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Robotsystem 15:s påverkan på den svenska ytstridstaktiken 

 
 

Sammanfattning: 

Sveriges ytstridskrafter hade länge en förmåga att hävda sig mot fiendens stridskrafter ute till havs 
på 1950- och 60-talen. Nedrustningsprogrammet av försvaret på 1960-talet innebar att 
teknikutvecklingen bromsade upp och flottans större fartyg kryssare, fregatter och jagare skulle 
bytas ut till en lätt flotta med små snabba enheter. Detta resulterade i att flottans taktik anpassades 
till ett tillbakadraget uppträdande längs med kustbandet och inom skärgården. Svenska officerare 
bevittnade på när Sovjetunionen rustade upp och utvecklade nya vapen och fartyg med robotar av 
högsta kvalité i Östersjöområdet. Detta hot medförde att officerarna i flottan ville satsa på ett 
långräckviddigt vapen för att bli mer jämbördig mot fiendens styrka ute till havs. 

Resultatet blev en svenskutvecklad sjömålsrobot, Robotsystem 15 (RBS 15), som infördes i 
marinen i början av 1980-talet. RBS 15:s höga kvalité och förmåga medförde en satsning på 
utvecklingen av flera tekniska kringutrustningar som behövdes för att fulländat utföra en 
sjörobotstrid.  

Studiens syfte är att studera RBS 15:s införande i den svenska flottan och vilken påverkan detta 
hade på taktiken. Fallet RBS 15 prövas utifrån hypoteser grundade från teorier om hur tekniken 
påverkar taktiken. Tekniken påvisas påverka taktiken via de hypoteser som bestyrks i studien. 
Slutsatser från studien är att RBS 15 påverkade taktiken genom att den: möjliggjorde ett offensivt 
handlande, initierade utvecklingen av nya tekniska resurser och var den avgörande faktorn för att 
den marina organisationen medvetet ville utveckla ytstridstaktiken. Den nya förmågan innebar en 
markant skillnad i det svenska taktiska uppträdandet. Flottans ytstridskrafter tillämpade ett mer 
framskjutet uppträdande och kunde bestrida fiendens kontroll till sjöss. 

Nyckelord:  

Robotsystem 15, teknikens påverkan på taktiken, taktikutveckling, tekniska system. 
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The impact of RBS 15 on Swedish naval tactics 

 

Abstract: 

During the 1950’s and 1960’s Sweden’s surface warships had an ability to match enemy forces at 
sea. The disarmament of the Swedish Defense in the 1960’s implied a retardation of technique 
development and major warships like cruisers, frigates and destroyers were planned to be changed 
to a lighter fleet consisting of small, fast units. The result of this change was that the Navy tactics 
were adjusted to a retired behavior. Swedish officers witnessed the rearmament of the Soviet 
Union that developed new weapons and vessels with high class long-range anti-ship missiles in 
the Baltic Sea region. The consequence of this threat was that the naval officers wanted to develop 
a long-range weapon to equal enemy forces at sea.  

The result was a Swedish innovation of an anti-ship missile system (RBS 15) which was 
introduced in the Swedish Navy in the beginning of the 1980’s. RBS 15’s high quality and ability 
also implied a development of several peripheral technical equipments that were necessary for 
perfection in naval missile combat. 

The aim of the current study is to clarify whether or not the introduction of RBS 15 into the 
Swedish Navy was affecting tactics. The case RBS 15 is tested by hypotheses outgoing from 
theories how technologies affect tactics. It is demonstrated that the technologies affect tactics from 
the hypotheses that are confirmed in the study. Conclusions from the study are that the RBS 15 
affected tactics since it: Facilitated to take offensive action, initiated development of new technical 
resources and was the crucial factor implementing that the naval organization decided to develop 
the tactics for the new Swedish surface warships. This new capability implicated a marked 
difference in the Swedish tactical behavior at sea. Naval warships were applying a more offensive 
tactic and had the ability to fight the enemy’s control of the sea.       

Key words: 

Long-range anti-ship missile system (RBS 15), technologies affect tactics, development of tactics, 
naval technical systems. 

 
 

 
 

 

 



Flkd Henrik Söderqvist                                                                                              2011-06-10 
OP 08-11 
FÖRSVARSHÖGSKOLAN     3(42) 
 

Innehållsförteckning 
 

1. Inledning ........................................................................................................ 4 

1.1  Syfte och frågeställningar ................................................................................................ 5 

1.2  Avgränsning .................................................................................................................... 6 

1.3  Centrala Begrepp ............................................................................................................. 6 

1.3.1 Teknik ........................................................................................................................ 6 

1.3.3 Taktik ........................................................................................................................ 6 

1.4  Metod .............................................................................................................................. 7 

1.5  Material och Källkritik .................................................................................................... 8 

1.6  Tidigare forskning ........................................................................................................... 9 

1.7  Disposition .................................................................................................................... 10 

2.  Historisk bakgrund ...................................................................................... 10 

2.1 Hotbild ............................................................................................................................ 11 

3. Teori ................................................................................................................ 13 

3.1 Taktisk målbild under Kalla kriget ................................................................................. 13 

3.2 Taktisk och teknisk samverkan ...................................................................................... 14 

3.3 Tekniken påverkar taktiken: Örlkn Erik Öhrns modell .................................................. 15 

4. Empirisk analys ............................................................................................. 19 

4.1. Empirisk bakgrund ........................................................................................................ 19 

4.1.1 Taktisk och Operativ skillnad ................................................................................. 19 

4.1.2  Ifrågasättande av svensk marintaktik ..................................................................... 21 

4.2. Empirisk prövning ......................................................................................................... 22 

5. Analys och diskussion ................................................................................ 34 

6. Källförteckning .............................................................................................. 40 

Bilaga 1 ............................................................................................................... 42 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Flkd Henrik Söderqvist                                                                                              2011-06-10 
OP 08-11 
FÖRSVARSHÖGSKOLAN     4(42) 
 

1. Inledning 
 

Början till planeringen av den nya lätta kustflottan kom till vid revideringen av jagare och 

motortorpedbåtar i början av 1970-talet. Planerna fokuserades på att ha ett väl sammansatt 

ytattacksystem med hög kvalitet. Sverige hade pga. Marinplan 60 (som innebar nedrustning 

och åtstramning av ekonomiska resurser) stannat upp i den tekniska utvecklingen, något som 

drabbade planerna på att förse torpedbåtarna med robotar redan under 1960-talet.1

I mitten av 1970-talet infördes en ny typ av ytstridsfartyg från Norge, patrullbåten av Hugin-

klass. Detta gjordes i syfte att komplettera den uppgraderade torpedbåten, Spica II, för att nå 

acceptabel marin yttäckning.

 Torpeden 

var flottans huvudvapen under 1960 och 1970-talen, vilket gjorde att Sverige låg steget efter 

andra Östersjömariner vapentekniskt sett. 

2

Flottan hade jagarna och deras Robot 08 med en längre räckvidd, ca 80 km. Den tog lång tid 

att avfyra och hade en ganska osäker målsökare med tröghetsnavigering och långsam 

inflygningstid. Utöver det så var det inte tänkt att jagarna skulle verka i ett tidigt skedde ute i 

farvatten förutom under gynnsamma förhållanden.

 Patrullbåten var bestyckad med 6 st. pingvinrobotar (Robot 12) 

och en 57 mm allmålskanon. Den kombinerade förmågan med torpeder och robotar skulle 

effektivisera taktiken i skärgården men deras korta räckvidd på 25 km möjliggjorde inte att 

ytstridskrafterna kunde möta Sovjetunionens sjöstridskrafter utanför kustbandet vid ett 

invasionsanfall.   

3

I slutet på 1970-talet togs ett beslut att införa ett långräckviddigt vapensystem i flottan. Detta 

var en viktig del i kraftmätningen mot de tänkta fientliga sjöstridskrafterna. Marinen hade 

sedan länge upplevt ett behov av långräckviddiga vapen, men utvecklingen av detta 

vapensystem drog ut på tiden. Först i mitten av 1970-talet togs frågan upp på allvar och det 

diskuterades kring att köpa in robotar utifrån, men efter många överväganden bestämdes det 

till slut att marinen skulle få ett svensktillverkat robotsystem.    

 De svenska ytstridskrafterna utgjorde från 

och med Marinplan 60 fram till början av 1980-talet en skärgårdsflotta.  

                                                                 
1 Lindsjö, Ronny (1993) Marinhistoria, Sid. 460 
2 Ibid. Sid. 456 
3 Försvarsmakten (1961) Taktiska Föreskrifter för flottan Del 1 Allmänna Grunder Sid. 19 
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Det vapensystem som tillfördes den svenska marinen var Robotsystem 15, RBS 15. De nya 

tekniska egenskaperna på denna robot var betydligt bättre jämfört med vårt tidigare 

huvudvapen torpeden och patrullbåtarnas Robot 12. 4 Roboten hade lång räckvidd, minst 80 

km, radarmålsökare och en avancerad flygbana.5 Införandet av den svensktillverkade 

långräckviddiga roboten medförde att vi utvecklade en ny sjökrigsplattform, robotbåten. Den 

dåvarande torpedbåten typ Spica II av Norrköping-klass omstrukturerades genom att man 

bytte ut torpedtuberna mot robottuber. Förberedelser hade gjorts för robotinstallationen med 

modernisering av diverse tekniska system ombord. Fartygen försågs bl. a med ny 

spaningsradar och datoriserat stridsledningssystem vilket ökade deras sambands- och 

stridsledningskapacitet.6 ,7

Nu skulle robotbåt, patrullbåt, ubåt och flyg lösa taktiska uppdrag tillsammans. År 1985 

utvecklades ytterligare en plattform: kustkorvetten den tillfördes släpsonar för 

ubåtsjaktuppdrag och på så sätt kunde den verka i alla de maritima arenorna. Övergången till 

den nya ”lätta flottan” med de mindre enheterna: kustkorvett, robotbåt och patrullbåt hade 

trots sin storlek bättre eldkraft i form av längre vapenräckvidd och högre precision än den 

äldre flottan med de större enheterna jagare, fregatt etc. 

 

8

1.1  Syfte och frågeställningar 

   

 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på om och på vilket sätt taktikutvecklingen förändrades vid 

införandet av RBS 15. Forskningen genomförs utifrån teorier om hur tekniken påverkar 

taktiken. 

Frågeställningar som besvaras för att ta reda på om och hur tekniken RBS 15 påverkade den 

taktiska utvecklingen vid införandet av detta system i mitten av 1980-talet: 

• Hur såg det taktiska uppträdandet ut med de tillgängliga ytstridskrafterna i den 

svenska flottan före respektive efter införandet av RBS 15? 

                                                                 
4 Borgenstam, Curt & Nyman, Bo (1985) Attack till sjöss, Sid. 190 
5 Rosenius, Frank (red) & von Hofsten Gustaf (2009) Kustflottan: De svenska 
sjöstridskrafterna under 1900-talet, Sid. 355 
6 von Hofsten, Gustaf & Waernberg Jan ”Örlogsfartyg – svenska maskindrivna fartyg under tretungad flagg.” 
Sid. 246  
 
7 Rosenius, Frank (red) & von Hofsten Gustaf (2009) Kustflottan: De svenska 
sjöstridskrafterna under 1900-talet, Sid. 355 
8 Ibid. Sid. 354 
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• Fanns det några skillnader i det taktiska uppträdandet och i så fall vilka? 

• Var det RBS 15 som var den tekniska förutsättningen till den taktiska förändringen? 

• Hur relaterar dessa resultat till befintliga teorier om tekniken påverkar taktiken?  

1.2  Avgränsning 
 

Jag avgränsar mig till att studera den taktiska utvecklingen i flottan på de ytstridande 

enheterna. Det taktiska uppträdandet jämförs med de sjöstridskrafter vi förfogade över från 

mitten av 1970-talet fram till 1989. Att mäta sjöstridskrafternas förmågor i det taktiska 

uppträdandet mot en och samma hotbild ”Invasionsanfall” är av största betydelse för 

reliabiliteten i studien. 

