med rimliga 
ansträng ningar och inom rimlig tid, är 
ofta ”föråldrad”. Källorna och underlaget 
till denna betraktelse har, till övervägan-
de delen, hämtats från Internet.

Som känt är Internet ett hav av sajter. 
I ämnet ubåtar (i alla dess aspekter) är 
antalet sajter enormt och av alla tänkbara 
slag och inriktningar. Efter en första eu-
fori över överflödet och mångfalden av 
sajter landar man så småningom i ett an-
tal favoriter, som har den inriktning och 
de urvalsprinciper, som jag bedömt vara 
de mest tillförlitliga.

Som svensk, med engelska som an-
draspråk, är det lätt att endast utnyttja 
engelskspråkiga sajter. För att vidga per-
spektivet har jag besökt andra sajter, ex-
empelvis tysk- och franskspråkiga sajter.

Generellt gäller att var än informa-
tionen hämtas så måste denna värderas 
genom att den ställs mot, justeras och 
kompletteras relativt egen kunskap lik-
som övrigt brus i ämnet. Den information 
som jag ställt samman i denna betraktelse 
är således uttolkad ur flera källor. Ofta 

uppmärk sammar man information och 
ubåtsnyheter på en eller flera av de många 
ubåtssajter som finns. Genom att söka i 
olika riktningar och i mer kvalificerade 
källor växer en bild fram om nya fakta, 
nya förhållande och trender inom, i detta 
fall ämnet Ubåtar i den nya världsord-
ningen.

Om mass- och fackmedia
Massmedia (dags- och veckotidningar) 
kan innehålla ubåtsstoff av nyhetskarak-
tär. Informa tionen är vanligtvis snuttifie-
ringar av, för en större allmänhet, spän-
nande saker och händelser om ubåtar. 
Nyhetsblänkarna kan dock utgöra första 
uppslag för att söka vidare.

Den navala fackpressen är förvånans-
värt tunn vad gäller värderingar av och 
slutsatser om ubåtars och andra fartygs-
systems, såväl tekniska som operativa 
användning och förmåga. Frånsett deras 
ofta vackra bilder och mångordiga text 
baseras faktainnehållet på det som olika 
leverantörer och nationers myndigheter 
tillhandahåller eller uttalar sig om. För 
att hålla sig väl med såväl leverantörer 
som olika mariners representation blir 
värderingarna av tekniska och operativa 
prestanda rätt så platta, tillrätta lagda och 
likartade mellan de olika tidningarna 
(Naval Forces, Janes, Defence Weekly 
m.fl.). Liksom dagspressen går även fack-
pressen i flock. Utöver att gå i flock visar 
det sig att såväl massmediajournalister 
som fackjournalister ofta ”kopierar eller 
kannibaliserar” ur en ursprungsartikel.    

Om öppenhet
Av hävd och i den gamla världsordning-
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en var information om och kring ubåtar 
belagd med hög sekretess. Även sådant 
som inte var direkt hemligt omgavs med 
hysch-hysch, hum-hum och andra be-
gränsningar. Det kan till och med vara så 
att hemlighetsmakeriet kring ubåtar var 
ett mer eller mindre medvetet agerande 
för att uppehålla mystik, spänning och 
därmed status kring ubåtarna och ubåts-
tjänsten - the Silent Service. I och med 
den nya världsordningen där mycket av 
det militära agerandet med avsikt sker 
öppet har det numera generellt blivit en 
större öppenhet om och kring ubåtar.

Idag är således flödet av information 
om och kring ubåtar omfattande. Under 
bara det senaste decenniet har öppenhe-
ten hos de västliga nationerna i att visa 
upp sina ubåtar och informera öppet om 
till vad och hur de används, ökat drama-
tiskt. ”Hemma-hos-reportage” i ubåtar är 
vanliga och närgångna. Ofta visas bilder 
inifrån ubåtarna i en omfattning som för 
några år sedan skulle ha varit otänkbar.

Till och med om och kring ryska ubå-
tar finns idag mycket öppen information. 
Det är nog inte alltid med myndigheter-
nas gillande utan snarare ett utslag av ett 
öppnare samhälle och friare press. De 
ryska hemma-hos-reportagen har dock 
en kvardröjande karaktär av förhärligan-
de och hjältebeskrivningar.

Påtagligt är dock att de nya ubåtsna-
tionerna Kina, Indien och flertalet av 
de sydostasiatiska ubåtsnationerna hål-
ler fast vid den traditionella slutenheten 
vad gäller information om och kring 
ubåtarna. För en västerländsk observatör 
kan ansträngningarna synas vara onödigt 
ambitiösa.

I dagens globala och öppna värld är 
det onödigt att söka dölja tekniska fakta 
och nominella prestanda kring ubåtar, 
som genom annan öppen information 

(kommersiell såväl som teknisk) gör det 
möjligt, för en sakkunnig, att väl bedöma 
eller räkna ut. Fackfolk och initierade 
vet det mesta om förekommande vapen-, 
sensor- och skeppstekniska system, lik-
som vem som köpt vad av vem och kan 
därmed rimligt väl bedöma nominella 
prestanda. Det egentligt hemliga om och 
kring ubåtar är hur de leds och utnyttjas, 
deras signaturer, materiella status och 
faktiska prestanda, dvs. hur system är in-
tegrerade och inbyggda samt hur och till 
vilken nivå besättningen förmår utnyttja 
systemen ombord.

Bearbetning av informa-
tion till underlag
Genom att utnyttja dagens ofantliga flöde 
av öppen information kan man således 
skapa sig en tillräckligt god uppfattning 
om världens ubåtar för att drista sig att 
ställa samman och i ett forum publicera 
föreliggande betraktelse. 

Utöver de sajter som är specialiserade 
inom visst delområden av ämnet ubå-
tar, t.ex. den egna nationens ubåtar eller 
världskrigens ubåtar, finns på nätet saj-
ter som bara presenterar, i korta notiser, 
nyheter och kuriosa om ubåtar. Tips som 
kan leda vidare till intressant informa-
tion. Så småningom finner man den eller 
de sajter som tillgodoser det egna intres-
set eller de egna behoven. I de följande 
stegen kan man finna referenser till mer 
professionella eller mer djuplodande käl-
lor liksom uppslag till vidare studier. Ett 
ursprungligt tekniskt spår kan sluta i en 
längre studie i nationalekonomi.

Några sajter och adresser
Av de många sajter och bloggar där jag 
hämtat information och underlaget till 
föreliggande betraktelse väljer jag att 
nämna några av de mer seriösa.
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TheSubReport.Com
http://thesubreport.blogspot.com/

TheSubReport.Com presenterar fortlö-
pande, med länkar till de flesta nyheterna 
om ubåtar som dyker upp på nätet under 
dygnet.

Information Dissemination
http://www.informationdissemination.

net/ 
Information Dissemination är en sam-
ling av bloggar kring säkerhetspolitiska 
och militära frågor. Naturligtvis finns en 
speciell blogg för Underwater Warfare 
och ubåtar.

