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Abstract 

The aim of this essay is, by using tree conductive Swedish newspapers, see how the 

submarine violations that Sweden suffered during 1980s, was depicted in the Swedish press in 

terms of threats. Two major submarine violations will be investigated in this paper, U137-

incident in Karlskrona archipelago in 1981 and Hårsfjärden-incident in Stockholm 

archipelago in 1982. To achieve the purpose, I use a qualitativ method and a threat 

perspective to answer my questions. These questions are for instance 

 

- From which nation, according to press reports, comes the threat? 

- What is, according to the press, threatened? 

 

The results show that the press saw the submarine violations as a major and serious threat that 

mainly come from Soviet Union. The relationship between Sweden and Soviet became 

strained because of the submarine violations. The submarine threat for example the 

population, neutrality and military areas. Antother result that can be seen is that readers of 

different newspapers have different preceptions of threat because the newspaper in many 

cases put their own interpretation of the threat. A clear example can be seen in that the 

reader´s preception will change, depending on how much criticism the press gives to the 

government an millitary.  
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1.	  Inledning	  	  

Den 29 oktober år 1981 möttes svenska folket av märkliga rubriker i tidningarna. En sovjetisk 

ubåt hade gått på grund i Karlskrona skärgård. Dessutom hade ubåten försökt ta sig loss i 16 

timmar innan någon upptäckt den. Det svenska pressuppbådet blev omfattande och följande 

dagar kunde folket läsa allt om ”U137” och hur den hotade Sverige. Efter ett antal dagar 

kunde ländernas regeringar komma överrens och ubåten återvände till sitt hemland. Då det 

kommit tillkänna att ubåten med stor sannolikhet bar kärnvapen, väcktes en rädsla för 

ryssarna och relationen mellan länderna förblev ansträngd. Året efter, den 1 oktober 1982 

möttes folket återigen av förbryllande rubriker i tidningarna, en ny ubåt hotade Sverige och 

det pågick en omfattande ubåtsjakt i Hårsfjärden i Stockholms skärgård.  

Tillskillnad från U137, hade försvaret inte kunnat identifiera denna ubåt, vilket skapade en 

rädsla bland svenska folket.1 Men att främmande ubåtar trängde sig in utan tillåtelse på 

svenskt territorium var ingen nyhet för allmänheten. Under större delen av efterkrigstiden 

utsattes Sverige för så kallade ubåtskränkningar. Få händelser i svensk säkerhetspolitik har 

varit så omdiskuterade i svensk press som dessa påstådda ubåtskränkningar och över 6300 fall 

av kränkningar rapporterades in under första delen av 1980-talet, vilket också var den 

intensivaste perioden.2 Varför vistades främmande ubåtar på svenskt vatten? Varifrån kom de 

och hur var det möjligt för dem att ta sig så långt in i svenskt vatten? Svenska tidningars 

omfattande rapporter försökte nå svaren på alla frågor. Men hur gestaltades svaren och vilken 

bild gav egentligen media om ubåtskränkningarna? Då ingen tidigare gjort en analys av hur 

olika svenska tidningar skrev om ubåtskränkningarna år 1981 och 1982, är det motiverat att 

studera ämnet i pressen, utifrån ett hotperspektiv. 

2.	  Historisk	  bakgrund	  

I detta kapitel kommer det ske en närmare redovisning av U137-incidenten 1981 och 

Hårsfjärden-incidenten 1982. Dessa kommer sedan att undersökas i pressen. För att få en 

                                                
1 SOU 2001:85 sid. 64-95. 
2 Bjereld m.fl. 2008 sid. 289. 
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större överblick av dessa ubåtskränkningar kommer dessa även sättas in i sitt sammanhang, 

nämligen i en kallakrigskontext.3 

2.1	  U137-incidenten	  1981	  

Den svenska marinen4 bedrev hemliga prov med ubåtsjakttorpeder i Östersjön mellan den 19 

och 28 oktober 1981. Enligt överbefälhavare (ÖB) Lennart Ljung befann sig en fientlig ubåt 

på svenskt vatten redan den 24 oktober, alltså vid samma tidpunkt som de hemliga proven 

utfördes. Historikern Wilhelm Agrell hävdar att dessa hemliga prov var inledningen till den 

ubåtskris där en sovjetisk ubåt av whiskyklass5 gick på grund vid inloppet av Gåsefjärden, 15 

km från Karlskrona, den 27 oktober. Fartyget benämns nuförtiden som S-363 men fick 

namnet U137 av såväl media som allmänheten.6  

Den 28 oktober blev U137:s grundstötning känd av marinen vid Sydkustens örlogsbas, som 

hade kontaktats av en privatperson. Sveriges dåvarande stadsminister Thorbjörn Fälldin tog 

kommandot i beslutsprocessen och utrikesminister Ola Ullsten skötte tillsammans med 

kabinettssekreterare Leif Leifland förhandlingarna med Sovjet. Order från ÖB Lennart Ljung 

kom under morgonen den 28 oktober om att ubåten inte fick lämna svenskt territorium. När 

kommendörkapten Karl Andersson besökte ubåten samma dag fastställdes det att ubåten stod 

så hårt på grund att den behövde bogseringshjälp. U137:s kapten Pjotr Gusjtjin hade önskemål 

om att bli bärgad av sovjetiska fartyg men det fastslogs av den svenska regeringen att det 

skulle skötas av Sverige. Samma dag kallades den sovjetiska ambassadören till 

utrikesdepartementet (UD) och Sovjet fick en protestnot som menade att ubåten saknade 

tillstånd att överträda svenska gränser, eftersom den inte tagit kontakt med svenska 

myndigheter. Detta gjorde att Regeringen såg det som en mycket allvarlig situation. För att få 

bukt på läget tillämpades ”Instruktioner för svenska försvarsmakten i situationer när Sverige 

inte är i krig” (IKFN) vid regeringens första beslut om ubåten, där de uppmärksammade 

intrånget som en kränkning.7 Dessutom krävdes det från svenskt håll, att kapten Gusjtjin och 

                                                
3 Ubåtskriserna pågick samtidigt som kalla kriget. Med kallakrigskontexten menar jag det sammanhang som 
ubåtskränkningarna kan ses i. Det kan finnas påverkande faktorer i denna kontext som läsaren behöver känna till 
och som kommer redovisas senare i uppsatsen. 
4 Marinen är en del av det svenska försvaret: flygvapnet, armén och marinen. I vissa delar av uppsatsen används 
ordvalet marinen, då syftar jag enbart till den delen av försvaret. 
5 Det finns olika typer av ubåtar. En whiskeyubåt drivs med dieselmotor i övervattensläge och elmotor i 
undervattensläge. Den användes redan av Sovjet under andra världskriget.  
6 Agrell 1986 sid. 53ff. 
7 SOU 2001:85 sid. 64f, 70. 
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vissa andra i besättningen skulle utfrågas. Först därefter kunde en bogsering bli aktuell, då 

med svenska fartyg.8 

Den 2 november skedde utfrågningen efter att fartygsledningen sade sig vara villiga att delta. 

Denna skedde inte på ubåten utan på svenska torpedbåten HMS Västervik som låg till ankars 

utanför skyddsområdet. Samtidigt försämrades väderförhållandena och efter nödsignaler från 

U137, beordrade ÖB att ubåten genast skulle bogseras in på lugnare vatten. Efter 

utfrågningen, som varade i sju timmar, följde en undersökning av ubåtens utrustning, bland 

annat navigationsutrustningen. Undersökningen och utfrågningen ledde till slutsatsen att 

ubåten med stor sannolikhet var kärnvapenbestyckad. Detta offentliggjordes för media och 

allmänhet vid en presskonferens den 5 november. Samma dag överlämnades även en ny 

protestnot till Sovjet eftersom förhören med besättningen den 2 november sågs som orimliga 

av svenska regeringen. Efter en sjövärdighetsbesiktning av ubåten, Moskvas accepterande av 

svensk bärgning och ÖB:s order, kunde det svenska försvaret den 6 november påbörja 

bogseringen för att överlämna ubåten till sovjetiska myndigheter.9 

2.2	  Hårsfjärden-incidenten	  1982	  

Ett år efter U137-incidenten, från och med den 1 oktober 1982, bedrev den svenska marinen 

en intensiv ubåtsjakt under två veckors tid i närheten av Muskö örlogsbas vid Hårsfjärden i 

Stockholms skärgård. Anledningen till jakten var flera indikationer av främmande ubåtar som 

rörde sig i svenskt vatten.10 Samtidigt som ubåtsjaken bedrevs genomfördes ett riksdagsval 

och den 8 oktober skulle Olof Palme (S) efterträda Thorbjörn Fälldin (C) som stadsminister. 

Den svenska militära ledningen påverkades av detta regeringsbyte eftersom många personer 

ersattes med nya, vilket ledde till en oordning mitt i ubåtsjakten. Enligt stadsvetaren Ola 

Tunander drogs ubåtsoperationen igång samma dag Sverige var som sårbarast i och med 

regeringsbyte och fortsättningsvis menar författaren att någon ”[…] ville visa upp denna 

sårbarhet för svenskarna”.11 Om det var så har inte bevisats, utan detta är en hypotes Tunander 

har. 

Allmänheten tyckte att marinen alltid kom ”för sent” när det gällde ubåtskränkningarna. Emil 

Svensson, chef för marinens analysgrupp, kom då med ett förslag att vid bestämd tidpunkt 

och plats gillra en fälla för de främmande ubåtarna. Denna fälla var inte hela marinen 
                                                
8 Bjereld m.fl. 2008 sid. 290f. 
9 SOU 2001:85 sid. 73f, 79.   
10 SOU 1995:135 sid. 139. 
11 Tunander 2001 sid. 25. 
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informerad om, utan enbart en liten krets av högt uppsatta personer. Operationen började 

förbereddas redan i juli år 1982 och under september månad gick förberedandet för 

operationen in i en intensiv period med namnet ”Notvarp”, med ÖB Ljung som ansvarig. 

Denna hemliga operation var förspelet till den ubåtsjakt som senare skulle ske i Hårsfjärden. 

Anledningen till att Notvarp startade just i slutet av september var besöket av den 

amerikanska flottan som skulle agera ”lockbete” för de, som många trodde var sovjetiska 

ubåtar. För att inte misslyckas fick svenska ubåtar inte befinna sig i undervattensläge vid 

speciella tidpunkter och vid vissa gränser. Alla styrkor som ingick i operationen var 

utstationerade tidigt på morgonen den 30 september. Tanken var att alla amerikanska båtar då 

skulle ha lämnat stockholmstrakten. När en minspärr vid Oxdjupet slogs ut och 

undervattensaktiviteten kom inifrån Stockholm och inte utifrån Östersjön, började det 

funderas om alla amerikanska ubåtar hade kommit iväg eller inte. Om de inte hade gjort det, 

kunde det innebära att en amerikansk ubåt hade slagit ut minspärren istället för den ubåten 

som skulle fångas in.12 Författaren Mathias Mossberg skriver i boken I mörka vatten att bevis 

om att en amerikansk ubåt befunnit sig på svenskt territorium inte framkommit utan att det i 

själva verket rörde sig om västtyska ubåtar. Operation Notvarp avbröts emellertid den 1 

oktober då ubåtsjakten vid Hårsfjärden tog vid och krävde alla resurser. Till skillnad från 

Notvarp blev jakten i Hårsfjärden offentlig för allmänheten och bevakades av ett stort 

pressuppbåd.13 

Vid lunch den 1 oktober gick startskottet för vad som enligt Tunander blev ”Den mest 

dramatiska ubåtsjakten i svensk historia”.14 Två värnpliktiga soldater fick plötsligt syn på vad 

som skulle kunna vara ett ubåtsperiskop och marinens analysgrupp fastställde det som en 

tydlig observation för att en ubåt befann sig på svenskt vatten. Redan under eftermiddagen 

fattades beslutet om att ett presskvarter vid Berga skulle monteras för uppemot 500 

journalister. Spaningsarbetet efter ubåten fortsatte under lördagen och söndagen med 

kontinuerlig övervakning vid Hårsfjärden och under måndagen skedde en upptrappning och 

tolv sjunkbomber, vapen att tvinga upp ubåten till ytan med, fälldes. En säker iakttagelse av 

en ubåt gjordes samma dag men nationalitet förblev okänd. Spaningarna fortsatte utan 

framgång fram till den 1 november då de avslutades. Redan den 14 oktober gjordes 

bedömningen att främmande ubåtar inte längre fanns kvar i svenskt vatten, men jakten pågick 

                                                
12 Tunander 2001 sid. 31ff. 
13 Mossberg 2009 sid. 80. 
14 Tunander 2001 sid. 41. 
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ytterligare någon vecka. Ubåtskommissionen säkrade fem fall av ubåtsverksamhet vid 

hårsfjärdsjakten. Att det rådde oklarheter och att ubåtskommissionen bara kunde säkra fem 

fall grundar sig i att tidigare utredningar inte redovisats och istället dokumenterats med stor 

sekretess, exempelvis Operation Notvarp.15   

2.3	  Ubåtskränkningarna	  i	  sin	  kallakrigskontext	  

Hur förhöll sig de två ubåtskränkningarna till den globala konflikt som redan fanns? Under 

senare delen av kalla kriget16 intog Sverige rollen som internationell opinionsbildare och 

kritiserade offentligt enskilda stater, bland annat USA och Sovjet, för deras agerande i olika 

situationer. Sverige försökte i sin roll som medlare skapa nedrustningsförslag som skulle bidra 

till ökad säkerhet runt om i världen. U137:s grundstötning i Karlskrona skärgård 1981 fick 

stor politisk betydelse. I många år hade Sverige utsatts för ubåtsintrång men marinen hade 

förgäves lyckats identifiera ubåtarnas nationalitet. När U137 gick på grund i Karlskrona fick 

man bevis på att Sovjet utförde ubåtskränkningar mot Sverige och det blev en påminnelse om 

Sveriges tillsynes känsliga säkerhetspolitiska position.17  

Fram till 1970-talets slut fanns en relativt avspänd relation mellan supermakterna, men under 

1980-talet tog kalla kriget ny fart då Nato fattade beslut om utplacerande av 

medeldistansrobotar i Europa som kunde nå sovjetiskt territorium. Detta eftersom Sovjet 

sedan tidigare börjat placera ut kärnvapenrobotar som kunde nå hela Europa. Sovjets ledning 

stödde inte Natos beslut, eftersom de ansåg att balansen rubbades då Sovjet inte hade någon 

möjlighet att nå USA med sina robotar. Samtidigt som denna konflikt mellan stormakterna, 

beslutade Sovjet sig för att marschera in i Afghanistan på grund av att den regim som kom till 

makten 1978 hade svårt att kontrollera den militäriska makten i landet. Detta väckte enorma 

internationella protester, även i tredje världen, eftersom landet var av stor strategisk betydelse 

på grund av dess oljetillgångar.18 Vid samma tillfälle som balansen mellan stormakterna 

rubbades, gick alltså U137 på grund i Karlskrona skärgård. 

Östersjön var under denna tid ett viktigt strategiskt läge för såväl Sovjet som USA. Sovjet 

började under 1970-talet komma ikapp Nato med den militära kapaciteten och kunde nu nå 

hela Europa med sina SS 20-missiler. Efter att Nato hade placerat ut sina kärnvapenrobotar i 

Europa kunde de nå Sovjetiskt territorium och kärnvapenhotet hade blossat upp igen. Även 
                                                
15 SOU 2001:85 sid. 96ff, 106. 
16 I dagens historia brukar kalla kriget beräknas från 1945 fram till 1991.  
17 Bjereld M.fl. 2008 sid. 290, 312. 
18 Bjereld m.fl. 2008 sid. 278. 
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om medeldistansrobotar förkom i Europa var frågan om nedskärningar angelägen för 

stormakterna och det förekom diskussioner som så småningom mynnade ut i INF-avtalet år 

1987. Sveriges säkerhetspolitiska situation blev alltså mer besvärlig på grund av att kalla 

krigets intog en mer intensiv karaktär vid skiftet mellan 1970 och 1980-talen. Samtidigt 

innebar det stora påfrestningar i och med den ökade spänningen mellan stormakterna och 

Sverige tvingades ta ställning till svårhanterliga frågor på grund av landets neutralitet. 