Studien utgår från den mest prioriterade taktiska verksamheten i invasionsförsvaret på den 

tiden som var att ”I det längsta förhindra att fienden når fram till svenskt territorium”.9

 
1.3  Centrala Begrepp 

 

 

Teknik och taktik är viktiga begrepp som nämns i uppsatsen. Begreppen behöver tolkas och 

förklaras eftersom det förekommer flera olika definitioner av begreppens innebörd beroende 

på vilket område de används i. 

1.3.1 Teknik 
I min studie innebär begreppet teknik fysiska konstruktioner och innefattar användandet av 

dessa, deras egenskaper och vilken effekt de har på omgivningen.  

”Teknik är en fråga om saker och en verksamhet som har ett mål. Det är 
människans metoder att tillfredställa sina önskningar genom att använda sig 
av fysiska föremål.”10

 

 

1.3.3 Taktik 

Eftersom studien handlar om taktikutvecklingen under 1980-talet är det således lämpligt att 

förklara begreppet utifrån flottans reglementsenliga definition på den tiden.     

                                                                 
9  Försvarsmakten (1987) Taktikreglemente för flottan, Stockholm, Chefen för marinen. Sid. 5: 47-48 
10 Berglund, Roger, Eriksson Annelie (2008),Teknik i förskolan och grundskolans tidigare år - finns den?, Sid. 4 
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Taktik enligt Taktikreglemente för flottan 1987: 
 

”Taktik är en sammanfattande benämning på de varierande medel och metoder 
som används för att i varje situation på bästa sätt nå ett bestämt syfte med 
striden och övrig verksamhet som hänger samman med den.” 11

 
1.4  Metod 

 

 

Det första steget i studien är att med kvalitativ textanalys beskriva Sveriges historiska 

bakgrund och hotbild för att läsaren skall få en grundläggande förståelse för hur den taktiska 

och tekniska utvecklingen såg ut fram till införandet av RBS 15. Här beskrivs även vilka 

begränsningar som fanns samt vilka tekniska behov flottan hade.    

Det andra steget beskriver det teoretiska sambandet mellan teknik och taktik utifrån 

reglementen skrivna mellan åren 1961-1987 och en teoretisk modell konstruerad av Erik 

Öhrn. Kvalitativ textanalys innebär att se helheten i texten och att det väsentliga innehållet 

ligger dolt under ytan, varvid det krävs noggrann läsning av texten.12

Öhrn har skrivit en D-uppsats om hur tekniken påverkar taktiken. Genom att beskriva kända 

militärteoretikers teorier om teknikens och taktikens samverkan formulerade han fyra 

hypoteser som prövades i två typfall Stridsbåt 90H och Visbykorvett (se kapitel 3.3). 

 

13

Öhrns modell kommer att värderas och operationaliseras utifrån mina behov när jag ska testa 

mitt fall RBS 15. Operationaliseringen innebär att jag anpassar Öhrns hypoteser så att de 

passar in för den empiriska prövningen. 

 

Det tredje steget blir att empiriskt pröva fallet RBS 15 och om det påverkade den taktiska 

utvecklingen utifrån min (operationaliserade) analysmodell. Innehållet i texten under varje 

hypotes besvarar, utifrån fakta inhämtade från intervjuer, mina frågeställningar: 

• Hur såg det taktiska uppträdandet ut med de tillgängliga ytstridskrafterna i den 

svenska flottan före respektive efter införandet av RBS 15? 

• Fanns det några skillnader i det taktiska uppträdandet och i så fall vilka? 

                                                                 
11 Försvarsmakten (1987) Taktikreglemente för flottan, Inledning 
12 Esaiasson, P, et al, Metodpraktikan, konsten att studera samhälle, individ och marknad, Stockholm, 
Nordstedts förlag, (2007), s 237 
13 Öhrn, Erik, Teknikens påverkan på taktikutvecklingen inom de marina stridskrafterna – ett försök till teori 
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• Var det RBS 15 som var den tekniska förutsättningen till den taktiska förändringen? 

• Hur relaterar dessa resultat till befintliga teorier om tekniken påverkar taktiken?  

 

De två första punkterna utgör en s.k. jämförande fallstudie där jag jämför den svenska flottans 

taktiska utförande före och efter införandet av RBS 15. 

Genom att bygga upp texten under varje hypotes på detta sätt, kommer hypoteserna till sist 

antingen att bestyrka eller vederlägga om RBS 15 påverkade taktiken.  

      

Intervjuerna utgår från s.k. informantundersökning där intervjupersonerna berättar hur 

verkligheten såg ut vid införandet av RBS 15.14

 

 Syftet är att ta reda på vilka faktorer som låg 

till grund för taktikutvecklingens process på den här tiden såsom den tekniska utvecklingen 

och viktiga händelser inom försvarsorganisationen. Jag har intervjuat sex personer som var 

verksamma inom Kustflottan vid införandet av RBS 15 och som besitter kunskap om den 

taktiska utvecklingen under den här tiden. Jag har fått ta del av deras upplevelser, erfarenheter 

och åsikter. 

1.5  Material och Källkritik 
 

Innehållet i kapitel ett, två och tre har samlats in i form av litteratursökningar. Historisk 

bakgrund, hotbild och empirisk bakgrund utgår från marinhistorisk och säkerhetspolitisk 

litteratur.  

Böckerna: Kustflottan, De svenska sjöstridskrafterna under 1900-talet, Marinhistoria och 

Attack till sjöss ger trovärdiga bilder på den svenska flottans utveckling från andra 

världskrigets slut då de är skrivna av författare som varit verksamma inom flottan en längre 

tid och med varierande tjänster. De besitter på så sätt en god överskådlig blick över hur och 

varför flottans utveckling förändrats som den gjort. 

Det säkerhetspolitiska läget i Östersjön mellan Nato och Sovjetunionen beskrivs av tre 

militärhistoriker Göran Andolf, Bo Hugemark och Bertil Johansson från litteraturen In Quest 

of Trade and Security Vol. II. Dessa historiker utgör en bred kunskapsbank och de beskriver 
                                                                 
14 Esaiasson, P, et al, Metodpraktikan, konsten att studera samhälle, individ och marknad, Stockholm, 
Nordstedts förlag, (2007), Sid. 257-258 
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situationen i Östersjön utifrån stormakternas uppträdande och uttalanden om varandra ur ett 

objektivt perspektiv. 

Den empiriska prövningens material inrymmer fakta från samtalsintervjuer. 

Intervjupersonerna är utvalda utifrån deras höga kompetens om flottans utveckling på taktisk 

och operativ nivå under 1970 och 1980-talen. Alla intervjupersoner hade högt uppsatta 

positioner på den tiden och fick därmed en överblick över vilka faktorer som påverkade det 

taktiska uppträdandet. Flera var delaktiga på olika sätt vid införandet av RBS 15, exempelvis 

konteramiral Claes Tornberg som var ansvarig för SKA (Sjö, Kust, Attack robotsystem) -

projektet medan Kommendörkapten Mikael Råman var AO och tillika ManO på robotbåten 

varifrån den första robotavfyrningen gjordes och senare stridsledningsofficer på den första 

robotbåten i kustflottan.  

Variationen av intervjupersonernas arbetsområden under 1970 och 1980-talen är stora vilket 

innebär att de upplevde införandet av RBS 15 från olika synvinklar vilket minskar risken för 

ensidiga svar, varvid validiteten ökar i studien. För att få relevant information och kunna 

besvara samtliga hypoteser intervjuades personer med kunskap om försvarsorganisationens 

utveckling, taktisk och operativ utveckling samt stridsteknikens utveckling inom tidsrymden 

för införandet av RBS 15.      

 
1.6  Tidigare forskning 

 

Det finns mycket få vetenskapligt upplagda studier inom området hur tekniken påverkar den 

taktiska utvecklingen. En av de viktigaste är Örlkn Öhrns uppsats från 2011 (se kap. 3.3) . 

 

Tidigare forskning om taktikutvecklingen på 1950 och 1960-talet gjordes i en C-uppsats 

skriven av Flkd Mathias Gustafson 2010.15

                                                                 
15 Flkd Mathias Gustafson, Svenska ytstridens taktiska utveckling under 1950- och 1960-tal 

 Författaren studerar tre faktorer och dess på 

verkan på taktiken: hotbild, tillgängliga medel och teknik. Två av slutsatserna var att både den 

tekniska utvecklingen och hotbilden var starkt bidragande orsaker till den svenska 

taktikutvecklingen under dessa år. 
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1.7  Disposition 
 
Uppsatsen består av fem huvuddelar; inledning, historisk bakgrund, teori, empirisk analys 

samt analys och diskussion. 

Inledningen innehåller information om studiens huvudsakliga upplägg. I det andra kapitlet 

beskrivs den historiska bakgrunden och hotbilden för att skapa förståelse för den taktiska 

bilden och vilka behov flottan hade vid tiden för införandet av RBS 15. 

 

I det tredje kapitlet beskrivs och operationaliseras den analysmodell som används i den 

empiriska prövningen. Här beskrivs även taktikens och teknikens samverkan i den svenska 

flottan. 

  

Det fjärde kapitlet innehåller förutom den empiriska prövningen även empirisk bakgrund som 

beskriver syftet med införandet av RBS 15 och vilka möjligheter detta system medförde ur ett 

övergripande taktiskt perspektiv. 

 

I det sista kapitlet analyseras och diskuteras RBS 15 möjlighet till att påverka taktiken utifrån 

studiens syfte och frågeställningar.   

2.  Historisk bakgrund 
 

Sedan slutet av 1950- fram till slutet av 1970-talet befann sig Sveriges försvarsmakt i ett 

nedrustningsprogram av ekonomiska skäl. Redan 1958 ville Sverige övergå till en lätt flotta 

för att bibehålla marinens huvuduppgifter: invasionsförsvar, sjöfartsskydd och 

neutralitetsskydd. Sverige kunde både försvara sig mot invasion över landsgränsen och 

territorialvattengränsen på den tiden.  

Sverige hade pga. neutralitet under andra världskriget rustat upp dåvarande resurser bestående 

av kryssare, jagare och fregatter till att vara en jämbördig motståndare mot Sovjetunionen 

men det tog inte lång tid innan nedskärningarna innebar att välja mellan endera av 

försvarsåtgärder.16

                                                                 
16 Lindsjö, Ronny (1993) Marinhistoria, Sid 438 

 Flottan hade blivit så reducerad pga. utrangeringarna av kryssare och stopp 

i teknikutvecklingen, att förmågan att bestrida fiendens kontroll till sjöss och att förhindra 
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fienden från överskeppning till svenskt territorium starkt hade reducerats. Fram till slutet av 

1970-talet minskade försvarsanslagen och detta påverkade flottans utveckling och anskaffning 

av resurser.  

De svenska jagarna var bland de första fartygen i världen efter Sovjetunionen att bestyckas 

med sjömålsrobot under 1950-talet.17

 
2.1 Hotbild 

 På den tiden ansågs den svenska marinen stark och 

kunde svara upp mot de sovjetiska sjöstridskrafterna. Grundstommen i kustflottan sedan 

mitten av 1960-talet fram till övergången till den lätta kustflottan i början av 1980-talet 

utgjordes av jagarflottiljer, bestående av jagare och torpedbåtar. 

 

Hotbilden är en bidragande faktor till hur teknik- och taktikutvecklingen utspelar sig i en 

krigsmakt. Fiendens kapacitet i form av stridskrafter, taktiskt uppträdande och målbild har 

stor betydelse för hur krigsmakter anpassar sina förmågor för att besvara hotet på bästa sätt. 

