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LITTORAL WARFARE! Talar USA, Storbritannien och Sverige om samma sak? 
Sammanfattning  
Idag är det kustnära eller det s.k. litorala området i fokus för många av världens mariner. Det finns 
olika syften med att genomföra operationer i det litorala området men det huvudsakliga syftet är 
att tillse att sjötransportförbindelserna som till största del sker i det litorala området fungerar. 
Andra syften är t.ex. att med expeditionära styrkor kunna påverka en situation på land eller som
Sverige operera i det litorala området i syfte att försvara sig. De uppgifter som ska lösas i det 
litorala området inkluderas av begreppet Littoral Warfare, men vad betyder det för de olika 
nationerna? 
 
Denna uppsats jämför hur USA, Storbritannien och Sverige ser på det litorala området och 
begreppet Littoral Warfare. Undersökningen kopplas till vilka målsättningar nationerna har inom 
det litorala området, vilka metoder de avser nyttja samt vilka medel som finns att tillgå för att lösa 
uppgifter i det litorala området. Undersökningen genomförs genom att jämföra de olika 
nationernas doktriner för att ge ökad förståelse av begrepp som används i gemensamma 
operationer och med avsikt att minska risken för missförstånd. 

Undersökningens resultat visar att nationerna har samma uppfattning avseende vad begreppet 
Littoral Warfare innebär men att uppfattningen om vilket det litorala området är skiljer sig. 
Målsättningarna mellan nationerna är till viss del också särskiljande då t.ex. Sverige har en mer 
defensiv hållning än de andra nationerna. Skillnader som framkommer avseende val av metod är 
mer en resursfråga än vilka mål nationen vill uppnå i det litorala området. 

Nyckelord: Littoral Warfare, Expeditionär, Doktrin, USA, Storbritannien, Sverige, Jämförelse 
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LITTORAL WARFARE! Do USA, Great Britain and Sweden talk about the same thing? 

 

Abstract 
Nowadays, the coastal and littoral areas are in focus for most of the navies and marines in the 
world. There are a number of different purposes for a navy to conduct littoral operations. One 
purpose could be to ensure functioning sea lines of communication, which most times are 
established in this part of the sea. Another purpose could be to influence the situation ashore with 
an expeditionary force. Furthermore, the littoral area could be used to defend a nation, which is the 
case in Sweden. Missions and tasks supposed to be conducted in the littoral areas are gathered 
under the heading of Littoral Warfare, but what does this term imply for different nations? 
 
This research compares how the US, Great Britain and Sweden views the littoral area and the term 
Littoral Warfare. The research is connected to what objectives these nations have in the littoral
area, what methods they intend to use and what means they have available to accomplish their 
objectives. In order to increase the knowledge for the different terms used in combined joint 
operations and to minimize the risk of misunderstanding, this research is comparing the doctrines 
of the nations mentioned above. 
 
The result of this comparison shows that these nations have the same general understanding of the 
term, Littoral Warfare, but their notions on the actual area considered as littoral are divergent. 
Furthermore, there is some diversity between the nations regarding their objectives where Sweden 
for instance, has a more defensive approach compared to the others. Finally, the differences that 
comes to light regarding what methods to use in the littoral area, depends on what means are 
available, more so than the objective itself. 

Key words: Littoral Warfare, Expeditionary, Doctrine, USA, Great Britain, Sweden, 
Comparison, 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund och problemformulering 
 

”Since the end of the Cold War, the focus has shifted to operational concepts and capabilities by which 
naval and maritime units project power and support forces ashore from the sea. This means bringing 
the task group or expeditionary force into confined waters and close to potentially hostile shores”1 

 
I dagens operativa koncept ingår det för många av världens mariner att kunna operera nära 
kusten. Den karaktär som krigen har idag medför att även s.k. Blue water navys2 måste lära sig 
konsten att operera i de litorala områdena nära kusten. Varför då studera begreppet Littoral 
Warfare? Det finns tre argument, som motiverar valet av ämne. Första argumentet grundas på att 
det är ett högaktuellt ämne med tanke på att flertalet av de västerländska marinerna idag försöker 
anpassa sina förmågor att kunna verka inom det område som benämns littoral. Det är främst USA 
som drivit detta efter kalla krigets slut. USA har ändrat fokus från kalla krigets krav till dagens 
nya synsätt och har skapat en s.k. expeditionär3 förmåga för att kunna verka från havet mot land. 
USA uttrycker det enligt följande i The Navy Operational Concept; ”from the sea to influence 
events ashore in the littoral regions of the world across the operational spectrum of peace, crisis 
and war”.4 Ett närmande av kusten innebär verksamhet inom det geografiska område som 
benämns littoral och därmed nyttja Littoral Warfare. 
 
Det andra argumentet utgår från att det är troligt att den svenska marinen, som anser sig vara 
erfaren och kunnig inom det geografiska området som benämns littoral, med stor sannolikhet 
kommer att genomföra en gemensam marin operation med andra nationer. Sannolikheten är 
också stor att det är med marina styrkor från USA och/eller Storbritannien som Sverige kommer 
att samarbeta. Det tredje argumentet bygger på att USA, Storbritannien och Sverige 
uppenbarligen inte menar samma sak när begreppet Littoral Warfare kommer upp på agendan. 
Det är också den tes uppsatsen bygger på. Tesen grundas på egna erfarenheter genom deltagande 
i ett antal internationella övningar i bl.a. Storbritannien samt två år i USA med HMS Gotland 
under Ubåt i Västerled (UIV)5. En viktig anledning till att USA valde att genomföra ett bilateralt 
samarbete med Sverige om att stationera en ubåt typ Gotland under ett år i San Diego, USA, och 
sedan förlängde avtalet ytterligare ett år var att de ville öva sin förmåga att kunna operera inom 
det litorala området. Detta påvisas även genom ett antal artiklar som skrevs i samband med de 
bilaterala övningarna bl.a. 

                                                 
1 Scott, Richard, JDW Naval Editor, “Survival of the fittest”, Jane’s Defence Weekly, 23 Januari 2002, Publicerad 
2002-01-16 Hämtades 2008-12-05. 
http://www8.janes.com/Search/documentView.do?docId=/content1/janesdata/mags/jdw/history/jdw2002/jdw00194.h
tm@current&pageSelected=allJanes&keyword=Richard%20Scott&backPath=http://search.janes.com/Search&Prod_
Name=JDW&.  
2 Blue Water Navy = En flotta med förmåga att kunna operera och verka på de stora (djupa) haven. En svensk 
översättning är en högsjöflotta, vilket dock inte används i dagligt tal. 
3 Begreppet expeditionär förklaras under avsnitt 1.5, Centrala begrepp. 
4 US Navy, 1997, Forward…From The Sea, The Navy Operational Concept. 
http://www.navy.mil/navydata/policy/fromsea/ffseanoc.html. Hämtades 2008-12-03. 
5 Ubåt I Västerled, UIV varade under två år från sommaren 2005 t.o.m. sommaren 2007. 
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The diesel-powered Gotland will play a key role in enhancing the U.S. Navy’s ASW capabilities by 
operating as an opposing force (OPFOR) during a series of exercises against carrier and expeditionary 
strike groups, naval air patrols and other forces. `The arrival of Gotland is just one of the many 
innovations we are implementing to enhance our ability to provide realistic and effective ASW training 
in the fleet,´ said Capt. John Ferrer, head of the assessment branch at Fleet Antisubmarine Warfare 
Command in San Diego.6 

 
Anledningen till valet av en svensk ubåt är Sveriges långa erfarenhet av att operera i det litorala 
området. De nya hot som bl.a. USA möter med ett mer kustnära uppträdande är bl.a. 
konventionella ubåtar. Mot bakgrund av detta finns starka skäl till valet av jämförande studier 
mellan just USA, Storbritannien och Sverige - två nationer med en utvecklad expeditionär 
förmåga (USA och Storbritannien) och en nation med stor kunskap om att verka inom det litorala 
området (Sverige). För att kunna operera och genomföra gemensamma operationer inom 
konceptet Littoral Warfare är det av stor vikt att ha förståelse för andra deltagande nationer, som 
ska operera inom samma område. Grundläggande i detta fall är hur begreppet Littoral Warfare 
betraktas. En gemensam uppfattning av grundläggande begrepp är ett måste för att minimera 
missförstånd med i värsta fall katastrofala följder. Det kan t.ex. handla om något så basalt som 
vilket område nationerna egentligen menar att deras marina styrkor faktiskt kan vara operativa i. 
Är det 200 nautiska mil (NM) utanför kusten eller är det 20 NM. Detta påverkar t.ex. vilka 
förmågor man vill ska finnas inom en sammansatt styrka. 
 
Ytterligare anledningar till att en studie om företeelsen Littoral Warfare är av intresse är 
exempelvis egna funderingar kring varför Sverige skaffar fartyg med 73 meters längd och 640 
ton i deplacement för användning i det litorala området och varför bygger USA fartyg för samma 
operationsområde men med en längd av 115 meter och 3000 ton? Menar nationerna då samma 
operationsområde? Förbereder man sig för samma strid? Talar nationerna verkligen om samma 
sak? Anser nationerna att det är samma förmågor som krävs för att operera inom det litorala 
området? Nationerna har givetvis en del grundförutsättningar som skiljer t.ex. vad gäller resurser. 
Sverige pratar om Extreme Littorals. Är detta bara ett sätt för Sverige att profilera sig inom ett 
område, som är en del av Littoral Waters eller betyder det helt enkelt olika saker? Denna typ av 
frågor och funderingar är viktiga förutsättningar för de problem jag ämnar behandla i min 
uppsats. 
 
Problemformuleringen i uppsatsen är sålunda om USA, Storbritannien och Sverige menar samma 
sak när nationerna använder begreppet Littoral Warfare. Vilka likheter och skillnader finns 
mellan USA:s, Storbritanniens och Sveriges syn på begreppet Littoral Warfare? Utgångspunkten 
och den preliminära hypotesen i uppsatsen är att USA, Storbritannien och Sverige inte menar 
samma sak när begreppet Littoral Warfare kommer upp på agendan.  
 

                                                 
6 Irwin, S.C, Seaman, ”Swedish Submarine HMS Gotland Arrives in San Diego” Navy News Stand - Eye on the 
Fleet, Fleet Public Affairs Center, Pacific 20 juni 2005. www.navy.mil/search/display_word.asp?story_id=18841. 
Hämtades 2008-12-01. Fleet Anti Submarine Command var de som till stor del påverkade upplägg och vilka 
övningar som genomfördes med HMS Gotland. Det är den sektion som tillsats för att förbättra USA:s förmåga att 
operera i litorala områden vad gäller ubåtsjaktförmåga. 
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1.2. Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med uppsatsen är att analysera och jämföra USA:s, Storbritanniens och Sveriges syn på 
begreppet Littoral Warfare. Uppsatsen har för avsikt att skapa förståelse för vad de olika 
nationerna avser med begreppet samt att diskutera likheterna/skillnaderna och vad de kan bero 
på. En ökad förståelse för begreppet Littoral Warfare kan sannolikt minska risken för framtida 
missförstånd mellan svenska, amerikanska och brittiska marina enheter inom det geografiska 
området som idag benämns littoral. 
 