Wikipedia
http://www.wikipedia.org/

Wikipedia har mer och mer blivit en stan-
dardkälla för information. Det är numera 
vanligt att även det natur vetenskapliga 
forskarsamhället refererar till Wikipedia. 
Inom andra vetenskaper där slutsatserna 
inte är så faktiska, som inom teknik och 
naturvetenskap, exempelvis historia, och 
humaniora, kan informationen i Wiki-
pedia vara utsatt för manipulering och 
därmed innehålla tvetydiga och oveder-
häftiga slutsatser. Den svenska versionen 
är ganska begränsad medan den engelska 
versionen är mycket omfattande inom det 
mesta och området ubåtar.

Federation of American Scientists 
(FAS)

 http://www.fas.org/
FAS är en organisation som har många 
projects på sin agenda, med bl.a. artik-
lar för att both warn the public and po-
licy leaders of potential dangers from 
scientific and technical advances and to 

show how good policy could increase the 
benefits of new scientific knowledge. Un-
der sökbegreppet submarines finner man 
mycken och vederhäftig information.

Således publicerade FAS för många år 
sedan artikeln Third World Submarines, 
skriven av Daniel J. Revelle and Lora 
Lumpe (http://www.fas.org/asmp/library/
articles/sub.htm). Artikeln påvisade att 
många av de länder, som då benämndes 
tredje världen och som i den nya världs-
ordningen benämns tillväxande nationer, 
anskaffade ubåtar i förvånande stor om-
fattning.

Foreign Affairs
http://www.foreignaffairs.com/

Foreign Affairs publiceras av Council 
on Foreign Relations, en amerikansk or-
ganisation, varför utgångspunkten oftast 
är amerikansk. Artiklarna behandlar, uti-
från det amerikanska perspektivet ques-
tions of international interest today. They 
(will) cover a broad range of subjects, not 
only political but historical and econo-
mic, and they will be accompanied, when 
it is desirable, by maps and diagrams. 
Således en mycket bra källa som även, i 
sina kortversioner, på nätet ger god infor-
mation. Enstaka artiklar går att köpa men 
brukar inte vara svåra att, efter någon tid, 
finna på nätet som fullständiga texter

Nuclear Threat Initiative (NTI) 
http://www.nti.org/ 

The Nuclear Threat Initiative verkar för 
att reducera det globala hotet som nukle-
ära och biologiska vapen innebär. Inom 
ramarna för denna angelägna målsätt-
ning har man också en särskild hemsida 
om Submarine Proliferation. På nämnda 
hemsida behandlas inte bara nukleärt 
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drivna och beväpnade ubåtar utan, i en 
flerfaldigt större omfattning och mycket 
systematiskt, konventionella ubåtar. I för-
längningen ligger ju också att konventio-
nella ubåtar kan bära kärnvapen.

Uttrycket Submarine proliferation står 
för den (av företrädesvis USA) oönskade 
/okontrollerade spridningen av konven-
tionella ubåtar och därmed förmågan att 
operera och producera sådana. Det svens-
ka ordet proliferera används i den medi-
cinvetenskapliga världen för att beskriva 
cellers spridning genom delning.

Företag och produkter
Nedan följer nätadresser till de företag 
och respektive produkter, som nämns i 
avsnitt 1, Inledning

Direction des Constructions Navales 
Services (DCNS)    

http://www.dcnsgroup.com/
Företagsgruppen DCNS säger sig vara 
en av Europas främsta aktörer, vad gäller 
navala system, dvs. marina försvarssys-
tem, på världsmarknaden. Företagsgrup-
pens produkter, däribland ubåtar, presen-
teras på adressen:
http://www.dcnsgroup.com/cms/cen/pro-

duits_en.html

Howaldtswerke-Deutsche Werft 
(HDW)

http://www.hdw.de/
HDW presenterar sig som en del av Thys-
senKrupp Marine Systems och en värl-
dens främsta inom skeppsbyggeri. Före-
tagets produktfamilj ”ubåtar” presenteras 
på adressen:
http://www.hdw.de/en/submarines.html

Marine Force International (MFI)
http://www.marineforce.net/index.html

Marine Force International sägs vid 
export av HDW:s ubåtar combine the 
technical and commercial expertise. 
Produkterna – ubåtar – återfinns på fö-
retagets hemsida i något annan form än i 
HDWs presentation.

En film om ubåt typ 214 och moderna 
ubåtars uppgifter och uppträdande åter-
finns på adressen:

http://www.youtube.com/
watch?v=5he9Yi4Rl9w

Kockums
http://kockums.se/

Kockums produktportfölj vad avser ubå-
tar presenteras på företagets hemsida 
med adressen:

http://www.kockums.se/
produkter-tjanster/ubatar/

RosOboronEksport
http://www.roe.ru/

RosOboronEksport säger sig vara the 
sole Russian state intermediary agency 
for export and import of military and 
dual-purpose products, technologies and 
services.

Ubåtar återfinns inte på företagets 
hemsida men kan sökas på RUBINs hem-
sida där alla aktuella ubåtar, dvs. såväl 
nationella som ubåtar för export visas: 

http://www.ckb-rubin.ru/

Bilder
De bilder som förekommer är publikt till-
gängliga bilder om inte annat anges.
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Ledamoten
JONAS HAGGREN

Kommendör Jonas Haggren är chef för 1.ubåtsflottiljen.

Ubåtarna tillhör kärnan i det svenska försvaret 
”De nya ubåtarna som alliansen nu beslutar anskaffa kommer därför att tillhöra 
kärnan i försvaret av Sverige”
Sten Tolgfors
Försvarsminister
Citatet ovan är taget från ett inlägg i Svenska Dagbladet som Försvarsminister Sten 
Tolgfors skrev den 11 april 2010. 
I regeringens tilläggsbudget för 2010, vilken riksdagen fattade beslut om onsdagen 
den 16 juni 2010, medger regeringen att ubåtsförmågan bör vidmakthållas genom 
nyanskaffning av två ubåtar samt genom halvtidsmodifiering av två ubåtar av Got-
landsklass.

”Nyanskaffningen och halvtidsmodi-
fieringen syftar till att långsiktigt säkra 
ubåtsförmågan samt möjliggöra ett 
framtida beslut om vidmakthållande ge-
nom livstidsförlängning till 2035 eller 
längre. Ett nytt ställningstagande till hur 
ubåtsförmågan ska bibehållas – genom 
livstidsförlängning av ubåtar av Got-
landsklass eller genom nyanskaffning – 
förutses ske omkring 2020.”1

I det epos som Ledamoten Jan Norden-
man har skrivit framkommer det tydligt 
varför så många nationer anser ubåtar 
som en viktig del av sin militära förmå-
ga. Ubåtar bidrar med en unik förmåga 

1. Prop. 2009/10:99, s 26.

som kan användas i hela konfliktskalan. 
Ubåtar sänder med sin blotta närvaro en 
tydlig signal till en eventuell motståndare 
som måste hanteras och värderas. Det 
är ett säkerhetspolitiskt verktyg som ger 
stor verkan redan i fredstid vilket moti-
verar flera länder att vilja anskaffa ubåtar 
eller bibehålla ubåtsförmågan.