Hotbilden kombinerat med teknikutvecklingen är två orsaker till hur taktiken förändras.18

Sverige hade sedan krigsslutet och under hela kalla kriget varit neutralt och alliansfritt. Vårt 

lands strategiska läge var som en skiljevägg mellan maktcentra Nato och Sovjetunionen. 

Östersjön var viktig ur flera strategiska synpunkter för Sovjetunionen. De hävdade tidigt att 

huvudsyftet med deras upprustning av försvarsmedel var att försvara sig mot anfall från Nato. 

I Östersjön hävdade de vikten av att försvara mot intrång i Sovjetunionen.

     

19

I slutet av 1970-talet visade Sovjet en offensiv närvaro i Östersjön med större 

landstigningsövningar i Polen.

  

20

                                                                 
17 Von Hofsten, Gustaf & Waernberg Jan (2004), Örlogsfartyg – Svenska maskindrivna fartyg under tretungad 
flagg, Sid. 58 

 Det var av stor vikt att dominera Östersjön och eftersträva 

herravälde till sjöss för att säkerställa transporten av de landstigningsfartyg som skulle sättas 

in mot västländerna i norra Europa vid ett eventuellt invasionsanfall. Försvarskommitén i 

18 Flkd Mathias Gustafson, Svenska ytstridens taktiska utveckling under 1950- och 1960-tal 
19 Rystad Göran, Böhme Klaus-R, Carlgren M Wilhelm (1995) In Quest of Trade and Security: The Baltic in 
power politics, 1500-1990. Volume II: 1890-1990 
20 Rystad Göran, Böhme Klaus-R, Carlgren M Wilhelm (1995) In Quest of Trade and Security: The Baltic in 
power politics, 1500-1990. Volume II: 1890-1990. Sid. 238 
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Sovjetunionen ansåg att man måste inneha Gotland och Bornholm för att kunna säkerställa 

sjötransporterna vid denna landstigningsoperation.21

Redan 1969 hade Sovjetunionen upprättat ett marininfanteriregemente och två 

marininfanteriförband i Östersjöområdet.

  

22 Utvecklingen av landstigningsfartyg av Ropucha-

klass samt ro-rofartyg ökade i mitten av 1970-talet, därmed gjorde den svenska försvarsstaben 

bedömningen att Sovjetunionen hade kapacitet att transportera nästintill hela sitt 

marininfanteriregemente i en omgång vid en eventuell landstigningsoperation.23 Efter 

upprättande av ett brohuvud på motståndarens territorium och påbörjandet av 

överskeppningsfasen hade Sovjetunionen kapacitet att överföra åtta och en halv divisioner 

bestående av tre regementen ur armén med sina transportfartyg.24

Samtidigt utvecklade Sovjetunionen sjömålsrobotförmågan. Nya ytstridskrafter tillkom såsom 

yttattackkorvetten Nanujtka med en bestyckning av 6 sjömålsrobotar typ SS-N-9 SIREN med 

en maxräckvidd på 275 km och radarmålsökare, en av dåtidens främsta sjömålsrobotar i 

Östersjön.

  

25  Svenska flottan ansåg att denna teknik- och resursutveckling utgjorde ett 

allvarligt hot mot sjöstridskrafterna och att tillgången till den svenska sjömålsroboten Robot 

08 inte räckte till.26

 I slutet av 1970-talet riktades skarp kritik från Sovjetunionen mot Natos närvaro och 

Västtysklands upprustning i Östersjön. De ville förbjuda obehöriga Nato-länders närvaro i 

Östersjöområdet. Som ett svar på detta påbörjade Natostyrkor krigsövningar öster om 

Bornholm, vilket ansågs av både Sverige och Sovjetunionen som en provocerande handling 

från västmakterna.

     

27

                                                                 
21 Rystad Göran, Böhme Klaus-R, Carlgren M Wilhelm (1995) In Quest of Trade and Security: The Baltic in 
power politics, 1500-1990. Volume II: 1890-1990. Sid. 241 

 Sovjetunionen svarade med att placera sina Golf-ubåtar innehållande 

nukleära stridsmedel i Östersjöområdet. Detta i ett skede då Sovjetunionen tillsammans med 

västländerna skrivit under det avtal (SALT) som innebar nedrustning av nukleära raketramper 

22 Rosenius, Frank (red) & von Hofsten Gustaf (2009) Kustflottan: De svenska sjöstridskrafterna under 1900-
talet. Sid. 178 
23 Ibid. Sid. 179 
24 Ibid. Sid. 179 
25 Wibring, Jack (1982) Sjömålsrobotar och motmedel mot dessa- Nuläge och utvecklingstendenser, Sid.154 
26 Rosenius, Frank (red) & von Hofsten Gustaf (2009) Kustflottan: De svenska sjöstridskrafterna under 1900-
talet Sid. 179 
27 Rystad, Göran, Böhme Klaus-R, Carlgren M Wilhelm (1995) In Quest of Trade and Security: The Baltic in 
power politics, 1500-1990. Volume II: 1890-1990.  Sid. 248 
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i det Baltiska området.28  Ubåtarnas närvaro gjorde att Östersjön inte längre var en nukleär 

frizon. Sovjetunionens upprustning samt oroligheterna mellan stormakterna i Östersjöområdet 

var en starkt bidragande orsak till Sveriges utformning av den svenska flottan.29

 

Sammanfattning 

 

I slutet av 1970 och början av 1980-talet var ubåtskränkningarna, Sovjetunionens offensiva 

närvaro i Östersjön i form av styrkeuppvisningar med landstigningsövningar och aktivitet 

väldigt nära Sveriges territorialvattengräns några exempel på hotfull aktivitet mot Sverige.    

Två stridsmedel som Sovjetunionen var tidiga med att införa i marinen och ständigt 

utvecklade, redan under 1950-talet, var större landstigningsfartyg för omfattande 

landstigningsoperationer30 samt införandet av sjömålsrobotar på flottans mindre 

ytattackenheter; fregatter, jagare och kryssare.31

3. Teori 

 

3.1  Taktisk målbild under Kalla kriget 
 

Den främsta taktiska verksamheten för flottan var att förhindra fienden från att nå svenskt 

territorium över havet.  

Innan fienden påbörjade en överskeppning måste den behärska herravälde till sjöss. En mer 

nutida benämning är kontroll över maritimt område. Innebörden tagen ur Doktrin för marina 

operationer:  

”Total kontroll över ett maritimt område, i den bemärkelsen att en nations marina styrkor 

helt obestritt kan genomföra operationer var som helst och helt hindra motståndaren från 

                                                                 
28 Rosenius, Frank (red) & von Hofsten Gustaf (2009) Kustflottan: De svenska 
sjöstridskrafterna under 1900-talet Sid. 190. 
29 Lindsjö, Ronny (1993) Marinhistoria, Sid. 447 
30 Rosenius, Frank (red) & von Hofsten Gustaf (2009) Kustflottan: De svenska sjöstridskrafterna under 1900-
talet. Sid. 179 
31 Lindsjö, Ronny (1993) Marinhistoria, Sid. 447 
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att utnyttja havet, kan bara nås genom att förinta en motståndares maritima styrkor, eller 

genom att neutralisera eller undvika dem på något annat sätt”.32

Detta innebar att målet med svenska flottans taktik för att förhindra fienden från att nå svenskt 

territorium var att se till att fienden inte kunde hävda herravälde till sjöss. För att nå det målet 

använde vi oss av termen bestrida fienden kontroll till sjöss. Vilket innebär: 

 

”När en part hindrar sin motpart från att kontrollera ett maritimt område utan att själv 

vilja eller kunna skapa kontroll över området.”33

Ett fientligt invasionsanfall över havet bestod av tre faser: förberedelseskedet, 

överskeppningsskedet och underhållsskedet. Föreberedelseskedet var det mest hotfulla skedet 

mot våra sjöstridskrafter eftersom det var då fiendens uppgift var att slå ut våra 

sjöstridskrafter för att uppnå herravälde till sjöss inom det maritima området, varvid 

transporten av landstigningsförband skulle ske. Det var således även det viktigaste skedet för 

våra stridskrafter att agera.  En överskeppningsfas påbörjades först när herravälde till sjöss 

kunde säkerställas. 

 

 

3.2  Taktisk och teknisk samverkan 
 

I Taktiska föreskrifter för flottan som var flottans taktiska reglemente från 1961 till slutet 

av1970-talet beskrivs hur taktiken skulle utföras i teorin. 

För att uppnå så bra resultat som möjligt mot ett fientligt anfall skulle användandet av flera 

krigföringsprinciper eftersträvas. En aktiv och allsidig krigföring förespråkades vilket 

möjliggjorde ett offensivt handlande. Detta i syfte för att möjliggöra anfall för att uppnå bästa 

försvar. Överraskning, stor rörlighet samt vilseledande åtgärder var förmågor som 

förespråkade ett anfallsföretag. Vilseledning efterlevdes genom att hemlighålla:34

- att vi avser insätta anfall 

  

- när och var anfallet insätts 

- vilka stridskrafter som skall användas 
                                                                 
32 Försvarsmakten (2005) Doktrin för marina operationer, Sid. 49 
33 Ibid. Sid. 50 
34 Försvarsmakten (1961), Taktiska Föreskrifter för flottan Del 1 Allmänna Grunder, Sid. 19 
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Anfallsföretag utgjordes i första hand av ubåtar och motortorpedbåtar. Mineringar skulle 

tidigt placeras i farvattnen eftersom motortorpedbåtarna hade begränsade möjligheter att 

verka så långt ut. Under gynnsamma förhållanden sattes jagare in med Robot 08 i syfte att 

störa och tvinga fienden att använda värdefulla fartyg vid transport av landstigningstonnage.35

Sjömålsrobotstrid enligt Taktiska Föreskrifter för Flottan 1961 

  

 

Robot skulle sättas in på ett avstånd som översteg fiendens torped- och artilleriporté mot de 

fientliga förband som utgjorde huvudmål eller det största hindret för att lösa uppgiften.36

Den taktik som stod beskriven i reglementet före införandet av RBS 15 ansågs på flera sätt 

vara gammalmodig eftersom den var anpassad efter de äldre ytstridsfartygens förmågor. Det 

som var bra med reglementet var att krigföringens grundregler (offensivt handlande, 

överraskning, rörlighet etc.), uppmanades till användning i praktiken.  

 

Roboten skulle sättas in i ett fritt skjutfält för att undvika störande faktorer i robotbanan.  

Robotinsats kunde ske från utgångsläge i skärgårdsbandet med målinformation från 

framskjuten spaning eller egen passiv spaning. 

Den bristande tekniska kvaliteten på Robot 08 under 1970-talet var att den hade låg fart, 

ineffektiv banprofil, dålig precision i målsökaren och att de svenska ytstridskrafterna 

tvingades använda aktiv spaning i strid. Detta medförde att flottan anpassade sin taktik till ett 

tillbakadraget uppträdande.     

 

3.3 Tekniken påverkar taktiken: Örlkn Erik Öhrns modell 
 

Erik Öhrn skriver i sin uppsats om hur det tekniska och taktiska sambandet endast finns 

beskrivet av militärteoretiker utifrån historiska exempel. Det finns en brist på systematiska 

empiriska undersökningar om sambandet mellan teknik och taktik. 

                                                                 
35 Försvarsmakten (1961) Taktiska Föreskrifter för flottan Del 1 Allmänna Grunder Sid. 19. 
36 Försvarsmakten (1971) Taktiska Föreskrifter för flottan Del 3 Fartygs och förbandstaktik, Sid. 25 
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Öhrn utgår från Karl Poppers teori om hypoteser. En hypotes bestyrks och blir mer 

sanningsenlig genom kritisk prövning av denna.37

Öhrn prövar i sin studie sina egenkomponerade hypoteser på två typfall, korvett typ Visby och 

Stridsbåt 90H. Anledningen till att han prövade dessa två var att de var väldefinierade och 

jämförbara. Jämförbara i och med att de utvecklades relativt samtidigt i modern tid och 

väldefinierade för att de är: ”tydliga och välkända exempel på ny teknik”.

