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Gemensamma operationer i kustnära områden 
Försvarsmakten har i dokumenten Försvarsmaktens Utvecklingsplan 2010-2019 uttryckt att förmåga till 
gemensamma operationer, inom ramen för behovsanpassade och tillfälligt sammansatta stridsgrupper, 
skall utvecklas inom de närmaste åren. Detta finns även uttryckt i Verksamhetsuppdraget för 2009 där 
gemensamma operationer särskilt skall uppmärksammas på övningar inom ramen för den territoriella 
integriteten. I Verksamhetsuppdraget finns detta med som en punkt i den operative chefens 
prioriteringslista, detta torde innebära att antalet övningar, där förmågan till gemensamma operationer 
särskilt övas, borde vara ett par stycken. Så är dock inte fallet. De övningar som genomförs inom 
marinen i kustnära områden samordnas inte med markstridskrafterna alls, däremot samordnas mer 
övningar med flygstridskrafterna. Trots att gemensamma operationer finns med som ett koncept för hur 
Försvarsmakten skall kunna genomföra operationer och det till och med finns en egen doktrin för det, 
genomförs det så gott som inga övningar. Och det finns med som ett mål trots att det i mångt och mycket 
saknas materiel för att öva gemensamma operationer på ett bra sätt, exempelvis kan nämnas det 
gränssnitt för kommunikation och länksystem för måldata som är helt olika mellan enheterna i de olika 
arenorna. På förbandens nivå ses det mestadels som något för högre nivå att samordna sådana övningar 
och operationer. Detta är med största sannolikhet sant. Det måste ges tydligare direktiv för hur 
gemensamma operationer skall övas och användas för att det skall få genomslag på lägre nivå.   
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ABSTRACT 
The Swedish Armed Forces has in the document “Försvarsmaktens utvecklingsplan 

2010-2019” expressed that the capability to conduct joint operations, within the frame 

of temporary combat groups, is to be developed in the coming years. 

The same is also expressed in the document “Verksamhetsuppdrag 2009” where joint 

operations are said to be especially considered in exercises within the frame of 

territorial integrity. This is one of the operative commander’s priorities, which should 

indicate that the number of exercises, where joint operations capability especially is 

trained, should be at least a few. That is not the case. The exercises that are conducted 

within the littoral area are not coordinated with the army at all, although some 

exercises are coordinated with the air force. Despite the fact that joint operations are 

accepted as a concept of how the Swedish Armed Forces is supposed to perform 

operations there are as good as no exercises at all. There is even a special doctrine for 

joint operations.  

A big problem with joint operations in the Swedish Armed Forces is that there is no 

common equipment to perform joint operations exercises in a good and effective way. 

For example there is no common interface for communication and linking of target 

acquisition data between the units of different arenas.   

At the regiment/flottilla level joint operations exercises are  mostly seen as something 

to be coordinated at a higher level. This is probably true and the conclusion is that it 

has to be clearer how a joint operation is to be conducted at a lower level in order to be 

accepted.  
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1. INLEDNING 

 1.1 Motiv för ämnesval 

Motivet för det gjorda ämnesvalet ligger mycket i författarens intresse av 

Försvarsmaktens förmåga till gemensamma operationer och de svårigheter som 

eventuellt kan föreligga vid agerande inom ramen för gemensamma operationer. Det 

faktum att Försvarsmakten har utvecklat en doktrin inom detta område talar sitt tydliga 

språk för att det finns en ambition inom Försvarsmakten att dra nytta av fördelarna 

med gemensamma operationer i en allt större utsträckning. Det är dessutom extra 

intressant i dagens läge där den svenska Försvarsmakten går mer och mer mot 

samarbeten med andra nationers försvarsmakter. Då med hänsyn till tankar om hur 

gemensamma operationer kanske i framtiden inte bara genomförs mellan 

försvarsgrenar utan även mellan olika länders försvarsmakter i nya och mer komplexa 

operationer där förutsättningarna snabbt kan förändras.  

 1.2 Syftet med uppsatsen 

Uppsatsens syfte är att studera hur Försvarsmakten tänker sig utvecklingen av 

förmågan till gemensamma operationer i kustnära områden. Med tanke på Sveriges 

belägenhet och stora erfarenhet av just kustnära områden kommer det att undersökas 

hur Försvarsmakten ser att gemensamma operationer skall nyttjas som koncept för att 

genomföra operationer på ett så effektivt sätt som möjligt.  

  

 1.3 Frågeställning 

Vilken ambition finns uttryckt i styrdokument för Försvarsmakten vad gäller 

gemensamma operationer i kustnära områden? 

Hur arbetar förbanden i flottan med uppbyggnaden av förmåga till gemensamma 

operationer? 

Vad behövs för att öka Försvarsmaktens förmågan till gemensamma operationer i 

kustnära områden?  
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 1.4 Avgränsningar 

 1.4.1 Rumsavgränsning 

Uppsatsen kommer ej att behandla en högre ledningsnivå än den operativa 

ledningsnivån. Detta innebär att den operativa och den taktiska ledningsnivån kommer 

att beskrivas och exempel utifrån den operativa ledningsnivån i syfte att utöka 

förståelse på en mer gemensam ledningsnivå utan att blanda in den militärstrategiska 

ledningsnivån. Den kommer ej heller att behandla något annat än operationer i 

kustnära farvatten.  

 1.4.2 Tidsavgränsning 

Uppsatsen kommer, med ett undantag, enbart att använda nutida dokument och 

doktriner. Undantaget utgörs av ett historiskt exempel i definitionen av gemensamma 

operationer. Syftet med att enbart nyttja aktuella dokument är att behålla förankringen 

i nutid och den kommande förmågeutvecklingen.  

 1.5 Metodredovisning 

Den metod som nyttjas i denna uppsats är kvalitativ metod. Detta med hänsyn till den 

kvalitativa metodens syfte att textmässigt beskriva något för att få en djupare 

förståelse.1 Vid val av teknik har två parallella tekniker valts, dels kvalitativ textanalys 

med hänsyn till den förklarande och tolkande aspekten av det material som har 

studerats som grund för denna uppsats.2  

Uppsatsen behandlar tre analytiska nivåer. De tre analytiska nivåer som undersöks 

yttrar sig i 2 olika dokument och en intervju. De två dokumenten är ”Försvarsmaktens 

utvecklingsplan 2010-2019” (FMUP 2010) och ”Verksamhetsuppdrag 2009” (VU09). 

VU09 analyseras i tre dimensioner i syfte att finna styrningar, för dels marinen som 

helhet, men även för att särskilja mål och styrningar mellan amfibiekåren och flottan.   

Den analytiska nivån som utgörs av en intervju har till syfte att undersöka hur 

förbanden ser på de två övriga analytiska nivåer som redogörs för i denna uppsats. 

Detta görs genom en respondentintervju.3,4   

                                                 
1 Hallenberg, Jan, et al., (2008), Om konsten att tänka, granska och skriva på ett vetenskapligt sätt, 
Stockholm: Försvarshögskolan, s. 13 
2 Ibid, s. 14 
3 Ibid, s. 18 
4 Intervjuunderlaget redovisas i Bilaga 1.  
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 1.6 Källor/Källkritik 

Försvarsmaktens doktriner bedöms av författaren som en bra grund för arbetet då de 

behandlar just huvudområdet med uppsatsen. Militärteoretiska grunder är en lämplig 

bok att använda som stöd, då den är ett doktrinstödjande dokument.5 Den stora delen 

av dokument som denna uppsats kommer att bygga på är Försvarsmaktens 

Utvecklingsplan 2010-2019 (FMUP 2010) och Verksamhetsuppdraget för 2009 

(VU09).  