För att uppnå syftet och genomföra undersökningen krävs att följande frågeställningar besvaras: 
1. Vilka likheter och skillnader finns i synen på Littoral Warfare i de tre nationerna? 
2. Vad beror dessa likheter och skillnader på? 
 

1.3. Avgränsningar och material 
 
Uppsatsen avgränsas till att omfatta tre länder i den jämförande studien vad gäller begreppet 
Littoral Warfare - USA, Storbritannien och Sverige. Anledningen till valet av USA är att landet 
till stor del styr den västerländska utvecklingen vad gäller framtida förmågor och teknologi och är 
den nation som idag har störst möjlighet, med tanke på resurser, att kunna genomföra marina 
operationer enligt ett s.k. expeditionärt koncept. Anledningen till valet av Storbritannien är att 
även den nationen har uttalat att den har en expeditionär utveckling av sina förmågor och 
kommer likt USA att verka i Littoral Waters för att påverka en motståndare på land. 
Storbritannien är också vald med tanke på att det är en av de största marina aktörerna i Europa. 
Anledningen till valet av Sverige är dels att Sverige med stor sannolikhet kan komma att operera 
tillsammans med enheter från USA och/eller Storbritannien samt att Sverige till skillnad från de 
övriga två nationerna enbart har fokuserat på att operera inom ett litoralt område. Ytterligare en 
anledning till valet av Sverige är förhoppningen att resultatet av uppsatsen ska bringa ökad 
förståelse för framtida kommunikation med de andra nationerna. Sverige är även valt då detta är 
den nation där författaren är verksam. Att inte andra nationer ingår i studien beror dels på den 
begränsade tidstillgång som står till förfogande för skrivandet av uppsatsen och dels på språket, 
som gör att det kan finnas svårigheter att hitta litteratur på engelska. Avgränsningen i rum är 
m.a.o. till USA, Storbritannien och Sverige. 
 
Littoral Warfare är inte ett nytt begrepp utan har nyttjats tidigare i historien. I uppsatsen görs 
dock en avgränsning vad gäller tid från kalla krigets slut fram till idag. Anledningen till denna 
avgränsning är att Littoral Warfare som begrepp blev internationellt viktigt först då kalla kriget 
var slut. Detta beroende på att USA och Storbritannien skiftade fokus från att vara en Blue water 
navy till att kunna genomföra operationer nära kusten. Tiden under kalla kriget och dessförinnan 
är m.a.o. inte intressant för denna studie. Ytterligare en avgränsning i uppsatsen är till de 
studiefrågor som valts som analysverktyg. Uppsatsen avhandlar endast hur nationernas doktriner 
beskriver den inriktning som de egna styrkorna har, vilka hot som de ska kunna möta samt vilka 
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förmågor som ska finnas i det litorala området. Anledningen till detta är således att minska 
omfånget av undersökningen.7  
 
I det underlag som använts gällande material utgörs forskningsmaterialet som behandlar teorierna 
kring begreppen Littoral Waters och Littoral Warfare av primärkällor, vilket innebär att de är 
förstahandsinformation. Teorierna om hur de olika länderna nyttjar begreppet Littoral Warfare 
utgörs av artiklar från militära tidskrifter skrivna av olika marinteoretiker. Till största delen är 
teorin dock relaterad till böcker med marin prägel där författarna är militärteoretiker. De 
respektive ländernas marina doktriner utgör en stor del av underlaget då dessa utgör grunden i 
jämförelsen. Valet att göra jämförelsen mellan just doktrinerna är att de är den officiella litteratur 
som visar vilken inriktning respektive nation har. Vad gäller användandet av mål, medel och 
metod som övergripande analysverktyg tar uppsatsen sin utgångspunkt i Julian Corbetts bok 
Some Principles of Maritime Strategy samt Jerker Widéns opublicerade manus Julian Corbett - 
British Theorist of Maritime War. Denna litteratur tillsammans med valet att använda idéstyrning 
och resursstyrning som motpoler i studien är hämtade från boken Militärteorins grunder som i 
kapitel 8 om sjömakt ger uppslag till de analysverktyg, som används i uppsatsen för att kunna 
undersöka likheterna och skillnaderna i de olika ländernas doktriner vad gäller begreppet Littoral 
Warfare.  
 
Framförallt böckerna Sjömakt – Nutida maritima operationer i en gemensam och multinationell 
kontext av redaktörerna Marco Smedberg och Johan Elg, Sea Power – A Guide for the Twenty-
First Century av Geoffrey Till samt Milan Vegos Naval Strategy and Operations in Narrow Seas 
tillsammans med ett antal artiklar från facklitteratur bidrar till att ge underlaget för textanalysen. 
Exempel på facklitteratur som använts för textanalysen är Marine Corps Gazette och Naval 
Forces och Janes Defence Weekly. Övrigt material består av litteratur som behandlar komparativa 
studier och metodlära - detta för att genomföra en vetenskapligt korrekt studie. 
 

1.4. Forskningsläge 
 
Vad gäller forskningsläget finns såväl svenska som utländska artiklar och skrifter angående 
begreppen Littoral och Littoral Warfare. Materialet omfattar allt från begreppen, förmågorna som 
ska användas/behövs för att verka inom Littoral Waters till tekniska system som är lämpliga att 
nyttja inom detta geografiska område. Underlag för uppsatsen utgörs dock endast av artiklar och 
skrifter som anspelar på begreppen Littoral och Littoral Warfare. En skrift, som behandlar just 
själva begreppen Littoral och Littoral Warfare är en svensk essä av Christer Carlsson. Den finns 
publicerad i boken Sjömakt – Nutida maritima operationer i en gemensam och multinationell 
kontext.8 Carlssons essä behandlar dock inte begreppen med en jämförelse av länderna USA, 
Storbritannien och Sverige utan jämför Sverige, Norge, Tyskland och Storbritannien i ett försök 
att ”utröna hur olika nationer anpassar sina stridskrafter, och i så fall hur, för att verka i denna 

                                                 
7 Valet av studiefrågor beskrivs i kap 2. 
8 Carlsson, Christer, ”Begreppen Littoral och Littoral Warfare”, i Smedberg, Marco, Elg, Johan (red.), 2005, 
Sjömakt. Nutida maritima operationer i en gemensam och multinationell kontext, Krigsvetenskapliga 
forskningsrapporter Nr.6, Försvarshögskolan, Stockholm. 
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miljö och vilken betydelse den militärtekniska utvecklingen har för taktiken och det operativa 
utnyttjandet.”9  
 
För att nå fram till sina svar använder Carlsson framförallt respektive lands marina doktrin, vilket 
även görs i denna uppsats. Då Carlsson genomförde sin studie tvingades han att använda den 
provisoriska utgåvan av den svenska marina doktrinen från 2003. Vad gäller den brittiska 
doktrinen använde han andra utgåvan från 1999. I denna uppsats används den fastställda svenska 
marina doktrinen från 2005 samt tredje utgåvan av den brittiska doktrinen från 2004. Övriga 
kapitel i boken Sjömakt behandlar också Littoral Warfare men enbart ur ett europeiskt 
perspektiv10. I boken är det europeiska perspektivet koncentrerat till fyra nationer - Sverige, 
Norge, Tyskland och Storbritannien - där även kopplingar till nationernas doktriner görs. USA 
behandlas inte och även här har författarna fått utgå från äldre skrifter där det i denna uppsats 
nyttjas senare tryckningar. Boken behandlar dock inte Littoral Warfare med studiefrågor kopplat 
till mål, metod och medel vilket används i denna uppsats för att genomföra jämförelsen mellan 
valda nationer. Genom att nyttja studiefrågorna kopplade till mål, medel och metod som 
betraktelsesätt avses i uppsatsen få fram om USA, Storbritannien och Sverige menar samma sak 
när de använder sig av begreppet Littoral Warfare. Boken Sjömakt har inte den ambitionen utan 
avser att ge en mer generell uppfattning om begreppet Littoral Warfare. 
 
Den utländska forskningen, framför allt den brittiska och amerikanska, består främst av en 
diskussion vad gäller förmågor och hot i den litorala zonen samt omställningen från att ha 
förmåga att verka som en Blue water navy till att verka inom det litorala området. Forum för 
diskussionen finns främst i militära tidskrifter i form av artiklar och debattinlägg men 
framkommer även i respektive lands militärstrategiska och marina doktriner. Detta innebär att det 
finns lämpligt och tillräckligt med urval av litteratur för att kunna genomföra studien. Det finns 
även ett antal gamla C-uppsatser, som gör olika jämförelser mellan doktriner från olika nationer. 
Det har emellertid inte gått att finna någon med den ansats till jämförelse som denna uppsats tar. 
 

1.5. Centrala begrepp 
 
De centrala begreppen Littoral och Littoral Warfare kommer noggrant att definieras i kapitel tre 
då de är av central betydelse för uppsatsen. I kapitel tre kommer även de begrepp som ofta nämns 
i samband med Littoral Warfare, att förklaras och förtydligas. Begreppen som där skall förklaras 
är: Blue Water Navy, Brown Water Navy, Green Water Navy, Riverin Forces, Extreme Littoral 
och Shallow Water. Dessa begrepp nämns i många texter och används som om det är det litorala 
området de menar. För att klarlägga vilka områden som verkligen avses och att detta är intimt 
kopplat till det litorala området ingår den förklaringen i själva uppsatsen.  
 
Ett begrepp som har betydelse i detta sammanhang är Expeditionär. Det är inget nytt begrepp 
utan har funnits lång tid men blivit ett väl använt begrepp från kalla krigets slut och fram till idag. 
Begreppet har betydelse, då det är berör många västerländska mariner idag. För att kunna 
                                                 
9 Carlsson, Begreppen Littoral och Littoral Warfare, s.39. 
10 Smedberg & Elg, Sjömakt, s.4. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS FHS:  
Örlkn Jens Nykvist 2009-03-04 
Chefsprogrammet 07-09  Sid 9(47) 

genomföra en expeditionär operation måste styrkan kunna operera inom det litorala området, 
därav vikten av begreppet. Begreppet expeditionär enligt ett svenskt synsätt innebär krav på 
tillgänglighet och flexibilitet samt att kunna vara interoperabel11. Det innebär också 
snabbinsatsförmåga, förmåga till uthålliga insatser långt borta samt krav på rörlighet på 
strategisk-, operativ- och taktisk nivå.12 I PerP (Försvarsmaktens Perspektivplanering 2007) 
används följande definition av Expeditionär förmåga: ”Förmåga att relativt omgående 
omgruppera/ombasera till och lösa uppgifter i operationsområden”.13 Det handlar m.a.o. om att 
med nationens styrkor på ett flexibelt sätt kunna påverka en situation utanför den egna nationens 
gränser och för de marina delarna innebär det operationer i det litorala området. 
 