 Hans avsikt var att skapa en teori angående 

den kausala kopplingen från tekniken till taktiken och att pröva den inom forskningsområdet 

så att den sedan kunden bekräftas eller vederläggas utifrån nya undersökningar. 

38

Öhrn prövade sina fall utifrån följande hypoteser:

  

39

1. Genom att ny teknik tillämpas med gammal taktik hålls taktiken därmed relativt 

konstant trots den tekniska utvecklingen. 

 

2. Teknikens förmåga att påverka taktiken är beroende av att organisationen redan 

har en form och en struktur för en medveten taktikutveckling. 

3. Om tekniken syftar till att skapa förmåga att undgå upptäckt framför slagkraft och 

stryktålighet, kommer tekniken att förmå utveckla taktiken. 

4. Storleken på det tekniska systemet som utvecklas är avgörande för den påverkan 

på taktiken som tekniken får, genom att enskilda tekniska förändringar sällan 

förmår påverka taktiken. 

 

Örn förespråkar att inför vidare studier pröva dessa hypoteser mot andra fall.40

• Tekniken skall implementeras inom ramen för en taktik som inte härrör till tidigare 

tekniska system utan som har förberetts för tekniken. 

  Tre av 

hypoteserna (1, 2 och 4) bekräftades eftersom de passade in på endera av eller båda typfallen. 

Utifrån detta drog han följande slutsatser vilka utgör det teoretiska sambandet mellan tekniken 

och taktiken: 

                                                                 
37 Öhrn Erik (2011), Teknikens påverkan på taktikutvecklingen inom de marina stridskrafterna – ett försök till 
teori, Sid. 6 
38 Ibid. Sid. 7 
39 Ibid. Sid. 21 
40 Ibid. Sid. 51 
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• Teknikutvecklingen skall utgöras av ett större tekniksystem och inte en enskild 

teknisk förändring. 

• Organisationen inom vilken tekniken implementeras skall ha förutsättningar för att 

bedriva en medveten taktikutveckling. 

 

Öhrn prövade sina fall mot två typer av taktik. Den ena var den normativa taktiken, så som 

den är skriven i teorin utifrån taktiska reglementen. Den andra var tillämpad taktik som 

utövades i praktiken i organisationsområdet.   

Jag har enbart använt mig av den tillämpbara taktiken eftersom det inte fanns ett skrivet 

taktiskt reglemente att förhålla sig till under införandet av RBS 15. Taktiska Föreskrifter för 

Flottan utgick i slutet på 1970-talet och TRFL utkom 1987. 

  

Värdering och operationalisering 

 

Öhrn nämner i sitt arbete militärteoretikern Biddles teori att om tekniken gynnar en offensiv 

taktik, kommer taktiken ha större möjlighet att påverkas än annars.41

 

 Detta påstående används 

inte som en prövande hypotes i Öhrns studie eftersom begreppet offensiv taktik var 

svårdefinierat angående den taktik som tillämpades i hans hypotesprövning.  

Claes Tornberg skriver i Sjömakt eller Vanmakt att det under tiden för införandet av RBS 15 

fanns brister på offensivt handlande i den svenska flottans taktiska uppträdande.42

 

 Offensivt 

handlande, som är krigföringens tredje grundregel, ansågs viktigt för att bestrida fiendens 

herravälde till sjöss.  Offensivt handlande definieras som att använda ett aktivt uppträdande 

samt att ta initiativ mot fienden. Enligt Tornberg fanns en efterfrågan på att tillämpa ett 

offensivt handlande under perioden för RBS 15 införande. Denna grundregel utgör basen för 

en ny intressant hypotes att pröva mot mitt fall. Hypotes: Om tekniken möjliggör ett offensivt 

handlande har tekniken en större effekt på taktiken. 

                                                                 
41 Öhrn Erik (2011), Teknikens påverkan på taktikutvecklingen inom de marina stridskrafterna – ett försök till 
teor. Sid. 19 
42 Tornberg, Claes (1984), Sjömakt eller Vanmakt, Sid. 331 
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Den första hypotesen i Öhrns studie anser jag inte är relevant i min studie för att utröna om 

RBS 15 påverkade taktiken. Jag studerar tecken på ny taktik som utvecklades under tiden för 

införandet av roboten och kommer därmed fokusera mina frågor på det. Med tillgänglig 

bakgrundsinformation är sannolikheten stor att taktiken utvecklades under denna tid. 

Öhrns hypotes nr. 1 byts därför ut mot hypotesen om offensivt handlande ovan.   

Öhrns modell har härmed operationaliserats till att studera RBS 15 påverkan på taktiken.  

Modellen används som medel för att pröva om fallet RBS 15 hade den tekniska 

förutsättningen att påverka taktiken. 

Min modell för att pröva mitt fall, RBS 15 och om den påverkade taktiken: 

1. Teknikens förmåga att påverka taktiken är beroende av att organisationen redan 

har en form och en struktur för en medveten taktikutveckling. 

2. Om tekniken möjliggör ett offensivt handlande har tekniken en större effekt på 

taktiken. 

3. Storleken på det tekniska systemet som utvecklas är avgörande för den påverkan 

på taktiken som tekniken får, genom att enskilda tekniska förändringar sällan 

förmår påverka taktiken. 

4. Om tekniken syftar till att skapa förmåga att undgå upptäckt framför slagkraft 

och stryktålighet, kommer tekniken att förmå utveckla taktiken. 

Tre av Öhrns hypoteser (1,3 och 4) används även i min modell eftersom de anses relevanta för 

att pröva mitt fall. Syftet med min studie är att ta reda på om tekniken RBS 15 påverkade 

taktiken. Därför används inte Öhrns modell primärt för att pröva hypotesernas validitet som 

var syftet med hans arbete. De används i första hand som teoretisk koppling för att bestyrka 

eller falsifiera om RBS 15 påverkade taktiken. Hypoteserna är uppbyggda efter teoretikernas 

påståenden och tankar kring när tekniken har möjlighet att påverka taktiken. Genom 

prövningen bekräftas eller förkastas även varje hypotes på detta fall.  

 

Kopplingen mellan empiri och teori görs då hypotesprövningen används som medel för att 

vetenskapligt testa om fallet RBS 15 utgjorde den tekniken som i teorin kan påverka taktiken. 

Efter den empiriska prövningen diskuteras huruvida RBS 15 påverkat taktiken utifrån: 

1. De hypoteser som har bestyrkts. 
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2. Öhrns tre slutsatser vilka utgör den befintliga teorin om sambandet mellan teknik och 

taktik.  

4. Empirisk analys 
 

4.1. Empirisk bakgrund 

4.1.1Taktisk och Operativ skillnad 
 

Behovet av ett långräckviddigt robotsystem i början av 1980-talet i samband med 

nedläggningen av jagarna  

I boken Rätt sort kom för sent och var för få från 2004 uttalar sig den pensionerade 

viceamiralen Per Rudberg som var Chef för Marinen åren 1978-1984 om det svenska 

nedrustningsprogrammet i flottan. På grund av nedrustningsprogrammet uppkom det brister i 

flottans förmåga att lösa taktiska uppgifter eftersom utvecklingen av ny vapenutrustning 

bromsats upp på 1970-talet. Vapenutrustningens kvalitet på ytstridskrafterna jagare och 

torpedbåtar var sådan att fartygen var underlägsna vapenmässigt mot Sovjetunionens 

nyutvecklade små, snabba och tungt beväpnade robotbåtar. Sjömålsroboten hade blivit 

ytstridskrafternas viktigaste vapen vid krigföring ute till havs.43

Frånvaron av en långräckviddig robot gjorde det obehagligt för officerarna i den svenska 

marinen, eftersom de konstaterade att en sådan var den vapenutrustning som krävdes för att 

försvara sig vid ett invasionsanfall över havet mot fiendens stridskrafter. Detta medförde stora 

inskränkningar i flottans förmåga att lösa taktiska och operativa uppgifter vilket medförde att 

efterfrågan på denna tekniska utrustning började ta fart.

 

44

Efter införandet av RBS 15 i mitten av 1980-talet konstateras av författaren till boken In 

Quest of Trade and Security Vol II vikten av sjömålsrobotens införande i svensk marintaktik:  

 

                                                                 
43Fältström, Herman (red) (2005) Rätt sort, kom för sent och var för få. Marinens 
avvägningsfrågor under det kalla kriget, Sid. 70 
44 Ibid. Sid. 71 
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“[…] the acquisition of long-range missiles meant that naval forces could deny 

access to open coast as well as archipelagos. The much-feared risk of being 

reduced to an archipelago fleet was averted[…]”45

Skillnaden med roboten jämfört med tidigare vapensystem var att möjligheter uppkom för 

flottan att strida mot den tänkta fienden Sovjetunionen ute till havs istället för i skärgården. 

De svenska ytstridskrafterna robotbåt och kustkorvett var nu bestyckade med många och 

effektiva långräckviddiga robotar, RBS 15 och fick därmed en likvärdig stridförmåga i 

kraftmätningen mot Sovjetunionens effektiva ytstridskrafter.  

  

Den taktiska bilden förändrades genom att kombinationen av stridskrafterna ubåtar och flyg, 

kustkorvett och kustartilleri möjliggjorde att den svenska flottan kunde möta ett invasionshot 

hela vägen från det att Sovjets styrkor lämnat hamnen tills de landsteg på Sveriges 

landområden. Planen var att ubåtar och flyg tillsammans skulle möta fienden i det tidigaste 

skedet då det lämnat hamnen, kustkorvett och robotbåt med långräckviddiga robotar ute till 

havs samt kustartilleri, patrullbåtar, bevakningsbåt och minutläggning nära kusten.46

Till skillnad från den äldre taktiken då endast ytstridskrafterna hade vapensystem som 

möjliggjorde krig innanför kustbandet fick den svenska flottan ett större inflytande i 

invasionsförsvaret eftersom de tillsammans med flygvapnet löste stridsuppgifter till havs och 

försvårade fiendens invasionsanfall. Fienden tvingades nu möta ytterligare ett vapenslag.  

  

Självförtroendet hos svenska flottans befäl må således ha ökat en del. Slutsatsen beträffande 

Sveriges kombinerade stridsförmåga var att det nu blivit en hög risk för fienden att förlora 

stora resurser i det mest avgörande skedet av ett invasionsanfall, förberedelseskedet. Ur 

taktisk synpunkt innebar Sveriges stridskrafters kombinerade förmågor en så pass stor 

tidsförlust och hög risk för förlust av flyg för fienden att den skulle bli avskräckt och avbryta 

anfallet.47

                                                                 
45 Rystad Göran, Böhme Klaus-R, Carlgren M Wilhelm (1995) In Quest of Trade and Security: The Baltic in 
power politics, 1500-1990. Volume II: 1890-1990, Sid. 305 

       

46 Rystad Göran, Böhme Klaus-R, Carlgren M Wilhelm (1995) In Quest of Trade and Security: The Baltic in 
power politics, 1500-1990. Volume II: 1890-1990, Sid. 305 
47 Ibid. 
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4.1.2  Ifrågasättande av svensk marintaktik 
 

Ett starkt ifrågasättande av hur det sjöstrategiska och taktiska tänkandet förhöll sig i svensk 

försvarspolitik gjordes 1984 av Kommendör Claes Tornberg. Författaren belyser i artikeln 

Sjömakt eller Vanmakt att Sveriges försvar inte längre uppfyllde de säkerhets- och 

neutralitetspolitiska krav som ställdes på landet.48

Svensk marintaktik hade anpassats till en mer tillbakadragen och defensiv taktik där fienden 

tilläts verka med sina sjöstridskrafter nära svenskt territorium. Denna defensivt anpassade 

taktik var delvis egenkomponerad eftersom den frångick vissa viktiga krigföringsprinciper 

som ligger till grund för det sjöoperativa tänkandet, uppbyggt på erfarenheter från 100 år av 

sjökrigföring.  