Dessutom ansåg det behövas en upprustning av den militära kapaciteten eftersom spänningen 

ökade mellan öst och väst.19 

Stormakternas militära rustningar bidrog till att fredsrörelserna20 i Västeuropa fick ett 

uppsving. Det betydde också att Östersjön blev alltmer viktigt av strategiska skäl för Sovjet, 

då den användes som försörjningsled med tanke på att det kunde bli krig. En fråga 

stadsvetaren Ulf Bjereld ställer sig är hur Sverige skulle förhålla sig till den ansträngda 

säkerhetspolitiska situationen. Genom att skapa sig en egen profil i nedrustningsfrågorna och 

kritiserade båda stormakterna höjdes den svenska rösten. Men om risken för krig verkade akut 

blev det känsligt att kritisera västmakterna i och med synen på nedrustning. Trots detta, 

lanserade Sverige i början av 1980-talet, med Olof Palme i spetsen, olika former av 

nedrustningsmöjligheter. Det förslag som stormakterna i synnerhet lade märke till var 

”Förslaget om en korridor i Europa, fri från taktiska kärnvapen”.21 Den kommission som på 

Palmes initiativ hade tillkommit, föreslog en 150 km lång kärnvapenfri zon som skulle dela 

Nato och Warszawapakten ytterligare. Nato var direkt negativa till förslaget medan 

Warszawapakten däremot var mer positiva och ville till och med utvidga gränsen ytterligare. 

Förslaget i sig rann så småningom ut i sanden då gensvaret inte var tillräckligt stort, men 

begreppet ”gemensam säkerhet” blev ett samlingsnamn som förklarade ett samarbete mellan 

länderna istället för ömsesidig avskräckning. Detta begrepp växte sig senare fast i debatten 

om säkerhet. Eftersom Sverige var neutralt under denna tid blev ubåtskränkningarna en 

intensiv fråga och en utmaning för den svenska neutralitetspolitiken. De främmande ubåtarna 

som påståtts vistats på svenskt vatten respekterade inte den svenska alliansfriheten och 

                                                
19 Bjereld m.fl. 2008 sid. 276ff. INF-avtalet var ett avtal om kärnvapennedrustning mellan USA och 
Sovjetunionen. 
20 sociala grupper som verkade för nedrustning av bland annat kärnvapen och konfliktlösningar utan att blanda 
in våld 
21 Bjereld m.fl. 2008 sid. 284. 
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neutraliteten var därmed hotad. Kritikerna argumenterade nu för att säkerhetspolitiken i 

Sverige måste förändras.22 

3.	  Syfte	  och	  problemformulering	  

Syftet med uppsatsen är att, utifrån ett hotperspektiv, utreda de hot och hotbilder som 

allmänheten fick tillgodogöra sig under pressens rapportering om U137- och Hårsfjärden-

incidenten samt klargöra dessa hot och hotbilders karaktäristiska drag. För att detta syfte ska 

nås behövs hotet kartläggas utifrån två aspekter. Dels hotets ursprungskälla och 

karaktäristiska drag, dels vad det är som hotas och hur den/de hotade reagerar på hotet. Denna 

problemställning kan delas upp i mindre och tydligare frågor som kan ställas till materialet: 

1. Varifrån kommer, enligt pressen, hotet? 

2. Hur framställer pressen hotets karaktär?  

3. Vad är det, enligt pressen, som hotas? 

4. Vilka metoder använder Sveriges försvar för att motverka hotet, enligt pressen? 

5. Vilka skillnader och likheter finns det mellan tidningarnas rapporteringar och hur kan 

dessa ses i materialet? 

 

Genom detta syfte villa jag bidra med en del till den forskning som kartlägger och beskriver 

hur media hanterar olika kriser och hot och vilken roll media bidrar med vid dessa situationer. 

4.	  Disposition	  

I kapitel fem presenteras de teoretiska utgångspunkter för denna uppsats och i kapitel sex 

forskningsläge. För att göra detta kapitel mer läsvänligt beskrivs tre olika forskningslägen; 

Vilken roll svensk media har haft under olika slags kriser och krig, Statens offentliga 

utredningar (SOU) om ubåtskränkningarna samt nationalitetsfrågan. Vidare kommer läsaren 

möta en metoddel där det ges en redogörelse om den vetenskapliga utformningen. Därefter 

presenteras vilket källmaterial som metoden kommer tillämpas på samt hur detta material 

avgränsas i tid och rum. Därefter redogörs källkritiken. Kapitel åtta och nio kommer innehålla 

de empiriska fakta från tidningarna som syftar till att ge läsaren en orientering i tidningarnas 

uppfattning om ubåtshotet samt vara en utgångspunkt till min undersökning. Här kommer 

även finnas en sammanfattande analys om varje enskild incident. Kapitel tio kommer att 
                                                
22 Bjereld m.fl. 2008 sid. 280ff, 289. 
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koppla ihop syfte, empiri, tidigare forskning och teori i en slutanalys och i kapitel elva 

kommer slutsatserna redovisas. Sist kommer det ske en sammanfattning och även en idé om 

hur senare forskning kan göras på ämnet.  

5.	  Teoretiska	  utgångspunkter	  

Rädsla och hot är en förutsättning för samhället, både förr och nu. I dagens samhälle har hotet 

antagit en ny karaktär, men under kalla kriget karaktäriserades hotet Sverige hade av 

framförallt ubåtar och kärnvapen.23 Mina teoretiska utgångspunkter grundar sig bland annat i 

olika teorier om hot och hur de framställs – hotperspektiv. Hotade ubåtarna Sveriges säkerhet, 

den territoriella integriteten, militära område, neutraliteten, allmänheten eller något annat? 

Exempel på forskning om hot och dess funktion är samlade i boken Hotbildernas politik 

redigerad av Johan Eriksson. Men för att kunna utgå från ett hotperspektiv måste begreppen 

hot och hotbilder först redas ut. Enligt Eriksson identifieras hot utifrån vilka erfarenheter man 

har eller påverkas till att uppfatta, vad man till exempel lär sig i olika sammanhang såsom 

skolan, genom läroböcker, eller påverkas att tycka och tänka genom användning av olika 

former av media. Hot är olika och ofta generella men kan tolkas och analyseras på många 

olika sätt. Olika händelser uppfattas olika beroende på individen. För att ta ett exempel kan 

vissa människor direkt avfärda krig, som något fullständigt destruktivt för livet och samhället, 

medan andra ser krig som en befrielse och nationsstärkande, exempelvis då man genom en 

befrielserörelse blir kvitt förtryck. Hot kan också analyseras som hot mot essentiella och 

centrala värden, alltså nödvändiga värden för överlevnad, på både individnivå och nationell 

nivå. Om media kan peka på något som hotar centrala värden blir genomslaget ofta större. 

Exempel på individnivå är vad som hotar en kvinnlig ungdom? Ofta när de ska gå hem 

alldeles ensam en lördagskväll. Ett nationellt hot kan vara att miljörörelser ser kärnkraft som 

ett hot mot överlevnaden. En tredje uppfattning om hur hot kan analyseras grundar sig i den 

socialpsykologiska forskning som menar på att det svårtolkade kan upplevas som ett hot. Ofta 

föder ovisshet och det obestämda en oro mot omvärlden, oavsett om det är på individnivå 

eller nationell nivå.24 

Eftersom hot värderas och analyseras olika, kan fokus istället ligga på hotbilder och hur de 

skapas. Dessa kan ses som en sammanhängande beskrivning av ett hot och kan synas 

                                                
23 Eriksson 2001 sid. ii.   
24 Eriksson 2001 sid. 1ff. 
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systematiskt i media. Men dessa hotbilder talar inte för sig själva utan behöver pådrivande och 

skapande aktörer.25 Hot och hotbilder relaterades under merparten av kalla kriget till krig och 

kriser men efter 1980-talet breddades den synen till att omfatta många andra 

samhällsfenomen. Därför kan hotbilder ses utifrån olika perspektiv. Exempelvis hot mot 

miljön (miljön måste vara frisk så vi kan överleva), sårbarheten i IT-samhället (osäkerheten 

kan innebära att vi förlorar vår individuella integritet), demokratin (vi vill inte leva i ett ofritt 

samhälle), våld (ett hot mot vår fysiska integritet och överlevnad) men även hot mot oss själva 

såsom stress och olycklig kärlek.26 

Hotet som kommer analyseras i denna uppsats kan bland annat ses ur ett säkerhetspolitiskt 

perspektiv.27 Ett sådant hot kan tänkas beröra landets territorium och får många konsekvenser. 

Förhållandet mellan media och makthavare blir ofta känsligt vid krig och kriser som rör 

nationens säkerhet. Exempelvis kan det bli en konkurrens mellan media och makthavare om 

hur situationen ska tolkas, vilka hot som förekommer och hur starka hoten är. Medias 

nyhetsrapportering kan ge en negativ klang av krisen och hotbilden kan ge en stark laddning i 

pressen. Det förekommer också att media och aktörer eggar varandra till spekulationer och 

slutsatser. Ubåtshotet är ett ännu inte färdiganalyserat exempel på detta.28 Aktiva försök att 

framställa något som ett säkerhetspolitiskt hot kallas ”säkerhetisering”, som kan ses som en 

symbolpolitik. Det innebär inte bara att säga att man är rädd för något utan också att man 

måste göra något åt det. En konsekvens som kan ses utav en säkerhetisering är rädslan för 

omvärlden. Om det i Sverige skapas en hotbild mot något, exempelvis ubåtars kränkning av 

svenskt territorium och den fysiska integriteten, sprids en fiendebild och frågan som kan 

ställas är vem som är skyldig till den ökade osäkerheten? Men förståelsen måste nyanseras. 

Det är skillnad om aktörer hotar eller om det gäller strukturella hot. Det är mest troligt att en 

fiendebild skapas då det är aktörer som uppfattas som ett hot.29 Men hur skulle då ett hot 

kunna uttryckas i den kontext uppsatsen beskriver? Det största hotet som präglade denna tid 

var kärnvapen, en kärnvapenbestyckad ubåt skulle kunna kopplas till den skräck som 

kärnvapen medförde. Att ett annat land tar sig in på svenskt militärt område skulle kunna vara 

                                                

 
26 Mellbourn & Robertson 2001 sid. 36. 
27 Säkerhetspolitik är en stor del av den internationella politiken och handlar om att länderna vill trygga sina 
medborgares säkerhet och självständighet, bland annat genom att förebygga hot.  
28 Eriksson 2001 sid. 1f; Mellbourn & Robertson 2001 35f. 
29 Eriksson 2001 sid. 2f. Aktörer kan pekas ut i krig och terrorism medan strukturella hot kan ses som 
exempelvis översvämningar.  
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ett hot mot landets territoriella integritet och därmed säkerhet. Det diplomatiska spelet kan 

också många gånger utgöra ett hot om länderna har olika åsikter i ämnet.  

Teorin säger alltså att hot kan analyseras och i boken Hotbildernas politik finns ett exempel 

på hur hot undersöks i medier. Här tolkar och presenterar dagstidningarna nynazismen som en 

säkerhetspolitisk hotbild. Frågor som de vill ha svar på i denna analys är bland annat vad hotet 

är och vem/ eller vad är det som hotas? Det som kan utläsas ur denna undersökning är att DN 

avviker från de andra tidningarna och skildrade olika frågor utifrån ett mer ideologiskt 

perspektiv.30 I samma undersökning kan man läsa att de fyra stora dagstidningarna i Sverige 

(DN, SvD, Expressen och Aftonbladet) genomförde ett gemensamt reportageprojekt i 

Stockholm år 1999 på grund av att nynazismen medförde så mycket våldskriminalitet. Den 

bild allmänheten fick av ärendet blev då väldigt kraftfull eftersom alla fyra tidningar 

tillsammans skapade tolkning om hotet. Det blev enorma påtryckningar till allmänheten och 

medias gemensamma bild gjorde att hotbilden av nynazister blev mycket större än vad den 

kanske hade varit om tidnigarna gav sina egna bilder av situationen.31 Detta bevisar att media, 

precis som Eriksson skriver, kan fungera som hotbildernas entreprenörer.32 Medierna spelar 

alltså en avgörande roll för hur människor upplever ett hot, men skapar också åsikter som 

folket anammar, kring hur hoten ska bekämpas. Hur såg rapporteringarna då ut under 

ubåtskränkningarna? Blev hotet mer tydligt på grund av medias framtoning och hur tolkades 

och uttrycktes hot som en konsekvens av innehållet i svenska dagstidningar? 

Det har nu presenterats olika sätt att analysera texter utifrån ett hotperspektiv, alltså att 

analysera utifrån olika hot och hotbilder. Min analys kommer gå i linje med 

pressundersökningen om nynazismen, men utesluter inte de andra hotanalyserna. Som skrivits 

innan påverkar media hotbilden och genom att utgå från att media har en stor roll i 

hotbildernas framtoning, kommer det ske en undersökning om hur pressen, under 

ubåtskränkningarna, framställde hotet. Varför jag valt att analysera tidningarnas rapporter om 

ubåtskränkningarna utifrån ett hotperspektiv grundar sig i att det är relevant då ubåtarna 

utgjorde ett säkerhetspolitiskt hot, det är av eget intresse och för att denna tolkning av 

ubåtskränkningarna inte har gjorts tidigare.  

                                                
30 Mellbourn & Robertson 2001 sid. 39ff 
31 Mellbourn & Robertson 2001 sid. 34ff.  
32 Eriksson 2001 sid. 6.  
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6.	  Tidigare	  forskning	  	  

I detta avsnitt presenteras tre olika forskningslägen som har anknytning till undersökningen.  

6.1	  Ur	  ett	  medieperspektiv	  

I ett land som utgår från ett demokratiskt system har medborgarna rätt till information. När ett 

samhälle utsätts för allvarliga störningar såsom en katastrof eller kris, blir kravet på snabb och 

trovärdig information påtaglig. Då många krig och kriser under de senaste årtionden har 

blossat upp runt om i världen har media blivit en viktig tillgång.33 Hur fungerar då svensk 

media, framförallt pressen, under sådana kriser? Tidigare har Styrelsen för psykologiskt 

försvar publicerat en del material angående mediers sätt att hantera olika kriser runt om i 

världen. I rapporterna har det skildrats och jämförts hur olika svenska tidningar har hanterat 

olika situationer och vad som egentligen har skrivits om dessa. 

Irakkrisen år 2003 är ett exempel på hur svensk media hanterade krissituationer. Annica och 

Michael Nydén publicerade år 2003 en kvantitativ tidningsanalys där de jämförde fyra 

svenska tidningar och deras rapporter om Irakkrisen 2003. Enligt Nydéns undersökning var 

det Dagens Nyheter som skrev flest artiklar om kriget, sammantaget 653 artiklar där 87 % av 

dessa var nyheter, medan Svenska dagbladet låg på en andra plats med 516 artiklar där 83 % 

av dessa var nyheter. Det var framförallt nyhetssidorna i tidningarna som präglades av krisen 

och det lades inte så stor vikt i att skriva om händelsen i ledare eller andra texter (ca 4 % 

respektive 1 %). Vad som framgår i Nydéns olika tabeller är att DN och SvD ligger ganska 

jämnt i fördelningen av nyheter i Irakkrisen. De flesta artiklar står på nyhetssidorna men även 

andra sidor i tidningen präglas. Skillnaden mellan tidningarna kan ses i deras olika sätt att 

vinkla rapporteringarna. SvD väljer exempelvis i större utsträckning att fokusera på själva 

händelseutvecklingen av krisen än vad resterande tidningar gjorde.34  

När Tjernobylkatastrofen var ett faktum år 1986, ställdes de svenska medierna inför en svår 

uppgift. En kvantitativ rapport har utgivits av Styrelsen för psykologiskt försvar om hur media 

handskades med allt vad denna katastrof medförde. Katastrofen tog sin början när 

kärnkraftsverkets reaktor fyra förstördes genom en explosion och radioaktiva partiklar spred 

sig över stora delar av Europa. Fokus i denna studie ligger på information och 

kommunikationen i 12 lokala tidningar där tonvikten läggs på nyhetsförmedlingen. Enligt 

denna studie har media två uppgifter gentemot allmänheten och myndigheten, medierna måste 
                                                
33 Nohrstedt, Nordlund 1993 sid. 5. 
34 Nydén 2003 sid. 25ff. 
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söka upp olika myndigheter för att få en del av informationen som sedan kan ges ut till 

allmänheten och måste också kritiskt granska myndigheternas verksamhet.35 Redan i början 

förekom stora kommunikationsproblem eftersom tidningarna inte visste hur de skulle 

informera om något så pass komplicerat som katastrofen medförde. Dessutom förvärrades 

händelsen ytterligare då folk sammankopplade kärnkraft med kärnvapen och dess 

konsekvenser av bland annat bomberna under andra världskriget. Mediernas sätt att bevara 

läsarnas tilltro försvårades eftersom det fanns en risk att allmänheten skulle tappa förtroendet 

om medierna inte speglade på den rädslan som fanns, vilket uppfattades av myndigheterna 

som överdrivna.36 

Vad som kan utläsas ur studien är att många tidningar rapporterar ett stort antal artiklar under 

händelseförloppet. Flest artiklar skrevs 2:a maj då 5 % av alla artiklar som publicerades i 

tidningarna handlade om Tjernobylkatastrofen. Den 2 maj var den femte dagen efter olyckan 

blev känd och varför det skrevs mest just den dagen vet man inte. Den fjärde veckan som det 

rapporteras om katastrofen når medierna sin största omfattning och har då mest material. 