För 1.ubåtsflottiljen är det inget sär-
skiljande om en insats görs i Östersjön, 
Stilla Havet eller i något annat hav. Våra 
ubåtars förmåga att lösa sina uppdrag till 
sjöss är i det närmaste ”global” i den me-
ningen att svenska ubåtar kan uppträda 
i de flesta hav. Idag finns ett användbart 
verktyg i form av ett ubåtsvapen, både 
för nationella och internationella insat-
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ser. Ubåten är ett kostnadseffektivt sys-
tem, tillgängligt vare sig det gäller un-
derrättelseinhämtning eller avancerade 
undervattensoperationer, integrerat i en 
sjöstyrka eller autonomt.

Att transformera 1.ubåtsflottiljen till 
ett fullständigt stående förband (utan 
värnpliktiga) kommer att öka den opera-
tiva effekten väsentligt. 

Försvarsbeslutet 2004 innebar för 
ubåtssystemet en omfattande och allvar-
lig kompetensförlust då många office-
rare valde att sluta som en konsekvens 
av beslutet att flytta 1.ubåtsflottiljen till 
Karlskrona. I konkreta termer innebar 
det en förlust av två stycken kompletta 
ubåtsbesättningar samt ett stort antal 
ubåtsutbildade officerare på olika be-
manningsuppdrag inom Försvarsmakten. 
Trots detta har 1.ubåtsflottiljens personal 
löst tilldelade uppgifter. De har fortlö-
pande genomfört nationella insatser, 
innehaft och upprätthållit beredskap för 
internationella insatser, genomfört Ubåt i 
Västerled samt genomför för närvarande 
projekt Northern Lights.

Transformationen av 1.ubåtsflottiljen 
till ett stående förband kommer, som 
redan sagts, att väsentligt att öka den 
operativa effekten av förbandet. För att 
kunna bemanna våra ubåtar och fartyg 
krävs dock en radikal omfördelning av 
personal från staber, skolor och marin-
bas. Vi måste förändra vårt sätt att be-
manna vissa befattningar med en högre 
rörlighet som följd. Fokus ska hela tiden 
ligga på operativ effekt hos de sjögående 
enheterna.

Utveckling för att bibe-
hålla nuvarande förmåga
De beslut som nu är tagna av Riksdagen 
ger klartecken att halvtidsmodernisera 
två ubåtar av Gotlandklass och nyanskaf-

fa två ubåtar. Det innebär att vi nu har 
förutsättningar och möjligheter för att 
fortsatt bibehålla ett ubåtsvapen som kan 
lösa de givna uppgifterna i en komplex 
miljö. Med anledning av Sveriges sedan 
länge erkända förmåga att operera och 
utveckla ubåtar möts beskedet att Sverige 
genomför anskaffning av en ny genera-
tion ubåtar (NGU) med uppmärksamhet 
och intresse i omvärlden. 

Ur ett operativt perspektiv är de nya 
ubåtarna en nödvändighet för att ubåts-
förbandet fortsättningsvis ska kunna 
lösa sina uppgifter. Kombinationen av 
välutbildade besättningar och högklassig 
materiel är viktiga faktorer för att kunna 
leverera de resultat som uppdragsgivaren 
önskar. 

Internationella 
samarbeten
Ubåt I Västerled (UIV)
Resultat och erfarenheter från UIV kan 
beskrivas utifrån svenska och amerikan-
ska synvinklar och kan även sammanfat-
tas som ett högkvalitativt och kostnadsef-
fektivt övningsutbyte.

Ur ett svenskt perspektiv har övning 
och basering utomlands gett värdefulla 
erfarenheter inför en internationell in-
sats. Vistelsen i USA har gett 1.ubåts-
flottiljen och Marinen nya erfarenheter 
och förmågor/ökade kunskaper avseende 
samband, interoperabilitet och logistik. 
Erfarenheterna från UIV har även veri-
fierat eget taktiskt uppträdande, ubåtens 
materielstatus samt underhållskoncept. 
Att Sverige, som ett av få länder i värl-
den övat med USA på denna mycket 
höga nivå som UIV har inneburit, har 
gett ringar på vattnet samt skapat respekt 
för svenskt ubåtskunnande i USA och i 
omvärlden. UIV har även inneburit att 
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det svenska ubåtsvapnets förmåga blivit 
känd och uppskattad bland våra egna po-
litiska beslutsfattare.

UIV föregicks av det svenska ubåts-
vapnets deltagande i ett antal olika in-
ternationella övningar vilket innebar att 
NATO men även USA blev medvetna och 
fick upp ögonen för det svenska ubåts-
vapnets förmåga. Deltagandet utveckla-
des till ett antal bilaterala ubåtsövningar 
med USA, vilket sedan ledde fram till 
UIV. Under de två år som Gotland övade 
i San Diego så uppnåddes en övningsnivå 
som US Navy aldrig tidigare hade erfarit, 
eller för den delen senare lyckats åstad-
komma, med ubåtar från andra allierade 
nationer. Anledningen till detta var den 
långa tiden som Gotland tillbringade i 
San Diego men även den världsledande 
tekniska nivån som en ubåt av Gotland-
klass befinner sig på.

Första året UIV genomfördes nyttjades 
två besättningar, som roterade ungefär 
var 5:e vecka. När den ena besättningen 
genomförde verksamhet var den andra 
hemma och vilade och förberedde nästa 
rotation. Detta är ett bra exempel på hur 
att skapa uthållighet. Detta kan nyttjas 
inte bara i en internationell operation 
utan även nationellt där besättningarna 
delar på tillgängliga skrov. En sådan ro-
tation av besättningar på en eller flera 
ubåtar skapar operativ handlingsfrihet 
och ökar tillgängligheten på de enskilda 
ubåtarna. Principen har idag redan börjat 
tillämpas inom ubåtsflottiljen men kräver 
ett nytt ”tänk” att inte tillhöra en viss 
ubåt utan en viss besättning.

Erfarenheterna från UIV visar att det 
vid en internationell operation initialt 
krävs en personell kraftsamling för att 
snabbt etablera nödvändig förmåga vad 
avser bas- och underhållstjänst samt an-
dra stödfaciliteter. När etableringen är 

klar kan man minska resurserna till en 
minimal landgrupp. När ökat behov av 
underhåll, eller ännu hellre anpassat un-
derhåll, krävs tar man dit rätt kompeten-
ser och förstärker upp endast under den 
tid som är nödvändig. Detta ökar uthål-
lighet och bidrar även till att verksamhet 
nationellt påverkas minimalt.