 De många yt- och 

undervattenskränkningarna var starkt bidragande orsaker till detta.  

En viktig grundregel som flottan inte längre förhöll sig till var offensivt handlande.49 Taktiken 

var anpassad för att invänta fienden tills dess sjöstridskrafter nådde svenskt territorium. 

Därefter påbörjades ett anfall för att hålla tillbaka de fientliga sjöstridskrafterna. Denna taktik 

motsatte sig den som krävdes för att bestrida fienden herravälde till sjöss (se kap. 3.1). 

Eftersom att effektivt bestrida fienden herravälde till sjöss innebar att de egna 

sjöstridskrafterna till fullo skulle kunna utnyttja de kringliggande havsområdena. För att 

lyckas med detta krävdes ett aktivt uppträdande och ta initiativet för att hota dennes 

operationsfrihet och tvinga fienden till defensivt handlande.50

Dåtidens fientliga sjöstridskrafters väl utvecklade teknik av robotsystem möjliggjorde ökade 

vapenräckvidder, ökad rörlighet och snabbhet vid landstigningstransporter och förbättrad 

spaningsförmåga etc.

  

51 Denna hotbild innebar att våra civila tätbefolkade områden längs 

kustbanden och viktiga tillgångar till totalförsvaret var mer utsatta än tidigare.52

                                                                 
48 Tornberg, Claes (1984), Sjömakt eller vanmakt. Sid. 325 

 Den svenska 

sjökrigföringstaktiken behövde därför anpassas för att tidigt, redan ute till havs, möta fiendens 

stridskrafter för att lyckas bestrida fiendens herravälde till sjöss.  

49 Ibid. Sid. 331 
50 Ibid. Sid. 328 
51 Rudberg, Per (1984), Marinen efter sex år – En marinchefs sammanfattning, Sid. 9 
52 Ibid.  



Flkd Henrik Söderqvist                                                                                              2011-06-10 
OP 08-11 
FÖRSVARSHÖGSKOLAN     22(42) 
 

Möjligheten att lyckas ändra taktiken uppkom i början på 1980-talet i och med 

teknikutvecklingen. De nya moderna sjömålsrobotarna RBS 15 tillsammans med passiv 

målinformationsinhämtning möjliggjorde ett utspritt uppträdande, rörliga grupperingar och att 

kraftsamla vapenverkan koncentrerat mot fiendens styrkor på stora avstånd. Tidigare utgjorde 

de svenska sjöstridskrafterna den svagare styrkan eftersom duellsituationen i strid utgick ifrån 

motståndarens villkor, detta hade nu ändrats genom att Sverige utvecklat förmågan att hota 

fienden i ett känsligare skede.53

 
4.2. Empirisk prövning 

  

 

Inledning 

I det här kapitlet kommer jag att besvara på frågan om införandet av RBS 15 påverkade 

taktiken på 1980-talet. Intervjuunderlaget från texten i hypoteserna utgår från att jämföra det 

taktiska uppträdandet före och efter införandet av RBS 15. Detta i syfte att läsaren ska få 

insikt i de eventuella skillnaderna som uppkom i taktiken och om dessa berodde på teknikens 

påverkan eller ej. De teoretiskt utvalda och uppbyggda hypoteserna om tekniken påverkar 

taktiken kommer härmed att pröva typfallet RBS 15.   

1. Teknikens förmåga att påverka taktiken är beroende av att organisationen 

redan har en form och en struktur för en medveten taktikutveckling.  

Trots att det sjöstrategiska tänkandet hade stora brister54 i flottan under 1970-talet 

diskuterades det mycket mellan sjöofficerarna på fartygen kring förbättringar i det taktiska 

utförandet med de tekniska medel som fanns.55

Flera år innan patrullbåten Hugin införskaffades utfördes taktiska övningar där en av de 

dåvarande torpedbåtarna av Plejadklass, Arcturus hade rollen som patrullbåtsdivision. 

Övningarna utfördes i syfte att pröva den taktiska förmågan utifrån de system som skulle 

komma att finnas på dessa fartyg, bl. a. Robot 12.

 

56

                                                                 
53 Rudberg, Per (1984), Marinen efter sex år – En marinchefs sammanfattning. Sid. 10 

 

54 Lars Wedin och Claes Tornberg 
55 Lars Wedin 
56 Ibid. 
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Försvarsbeslutet 1979 om att utveckla en svensk sjömålsrobot kom som en överraskning för 

många. Det var i stort sett klart att vi skulle införa den amerikanska roboten av typen Harpoon 

med en räckvidd på mer än 120 km i den svenska marinen. Den användes förutom på 

ytstridskrafterna och marinflyget även på ubåtar. Hela den militära organisationen samt ÖB 

var överens om att införskaffa detta system. Då det ansågs att amerikanarnas tekniska system 

var i särklass det bästa.57

Dåvarande marinchefen Per Rudberg och chefen för materielförvaltningen Gunnar Grandin 

presenterade detta för försvarsministern varvid han förkastade förslaget. Men eftersom 

behovet av detta vapensystem var så stort och att det inte gick att avvisa beslutades istället att 

en svensk robot skulle utvecklas. Per Rudberg presenterade den svenska marinens behov av 

en robot med motsvarande Harpoons egenskaper för Wallenberg varvid resultatet blev att 

utveckla RBS 15.

  

58 Detta innebar att från beslutet och satsningen på RBS 15, skulle det ta 

ytterligare fem år innan roboten var färdig att sättas i drift.59

I övningsanläggningen Mimer där taktiska övningar utfördes i form av simulerade spel 

anpassades dessa till att fartygen var bestyckade med robot motsvarande Harpoons 

kapacitet

 Denna fördröjning förbryllade 

flera officerare. Trots detta var förväntningarna stora hos många.  

60. Efter hand då parametrarna för RBS15 började bli kända experimenterades det 

ännu mer i ett förberedande skede.61

Allt sedan försvarsbeslut 58 innebar nedskärningarna av flottans resurser att den skulle 

komma att få ett mindre inflytande i totaltförsvaret. Arméns operativa handlande stod i 

fokus

 Vetskapen om att ett långräckviddigt robotsystem var på 

väg att införskaffas innebar att ledningen tidigt utbildade sig för hur de på taktisk nivå skulle 

använda detta vapensystem. 

62

                                                                 
57 Göran Frisk 

 och flyget hade till uppgift att angripa fienden ute till havs. Flottan var en support till 

armén. Detta var en av faktorerna till att det inte fanns något svenskt sjöstrategiskt tänkande 

under 1960- och 70-talen. Detta uppmärksammades av dåvarande Kmd Claes Tornberg som 

efter några studieår på Naval War Collage i USA ifrågasatte svensk sjöstrategi och det 

58 Ibid. 
59 Christer Hägg 
60 Ibid. 
61 Lars Wedin 
62 Claes Tornberg 
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taktiska uppträdandet i artikeln Sjömakt eller Vanmakt. Han framhäver i artikeln att de 

svenska sjöstridskrafterna behövde ha ett operativt inflytande i svensk försvarspolitik. 

Det ökade hotet i och med ubåtskränkningarna i början av 1980-talet innebar att flottan 

upprättade en så kallad beredskapsflotta som ledde till slopandet av arbetstidskraven på 

mellan kl. 8-17. Personalförsörjningsfrågan på stridsfartygen var således inte längre något 

problem. Kombinationen av den utvecklade vapenförmågan (långräckviddiga vapen), 

personalförsörjningsfrågan, den ökade hotbilden i form av ubåtskränkningar samt ett starkt 

ifrågasättande av det svenska sjöstrategiska och taktiska tänkandet resulterade i att den marina 

organisationen ansåg sig tillräckligt förberedd att ta för sig mer operativt. 

Detta påvisades genom att ytstridsförbanden tidigt efter införandet av RBS 15 började öva på 

ett helt annat sätt. Med de nya sjöstridskrafterna och deras nyutvecklade system gjordes 

taktiska framträdanden ute till havs öster om Gotland, vilket inte var helt i samtycke med 

försvarsstabscheferna.63 Betydelsen av att visa upp sig ute till havs var överhängande, ansåg 

flera sjöofficerare. Eftersom flottan hade resurser att verka i strid ute till havs skulle fienden 

bli informerad om detta. Flottans syfte var att skapa en ny normalbild.64

Sammanfattning hypotes 1  

 

Teknikens förmåga att påverka taktiken är beroende av att organisationen redan 

har en form och en struktur för en medveten taktikutveckling. 
 

A. Vetskapen om att ett långräckviddigt robotsystem var på väg att införskaffas innebar 

att ledningen tidigt utbildade sig för hur de på ny taktisk nivå skulle använda detta 

vapensystem.  

B. Taktiska förberedelser gjordes både före patrullbåtens och de RBS 15 bestyckade 

fartygens införande. 

Slutsatserna från punkt A och B innebär att det förelåg en medveten taktikutveckling och en 

taktikutveckling kunde härledas till teknikutvecklingen av den här roboten, varför hypotesen 

inte kunde förkastas genom min prövning.    

                                                                 
63 Claes Tornberg  
64 Ibid. 
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2. Om tekniken möjliggör ett offensivt handlande har tekniken en större effekt 

på taktiken. 

Taktiken under 1970-talet med de äldre stridskrafterna begränsades av två anledningar: 

• Det sovjetiska flygvapenhotet 

• De egna sjöstridskrafternas tekniska begränsning i form av brist på långräckviddiga 

vapen och passiva signalspaningssystem.  

Sverige hade utvecklat en bra flygflotta bestående av Lansen, Draken och senare Viggen 

anpassade för stridsuppgifter till havs och inom svenskt sjöterritorium. Syftet var att angripa 

fientligt flyg och sjöstridskrafter vid ett kommande invasionsanfall. Ibland hände det dock att 

flygplanen under övningar med flottan sköt på sina egna eftersom de inte hade egen 

signalspaningsutrustning att identifiera radarekona med.65 Flygets bestyckning attackrobot 04 

som från början var utvecklad av marinen och tänkt att användas på fartygen var ett 

välutvecklat vapensystem mot fientliga luft- och sjöstridskrafter. Försvarsledningens 

resonemang kring hotbilden var att även om Sverige besitter god förmåga att med 

flygstridskrafter lösa stridsuppgifter till havs och i skärgårdsmiljö så är Sovjetunionens 

förmåga minst lika bra.66

Efter kalla krigets slut konstaterades dock att Sverige hela tiden haft en överdriven tro på 

fiendens flygstridsförmåga. Sovjetunionens flygvapen bestod mestadels av tunga bombflyg 

som bestyckades förutom med bomber även robotar med kärnladdning i syfte att slå ut 

hangarfartyg på Nordsjön och strategiska mål på land. De hade inga utvecklade attackflyg 

bestyckade med sjömålsrobotar med räckvidder att nå svenskt territorium och de övade inte 

för att angripa rörliga mål till havs.

  

67

Den andra anledningen till att Sveriges krigsfartyg höll till där var beroendet av att sända 

aktivt vid torpedskjutning. Denna taktik medförde att ytstridsfartygen skulle vänta in fienden 

 Denna föreställning om fiendens flyghot bidrog till att 

flottan anpassade sin taktik till sjöstrid längs kustbandet och i skärgården. Skärgårdsmiljön 

med kobbar och skär är ett gynnsamt ställe att gömma sig i eftersom det försvårar för fienden 

att urskilja vad som är ö respektive fartyg på radarskärmen.  

                                                                 
65 Göran Frisk 
66 Mikael Råman 
67 Claes Tornberg 
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tills den nått svenskt territorialvatten och m h a dolt uppträdande i skärgården få en 

överraskningseffekt när de med högsta fart satte kurs mot fienden och avfyrade sina vapen. 