Många tidningar beskriver enligt studien vilka konsekvenser olyckan kom att ge Sverige. 

Tidningarna följde framförallt den fortsatta utvecklingen av jordbruk, livsmedel och 

hälsoeffekter. Den informationen tidningarna gav om myndigheterna var övervägande negativ 

och trovärdigheten ifrågasattes med få undantag. Sammanfattningsvis kunde 

händelseutvecklingen delas upp i tre faser. Den första var initialfasen, där nyheterna präglades 

av katastrofens följder. Den andra, krisfasen, präglades av hur rapporteringens karaktär 

ändrades och växte kraftigt i omfång. Samtidigt kom en kritik mot myndigheterna där medier 

och allmänheten började ifrågasätta agerandet. I avklingningsfasen, den sista fasen, dalade 

intresset om katastrofen. Nyheterna dominerade inte längre av något särskilt ämne och 

ersattes av debatten angående kärnkraftspolitik.37 

6.2	  Statens	  offentliga	  utredningar	  

Ett forskningsläge om ubåtskränkningarna framställs delvis i tre stycken offentliga handlingar 

(SOU) som utgivits i Sverige.38 Den första utkom år 1983 och försöker, av en tillsatt 

ubåtskommission, i stora drag redovisa och kartlägga vad som hände under U137-incidenten 

och Hårsfjärden-incidenten. De slutsatser som nåddes av kommissionen skildrades av att 

                                                
35 Nohrsted, Lekare 1987 sid. 10. 
36 Nohrtedt, Lekare 1987 sid. 105ff. 
37 Nohrtedt, Lekare 1987 sid. 105ff. 
38 Statens offentliga utredningar förkortas SOU; SOU 1983:13, SOU 1995:135, SOU 2001:85.  
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Sveriges försvar hade många brister, bland annat oförmågan att lokalisera och motverka 

ubåtskränkningar, då ubåtar kunnat ta sig in i svenskt område - och därifrån - mer än en gång. 

Men trots detta menar utredarna att incidenterna gav goda erfarenheter om vad som krävdes 

för en effektiv insats mot främmande ubåtar. Troliga motiv för ubåtarna bedömdes vara av 

militär operativ karaktär. Gällande nationalitetsfrågan säger SOU 1983:13 att ingen 

observation tyder på att Natoubåtar trängde in på svenskt territorium utan att det sannolikt 

rörde sig om ubåtar tillhörande Sovjetunionen.39 

En andra SOU utkom år 1995. Här tillsattes en ny ubåtskommission som fick ett mer 

heltäckande uppdrag. Där var syftet att granska vad som redan skrivits då delade meningar 

rådde om de slutsatser man kommit fram till i SOU 1983. Genom att offentligt redogöra vad 

som hade hänt menade man att hållbarheten av slutsatserna i SOU 1983 prövas. Den 

bedömning som gjordes av SOU 1995 var att hänsyn borde tas till bristfälliga materiella och 

personella tillstånd som Sverige hade under början av 1980-talet. Dock ledde de satsningar 

som uträttades till stora förbättringar inom försvaret. Rörande bedömning om 

nationalitetsfrågan ansåg ubåtskommissionen att det fanns skäl till en tydligare granskning för 

påståendena om att det rörde sig om sovjetiska ubåtar. När granskningen gjorts kunde det 

konstateras att kommissionen inte kunde tillkännage vilket land ubåtarna tillhörde.40 

Den tredje offentliga handlingen gavs ut år 2001. Här tillsattes utredaren Rolf Ekéus för att 

analysera olika agerande i ubåtsfrågan från 1980 talet fram till 2001. Att ubåtar förekommit 

på svenskt vatten var vid denna tid redan utrett och Ekéus uppgift var att koncentrera sig på de 

åtgärder som vidtagits. Dessutom skulle en utvärdering göras angående hur regeringen och 

andra myndigheter hanterade ubåtskränkningarna och vilka beslut man tagit. Ekéus slutsatser 

gällande motivet och nationalitetsfrågan kopplades till Ludin-rapportern41 som var en viktig 

komplettering till den tidigare kommissionens motivgranskning, som menade att östsidan 

hade starkare motiv än Nato och att intrången sannolikt var därifrån.42 

I utredningen från 2001 finns även ett kapitel om medias roll under ubåtskriserna som menar 

att Utö-incidenten år 1980 blev en väckarklocka för såväl media som politiker. Efter denna 

incident började det växa fram en klyfta mellan försvarsmakten och medier eftersom 

                                                
39 SOU 1983:13. 
40 SOU 1995:135. 
41 Ambassadören Lars-Erik Lundin genomförde en granskning år 1996 av ubåtskränkningarna. Se SOU 2001:85 
sid. 324. 
42 SOU 2001:85. 
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misslyckandet att identifiera ubåtarna skadade försvarets trovärdighet inför allmänheten. 

Media hade till en början positiva rapporter men ändrade sedan riktning till en mer kritisk 

tongång då man tyckte att det inte gjordes tillräckligt för att identifiera ubåtarna. Sveriges 

säkerhetspolitik, med en alliansfrihet och ett starkt försvar, hade inte utsatts för några större 

prövningar tidigare och efter ubåtskränkningarna krävde media och allmänheten resultat och 

större driftighet från försvaret. Detta resulterade i ett regeringstryck som bidrog till höjda 

insatser med andra ord höjdes trycket på marinen och hanteringen av frågan. De förväntningar 

media hade på försvarsmakten resulterade i mer gripbara militära ageranden. Media kom 

alltså att bli av stor relevans för hanteringen av ubåtsfrågan i allmänhet. En diskussion har 

pågått om det var försvarsmakten som utnyttjade medier eller om det va medier som 

utnyttjade försvarsmakten. I vissa fall fanns intrycket att medier använde försvarsmakten för 

egen del och frambringade förväntningar om framgångar i ubåtsjakterna. När framgångarna 

sedan sågs som misslyckanden, kritiserade tidningarna försvarsmakten hårt.43  

6.3	  Nationalitetsfrågan	  

Wilhelm Agrell, som till stor del har ägnat sitt författarskap åt svensk försvars- och 

säkerhetspolitik under kalla kriget, är historiker och professor i underrättelseanalys. Han ingår 

i den samlingen som hävdar att kränkningarna kommer från öst, alltså Sovjet. Enligt Agrell 

var dessa kränkningar inte provocerade även om många uppfattade det så. Det är bara Utö-

incidenten år 1980 som kan bevisas provokativ, eftersom Agrell menar att det råder 

kunskapsbrist om förhistorien till kränkningarna.44 Bland Agrells böcker finns Bakom 

ubåtskrisen (1986), som behandlar de ubåtskriser som skakade Sverige under 1980-talet med 

syftet att försöka nå ett resultat om ubåtarnas bakgrund och betydelse. För att hitta en 

förklaring till kränkningarna menar Agrell att man måste precisera vad man vill ha förklarat. 

Det finns många hinder på vägen för att rekonstruera kränkningarna och Agrell nämner tre av 

dessa. För det första är mycket material hemligstämplat och forskare får därför inte tillgång 

till det. Dock är boken skriven år 1986 och idag finns det förmodligen material som inte 

längre är hemligstämplat. För det andra finns det vissa oklarheter i den tillgängliga 

kränkningsstatistiken och för det tredje är materialet uteslutande rapporter om kränkningarna. 

Agrell menar därmed att man inte kan dra alltför detaljerade slutsatser om kränkningarna. Det 

finns möjligheten att Sovjet, redan vid utvecklandet av kärnvapen och med det en position 

som en av de ledande kärnvapenmakterna, gjorde upp en krigsplanläggning mot Sverige. I 
                                                
43 SOU 2001:85 sid. 311ff. 
44 Agrell 1986 sid. 208. 
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den säkerhetszon, som Sovjet lär ha haft primära säkerhetsintressen i, låg Sverige och på så 

sätt inkluderats landet i krigsplanläggningen. En annan hypotes som kommer på tal i boken är 

den bristande tilltron till Sverige i frågan om en acceptabel neutralitetspolitik. Med kontroll 

över Sverige i en eventuell konflikt skulle Natos position vara militärt hopplöst enligt 

författaren. Med andra ord kan ubåtskränkningarna i detta sammanhang ses som ett sovjetiskt 

första förberedelsesteg för ett anfall. 45 

Forskningsprofessorn Ola Tunander är en av några forskare som anser att ubåtskränkningarna 

måste ses ur ett större perspektiv, det var inte alltid Sovjet det rörde sig om utan i flesta fall 

var det Nato-ubåtar som befann sig på svenskt vatten. Detta kan inte uteslutas då det fanns 

indikationer på västubåtar som analysgrupperna inte skrev om i sina rapporter, inte minst vid 

Hårsfjärden-incidenten menar Tunander. Han har skrivit flera böcker om säkerhetspolitik och 

är forskningsprofessor sedan 2000 och verksam vid det internationella forskningsinstitutet i 

Oslo. I boken Hårsfjärden försöker han dels bevisa att det inte rörde sig om sovjetiska ubåtar 

och dels rekonstruera händelseförloppet dag för dag. Hypotesen som Tunander hyser tilltro till 

går ut på att den amerikanska ledningen vid tillfället, Reaganadministrationen, tillsammans 

med den engelska premiärministern Margaret Thatcher, drog nytta av U137-incidenten år 

1981 då den sovjetiska ubåten gick på grund vid Karlskrona skärgård, för att vilseleda det 

svenska folket att tro att Sovjet fortsatte kränka Sverige. Detta skulle bidra till att Sverige 

skulle få alltmer antisovjetisk tankar och de skulle då generera i att regeringen, med Palme i 

spetsen, skulle tvingas föra en mer västvänlig politik, vilket ett antal svenska amiraler kände 

till.46  

I Hårsfjärden motsätter sig Tunander både regeringens officiella förklaringar och 

ubåtskommissionens (SOU). Ett exempel ett gult pulver som hittats i vattnet och som enligt 

ubåtskommissionen inte har med ubåtarna att göra. Tunander lägger fram nio punkter på att 

påståendet är vilseledande och att det gula pulvret visst kom från en skadad ubåt, som då 

befunnit sig på svenskt vatten.47  

Det har nu beskrivits tre olika forskningslägen; hur media fungerar i olika krig och kriser 

utifrån två rapporter gjorda av Styrelsen för psykologiskt försvar, en redogörelse om hur SOU 

problematiserade ubåtskränkningarna och en diskussion angående nationalitetsfrågan. 

                                                

45 Agrell 1986 sid. 208ff.  
46 Gustavsson 2010 sid. 18. 
47 Tunander 2009 sid. 163ff. 
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Rapporten om Irakkrisen skrevs år 2003 och därför kan tidningarnas syn skiljas i denna 

rapport och den undersökning som görs om ubåtskränkningarna. Rapporten om Tjernobyl 

ligger närmare min undersökning i både tid och rum. Den är skriven år 1986 och berör en kris 

som Sverige, mer än Irakkrisen, drabbades av. Anledningen till att dessa två rapporter valts är 

för att belysa tidigare forskning grundar sig i en tanke om att gestalta en kris och ett krig, 

omfattningen av händelsen samt att rapporterna är skrivna vid olika tidpunkter - när kalla 

kriget fortfarande väckte rädsla hos allmänheten och efter kalla krigets slutskede. Det som 

SOU menar är sanning i sina utredningar, har ingen betydelse i denna uppsats. Dock är SOU 

relevant eftersom de belyser problematiken under incidenterna. Sanningen om vilken 

nationalitet ubåtarna hade är inte heller relevant för uppsatsen men Agrell och Tunanders 

diskussioner har ändå tagits upp eftersom de belyser den diskussion som faktiskt finns inom 

området. Detta gör att diskussionerna och problematiken från områdena är relevant för 

uppsatsen, inte vad som är sanning.   

Det urval av tidigare forskning som gjorts är alltså av intresse då uppsatsen syftar till att var 

en pressundersökning av ubåtskränkningarna. Detta urval ger en syn av hur tidningar fungerar 

under krig och kriser, fungerar det på samma sätt under ubåtskränkningarna? Frågor, 

funderingar och slutsatser angående ubåtskränkningarna har SOU belyst i efterhand, men såg 

tidningarna det på samma sätt? Nationalitetsfrågan är än i dag en intressant diskussion, hur 

såg tidningarna på den? 

7.	  Metod	  

Denna uppsats studerar hur tidningarna framställde de hot och hotbilder som 

ubåtskränkningarna genererade. Att göra detta kommer ske genom en pressundersökning.  

7.1	  Undersökningens	  vetenskapliga	  utformning	  

En deduktiv ansats syftar till att teoretiskt angripa en undersökning, från teori till empiri. Är 

man en anhängare av denna ansats anser man att det är bäst att först skapa sig en bild av hur 

verkligheten är beskriven i teorin och därefter samla in empirin för att se om det stämmer 

överrens med den faktiska verkligheten. Denna ansats kopplas ofta ihop med en kvantitativ 

metod. Nackdelen med denna ansats kan ses i att forskaren enbart riskerar att leta efter 

information som denne tycker är relevant.48 

                                                
48 Jacobsen 2009 sid. 34 
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En induktiv ansats syftar till att gå från observationer och resultat till teori. Med detta 

angreppssätt går forskaren från empiri till teori. Man går ut i verkligheten helt utan 

förväntningar och samlar in all relevant information för att sedan slå sig ner och systematisera 

den data man fått in och slutligen formulera teorierna. Denna ansats kopplas ofta ihop med en 

kvalitativ metod. Nackdelen med denna ansats är att det inte är möjligt att tolka verkligheten 

med helt öppna sinnen.49 

 
Då jag utgår från ett hotperspektiv redan innan jag samlar in min empiri, borde jag använda 

mig av en deduktiv ansats. Men eftersom jag syftar till att se hur allmänheten fick 

tillgodogöra sig medias bild av verkligheten och hur de upplevde verkligheten, vill jag inte ha 

förväntningar när jag samlar in min information, vilket hänvisar till en induktiv ansats. Idag 

har det blivit vanligare att tala om en mer eller mindre öppen ansats, där jag medvetet sätter 

mina egna gränser för det material som ska samlas in. I mitt fall utgår jag från ett 

hotperspektiv, där jag minskar min öppenhet, men inom detta hotperspektiv är jag öppen för 

olika tolkningar.50 

 

Jag har valt att göra en pressundersökning och kommer därför använda en textanalys som 

utgår ifrån en grundlig och detaljerad beskrivning av olika delar i materialet, i mitt fall 

tidningar. En textanalys förknippas ofta med ett kvalitativt tillvägagångssätt men utesluter inte 

ett kvantitativt - dessa två angreppssätt kan kombineras. Denna metod tillåter att lägga större 

vikt på nyanser, detaljer och det unika och undersökaren har en stor öppenhet till materialet. 