FMUP 2010 kommer att nyttjas för att se vilken nivå av förmåga som är ålagd. FMUP 

2010 är ett dokument som beskriver förmåga och inriktning i stort för Försvarsmakten 

inför åren 2009-2012 samt utgör planeringsunderlag inför perioden 2012-2019. Här 

innefattas även inriktning för  

Verksamhetsuppdraget för 2009 anses av författaren även det som lämpligt att utgå 

från, då det är VU 09 som styr bland annat övningsverksamhet och ger inriktning för 

planering av övningar inför 2010 samt 2011. VU09 innefattar även mål och styrningar 

för både marinen som helhet, men även specificerade mål och styrningar för 

amfibiekåren respektive flottan. 

Även Smedbergs bok ”Krigföring” kommer att nyttjas för att förstärka 

argumentationen i begreppsförklaringen. Boken ”Krigföring” har använts som 

studielitteratur i ämnet krigsvetenskap vid Militärhögskolorna i Sverige och bedöms 

därför av författaren som en lämplig källa att använda vid förklaring av 

krigsvetenskapliga termer.  

 1.7 Tidigare forskning 

Vad gäller tidigare forskning har författaren hittat böcker som behandlar gemensamma 

operationer, dock ingen som specifikt behandlar gemensamma operationer i kustnära 

områden. Oftast har det rört sig om gemensamma operationer generellt eller 

gemensamma operationer på land där sjöstridskrafterna inte har en särskilt stor roll.  

 1.8 Disposition 

Uppsatsens första kapitel (inledning) beskriver motiv för ämnesval, syfte och 

frågeställningar. De avgränsningar som har valts, en beskrivning av den metod som 

                                                 
5 Försvarsmakten, 2005, Doktrin för marina operationer, Fälth & Hässler, Värnamo, s. 12 
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valts och hur huvudmaterialet används. Vidare följer källor och källkritik, tidigare 

forskning och uppsatsens disposition.  

Uppsatsens andra kapitel behandlar gemensamma operationer och några av de begrepp 

som förekommer i uppsatsen. Detta kapitel syftar till att ge läsaren en förståelse och en 

bild av vad gemensamma operationer är och hur det kan nyttjas.  

Tredje kapitlet är uppsatsens avhandling. Detta kapitel är indelat i tre delar. Den första 

delen behandlar FMUP 2010, den andra VU09 och den tredje är ett resultat av den 

genomförda intervjun. Första delen avslutas med författarens sammanfattning och 

analys av FMUP 2010. Andra delen behandlar de delar av VU09 som beskriver 

övergripande mål, mål och riktlinjer för marinen, flottans mål och riktlinjer samt 

amfibiekårens mål och riktlinjer. Denna del avslutas med författarens sammanfattning 

och analys av VU09. Tredje delen innefattar resultatet av den genomförda intervjun. 

Även denna del avslutas med författarens sammanfattning och analys. 

Fjärde kapitlet innehåller uppsatsens diskussion, sammanfattning och slutsats.  

Femte kapitlet utgörs av käll- och litteraturförteckning.  

Bilaga 1 innehåller de frågor som ställdes i den genomförda intervjun.  
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2. GEMENSAMMA OPERATIONER 

 

I boken ”Militärteorins grunder” resonerar författarna kring ett antal olika 

konstellationer inom vilka gemensamma operationer kan genomföras. De fyra 

konstellationer som pekas ut är mark-sjö, mark-luft, sjö-luft och integrerat mark-sjö-

luft.6 Den intressantaste konstellationen av dessa är den helt integrerade mellan mark-

sjö-luft. Detta med hänsyn till att de traditionella gränserna mellan de tre arenorna 

håller på att suddas ut som en följd av det mer och mer integrerade slagfältet.7 Även i 

”Krigföring” pekas det på att det inte längre går att betrakta stridsfältet genom att se 

till enbart ett mark-, luft- eller sjöperspektiv utan att alla insatser måste samordnas för 

att uppnå önskad effekt.8  

Gemensamma operationer syftar till att dra nytta av de olika ingående vapenslagens 

fördelar samt att skapa synergieffekter utifrån dessa fördelar. Samtidigt måste 

fördelarna utnyttjas till att täcka upp de nackdelar som ofta uppkommer som en effekt 

av en fördel. Ett exempel skulle kunna vara att ytstridsenheter och ubåtar skapar en 

möjlighet för en amfibiestyrka att upprätta ett brohuvud på en strand där en uppgift 

skall lösas. Detta brohuvud kan sedan användas som utgångspunkt för 

markstridskrafter för att lösa specifika uppgifter på land samtidigt som de sjöoperativa 

enheterna är beredda att understödja markstridsenheter från havet med indirekt eld och 

genom att agera flankskydd. I detta exempel kan även flygstridskrafter vävas in, 

förutsatt att det finns en bas varifrån flyget kan utgå ifrån och där egna styrkor har 

markoperativ kontroll.9 Flygstridskrafterna för även med sig fördelen att på mycket 

kort tid kunna understödja mark- och sjöoperativa enheter med både spanings- och 

vapeninsats.  

Vid en gemensam operation är det den operativa chefen som hanterar samtliga arenor 

oavsett vilka dessa är.10 Detta i syfte att skapa samordning i tid och rum för att uppnå 

önskad effekt med hänsyn till det operativa målet som utformats för operationen.  

                                                 
6 Widén, J. och Ångström J., 2004, Militärteorins grunder, Försvarsmakten, Stockholm, s. 147 
7 Ibid, s. 168 
8 Smedberg, M., 2005, Krigföring från Austerlitz till Bagdad, Försvarshögskolan och Historiska media, 
Lund, s. 288 
9 Försvarsmakten, 2005, Doktrin för gemensamma operationer, Fälth & Hässler, Värnamo, s. 32 
10 Doktrin för gemensamma operationer, 2005, s. 75 
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Historiskt sett har gemensamma operationer förekommit i många olika konflikter långt 

tillbaka i tiden. Redan antikens greker nyttjade sin flotta för att landsätta trupper i 

ryggen på sina fiender. Detta skall ha skett så långt tillbaka i tiden som 500 f.Kr. 

Operationer där trupper landsätts från havet är idag mer omnämnda som 

amfibieoperationer eller landstigningsoperationer.11 

I takt med att fartygsartilleri har utvecklats till att mer och mer effektivt kunna 

bekämpa en motståndare på land har det nyttjats för att effektivt kunna understödja en 

landstigning. Idag, när nya precisionsvapen såsom robotar från fartyg och ubåtar kan 

träffa mål med en allt högre precision och över allt längre avstånd, har bekämpning 

från havet fått en förnyad relevans.12 

 2.1 Operativ ledningsnivå 

Den operativa ledningsnivån är enligt doktrinen för gemensamma operationer den 

ledningsnivå där det beslutas var, när, med vilket syfte och under vilka förutsättningar 

insatser skall genomföras.13 Den operativa ledningsnivån syftar även till att 

sammanbinda den taktiska nivån med den militärstrategiska nivån och ser till att de 

militärstrategiska ambitionerna nås genom insatser på operativ och taktisk nivå. På den 

operativa nivån leds och samordnas oftast större gemensamma operationer. Det bör 

dock påpekas att en gemensam operation inte enbart är knuten till den operativa nivån 

utan kan ledas och genomföras på lägre nivåer.14 

 2.2 Taktisk ledningsnivå 

Den taktiska ledningsnivån är enligt doktrin för gemensamma operationer den nivå på 

vilket vapensystem och funktioner samordnas och leds i förbands insatser.15 På den 

taktiska nivån klarläggs även hur förband skall nyttjas och samordnas i olika 

operationer med utgångspunkt i de operativa målen.   