Den aktiva radarsändningen hade avslöjat sjöstridskrafterna ute till havs långt innan 

vapenverkan hunnit sättas in eftersom detta tog flera minuter. Endast ubåtar och 

flygstridskrafter skulle möta fienden ute till havs från att fienden lämnat kaj. 

Jagarflottiljanfallet byggde på att slå ut fiendens transporttonnage. Innan detta kunde ske 

skulle våra egna flygstridskrafter slå ut kringliggande ytstridsfartyg. Företaget med jagare och 

torpedbåtar samt patrullbåtar ansågs inte lämpligt att utföra ute till havs med tanke på den 

höga risken från fientligt flyg samt att jagarna skulle hållas intakta tills de kunde sättas in mot 

fiendens transportfartyg.68 Inte ens patrullbåten ansågs ”fäig”69

Ytstridstaktiken på 1970-talet var anpassad efter motståndarens förväntade förmåga. En 

anledning till den felaktiga bild som de marina taktiska officerarna hade om Sovjetunionens 

flygvapenkapacitet kan ha varit hemlighetsmakeri inom hela försvarsorganisationen. 

”Underrättelsetjänsten kan ha undanhållit tillräcklig information om motståndaren”

 att använda ute till havs p.g.a. 

robotens (Rb 12) korta räckvidd. 

70

Efter införandet av RBS 15 möjliggjordes flera förmågor till ett aktivt uppträdande, mycket 

pga. den tekniska utvecklingen. Taktiken förändrades på så sätt att istället för ett 

sammanslutet divisionsuppträdande av fartyg inomskärs möjliggjorde den tekniska 

utrustningen på robotbåtarna och kustkorvetterna ett spritt uppträdande till havs.

 vilket 

ledde till att de svenska ytstridskrafterna anpassade sig till ett tillbakadraget uppträdande 

eftersom de inte slog mot fienden förrän i den egna skärgården.  

71

                                                                 
68 Mikael Råman 

 Syftet var 

att i samverkan med flyg och helikopter slå mot fiendens invasionsstridkrafter i ett tidigare 

skede. Flyget och ytstridskrafterna var ämnade åt att både informationsinhämta och slå mot 

fienden medan helikopterns huvuduppgift i ytstridssammanhang var informationssökning. 

Helikoptern hade en längre räckvidd för ytspaning uppe i luften än fartygen vilket innebar att 

utvärderingen av denna information kunde påbörjas av fartygen i ett tidigare skede och 

därmed sparades mer tid åt ytstridskrafterna för att ta initiativ och planera ett anfall. 

69 Ibid. 
70 Mikael Råman 
71 Göran Frisk, Claes Tornberg 
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Attackflygen var inte längre ensamma om att slå mot fiendens sjöstridskrafter ute till havs. 

Dock ansåg flera flygofficerare på högre nivå inte att detta var till någon fördel utan att 

ytstridskrafterna snarare utgjorde konkurrens gentemot flyget ute på havet. De faktorer som 

möjliggjorde att robotbåtarna och kustkorvetterna kunde möta fienden till havs var förutom ett 

jämbördigt långräckviddigt vapen de spanings och kommunikationssystem som samtidigt 

utvecklades och införskaffades på fartygen. Dessa system möjliggjorde ett passivt 

uppträdande ute till havs och tillsammans med robotens autonoma egenskaper kunde fartygen 

uppträda oupptäckta fram till avfyrningen av roboten. I vissa fall när den avfyrades för att 

träffa fienden frontalt upptäcktes aldrig robotens signatur överhuvudtaget.72

Det framskjutna uppträdandet ute till havs var förutsättningen för flottan att bestrida fienden 

kontrollen till sjöss. RBS 15, det långräckviddiga vapnet, var en förutsättning för att möta 

fienden med samma förmåga ute till havs.

     

73 Om ett sådant vapensystem hade funnits redan i 

början på 1970-talet hade det kunnat ändra flottans tillbakadragna taktik, från ”att slå mot 

pilens spets” till att genom framskjutet uppträdande kunna lösa den sjöstrategiska uppgiften 

att bestrida fienden herravälde till sjöss.74 Resultatet av de övningar och diskussioner som 

uppkom i och med RBS15 införande påvisade att denna uppgift nu kunde lösas.75

Så fort det fanns indikationer på fientlig verksamhet skulle fartygen: ”Gå till sjöss, söka upp 

fienden och slå mot honom”.

  

76

 

Sammanfattning hypotes 2 

 

 Detta innebar att fartygen låg ute till havs och spanade för att 

aktivt söka upp fienden istället för att hålla sig tillbakadraget i skydd av öar som tidigare.       

Om tekniken möjliggör ett offensivt handlande har tekniken en större effekt på 

taktiken. 

A. De svenska ytstridskrafterna hade bestyckats med ett avancerat vapensystem med lång 

räckvidd vilket innebar att den taktiska uppgiften att bestrida fiendens kontroll till 

sjöss kunde övas ute till havs till skillnad från tidigare. 

                                                                 
72 Sölve Larsby 
73 Mikael Råman 
74 Christer Hägg 
75 Ibid. 
76 Sölve Larsby 
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B.  RBS 15 utgjorde skillnaden mellan ett passivt och tillbakadraget uppträdande längs 

kustbandet till ett aktivt och initiativrikt framskjutet uppträdande ute till havs.   

Slutsatserna från punkterna A och B bestyrker hypotesen då roboten möjliggjorde ett offensivt 

handlande vilket förändrade det taktiska uppträdandet till ett mer effektivt nyttjande av 

ytstridskrafterna. 

3 Storleken på det tekniska systemet som utvecklas är avgörande för den 

påverkan på taktiken som tekniken får, genom att enskilda tekniska 

förändringar sällan förmår påverka taktiken. 

”Rb 15 tillsammans med den nya tekniska utvecklingen var förutsättningen till den 

marintaktiska förändringen.”77

Taktiken på 1970-talet med de korträckviddiga vapnen torped och artilleri på svenska 

ytstridskrafter baserades på stridsförflyttningar inomskärs för att undvika upptäckt under 

transporten till fienden.

 

78 De tekniska systemens kapacitet begränsade jagarnas möjlighet att 

uppträda dolt ute till havs.79 Skillnaden efteråt med tillgång till robot med lång räckvidd var 

att sjöstridskrafterna inte behövde hamna i rätt position geografiskt mot fienden för att 

använda vapnet. Hade fartygen ett signalspaningssystem som inte röjde sig självt och ett 

kommunikationssystem som var svårt att spana ut behövde fartygen inte visa sig alls mot 

fienden och kunde anfalla utifrån ett utspritt uppträdande.80

 

 

Det nyutvecklade kommunikationssystemet kortvågsradion möjliggjorde för flottan att skicka 

meddelanden mellan varandra motsvarande ett avstånd från Ölands norra udde till Landsort.81 

Tidigare användes Uh-bandet med kort räckvidd på ett fåtal distansminuter (6-8 km) för att 

muntligt kommunicera mellan fartygen. Men eftersom fartygen inte ville röja sina 

radiosignaler tillämpades istället morsesignalering som kommunikation mellan fartygen när 

de var ute till havs.82

 

 

                                                                 
77 Lars Wedin 
78 Mikael Råman 
79 Mikael Råman  
80 Ibid. 
81 Ibid. 
82 Ibid. 
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Det tysta uppträdandet ligger i svenska flottans gener och har varit viktigt att tillämpa i svensk 

sjökrigföring sedan krigsslutet. Signalspaningssystemet som infördes på ytstridsplattformarna 

i samband med RBS 15 införande var en av anledningarna fartygen anpassade sig till ett 

framskjutet uppträdande eftersom: ”Har man ett bra signalspaningssystem så att man vet 

hyfsat vad som händer runt omkring sig utan att man själv sänder, vågar man vara långt 

fram”.83

 

  

En av anledningarna till att flottan vågade uppträda fritt till sjöss var att fartygen inte blev 

utspanade lika lätt som tidigare. Den andra var att när RBS 15 kom var den jämförelsevis 

minst lika bra som Sovjetunionens sjömålsrobotar:  

 

”I början hade den svenska flottan robotar med en porté som översteg 

motståndarens[…]Sen kom robotsystem på den ryska sidan som hade 

motsvarande räckvidd eller längre men då hade Sveriges fartyg utvecklat ett så 

pass bra luftförsvarssystem så att det fanns egentligen ingen ytattack på andra 

halvan av 1980-talet som var speciellt rädd för att bli utsatt av en robot, vår 

förmåga att bekämpa punktmål var otroligt bra.” 84

 

  

”Införandet av Robot 15 och den därtill tillhörande tekniska utrustningen på 

plattformarna robotbåt och kustkorvett medförde den största taktiska 

revolutionen på 50-100 år. Men om bara Robot 15 införts utan kombination av 

avancerad signalspanings och kommunikationsutrustning hade inte mycket 

hänt.”85

 

   

På frågan om signalspaningssystemet och kommunikationsutrustningen utvecklats om inte 

flottan fått en långräckviddig robot svarar de flesta intervjupersonerna att de inte tror att dessa 

system hade blivit utvecklade.86 I det här fallet ledde införandet av RBS 15 till en utveckling 

av dessa system.87

                                                                 
83 Mikael Råman. 

 

84 Ibid. 
85 Sölve Larsby 
86 Mikael Råman, Lars Wedin, Claes Tornberg 
87 Lars Wedin 
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Detta bekräftar att RBS 15 hade en bidragande roll vid utvecklingen av det tekniska systemet 

som utgjordes av hela plattformen robotbåt och kustkorvett. 

 

Sammanfattning hypotes 3 

Storleken på det tekniska systemet som utvecklas är avgörande för den påverkan på 

taktiken som tekniken får, genom att enskilda tekniska förändringar sällan förmår 

påverka taktiken. 

 

A. För att robotstridstaktiken skulle fungera ute till havs krävdes en kombination av RBS 

15 och dolt uppträdande. 

B.  Det passiva signalspaningssystemet, kommunikationssystemet och RBS 15 utgjorde 

tillsammans det tekniska systemet.  

C.  RBS 15 initierade utvecklingen av flera andra tekniska system. 

 

Slutsats: Slutsatserna från de tre punkterna påvisar att den tekniska utrustningen som 

implementerades på ytstridsplattformarna robotbåt och kustkorvett i samband med införandet 

av RBS 15 utgjorde ett tillräckligt stort tekniskt system för att påverka det taktiska 

uppträdandet. Därmed är hypotesen bestyrkt. Men RBS 15 har även ensamt påverkat taktiken 

eftersom det initierade utvecklingen av hela det tekniska systemet. 

 

 

4. Om tekniken syftar till att skapa förmåga att undgå upptäckt framför slagkraft och 

stryktålighet, kommer tekniken att förmå utveckla taktiken. 

Dolt uppträdande 

Kombinationen av alla de nya tekniska delsystemen: passivt signalspaningssystem, 

kommunikationssystem och ledningssystem och RBS 15 på robotbåten gav upphov till ett: 

”Tyst system som gjorde att fartygen vågade uppträda till sjöss”.88

RBS 15 ersatte torpeden som huvudvapen på ytstridskrafterna. För att ytstridstaktiken skulle 

kunna förändras och fartygen skulle lyckas slå mot fienden ute till havs räckte inte endast med 

förmågan till slagkraft. Med tanke på den fientliga hotbilden och Sovjets kvantitet och kvalitet 

 

                                                                 
88 Mikael Råman 
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på deras sjömålsrobotar krävdes ett dolt uppträdande av de svenska fartygen för att inte 

riskera att bekämpas själva: ”Grunden för att utnyttja RBS 15 byggde på ett nästan helt tyst 

uppträdande, utrustningen utvecklades för att sända ut minimalt med elektromagnetisk 

strålning”.89

Målinformationen samlades från signalspaningsutrustningen i merparten av alla övningar 

eftersom det var det bästa sättet att upptäcka fienden utan att röja sin position.