För att kunna uppnå detta krävs det att koncentrer sig på ett fåtal enheter - en intensiv metod, 

som möjliggör att forskande blir väldigt nyanserade. Den kvalitativa metoden används ofta då 

problemställningen är av en utforskande - explorativ - karaktär. Man vill beskriva 

uppfattningar eller förstå innebörden av exempelvis en kultur. Jacobsen ger förklaringen att 

metoden används då forskarens intresse ligger i ett begrepp eller ett fenomen.51 

Är problemställningen av testande karaktär används istället en kvantitativ metod som utgår 

ifrån förklara något genom att undersöka en bredd, med få nyanser men många enheter, som 

sammanfattas i en statistisk form.52 Eftersom mina problemställningar är av explorativ 

                                                
49 Jacobsen 2009 sid. 42ff 
50 Jacobsen 2009 sid. 43.  
51 Jacobsen 2009 sid. 56ff, 142. 
52 Jacobsen 2009 sid. 56ff, 146. 



20 
 

karaktär är det svårt att mäta de i tabeller och diagram och därför kommer jag att arbeta med 

tidningstexterna utifrån enbart en kvalitativ metod. Valet grundar sig också i att jag vill få ett 

djup i min undersökning och lägga större vikt på nyanser och detaljer i mitt material.  

Huvudsakligen förekommer två stycken inriktningar inom undersökningsmetoden, 

hermeneutik och positivism. Hermeneutikern vill tolka materialet med sina fem sinnen. 

Forskaren har en avsikt med sitt sätt att agera på och ett handlande utifrån ett hermeneutiskt 

perspektiv kommer påverka det forskningsunderlag som samlats in. Den hermeneutiska 

metoden, i förhållande till de frågor som ställs, vill förstå och begripa vad texten säger.53 

Positivisten vill ge förklaringar och svar genom noggranna mätningar och finna en absolut 

sanning, denna kopplas ofta ihop en kvantitativ metod.54  Jag kommer att kombinera min 

kvalitativa metod med ett hermeneutiskt angreppssätt eftersom min tanke är att tolka och 

försöka förstå tidningstexten innehåll istället för att hitta logiska samband. Denna metod 

lämpar sig bäst eftersom syftet inte är att söka sanningen utan vad tidningarna skriver om 

ubåtskränkningarna och dess hot. 

7.2	  Källmaterial,	  Avgränsningar	  och	  källkritik	  

Metoden kommer att appliceras på en undersökning baserad på en granskning av 

nyhetsmaterial från tre ledande tidningar under 1980-talets Sverige. Dessa tidningar är 

Dagens nyheter (oberoende liberal), Svenska Dagbladet (obunden moderat) samt Arbetet 

(socialdemokratisk). Anledningen till valet av dessa tidningar grundar sig i att tidningarna 

hade ett stort antal läsare i hela landet vid denna tid vilket gör dem till tidningar med 

omfattande rapporter om krisen. Dessutom har tidningarna olika ideologiska ståndpunkter 

som möjligen kan vinkla hotbilderna annorlunda, vilket ger skillnader, men kanske också 

likheter, dem emellan.  

Sverige har inom sin territorialgräns haft mycket undervattensverksamhet under senare delen 

av kalla kriget.  Tre stycken ubåtskränkningar har varit mer uppmärksammade än andra, Utö-

incidenten 1980, U137-incidenten 1981 och Hårsfjärden-incidenten 1982. Denna uppsats 

avgränsas till de två sistnämnda incidenterna. Anledningen till detta val grundar sig i att Utö-

incidenten introducerade ämnet och var början på ett nytt mönster av ubåtskränkningar vilket 

gör att tidningarna inte hade lika mycket att rapportera som under U137 och Hårsfjärden-

                                                
53 Kjeldstadli 1998 sid. 121ff, 176. 
54 Jacobsen 2009 sid. 37.  
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incidenten. Utö-incidenten ansågs inte vara ett intressant säkerhetspolitiskt hot vid den tiden.55 

Efter Utö-incidenten började media följa ubåtsverksamheten med större entusiasm och 

pådraget blev stort både under dagarna då U137 gick på grund i Gåsefjärden 1981 och 

ubåtsjakten som pågick i Hårsfjärden året efter. Därför är det relevant att undersöka dessa 

incidenter. Dessutom påverkas Hårsfjärden-incidenten mer av U137 än vad U137 gjorde av 

Utö-incidenten i pressen, vilket kan ge en intressant infallsvinkel i materialet.  

De tidningar som valts, Dagens nyheter, Svenska Dagbladet och Arbetet kommer inte att 

granskas från sida till sida. Analysen av ubåtskränkningarna sker utifrån de frågeställningar 

som utformats i uppsatsen. Inga speciella sökord används i tidningarna utan texter och 

artiklar, på framförallt nyhetssidorna, som har anknytning till frågeställningarna är av relevans 

i undersökningen. Dessa texter kan vara allt från nyhetsartiklar till reportage och intervjuer, 

beträffande ubåtskränkningarna. Eftersom nyhetssidorna inte är objektiva eller neutrala, kan 

dessa analyseras då de speglas av tidningens ståndpunkt.56 Fokus kommer ligga på helheten 

av vad som skrivs om ubåtskränkningarna på nyhetssidorna och notiser och debattartiklar 

exkluderas inte, eftersom dessa texter är av relevans i syftet att påvisa skillnader och likheter 

mellan tidningarna. Anledningen till att jag valt att analysera enbart nyhetssidorna grundar sig 

i att händelseflödet kan följas på ett bra sätt då det främst är på dessa sidor ubåtskriserna 

rapporteras. En problematik som kan uppstå ledare och debattsidor är exkluderat kan vara att 

de politiska åsikterna skjuts åt sidan. 

Det kommer ske en tidsavgränsning i innehållet. Jag kommer att undersöka tidningarna från 

dagen de börjar rapportera om respektive incident till och med dagen rapporteringen trappas 

ner. Detta är olika för olika tidningar och kommer redovisas i undersökningen. Val av 

tidsperiod är baserat på att det med all sannolikhet rapporterades mest om incidenterna vid 

denna tidpunkt. 

I mitt fall har jag inte några källkritiska problem då mitt syfte och problemformulering utgår 

från att analysera tidningarnas rapporter för att kartlägga de hot och hotbilder som 

allmänheten får tillgodogöra sig, inte om det ligger någon sanning i dessa.  

                                                
55 Eriksson 2001 sid. 47. 
56 Persson 2012 sid. 2. Tidningarnas ideologiska ståndpunkter kan oftast ses på ledarsidorna, men kan även 
urskiljas i tidningens texter.  
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8.	  Undersökning:	  U137-incidenten,	  vad	  skrev	  pressen?	  
I detta kapitel redovisas en noggrann redogörelse av samtliga tidningars rapporter om 

ubåtshotet utifrån U137-incidenten. Efter undersökningen av vad tidningarna skrev kommer 

det ske en sammanfattande analys av incidenten.   

8.1	  Dagens	  Nyheter	  om	  U137-incidenten	  
Dagens Nyheter (DN) skrev mellan två till tre sidor om U137-incidenten per dag från den 29 

oktober fram till bärgningen av ubåten den 7 november. Under hela perioden resulterar det i 

ca 20 sidor. 

Varför U137 tog sig så långt in i den svenska skärgården är allmänt omdiskuterat. Men i DN 

råder det ingen tvekan om att U137 sitter fast vid inloppet i Gåsefjärden, på grund av ett 

misslyckat spioneriuppdrag. Redan i den första artikeln som skrivs i tidningen får läsaren 

uppfattningen av att anledningen till grundstötningen berodde på spioneri och var helt 

medvetet, trots att ubåtens kapten Gusjtjin menar att det var på grund av ett navigationsfel 

som ubåten hamnade i svenskt militärområde. Både experter och politiker menar att det är 

tekniskt omöjligt att ta sig så långt in i skärgården med en felnavigering.57 Detta 

spioneriuppdrag, som DN håller fast vid igenom hela händelseutvecklingen kan förstås som 

ett hot mot Sveriges militära områden. Men då ubåten är grundstött och inte kan ta sig 

därifrån på egen hand, anser den svenska regeringen att det inte alls rör sig om något hot. 

Detta resonemang syns tydligt i en intervju DN gör med försvarsminister Torsten Gustavsson. 

Han har under hela incidenten befunnit sig utanför händelsens centrum och DN ställer frågan 

varför han inte är Karlskrona, eller i alla fall Stockholm. Gustavsson ger svar på tal och menar 

att det inte rör sig om något hot och att det då inte spelar någon roll var han befinner sig.58 För 

att DN:s läsare ska förstå att tidningen ser spioneri som ett hot, sätts incidenten in i sin 

kallakrigskontext. Både det amerikanska U2 planet som sköts ner över Sovjetunionen år 1960 

och den så kallade Catalinaaffären 1952, där svenska plan sköts ner av Sovjetunionen på 

grund av att planen påstods flyga över Sovjetiskt territorium, blev uppmärksammade just 

pågrund av spioneri, nämns i tidningen. Detta medför att tidningarna ger läsaren en bild av att 

spioneri kan innebära skottlossningar, vilket kan tolkas av läsaren som ett hot mot 

allmänheten. Ytterligare en händelse DN skriver om gällande kontexten, var när den svenska 

ubåten ”Nordkaparen” och en sovjetisk ubåt vid Huvudskär i Stockholms skärgård endast var 

                                                
57 ”På grund 35 meter från land” 1981-10-29 sid, 5, Dagens nyheters medarbetare. 
58 ”Spelar ingen roll att jag inte var där” 1981-11-01 sid. 5, Mats Holmberg. 
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några decimeter från varandra i undervattensläge år 1980 och höll på att kollidera.59 När DN 

den 30 oktober får upplysningen om att en annan ubåt befunnit sig på svenskt vatten samtidigt 

som U137, ifrågasätter tidningen om den också kommer från Sovjet. Genom dessa artiklar 

visar DN inte bara på att ubåten som objekt utgör ett hot mot Sverige utan tidningen målar 

också upp en bild av Sovjets och Sveriges tidigare relation som läsaren kan tolka som negativ, 

vilket i sin tur genererar i att läsaren inte bara känner sig hotad av ubåten utan även av Sovjet 

som land.  

Då en ny främmande ubåt kunnat ta sig in på svenskt vatten samtidigt som U137 ligger 

grundstött ifrågasätter DN försvarets agerande, hur är det möjligt att ta sig in på svenskt 

territorium? Kommendörkapten Sten Swedlund menar att det är helt ekonomiskt omöjligt att 

ha ett heltäckande system som varnar för ubåtar.60 Men DN menar att i detta fall handlar det 

inte ”bara om ett område” utan ett väl befäst militärområde, där borde väll bevakning 

existera? Här kan läsaren få funderingar om hur mycket det essentiella värdet är för försvaret? 

Hur mycket pengar ska läggas på att försvara Sverige? Det blir en oenighet mellan 

regering/försvar och DN i hur hotet ska karaktäriseras. Regeringen ser inte ubåten som objekt 

som något problem för Sveriges säkerhet. Den bilden går emot DN:s rapporteringar då det i 

artiklarna skrivs både om en rädsla för skottlossning och att ett elitkompani finns på plats som 

är beredda på alla tänkbara upplösningar.61 DN och politikerna har alltså olika syn hotets 

karaktär. Å ena sidan rör det sig om en farlig ubåt som utgör en fara för Sverige å andra sidan 

rör det sig om en ofarlig ubåt som ligger där den ligger och inte kan skada Sverige.  

Under incidentens händelseutveckling ställer Sverige en del krav på Sovjet, bland annat om 

förhör av kaptenen och andra i besättningen. DN väljer i sin rapportering att ifrågasätta dessa 

krav och anser att den svenska regeringen bör ställa högre krav på Sovjet. Utrikesminister 

Ullsten uttrycker sig till DN att ”Det handlar om stora värden och ett diplomatiskt mycket 

känsligt spel och det kräver tålamod”.62 Detta uttalande, tillsammans med det faktum att 

Sverige accepterar flera av Sovjets krav under dagarna den 1-5 november, menar DN visar på 

en feghet hos regeringen som tidningen inte är sen att påpeka i sin rapportering. Exempelvis 

kräver Sverige ett ryskt samarbete när ubåtskaptenen vägrar förhör. Men då kaptenen vägrar 

på grund av olika skäl, står Sverige inte upp för sig och låter han väntas ut. Det Ullsten 

                                                
59 ”Ryska ubåten nära att kollidera med svensk” 1981-11-04 sid. 5, Thorsten Engman.  
60 ”Vi har inte råd med heltäckande bevakning” 1981-10-30 sid. 9, Peter Bratt.  
61 ”Elitkompani på plats 1981-11-01 sid. 5, Rune B Axelsson. 
62 ”Kaptenen vägrar tala, Ullsten – vi väntar” 1981-11-01 förstasidan. 
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försöker framföra till DN är att istället för den feghet som presenteras för läsaren, kan 

avvaktandet ses som ett diplomatiskt sätt att motverka det hot som uppenbarligen 

förekommer, men som enligt DN, regeringen inte är villiga att erkänna.63  

Läsaren kan uppfatta DN:s artiklar som väldigt dramatiska i den mån att tidningen nästintill 

överdriver för att göra lugna faser i utvecklingen mer påtagliga. Ett exempel kan ses i hur 

ubåten som objekt framställs som ett hot då DN menar att elitkompani är på plats, men även 

att det varnar för skottlossningar mellan besättningen på ubåten och det svenska försvaret. 

Trots att detta kan ses som en överdrift, försvinner inte faktum att läsaren kan uppfatta det 

som ett hot.64  

 Händelseutvecklingen går, utan DN:s försök till dramatisering, in i en dramatisk fas från och 

med den 5 november och istället för ett hot bildar nu tidningen en hotbild som blir intensivare 

då informationen om hemliga svenska torpedprov, som ägt rum i samma veva som ubåten 

gick på grund, läcker ut. Dramatiken höjs ytterligare när förstasidans rubrik lyder ”Kärnvapen 

på ubåten, Fälldins chockbesked”, den 6 november.65 Kvällen den 5 november hade berättade 

stadsminister Fälldin för allmänheten i en presskonferens om att U137 troligen var bestyckad 

med kärnvapen. När chockbeskedet om kärnvapen ombord lämnas ut till allmänheten fick 

Sovjet helt plötsligt ”offensiva avsikter” enligt många experter, en av dem Peter 

Wallensteen.66 Hotbilden som tidigare under incidenten varit väldigt suddig hos försvaret och 

politikerna blev nu helt plötsligt väldigt påtaglig. Ubåten var inte längre ett ofarligt grundat 

fartyg som regeringen ville gestalta den att vara utan en spionbåt som bar kärnvapen. 

Karaktären reviderades alltså i och med kärnvapen, och läsare kom närmare det kalla krig 

man så länge fruktat. Rädslan som tidningen illustrerar kan också grunda sig i att relationen 

mellan Sverige och Sovjet, från och med den 6 november, blev kyligare då Moskva inte 

förnekade uppgifterna om kärnvapen.67 

Istället för att dra ut på utredningarna gestaltade tidningarna att regeringen var nöjda med sin 

utredning och ville snabbt och enkelt få bort ubåten från svenskt vatten så att hotet försvann. 

                                                
63 ”Ubåtskaptenen vägrar förhör” 1981-11-02 sid. 5; ”Stiltje på UD i väntan på Sovjets förklaring” 1981-11-02 
sid. 5, Bobi Sourander; ”Kräver ryskt samarbete” 1981-11-01 sid. 6, Thorwald Olsson; ”Ubåtskaptenen vägrar 
förhör” 1981-11-02 sid. 5. 
64 ”Elitkompani på plats 1981-11-01 sid. 5, Rune B Axelsson. 
65 1981-11-06  förstasidan. 
66 ”Sovjet har offensiv avsikt 1981-11-06 sid. 6, Peter Bratt. 
67 ”Partierna överens att inte bruka våld” 1981-11-06 sid. 6; ”Avsikten var att spionera” 1981-11-06 sid. 5, Åke 
Ekdahl; ”Sovjet har offensiv avsikt” 1981-11-06 sid. 6, Peter Bratt.  
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Den 7 november bärgade svenska båtar ut U137 på internationellt vatten igen och hotet 

försvann så småningom med den, i alla fall enligt DN:s tolkning.  