 

2. Forskningsmetoder och teorianknytning 

2.1. Metodbeskrivning 
 
I syfte att inledningsvis analysera likheter och skillnader mellan de tre nationerna USA, 
Storbritannien och Sverige ges en bakgrundsbeskrivning till varför en jämförande studie om hur 
nationerna uppfattar begreppet Littoral Warfare behövs. I kapitel 1 redogörs även för vilka 
frågeställningar som används för att kunna nå syftet med uppsatsen, nämligen att ge en ökad 
förståelse för hur nationerna ser på begreppet Littoral Warfare vilket i sin tur förhoppningsvis 
minskar risken för operativa missförstånd inom det geografiska området som benämns Littoral 
(litoral). För att hitta likheter och skillnader mellan de tre nationerna rörande begreppet Littoral 
Warfare används som första steg en kvalitativ textanalys som innebär att ”få reda på hur någon 
har tänkt, hur något fungerar eller att man söker en förklaring till något. Man läser en eller flera 
texter och man tolkar det som står i dessa texter”14. Detta görs i syfte att finna studiefrågor att 
använda som ett av analysverktygen i jämförelsen mellan doktrinerna. 
 
Enligt Metodpraktikan är kvalitativ textanalys den metod som fångar väsentligheten ur helheten i 
en text.15 Denna metod är m.a.o. den som är bäst att utnyttja för att finna de dimensionerande 
faktorerna, här kallade studiefrågor. Studiefrågorna (Geografi, Inriktning/fokus, Hot och 
Förmågor beskrivs i kapitel 2) har framtagits genom textanalys av marin litteratur och militära 

                                                 
11 Interoperabilitet enligt den svenska försvarsmaktens hemsida: ”Interoperablitet är förmågan att multinationellt 
kunna fungera effektivt tillsammans. Det sker genom att tjänster utbyts mellan och utnyttjas av olika system, militära 
enheter eller militära styrkor. Uppnås genom en internationell standardiseringsprocess.” 
http://www.mil.se/sv/Ordbok/#I. Hämtades 2008-12-01. Interoperabilitet är i citatet är felstavat, vilket det är i den 
ordbok som nyttjats. 
12 Försvarsdepartementet, Försvarsberedningens rapport, 2008, Försvar i användning, Ds 2008:48, 
Regeringskansliet, Stockholm, s.38. 
13 HKV 23 382:63862, 2007-12-20, “Ett hållbart försvar för framtida säkerhet”, PerP-rapport, kap 1.4, s.11. 
14 I Rydén, Birgitta, 2006-09-04, ”Metoder, tekniker och forskningsetik” i Hallenberg Jan, Ring Stefan och Åselius 
Gunnar, Om konsten att tänka, granska och skriva på ett vetenskapligt sätt – En introduktion i metodlära, 
Kompendium, Stockholm, Försvarshögskolan, s.14. 
15 Esaiasson Peter, Gilljam Mikael, Oscarsson Henrik, Wängnerud Lena, 2007, Metodpraktikan – Konsten att 
studera samhälle individ och marknad, Tredje upplagan, Norstedts Juridik AB, Stockholm, s.237. 
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tidskrifter som behandlar begreppet Littoral Warfare i syfte att snäva in innehållet i uppsatsen 
och precisera mot det som uppfattas som viktigt. För jämförelsen av USA:s, Storbritanniens och 
Sveriges doktriner används därefter studiefrågorna kopplade till betraktelsesätten mål, metod och 
medel, som tar sin grund i motpolerna idé- och resursstyrning. För att skapa en grundläggande 
förståelse inleds dock kapitel 3 med en beskrivning av begreppet Littoral Warfare och dess 
geografi. Detta analyseras fram ur texter från vald litteratur samt de olika doktrinernas 
beskrivning av begreppet. 
 
Genom att en jämförelse sedan görs mellan olika nationer används även en komparativ metod16, 
där Thomas Denks bok Komparativ Metod - förståelse genom jämförelse används som 
utgångspunkt. ”Vad som kännetecknar komparativa studier är ett antagande om att det finns 
likheter eller skillnader mellan länder som är viktiga att studera för att få förståelse”.17 Det är väl 
överensstämmande med den ansats som görs i denna uppsats. Svaret på den första 
frågeställningen om vilka likheter och skillnader som finns gällande Littoral Warfare återfinns i 
kapitel 3, 4, 5 och 6. Där används studiefrågorna kopplade till mål, metod och medel för att 
analysera och jämföra doktrinerna samt presentera vilka likheter och skillnader som framkommer 
avseende begreppet Littoral Warfare.  
 
Efter jämförelsen av doktrinerna genomförs en diskussion i kapitel 7 om vad likheter och 
skillnader som analyserats fram i de tidigare kapitlen beror på. Avslutningsvis dras slutsatser av 
tidigare jämförelser i uppsatsen, författarens reflektioner presenteras samt förslag till fortsatt 
forskning ges. 

                                                 
16 Komparativ metod är enligt Thomas Denk = förståelse genom jämförelse. Denk Thomas, 2002, Komparativ metod 
– förståelse genom jämförelse, Studentlitteratur, Lund, s.1. 
17 Denk, Komparativ metod, s.7. 
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Arbetsgången i uppsatsen är enligt figur 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1. 
 

2.2. Analysverktyg och teori 
 
Doktrinerna har valts som jämförande litteratur därför att de är den guide och de riktlinjer en 
befälhavare har att luta sig mot när han/hon planerar en operations genomförande. ”Doktrinen 
beskriver hur svenska militära resurser, med sin förmåga till väpnad strid, stödjer svensk utrikes- 
och säkerhetspolitik. Doktrinen vägleder Försvarsmakten vid internationella och nationella 
operationer, mot vad vi kan och vad vi vill – men även vad vi möter.”18 Doktrinerna är sålunda 
det officiella dokument som visar vilka mål nationerna har, vilka metoder de avser utnyttja och 
vilka medel som finns till hands. 
 
Analysverktygen som används i uppsatsen utgår från två delar. Dels studiefrågorna som är 
framtagna med hjälp av textanalysen, och dels idéstyrning till dess motpol resursstyrning. ”För att 
utöva sjömakt krävs först av allt en idé om vad den ska användas till och hur den ska 
användas”19. Hur nationerna väljer att nyttja sina marina stridskrafter inom det litorala området 
kopplas här till idéstyrningen. Idén som ligger bakom det operativa konceptet, vilket i detta fall är 
att genomföra operationer inom det litorala området, är de mål som nationen ska leva upp till. 
Mellan idéstyrning och resursstyrning är de metoder som nationen säger sig utnyttja, i detta fall 
inom det litorala området. Motpolen, resursstyrning, behandlar de resurser som respektive nation 
                                                 
18 Försvarsmakten, 2005, ”Doktrin för marina operationer”, Stockholm, s.3. 
19 Widén Jerker & Ångström Jan, 2005, Militärteorins grunder, Försvarsmakten, Stockholm, s.213. 
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förfogar över. Resurser och förmågor är de marina medel som en nation har att lösa operativ 
verksamhet med. Med resursstyrning menas att resursernas karaktär styr sättet man utnyttjar dem 
på. Är det målen som styr medlen och metoderna eller medlen och metoderna som styr målen? 
 
 
 
 
 

Figur 2. 
 
 
Följande studiefrågor kommer att användas som verktyg för jämförelsen av tre nationerna 
doktriner: 
 
1. Geografi 

Vilket är det geografiska område som nationen avser när den använder begreppet Littoral 
Warfare i sin doktrin? 

2. Inriktning / fokus 
Vilken inriktning eller fokus har nationen kopplat till doktrinen inom det litorala området? 

3. Hot 
Framgår det i doktrinerna någon tänkt hotbild inom det litorala området? 

4. Förmågor 
Framkommer det något i respektive nations doktrin om vilka förmågor som kan verka 
inom det litorala området? 

 
I analysen kopplas dessa fyra studiefrågorna till mål, metod och medel för att göra jämförelsen av 
doktrinerna. Mål är vad respektive nation vill uppnå med sina marina styrkor inom det litorala 
området. Metoder används för att jämföra de olika nationernas doktriner avseende vilka metoder 
de tänker nyttja inom det litorala området för att nå uppställda mål. Medel är de förmågor som 
nationerna har att använda sig av för att lösa verksamhet inom det litorala området. Vad gäller 
begreppen mål, medel och metoder hämtar uppsatsen inspiration från Julian Corbetts tankar om 
dessa begrepp. Corbett kallar det teorierna om “the object, the methods and the means”20. Widén 
menar att Corbett avser följande; ”Means[…],express the physical means of naval warfare, i.e. 
the different kinds of military hardware. These may in turn be employed in different ways to 
attain the object of naval warfare, thus constituting the theory of method.”21 Genom att nyttja 
Corbetts teorier om mål, metod och medel och analysera de valda nationernas marina doktriner är 
avsikten att skapa klarhet om de valda nationerna menar samma sak avseende begreppet Littoral 
Warfare. 
 
 

                                                 
20 Corbett, Julian S, 1918, Some Principles of Maritime Strategy, Longmans Green and CO, London, s.77-136. 
21 Widén, J.J, Julian Corbett British Theorist of Maritime War, Försvarshögskolan, Stockholm, s.85. Opublicerat 
manus daterat september 2008. 

Idéstyrning Resursstyrning

Mål Metoder Medel

Idéstyrning Resursstyrning

Mål Metoder Medel



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS FHS:  
Örlkn Jens Nykvist 2009-03-04 
Chefsprogrammet 07-09  Sid 13(47) 

Som ett övergripande ramverk ligger studiefråga nr 1: Vilket är det geografiska område som 
nationerna avser när de använder begreppet Littoral Warfare i sin doktrin? Geografin kan ingen 
bestämma över (även om det historiskt förekommit försök att ändra de geografiska förhållandena 
genom att t.ex. ominrikta floder, översvämma områden, etc.) utan den ger grundförutsättningarna 
för hur en operation ska bedrivas inom Littoral Warfare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figur 3. 
 