Det sammanvägda resultatet från UIV 
var överväldigande positivt, inte bara 
från Sveriges sida utan även från USA:s 
horisont. Resultatet gav också ringar på 
vattnet på den politiska nivån och är en 
av anledningarna till den politiska nivåns 
vilja att bibehålla och utveckla det svens-
ka ubåtsvapnet.

Northern Lights (NoLi)
Northern Lights (NoLi) är namnet på 
exportstödsprojektetet syftande till att 
överföra ubåtskunskap från Sverige till 
Singapore. Kockums AB är huvudleve-
rantör och 1.ubåtsflottiljen stödjer med 
utbildningsinsatser av besättningar. Den 
svenska marinen har sedan lång tid tillba-
ka haft ett mycket fint samarbete med Re-
public of Singapore Navy (RSN). I mitten 
av 90-talet, närmare bestämt 1996, kom 
den första singaporianska besättningen 
som skulle konverteras från sin tidigare 
uppgift ytattack till ubåt. Det projektet 
gick under namnet RIKEN och varade 
från 1996 till 2003. Projektet innebar 
att fyra stycken besättningar (a´ 30 man) 
utbildades, samtidigt som Kockums AB 
byggde om fyra ubåtar typ Sjöormen. 
Dessa döptes till Challenger-class i 
Singapore och var de första ubåtarna som 
Singapore skaffade. Detta föll mycket 
väl ut och Singapores regering bestämde 
att satsningen på ubåtar skulle fortsätta. 
Även denna fortsättning valde Singapore 
att göra tillsammans med Sverige, vilket 
blev projekt NoLi.
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I NoLi ingår en modifiering av två 
stycken ubåtar typ Västergötland och 
utbildning av två Singaporianska be-
sättningar. Modifieringen av ubåtarna, 
exempelvis anpassning till singaporian-
ska vapensystem och tropikalisering står 
Kockums AB för. Utbildningen är ett 
projekt inom 1.ubåtsflottiljen som skall 
pågå under åren 2007 till 2011.

Utbildningen av två besättningar är 
genomförd och den första singaporianska 
ubåten, RSS Archer, har påbörjat prov-
tursverksamhet. Noli är beräknat att av-
slutas under 2011. Sedan 1996 har Singa-
pore på ett målmedvetet och strukturerat 
sätt byggt upp en ubåtsförmåga som är av 
mycket hög klass. 

Detta är ett mycket bra exempel på vad 
ubåtsvapnet lyckats åstadkomma med de 
knappa resurser, framförallt personellt, 
som stått till buds. Återigen är resultatet 
mycket gott och har visat vad ubåtsvapnet 
kan göra även vid sidan av den operativa 
verksamheten. Det är även ett lysande ex-
empel på den flexibilitet som känneteck-
nar ubåtsvapnet. 

Ett exportstödsprojekt som detta där 
ubåtsvapnet stödjer försvarsindustrin 
med utbildning är ett mycket värdefullt 
bidrag till industrin i dess exportaffärer. 
De goda relationer som finns mellan de 
två ländernas ubåtsvapen är givetvis en 
viktig kommunikationskanal som gagnar 
nuvarande och eventuellt nya samarbets-
projekt.

NoLi har i likhet med t.ex. UIV gett 
signaler till den politiska nivån vad 
ubåtsvapnet kan uppnå. 

Övningssamarbete
Internationellt så bedriver 1.ubåtsflottil-
jen operativa samarbeten med ett flertal 
länder i samband med övningar och an-
nan verksamhet. Övningsverksamhet un-

der brittisk eller tysk ledning är numera 
en vanlig företeelse. Inför nästa år kom-
mer även övningsverksamhet tillsam-
mans med Frankrike att genomföras i 
farvattnen utanför Brest.

I september 2010 deltog HMS Söder-
manland i Finska viken i en övning be-
nämnd Nothern Coast. Övningen leddes 
(operational control) av och från Tysk-
land. 

På samma sätt deltog ubåten Uppland, 
tidigare under året, i ubåtsräddningsöv-
ningen Northern Sun i Skottland under 
brittisk operational control. På plats vid 
de olika internationella övningarna har vi 
dock alltid en svensk operativ represen-
tant – liaison officer. Detta är idag inga 
”konstigheter” utan är väl upparbetade 
och etablerade rutiner.

All den erfarenhet som byggts upp 
under det senaste decenniet vad gäller 
internationella samarbeten och övnings-
verksamhet har bevisat att ubåtsflottiljen 
klarar att genomföra internationella in-
satser. Det vi gör utomlands är inte an-
norlunda än vad vi gör nationellt – det 
är dock ett bra kvitto att vi gör rätt saker 
och visar att och vad vi kan. Inte att för-
glömma är att det vi gör nationellt många 
gånger är betydligt svårare och mer av-
ancerat än det vi gör internationellt både 
vad gäller taktik och navigering. Det som 
är mer komplicerat internationellt är lo-
gistiken. Med anledning av att vi inte kan 
nyttja egna baser blir transporter längre 
och komplicerade och ofta fördröjda av 
byråkratiska svårigheter såsom tullruti-
ner m.m.

Att vi visar resultat, vilket vi gör, är 
ytterligare en anledning till att den poli-
tiska nivån valt att bibehålla och utveckla 
ubåtsvapnet.

Ett fortsatt framtida samarbete med 
olika nationer både vad gäller utbild-
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ning och operativ verksamhet är mycket 
troligt och ubåtsvapnet är väl rustat för 
detta och även nya idag okända framtida 
utmaningar.

Ubåtsförmågans fördelar 
för den ”lilla” nationen
”Ett modernt ubåtsvapen är kanske det 
mest verksamma sättet att säkra vårt 
land mot yttre hot av mer omfattande 
karaktär.”2

Ubåtar bidrar med en unik och kraft-
full strategisk påverkan av den maritima 
arenan. Särskilt för en nation som är be-
roende av säkra handelsvägar till sjöss. 
Ubåtar ger en mångfunktionell effekt 
strategiskt, operativt och taktiskt. Ett 
ubåtsvapen sänder en tydlig signal till 
omvärlden om en egen kapacitet för un-
derättelseinhämtning, vilket är en viktig 
del av en trovärdig marin förmåga. Yt-
terligare en del är givetvis den avskräck-
ande effekt en ubåt innebär för en nation 
med illasinnade intressen. Ett hot som 
man aldrig vet var det är eller dyker upp.

Det är detta ”Marina grundförsäk-
ringsskydd”3 som ubåtsförmågan utgör 
en viktig del av. Det ökade behovet av 
att skydda det egna men även det globala 
samhällets flöden av varor, tjänster, en-
ergikällor och människor där Östersjöns 
betydelse är vital för våra nationella in-
tressen förstärker behovet av en egen 
ubåtsförmåga. 