8.2	  Svenska	  Dagbladet	  om	  U137-incidenten	  

Svenska dagbladet (SvD) skrev mellan två till tre sidor om U137-incidenten per dag från den 

29 oktober fram till bärgningen av ubåten den 7 november. Under hela perioden resulterar det 

i ca 20 sidor. 

Det som läsaren möts av i SvD:s första rapporteringar om incidenten är ett lugn. Trots att 

ubåten befinner sig på ett militärområde, vilket gör det till den grövsta kränkningen i Sveriges 

historia efter andra världskriget, ser inte regeringen och försvaret den som något hot eftersom 

den sitter grundstött och inte kommer någon vart. Detta väljer SvD att inte ifrågasätta vilket 

ger läsaren en känsla av förtroende till både försvaret och regeringen.68 Det skrivs också i 

tidningen att ubåten är ”av gammal modell som varken drivs med atomkraft eller bär 

kärnladdningar”.69 Påståendet gör att läsarna kan känna sig trygga, ubåten som objekt hotar 

inte allmänheten och regeringen har kontroll över situationen. Människor till och med skrattar 

åt ”ryssen” i början av rapporteringarna, istället för att vara rädda.70 Men även om folket 

skrattar åt ryssen, gestaltar SvD Sovjet som boven i dramat och detta kan ge läsaren en 

negativ bild av landet. Exempelvis menar tidningen att det med all säkerhet inte var ett 

navigationsfel som gjorde att U137 hamnade utanför Karlskrona, eftersom det krävs noggrann 

navigering för att ta sig in så långt i skärgården och det hade inte kunnat ske med en trasig 

gyrokompass. Snarare är tolkningen att besättningen på ubåten är helt medvetna om var de 

befann sig. Läsaren får med detta, uppfattning om att Sovjet ljuger eftersom kaptenen på 

U137 menar att det rör sig om en felnavigering och förtroendet för landet sjunker. 

För att få ett större perspektiv på incidenten väljer tidningen att vända sig till Sovjet för att få 

reda på deras version av händelsen. Läsaren möts av artiklar där lednigen i Moskva förnekar 

det inträffade. SvD ringer till och med upp den sovjetiska ambassaden och ställer frågor 

rörande U137. Svaren de fick var ”Vi känner inte till någon sådan” och ”Vilket fartyg?”.71 Det 

skrivs mycket om landets feghet att berätta för sitt eget folk om ubåtsincidenten och tidningen 

menar att denna tystnad försämrar relationen mellan de båda länderna och trovärdigheten 

minskar ännu mer. Ett exempel som tyder på det är att ÖB:s planerade besök i Sovjet ställs 
                                                
68 ”Sovjetisk ubåt fast inom militärtområde” 1981-10-29 förstasidan. 
69 ”Redo stoppa fritagningen” 1981-10-29 sid. 6, Sune Olofsson. 
70 ”Kommersen blomstrar. Turistchefen myser” 1981-11-03 sid. 7. 
71 Exempelvis: ”Här vill ingen kännas vid ubåten” 1981-10-29 sid. 7; ”Tystnaden total” 1981-10-29 sid 7. 



26 
 

in.72 Trots att SvD inte ser U137 som ett hot i sig, får läsaren en fientlig syn mot Sovjet som 

land i och med dessa artiklar och det kan ses som ett hot.  

Läsaren kan tolka ett tydligare hot av tidningsrapporterna den 4 november, då det skrivs en 

stor rubrik om att Sovjets attityd hårdnar. Tidningen har sedan tidigare gett läsaren en väldigt 

negativ bild av Sovjet men börjar nu också i liten mån ifrågasätta Sveriges försvars agerande. 

Varför går Sverige med på Sovjets krav när det i själv verket bör vara tvärt om? Ett exempel 

gäller när ett andra förhör ska starta med U137:s kapten och han inte är villig att bli förhörd 

utanför ubåten. Trots ifrågasättandet av det svenska agerandet, håller tidningen med 

regeringen när de menar att det svenska agerandet kan ses som ett diplomatiskt spel att 

motarbeta hotet. Sverige avvaktar när Sovjet sätter press och pressar när Sovjet avvaktar. 

Detta för att få en balanserad relation med Sovjet utan att avvika från säkerhetspolitiken och 

samtidigt skydda den svenska allmänheten.73  

När beskedet om att hemlig torped provades samtidigt som U137:s grundstötning, kom media 

tillkänna, vidgades hotet till en hotbild. På samma gång går även ÖB ut med att ubåtens motiv 

var spioneri, vilket gör att ubåten som objekt inte längre ses som ofarlig. Anledningen till att 

ubåten spionerade sägs vara att torpedproven skulle kunna vara högst intressant för Sovjet att 

följa. Dessutom nämner tidningen att sovjetiska krigsfartyg som är fullt kapabla att nå 

Karlskrona med sina robotbestyckningar avvaktar vid gränsen, vilket gör att läsaren kan 

känna sig väldigt orolig. Tidningen har alltså här vänt kappan efter vinden. När regeringen 

och försvaret menar på att incidenten inte är ett hot, menar SvD samma sak. När det däremot 

kommer fram att det rör sig om ett hot, då menar tidningen det också. Men för att lugna det 

svenska folket mot hotet, skriver SvD i sina artiklar att Sveriges gränser är ordentligt 

beskyddade.74 Det råder dock olika meningar om gränserna verkligen är beskyddade för 

samtidigt menar marinchefen i en SvD intervju att försvaret kring kusterna måste förstärkas 

och att det faktiskt råder bristande resurser för att klara av att stänga ute främmande ubåtar.75 

SvD väljer alltså i och med en tydlig hotbild, att beskskriva händelsen ur två perspektiv. Å 

ena sidan är landet ordentligt skyddade, det rör sig inte om någon farlig ubåt och allmänheten 

kan andas ut. Å andra sidan är gränserna inte tillräckligt beskyddade och sovjetiska ubåtar 

avvaktar vid gränsen med robotar som kan nå Karlskrona. Detta kan ge läsaren en förvirring 
                                                
72 ”Trovärdigheten har minskat katastrofalt” 1981-10-30 sid. 9. 
73 ”Sovjets attityd hårdnar” 1981-11-04 förstasidan; ”Sätter press på Sverige” 1981-11-04 sid. 6. ”Beslut att 
släppa ubåten efter svensk protest” 1981-11-05 sid 6. 
74 ”Sovjetiska krigsfartyg avvaktande vid gränsen”1981-11-05 sid. 6. 
75 ”Kustförsvaret måste förstärkas” 1981-05-11 sid. 7.  
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av utvecklingen då SvD inte längre är konsekventa i sina artiklar, vilket kan tolkas som ett hot 

i sig.  

Hotbilden blir som mest intensiv när allmänheten den 5 november får informationen att U137 

med stor sannolikhet är kärnvapenbestyckad. Den 6 november lyder rubriken på tidningens 

förstasida ”Natotoppen kände till sovjetubåtens kärnvapen”. SvD väljer att vidga sitt 

perspektiv och blanda in andra länder. SvD skriver att Pentagon visste att Sovjetiska ubåtar av 

Whiskeyklass var bestyckade med kärnvapen, men man viste inte hur många. Detta går alltså 

emot vad man skrev den 29 oktober om att ubåten var tekniskt ointressant. Istället för ett 

skolfartyg att utbilda soldater på är U137 en atombestyckad spionubåt som omedelbart måste 

ifrån Sveriges vatten. Det är nu också bevisat att Sovjet (och kanske andra nationer) bedriver 

ubåtsverksamhet i svenskt vatten. Med denna vetskap börjar tidningarna ifrågasätta 

regeringen och försvaret om hur de ska motverka sådana här kränkningar i framtiden.76 

Tidningen får alltså en helt annan syn på hotet efter att kärnvapen har kommit tillkänna. Nu är 

det inte bara Sovjet som land, som hotar Sverige utan även ubåten som objekt, vilket gör att 

hotets karaktär ändras drastiskt i tidningen.77 

Den 7 november inleds upplösningen på ubåtsdramat och ubåten bogseras av svenska båtar ut 

till gränsen där sovjetiska båtar väntar. Känslan som ges när tidningen rapporterar om 

bogseringen är en lättnad, nu är äntligen kärnvapenubåten borta från svenskt vatten och 

Sverige kan andas ut igen, eller?   

8.3	  Arbetet	  om	  U137-incidenten	  

Arbetet skrev mellan en till två sidor om U137-incidenten per dag från den 29 oktober fram 

till bärgningen av ubåten den 7 november. Under hela perioden resulterar det i ca 16 sidor. 

Arbetets läsare möts av att militären är beredd att ta till vapen om situationen skulle kräva det. 

Detta kan påvisas i tre av fem tidningar den första dagen tidningen rapporterar om incidenten. 

Läsaren får alltså en uppfattning att ubåten utgör ett hot som Sverige är beredd att försvara sig 

mot.78 För att notera allvaret i det hela konstaterar viceamiral Bengt Schuback att ”hela 

affären är mycket allvarlig”79 och menar vidare att det är första gången en båt med utländsk 

                                                
76 ”Dags tänka i nya banor om Östersjöns betydelse” 1981-11-06 sid. 5. 
77 ”Kommersen blomstrar. Turistchefen myser” 1981-11-03 sid. 7, Margit Silberstein; ”Sovjetiska krigsfartyg 
avvaktande vid gränsen”1981-11-05 sid. 6.  
78 ”Vi begriper ingenting” 1981-10-29 förstasidan; ”Vi öppnar eld” 1981-10-29 sid. 13, Jaan Ungerson; ”Skarp 
protest från svenska regeringen” 1981-10-29 sid. 13, Jaan Ungerson. 
79 ”Ofattbart” 1981-10-29 sid. 13, Jaan Ungerson. 
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bakgrund ertappas inom skyddsområdet. Försvaret måste börja fundera över 

bevakningsproblemet eftersom bevakningen idag inte räcker till. 

Anledningen till att Sverige är beredd att ta till vapen om situationen skulle kräva det, menar 

tidningen grundar sig i att ubåten har lyckats ta sig in i ett så välbevakat, men dock oskyddat, 

område. Detta gör att ubåten som objekt hotar Sveriges militära områden. Arbetet ifrågasätter 

och kritiserar försvaret och undrar hur detta har gått till och menar på att något måste göras 

för att kunna beskydda Sverige. För att ge läsaren en tydligare bild sätter tidningen in U137-

incidenten i kallkrigskontexten, där fyra andra ubåtar samma år som denna incident, kränkt 

svenskt vatten. Tidningen menar att dessa främmande ubåtar i själva verket rör sig om 

Sovjetbåtar.80 Läsaren får alltså uppfattningen att Sovjet har hotat Sverige tidigare och därför 

skapas det en negativ bild av landet. För att göra denna bild tydligare väljer tidningen att 

under några dagar rapportera om det diplomatiska spelet mellan Sovjet och Sverige och hur 

relationen påverkas mellan länderna. För att påvisa denna relation nämner Arbetet exempelvis 

den diplomatiska konflikt 1952 som kom att kallas Catalinaaffären.81  

Hotet blir mer intensiv den 4 november, när kaptenen, en andra gång, vägrar ställa upp på 

förhör. Arbetet pratar om en ”kris” och incidenten blir ännu mer allvarlig då Sovjet hävdar att 

de uppfyllt alla skyldigheter i avtalet medan den svenska regeringen menar att så är inte alls 

fallet. Det resulterar till en obalans i ländernas kommunikation, vilket läsaren kan uppfatta 

som oroväckande. Enligt Arbetet är det inte Sverige som stärker hotet med sitt agerande, utan 

Sovjet. Samtidigt råder det mottsättningar inom den svenska regeringen med bland annat 

försvarsminister Torsten Gustavsson i centrum. Tidningen menar att han måste avgå då han 

inte skött sitt jobb.82 Denna bild av Sverige signalerar en osäkerhet till läsaren. Både bristen 

mellan kommunikationerna mellan länderna samt att Sveriges regering inte är överrens, kan 

tolkas som oroväckande. När allmänheten får beskedet om att ubåten med stor sannolikhet är 

laddad med kärnvapen skapas en hotbild och tidningen rapporterar om att det rör sig om en 

avsiktlig kränkning den 6 november, i form av ÖB:s offentliga påstående.83  

I och med kärnvapenhotet hotas nu inte bara Sverige. Arbetet menar att hotbilden har 

expanderat geografiskt. Det ger tidningen sken av när det skrivs en artikel om den 
                                                
80 ”Den femte främmande ubåten i år” 1981-10-29 sid. 12, Jaan Ungerson; ”Febril jakt på ny u-båt” 1981-10-30 
sid. 7, Jaan Ungerson; ”Östersjön – Fredens hav. Här kryllar det av krigsfartyg från Warszawapakten” 1981-10-
30 sid. 4, Lars Ohlander. 
81 ”Rysk Mig-jakt sköt ner oss” 1981-11-02 sid. 6 Anne Jalakas, Staffan Wictorin. 
82 ”Gustavsson måste avgå” 1981-11-04 sid. 5, Herman Melzer. 
83 ”ÖB till regeringen: avsiktlig kränkning” 1981-11-06 sid. 6. 
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amerikanska utrikesministern, som säger att Nato kan tänka sig bomba Europa först eftersom 

det ingår i Natos strategiska planer. Arbetets läsare får alltså uppfattningen att ubåten inte bara 

hotar Sverige utan även Europa. Genom att tidningen sätter in händelsen i kallakrigskontexten 

visar man på hur litet Sverige är gentemot stormakterna och det visas också på att en 

grundstötning av en sovjetisk ubåt i Sverige kan leda till att Nato släpper atombomber i 

Europa. Men det är inte bara Nato som nu är ett hot mot Europa utan även Sovjet. Detta 

påvisas i rubriken ”Sovjets hot mot Europa värre än någon hade anat”.84 Hotet förändras alltså 

till en hotbild i och med karaktären på ubåten revideras. När kärnvapen blir inblandat, får 

läsaren uppfattningen att hotbilden är som kraftfullast.85 För att göra kärnvapenfrågan ännu 

tydligare för läsaren, jämförs U137:s laddning med Hiroshimabomben som fälldes under 

andra världskriget. Detta kan tänkas vara en väldigt effektfull jämförelse för läsaren och 

hotbilden blir här väldigt tydlig. Även USA och Sovjets aktiviteter av kärnvapen, som lett till 

över 130 olyckor, skrivs ut i tidningen. Arbetet menar att man måste få igenom förslaget med 

ett kärnvapenfritt Östersjön, annars kan det gå väldigt illa, vilket kan ge läsaren en negativ 

bild av kärnvapen.86 För att allmänheten ska slippa vara oroliga över att en sådan här händelse 

ska hända igen, menar Arbetet att Sverige måste hitta nya sätt att bevaka sina gränser för att 

kunna motverka liknande hot i framtiden. 

U137 bogseras tillbaka till gränsen den 7 oktober och läsaren får följa hela händelsen. 

Känslan som bildas av artiklarna grundar sig i en lättnad, nu är äntligen kärnvapenubåten 

borta från svenskt vatten, och därmed hotet och Sverige kan andas ut igen. 

8.4	  Analys	  om	  U137-incidenten	  

Det finns en del likheter i hur tidningarna rapporterade om U137-incidenten 1981. Det finns 

också en del skillnader. DN och SvD skriver flest antal sidor om incidenten, ca 20 stycken. 

Arbetet skrev ca 16 stycken sidor.  

 
Att U137-incidenten uppfattas som ett hot är tidningarna mer eller mindre överrens om. 

Däremot ses dessa hot utifrån olika perspektiv. DN ser ubåtens spioneri som ett hot medan 

SvD ser de försämrade relationerna med Sovjet som ett hot. Arbetet väljer istället att se 

ubåten som objekt, som ett hot och försvarets, enligt tidningen, misslyckade agerande för att 

                                                
84 1981-11-06 sid. 6, Sture Stiernlöf. 
85 ”Vi kan tänka oss bomba Europa först” 1981-11-06 sid 4. New York, TT. 
86 ”Östersjön – fredens hav” 1981-10-04 sid. 5, Lars Ohlander; ”En bomb av Hiroshima-klass” 1981-11-06 sid. 
7, TT.  
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motverka hotet. Men trots att hotet ses utifrån olika perspektiv, ändrar det sin karaktär under 

händelseutvecklingen och utvecklas till ett mer intensivt hot i alla tidningar, då Sovjet sätter 

hårdare krav på Sverige den 3 november. När vetenskapen om hemliga torpedprov, den 5 

november, kommer allmänheten till känna blir hotet ännu tydligare och övergår till en hotbild 

när nyheten om kärnvapen på ubåten når allmänheten och media.  