Teorin bakom studiefrågorna: Anledningen till valet av studiefråga 1, Geografi, bygger på 
vikten av förståelse för den miljö som nationerna ska verka i. Den geografiska studiefrågan utgör 
en grund och ett ramverk för jämförelsen av nationernas doktriner inom det litorala området. Den 
miljö som råder inom det litorala området är specifik då den påverkar allt från tekniska system, 
tidsförhållanden (upptäckt av hot) till att den berör samtliga arenor (mark-, luft-, marina- och 
informationsarenan). Det kan vara grunda- eller djupa vatten, salt- eller bräckta vatten, 
skärgårdsmiljö m.m. Den litorala miljön är mer komplex, dynamisk och är svårnavigerad p.g.a. 
grundbankar, kraftiga tidvattenströmmar vilket medför begränsningar avseende fart och 
manöverutrymme för större yt- och undervattensenheter.22 Ytterligare exempel på detta är att 
geografin i det litorala området blir begränsat och enheter blir därför tvingade till ett mer 
koncentrerat uppträdande.23 Det finns m.a.o. stora skillnader i genomförandet av operationer 

                                                 
22 Vego, Milan, “Warfare Concepts – Littoral Warfare: Capabilities and Assets required”, Naval Forces V/2006, s.22 
23 Vego, Milan, “Warfare Concepts – Littoral Warfare: Characteristics, Operational Concepts and Technical 
Requirements”, Naval Forces IV/2008, s.9. 
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inom det litorala området avseende geografiska/miljö faktorer jämfört med att operera på de stora 
haven. ”The littoral environment also poses challenges significantly different from those found in 
open ocean.”24 Geografin inom det litorala området skapar både möjligheter och utmaningar. Hur 
nationerna väljer att nyttja geografin och hur det framkommer i doktrinerna är således 
dimensionerande för vilka förmågor m.m. som nationerna väljer att använda. 
 
Studiefråga 2, inriktning/fokus. Vad vill nationen? Detta utgår från idéerna som makthavare i de 
tre nationerna har med sin försvarsmakt och överfört till denna uppsats hur idéerna ser ut i det 
litorala området. Inriktningen är betydelsefull att studera då den anger den styrning som krävs för 
att kunna operera inom olika områden. Anledningen till valet av studiefrågan är att det i 
analyserade artiklar framkommit att de för denna uppsats valda nationerna ska kunna verka inom 
det litorala området. Ett exempel på detta är ett utdrag i en artikel i Marine Corps Gazette från 
1993 där det konstateras att det skett ett skifte av fokus från krigföring på de stora haven (on the 
sea) till krigföring med betoning på Littoral Warfare genomförd från havet (from the sea).25 Det 
skrivs mycket om att nationerna ska kunna vara expeditionära och påverka händelser i land från 
havet. Detta innebär att de insatta styrkorna måste operera inom det litorala området vilket inte 
bara kanske kräver andra resurser utan även ett annat tänkesätt. ”Littoral Warfare, situations in 
which naval expeditionary forces comprise the most flexible and appropriate response, alter the 
primary emphasis of naval operations and require the development of a new mindset.”26 
 
Studiefråga 3, hot, är av betydelse då det till stor del är hotnivån som styr vilka resurser och 
förmågor som ska användas inom ett litoralt operationsområde. Andra typer av hot uppträder vid 
närmandet av kusten. Det föreligger t.ex. en ökad risk att bli bekämpad med landbaserade 
flygstridskrafter, landbaserade missiler och andra kustförsvarsmetoder. Andra typer av hot är 
minhotet och hotet från konventionella ubåtar som ökar vid närmandet av kusten. Fredrik 
Hesselman behandlar några av de andra former av hot som idag existerar inom det litorala 
området. Som exempel nämns piratverksamhet, trafficking och transport av flyktingar.27 Dessa 
typer av hot behandlar även Geoffrey Till i sin bok28. Dessa hot går i boken under benämningen 
soft security vilket i USA:s nya maritima strategi ses som viktiga hot att hantera med tanke på 
säkerheten till sjöss även i de litorala områdena. ”Maritime Security. The creation and 
maintenance of security at sea is essential to mitigating threats short of war, including piracy, 
terrorism, weapons proliferation, drug trafficking, and other illicit activities.”29 Detta visar på att 
de olika typer av hot, både rent militära och hot med karaktären av soft security, borde ha 
inverkan på doktrinerna inom det litorala området. Inom det litorala området ökar komplexiteten 
av hoten jämfört med fritt till sjöss. Detta utgör grunden till valet av denna studiefråga.  
 

                                                 
24 Scott, Richard, “Survival of the fittest”, Jane’s Defence Weekly, 23 Januari 2002. 
25 Murphy, Frank J, LCdr USN, “Littoral Warfare: Adopting to Brown-Water Operations”, Marine Corps Gazette, 
September 1993, s.65. 
26 Roncolato, Gerard, Cdr USN, “An Era of Expeditionary Warfare”, Marine Corps Gazette, March 1995, s.40. 
27 Hesselman Fredrik, ”Nya koncept och hot”, i Smedberg & Elg, Sjömakt. s.78-79. 
28 Till, Geoffrey, 2004, Seapower A guide for the Twenty-First Century, Frank Cass, London. 
29 Department of the U.S Navy, A Cooperative Strategy for 21st Century Seapower, October 2007, s.14 (Saknar dock 
sidnumrering). 
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Studiefråga 4, förmågor, bygger i grunden på vilka resurser, som nationen har och hur nationen 
väljer att nyttja dessa förmågor. Den nya inriktningen, d.v.s. att gå från operationer på de stora 
öppna haven till expeditionära operationer innebärande att närma sig kusten och verka inom det 
litorala området, medför eventuellt en förändring i vilka förmågor, som nationen behöver. 
Exempel på uppgifter som det måste finnas förmåga att lösa är ”amfibieoperationer, skydd av 
sjöfart, evakuerings och humanitära operationer”30 Det finns givetvis fler uppgifter och 
förmågor som behövs inom det litorala området och dessa borde rimligen återfinnas i 
doktrinerna. Att antalet resurser som en nation förfogar över skiljer sig borde vara självklart men 
skiljer sig förmågorna åt och framgår detta i doktrinerna? Målen som en nation satt upp borde 
vara styrande för vilka förmågor som ska finnas, eller är det så att det är resurserna som blir 
styrande för vilka förmågor en nation har? Ovanstående medför att uppsatsen tar med förmågor 
som studiefråga 4. 
 
 

3. Littoral Warfare och dess geografi 
 
Undersökningens första del består av att ge en grund för hur de tre nationerna ser på begreppet 
Littoral Warfare. I detta kapitel presenteras även hur nationerna uppfattar de geografiska 
gränserna för vad nationerna kallar det litorala området inom vilket Littoral Warfare bedrivs. 
Detta kapitel ska ses som en bas att stå på för de resterande kapitlen. 
 

3.1. Begreppet Littoral Warfare  
 
För att påvisa vikten av förståelse för begreppet och varför det finns behov för de utvalda 
nationerna att ha förmåga att operera med marina styrkor inom det litorala området presenteras 
några grundläggande fakta. I FN finns idag 192 medlemsstater varav mer än 150 av dem är 
kuststater.31 Fartyg står för mer än 98 procent av den totala interkontinentala varuhandeln.32 
Förekomst av naturtillgångar samt att större delen av fartygstrafiken går i kustnära områden 
(litorala områden) påverkar också nationerna att ha förmåga att kunna operera inom den maritima 
arenan33. 
 
I den svenska marina doktrinen framgår att ”Sveriges marina profil i första hand ska uppträda i 
kustnära förhållanden i grunda och trånga vatten”34. I just detta stycke refererar doktrinen till att 
kustnära förhållanden skall jämföras med benämningen littoral waters och grunda skall jämföras 
                                                 
30 Werner, Christopher, ,”Trender och konstanter i den maritima arenan”, i Smedberg, Marco & Elg, Sjömakt, s.15. 
31 Doktrin för marina operationer, s.31. 
32 Doktrin för marina operationer, s.26. 
33 Definition på den maritima arenan enligt svensk doktrin för marina operationer är ”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.” Doktrin för marina 
operationer, s. 28. I det maritima begreppet ingår all den verksamhet som bedrivs inom den maritima arenan. 
Marinen är en av de staliga huvudaktörerna inom detta område. Doktrin för marina operationer, s. 33. 
34 Doktrin för marina operationer, s.65. 
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med benämningen brown waters.35 Orsaken till detta är att den svenska marinen har lång 
erfarenhet av att operera i Östersjön och Västerhavet med de speciella förhållanden som råder där 
till skillnad från att operera på de stora haven. I doktrinen framgår att den svenska marinen, ur ett 
internationellt perspektiv, har skapat en unik kompetens att operera inom grunda och kustnära 
områden och att det är denna profil som de marina förmågorna ska utvecklas mot för att lösa 
uppgifter både i hemmavatten och internationellt.36  
 
Sverige har med sin bakgrund som neutral stat och med tidigare fokus på försvar av den egna 
nationen samt Sveriges geografiska läge med Östersjön och Västerhavet som operationsområde 
(grunt, kuperad botten, skärgårdsmiljö m.m.) förvärvat en unik förmåga att operera inom det 
litorala området. Detta innebär att den verksamhet som Sverige bedrivit kan räknas till Littoral 
Warfare. Sveriges unika förmåga att operera inom det litorala området uppmärksammas även 
internationellt med uttryck som ”Sweden’s experience as the world champion in littoral 
operations”37. Detta visar på att Sverige är en nation som i all verksamhet den genomför inriktar 
sig just på det litorala området. Begreppet Littoral Warfare nämns inte ordagrant i doktrinen men 
innebörden är att det är de uppgifter den svenska marinen löser i såväl litorala hemmafarvattnen 
som i internationella litorala områden. 
 
I den brittiska doktrinen framkommer liknande synsätt vad gäller betydelsen av litorala området. 
Den brittiska doktrinen beskriver att havet täcker sjuttio procent av jordens yta och att två 
tredjedelar av jordens befolkning bor inom 100 miles (ca 161 km) från havet. Sedan 1970-talet 
har flertalet av kuststaterna även utökat sin ekonomiska zon upp till 200 nautiska mil38 (NM). 
Detta innebär att en överväldigande del av världens ekonomiska och politiska verksamhet 
genomförs inom ett begränsat område som i medeltal inte är vidare än 300 miles (200 NM (ca 
370 km) ut i havet samt 100 miles (ca 161 km) in på land). Den brittiska doktrinen nämner att det 
är just detta område som ofta refereras till som littoral. 39  
 
I den brittiska doktrinen framkommer också att det är inom kustområdet som ”littoral operations 
will be conducted”40. Den brittiska doktrinen använder inte begreppet Littoral Warfare utan 
nyttjar istället begreppet Littoral Operations där ”operation” är ett vidare utryck än ”warfare”. 
Operationer är ett vidare begrepp då det inte enbart behandlar krigföring (warfare) utan innefattar 
all verksamhet inom det litorala området som t.ex. humanitära operationer, kontroll av 
fiskeriverksamhet eller bekämpning av piratverksamhet. 
 