Det framtida ubåtsvapnet kommer 
även i fortsättningen ha fokus på natio-
nella insatser men kommer att delta i 

2. Svenska dagbladet, Brännpunkt, 2010-04-11, 
Sten Tolgfors, Försvarsminister 
3. Konteramiral Sten Swedlund, Sjöförsvar och 
Luftförsvar – morgondagens militära ”grund-
försäkringsskydd”. Särtryck ur Kungl Krigsve-
tenskapsakademiens handlingar och Tidskrift 
1/94, s 59 – 65.

internationella övningar och samarbeten 
för att, då den politiska nivån så bestäm-
mer, även kunna genomföra en interna-
tionell insats.

Sammanfattning och 
slutsatser
Ubåtsvapnet är en del av kärnan i det 
svenska försvaret. De svenska ubåtarna 
kan verka nationellt och internationellt. 
Den tekniska förmågan och personalens 
kompetens är mycket hög. Samarbeten 
med andra nationer både i samband med 
övningar och i formen av exportstöd har 
gett ett kvitto på ubåtsvapnets förmåga 
internationellt. 

Statsmakterna har insett ubåtsvapnets 
betydelse och anskaffningen av nya ubå-
tar (NGU) och halvtidsmodifieringen av 
Gotland-klassen lägger grunden för en 
fortsatt utveckling och vidmakthållande 
av ubåtsvapnet.
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Ledamoten
SVERKER LINDHOLM

Kommendörkapten Sverker Lindholm är Projektledare 
Ubåt, med ansvar för bland annat ubåtsprojekteten 
A 26 och halvtidsmodifiering av ub typ Gotland, vid 
Försvarets Materielverk. 

Projekt NGU, Nästa Generations Ubåt, ett 
nationellt kompetensutvecklingsprojekt
Inträdesanförande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde 
i Stockholm den 29 september 2010.

Projekt NGU, Nästa Generations Ubåt, beskrivs vanligtvis i tekniska, ekonomiska 
eller operativa/taktiska termer. Det är områden som attraherar och väcker debatt 
och diskussion inom olika grupper ur samhället. I denna artikel vill jag lyfta fram 
ett område som mer sällan omtalas i större sammanhang men som är aktuellt och av 
största vikt för både detta projekt samt kommande större marina anskaffningspro-
jekt; säkerställande av nationell kompetens inom undervattensteknikområdet och i 
förlängningen för hela det marina området.   

Perioden 2010-2020
Den kommande tioårsperioden står i bjärt 
kontrast med den tidigare tioårsperioden, 
vilken innehöll tvekan och flera osäker-
heter rörande undervattenssystemets 
vara och utveckling. 

Riksdagen har nu fattat beslut om 
byggnation av två ubåtar typ NGU. ”An-
skaffningen syftar, tillsammans med ett 
förslag att halvtidsmodifiera två ubåtar 
av Gotlandsklass, till att långsiktigt säkra 
ubåtsförmågan samt möjliggöra ett fram-
tida beslut om vidmakthållande genom 
livstidsförlängning till 2035 eller längre. 
En förnyad prövning av och beslut om 
hur ubåtsförmågan ska vidmakthållas – 

genom livstidsförlängning av ubåtar av 
Gotlandsklass eller genom nyanskaff-
ning – förutses ske omkring 2020”.1 

I början av nuvarande tioårsperiod sker 
dessutom en genomgripande lednings-
systemmodifiering av fyra ubåtar och un-
der hela perioden skall vidmakthållandet 
av befintliga ubåtssystem och ubåtsrädd-
ning säkerställas. 

Parallellt med dessa anskaffningar 
genomför Försvarsmakten transforme-
ringen från ett värnpliktsförsvar till ett 
”yrkesförsvar” med ett alltmer ökat in-
slag av internationell verksamhet. Vidare 
kommer Försvarets materielverk att för-

1. Vårtilläggsbudget för 2010 (prop. 2009/10:99).
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ändras genom FMV 20122, syftande dels 
till en rationellare myndighet dels till att 
säkerställa att FMV innehar rätt kompe-
tensbas inför framtiden. 

FMV har på projektnivå samlat all 
ubåtsrelaterad produktion inom ramen 
för Program ubåt. Syftet med detta är 
att erhålla en rationell produktion i nära 
samverkan med FM så att FMV behov av 
tillgång till befintliga ubåtar minimeras. 
Inom Program ubåt är också huvuddelen 
av FMV undervattenskompetens samlad.  

Integrerad materiel-
ledning, IML
Inför riksdagsbeslutet rörande NGU ge-
nomfördes en omfattande beredning av 
undervattensområdet inom det tidigare 
myndighetsgemensamma3 beredningsor-
ganet IML.4 Beredningen resulterade i en 
gemensam handlingsplan avseende ”un-
dervattensområdet utifrån ett teknik- och 
materielförsörjningsperspektiv. Hand-
lingsplanen skall hantera myndigheter-
nas verksamheter som påverkar området 
i ett livscykelperspektiv, inklusive myn-
digheternas agerande mot industrin och 
andra nationer”.5 De övergripande målen 
för handlingsplanen är:
• Operativa tillgängliga ubåtssystem 

för Försvarsmaktens behov över ti-
den.

• En kostnadseffektiv och långsiktig 
hållbar försörjningslösning inom   

2. FMV Handlingsprogram 2012
3. Försvarsmakten, Försvarets materielverk, To-
talförsvarets forskningsinstitut
4. Det myndighetsgemensamma beredningsor-
ganet IML, som bildades under år 2007 är nu-
mer avvecklat och samarbete mellan myndighe-
terna sker mer i ordinarie ”linje” 
5. C IML ställningstagande,  Handlingsplan 
för Undervattensområdet 2010-03-31, IML 09-
006.6

undervattensområdet.6

Beredningen har också identifierat ett an-
tal medel och metoder för att uppnå ovan 
angivna mål. Dessa medel och metoder 
spänner över flera områden såsom or-
ganisatoriska, samverkansmässiga mel-
lan försvarsmyndigheterna, förvaltnings-
och affärsmässiga, metoder för kostnads-
effektiva lösningar, materielförsörjnings-
lösningar samt tekniska och kompetens-
försörjningsmässiga frågor. 

Beredningen lyfter tydligt fram beho-
vet av nationell långsiktig kompetensför-
sörjning inom undervattensområdet som 
ett särskilt område. Vidare pekar bered-
ningsresultatet indirekt på kompetens-
försörjningsbehovet inom ett flertal av de 
områden som är omnämnda i handlings-
planen. Beredningen förslår bl.a. som 
direkta åtgärder inom kompetensområdet 
följande:
• Samordning av försvarsmyndighe-

ternas kompetenser genom inrättande 
av en Funktionsledning UV inom FM 
och ett integrerat projektteam, IPT 
NGU, inom FMV. 

• Utveckling och utnyttjande av exis-
terande myndighetskompetenser så 
att bl.a.;

 - Förmågan att leda, upphandla 
och till del genomföra teknik-, 
materiel- och logistikförsörjning 
vidmakthålls

 - Anskaffning och vidmakthål-
lande av NGU för FM behov är 
genomförbart

 - Internationella samarbeten av-
seende FoU och program NGU 
kan genomföras.