                                                 
11 Widén & Ångström, 2004, s. 152 
12 Ibid, s. 153 
13 Doktrin för gemensamma operationer, 2005, s. 27 
14 Ibid, s. 29. 
15 Ibid, s. 28. 
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 2.3 Kustnära område 

”Den maritima arenan omfattar havet, på och under havsytan, luften nära havsytan 

samt de områden som innehåller gränsområden mellan land och vatten, till exempel 

områden vid öppen kust, runt öar, i skärgården och vid floddeltan”.16   

De maritima operationsområdena kan omfatta allt från de största oceanerna till trängre, 

grundare vatten i skärgårdsområden där hav möter land. Innebörden av detta är att 

kustnära områden kan innefatta både land och hav. Detta område benämns ibland som 

”den amfibiska miljön”.17  

Det kustnära områdets särart kan beskrivas genom dess dualitet, med en fot i 

markarenan och en fot i den maritima arenan. Detta gör det kustnära området 

svåropererat med hänsyn taget till de många aspekter, som måste beaktas, för att på ett 

bra sätt nyttja fördelar med respektive arena.  

 2.4 Förmåga 

Då det inte har stått att finna någon vedertagen förklaring av begreppet ”förmåga” har 

följande formulering valts av författaren.  

Begreppet förmåga syftar till att beskriva hur väl en enhet (allt från enskilt 

fartyg/grupp till hela Försvarsmakten) klarar av att genomföra och nyttja sig av ett 

koncept. Exempelvis kan förmåga beskrivas genom hur väl gemensamma operationer 

som koncept används av Försvarsmakten.  

 2.5 Expeditionär förmåga 

Expeditionär förmåga innebär att en styrka efter begränsade förberedelser, under en 

begränsad tid och med begränsade resurser ska kunna utveckla operativ effekt. Detta i 

ett avlägset operationsområde i syfte att nå ett operativt mål.18 

 

 

 

 

                                                 
16 Doktrin för marina operationer, 2005, s. 28 
17 Ibid, s. 29 
18 Försvarsmakten, (2008) SSS underlag till Marin Utvecklingsplan 2009, Opublicerat papper, 
Karlskrona: Sjöstridsskolan. s. 33 



SJÖSTRIDSSKOLAN  UPPSATS xxxxx:xxxx  
Yrkesofficersprogrammet 06-09 2009-05-01  

Flkd Jonas Thern  Sidan 10 (28) 

  

3. AVHANDLING 

 3.1 Försvarsmaktens Utvecklingsplan 2010-2019 

Försvarsmaktens utvecklingsplan tar sitt avstamp i en omvärldsanalys som börjar med 

att beskriva den militära utvecklingen i västvärlden mot en mer expeditionär förmåga. 

Vilket torde innebära att kunna transportera sina trupper till ett insatsområde och där 

utföra angiven uppgift med bibehållet skydd. Detta med fokus på utveckling av 

funktioner som ledning och samordning inom och mellan de olika arenorna.19  

I de operativa slutsatserna och vilka konsekvenser detta innebär för Försvarsmakten 

bedöms att förmågan till att kunna hävda svenskt territorium måste utökas.20 För att 

kunna göra detta måste det finnas insatsberedda förband att tillgå, främst i form av 

stridsflyg och ytstridsfartyg. Om dessutom ytstridsfartygen och stridsflyget är väl 

samövade går det att nå synergieffekter som främjar förmågan att hävda svenskt 

territorium. Det är dock inte bara samövningen som utgör en grund för gemensamma 

insatser, det måste dessutom till system som gör att kommunikationen kan ske på ett 

bra sätt. System för identifiering och igenkänning som exempelvis ”Identification 

Friend or Foe” (IFF) som idag finns på JAS 39 Gripen21 men inte på något fartyg i 

marinen.  

Även den svenska Försvarsmaktens expeditionära förmåga bör enligt 

utvecklingsplaneringen fortsätta att utvecklas för operationer i närområdet och 

globalt.22 Detta genom fortsatt utveckling av lättare enheter inom markstridsförbanden 

som är lättare att transportera på exempelvis stridsstödsfartyg och transportflyg för 

snabba insatser med en bibehållen hög skyddsnivå. Detta medger även ett mer 

flexibelt uppträdande både inom Sveriges gränser och i närområdet.23  

FMUP 2010 tar ett ställningstagande för vad som är viktigt i operationer utomlands. 

Detta är att kunna påverka händelseförloppet på land, det vill säga operationer med 

markoperativ tyngdpunkt.24 Detta skall uppnås genom gemensamma operationer, vilka 

syftar till att påverka den markoperativa tyngdpunkten, samt genom uthålliga 

                                                 
19 Försvarsmaktens utvecklingsplan 2010- 2019, Högkvarteret 23 320:515004, 2009, s. 9  
20 Ibid, s. 9 
21 http://www.gripen.com/NR/rdonlyres/AA7D1BF0-752F-487C-974A-
A8C97CE11104/0/Gripen_Seeing_is_believing.pdf, 2009-05-08, s. 6 
22 Försvarsmaktens utvecklingsplan 2010- 2019, 2009, s. 10 
23 Ibid, s. 11 
24 Ibid, s. 13 
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operationer där sjö- och luftstridskrafterna stödjer markstridskrafterna. För att uppnå 

ökad effekt i sådana operationer skall även interoperabilitet med andra nationer, 

myndigheter och organisationer utvecklas.25 

För att kunna påverka den markoperativa tyngdpunkten måste de egna stridskrafterna 

besitta en viss kontroll över det område där tyngdpunkten hos motståndarens skall 

påverkas. För påverkan och utövande av kontroll på marken krävs en uthållig närvaro i 

området, vilket också gäller sjöstridskrafterna. Dock har inte luftstridskrafterna samma 

möjlighet till närvaro över tiden på grund av förhållandevis låg uthållighet.26 FMUP 

beskriver just detta och belyser att förmågan till uthålliga och långvariga insatser är 

viktiga för att kunna bestrida och utöva kontroll i ett område. Även om en operation 

har som slutmål att påverka den markoperativa tyngdpunkten så kan den i ett skede 

eller fas av operation ha en sjöoperativ eller luftoperativ tyngdpunkt likväl som en 

tyngdpunkt på informationsarenan.27  

I syfte att öka insatsförmågan hos de svenska förbanden krävs att nya operativa krav 

ställs på förbanden och att varje förband har en operativ och taktisk rörlighet med 

anpassat skydd och ledningsförmåga för gemensamma operationer.28 För att tillgodose 