Även den amerikanska strategin lägger idag fokus på det litorala området och då nyttjandet av 
Littoral Warfare. Det fastslås bl.a. att “The Navy and Marine Corps Team is changing in 
response to the challenges of a new security environment. The shift in strategic landscape means 

                                                 
35 Dessa begrepp förklaras utförligare under pkt.3.2. 
36 Doktrin för marina operationer, s.64-65. 
37 Wiederman, Jan, Publisher and Editor-in-Chief, “The Royal Swedish Navy – World champions in Littoral 
Operations”, Naval Forces Special Issue 2005, s.4. 
38 1 nautisk mil = 1852 meter. 
39 British Maritime Doctrine, s.17. Text inom parantes är egna uträkningar. 
40 British Maritime Doctrine, s.17. 
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that Naval Forces will concentrate on Littoral Warfare and maneuver from the sea.”41 I 
Forward…from the sea (USA:s strategiska koncept) trycks också på vikten av att det är i 
kustområden som bl.a. största delen av befolkningen i världen bor. “Seventy-five percent of the 
Earth's population and a similar proportion of national capitals and major commercial centers lie 
in the littorals. These are the places where American influence and power have the greatest 
impact and are needed most often.”42 I USA:s senaste marinstrategiska dokument framkommer 
också vikten av det litorala området och att USA har för avsikt att operera där; ”the use of 
seapower to influence actions and activities at sea and ashore. The expeditionary character and 
versatility of maritime forces provide the U.S: the asymmetric advantage of enlarging or 
concentrating its military footprint in areas where access is denied or limited.”43 
 
I den amerikanska doktrinen framkommer dock ingen definition på själva begreppet men ett 
utdrag från Naval Doctrine Publication 1 (NDP 1) visar vad USA vill åstadkomma inom det 
litorala området och då genom att nyttja sig av Littoral Warfare. Här noteras bl.a. att ”in the 
world’s littorals, naval forces are able to shift quickly from low-profile, passive, forward-
deployed operations to high-tempo crisis response. In this environment, we are expeditionary in 
character, a force whose readiness, flexibility, self-sustainability, and mobility is capable of 
deterring and, if necessary, winning regional battles, resolving crises, or serving as the naval 
component of joint task forces to protect our national interests.”44 I USA:s Joint Doctrine 
Encyclopedia framgår också exempel på uppgifter varför USA anser att det är viktigt att operera i 
det litorala området. ”Naval operations in the littoral can provide for the seizure of an adversary’s 
port, naval base, or coastal air base to allow entry of other elements of the joint force. Controlled 
littorals often offer the best positions from which to begin, sustain, and support joint operations, 
especially in operational areas with poor infrastructure for supporting operations ashore.”45  
 
Begreppet Littoral Warfare framgår inte officiellt i doktrinerna men används i litteratur och 
artiklar skrivna av amerikanska författare. Begreppet innefattar inte bara krigföring inom det 
litorala området utan även lösandet av uppgifter som traditionellt sett inte ansetts som 
krigföringsuppgifter. Det är uppgifter som innebär att skydda och skapa maritim säkerhet. Det 
handlar om; ”to mitigate threats short of war, including piracy, terrorism, weapons proliferation, 
drug trafficking, and other illicit activities.”46 USA talar alltså om Littoral Warfare som lösandet 
av både krigsuppgifter och lösandet av mer polisiära uppgifter syftande till den maritima 
säkerheten. 
 

                                                 
41 Hattendorf, John B, D.Phil, 2006, “U.S Naval Strategy in the 1990s, Selected documents”, Naval War College 
Newport Papers 27, Naval War College, Newport, Rhode Island, s.97. 
42 US Navy, 1997, Forward…From The Sea, The Navy Operational Concept, Under rubriken How the Navy 
Operates. http://www.navy.mil/navydata/policy/fromsea/ffseanoc.html. Hämtades 2008-12-03. 
43 U.S Navy, A Cooperative Strategy, s.8. (Saknar dock sidnumrering). 
44, Department of the Navy, 1994, Naval Doctrine Publication 1 Naval Warfare, Washington, DC s.13. 
Fortsättningsvis benämnt NDP 1. 
45 U.S Joint Doctrine Encyclopedia, 16 July 1997. s.464. Hämtad 2009-02-10. 
http://www.dtic.mil/doctrine/jrm/encyclop.pdf 
46 U.S Navy, A Cooperative Strategy, s.12 (Saknar dock sidnumrering). 
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3.2. Geografiskt område  
 
Det geografiska området som benämns littoral (det litorala området) är av största vikt att 
undersöka då det är avgörande för vilka hot de valda nationerna ser och vilka förmågor de anser 
sig vara i behov av för att kunna verka i det litorala området. 
 
I svensk doktrin för marina operationer framgår att Sverige delar in de maritima 
operationsområdena i tre områden:47 
 
1. Djupa vatten i oceanerna med ett vattendjup på mer än 400 meter, vilket doktrinen i en 

fotnot tillägger ibland benämns som ”blue water”. 
2. Medeldjupa vatten som finns innanför kontinentalsockeln och som har ett djup på mer än 

200 meter. 
3. Grunda och kustnära områden med ett vattendjup mindre än 200 meter.  
 

 
Figur 4.48 
 
Här nämns den amfibiska miljön som ”omfattar de områden som utgör gränsen mellan land och 
vatten, t ex områden närmast öppen kust, runt öar, i skärgård samt större floder och vid 
floddeltan.”49 Doktrinen nämner att de trängre och ofta, men inte alltid, grundare vattnen i kust- 
och skärgårdszoner, flodmynningar och floder ibland även benämns littoral waters eller green- 
and brown waters.50 (de senare begreppen utvecklas nedan). 
 
Den svenska synen är att det operationsområde Sverige normalt verkar i (Östersjön och 
Västerhavet) är att betrakta som litoralt. I litteraturen framkommer ofta att det även är att betrakta 
som extremt litoralt (extreme littoral). Det är inom denna nisch som den svenska Försvarsmakten 
anser sig verka. På Försvarsmaktens hemsida finner man följande text: ”Östersjön är ett exempel 
på det som internationellt kallas ett grunt och trångt hav, så kallade Extreme Littoral.”51  

                                                 
47 Doktrin för marina operationer, s.29. 
48 Figur 4 tagen ur, Doktrin för marina operationer, 2005, s.29. 
49 Doktrin för marina operationer, s.29. 
50 Doktrin för marina operationer, s.29. 
51 Försvarsmaktens hemsida sökord extreme littoral. Hämtades 2009-01-28 http://www.mil.se/sv/I-Sverige/Marinen/ 
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I föregående avsnitt konstaterades att den brittiska doktrinen anger att det litorala området i 
huvudsak är ett område som omfattar 300 miles52 (200 nautiska mil samt 100 land miles). Själva 
definitionen i den brittiska doktrinen innebär dock att det inte är ett fast fixerat område eller 
någon speciell sträcka eller djup utan att flexibilitet råder. Den brittiska definitionen är: ”Coastal 
sea areas and that portion of the land which is susceptible to influence or support from the sea.”53 
Det geografiska området består sålunda av både land och hav. Det handlar om vilken förmåga 
som finns att påverka och influera en situation på land. Men det handlar också om vilka hot från 
land eller det kustnära området som kan påverka egna styrkor. 
 
I den amerikanska NDP är definitionen av “Littoral: Those regions relating to or existing on a 
shore or coastal region, within direct control of and vulnerable to the striking power of naval 
expeditionary forces.”54 Den amerikanska synen innebär att det inte handlar om ett område som 
har en väl definierad gräns utan snarare ett område som kan påverkas av de egna förmågorna som 
opererar i området och av vilka hot som kan uppträda och påverka de egna styrkorna. Milan Vego 
menar att i militära termer beror utsträckningen på Littoral på förmågan att effektivt kunna 
projicera makt från kusten in i ett land.55 Det handlar alltså om att verka från ett kustnära område 
för att kunna påverka en situation i land. Enligt Joint Doctrine Encyclopedia delar US Navy in 
littoral waters i två delar:  
 
1. ”Seaward – området från den öppna oceanen mot kusten. Detta område måste kontrolleras för 

att stödja operationen i land. 
2. Landward – området in i land från kusten som kan stödjas och försvaras direkt från havet.” 56 
 
USA ser det litorala området som ett område där det handlar om att kunna projicera sin makt mot 
fiendens inre områden.57 Men det handlar också om att kontrollera landområden vid kusten för att 
hindra motståndaren att påverka situationen för de egna enheterna som opererar i det litorala 
området. Att USA eftersträvar detta framgår i strategiska dokument och doktriner. I USA:s 
marina doktrin, NDP 1, innebär begreppet littoral; “The term littoral, as it applies to naval 
operations in this publication, is not restricted to the limited oceanographic definition 
encompassing the world’s coastal regions. Rather, it includes that portion of the world’s land 
masses adjacent to the oceans within direct control of and vulnerable to the striking power of sea-
based forces.”58 USA menar alltså att man inte ska se till specifika geografiska områden utan till 
vilka landområden som kan påverkas från sjön. Det är situationen på land de vill påverka. 
 

                                                 
52 British Maritime Doctrine, s.17. 
53 British Maritime Doctrine, s.27. 
54 NDP 1, s.73. 
55 Vego Milan, 2003, Naval Strategy and Operations in Narrow Seas, Second revised and expanded edition, Frank 
Cass, London, s.7. 
56 U.S Joint Doctrine Encyclopedia, s.464. Författarens översättning. 
57 Vego, Milan N, 2007, Joint Operational Warfare, Från medföljande CD till Vegos förkortade verk av Joint 
Operational Warfare Theory and Practice utgiven av Försvarshögskolan 2008, Stockholm, s.IV-36. 
58 NDP 1, s.6. 
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Även Vego behandlar detta. Han skriver bl.a. att ett litoralt område inte behöver vara grunt utan 
kan vara mycket djupt. Vego menar att de största skillnaderna mellan ”det litorala området och 
djupa hav/oceaner är tidvattnet, tidvattengenererade strömmar och sjöbottnens topografi”59. Detta 
är faktorer som kan vara avgörande för om operationer kan genomföras i ett område och i så fall 
med vilka resurser. 
 