 

90 Räckvidden 

på signalspaningsutrustningen var tre gånger så lång som radarn och dess passivitet innebar 

att: ”Signalspaningsutrustningen var avgörande för Rb15”.91

Slagkraft 

 

Jagarnas robot 08 var under 1950 och 60-talet inget dåligt vapensystem, då den var en av de 

få robottyperna i världen utgjorde den ett hot mot de sovjetiska styrkorna. Men allteftersom 

tiden gick och det inte skedde någon utveckling av detta robotsystem stod den inte emot 

fiendens teknikutveckling av luftförsvarssystem under 1970-talet. Den kunde inte längre mäta 

sig mot Sovjetunionens sjömålsrobotar, SS-N-9 och SS-N-3 och deras tekniska förmåga 

förutom att den hade en god räckvidd. Robot 08 skulle uttryckligen vara som en: 

”kamikazeerobot” i luften mot fiendens ytstridskrafter,92 dvs. att den skulle vara lätt att 

upptäcka och förgöra. Dess långsamma fart, osäkra målsökare och lättupptäckta flygbana 

samtidigt som det rådde ett spaningsunderläge gentemot fienden var några anledningar till att 

roboten inte användes i en duellsituation ute till havs.93 Jagarflottiljtaktiken under 1970-talet 

anpassades pga. tidigare nämnda faktorer som flyghot och brist på en effektiv robot till att 

huvudstriden skulle utkämpas närmare och närmare kusten med artilleri och torpeder.94

Behovet av en nyutvecklad robot ansågs därmed stort och förbättringar behövde utvecklas på 

detta system utifrån Robot 08s ovannämnda begränsningar för att öka chansen att överlista 

fiendens luftvärnsystem och slå ut dess stridskrafter.  

   

RBS 15 är avsevärt bättre på alla punkter jämfört med Robot 08. Skillnaden i flygbanan vid 

inflygning mot träff i målet är helt annorlunda. Roboten är en så kallad ”Sea Skimmer” vilket 

                                                                 
89 Sölve Larsby 
90 Ibid. 
91 Ibid. 
92 Claes Tornberg 
93 Sölve Larsby, Lars Wedin 
94 Lars Wedin 
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innebär att den efter att målsökaren låst på målet anpassar sin flyghöjd så nära vattnet som 

möjligt i syfte att försvåra för fienden att upptäcka och bekämpa roboten. Fördelar med RBS 

15 och den tillhörande teknik som införskaffades på robotbåten och korvetten jämfört med 

tidigare plattformars robotsystem var följande:95

- Det fanns olika varianter att skjuta roboten på. 

 

- Fartygen kunde sätta in en stor mängd robotar på samma mål utifrån ett utspritt 

uppträdande.  

-  Roboten avfyrades mot rätt mål utifrån informationsinhämtning från 

signalspaningssystemet. 

Kombinationen av kraftsamling och dolt uppträdande 

Kraftsamling är en av krigföringens grundregler. Under invasionsförsvaret var det 

tillsammans med överraskning en av de viktigaste reglerna att tillämpa mot ett fientligt anfall. 

Med de tillgängliga ytstridskrafterna före införandet av RBS 15 kraftsamlades fartygen jagare, 

torpedbåtar och patrullbåtar för att verka mot ett fientligt anfall i den svenska 

skärgårdsmiljön. Huvudvapnet var torpeden och sekundärt Rb 12. 

Torpedbåtarna behövde lägga sig relativt nära fienden för att avfyra sina trådstyrda torpeder 

med tanke på deras maximala räckvidd på ca 20 km. Möjligheten att uppträda dolt med 

passivt uppträdande fungerade i inledningsfasen då fartygen skulle transporteras mot det 

fientliga målet96. Innan och under avfyrningsskedet krävdes att radarn med aktiv sändning 

användes för att få tillräckligt bra uppdateringar var målet befann sig, såkallat målläge97

Efter införandet av RBS 15 ändrades det taktiska tänkandet om kraftsamling. Kraftsamling 

med ett långräckviddigt robotsystem syftade till att koncentrera så många robotar som möjligt 

 så att 

operatören kunde styra torpeden mot mål. Under detta skede kunde alltså fienden upptäcka 

torpedbåten. Tiden det tog från avfyrning till träff kunde beroende på avstånd till målet och 

operatörens skicklighet ta upp till 10 minuter innan fartyget kunde vända hem igen. Risken att 

bli upptäckt och bekämpad av ett fientligt fartyg var därmed stor. 

                                                                 
95 Lars Wedin 
96 Christer Hägg 
97 Mikael Råman 
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mot målet.98

I början av 1980-talet utvecklades en ny typ av torped, Typ 613. Till skillnad från tidigare 

torpeder hade den tillförts en målsökare, vilket innebar att den kunde avfyras på samma sätt 

som roboten. ”Du kunde ligga tyst även när du sköt torped eftersom du kunde skjuta torped 

utan att använda din egen radar.”

 Med tanke på robotens räckvidd behövde inte fartygen närma sig fienden lika 

nära som torped och patrullbåtarna. Roboten är ett autonomt vapen och det innebär att den 

aktiverar sin egen målsökare när den närmat sig målet och inte behöver ledas in av en 

operatör. Således behöver ingen aktiv spaning användas och fartygen kan uppträda dolt.  

99

Robotbåten hade därmed möjligheten att avfyra två olika vapensystem mot fienden vilket 

tvingade denne att fokusera ännu mer på försvar och därför tvingades anpassa sig utifrån 

fartygets villkor: ”Kombinationen av torped och robot var en viktig del eftersom det tvingade 

fienden till olika taktiska motdrag och anpassning, vilket innebär en för honom ökad 

komplexitet i sitt försvar”.

  

100

Kraftsamling av en stor mängd robotar mot fiendens fartyg ökar sannolikheten att bekämpa 

istället för att bli bekämpad. Ju fler robotar mot fienden desto mer försvårad blir dess förmåga 

att försvara sig eftersom det går att styra robotarnas inflygningsbana så att dessa träffar från 

olika håll. 

 

Det råder ingen tvekan om att det skedde en stor utveckling i slagkraft och dolt uppträdande 

under den här tiden. För att så effektivt som möjligt använda slagkraften med ett robotvapen 

krävdes ett dolt uppträdande. Frågan är då: Vilken av dessa förmågor (dolt uppträdande och 

slagkraft) som huvudsakligen utvecklades för att uppnå de taktiska målen? 

Kopplat till hypotes 1 (sid. 22) så låg fokus på att införskaffa ett långräckviddigt vapensystem 

för att utveckla taktiken. Roboten krävdes för att uppnå en jämbördig kraftmätning ute till 

havs mot de fientliga styrkorna. Viljan fanns hela tiden till ett framskjutet uppträdande. Hade 

man haft tillgång till RBS 15 redan i början av 1970-talet hade man kunnat hävda att lösa de 

sjöstrategiska uppgifterna genom ett framskjutet uppträdande. Slutsatsen av detta var att: ”det 

fanns hela tiden en önskan till framskjutet uppträdande men vi förmådde inte för tekniken 

                                                                 
98 Christer Hägg  
99 Mikael Råman 
100 Claes Tornberg 
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svek oss.[...] Vi visste att jagarna och Robot 08 skulle försvinna så därför måste vi ha en robot 

för att kunna lösa de här uppgifterna på det sätt vi vill och som är bäst för landet”.101

Sammanfattning hypotes 4 

  

Om tekniken syftar till att skapa förmåga att undgå upptäckt framför slagkraft och 

stryktålighet, kommer tekniken att förmå utveckla taktiken: 

A. Utan RBS 15 införande hade inte de andra tekniska delsystemen utvecklats eftersom 

behovet av signalspaningsutrustning och kommunikationsutrustning då varit irrelevant. 

B. Den primära uppgiften på den här tiden var att införskaffa RBS 15 och som ett led i det 

hela utveckla den utrustning (för dolt uppträdande) som krävdes för att möjliggöra ett 

framskjutet uppträdande och tillämpa ett mer effektiv taktiskt uppträdande. 

C. Det utvecklades ingen förmåga till stryktålighet på fartygen eftersom robotarna 

placerades på samma fartyg som tidigare utgjorde torpedbåtarna.         

Slutsats: Den tekniska utvecklingen av RBS 15 syftade till att skapa förmåga att utveckla 

slagkraft framför dolt uppträdande. Hypotesen förkastades och det går inte att påvisa att 

tekniken påverkar taktiken utifrån denna. 

5. Analys och diskussion 
 

Det taktiska uppträdandet före och efter införandet av RBS 15 samt skillnader i dessa 

Före införandet av RBS 15 krävdes aktiv spaning vid användande av torped som var 

huvudvapnet. Jagarnas robotsystem var inte av samma kvalité som fiendens på 1970-talet. 

Patrullbåtarnas robotporté på Robot 12 var inte längre än 25 km. Samtliga faktorer medförde 

att ytstridstaktiken anpassades till ett tillbakadraget uppträdande inomskärs. 

Efter införandet av RBS 15:  

Passiv spaning och så lite kommunikation som möjligt över den nya kortvågsradion 

möjliggjorde ett dolt uppträdande till havs vilket innebar avsevärt låg risk för upptäckt. De 

                                                                 
101 Claes Tornberg 
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nya tekniska systemen kombinerat med RBS 15 kvalité möjliggjorde att fienden fick svårt att 

upptäcka både fartyg och robot från avfyrning till träff.  

 

Kraftsamling utfördes efter införandet av RBS 15 med antal robotar i målet. Tidigare 

kraftsamlades fartygen mot fienden. Nya stridslednings- och spaningsresurser tillsammans 

med vapnets långa räckvidd möjliggjorde ett mer utspritt uppträdande av robot-, korvett och 

patrullbåtar. Därvid minskade risken för att flera fartyg skulle bli upptäckta på samma gång. 

Före införandet av RBS 15 informerade flyget flottan om målbilden till sjöss. Efter införandet 

bidrog fartygen med målinformation till flyget och talade om vart de skulle sätta in sin insats. 

Både flyg och fartyg kunde angripa fientliga sjöstridskrafter ute till havs till skillnad från 

tidigare då endast flygstridskrafterna utförde denna uppgift.  

Offensivt handlande tillämpades på ett helt annorlunda sätt med RBS 15. Robotens 

kvalitetsmässiga egenskaper samt dess räckvidd tillsammans med diverse andra tekniska 

förmågor som tillämpade ett dolt uppträdande var faktorer som utgjorde de nya tekniska 

systemen, plattformarna: robotbåt och kustkorvetter. Deras utvecklade förmågor i form av 

slagkraft och dolt uppträdande förändrade det taktiska utförandet. Fartygen uppträdde med en 

aktiv närvaro ute till havs i syfte att upptäcka, identifiera och angripa fienden först. 

Ytstridskrafterna förespråkade ett aktivt och initiativrikt uppträdande tillskillnad från tidigare. 

Alla dessa ovanstående faktorer bidrog till att den svenska flottan övergick från en 

skärgårdsflotta till en kustflotta.  

 

Var RBS 15 den tekniska förutsättningen till den taktiska förändringen?  

I den empiriska prövningen kan fallet RBS 15 bevisats ha påverkat taktiken om de teoretiskt 
grundade hypoteserna bestyrks utifrån detta. 

Studien påvisar att hypotes 1 och 2 (sid. 18) bekräftade att enbart RBS 15 påverkade taktiken 

eftersom det möjliggjorde ett offensivt handlande och att det fanns en organisation som 

förberett sig för införandet av roboten.     