den höjda insatsförmågan måste det finnas förband med snabbinsatsförmåga och 

förband med förmåga till uthålliga operationer. För att tillgodose denna utveckling 

måste en anpassad övningsverksamhet där förbanden ställs inför kvalificerade 

övningar syftande till att öka interoperabilitet mellan förband som kan tänkas operera i 

närheten och stödjande av varandra. För att detta skall kunna bli verklighet måste 

samövning mellan luft, sjö och markstridskrafter bli en naturlig del i och inför insatser 

och all övningsverksamhet på det nationella territoriet.29  

FMUP 2010 beskriver i målbilden för marina förband att kapaciteten och förmågan att 

understödja markoperationer skall utvecklas och genom tillförsel av stridsstödsfartyg 

skall även den strategiska och operativa rörligheten ökas. Även möjligheten till att 

sjöbasera logistiska resurser och ledning vid operationer i kustnära områden kommer 

att kunna öka egna förbands förmåga och uthållighet såväl vid internationella insatser 

som nationella.30 Genom ett mer sjöbaserat underhåll där även målbilden är att 

                                                 
25 Försvarsmaktens utvecklingsplan 2010- 2019, 2009, s. 14 
26 Widén & Ångström, 2004, s. 249 
27 Försvarsmaktens utvecklingsplan 2010- 2019, 2009, s. 31 
28 Ibid, s. 39, 40 
29 Ibid, s. 42 
30 Ibid, s. 50 
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helikoptrar skall kunna baseras ombord på fartyg kommer även den operativa och 

taktiska rörligheten avsevärt att förbättras i kustnära operationer.31  

Utvecklingen av den expeditionära förmågan bedöms bli så omfattande att den 

kommer påverka hela Försvarsmakten och dess stödorganisationer.32  

FMUP behandlar även den fortsatta utvecklingen av övningsverksamhet där 

huvudsyftet skall vara att insatsförbanden skall tränas i behovssammansatta 

stridsgrupper på olika nivåer och med olika komplexitet. Utifrån aktuell operativ 

planering eller operativt behov. Denna övningsverksamhet skall stödja utvecklingen av 

förmåga till att genomföra gemensamma operationer med i huvudsak markoperativ 

tyngdpunkt.33  

Även inför perioden 2013-2019 är inriktningen att genomförd övningsverksamhet 

skall syfta till gemensamma operationer med markoperativ tyngdpunkt. Då med fokus 

mot modulära och behovssammansatta stridsgrupper på brigad-, bataljons- och 

kompaninivå med ökad taktisk rörlighet. Dock skall övningar som är funktions- och 

försvarsgrensspecifika genomföras för att vidmakthålla grundläggande förmåga.34 

 

 3.1.1 Sammanfattning och analys Försvarsmaktens utvecklingsplan 2010 

För den kommande perioden 2010-2012 kommer utveckling av behovsanpassade 

stridsgrupper med förmåga till gemensamma operationer både som snabbinsatsförband 

och för långvariga operationer att utvecklas. Dessa stridsgrupper är tänkt besitta en 

god interoperabel förmåga såväl mellan försvarsgrenar som till andra nationers 

styrkor.  

Anskaffandet av stridsstödsfartyg gör att marinen på ett helt nytt sätt kan stödja 

markstridskrafterna med transport samt sjöbasering av logistik och ledning. Vilket 

leder till utökad förmåga och uthållighet vid operationer i kustnära områden.  

Vid en operation där syftet är att skapa ett brohuvud för fortsatta insatser med 

markstridskrafter, innebär stridsstödsfartyget att en högre skyddsnivå kan bibehållas 

närmare land än vad som hade varit möjligt vid nyttjande av civila RO-RO fartyg i ett 

                                                 
31 Försvarsmaktens utvecklingsplan 2010- 2019, 2009, s. 58 
32 Ibid, s. 79 
33 Ibid, s. 133 
34 Ibid ,s. 135 
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inledningsskede. Om sedan fartygens uthållighet är så pass hög att det är möjligt att 

kvarstanna utanför kusten för att möjliggöra ett tillbakadragande eller för att utgöra 

stöd med sjukvårdsresurser är detta ytterliggare en bonus det ger kontra inhyrda civila 

fartyg.  

Det framgår tydligt på ett flertal ställen i FMUP 2010 att avsikten är att gå mot 

modulärt uppbyggda stridsgrupper som skall vara snabbt gripbara och kunna, med 

olika tilläggsenheter, inte bara agera i markarenan utan även ha förmåga att agera 

gentemot tyngdpunkter i både luft-, sjö- och informationsarenan. Detta skall uppnås 

genom gemensamma operationer för att kunna dra nytta av de synergieffekter det ger 

med många delar sammansatta till en styrka.   

Övningsverksamheten skall under de kommande åren anpassas och dimensioneras 

utifrån förmågan till gemensamma operationer med markoperativ tyngdpunkt. 

Övningarna skall syfta till att kunna hävda den nationella integriteten såväl som att 

uppnå kvalitativa internationella åtaganden. För att ha en möjlighet att göra det krävs 

en effektiv samordning och samövning av de olika vapenslagen. Då syftande till 

exempelvis ledning, gemensamma reglementen, tydligt definierade uppgifter och 

kännedom om vad syftet med operationen är och vad eget vapenslag kan bidra med.  

För marinens del borde detta innebära att inledande övningar för kännedom om eget 

system kommer först. När en önskvärd nivå har nåtts inom det egna systemet kan 

inledande övningar ske med andra vapenslag och vapengrenar i syfte att bygga upp 

förtroende för varandras system och kännedom om vilka fördelar det går att dra av 

andra vapensystem och sensorer vid lösandet av olika uppgifter. Det borde även vara 

viktigt att de anspråkstagbara marina elementen utgör en del av en större sammansatt 

styrka samt att de har en vana att ledas av en gemensam ledning tillsammans med 

armé- och luftstridskrafter. Likväl som det är viktigt för ledningen att samövas och 

lära känna de olika delar en gemensam ledning kan få ställt till sitt förfogande för att 

på bästa sätt kunna nyttja dem på ett bra sätt för att nå önskad effekt.  

 

 3.2 Verksamhetsuppdrag 2009 

Inledningsvis kommer VU09 att behandlas utifrån de övergripande målen för 

verksamheten 2009 och 2010. Därefter kommer inriktningen att övergå till att studera 

hur styrningarna till marinen och marinens förbandsproduktion ser ut. Utifrån detta 
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kommer sedan en analys och sammanfattning göras av VU09 i likhet med den som 

gjordes för FMUP 2010. 

 3.2.1 Övergripande mål  

Verksamhetsuppdraget för Försvarsmakten har sin grund i de strategiska målen som är 

fastställda av överbefälhavaren, dessa utgör grund för de riktlinjer som styr 

förbandsproduktionen och därmed de förmågor som förbanden skall utveckla eller 

vidmakthålla. Det är framförallt två av dessa strategiska mål som belyses i VU 09 och 

som knyter an till denna uppsats.  

• ”Omedelbart användbara insatsförband som löser nationella och 

internationella uppgifter”. 

• ”Ökad fokusering på Försvarsmaktens samlade effekt och förbättrad 

helhetssyn”.35  

Till dessa mål kommer, från statsmakterna kravet på operativ förmåga som ytterligare 

en övergripande faktor, dessa mål är grunden för förbands produktionen under 2009 

och 2010.  