• En minsta kompetensvolym vid den 
i Sverige verksamma örlogsvarvs-

6. Ibid.
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industrin.7

• Långsiktigt återrekryteringsbehov 
infattande även utbildningar vid uni-
versitet och högskolor.  

Uppgifter och mål för 
FMV projekt NGU
Förutom huvuduppgiften att anskaffa två 
ubåtar typ NGU skall projektet i linje med 
riksdagsbeslutet och förslagen i IML-be-
redningen bidra till att långsiktigt säkra 
ubåtsförmågan och skapa en handlings-
frihet rörande framtida beslut rörande 
vidmakthållande eller nyanskaffning. 
Dessa två tilläggsuppgifter sammanfat-
tas enligt nedan:
• Säkerställ nödvändig kompetens för 

kostnadseffektivt vidmakthållande 
av ett nationellt ubåtssystem över 
tiden.

• Utveckla och dokumentera delsys-
temprinciper och metoder så att 
utnyttjande även för befintliga och 
kommande ubåtar blir så effektivt 
som är praktiskt möjligt och rimligt.

FMV projekt NGU utveckling och tolk-
ning av tilläggsuppgifterna beskrivs 
nedan. 

Kompetens för vidmakt-
hållande över tiden
Vidmakthåll beställarkompetens:
FMV:s tekniska kompetens för ubåtsan-
skaffning skall vidmakthållas innebä-
rande bland annat att fördjupad system-
kunskap samt en uppdaterad prisbild för 
såväl viktigare delsystem som komplett 
ubåt skapas. Uppbyggd systemkunskap 
skall kunna nyttjas även vid vidmakthål-

7. Ibid.

lande och uppgradering av befintliga ubå-
tar liksom vid förvaltning och utveckling 
av FMV:s modelleringsverktyg för ubåts-
prestanda och ubåtsdesign.

Vidmakthåll leverantörskompetens: 
Genomförande av projektet skall säker-
ställa och vidareutveckla kunskap med 
avseende på kommersiellt genomförande 
av ubåtsprojekt, systemdesign och sys-
temintegration för komplett ubåt samt 
framtagande av produktionsunderlag och 
genomförande av produktion av ubåtar.

Säkerställ fortsatt nationell forskning 
och teknikutveckling inom det mili-
tära undervattenssystemområdet: 
En kunskapsbas för fortsatt generell tek-
nisk utveckling av undervattenssystem 
hos såväl myndigheter som företag och 
institutioner skall vidmakthållas

Denna tilläggsuppgift har idag erhållit 
en helt annan tyngd, än när den ursprung-
ligen skrevs. Uppgiften bör idag ses i ske-
net av de frågor och utmaningar rörande 
personalförsörjning och balansen mellan 
uppgifter och resurser som Jonas Hag-
gren respektive Mikael Wendel lyfter 
fram i sina artiklar8 i TiS. 

Utveckla effektiva delsystem-
principer/metoder för befint-
liga och kommande ubåtar
Exempel på delsystem, för uppbyggnad 
av system av system så att följande del-
systemsutvecklingar kan användas för 
både befintliga ubåtar som för NGU är: 
• Stirlingsystemutveckling 

• Ny torndesign inklusive högsjösluss 
8. Personalförsörjning av framtidens ubåtsva-
pen – Utmaningar och möjligheter, Tidskrift i 
Sjöväsendet nr 2 2009, Förändringsarbete och 
balansen uppgifter – resurser, Tidskrift i Sjövä-
sendet nr 3 2009.
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• Mastintegration med viss relaterad 
komponentanpassning i form av opt-
ronik, radar och antenner 

• Öppna gränssnitt inom ledningssys-
temet 

• Ny logistiklösning inkl. långsiktigt 
vidmakthållande 

• Uppdaterade projekterings- och kon-
struktionsanvisningar medförande 
att nyvunnen kunskap inom detta 
teknikområde kan användas i design- 
och produktionsfaserna. 

I stort innebär denna uppgift överföring 
av konkreta tekniklösningar, studieresul-
tat, arbetssätt mm mellan de olika ubåts-
systemen. Denna uppgift fordrar ett nära 
samarbete mellan försvarsmyndigheter-
na och industrin. Inom ramen för lösan-
det av denna tilläggsuppgift ianspråktas 
många av de s.k. ”kärnkompetenser” 
som finns inom dessa respektive deltek-
nikområden.   

Utmaningar
Undervattensområdet står inför betydan-
de anskaffningar inom den kommande 
tioårsperioden inom ramen för en kontext 
som präglats bl.a. av förtida avgångar 
som resultat av FB 04 och ubåtsprojekt 
Vikings avslut för ca tio år sedan samt en 
ojämn fördelning av kompetenser. För-
delningen är ojämn såväl internt mellan 
försvarsmyndigheterna såväl som mellan 
försvarsmyndigheterna och industrin. 
Initialt påverkas kontexten vidare av så-
väl FM som FMV pågående förändrings-
arbete. Till detta kan industrins pågående 
rekryteringsarbete adderas, vilket på kort 
sikt påverkar industrins arbete, när ny 
personal introduceras.

Utveckling och återrekrytering av 
nödvändiga kompetenser tar tid och kraft 

från såväl pågående förbandsproduktion 
som pågående ubåtsproduktion vid FMV. 
Det tar också tid innan alla aktörer inklu-
sive universitet och högskolor, har kom-
mit igång med utbildning och återrekry-
tering av nödvändiga kompetenser.  

Den nationella satsning som nu görs 
inom undervattensområdet är mycket 
omfattande och kommer att innebära en 
betydande ansträngning för de personer 
som idag upprätthåller den nödvändiga 
kompetensen. Detta i sin tur ställer krav 
på förståelse och mognad hos respektive 
försvarsmyndighets/industris personal-
avdelningar bl.a. avseende personalpla-
cering, möjlighet till karriär, direkt be-
fordran och ”lönekarriär”. 

Denna stora satsning inom UV-områ-
det kommer att beröra andra än dem som 
inte direkt är inbegripna i detta arbete. 
Effekterna av att någon del av en organi-
sation växer när andra delar måste skära 
ner får inte underskattas. Det är svårt att 
växa i en krympande organisation. Det är 
en stor utmaning för försvarsmyndighe-
terna att få med alla medarbetare på tåget 
och etablera acceptans samt ömsesidig 
respekt mellan olika delar av respektive 
organisation. 

Det är också en stor utmaning att få 
med mellanchefsnivån, som emellanåt 
i sin ambition att göra ett korrekt arbete 
eller beroende på dagliga prioritering-
ar, inte ser eller kan förväntas se, vilka 
konsekvenser olika detaljbeslut eller av-
saknad av beslut inom framför allt per-
sonalområdet får för inverkan på huvud-
uppgiften.  