Ytterligare en faktor att räkna med angående det litorala området och hur det kan definieras är 
amiral Jörgen Ericssons syn på detta. I en artikel menar han att det litorala området har utökats på 
senare tid och detta mycket beroende på teknikutvecklingen: ”When one conciders the 
remarkable evolution of long distance Precision Guided Munitions (PGM) such as Stand-off 
Land Attack Missiles (SLAM or TLAM) and Anti-Ship Missiles (ASM) that can be deployed 
both at sea and ashore it is obvious that the littoral areas have been considerably extended”.60 Den 
ökade vapenräckvidden medför m.a.o. att det litorala områdets utsträckning ökar. Detta gäller 
även framtidens sensorutveckling som ger mer data på längre avstånd. Ericsson ger i samma 
artikel ett förslag på en ny definition av det litorala området ”a costal area, or a border sea that 
more resembles a bay than an ocean. The sea area is characterised by shallow waters with 
difficult sub-surface environments. During armed conflict the area is dominated by multiple 
threats in all dimensions of the battlespace, especially in the subsurface environment. The threat 
level increases as one approaches the shore. The battlespace, furthermore, allows for short sensor 
ranges which calls for short reaction times for units engaged in war fighting in the said area.”61 
Tekniken medför alltså att gränsen mellan det litorala området och det öppna havet har utökats 
och kanske även i fortsättningen kommer att utökas. Dock ökar hotet ju närmare strandlinjen man 
kommer och den litorala miljön kan medföra att den ökade räckvidden på framtidens sensorer 
inte spelar någon roll då aktörer kan operera dolt i t.ex. skärgårdsmiljö. Det kan diskuteras vilken 
betydelse tekniken har då hoten blir mångfacetterade och reaktionstiden blir kortare. Detta 
diskuteras dock inte i denna uppsats. 
 
Eftersom det i litteraturen förekommer många begrepp som behandlar det litorala området, vare 
sig det handlar om vilken strategisk inriktning (idé) en nation har, vilka hot den ser inom detta 
område eller vilka förmågor (resurser) den säger sig vilja ha eller har kan konstateras att 
begreppen som används måste redas ut. Den bild som är framtagen av amiral Göran Larsbrink (se 
figur 5)62 ger en bra uppfattning om hur de olika begreppen hänger ihop. Även om den inte 
överensstämmer med vad som framkommer i all litteratur ger den ändå en överskådlig 
uppfattning om var de olika begreppen befinner sig i vattenvolymen. 
 

                                                 
59 Vego, Naval Strategy and Operations in Narrow Seas, s.8 (Författarens översättning). 
60 Ericsson, Jörgen, “A Swedish view on Conventional Submarines in Littoral Warfare”, Naval Forces 3, 2003, s.14. 
61 Ericsson, “A Swedish view on Conventional Submarines in Littoral Warfare”, s.14. 
62 Larsbrink, Göran, “Anti Submarine Warfare in Shallow Waters”, Naval Forces International Forum for Maritime 
Power, No. 1/2000, Vol. XXI, s.66. 
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Figur 5 
 
Förklaring av begreppen utgår från havet mot land. Längst ut till havs har vi det s.k. Blue Water 
som är de djupa vattnen i oceanerna utanför kontinentalsockeln där vattendjupet överstiger 400 
meter. En Blue water navy är anpassad att operera inom detta område. Det är storleksmässigt 
större ingående enheter med lång uthållighet som kan förflytta sig ansenliga sträckor. Typiska 
ingående enheter som verkar inom blue water är hangarfartyg, kryssare, slagskepp och 
strategiska ubåtar. När kontinentalsockeln har passerats och vattendjupet är mellan 200 och 400 
meter har det litorala området nåtts. Detta område kallas i litteraturen även ibland för green 
water. Geoffrey Till menar t.ex. att framtidens utveckling av flottor borde anpassas för att kunna 
verka i green waters.63 Med detta menar Till det litorala området men troligtvis inte ända in till 
strandkanten. 
 
Fortsätter man sedan in mot stranden når man vad som i litteraturen ibland kallas brown water 
eller shallow water. Vattendjupet är mindre än 200 meter och sträcker sig in till strandlinjen. Det 
är inom detta område som t.ex. Östersjön befinner sig. I litteraturen finns även begreppet extreme 
littoral vilket då är att räkna som shallow water. Det behöver dock inte vara så – det kan snabbt 
bli djupt utanför en kust. Det går då inte att använda begreppet shallow water. Christoffer 
Werners menar i Den blå boken att brown water är ett begrepp som USA använde under 
Vietnamkriget. USA åsyftade ”floder, större vattenytor (på landsbygden), sammanbindande 
kanaler mellan risfält, deltaland och hamnar”64. Detta är inte helt överensstämmande med 
Larsbrinks bild. Brown water skulle då hellre kunna kopplas till ett operationsområde som skulle 
sträcka sig från strandlinjen och in i land vilket är det område USA:s s.k. riverin forces opererar. 
Brown water skulle kunna jämföras med vad USA idag kallar riverine area vilket beskrivs som 
”An inland or coastal area comprising both land and water, characterized by limited land lines of 
communication, with extensive water surface and/or inland waterways that provide natural routes 
for surface transportation and communications”65 Werner tar också upp ytterligare begrepp som 
går att knyta till det litorala området ”Extreme Littorals innebär också att operationen tilldrar sig i 

                                                 
63 Till, Seapower, s.376. 
64 Werner, Christopher, 2002, Den Blå Boken Marina stridskrafter ur ett militärteoretiskt perspektiv, 
Försvarshögskolan, Krigsvetenskapliga institutionen, Stockholm, s.70. 
65 Department of Defense, Dictionary of Military and Associated terms, U.S Joint Publication 1-02, 12 April 2001 
(As Amended Through 26 August 2008), s.474. Benämns fortsättningsvis U.S JP 1-02. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS FHS:  
Örlkn Jens Nykvist 2009-03-04 
Chefsprogrammet 07-09  Sid 22(47) 

Trånga hav (narrow sea)”66. Ett exempel på ett typiskt trångt hav är Engelska kanalen – vilket är 
ett område med vatten som kan bli kontrollerat från båda sidor.67 Ett trångt hav kan alltså 
påverkas från land från flera sidor vilket medför att även hotnivån ökar. 
 
Ett exempel som visar på den begreppsförvirring som råder framkommer bl.a. i en artikel på den 
svenska Försvarsmaktens hemsida: 
 
“Three military maritime zones 
Blue-water: Units capable of open ocean operations including, for example, aircraft carriers. 
Green-water: Units covering coastal waters and sea areas extending out to 200 nautical miles 
(370 km). 
Brown-water: Smaller patrol and river craft capable of operating in rivers/deltas and littoral 
regions.” 68 
 
Begreppen är inte helt särskiljande från vad som beskrivits ovan men en skillnad är att det här 
inte talas om vilket djup det är i området vilket den svenska doktrinen gör utan att det är en 
sträcka som är intressant istället. Det finns m.a.o. inte bara likheter och skillnader mellan de tre 
nationernas syn på begreppet Littoral Warfare och vilket det litorala geografiska området är utan 
det finns skillnader även inom nationerna och i detta fall även inom myndigheten. 
 

3.3. Likheter och skillnader 
 
Det kan konstateras att det inte finns någon gemensam definition på begreppet Littoral Warfare 
eller vad gäller det litorala området. Varken i de tre nationernas doktriner, i övrig litteratur eller 
artiklar går det att finna en överensstämmande syn. Nationernas doktriner behandlar inte specifikt 
begreppet Littoral Warfare men i litteratur och artiklar används begreppet flitigt. Vad som avses 
är krigföring och lösandet av uppgifter som genomförs kustnära – dock med olika syn på vad 
kustnära innebär. Det kan också konstateras att Littoral Warfare används för att påverka en 
situation eller uppnå ett mål kustnära och en bit in i land och vikten av att kunna uppträda 
kustnära är stor då den största delen av befolkning bor och verkar i denna region. Alla tre 
nationerna är dock rörande överens om vikten av att kunna operera inom det litorala området. 
 
Vad gäller likheter avseende det litorala området kan konstateras att den brittiska och 
amerikanska synen är mer lika varandra än den svenska. Både den brittiska och amerikanska 
synen innebär att det är ett område vid kusten där en motståndare kan påverkas på land eller från 
land. Den brittiska doktrinen talar om ett område som sträcker sig ca 100 miles in i landet och 
200 NM ut i havet, vilket brukar kallas det litorala området. Detta är dock bara ett förenklat sätt 

                                                 
66 Werner, Den Blå Boken, s.70. 
67 Vego, Joint Operational Warfare, Från medföljande CD till Vegos förkortade verk av Joint Operational Warfare 
Theory and Practice, s.IV-37. För ytterligare beskrivningar av olika indelningar av hav rekommenderas Vegos bok 
Naval strategy and Operations in Narrow Seas. 
68 Försvarsmaktens hemsida. Artikel “US Secretary of the Navy visits Sweden”. Hämtades 2009-02-09. Publicerad 
28 Augusti 2008. http://www.mil.se/en/News/News-milse/United-States-Secretary-of-the-Navy-visits-Sweden-/ 
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att se på det litorala området. Den brittiska doktrinen menar att det är flexibilitet som måste råda 
vid vad som ska räknas som litoralt område. Den svenska synen på det litorala området är mer en 
indelning i olika områden med hänsyn tagen till vilka djupförhållanden som råder. Sverige har 
troligtvis denna indelning i sin doktrin då det normala operationsområdet och de förhållanden 
som den svenska marinen normalt opererar i har varit det litorala eller t.o.m. det extremt litorala 
området. En skillnad mellan Sveriges och övrigas nationers syn på området är också att den 
svenska doktrinen inte visar på att det litorala området innefattar även ett landområde. I den 
svenska doktrinen går gränsen vid kustlinjen och där amfibiestyrkor kan operera i floddeltan och 
på floder, men inte in i landet. Här är däremot de övriga nationerna tydliga med att det litorala 
området handlar om just påverkan in i ett land. Operationer måste även kunna genomföras 
kustnära – sett från land inte bara sjösidan.  
 
Skillnader i litteraturen finns vad gäller exakta gränser t.ex. var brown water startar och slutar 
etc. Är det närmast kustlinjen som den svenska doktrinen menar eller är det ett område in i landet 
som USA menar? Där av vikten att studera vad de olika nationerna menar avseende begrepp. 
Ytterligare en intressant skillnad angående begreppet Littoral Warfare är att britterna inte 
använder detta begrepp utan nyttjar begreppet Littoral Operations. Operations är ett vidare 
uttryck och innefattar även mer fredstida uppgifter för marinen och inte enbart uppgifter som ska 
kunna lösas i krig.  
 
Efter att nu undersökt begreppet Littoral Warfare och dess geografi är det dags att undersöka 
vilka idéer som är styrande för nationerna inom det litorala området. Idéstyrningen från 
makthavarna, framgår den i doktrinerna? 
 
 

4. Mål 
 
Corbett menade att: ”The object of naval warfare must always be directly or indirectly either to 
secure the command of the sea or to prevent the enemy from securing it.”69 Corbett ansåg att 
herravälde till sjöss handlade om att kunna kontrollera de maritima sjötransportlederna vilket 
ledde honom till slutsatsen att kontrollen av sjötransportförbindelserna var det viktigaste målet 
för en nations marin. ”The object of naval warfare is the control of communications”70.  
 