Den utbildning, träning och övning som Försvarsmakten bedriver skall ge förbanden 

förmåga och kunskap att delta i både internationella och nationella övningar där 

interoperabiliteten skall baseras på NATO-standard.36  

VU09 anger i de prioriteringar som finns för de övergripande målen att: 

1. ”Deltaga och stödja pågående internationella insatser.” 

2. ”Upprätthålla beredskap enligt FM BerO.”37 (Försvarsmaktens 

Beredskapsorder) 

Dessa två mål, vilka är de första på prioriteringslistan, anger att all verksamhet skall 

syfta till att uppnå dessa mål. Detta skall ledas av den operativa chefen (Chefen Insats) 

som dessutom skall upprätthålla lednings- och insatsförmåga för den territoriella 

integriteten (TI).38 

Ur den operativa chefens prioritetslista kan bland annat följande utläsas: 

                                                 
35 Verksamhetsuppdrag för 2009, uppslag 2.1, position 1, s. 2 
36 Ibid, s. 5 
37 Ibid, s. 5 
38 Verksamhetsuppdrag för 2009, uppslag 2.1, position 3, s. 2 
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• ”Deltagande i Försvarsmaktens nationella övningar, gemensamma 

ledningsövningar och försvarsgrensvisa övningar. Här skall förmågan 

avseende gemensamma operationer inom ramen för TI särskilt 

uppmärksammas.”39  

Under den operative chefen finns det tre taktiska chefer, chefen armétaktiska staben, 

chefen flygtaktiska staben och chefen marintaktiska staben. Dessa tre chefer med 

staber skall leda och samordna verksamheten på respektive arena vad gäller det 

territoriella försvaret. De har dessutom till uppgift att stödja den operative chefen med 

underlag från respektive arena.  

 

 3.2.2 Mål och riktlinjer för marinen 

Marinens uppdrag består i att producera användbara marina insatsförband som svarar 

mot Försvarsmaktens uppgifter samt kraven på operativ förmåga och beredskap. 

Förbanden skall dessutom ha tillräcklig förmåga för att klara av att sättas in såväl i 

nationella som internationella operationer.40 

Under året 2009 är ett av de generella målen att samtliga förbandstyper skall uppfylla 

krav enligt minst PersQ 441. Detta innebär att ”fartyget skall kunna lösa komplexa 

stridsuppgifter i flera dimensioner tillsammans med andra inom ramen för 

uppträdande i Task Unit/Task Group (TU/TG). Fartyget skall kunna leda minst en 

dimension inom förbandet samt ha en god förmåga till självförsvar vid en förhöjd 

hotbild.”42 

För de förband som finns anmälda till internationella styrkeregister skall vid 

beredskapstidens slut PersQ 5 gälla. PersQ 5 innebär, ”utöver persQ 4, att fartyget 

utan bgränsningar, tillsammans med andra enheter, skall kunna lösa komplexa 

uppgifter i flera dimensioner samtidigt. Normalt uppträdande är i flottilj/stridsgrupp 

eller i TU/TG indelning. Härvid skall fartyget kunna leda en eller flera dimensioner 

                                                 
39 Verksamhetsuppdrag för 2009, uppslag 2.1, position 3, s. 3 
40 Verksamhetsuppdrag för 2009, uppslag 2.4, position 1, s. 2 
41 PersQ är ett mätverktyg för att mäta förmågan hos ett fartyg. Skalan börjar på 1 och går till 5. 5 är den 
högsta nivån.   
42 Försvarsmakten, (2008), Utbildningsanvisningar Sjöstridsflottilj version 1.7, beteckning: 
09831:80092, s. 15 
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inom förbandet. Vidare skall fartyget kunna fungera som C SG/CTE. Fartyget skall ha 

fullgod förmåga till självförsvar i alla hotbilder.”43  

2010 kommer samma typ av förband, som under 2009, att anmälas till internationella 

styrkeregister, med vissa förändringar vad gäller amfibiebataljonen som minskas 

något. Och kravet PersQ 5 kommer att gälla även då. Övriga förband detta år kommer 

att utbildas till PersQ 4.44  

I VU09 beskrivs även att under 2009 skall införandet av nytt utbildnings- och 

personalförsörjningssystem skall inledas.45 Detta resulterar i att vissa fartyg kommer 

att bemannas helt med anställda sjömän.46 

Perioden 2011-2014 behandlas även den i VU09 som en inriktning för planering och 

utveckling av förmågor. Denna inriktning är något som förbanden bör ta hänsyn till i 

sin planering för 2009 och 2010. Inför åren 2011-2014 skall förbanden fortsatt 

utveckla sin förmåga till uppträdande i skärgårds- och kustnära miljöer, detta för att på 

bästa sätt kunna hävda den territoriella integriteten som är en av de övergripande 

prioriteringarna för den operativa chefen. Den fortsatta utvecklingen mot ett 

skärgårds- och kustnära uppträdande syftar även till att trygga det transportflöde som 

går till och från Sverige och som står för en ansenlig del av landets import och export. 

En vidareutveckling av förmågan att stödja samhället i terroristrelaterade 

konfliktnivåer nämns också som riktlinje inför denna period. 47 

Den behovssammansatta och modulära förmågan är också något som skall eftersträvas 

för att kunna sätta samman strids- och underhållsenheter utefter en given operations 

uppgift och förutsättningar. Detta för insatser såväl nationellt som internationellt. 

Detta kräver i mångt och mycket en förändring av övningsverksamheten inom marinen 

för att bättre kunna nyttja de olika förmågorna som finns att tillgå.  

Den nationella samverkan och interoperabiliteten skall tillgodoses genom utveckling 

av den marina ledningsfunktionen med inriktning mot internationella 

sambandslösningar och utveckling av verktyg för att utvärdera hot och risker samt 

simulering av de olika insatsalternativen som kan tänkas finnas. Detta i syfte att 

                                                 
43 Utbildningsanvisningar Sjöstridsflottilj version 1.7, 2008, s. 17 
44 Verksamhetsuppdrag för 2009, uppslag 2.4, position 1, s. 2-8 
45 Ibid, s. 10 
46 Ibid, s. 10,11 
47 Ibid, s. 10 



SJÖSTRIDSSKOLAN  UPPSATS xxxxx:xxxx  
Yrkesofficersprogrammet 06-09 2009-05-01  

Flkd Jonas Thern  Sidan 17 (28) 

  

tydliggöra vilka komponenter som behövs för de olika individuella uppgifterna och 

operationer som skall lösa ur ett marint ledningsperspektiv.  

Den fortsatta utvecklingen mot att säkerställa hög operativ och taktisk rörlighet genom 

att uppträda från tillfälliga baseringar både på land och till sjöss med fartygsbundna 

stödresurser skall vidareutvecklas. 48  

 

 3.2.3 Flottans mål och riktlinjer 

De mål och riktlinjer som finns för flottan, då syftande på ubåtsflottiljen och 

sjöstridsflottiljerna, stadgar en fortsatt utveckling och vidmakthållande av förmågan att 

operera i tillfälliga och flexibelt sammansatta förband. Främst står att det skall göras 

som en del av en insatsstyrka för marina operationer. Detta skall främst prövas genom 

ett flexibelt och sammansatt agerande under maringemensamma övningar med en 

särskild prövning under marinens slutövning.49  

Därefter skiljer sig målen och riktlinjerna åt med en separation av ubåtsflottiljen och 

sjöstridsflottiljerna. Ubåtsflottiljen inriktas mer mot att bidra till kontroll över marina 

områden genom en vidareutveckling av spanings- och sambandsförmågan, samt en 

fortsatt utveckling mot underrättelse- och marina specialoperationer.  