Modifieringar skall också göras på be-
fintliga ubåtssystem som samtidigt är de 
system vilka upprätthåller den operativa 
förmågan. Detta ställer krav på att per-
sonella och materiella resurser finns till-
gängliga även för dessa system. Under-
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stundom riktas fokus för mycket på NGU 
medan befintliga ubåtssystem inte får den 
uppmärksamhet som erfordras.   

Den föreslagna samordningen av tre 
myndigheters kompetenser ställer krav 
på att beslut rörande personal kan fattas 
och på att avtal inom området som un-
derlättar denna samordning kommer på 
plats.  

Den totala satsningen som nu görs 
inom UV-området, i kombination med 
en bibehållen operativ förmåga, ställer 
mycket stora krav på ett vidmakthållande 
av nuvarande kompetens och ett långsik-
tigt kunskapsuppbyggande bl.a. genom  
rekrytering och universitetsutbildning. 
En rekrytering som kräver att det är rätt 
person som anställs för att inte i onödan 
spräcka personalramar p.g.a. felrekryte-
ring. Personalförsörjningen inkl. rekry-
tering torde vara den största utmaningen.

Möjligheter
Ett stabilt underlag för de kommande tio 
årens utveckling inom UV-området är 
lagd. De nödvändiga politiska besluten 
är tagna och nu är det upp till försvars-
myndigheterna och industrin att förvalta 
denna stora möjlighet. Nu när grunden 
är lagd för den långsiktiga utvecklingen 
kan respektive myndighet starta en för-
ankringsprocess, så att alla medarbetare 
uppnår förståelse inte bara för huvudupp-
giften, anskaffningen, utan också för de 
övergripande målen för projekt NGU.  

Försvarsmyndigheterna har genom 
IML-beredningen tagit ett grepp om be-
hovet av åtgärder och förslag till lösning 
av dessa genom tydliga förslag till beslut 
inom respektive organisation. På kort 
sikt kan försvarsmyndigheterna använda 
sig av befintliga anställningsverktyg för 
att uppnå en samordning av respektive 
myndighets kompetenser inom detta om-

råde. På längre sikt finns en god potential 
att genom förändring av avtalen mellan 
myndigheterna skapa en enkel och tydlig 
gemensam personalhantering av dessa 
kompetenser. 

En gemensam personalhantering ger 
tillfälle att inventera befintliga gemen-
samma kompetenser och därmed möj-
lighet till en långsiktig återrekrytering 
och säkring av nödvändiga kompetenser. 
Med en myndighetsgemensam bild av 
behovet bör beslutsvägar och beslutstider 
avsevärt kunna reduceras inom personal-
tjänsten. Medarbetarnas mer personliga 
strävande och utveckling kan i och med 
detta underlättas genom att tre myndig-
heter kan erbjuda arbetsuppgifter och 
karriärmöjligheter inom ramen för det 
nationella projekt NGU. 

Industrin har med anledning av projekt 
NGU genomfört en genomgripande lång-
siktig inventering av kompetensbehovet. 
Delar av resultatet av denna inventering, 
tillvägagångssätt och erfarenheter av in-
venteringsprocessen, torde vara av stort 
intresse för myndigheternas respektive 
personalavdelningar. 

Då projekt NGU är en betydande na-
tionell investering finns utsikter för att 
skapa en med industrin gemensam lång-
siktig kompetensförsörjning inom UV-
området. Dessutom går det att lätta på 
bördan för vissa myndighetskompeten-
ser, vilket bör övervägas, genom att vissa 
delar av detta teknikområde eller exem-
pelvis vidmakthållandeåtgärder helt kan 
lyftas till industrin.  

De kompetenssatsningar som nu görs 
inom UV-området skall på sikt komma 
andra marina teknikområden till del. 
Detta gäller även för de verktyg och avtal 
som nu skapas inom personalområdet. En 
erfarenhets- och kunskapsbank bör byg-
gas upp för att underlätta denna trans-



365

ferering.
Då FMV har samlat den ubåtsrelatera-

de produktionen och tillhörande kompe-
tenser inom Program Ubåt, uppstår möj-
ligheten till kunskapsöverföring mellan 
de olika ingående projekten. Det relativt 
stora projektet Ledningssystemsmodifie-
rig av ubåt hinner löpa igenom alla pro-
jektfaser innan HTM9 Gotland och NGU. 
Detta gör att erfarenheter och kompetens 
byggs upp inför genomförandet av HTM 
Gotland och NGU. De ingående projek-
ten växer efterhand i storlek och de min-
dre projekten kan med fördel användas 
vid inskolning/utbildning av nyrekryte-
rad personal inför NGU. 

Nyanställd personal bör beredas möj-
ligheten till växeltjänstgöring hos de oli-
ka myndigheterna och eventuellt också 
hos industrin. Ett traineeprogram bör 
9. HTM, Halvtidsmodernisering 

skapas för att underlätta denna växel-
tjänstgöring och för att ge den ett tydligt 
innehåll och mål.   

Vägen framåt
Ett säkerställande av nationell kompe-
tens inom undervattensteknikområdet 
innehåller många utmaningar, men också 
många möjligheter, för att kunna lyckas. 
Flera av de nödvändiga pusselbitarna är 
på plats såsom tydliga beslut från stats-
makterna. Vidare finns tydliga inrikt-
ningar och förslag på beslut från den 
exekutiva nivån från försvarsmyndighe-
terna10 och på lägre nivåer börjar optimis-
men och tron på framtiden spira. Dock är 
det för tidigt att slå sig till ro i tron att allt 
kommer att lösas sig av sig självt. Utma-

10. IML beredningens förslag, Handlingsplan 
för Undervattensområdet 2010-03-31, IML 09-
006.6

Artist impression av NGU. Källa: Kockums
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ningarna ovan är alltjämt krävande och 
fordrar engagemang och arbete.    

Flera av de frågeställningar som Mi-
kael Wendel diskuterar i artikeln ”För-
ändringsarbete och balansen uppgifter 
– resurser”11 är en del av vår vardagliga 
arbetsmiljö. Klarar vi av att lösa ställda 
uppgifter med hänsyn till tillgängliga 
resurser? Vad skall väljas bort? Och hur 
skall detta göras? Är det någon som är 
överbelastad? Dessa är exempel på frå-
gor som vi dagligen brottas med. Mikael 
Wendel poängterar också vikten av ett 
noggrant utfört förarbete inför omorga-
nisationer som en nödvändighet för att 
kunna etablera balans mellan uppgift 
och resurs. Dessutom framhåller Mikael 
Wendel ett långsiktigt ansvarstagande 
från dem som genomför ett förändrings-
ändringsarbete så att balans och harmoni 
kan uppstå mellan uppgifter och resurser. 

Jonas Haggren lyfter tydligt fram krav 
på rekryteringsarbetet och på perso-
nalförsörjningssystemet.12 Även om ut-
gångspunkten för dessa krav är sprungen 
från kravet på operativ förmåga kan de 
appliceras även inom utvecklings- och 
anskaffnings området. Huvudbudskapet 
är en sammanhållen ”marinstrategi för 
rekrytering och personalförsörjning” un-
der en kompetent och stark ledning.
Vidare påpekar Jonas Haggren behovet 
av samverkan mellan försvarsmyndighe-
terna och på behovet av ett effektivt per-
sonalförsörjningssystem.