 
Ubåten som objekt har under några långa dagar ändrats från relativt ofarlig till väldigt farlig 

på grund av kärnvapen. Från början var det DN och Arbetet som såg ubåten som ett hot i sig, 

SvD menade på att Sovjet som land utgjorde ett hot. Men i och med vetskapen om kärnvapen 

började bilden av ubåten som ett hot gestalta SvD:s artiklar, vilket medförde att tidningarna 

hade samma tolkningar. Detta gjorde att hotet blev ännu tydligare för allmänheten. Att kalla 

kriget blossade upp igen vid denna tid kan vara en anledning till rädslan men också det 

faktum att kalla kriget kom, geografiskt sett, närmare Sverige än vad det hade varit tidigare. 

Både SvD och Arbetet skriver att hotet har expanderat. Det är inte längre bara Sverige som är 

hotat utan hela Europa som ligger i skottlinjen mellan de två dominerande stormakterna. SvD 

skriver att det amerikanska försvaret visste att Sovjetiska ubåtar av whiskeyklass var 

bestyckade med kärnvapen, men viste inte hur många. Arbetet skriver att Nato kan tänka sig 

att bomba Europa först eftersom det ingår i Natos strategiska planer, i och med vetskapen om 

att en sovjetisk ubåt bar kärnvapen. Det är alltså inte bara Sovjet som hotar Europa utan även 

Nato. Skillnaden i pressen är att Sovjet är det primära hotet, Nato det sekundära eftersom de 

antagligen själv känner sig hotade i och med Östersjöns strategiska läge för stormakterna. 

Tidningarna menar med sina rapporter kort och gott att en grundstötning av en sovjetisk ubåt i 

Sverige kan leda till att Nato släpper atombomber i Europa, vilket påvisar den konflikt som då 

finns i världen.   

 

DN karaktäriseras av hur tidningens journalister väljer att dramatisera händelsen, men också 

hur de ifrågasätter regeringens syn på hotet. Läsaren får en negativ bild av regeringens tycke 

att ubåten inte är ett hot mot Sverige eftersom DN menar tvärt om. Medan regeringen i början 

karaktäriserar ubåten som ofarlig, menar DN att den visst utgör ett hot där den ligger. Detta 

grundar sig i tidningens övertygelse om att ubåten kom för att spionera. DN:s läsare får redan 

första dagen tolkningen av att det rör sig om spioneri och därmed ett hot mot Sverige. SvD:s 

läsare däremot, får inte alls den uppfattningen. I själva verket spekuleras inte motivfrågan i 

SvD:s rapportering så läsaren får bilda sig en egen uppfattning. Arbetet lägger inte heller stor 
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vikt vid motivfrågan, men ser ändå ubåten som ett hot eftersom den är ett bevis på att det går 

att ta sig in osedd i ett svenskt militärområde.  

 
Läsare till SvD möts av ett lugn och ett förtroende till försvar och regering om att situationen 

är under kontroll. De får också en detaljerad läsning om händelseutvecklingen fram till 

kärnvapenchocken, då SvD vidgar sina nyheter. Istället för att bara rapportera om hur Sverige 

påverkas skriver tidningen om exempelvis USA:s syn på det hela. Tidningen väljer alltså att 

se ubåtshotet i sin kontext.  U137 är inte längre en lokal konflikt mellan Sverige och Sovjet 

utan den har expanderat ut i Europa. Detta är en intressant tanke och ett sätt att se hur media 

påverkar det runtomkring. Arbetet är inne på samma spår men DN nämner inte att 

kärnvapenfrågan påverkar andra länder utan fokuserar på hur den påverkar Sverige. 

Arbetets rapporter fokuserar kort och koncist om vad som händer, alltså även här 

händelseutvecklingen. Det som karaktäriserar Arbetet är deras ifrågasättande till försvaret om 

hur ubåten kunnat hamna inne på svenskt territorium. Tidningen är, till skillnad från SvD och 

i viss mån även DN, inte rädda för att kritisera försvarets agerande. När Arbetet väljer att 

kritisera försvarets agerande blir hotet för läsaren tydligare och mer intensivt än vad 

exempelvis hotet för SvD:s läsare blir. Detta gör att hotet i sig tolkas annorlunda i de olika 

tidningarna och läsarna får olika uppfattningar om vad som egentligen hotas och inte.  

9.	  Undersökning:	  Hårsfjärden-incidenten,	  vad	  skrev	  pressen?	  

I detta kapitel redovisas en noggrann redogörelse av samtliga tidningars rapporter om 

ubåtshotet utifrån Hårsfjärden-incidenten. Efter undersökningen av vad tidningarna skrev 

kommer det ske en sammanfattande analys av incidenten.   

9.1	  Dagens	  Nyheter	  om	  Hårsfjärden-incidenten	  

Dagens Nyheter (DN) skriver ett stort antal sidor om Hårsfjärden-incidenten från och med den 

4 oktober. Själva jakten på ubåtarna omkring Stockholms skärgård startade redan den 1 

oktober men på grund av att säkerhetsskäl valde försvaret att inte delge någon information till 

allmänheten förrän den 4 oktober. Från och med den 6 oktober rapporterar tidningen mellan 

tre och fyra sidor varje dag fram tills den 15 oktober. Den 16 oktober skrivs endast en artikel 

och efter det slutar DN rapportera om händelsen. Detta ger sammantaget ca 30 sidors 

rapportering om incidenten.  
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Läsaren till DN får en känsla av att krig ligger i luften vid rapporteringen om Hårsfjärden-

incidenten. Försvaret skärper beredskapen och det ses tydligt i många av rubrikerna på 

tidnigens artiklar: ”Bomber får skada ubåten”, ”Trupper besätter öarna” och ”Krigslarm finns 

runt hela landet”.87 Det råder inget tvivel om att Sverige rustar upp hela landet militärt, på 

grund av att främmande ubåt/ubåtar ännu en gång vistas i svenskt vatten. Läsaren kan alltså få 

uppfattningen att det är ubåten som objekt som utgör ett territoriellt hot. 

Händelseutvecklingen blir av stort allvar när ingen vet hur ubåten ser ut och tidningarna 

skapar redan här en hotbild. Rör det sig om en traditionell ubåt eller är det en mindre 

spaningsubåt? Försvaret vet inte hur de ska agera och den ovissheten gör att ubåtens karaktär 

kan ses som hotfull. En mindre ubåt kan mycket lättare fly från jakten och även smyga upp 

snorkeln en stund för att få luft. En större ubåt har svårare för att hämta luft. Försvaret måste 

jobba utifrån båda tänkbara situationer, vilket leder till förvirring.88 Som läsare kan denna 

förvirrig ses som ett hot mot Sveriges säkerhet, men även neutraliteten då Sveriges utrikes och 

försvarspolitik inte på ett betryggande sätt försvara neutralitetspolitiken. Inblandade visste 

inte hur krisen skulle hanteras.89 Läsaren får ta del av neutralitetsfrågan i exempelvis 

historikern Wilhelm Agrells text den 6 oktober. Där kritiserar han den svenska 

utrikespolitiken och den militära förmågan att hantera en sådan här kris Sverige utsätts för i 

och med ubåtskränkningarna. Agrell menar dock vidare att Hårsfjärden-incidenten inte är 

kärnan bakom denna kris utan att den måste ses i sin kontext och då spelar även agerandet i 

U137-incidenten en roll.90 Den 13 oktober skriver före detta utrikesminister Ullsten ett svar 

till Agrell där han menar att om man undvek varje konflikt med stormakterna skulle 

neutralitetspolitiken fort gå utför (den 8 oktober tog Palmeregeringen över Fälldinregeringen 

och Lennart Bodström blev ny utrikesminister). Ullsten menar alltså att trovärdigheten för 

utrikespolitiken inte är hotad medan Agrell menar att den är det. När Olof Palme övertog 

stadsministerposten den 8 oktober samma år var han inne på samma spår som Ullsten. Vid en 

presskonferens sa han ”Den alliansfria svenska politiken ska upprätthållas utan minsta 

                                                
87 ”Regeringen får klartecken, bomber får skada ubåten” 1982-10-06 sid. 6, Anders Öhman; ”Trupper besätter 
öarna” 1982-10-07 förstasidan; ”Krigslarm finns runt hela landet” 1982-10-08 sid. 5, Bengt Falkkloo.  
88 ”Ubåten skall bombas till ytan” 1982-10-06 förstasidan. 
89 ”Kaos och förvirring” 1982-10-09 sid. 5, Ingmar Löfgren. 
90 ”Sverige på drift mot konfrontation” 1982-10-06 sid. 4, Wilhelm Agrell. 
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avsteg”91 och forstsatte med att neutralitetspolitiken inte tillåter någon mildare attityd mot 

stormakterna trots ubåtarnas hotande karaktär.92  

En fråga som lyser med sin frånvaro är om ubåten är rustad med kärnvapen. Är så fallet, 

skulle situationen bli mer komplicerad. DN väljer att enbart nämna kärnvapenfrågan i en 

artikel under hela rapporteringen. I artikeln nämns det att ubåten skulle kunna vara rustad med 

kärnvapen och menar att ubåtens uppgift är att söka baser för kärnvapen i ett eventuellt krig. 

Tidningarnas läsare får alltså uppfattningen att incidenten kan medföra till ett krig, vilket gör 

ubåten till ett allvarligt hot mot Sverige.93  

Men vem är boven i dramat? Just pågrund av att ingen kunnat identifiera ubåten vet försvaret 

inte vilken nationalitet den har, alltså vilket land den tillhör. Trots det spekulerar DN nästan 

uteslutande om att det rör sig om sovjetisk inblandning. Inte minst när fredsforskaren 

Wilhelm Agrell, skriver en helsidesartikel om krisen. Han inleder sin artikel med ”Om inte 

Sovjetunionen längre tror på den svenska neutraliteten, kan inget försvar, oberoende av dess 

styrka, rädda oss från att bli indragna i en storkonflikt”.94 Även andra artiklar ger sken av att 

ubåten är sovjetisk. Den utländska experten Gwire menar i en artikel att om det rör sig om 

Sovjet så förbereder de sig för krig. Artikeln menar vidare att Sovjet tror att relationerna 

mellan väst har minskat väsentligt i och med att Reagan kom till makten i USA och i flera 

offentliga tal har ryssarna talat om för allmänheten att krig är nära. Det ska tilläggas att Gwire 

är forskare vid Brooking institute, USA, där han titulerar sig som den främsta kännaren av den 

sovjetiska marinen.95 Vilken relevans Gwires påstående om krig har i har inte DN spekulerat i 

men i och med att tidningen valt att publicera denna artikel får DN:s läsare uppfattningen om 

att det rör sig om en Sovjetisk ubåt och att det är Sovjet som är den onde i både kalla krigets 

stormaktskonflikt och Hårsfjärden-incidenten. Det handlar alltså inte bara om ubåtsjakten, 

utan hela kallakrigskontexten. DN säger indirekt att Sverige måste akta sig för Sovjet 

eftersom de agerar för krig, det är Sovjet som är onda i kontexten - inte bara i ubåtsjakten. DN 

väljer att stå upp för dessa artiklar även om man med all säkerhet inte vet vilken nationalitet 

ubåten har och detta kan ge läsaren en negativ bild av landet.  

                                                

91 ”Nationaliteten kräver starkt försvar” 1982-10-13 sid. 4, Ola Ullsten. 
92 ”Regeringen kan medge att ubåten förstörs” 1982-10-9 sid. 7, Magdalena Ribbing; ”Sveriges neutralitet 
ifrågasätts” 1982-10-09 sid. 6, Harald Hamrin. ”Sverige på drift mot konfrontation” 1982-10-06 sid. 4, Wilhelm 
Agrell. ”Nationaliteten kräver starkt försvar” 1982-10-13 sid. 4, Ola Ullsten.  
93 ”Söka baser för kärnvapen” 1982-10-08 sid. 6, Haralt Hamrin.  
94 ”Sverige på drift mot konfrontation” 1982-10-06 sid. 4, Wilhelm Agrell. 
95 ”Sovjet förbereder sig för krig” 1982-10-07 sid, 7, Peter Bratt.  
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För att DN:s läsare ska känna sig trygga från Sovjets förberedelser till krig skriver tidningen 

att Sveriges topphemliga baser är väl skyddade. Läsaren kan då bli förvirrad eftersom ubåten 

tog sig in i militärt område, precis vid en topphemlig bas. DN väljer att se det ifrån två olika 

perspektiv. Man vet att det finns risk för krig och att Sverige har ett starkt försvar som 

kommer skydda befolkningen. Samtidigt är det uppenbart att en ubåt faktiskt har tagit sig in i 

svenskt militärt område, vilket resulterar i att försvaret inte lyckats skydda Sveriges gränser. 

För att kompensera misslyckandet att hålla ute främmande ubåtar, skriver DN att försvaret är 

villiga att skada ubåten och dessutom kommer det ske en grundlig undersökning när man 

tvingat upp den till ytan. Försvarsministern Torsten Gustavsson uttalar sig på ett sådant sätt i 

tidningen att läsaren känner ett lugnt. Han menar att Sverige trots detta har skött sitt 

territorium på ett bra sätt även om kränkningarna har blivit allvarligare med tiden. Gustavsson 

menar vidare att om främmande makter tror det är ofarligt att gå in i svenskt vatten, tror man 

fel. Hädanefter kommer Sverige förbättra sin förmåga att rapportera in och vidta åtgärder mot 

främmande ubåtar ytterligare.96  

När informationsflödet tunnades ut i och med den sekretess som fanns under Hårsfjärden-

incidenten, vände sig DN till andra mer ”interna” källor. I tidningsartiklarna resulterar detta i 

att tidningen många gånger skriver ”vad DN erfarar…” eller ”enligt DN:s interna källor…”. 

Denna information kan många gånger skilja sig från vad militären eller regeringen gått ut 

offentligt med. Ett tydligt exempel på det är den 11 oktober då rubriken lyder ”DN-källor 

motsäger ÖB-kommuniké – Ubåten finns kvar”.97 DN:s källor motsäger alltså den offentliga 

informationen. På så viss kan läsaren bli förirrad och det skapar en rädsla mot regeringens och 

försvarets agerande, vem har rätt och vem har fel?98  

Ubåtsjakten leder ingenstans för Sverige, försvaret misslyckas med att identifiera 

ubåten/ubåtarna som vistats på svenskt vatten. Även om ubåtsjakten fortsätter i samma 

utsträckning som tidigare väljer ändå DN att trappa ner på rapporterandet den 18 oktober och 

det sista man kan se av händelsen skrivs den 20 oktober då tidningen lyfter upp den sovjetiska 

kritiken som givits.  

                                                
96 ”Topphemliga Musköbasen väl skyddad” 1982-10-06 sid. 6, Agneta Rolfer. ”Ubåten ska föras till ankarplats” 
1982-10-06 sid. 6, Agneta Rolfer. 
97 1982-10-11 sid. 5. 
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9.2	  Svenska	  dagbladet	  om	  Hårsfjärden-incidenten	  

Svenska dagbladet (SvD) rapporterar om Hårsfjärden-incidenten från och med den 4 oktober. 

Jakten på ubåten startade redan den 1 oktober men på grund av säkerhetsskäl valde försvaret 

att inte delge information till allmänheten förrän den 4 oktober. Den 6 oktober kommer 

rapporteringen igång ordentligt med mellan två till fyra sidor per dag fram till den 15 oktober. 

Den 16 oktober menar tidningen att jakten avslutas och därmed rapporteras det inte mer. Detta 

ger ett omfång på ca 28 sidor under hela rapporteringen.  