Sjöstridsflottiljerna har en mer uttalad roll som en viktig komponent i operationer med 

flexibelt sammansatta förband. Detta genom att de fortsatt skall utveckla förmågan att 

med stödfartyg stödja olika marina insatser med ingående komponenter som ytstrids-, 

minkrigs-, ubåts-, helikopter och amfibieförband.50 Sjöstridsflottiljernas förmåga till 

graderad vapeninsats i alla tre dimensioner är även något som nämns som viktigt att 

utveckla inför införandet av nya system.51 

 3.2.4 Amfibiekårens mål och riktlinjer 

Amfibiesystemet skall även det utveckla förmåga att samverka med andra 

insatsförband för att hålla en hög grad av kompabilitet i både system och 

                                                 
48 Verksamhetsuppdrag för 2009, uppslag 2.4, position 1, s. 10 
49 Ibid, s. 10-11 
50 Ibid, s. 11 
51 Ibid, s. 11 
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arbetsmetodik. Även en vidareutveckling av förmågan att samverka med andra 

förband och även enheter ur andra myndigheter i marina operationer.52  

Amfibieförbandet skall genomföra halvtidsmodifiering (HTM) till att utgöra en av 

Försvarsmaktens lätta manöverbataljoner med tilläggsförmåga amfibie.53 Detta 

innebär att amfibiebataljonerna efter HTM inte enbart inriktas mot strid i kustnära 

områden.  

 3.2.5 Sammanfattning och analys av Verksamhetsuppdrag 09 

VU09 kan sägas syfta till två saker, det ena är att skapa insatsberedda och omedelbart 

gripbara förband. Det andra är att upprätthålla beredskap och förmåga att hävda den 

territoriella integriteten. Då det står att förmågan till gemensamma operationer särskilt 

skall uppmärksammas vid hävdande av den territoriella integriteten torde detta 

innebära att en stor del av övningarna skall fokuseras på att bygga upp en god förmåga 

till gemensamma operationer. Främst då mellan flygstridskrafter och sjöstridskrafter 

som står i störst begrepp att hävda den territoriella integriteten på och över havet.  

Tillförseln av nya system i form av exempelvis stridsstödsfartyg kommer i framtiden 

att bli en central komponent för behovssammansatta stridsgrupper och stödjandet av 

förband som opererar kustnära och till sjöss. 

Modifieringen av amfibiekåren till en av de nya lätta manöverbataljonerna med 

tilläggsförmåga amfibie kommer förmodligen innebära att reglementen, arbetsmetoder 

och materiel måste ensas upp mellan amfibiekåren och armén i en större utsträckning 

än vad den är idag. Dock kommer förmodligen kopplingen till flottan att ligga kvar 

vilket i sin tur innebär att det borde bli lättare för sjöstridskrafterna att samöva och 

arbeta tätare med de andra manöverbataljonerna som har sin grund i armén.  

Ett steg mot snabbare gripbara och användbara enheter tas genom att införa systemet 

med anställda sjömän för flottans enheter. Detta innebär att övningsserierna kan pågå 

allt längre med varje besättning. Fartygen kommer inte bli hänvisade till att nyutbilda 

värnpliktiga på systemen varje år, såsom det varit tidigare med värnpliktssystemet. 

Med anställda sjömän kommer det att, så fort det egna fartyget har nått en viss nivå, 

kunna komma övningar i större stridsgrupper med mer komplexa scenarion oftare. 

Detta kommer förmodligen att styra övningarna i riktning mot gemensamma 

                                                 
52 Verksamhetsuppdrag för 2009, uppslag 2.4, position 1, s. 12 
53 Ibid, s. 12 



SJÖSTRIDSSKOLAN  UPPSATS xxxxx:xxxx  
Yrkesofficersprogrammet 06-09 2009-05-01  

Flkd Jonas Thern  Sidan 19 (28) 

  

operationer och på så sätt kommer hjälpa den operative chefen i hans förmåga till 

gemensamma operationer inom ramen för den territoriella integriteten.  

 3.3 Förbanden 

Efter intervju med chefen N3/N554 på tredje sjöstridsflottiljen kan konstateras att de 

samövningar som förekommer till den största delen är övningar med 

flygstridskrafterna. Övningar med armén, annat än ledningsövningar, är sällsynta. De 

få tillfällen som det kan tänkas att marinen behöver ha stöd av armén är då 

sjöstridskrafterna ligger i bas och behöver ha luftvärnsskydd. Då de svenska fartygen 

enbart har eldrörsluftvärn som enbart möjliggör egenskydd behövs arméns förmåga till 

områdesluftvärn, så länge inte korvett typ Visby tillförs luftvärnsrobot.55  

Däremot ses flygstridskrafterna som en mer tänkbar samövningspartner för 

sjöstridskrafterna. Då främst som en kvalificerad målresurs för sjöstridskrafterna. De 

främsta beröringsområdena mellan sjö- och flygstridskrafterna blir vid spaning och 

ledning av insatser från enheter på sjön. Problemet vid samövningar ligger oftast på att 

det inte kommer några direkta styrningar från högre nivå med prioriteringar på vad 

som skall ske.56  

Ett modulärt uppträdande där olika enheter jobbar med varandra i tillfälligt 

sammansatta stridsgrupper skall formellt inte vara några problem, däremot blir det en 

fråga om kvalitet och flexibilitet i uppträdande. Ett noggrant planerat genomförande 

som inte utsätts för några friktioner kan ge ett bra resultat. Tillförs däremot lite 

friktioner kommer kvaliteten på genomförandet att gå ner.57  

Införandet av stridsstödsfartyg och dess påverkan på arbetssätt och inriktningar 

kommer helt att bero på hur de organisatoriskt förs in i Försvarsmakten. Om de enbart 

blir en ersättare för dagens stödfartyg kommer förmodligen inte samövandet mellan 

sjö- och markstridskrafterna påverkas alls. Däremot om de tillförs med syfte att fylla 

funktionen både som stödfartyg till de marina enheterna och som resurs för övriga 

Försvarsmakten kommer samövandet med markstridskrafterna förmodligen att utökas 

betydligt.58 Stridsstödsfartygen kan mycket väl tänkas bistå markstridskrafterna med 

                                                 
54 N3/N5 är avdelningarna för Taktik och Planering  
55 Intervju med Kk Pelle Nilsson C N3/5 3:e Sjöstridsflottiljen. 2009-04-14. 
56 Ibid 
57 Ibid 
58 Ibid 
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bättre och skyddade transportlinjer än vad som tidigare har varit möjligt för svenska 

enheter.  