Projekt NGU tillsammans med andra 
parallellt pågående marina projekt inne-
bär en stor utmaning för hela nationen 
Sverige. Ansvaret för att lösa uppgiften 

11. Förändringsarbete och balansen uppgifter – 
resurser, Tidskrift i Sjöväsendet nr 3 2009
12. Personalförsörjning av framtidens ubåtsva-
pen – Utmaningar och möjligheter, Tidskrift i 
Sjöväsendet nr 2 2009

ligger på försvarsmyndigheterna. Den 
första och kanske viktigaste deluppgif-
ten är att säkerställa kompetensen inför 
detta/dessa åtaganden. Med beaktande av 
ovanstående kan tågordningen vara som 
följer:
• Säkra nuvarande UV- kompetens vid 

försvarsmyndigheterna

• Utveckla kompetenserna och påbörja 
rekrytering 

• Få igång en rotation av kompetenser 
mellan myndigheterna och eventuellt 
i en framtid även med industrin, uni-
versitet och högskolor

• Vidarutveckla kompetenserna genom 
väldefinierade utvecklingsplaner

Mer utvecklat kan tillvägagångssät-
tet vara enligt nedan. De som utses till 
funktionsföreträdare UV FM respektive 
ledare för IPT13 NGU FMV bör beredas 
möjlighet att kvarstanna i befattning 
under lång tid. Då kan de ta ansvar för 
det kommande samarbetet och den/det 
organisation/arbetssätt som därmed eta-
bleras. Den första, och kanske till en bör-
jan enda, uppgiften bör vara att fokusera 
på kompetensförsörjningen. Även om 
tiden är knapp så bör dessa företrädare 
ges möjligheten till att genomföra ett 
grundligt förarbete innan några genom-
gripande förändringar tar vid. Uppgif-
ten skall lösas med bibehållen operativ 
förmåga och med målet att skapa balans 
mellan uppgifter14 och resurser. Resulta-
tet av detta arbete bör utmynna i en för-
svarsmyndighetssammanhållen strategi 
för rekrytering och personalförsörjning 
inom UV-området under en gemensam 
13. Integrerat projekt team
14. Avser alla uppdrag inom UV-området ex, 
NGU, HTM Gtd, LS-mod, Vidmakthållande 
mm
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kompetent och tydlig personalledning. 
Med en sådan strategi undanröjs flera av 
de hinder som idag finns för ett effektivt 
nyttjande av de myndighetsgemensamma 
kompetenserna. Respektive arbetsgivare 
erhåller genom detta arbete också en in-
ventering av befintliga kompetenser och 
behovet av rekrytering, på kort och lång 
sikt, blir tydliggjord. Därigenom under-
lättas styrning och planering av personal-
tjänsten. För att underlätta förankrings-
arbetet inom respektive myndighet bör 
denna gemensamma strategi också vara 
en naturlig del av respektive myndighets 
personalförsörjningsstrategi. 

När den gemensamma personalför-
sörjningsstrategin är på plats går det att 
bygga upp en myndighetsgemensam 
”personalpool” med en unik personal-
ram. Tydliga och enkla regler för inträde 
respektive utträde ur denna ”pool” skall 
finnas. Personalrotation, in och ut ur 
”poolen” allt eftersom behoven föränd-
ras för projekten och för att säkerställa 
den operativa verksamheten eller för att 
säkerställa andra myndighetsbehov, skall 
vara välplanerad. Denna rotation måste 
upplevas som en naturlig del av verk-
samheten. Personalförändringar inom 
”poolen” skall vara lätta att genomföra. 
Det är väsentligt att stor vikt läggs vid 
kvalitén i rekryteringsarbetet och i hur 
introduktionsarbete av nya medarbetare 
görs. Initialt går det att nyttja de befint-
liga anställningsverktyg för att få ”poo-
len” på plats. Långsiktigt erfordras med 
all säkerhet förändringar i samverkans-
avtal mm.  

Med en gemensam personalhantering 
kan många av ovan nämnda utmaningar 
lösas, exempelvis rekrytering, belastning 
på nuvarande kompetenser, förankrings- 
och förståelsefrågor inom respektive 
myndighet, mellanchefers situation mm. 

De ovan nämnda möjligheterna kan till-
varatas genom detta arbete. Speciellt bör 
möjligheten till traineeprogram tillvara-
tas.     

Med en sammanhållen kompetens-
grupp underlättas också kompetensöver-
föring till andra projekt, såväl inom som 
utom UV-området. Även de redskap som 
etableras avseende personaltjänst och de 
erfarenheter som vinns skall gå att över-
föra till andra områden.

Genom tillskapandet av en gemensam 
”personalpool” tydliggörs anställnings-
villkor och regler för alla medarbetare 
och en långsiktig planering av arbetsupp-
gifter och utveckling för varje individ 
kan göras. Med en gemensam ”pool” går 
det också att skapa en tydlig och naturlig 
tillhörighetskänsla till ”poolen” för med-
arbetarna vilket stärker medarbetarnas 
engagemang vid lösandet av huvudupp-
giften. Ansvar för individens utveckling 
och karriärmöjligheter skall tillvaratas 
av den gemensamma personalledningen 
i nära samverkan med respektive bot-
tenanställningsmyndighet. 

För att klara de långsiktiga målen avse-
ende en nationell UV-kompetens behöver 
på sikt också industrin, universitet och 
högskolor omfattas av en nationell perso-
nalförsörjningsstrategi. I detta arbete får 
myndigheterna inte vara främmande för 
att lyfta ut hela teknikområden eller t.ex. 
ansvar för vidmakthållandefasen genom 
etablering av vidmakthållandeavtal med 
industrin.   

Slutsatser 
• Projekt NGU tillsammans med paral-

lella marina projekt innebär en stor 
möjlighet för försvarsmyndigheterna 
att säkerställa nationell kompetens 
inom UV-området.
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• Säkerställande av nationell kompe-
tens inom undervattensteknikområ-
det är en förutsättning för att Sverige 
skall ro iland dessa projekt.

• En försvarsmyndighetsgemensam 
strategi för personalförsörjning är 
grundbulten för att åstadkomma en 
långsiktig och säker kompetensför-
sörjning.

• Inrättande av en försvarsmyndig-
hetsgemensam personalledning är en 
framgångsfaktor. 

• Kvalité i rekryteringsarbete och in-
troduktion av nya medarbetare är 
största betydelse.

• Medarbetarnas engagemang och 
drivkraft är beroende av en tydlig 
personalledning som också tillvara-
tar de individuella målen och kraven.

• På sikt bör en nationell personalför-
sörjningsstrategi skapas som inne-
fattar industrin och Universitet och 
högskolor.
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