Trots att ubåtens ses som ett hot av SvD som måste försvinna från Sveriges vatten infinner sig 

ett lugn över läsaren när de första rapporterna läses. Försvaret vet vad de håller på med och 

det kommer inte ta många dagar förrän ubåten är identifierad. Detta kan ses både artiklar och i 

artikelrubriker som ”Alla rörelser kan följas”, ”Lokaliserad ubåt ska tvingas upp”, 

”Radiosändare fäst vid ubåtens skrov” och ”Bergknallen skakar när bomber fälls”.99 Men trots 

lugnet de första dagarna kan det inte uteslutas att händelseutvecklingen gör läsare mer och 

mer ifrågasättande. Den största orsaken är att försvaret inte vet vilken typ av ubåt det rör sig 

om. Dock spekuleras det och olika källor hävdar att det är en Quebec-ubåt. Men eftersom 

försvaret inte kan vara säker om ubåten är stor eller liten, bär kärnvapen eller inte, kommer 

från Sovjet eller Nato, infinner sig en ovisshet och försvaret tar det väldigt försiktigt i sitt 

agerande. Just denna försiktighet syns i artiklarna som nämns ovan. Men trots det så 

misslyckas försvaret med att bomba upp ubåten.100  

Läsarens känsla av lugn byts efter några dagar ut till en rädsla när förvirringen och ovissheten 

speglas i artiklarna och denna ovisshet kan upplevas som ett hot i sig. Detta framställas i 

tidningarna genom att artiklar skrivs om att beredskapen har skärpts med både luftvärnet och 

ubåtsräddaren och att ett övervägande om krigsmetoder även i fredstid kanske är 

nödvändiga.101 Denna ovisshet skapar en hotbild mot både allmänheten och Sveriges säkerhet. 

Ovissheten leder också till en missvisande bild om hur det går för försvaret att fånga in 

ubåten. Redan den 6 oktober säger sig försvaret veta exakt var ubåten befinner sig. Varenda 

dag rapporteras det om att ubåten med all sannolikhet kommer att tvingas upp till ytan med 

                                                
99 ”Alla rörelser kan följas” 1982-10-07 sid. 6, Berga; ”Lokaliserad ubåt skall tvingas upp” 1982-10-06 sid. 8; 
”Bergknallen skakar när bomber fälls” 1982-10-06 sid. 9; ”Radiosändare fäst vid ubåtens skrov” 1982-10-07 
förstasidan.   
100 ”Rigorös säkerhet hindrar explosion” 1982-10-09 sid. 6. 
101 ”Krigsmetoder kanske nödvändigt i fredstid” 1982-10-11 sid. 6; ”Beredskapen har skärpts” 1982-10-08 sid. 
12, Erik Lidén m.fl.  
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hjälp av sjunkbomber. Men ingenting händer och till sist meddelades det att ubåten hade 

lyckats smita. 

Trots att SvD karaktäriseras av att inte ifrågasätta och spekulera om den information som ges, 

finns det en dimension som tidningen inte kan låta bli att spekulera om. Det gäller 

nationalitetsfrågan. Den 6 oktober kan läsaren få uppfattningen om att det rör sig om en 

sovjetisk ubåt. Däremot skrivs det inte ut att det rör sig om en sovjetisk ubåt. De artiklar som 

pekar på att det rör sig om en sovjetisk ubåt indikerar på olika sätt att tanken om att det är en 

sovjetisk ubåt finns, men att det inte nödvändigtvis behöver vara så. Samtidigt menar 

sovjetkännare från UD att det inte alls rör sig om en sovjetubåt eftersom det skulle vara 

alldeles för provocerande. Det råder alltså delade meningar och tidningen lyfter fram båda 

parter. Det som dock kan urskiljas är att det förekommer en viss fördel till de som tror att 

ubåten har sovjetanknytningar just pågrund av att fler artiklar tyder på en sovjetubåt än 

motsatsen.102 Denna spekulation ger läsaren en negativ bild av Sovjet vilket genererar till en 

mer västvänlighet i tidningen. Men oavsett om det är Sovjet eller inte, kvarstår faktum att 

ubåten har kunnat ta sig in på svenskt vatten och det är det verkliga hotet. Eftersom Sverige 

redan året innan var med om en allvarlig kränkning (U137) bestämde försvaret redan då vilka 

åtgärder som skulle göras för en säkrare gräns. Även om de lyckats utveckla nya metoder har 

inte kränkningarna upphört. Dessa metoder och taktiker speglas dock inte i media eftersom 

försvaret är väldigt försiktiga med att lämna ut viktig information till medierna under 

händelseförloppet. Detta grundar sig i att andra länder inte skulle kunna läsa i svenska 

tidningar om vad som pågår.103  

Ubåtsjakten leder ingenstans för Sverige, man lyckas inte identifiera ubåten/ubåtarna och det 

skrivs att ÖB är mycket besviken men att man fortsätter spaningarna. Tidningen minskar 

rapporteringen i stora mängder den 14 oktober och den sista artikeln som skrivs är den 16 

oktober då läsaren får reda på att det kommer tillsättas en ubåtskommission för att utreda 

ärendet.  

                                                
102 ”Ubåtsjakt vid marinbas” 1982-10-4 sid. 6, Håkan Bergström; ”Lokaliserad ubåt skall tvingas upp” 1982-10-
06 sid. 8; ”Ansträngda relationer” 1982-10-06 sid. 8, Erik Lidén M.fl.; ”Antalet kränkningar har fördubblats” 
1982-10-06 sid. 9; ”En sovjetisk ubåt kan förstöra allt” 1982-10-07 sid. 7; ”Ubåten gjorde nytt flyktförsök” 
1982-10-09 förstasidan; ”Lätt att avslöja ubåtstypen på ljudvågorna” 1982-10-06 sid. 6, Lars Killander. 
103 ”Krigsmetoder kanske nödvändigt i fredstid” 1982-10-06 sid. 11. 
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9.3	  Arbetet	  om	  Hårsfjärden-incidenten	  

Arbetet rapporterar en del om Hårsfjärden-incidenten, en till två sidor, ibland upp till tre sidor 

per dag från den 4 oktober fram till den 15 oktober. Efter den 16 oktober skrivs endast en 

artikel per dag och den 18 oktober skrivs den sista artikeln angående Hårsfjärden-incidenten. 

Detta resulterar i ca 20 sidor under hela perioden. Jakten på ubåten startade redan den 1 

oktober men på grund av säkerhetsskäl har försvaret valt att inte gå ut i media förrän den 4 

oktober.  

Läsaren till Arbetet får uppfattningen att försvaret har läget under kontroll i de artiklar som 

Arbetet skriver, i alla fall de första dagarna. Exempelvis lyder förstasidans rubrik den 6 

oktober ”Inkräktaren chanslös”, ubåten är då enligt försvaret inspärrad och kan omöjligt ta sig 

ut från fjärden. Men trots att ubåten är ”chanslös” enligt Arbetet, är situationen ändå allvarlig 

och så småningom bildar tidningen en hotbild mot den främmande ubåten.104 I och med att 

Sverige är ett neutralt och ett alliansfritt land måste de agera på ett sådant sätt, men vad gör 

Sverige när främmande länder inte respekterar det? Agrell menar att om den svenska 

neutraliteten ska tas på allvar måste säkerhetsfrågan få ett uppsving och Sverige måste börja 

föra en aktiv utrikespolitik. Han menar vidare i sitt resonemang att militära och politiska 

åtgärder måste kombineras eftersom militären har stora begränsningar. Mer än det Agrell 

nämner om neutralitetspolitiken tas inte upp i Arbetets rapporteringar. Det är intressant att 

tidningen inte ifrågasätter just neutraliteten, eftersom det borde ses som ett hot i sig. Däremot 

kritiserar och ifrågasätter Arbetet både regeringen och försvaret hårt vad gällande andra saker. 

Dels deras förmåga att inte lyckas hålla främmande ubåtar utanför svenskt vatten, dels att de 

inte delar med sig alla information till media. Kritiken kan ses öppet i artiklarna. Exempelvis 

den 7 oktober där förstasidans rubrik lyder ”Muskö låg öppet”.105 De ubåtslarm som alltid var 

på vid den tiden var för tillfället avstängda på grund av personalbrist, vilket grundar sig i 

ekonomiska skäl. Därför kunde ubåten komma in i militärt område. Som läsare får man alltså 

en negativ bild av försvarets sätt att beskydda landet och motverka ubåtshoten. Det ska 

nämnas i sammanhanget att just under denna period, den 8 oktober 1982, byter Sverige 

regering ifrån en Fälldinregeringen till socialdemokratisk regering ledd av Olof Palme. Men 

Arbetet nämner ingenting om att ubåtsjakten skulle ha påverkas av detta regeringsbyte. 

                                                
104 ”Inkräktaren chanslös” 1982-10-06 förstasidan.  
105 ”Muskö låg öppet” 1982-10-07 förstasidan. 



38 
 

Tidningen menar att alla politiker hade vid den tiden samma mål, att få upp och identifiera 

ubåten.106 

Trots att Arbetet inte vet vilken nationalitet ubåten har menar tidningen i så mycket som fyra 

artiklar den 6 och 7 oktober att ubåten har sovjetisk anknytning. Det utesluts inte att detta är 

en medveten provokation som en slags hämnd efter U137-incidenten året innan då Sovjet 

uppfattade Sveriges agerande som en förolämpning. Argumenten för att ubåten är sovjetisk 

påvisas genom artiklar som menar att USA:s ubåtar är för stora för att ta sig in i fjärden. 

Danmark och Västtyskland, som också har aktiva ubåtar i Östersjön, utesluts på grund av att 

de klarlagt att de inte saknar några ubåtar. Då återstår bara Polen och Sovjet.107 Typen av ubåt 

är inte klarlagd men det spekuleras i om en Whiskey - eller en Quebecubåt. Båda dessa skulle 

troligen bära kärnvapen. Med tanke på U137-incidenten året innan borde Arbetet 

uppmärksamma kärnvapen, men det uteblir nästan helt i den rapportering som görs. 

Kärnvapen nämns i två artiklar, i två meningar vardera. I den senare artikeln menas det att 

Sverige kommer bli en kärnvapengisslan i ett europeiskt storkrig. Det är också anledningen 

till att ubåten söker sig hit. Läsaren får här uppfattningen att det handlar om ett maktspel och 

det är Sovjet som ligger bakom det, vilket ger en negativ bild av Sovjet, trots att det inte finns 

bevis på att landet har något med ubåtsjakten att göra. USA försvaras eftersom en amerikansk 

ubåt inte kan ta sig in i Östersjön utan Danmarks tillåtelse, men även att den är för stor. 

Däremot skrivs det att Sverige förbereder för krigsbaser och det påvisar att ubåten ses som ett 

allvarligt hot, oavsett om den bär kärnvapen eller inte eftersom de förbereder för krig. Men 

vad är det som gör ubåten så hotfull? Att ingen vet om där är mer än en ubåt i det svenska 

vattnet, vilken typ av ubåt det är eller om den bär kärnvapen kan ge en ovisshet inom 

försvaret och just ovissheten kan ses som ett hot i sig. Detta påvisar tidningen genom att 

skriva artiklar som tyder på krig och att Sverige förbereder sig på alla tänkbara situationer. 

Det sägs till och med att Sverige har mer folk i jakten på ubåten än vad man skulle haft i 

krig.108 

Men oavsett om Sverige rustade för krig eller inte ändras inte fakta att försvaret inte lyckades 

tvinga upp ubåten. Den 11 oktober går ÖB ut med meddelandet att ubåten kan ha smitit och 

                                                

106 ”Inkräktaren chanslös” 1982-10-06 förstasidan. 
107 ”Inspärrad” 1992-10-06 sid. 10, Mats Nilsson; ”Förbereder Krigsbaser” 1982-10-06 sid. 11, Sture Stiernlöf; 
”Hämnd för Gåsefjärdsdramat” 1982-10-07 sid. 6; ”Hallås, Sovjet, är ubåten er?” 1982-10-07 sid. 7.  
108 ”Förbereder krigsbaser” 1982-10-06 sid. 11, Sture Stiernlöf. ”Mer folk är igång – än vid ett krig” 1982-10-09 
sid. 8; ”Allt tänkbart” 1982-10-11 förstasidan.  
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efter den 12 oktober trappas rapporteringarna ner. Försvaret fortsätter söka efter ubåten men 

utan resultat. Den 16 oktober går Arbetet ut med informationen att det ska tillsättas en 

kommission som ska utreda ärendet och den 18 oktober skrivs en artikel som tvivlar på om 

det ens var en ubåt. Vittnespsykologen Arne Trankell menar att vittnena kan ha sett fel och att 

det inte alls har förekommit någon ubåt i svenskt vatten.109 

9.4	  Analys	  om	  Hårsfjärden-incidenten	  

Det finns en del likheter i hur tidningarna rapporterade om Hårsfjärden-incidenten 1982. Det 

finns också en del skillnader. DN skriver flest antal sidor under incidenten och landar på ca 30 

stycken. SvD skriver ca 25 och Arbetet ca 20.  

Att det rör sig om ett hot är alla tidningar överrens om. Att det är ubåten som objekt som hotar 

är också tidningarna överrens om. Det som skiljer dem åt är vad som hotas. Medan DN menar 

att allmänheten hotas i och med att det rör sig om ett krig hävdar Arbetet att det är militära 

områden som hotas. SvD avvaktar med vad som hotas då tidningen menar att försvaret har 

ubåtsjakten under kontroll men pekar ändå på en negativ bild mot Sovjet. Oavsett vad det är 

som hotas spekulerar alla tre tidningar om vem det är som hotar Sverige genom att tränga sig 

in med en ubåt på svenskt vatten. I likhet med Agrells resonemang menar tidningarna att det 

är Sovjet som ligger högst upp på listan av tänkbara nationaliteter, trots att det inte finns något 

belägg för den gissningen. Detta kan bero på en generellt vänligare inställning till väst, som 

kan utläsas i tidningarna, exempelvis när Arbetet argumenterar för varför det inte kan röra sig 

om Nato ubåtar. Det kan också bero på vetskapen om att en sovjetisk ubåt befunnit sig på 

svenskt vatten tidigare, nämligen U137 år 1981. Tunanders hypotes om att det skulle röra sig 

om Nato-ubåtar, påvisas inte alls i tidningarna. Denna spekulation om nationaliteten bidrar till 

en ovisshet som läsaren kan uppfatta som ett hot i sig. Då ingen vet hur ubåten se hur, om den 

bär kärnvapen, eller varifrån den kommer, måste försvaret agera därefter. Läsaren får en 

missvisande bild i tidningarna då det rapporteras om att försvaret redan de första dagarna vet 

var ubåten befinner sig. Regeringen tillät till och med sjunkbomber för att kunna identifiera 

ubåten. Men trots tillgång till vapen och ubåtens position misslyckas identifikationen. Läsare 

kan alltså mellan den 6 och 15 oktober läsa samma rapporter i tidningarna dag efter dag: att 

ubåten med stor sannolikhet kommer identifieras, men trots detta händer inget.  

                                                
109 ”Vittne kan ha sett fel” 1982-10-18 sid. 14. Lars Hellerstedt.  
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Den ovissheten som råder kan ses som ett hinder till att tvinga upp ubåten. Har ubåten 

exempelvis kärnvapen finns det en risk att mycket runtomkring skadas. Men även om 

kärnvapen utgör en faktor till att ubåten inte bombas upp, råder det ett minimalt utrymme 

angående det ämnet. I och med U137-incidenten med kärnvapenchocken året före, men även 

med tanke på kallakrigskontexten, kan det tänkas konstigt att tidningarna inte väljer att 

spekulera om kärnvapen. Ses det från ett annat perspektiv, behöver det dock inte alls vara 

konstigt. Det kan tänkas finnas en undermedvetenhet från allmänheten att ubåten faktiskt har 

kärnvapen. Detta eftersom att tidningarna menar att det troligen rör sig om en Sovjetisk ubåt 

och sedan tidigare finns bevis på att sovjetiska ubåtar bär kärnvapen på svenskt territorium. 