Dagens system med PersQ- nivåer som referens till vad en enhet kan, kommer med all 

sannolikhet att behöva ses över i framtiden när anställda sjömän skall ersätta de 

värnpliktiga på fartygen. Detta i syfte att möjliggöra för marinens taktiska stab(MTS) 

som leder verksamheten att på ett bättre sätt styra vilken duglighet varje respektive 

enhet skall ha vid en viss tid. Samt för att undvika att fartygen bara genomför angivna 

övningar som leder till en viss nivå för att sedan stanna där och bara ligga och ”nöta 

kaj” för att angiven nivå är uppnådd. Istället kommer fartygen med största sannolikhet 

komma längre i sin utbildning varje år när de slipper börja om med en hel besättning åt 

gången. Dock kommer förmodligen inte övningarna ”över gränserna” med andra 

vapenslag att öka, trots att nivån för varje enhet borde öka och därigenom även kravet 

på ett mer kvalificerat målflyg exempelvis. Det som kan styra övningarna mer mot 

samövning är styrningar från högkvarteret.59  

Omformandet av amfibiebataljonen till en lätt manöverbatljon som är mer lik en 

armébataljon än en amfibiebataljon kommer med största sannolikhet i verkligheten 

innebära att ”avståndet” mellan flottan och amfibiekåren ökar. Det kommer med 

största sannolikhet inte innebära att sjöstridskrafterna samövar mer med armén, med 

undantag för den omformade amfibiebataljonen.60  

Det är också viktigt att påpeka att ett stort hinder för samövning mellan sjö-, flyg och 

arméstridskrafterna finns på materielsidan. Det största hindret ligger i att det inte finns 

något gemensamt gränssnitt för delgivning av måldata och kommunikation mellan 

olika typer av enheter.61 Detta område för gemensam materielutveckling skulle vara 

det mest logiska att börja på, dock har inte det gjorts med något resultat i 

verksamheten än. Främst för att det hittills inte kommit några styrningar som säger att 

det skall utvecklas ett sådant gränssnitt. Ett gemensamt gränssnitt behöver dock inte 

innebära att alla skall ha samma utrustning, det bör tvärtom vara så att det är anpassad 

utrustning för hantering av det gemensamma gränssnittet.  

 

                                                 
59 Intervju med Kk Pelle Nilsson C N3/5 3:e Sjöstridsflottiljen. 2009-04-14. 
60 Ibid 
61 Ibid 
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 3.3.1 Analys av Förbanden 

Förbandens syn på övningar som syftar till gemensamma operationer kan sägas vara 

något skeptisk. Detta är mestadels på grund av att det på flottiljnivå inte finns något 

behov av att ta tag i övningsverksamhet, främst med armén. Däremot ligger det närmre 

till hands att samöva med flygstridskrafterna. Det finns heller inte de rätta 

förutsättningarna rent materielmässigt för att kunna genomföra bra övningar. Vilket 

innebär att hjulet måste uppfinnas på nytt inför varje övning. 

Införandet av anställda sjömän och stridsstödsfartyg är två saker som mycket väl kan 

tänkas påverka förmågan till gemensamma operationer. Anställda sjömän, om det 

kommer styrningar till förbanden att de skall gå vidare med utbildning av enheterna 

mot mer samövning med andra vapengrenar. Stridsstödsfartygen kan påverka 

förmågan till gemensamma operationer om de införs som en gemensam resurs. Det 

naturliga vore att fartygen tillförs flottan men skall kunna stödja markstridskrafter med 

exempelvis strategiska transporter om de nu kommer att besitta den kapaciteten.  

  

4. AVSLUTNING 

 

 4.1 Diskussion 

Så som har nämnts i den inledande texten finns det många fördelar att dra nytta av vid 

ett effektivt användande av gemensamma operationer. I både FMUP 2010 och VU09 

höjs operationer med markoperativ tyngdpunkt upp som det viktigaste att sträva efter. 

Inriktandet mot att alla stridskrafter skall kunna stödja operationer med markoperativ 

tyngdpunkt borde innebära att det blir än viktigare att stärka förmågan till 

gemensamma operationer i syfte att nyttja de särarter som de olika vapenslagen har. 

Att tolka begreppet ”markoperativ tyngdpunkt” som ett medel för att bara stärka 

arméns ställning i förhållande till sjö- och luftstridskrafterna kan anses som direkt 

felaktig i detta sammanhang, där gemensamma operationer syftar till att dra nytta av 

alla olika ingående delar för att uppnå de mål som finns uppsatta. Tvärtom borde just 

begreppet ”markoperativ tyngdpunkt” tolkas som en möjlighet att utveckla förmåga 

till gemensamma operationer genom en tätare samordning och samövning av förband. 

Likväl som utveckling och anskaffning av mer gemensam materiel för att bättre kunna 

samordna insatser mellan de olika arenorna.   
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Genom utveckling av mer gemensamma system och samövning mellan olika förband 

med rötter i olika arenor borde tillgängligheten på snabbinsatsförband med många 

olika kapaciteter öka. Framförallt utvecklingen av ett gemensamt gränssnitt för 

kommunikation och målöverföring borde innebära ett stort steg framåt för samordning 

över gränserna. För den territoriella integriteten skulle detta innebära ett stort plus, 

framförallt om snabb, effektiv och exakt måldata kan överföras från ett spanande 

flygplan till exempelvis en ubåt och vice versa. Synergieffekterna av detta skulle 

kunna bli att ett flygplan som kommer ut för att spana vet exakt vad den har att vänta. 

En ubåt har exempelvis ingen möjlighet till graderad vapeninsats så som en korvett 

eller ett flygplan har. Om då vapeninsats skulle vara behövlig för hävdande av den 

territoriella integriteten kan en graderad sådan levereras av ett flygplan utifrån 

informationen från ubåten, istället för att sätta in sänkande vapen från ubåten direkt. 

Ett exempel på materiel som har varit uppe för diskussion vad gäller anskaffning är 

luftvärnsrobot till Visby-systemet. En sådan anskaffning skulle kunna ses ur ett 

gemensamt perspektiv likväl som bara ett marint perspektiv. Exempelvis skulle en 

Visbykorvett utrustad med områdesluftvärn i form av luftvärnsrobot, kompletterat med 

det eldrörsluftvärn som finns idag, kunna sköta luftvärn vid landsättning av 

markstridskrafter i en hamn. Detta innan luftvärnsenheter ur markstridskrafterna 

hunnit sätta upp egna system. Det är bara ett exempel på hur anskaffning av materiel 

skulle kunna bidra i en gemensam operation.  

Beroende på hur de nya stridsstödsfartygen kommer att se ut kommer förmågan för 

sjöstridskrafterna att stötta markstridskrafterna att se annorlunda ut. Om de nya 

fartygen får förmåga till ett fullgott självskydd och likväl möjlighet att transportera 

fordon i storlek med stridsfordon 90, kanske till och med upp till kompanis storlek. 