I detta avsnitt avses att undersöka vilka mål (inriktning/fokus) de respektive nationerna har med 
sin marin inom det litorala området. Målsättningen eller vad respektive nationers mariner ska 
uppnå inom det litorala området styrs av vilka politiska-strategiska idéer nationen har med sin 
marin. 
 
 

                                                 
69 Corbett, Some Principles of Maritime Strategy, s. 77. 
70 Corbett, Some Principles of Maritime Strategy, s. 80. 
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4.1. Inriktning / fokus 
 
Den amerikanska doktrinen har skiftat fokus från att operera på de stora haven till att även kunna 
operera inom det litorala området. Skifte av fokus på vilket operationsområde som är av vikt 
ändrades för USA:s del efter kalla krigets slut. I och med skriften … From the Sea från 1992 och 
Forward … From the Sea – The Navy Operation från 1994 lades grunden för USA:s nya 
inriktning. Inriktningen är nu att kunna verka inom det litorala området för att kunna påverka 
händelser i land. I introduktionen av Forward … From the Sea – The Navy Operational Concept 
från Mars 1997 noteras att: ”The Navy's unique contributions to national security stem from the 
advantages of operating on, under, above and from the sea. This is the message of Forward ... 
From the Sea. The primary purpose of forward-deployed naval forces is to project American 
power from the sea to influence events ashore in the littoral regions of the world across the 
operational spectrum of peace, crisis and war. That is what we do.”71 Inriktningen innebär att 
operationer ska kunna genomföras inom det litorala området för att lösa uppgifter i fred, kris och 
krig. Skiftet av fokus från att operera på de stora haven till att operera i det litorala området 
framgår tydligt i de amerikanska styrdokumenten. I NDP 1 återfinns följande text: ”Though we 
retain our Service roles of deterrence, sea superiority, and the protection of maritime trade, our 
focus has shifted to the world’s unstable regions holding critical and vital interests of the United 
States, placing a new emphasis on littoral operations.”72  
 
Att USA även i framtiden har inriktningen att operera inom det litorala området framkommer i 
USA:s nya strategiska dokument A Cooperative Strategy for 21st Century Seapower. Där framgår 
att USA kommer att ha fortsatt fokus på expeditionära insatser och påverka händelser världen 
över. Detta innebär fortsatt stort fokus på det litorala området för att kunna påverka händelser i 
land. Av stor vikt för USA är att sjötransportförbindelser vilka till stor del passerar det litorala 
området kan hållas öppna. ”The sea-lanes and supporting shore infrastructure are the lifelines of 
the modern global economy, visible and vulnerable symbols of the modern distribution system 
that relies on free transit through increasingly urbanized littoral regions.”73 I NDP står följande 
målsättning för marinen; ”Ensuring that the world’s sea lanes remain open is not only vital to our 
own economic survival; it is a global necessity.”74 Målet att skydda sjötransportförbindelserna är 
således vitalt. 
 
I den brittiska doktrinen skrivs att ”Since the Cold War the focus of maritime attention has 
shifted towards littoral operations in support of operations ashore.75 Viktigt i den brittiska 
doktrinen är att lösandet av uppgifter inom det litorala området genomförs i samverkan mellan 
marinen och övriga vapenslag. Doktrinen betonar också det s.k. blue water området och de 
uppgifter som måste lösas där, inte minst med anledning av ubåtshotet som har skiftat karaktär 

                                                 
71 US Navy, 1997, Forward…From The Sea, The Navy Operational Concept. 
http://www.navy.mil/navydata/policy/fromsea/ffseanoc.html Hämtades 2008-12-03. 
72 NDP 1, s.60. 
73 U.S Navy, A Cooperative Strategy, s.3-4 (Saknar dock sidnumrering). 
74 NDP 1, s.3. 
75 British Maritime Doctrine, s.3. 
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men inte försvunnit.76 Den brittiska inriktningen innebär m.a.o. att kunna operera i såväl det 
litorala området som ute på de stora haven. I doktrinen framkommer också att den brittiska 
marinen alltid har opererat i det litorala området vilket gör att detta inte är något nytt för den 
brittiska marinen. Det kommer även i framtiden vara fortsatt fokus på periferin av landmassa där 
huvuddelen av befolkningscentra, infrastruktur m.m. finns.77 Att kunna operera inom det litorala 
området är således väsentligt enligt den brittiska doktrinen. Även om en operation genomförs på 
öppna hav kommer styrkan som opererar där att med stor sannolikhet vara tvungen att passera 
områden i närheten av landmassan – det litorala området. 
 
I den svenska marina doktrinen framgår inte fokus på det litorala området på samma sätt som i de 
amerikanska och brittiska doktrinerna. Den svenska doktrinen behandlar inte blue water 
operations över huvud taget. Den troliga anledningen till detta är att Sverige under lång tid 
tillbaka alltid opererat inom det litorala området. Det är det litorala området som gäller. Den 
svenska materielen och den tidigare defensiva hållningen att endast försvara Sverige och inte 
operera utanför Sveriges närområde är anpassad för litorala förhållanden. I svensk doktrin för 
marina operationer framgår att svenska marina stridskrafter ska ha förmåga att ”ta och utöva 
kontroll främst i kustnära och grunda vatten. ”Det är i den miljön som svenska marina 
stridskrafter är specialiserade att genomföra insatser i, en unik förmåga och kompetens, en 
förmåga som behövs såväl nationellt som internationellt […] Således är nationellt lika med 
internationellt i alla avseenden.”78 De uppgifter Sverige löser i hemmafarvatten ska också kunna 
lösas internationellt. I doktrinen framkommer även att inriktningen ska vara ”ett allt större 
internationellt engagemang – att främst i ett europeiskt – men även i globalt perspektiv axla en 
aktivare roll i fredsfrämjande operationer.”79 
 
I den svenska marina doktrinen framgår att det ”uttalade syftet är att skydda handelsvägarna till 
sjöss.”80 Fokus för den svenska marinen är alltså att skydda och tillse att sjötransport-
förbindelserna fungerar. I doktrinen framgår också fyra militärstrategiska mål som de marina 
stridskrafterna tillsammans med andra militära och civila resurser eller självständigt ska kunna 
uppnå. Målen är: 
 

• ”förebygga att konflikter uppstår eller återuppstår, 
• dämpa konflikter och förhindra spridning till närområdet och ytterst till svenskt 

territorium, 
• skydda svenskt territorium och svenska medborgare även mot ickemilitära säkerhetshot 

samt 
• försvara landet mot angrepp, i vilken form det än må vara, varhelst det sker.” 81 

 

                                                 
76 British Maritime Doctrine, s.3. 
77 British Maritime Doctrine, s.27. 
78 Doktrin för marina operationer, s.23. 
79 Doktrin för marina operationer, s.64. 
80 Doktrin för marina operationer, s.26. 
81 Doktrin för marina operationer, s.21. 
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I och med att all marin verksamhet enligt svenska förhållanden sker i det litorala området skall 
dessa mål kunna verkställas inte bara i litorala hemmafarvatten utan även i en litoral 
internationell miljö. 
 

4.2. Likheter och skillnader 
 
Inledningsvis kan konstateras att vikten av att kunna operera i det litorala området står i fokus för 
alla nationerna. Det litorala området har fått ökat fokus efter kalla krigets slut. I doktrinerna 
framkommer att vikten av sjötransportförbindelserna är av största betydelse för samtliga. Den 
stora mängd transporter som genomförs till sjöss och till stor del inom det litorala området är en 
livsnerv för USA, Storbritannien och Sverige. Detta gör att Corbetts gamla definition om att 
kontrollen över sjöförbindelserna fortfarande är giltig och fortfarande är det viktigaste målet för 
marinerna idag. Skillnaden är att Corbett talade om uppgifter i krig medan det i de tre nationernas 
doktriner framkommer att kontrollen av sjöförbindelserna idag även inkluderar dagens nya hot 
och vad den brittiska doktrinen kallar polisiära (constabulary) t.ex. bekämpning av 
piratverksamhet samt godartade uppgifter utan användande av våld (benign) t.ex. humanitära 
operationer.82 Lösandet av dessa uppgifter ska kunna ske i alla konfliktskalor (fred, kris och krig). 
 
Både USA och Storbritannien talar om vikten av att även fortsättningsvis kunna operera som en 
Blue water navy. I den brittiska doktrinen framgår detta tydligast. ”Maritime doctrine at all levels 
reflects operational imperatives in deep water as well as in the littoral.”83 Den brittiska doktrinen 
är också den som tydligast framhåller vikten av att operera försvarsgrensgemensamt i det litorala 
området. Till skillnad från övriga nationer fastslås i den svenska doktrinen att kustnära och 
grunda vatten ska stå i fokus för de marina enheterna – inte att kunna operera på de stora haven. 
Där finns också fyra tydliga mål som skall kunna uppnås (förebygga, dämpa, skydda och 
försvara). Värt att notera är att inget av målen är av direkt offensiv karaktär utan istället defensiva 
till skillnad mot USA och Storbritannien där framför allt USA har en uttalad offensiv prägel. 
 
Sveriges inriktning är att ta en aktivare roll i fredsfrämjande operationer. Det framkommer i 
doktrinen att detta större internationella engagemang främst ska ske i ett europeiskt perspektiv. 
Sveriges inriktning är m.a.o. att deltaga i främst EU insatser men man frånsäger sig inte andra 
former. Skillnaden här ligger i grundvärdena att Sverige är militärt alliansfritt men medlem i EU 
medan USA ingår i Nato och Storbritannien i EU och Nato. USA och Storbritannien är också 
permanenta medlemmar i FN:s säkerhetsråd vilket eventuellt skulle kunna påverka nationernas 
mål. De kan vara tvungna att se till koalitionernas intresse – inte enbart sina egna. 
 
I detta kapitel har undersökts vilka mål nationerna har inom det litorala området. Det har alltså 
handlat om vilken idé nationen har med sin sjömakt inom det litorala området. I nästa kapitel 
undersöks vilka metoder som går att återfinna i nationernas doktriner. Metoderna kan bygga såväl 
på vilken idé nationen har som på vilka resurser som ställs till förfogande. 
 
                                                 
82 British Maritime Doctrine, s.90. 
83 British Maritime Doctrine, s.3. 
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5. Metoder 
 
Corbett menade att teorin angående metod handlade om koncentration av stridskrafterna eller 
spridning av dem i syfte att nå målen.84 Metoden är det sätt man väljer att använda medlen på för 
att nå målen.  
 
Under en konferens om Littoral Warfare uttalade den svenske amiralen Frank Rosenius att den 
litorala miljön karakteriseras av korta avstånd till land och ofta svåra sonarförhållanden, speciellt 
avseende ubåtsjaktförmågan. Det innebär också korta reaktionstider vad gäller uppdykande hot 
och det gäller att ständigt vara beredd på överraskningar.85 Han menade att de speciella 
förhållanden som existerar i den litorala miljön innebär större operativa utmaningar än inom Blue 
water miljön. Hoten är komplexa och mångfasetterade. I detta avsnitt avses undersöka vilka hot 
de tre nationerna anser finns inom det litorala området. Har nationerna samma syn eller 
framkommer i doktrinerna några skillnader på hur man ser på hoten. Vidare avses undersöka 
vilka metoder nationerna tar upp i sina doktriner för att hantera dessa hot. 
 