En markant skillnad mellan tidningarna vad gäller försvarets hanterande av ubåten kan ses i 

det ifrågasättandet som tidningarna gör, eller inte gör. Medan Arbetet, men även DN i viss 

mån, kritiserar och ifrågasätter försvaret, väljer SvD att avvakta med ifrågasättandet. Ett 

exempel kan ses i hur ubåten kom in på svenskt vatten. Läsare till Arbetet och DN får en 

negativ bild av försvarets hanterande av krisen, medan SvD istället skapar en bild av 

förtroende till regeringen och försvaret. Ett annat exempel som kan ses är när DN menar att 

krig är på väg. Läsaren präglas av en rädsla för ubåten. SvD:s läsare förstår också att 

situationen är allvarlig, det spekuleras även här i liten skala om krig. Den stora skillnaden är 

att SvD försöker får läsaren att förstå att försvaret har läget under kontroll medan både 

Arbetet och DN vill få sina läsare att förstå att försvaret inte har allt under kontroll. Detta 

resulterar i att tidningarna ser försvarets agerande på olika sätt, vilket gör att läsarna också får 

olika uppfattningar om hotet beroende på vilken tidning som läses. Dessa olika uppfattningar 

leder till att hotet inte intar samma karaktär i tidningarna.  

10.	  Slutanalys	  	  

På förhand var det väntat att kärnvapen skulle upplevas som ett hot, men det intressanta är 

huruvida kärnvapen påverkade tidningarnas rapporter om vad som hotades, under framförallt 

U137-incidenten. Som framgår i bakgrundbeskrivningen influerades slutet av 1970 talet och 

början 1980-talet av kalla krigets uppvaknande. Sovjet marscherade in Afghanistan och Nato 

fattade beslut om utplacerande av medeldistansrobotar i Europa. Stormakterna gjorde en 

omfattande förändring i den globala kontexten som genererade att kärnvapenfrågan fick ett 

uppsving och balansen rubbades. Dessutom har kärnvapen tidigare i historien gett stora 
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konsekvenser, exempelvis bomberna under andra världskriget.110 Allmänheten visste vad som 

kunde hända när kärnvapen blev inblandat. När då informationen om att en sovjetisk 

kärnvapenbestyckad ubåt hade gått på grund i Sverige, som var neutralt och alliansfritt, hur 

skulle Sveriges befolkning reagera? Uppfattningen man får av tidningarnas rapporteringar 

präglas av en rädsla. Inte bara för ubåten som objekt, utan även för Sovjet som land och de 

ansträngda relationerna mellan Sverige och Sovjet. Under U137-incidenten skapade också 

tidningarna en enhetlig bild av ubåten bärande på kärnvapen, de rapporterade samma saker. 

Även om denna enhetlighet inte var meningen, kan den tänkas ge en större effekt gentemot 

allmänheten. Samma tendens kan ses i hotanalysen om Nynazismen i Sverige, där tidningarna 

gick ihop och skapade en negativ bild mot nynazister som allmänheten fick tillgodogöra sig. 

Tidningar gjorde hotet mer tydligt på grund av deras framtoningar och tolkningar. Försvaret 

och Regeringen hade inte mycket makt att göra sig hörda, eftersom media var den centrala 

rapporteringskällan och de kunde vinkla utvecklingen på sitt eget sätt.111   

En annan observation som gjorts om hotets förändring i och med kärnvapenhotet, kan kopplas 

till de tre faser Tjernobylrapporten använder sig av.112 Samma utveckling kan ses i båda 

ubåtsincidenterna men alldra tydligast i U137-incidenten. Den första fasen ses de första 

dagarna då tidningarna rapporterar vad som antagligen kommer hända med ubåten samt hur 

Sovjet och Sveriges relation artar sig. När kärnvapeninformationen kommer allmänheten 

tillkänna når händelsen fas två. Hotet blir genast intensivare och ubåtens karaktäristiska drag 

ändras betydligt. Dessutom kan man se en tendens av att tidningarna, speciellt Arbetet, börjar 

ifrågasätta försvarets agerande. När Ubåten lämnar Sverige infinner sig händelsen i fas tre, 

intresset dalar för U137 i och med att ubåten bogseras hem till Sovjet.  

Hårsfjärden-incidenten i pressen präglas i stora drag av Agrells resonemang om vilken nation 

ubåtarna tillhörde. Även om försvaret inte lyckades identifiera den främmande ubåten, 

menade tidningarna att det rörde sig om Sovjetiska ubåtar. Vad var det då som gjorde att 

tidningarna pekade ut Sovjet som boven? Det kan bero på tidigare relationer. Sovjet, så tidigt 

som året före Hårsfjärden-incidenten, befann sig i svenskt vatten för att, enligt ÖB, spionera, 

vilket tidningarna då såg som ett hot mot Sveriges säkerhet. Grundstötningen av U137 fick 

stor politisk betydelse eftersom myndigheterna i många år inte lyckats identifiera ubåtarna 

som kränkt svenskt vatten. När ubåten då gick på grund fick de äntligen bevis på vilken 
                                                
110 Bjereld m.fl. 2008 sid. 278. 
111 Mellbourn & Robertson 2001 sid. 34ff. 
112Nohrtedt, Lekare 1987 sid. 105ff. 
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nationalitet som var boven, i detta fall Sovjet.113 Tidningarnas rapportering går även i linje 

med Agrells teori om att ubåtskränkningarna kan ses som ett första förberedelsesteg för ett 

anfall, exempelvis när DN skriver om att försvaret förbereder för krig och att det finns 

krigslarm runt hela landet. Tidningarna påvisar alltså en rädsla för att Sovjet ska anfalla, trots 

att man inte vet om ubåtarna ens tillhör Sovjet. Tidningarna såg dock inga tvivel om att det 

skulle röra sig om något annat land. Resonemanget som Tunander för att ubåten skulle vara 

Natos, påvisas inte alls i tidningarna. Detta kan grunda sig i att det är känsligt att kritisera 

västmakterna på grund av nedrustningsfrågan, precis som tidigare forskning belyser. Eftersom 

alla tidningar har en västvänlig politik genererar det att läsare ser väst som något positivt och 

öst som något negativt. Precis som rapporten om Nynazismen, skapar pressen en hotbild av 

ubåtskränkningarna genom sina tolkningar, i detta fall att det rör sig om Sovjet, och 

allmänheten präglas av den synen. 

När en främmande ubåt jagades på svenskt vatten under Hårsfjärden-incidenten genomsyrade 

en ovisshet genom tidningarnas rapportering. Som socialpsykologins analys om hot menar,114 

föder ovisshet och det obestämda en oro mot omvärlden, oavsett om det är på individnivå 

eller nationell nivå. Den ovisshet som rådde under incidenten, gjorde att tidningarna 

spekulerade om krig och andra allvarliga saker, precis som teorin säger. Den gjorde också så 

att förhållandet mellan media och makthavare blev känsligt, också det en teorikoppling, och i 

slutet av rapporteringarna tog både SvD och DN saken i egna händer eftersom försvaret 

misslyckades med att identifiera ubåtarna. Som tidigare forskning påstår måste medier söka 

upp olika myndigeter för att få del av informationen. När informationen inte passar medierna, 

som kan ses under senare delen av Hårsfjärden-incidenten, väljer både DN och SvD att finna 

information från andra källor. Detta resulterar i rubriker och texter som börjar med ”vad DN 

erfarar…” eller ”Detta erfarar SvD…”. Som tidigare forskning nämner får säkerhetspolitiska 

hot många konsekvenser, bland annat blir förhållandet mellan makthavare och media 

känsligt.115 Tidningar och politiker har inte alltid samma bild och detta kan ses tydligt i 

tidningarnas rapporteringar vid bland annat den kritiken och ifrågasättandet media ger till 

försvaret och regeringen. Speciellt under Hårsfjärden-incidenten kan det ses tendenser av att 

media och aktörer eggar varandra till spekulationer och slutsatser. Exempel på detta är 

huruvida ubåten tvingas upp till ytan eller inte, som även kan kopplas till frågan om vilka 

                                                
113 Bjereld M.fl. 2008 sid. 290, 312. 
114 Eriksson 2001 sid. 1ff. 
115 Eriksson 2001 sid. 1f; Mellbourn & Robertson 2001 35f. 
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metoder Sverige använde för att motverka hotet. Medias hets mot att försvaret skulle ha 

kontroll över ubåten gav allmänheten en felaktig bild. Ubåten skulle med all sannolikhet 

bombas upp redan de första dagarna enligt tidnigarna, 14 dagar senare har ubåten fortfarande 

inte bombas upp.  

11.	  Slutsatser	  

Det som jag i min undersökning utifrån frågeställningarna kunnat konstatera är följande. 

Frågan om varifrån hotet kom, enligt pressen, är självklart under U137-incidenten. Det var en 

sovjetisk ubåt som grundstötte utanför Karlskrona skärgård år 1981 och därför kom hotet från 

Sovjet. Men hotet kom också från ubåten som objekt, speciellt efter det att kärnvapen kommit 

allmänheten till känna. Vad gällande den andra ubåten som också vistades på svenskt vatten 

under samma tid, menade tidningarna på att den också kom från Sovjet, även om den inte 

identifierats. Gällande Hårsfjärden-incidenten 1982 kunde tidningarna omöjligt veta vilken 

nation det rörde sig om, eftersom ubåten inte var identifierad av försvaret. Detta medförde att 

hotet kom från ubåten som objekt. Men trots att ubåten inte identifierades skrev tidningarna 

om att det, mer eller mindre, rörde sig om en sovjetisk ubåt, vilket medför att hotet, enligt 

pressen, kom från Sovjet som land.  

Svaret på frågan om hur pressen framställde hotets karaktär kan delas upp i två delar under 

U137-incidenten. Hotet, alltså U137, men också den diplomatiska konflikten, Sovjets ledning, 

och den ansträngda relationen mellan länderna, var innan vetskapen om kärnvapen svagt, men 

dock ett hot. När media fick nys om kärnvapen karaktäriserades ubåten som objekt, som 

väldigt allvarligt och hotfullt. Nu hotade inte det diplomatiska spelet händelsen, utan 

händelsen det diplomatiska spelet och relationen mellan länderna i större skala eftersom det 

rådde större oenighet länderna emellan. Under Hårsfjärden-incidenten karaktäriserades hotet 

på ett annat sätt. Ubåten som objekt utgjorde det största hotet då regeringen inte visste vilket 

land ubåten tillhörde och kunde på så sätt inte föra en diplomatisk kontakt med det landet. 

Ingen visste hur ubåten såg ut, om den var kärnvapenbestyckad eller hade andra färdigheter 

vilket genererade i en ovisshet och rädsla.  

Svaret på frågan om vad det är som hotas, enligt pressen, hittas i tidningarnas rapporter i form 

av olika aspekter. Under U137-incidenten råder det delade meningar mellan regeringen och 

tidningarna. Medan regeringen, innan vetskapen om kärnvapen, inte såg ubåten som ett hot, 

menade tidningarna, mer eller mindre, att det rörde sig om ett hot. Det som hotades då var, 
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enligt tidningarna: Sveriges säkerhet nyanserat till allmänheten, alltså folket i Sverige, 

neutraliteten, i form av att den ifrågasattes under perioden och militära områden, som var 

utsatta för spionage ifrån ubåtarna. Hotet expanderade efter nyheten om kärnvapen och då 

hotades även Europa. Det som måste belysas här är att hotet innan vetskapen och kärnvapen 

och hotet efter, ligger på helt olika nivåer. Exempelvis hotade inte U137 Europa före 

vetskapen om kärnvapen. Däremot blev det ett hot mot Europa när nyheten om kärnvapen 

kom media tillkänna. Det som hotades under Hårsfjärden-incidenten var samma saker som 

under U137-incidenten, dock belystes inte hotet mot Europa i lika stor utsträckning. Det som 

hotades var alltså, enligt tidningarna: Sveriges säkerhet nyanserat till allmänheten, alltså 

folket i Sverige, neutraliteten, i form av att den ifrågasattes under perioden men även då det 

var risk för krig och militära områden, som var utsatta för spionage ifrån ubåtarna. Dessutom 

cirkulerade ubåten på militärt område utan att försvaret kunde tvinga upp den under 

Hårsfjärden-incidenten vilket gjorde att hotet var intakt hela händelsen igenom och syntes 

tydligare under denna incident än under U137.  

Vilka medel Sverige använde för att motverka hotet syns inte så tydligt i pressen under U137-

incidenten mer än att Sverige försökte använda ett diplomatiskt spel som utgjorde en fördel 

för Sverige. Sverige avvaktade när Sovjet pressade på och när Sovjet backade pressade 

Sverige. Dessutom menade försvaret att deras agerade skulle bättras för att undvika 

kränkningar i framtiden. Under Hårsfjärden-incidenten kan frågan besvaras på ett tydligare 

sätt. Sverige använde vapen, i form av sjunkbomber, för att kunna identifiera ubåten. 

Dessutom fanns det en nolltolerans av att främmande ubåtar skulle vistas på svenskt 

territorium. Men trots att försvaret var noga med sin nolltolerans, försvinner inte faktum att 

man inte lyckades bomba upp ubåten.  

Svaret på frågan vilka skillnader och likheter det finns mellan tidningarnas rapportering kan 

ses i några exempel. Ett exempel på en tydlig likhet är hur tidningarnas rapporter flyter 

samman efter vetskapen om att U137 bar kärnvapen. Före vetskapen om kärnvapen, 

karaktäriserades tidningarna av olika drag, men efter nyheten om kärnvapen, byggdes 

rapporterna på samma sätt och det förmedlades en sammantagen bild av incidenten. Under 

Hårsfjärden-incidenten kan likheten ses i samma förmedlande bild av den förvirring och 

ovissheten som regeringen karaktäriserades av under båda incidenterna.  

Den mest uppenbara skillnaden är hur vida tidningarna ifrågasätter och kritiserar försvaret och 

regeringen, denna skillnad ses tydligt i både U137-incidenten och Hårsfjärden-incidenten. 
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Exempelvis ifrågasätter och Arbetet försvaret ur en kritisk synvinkel och menar på att deras 

agerande måste förbättras. DN ifrågasätter istället regeringen och är inne på samma linje som 

Arbetet. SvD ifrågasätter väldigt lite i sina artiklar och håller oftast med vad experter, 

försvaret och politiker har att säga om händelseutvecklingen och hotet.  Dessa skillnader är så 

tydliga i tidningarna att det resulterar i att läsare till de olika tidningarna får helt olika 

uppfattningar om hur starkt ubåtshotet mot Sverige var.  

12.	  Sammanfattning	  

Under 1980-talet präglades Sveriges östersjökust av ett antal ubåtskränkningar. De två största 

fallen var U137-incidenten, år 1981 i Karlskrona skärgård och Hårsfjärden-incidenten, år 

1982 i Stockholms skärgård. Dessa två incidenter fick stort utrymme i media. I denna 

undersökning har jag, utifrån tre stora tidningar under 1980-talet, valt att med en kvalitativ 

metod och ett hotperspektiv, studera hur ubåtskränkningarna gestaltades i tidningarna och vad 

allmänheten fick tillgodogöra sig om ämnet i tidningarna. Frågor som ställts till materialet är 

bland annat; Var kom hotet ifrån och vad hotades? Tidningarna rapporterade ett stort antal 

sidor under dessa två perioder och gav ut sina egna tolkningar av kränkningarna, vilket 

resulterade i att läsare till olika tidningar fick olika syn på kränkningarna. Det fanns dock 

även likheter i tidningarnas rapportering, bland annat om vilket land som menades låg bakom 

kränkningarna, nämligen Sovjet. Denna fråga var mest påtaglig under Hårsfjärden-incidenten. 

Då försvaret inte lyckades identifiera ubåten fick man aldrig veta nationaliteten men det 

stoppade inte tidningarna från att spekulera. Eftersom U137, som var från Sovjet, hade gått på 

grund året innan förutsedde tidningarna att även ubåten i Hårsfjärden hade sovjetanknytning. 

Men oavsett vilken nation ubåten tillhörde beskrevs en nolltolerans mot främmande ubåtar i 

Sverige och försvaret använde sjunkbomber och andra vapen för att tvinga upp ubåten till 

ytan, men också för att klargöra att en kränkning av svenskt territorium skulle få 

konsekvenser.  

För att göra en vidare forskning angående ubåtskränkningarna kan man komparera 

kvällstidningar med morgontidningar för att se om bilden som förmedlades av 

ubåtskränkningarna förändras. Vidare kan en komparation mellan huruvida media framställer 

ubåtskränkningarna och hur de har framställds i statens offentliga utredningar (SOU) göras. 

Jag har valt att exkludera Utö-incidenten. Den väcker dock en del frågor, exempelvis varför 

den var början på ett nytt mönster och hur det gestaltas i tidningar. 
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