Om dessutom ledningsförmågan blir så god och ett gemensamt gränssnitt tas fram för 

ledning kan fartyget utgöra ledningsplattform för åtminstone en inledande del av 

insatsen. Detta är något som skulle öka snabbinsatsförmågan i en positiv riktning. Det 

behöver heller inte röra sig om en internationell insats, det skulle lika gärna kunna 

vara en nationell insats. Eller rentav bara en transport inför en nationell övning som 

annars hade fått gå med ett civilt fartyg eller med tåg. Ytterliggare en aspekt på det 

hela går att se i exemplet där svensk militär materiel tillhörande den svenska styrkan 

som skickades till Tchad skeppades på ett civilt fartyg, utan något skydd, genom 

farvatten där pirater har genomfört kapningar tidigare. Det är ett tydligt exempel på 

hur sjöstridskrafterna skulle kunna bidra till en markoperativ tyngdpunkt.  
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Om hänsyn skall tas till hur det är uttryckt i den operative chefens prioriteringslista, 

vad avser deltagandet i Försvarsmaktens nationella övningar, gemensamma 

ledningsövningar och försvarsgrensvisa övningar borde gemensamma operationer 

övas betydligt mer än vad det gör idag. Att gemensamma operationer inom ramen för 

TI särskilt skall uppmärksammas är inget som har märkts nere på förbandsnivå, 

tvärtom så är det ganska stor avsaknad på övningar där gemensamma operationer 

särskilt uppmärksammas nationellt. Detta är något som måste komma uppifrån i 

organisationen på ett tydligt sätt för att det skall få något genomslag. En effekt som 

gör det lättare att genomföra gemensamma operationer i framtiden är att de marina 

enheterna har anställda sjömän och grundutbildning inte behöver ske varje år på alla 

fartyg. Istället skulle fartygen ligga väl framme och vara samövade inom den egna 

arenan. Det skulle ge bättre personella förutsättningarna för att börja arbeta mer 

integrerat än vad som görs idag med luft- och markstridskrafterna.  

Omformandet av amfibiebataljonen till en lätt manöverbataljon skulle kunna innebära 

två olika saker för integreringen och den samlade helhetssynen som skall eftersträvas 

för Försvarsmakten. Det ena skulle kunna bli att amfibiekårens manöverbataljon mer 

närmar sig armén och därigenom närmar sig hela amfibiekåren armén. Det skulle 

kunna bli en negativ effekt av det om amfibiekåren börjar se sig mer som ett förband 

som tillhör armén än marinen. Den andra möjligheten skulle kunna vara att 

amfibiekårens manöverbataljon behåller banden till marinen men är som en del av 

armén och detta i sin tur gör att armén och marinen närmar sig varandra genom 

amfibiekåren.  

 

 4.2 Sammanfattning och slutsats 

Under de kommande åren kommer utvecklingen att gå mer och mer mot 

behovsanpassade stridsgrupper med modulär struktur för snabbinsatser både 

internationellt och nationellt. Dessa stridsgrupper skall främst kunna påverka 

markoperativa tyngdpunkter. Dock kan det vara nödvändigt, beroende på operationens 

art, att även kunna påverka en sjöoperativ tyngdpunkt. Främst vid kustnära operationer 

blir det aktuellt för dessa modulära stridsgrupper att kunna agera inom ramen för en 

gemensam operation för att på bästa sätt dra nytta av de synergieffekter det ger. Det 

tydligaste som uttrycks vad gäller gemensamma operationer i de styrdokument denna 

uppsats har tagit hänsyn till står att finna i VU09, där omnämns förmågan till 
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gemensamma operationer inom ramen för den territoriella integriteten som något som 

särskilt skall uppmärksammas. Det står dessutom i den operative chefens 

prioritetslista.   

 

Förbanden ser, så som det kan tolkas av denna uppsats, på gemensamma operationer 

som något som skall komma uppifrån i ett tydligare direktiv för övningarna. Det 

verkar som om förbanden i första hand ser till sina egna enheters utbildning. Vilket i 

enlighet med hur organisationen idag ser ut blir rätt från förbandens horisont. 

Utbildningen på förbanden borde, som tidigare tagits upp i uppsatsen, i första hand 

inriktas på att skapa en grundläggande förmåga hos fartygen att agera på egen hand 

och i sammansatta sjöstyrkor. Därefter kan inriktning ske mot att sträcka sig över 

gränserna mot, kanske i första hand, flygvapnet och därefter armén. Så som det har 

varit tidigare med värnpliktiga som stor del av bemanningen på fartygen. Har varje 

fartyg fått börja om med grundutbildning varje år när det kommit nya värnpliktiga, 

med anställda sjömän kan utbildningen följa en naturlig rytm i att först bli säkra i den 

egna enheten, därefter samöva med andra sjöenheter för att därefter sträcka sig över 

gränserna. När det bara blir enstaka sjömän som byts ut över tiden kommer 

förmodligen nivån att höjas på varje enhet med följd att mer avancerade övningar 

måste till för att komma vidare i utvecklingen. Då kan det vara ett alldeles utmärkt 

alternativ att ge sig in mer och mer på gemensamma operationer.  

 

På den materiella sidan behövs, som tidigare påpekats, ett gemensamt gränssnitt för 

kommunikation och länkning av måldata mellan enheter i olika arenor. 

Igenkänningssystem i likhet med IFF (Identification Friend or Foe) för lättare 

identifiering av vem som är vem. IFF-systemet installerat på flottans fartyg kan 

mycket väl lätta på trycket i stridsledningen vid kontakt med snabbt inkommande 

stridsflygplan och den energin kan istället läggas på mer behövliga håll. 

Luftvärnsrobot till Visby-systemet skulle även det i längden kunna bidra till 

gemensamma operationer och synen på hur sjöstridskrafterna kan påverka den 

markoperativa tyngdpunkten.  

Så som tidigare nämnts kommer stridsstödsfartygen, om dem blir gemensamma 

resurser för Försvarsmakten, att innebära att sjöstridskrafterna mer påtagligt kan stödja 
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markstridskrafterna med framförallt transporter och sjöbasering av ledning och 

logistik.  

Rent styrningsmässigt från högre nivåer måste tydligare direktiv ges till hur 

gemensamma operationer skall implementeras som ”koncept” på flottiljnivå. De 

direktiv som ges idag i form av att det skall ”särskilt uppmärksammas” når inte hela 

vägen fram enligt författarens mening. Det lämnar för mycket utrymme till egna 

tolkningar på lägre nivåer och då blir det något som bortses ifrån. Doktrin för 

gemensamma operationer ger heller inga tydliga direktiv för hur det skall 

implementeras i verksamheten. Den konstaterar bara att det finns många fördelar med 

gemensamma operationer, men inget mer.  
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6. BILAGA 1 

Intervjufrågor 

1. Finns det utrymme för fler samövningar med armén och flygvapnet? 

2. Är modularitet något som du upplever finns inom marinen? Kan vilka enheter 

som helst jobba med vilka enheter som helst ur marinen? 

3. Hur tror du att införandet av ett stridsstödsfartyg kommer påverka samövandet 

mellan flottan/marinen och främst armén? 

4. Vid omformandet av amfibiebataljonen till en lätt manöverbataljon, tror du att 

”avståndet” mellan marinen och framförallt armén kommer minska? Kommer 

samövningarna att bli fler? 

5. Hur kommer införandet av anställda sjömän (GSS) att påverka övningarna?  

6. Hur kommer införandet av anställda sjömän att påverka kravställningarna på 

enheterna? 

7. Vilka områden ser du som skulle behöva utvecklas, både på materielsidan och 

arbetsmetodik/reglementen för att kunna genomföra gemensamma operationer 

med både flyg och armé på ett bra sätt? 

8. Vad ser du att flottan kan behöva stötta armén respektive flygvapnet med i en 

gemensam operation? 

9. Vad ser du att armén respektive flygvapnet skulle behöva stötta marinen med i 

en gemensam operation?  

 