I hypotes 3 om tekniska system har fallet RBS 15 påvisat att det inte krävs ett helt tekniskt 

system utan det kan räcka med en enskild teknisk förändring för att påverka taktiken.  
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Utifrån mina intervjuer nämndes aldrig att det på ytstridssidan inte primärt efterfrågades ett 

annat system än en robot av sjöofficerarna på den tiden. Att signalspaningssystem och 

kommunikationssystem utvecklats enskilt utan ett robotsystem var uteslutet eftersom det först 

och främst krävdes ett jämbördigt vapen att använda mot fienden. Det anses således onödigt 

att uppträda dolt ute till havs om det inte är fysiskt möjligt att med vapenkraft träffa fienden 

först. Dåvarande torpeder och robotar hade inte tillräcklig räckvidd. Utifrån detta vill jag påstå 

att införandet av RBS 15 initierade utvecklingen av de nya tekniska förmågorna 

signalspaningssystem, kortvågsambandsystem och ledningssystem. Dessa utgjorde 

tillsammans ett s.k. tekniskt system på de nya fartygen robotbåt och kustkorvett.  

 

Fallet RBS 15 är ett exempel på att även enstaka teknisk förmåga kan påverka 

taktikutvecklingen om den initierar utvecklingen av resterande teknik i det tekniska systemet.  

Därmed har ett nytt förhållande mellan teknik och taktik tillförts: 

”Enskilda tekniska förändringar som initierar en kedja av nya tekniska förändringar i ett 

tekniskt system har möjlighet att påverka den taktiska utvecklingen.” 

 

Tekniken påverkar taktiken eller tvärtom? 

Med fallet RBS 15 och dess taktiska samverkan finns även en annan synvinkel om sambandet 

mellan taktik och teknik.  

 

Som tidigare nämnts var behovet av ett robotsystem stort under en längre tid i den svenska 

marinen. Sovjetunionens stridsfartygs vapenkapacitet bestod av ständiga förbättringar i 

robotsystem och nyutvecklade fartyg. Sveriges flotta var underlägsen motståndaren och ansåg 

sig ha ett behov av ett likadant vapen för att ha större möjlighet att hota fienden till sjöss. 

Denna angelägenhet om att kunna möta fienden på ett annorlunda sätt i strid tyder på en vilja 

att ändra sin taktik.  

 

Taktiken behövde förändras eftersom det fanns en vilja hos flottans officerare att utöka 

flottans bidrag i det nationella invasionsförsvaret. Anledningen till att flottan ville införskaffa 

robotsystemet kan ha varit för att de ville uppnå ett nytt taktiskt mål i form av att bestrida 

fienden kontrollen till sjöss. För att nå detta taktiska mål krävdes detta vapen. RBS 15 
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utvecklades med avancerad teknik och lång räckvidd för att uppnå de taktiska behoven. 

Utifrån detta syfte påverkade taktiken tekniken i fallet RBS 15. 

 

Men det kan vara föga troligt att officerarna redan då visste att införandet av ett robotvapen 

skulle komma att ändra hela flottans taktik. Utifrån mina intervjuer tror jag snarare att 

taktiken successivt förändrades desto mer teknisk utrustning som utvecklades i och med 

robotens införsel. Viljan fanns att ändra sitt taktiska uppträdande till ett mer offensivt, men 

beviset på att vi kunde lyckas med detta kom inte förrän flottan försäkrat sig om att RBS 15 

och den tekniska utrustningens kapacitet höll måttet. 

 

Mängder av övningar under 1980-talet resulterade i goda resultat att ha förmågan att verka 

mot fienden ute till havs. Men den stora bekräftelsen om ytstridstaktikens förmåga påvisades 

1992 i övningen OPAS, då flottan med goda resultat påvisat för ledningen i den marintaktiska 

staben att svensk robotstrid lyckats slå ut ett fientligt invasionsanfall.102

 

 Slutsatsen blir då 

ändå att det var tekniken som påverkade taktiken och inte tvärtom i fallet RBS 15. 

RBS 15 kopplat till Öhrns teorier om sambandet mellan teknik och taktik 

 

Följande slutsatser i Öhrns studie utgör det teoretiska sambandet mellan tekniken och 

taktiken:    

1. Tekniken skall implementeras inom ramen för en taktik som inte härrör till tidigare 

tekniska system utan som har förberetts för tekniken. 

2. Teknikutvecklingen skall utgöras av ett större tekniksystem och inte en enskild teknisk 

förändring. 

3. Organisationen inom vilken tekniken implementeras skall ha förutsättningar för att 

bedriva en medveten taktikutveckling. 

  

Den här studien påvisar att RBS 15 införande möjliggjorde ett taktiskt uppträdande som 

officerare under flera års tid längtat efter att kunna utföra. Anledningen till att RBS 15 var så 

avgörande för taktiken var att den infördes under en tid då de äldre tekniska systemen skulle 

                                                                 
102 Rosenius, Frank (red) & von Hofsten Gustaf (2009) Kustflottan: De svenska sjöstridskrafterna under 1900-
talet. Sid. 244 
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ersättas av nya. Därmed skulle flottan få ny teknisk utrustning som utgjorde de nya tekniska 

ytstridsfartygen vilket öppnade dörren för att utveckla sin taktik.  Hade tekniken 

implementerats på gamla ytstridskrafter (jagarna) som hade haft samma taktiska uppgift sedan 

1960-talet hade möjligheten att utveckla taktiken begränsats. Sambandet är likvärdigt med 

den första av de tre slutsatserna som Öhrn konstaterar är en teoretisk grund för att tekniken 

skall förmå utveckla taktiken (punkt 1.). 

 

Det andra resultatet i Öhrns studie är att teknikutvecklingen skall utgöras av ett större 

tekniksystem och inte en enskild teknisk förändring för att förmå påverka taktiken.  

Eftersom RBS 15 var en enskild teknisk förändring i det tekniska systemet robotbåt utgjorde 

den endast en bidragande faktor tillsammans med de andra teknikerna till taktikutvecklingen.  

Påståendet innebär att RBS 15 inte själv kunde möjliggöra den taktiska förändringen och 

därmed går det inte att påvisa att roboten påverkade taktiken. 

Dock vill jag ändå påpeka vikten av att RBS 15 intar en särställning jämfört med den andra 

tekniska utrustningen på fartygen. Hade inte RBS 15 utvecklats skulle förmodligen inte de 

andra komponenterna i det tekniska systemet heller ha utvecklats då, vilket inkluderar även 

utvecklingen av robotbåten och kustkorvetten. 

 

Den tredje teorin om organisationen inom vilken tekniken implementeras skall ha 

förutsättningar för att bedriva en medveten taktikutveckling bestyrktes i fallet RBS 15 i den 

empiriska prövningen. RBS 15 är härmed beroende av att organisationen har viljan att 

utveckla taktiken. I detta fall var det RBS 15 egenskaper som medförde att organisationen 

satsade på att utveckla taktiken. 

 

Slutsatser 

Studien påvisar att tekniken påverkade taktiken i fallet RBS 15 och inte tvärtom. 

 

Studien påvisar att RBS 15 påverkade taktiken utifrån två av tre befintliga teorier(Öhrn): 

• Den marina organisationen kunde medvetet påverka den taktiska utvecklingen 

eftersom RBS 15 starkt bidrog till utvecklingen av de nya tekniska plattformarna 

robotbåt och kustkorvett som möjliggjorde en ny taktik. 
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• RBS 15 implementerades tillsammans med ny teknik och taktiken förbereddes utifrån 

dessa. 

 

Studien påvisar att RBS 15 påverkade taktiken utifrån tre av fyra teoretiskt formulerade 

hypoteser:  

• Roboten möjliggjorde ett offensivt handlande vilket förändrade det taktiska 

uppträdandet till ett mer effektiv nyttjande av ytstridskrafterna. 

 

• En medveten taktikutveckling kunde härledas till teknikutvecklingen av RBS 15 

eftersom organisationen hade en form och struktur för hur den skulle användas. 

 

• Storleken på det tekniska systemet som utvecklas är avgörande för den påverkan på 

taktiken som tekniken får, genom att enskilda tekniska förändringar sällan förmår 

påverka taktiken. 

 

Anmärkning: Hypotes 3 har en bisats att enskilda tekniska förändringar sällan förmå påverka 

taktiken. RBS 15 är ett exempel på ett sällsynt tillfälle då enskild teknisk utrustning kan 

påverka taktiken, eftersom det initierade utvecklingen av nya tekniska resurser vilka 

tillsammans utgjorde det tekniska systemet på ytstridsplattformarna robotbåt och kustkorvett 

för att lösa nya taktiska uppgifter ute till havs. 

 

Det har även påvisats i studien att hypotesen bestyrks utifrån det första som står skrivet i den, 

att RBS 15 tillsammans med de andra tekniska förändringarna utgjorde ett tillräckligt stort 

system för att påverka taktiken. Hypotesen säger emot sig själv då den både hävdar att ett 

tekniskt system bestående av flera enskilda tekniska förändringar kan påverka taktiken 

samtidigt som enbart en enskild teknisk förändring kan påverka taktiken i sällsynta fall.  

Värdet av hypotesen förefaller därmed högst tveksamt med avseende på att enbart RBS 15 

påverkade taktiken. 
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Bilaga 1 
Sveriges ytstridskrafter (exkl. minröjningsstridskrafter) före och efter införandet av 
RBS 15108

                                                                 
103 Lvakan = Luftvärnsautomatkanon 

 

104 tp = torped 
105 Allmkan  = Allmålskanon 
106 Ksp M/58 = Kulspruta Modell 58  
107 tp = torped 
108 von Hofsten Gustaf och Waernberg Jan (2003) Örlogsfartyg – Svenska maskindrivna fartyg under tretungad 
flagg, Sid. 168-170 

Svenska ytstridskrafter åren 1975-1979  

1. Jagarflottiljen: 

3 st. Jagare: Halland, Småland och Östergötland 
(utrangerades 1981). 

Bestyckning: 4 st. 12 cm kanon i dubbeltorn, 7 

st. 40 mm lvakan103

5 st. torpedbåtar typ Spica II: Norrköping, 

Nynäshamn, Norrtälje, Västerås och Västervik.                                   

Bestyckning: 1 st. 57 mm lvakan. 2 st. ksp 

M/58, 6 st. torpedtuber för tp

, 6 st. 53.3 cm  torpedtuber, 

1 st. antiubåtgranatpjäs. 

104

16 st. patrullbåtar typ Hugin (färdigställdes 

mellan åren 1978-1982).             

 typ 613, 30 

minor. 

Bestyckning: 1 st. 57 mm allmkan105. 6 st. RB 

12 (pingvin) alt. 24 minor. 2 st. 7,62 mm ksp106

Svenska ytstridskrafter åren 1985 – 1989 

 

M/58. 

1. Ytattackflottiljen: 

2 st. Kustkorvetter: Stockholm och Malmö. 

Bestyckning: 8 st.  RBS 15, 57 mm  allmkan, 

40 mm allmkan.  

6 st. Robotbåtar typ Spica II : Umeå, Piteå, Luleå, 

Halmstad, Ystad och Strömstad Bestyckning: 1 

st. 57 mm lvakan 2 st. ksp M/58, 8 st. RBS 15 alt. 

6 st. torpedtuber för tp107

8 st. partullbåtar typ Hugin: Väktaren, Styrbjörn, 

Snapphanen, Kaparen, Tirfing, Starkodder och 

Tordön. 

 typ 613. 30 minor. 

Bestyckning: Se vänster kolumn. 

4. Ytattackflottiljen: 
 
6 st. Robotbåtar typ Spica II: Norrköping, 

Norrtälje, Nynäshamn, Varberg, Västerås och 

Västervik.      

Bestyckning: Se ovan.                               

8 st. patrullbåtar: Vale, Mysing, Mjölner, Vidar, 

Hugin, Mode, Magne och Munin.  

Bestyckning: Se Vänster kolumn. 
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