5.1. Hot 
 
Hoten i det litorala området är många. Den amerikanska doktrinen tar inte specifikt upp de rent 
militära hoten mot styrkorna som genomför operationer i det litorala området men exempel på 
hot i det litorala området är ubåtshotet från konventionella ubåtar, minhotet, risken att 
expeditionära styrkor skall bli bekämpade från land med olika typer av robotar samt risken att bli 
bekämpad från luften med landbaserat flyg. Doktrinen nämner hot mer i generella termer t.ex hot 
mot USA:s intressen och hot mot USA som nation. Den typ av hot som mer specificeras i USA:s 
doktrin är vad som benämns hot i ”operations other than war”86. Hoten i denna kategori ses som 
hot mot den maritima säkerheten och i förlängningen ett hot mot USA:s intressen. Hoten är 
”threats other than war, including piracy, terrorism, weapons proliferation, drug trafficking, and 
other illicit activities”87 Det är m.a.o. samtliga hot som kan påverka sjötransportförbindelserna, 
vilket är marinens primära uppgift att skydda.  
 
Den brittiska doktrinen tar upp hot över hela konfliktskalan som är aktuella att möta med 
maritima medel. Doktrinen delar upp de uppgifter som är aktuella för att hantera hot i tre delar: 
Military (militära), Constabulary (polisiär karaktär) och Benign (uppgifter som inte innehåller 
någon våldsverkan). Hoten kan vara riktade mot nationen, brittiska intressen världen över och de 
styrkor som är utskickade på olika uppdrag. Vad doktrinen också behandlar är begreppet Force 
Protection vilket definieras som; ”All measures and means to minimize the vulnerability of 
personnel, facilities, equipment and operations to any threat and in all situations, to preserve 

                                                 
84 Corbett, Some Principles of Maritime Strategy, s.114. 
85 Rosenius, Frank, RADM, “Littoral warfare – Operational challenges for twenty-first century navies”, Littoral 
Warfare Conference 1st & 2nd April 1998, Littoral Warfare 98/31658, SMi ltd, The Rembrant Hotel, London, s.2. 
86 NDP 1, s.64. 
87 U.S Navy, A Cooperative Strategy, s.12. (Saknar dock sidnumrering). 
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freedom of action and the operational effectiveness of the force.”88 Force Protection ska ses som 
ett övergripande begrepp som ska skydda mot hot som spänner över hela konfliktskalan och i alla 
nivåer. Doktrinen menar att dagens hot är multi-dimensionella och inkluderar asymmetriska hot 
och metoder som t.ex. kan nyttjas av terrorister.89 Asymmetriska hot är m.a.o. att förvänta sig 
inom det litorala området. Överraskning och det asymmetriska hotet är intensifierat i det litorala 
området.90 Tidsfaktorn, d.v.s. att det går snabbt från insats till verkan i målet, komplicerar också 
situationen i detta område. 
 
Hotbilden som den svenska marina doktrinen tar upp handlar om hot som direkt berör Sverige 
och svenska intressen. Det hot doktrinen lyfter fram som det mest uttalade är ”hotet mot 
världshandeln”91. Skyddet av sjötransportförbindelserna är av stor vikt. Doktrinen lyfter även 
fram att marinen ska kunna ”skydda svenskt territorium och svenska medborgare även mot icke 
militära säkerhetshot”92. Till icke militära säkerhetshot räknas t.ex. miljö och naturkatastrofer. 
Ytterligare en form av hot som lyfts fram är hot mot samhället i form av piratverksamhet, 
narkotikasmuggling, illegal immigration och olika former av smugglingsverksamhet. 
Bekämpning av denna form av hot benämns i doktrinen som lågintensiva operationer.93  
 

5.2. Metoder att hantera hoten 
 
I den amerikanska doktrinen framkommer inte någon specifik metod för att hantera den mängd 
och komplexitet av hot som förekommer i det litorala området utan metoderna måste anses vara 
gällande såväl på de stora haven som i det litorala området. En huvuddel är avskräckning som 
syftar till att få en motståndare att inse att det kommer att kosta mer än vad det smakar. De 
marina styrkorna nyttjas i detta avseende genom att sändas till ett område (t.ex. utanför en 
motståndarnations kust) och därigenom användas som påtryckningsmedel för regeringen. Power 
Projection (maktprojicering), som den amerikanska doktrinen kallar det är en av 
nyckelfaktorerna vad gäller avskräckning.94 Power projection definieras som ”The application of 
offensive military force against an enemy at a chosen time and place. Maritime power projection 
may be accomplished by amphibious assault operations, attack of targets ashore, or support of sea 
control operations.”95 
 
För att få en motståndare att tänka till ytterligare en gång om de vill fullfölja sin verksamhet eller 
sitt hot används Show of Force vilket enligt doktrinen är särskilt effektivt om det kan ske 
gemensamt med andra nationer och koalitionspartners med syfte att visa på solidaritet och 
beslutsamhet.96 Genom att även nyttja forward presence som metod avser USA säkerställa att 

                                                 
88 British Maritime Doctrine, s.70 och 260. 
89 British Maritime Doctrine, s.70. 
90 British Maritime Doctrine, s.27. 
91 Doktrin för marina operationer, s.26. 
92 Doktrin för marina operationer, s.21. 
93 Doktrin för marina operationer, s.70. I Sverige leds detta av polisen. Svenska marinen kan ge militärt stöd. 
94 NDP 1, s.17. 
95 NDP 1, s.74. 
96 NDP 1, s.19. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS FHS:  
Örlkn Jens Nykvist 2009-03-04 
Chefsprogrammet 07-09  Sid 29(47) 

snabbt kunna vara på plats för att möta hot som den amerikanska regeringen uppfattar hotar deras 
intressen. 
 
Den metod som dock påverkar det litorala området mest och är en förutsättning för att kunna 
genomföra maktprojicering är Sea Control (kontroll av maritima områden97) och då sea control 
operations innebärande; ”The employment of naval forces, supported by land and air forces as 
appropriate, in order to achieve military objectives in vital sea areas. Such operations include 
destruction of enemy naval forces, suppression of enemy sea commerce, protection of vital sea 
lanes, and establishment of local military superiority.”98 Genom att skaffa kontroll över ett 
område skapas möjligheter att på ett säkrare sätt genomföra t.ex. landstigningsoperationer. Det 
skapar också möjligheter att lösa de uppgifter som ingår i vad USA kallar operations other than 
war. Grundtanken i USA:s doktrin är att påverka en motståndare From the Sea (från havet mot 
land) vilket maktprojicering möjliggör. ”War from the sea is the extension of our naval influence 
through power projection over the shore.”99 Genom att använda maktprojicering menar den 
amerikanska doktrinen att striden flyttas till fienden. Helst ska också metoden nyttjas genom 
samverkan för att skapa överläge i alla dimensioner i aktuellt område. Genom kontroll i ett 
område, t.ex. ett litoralt område, skapas säkerhet för egna styrkor och styrkechefen kan behålla 
initiativet. 
 
Battlespace dominance är av vikt att upprätta vad gäller gemensamma operationer i det litorala 
området. Det innebär att ha dominans/kontroll i en zon i alla dimensioner och själv kan diktera 
villkoren. Det är från den zonen som styrkorna sedan ska nyttja de olika metoderna ingående i 
maktprojicering. Doktrinen tar även upp att detta koncept gäller i både krig och i operations other 
than war.100 Det är ingen fast zon utan den följer med styrkorna. I den amerikanska doktrinen 
framkommer också att flexibilitet är ett nyckelord. De metoder som ska användas vid lösandet av 
uppgifter kräver inte bara flexibilitet vad gäller sammansättning av styrkor utan möjliggör 
kontroll till sjöss och skapar ett diplomatiskt påtryckningsmedel i fred och kristider.101  
 
Ytterligare en metod som USA utnyttjar är att snabbt agera mot uppdykande hot. Detta löses 
genom vad doktrinen kallar Naval Presence (marin närvaro). Genom att med 
hangarfartygsstyrkor och expeditionära styrkor finnas på plats i olika regioner påverkar man 
genom sin närvaro en aktör att tänka en gång till, d.v.s. en form av avskräckning. Eskalerar 
situationen kan ett snabbt ingripande ske med de styrkor som är i området genom att t.ex. 
”beslutsamt projicera militär styrka från hav mot land”.102 
 
Den brittiska doktrinen tar upp att strategisk avskräckning är ett av de viktigaste medlen för att 
möta olika former av hot.103 Doktrinen tar annars upp begreppet Maritime Power Projection 
(maritim maktprojicering) som en metod att påverka en motståndare och att nå egna 
                                                 
97 Doktrin för marina operationer, s.49. 
98 U.S JP 1-02, s.485. 
99 NDP 1, s.27. 
100 NDP 1, s.63-64. 
101 NDP 1, s.11. 
102 NDP 1, s.29. (Författarens översättning). 
103 British Maritime Doctrine, s.59. 
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målsättningar. Begreppet innebär; ”The threat or use of maritime combat capabilities, at global 
range, to achieve effects in support of national policy objectives.”104 Metoden som används för 
att uppnå maritim maktprojicering är Sea Control vilken skapar tillträde till det litorala 
området.105 Sea Control är enligt den brittiska doktrinen: ”The condition that exists when one has 
freedom of action to use an area of sea for one’s own purposes for a period of time and, if 
necessary, deny its use to an opponent. Sea control includes the airspace above the surface and 
the water volume and seabed below.”106 Det innebär att skapa kontroll av maritima områden är 
den metod som gäller för att skapa förutsättningar att operera i det litorala området. Doktrinen 
behandlar även begreppen Sea Denial vilket innebär att hindra någon annan att kontrollera ett 
område. Enligt doktrinen är detta en del i kontrollen av de maritima områderna – ”The denial of 
the enemy’s freedom of action is a consequence of effective sea control operations.”107 Det 
utesluter däremot inte att använda det som en metod där man har mindre resurser att tillgå och 
man t.ex. vill binda sina motståndare. 
 
Den brittiska doktrinen anser att Battlespace dominance är särskilt viktigt att uppnå vid 
operationer i litorala områden. Genom att nyttja begreppet Battlespace dominance täcks även den 
litorala land delen in – med enbart kontroll av de maritima områdena täcks endast den del som är 
i havet. Genom att ha dominans i hela operationsområdet skapas handlingsfrihet och säkerheten 
för de egna styrkorna ökar.108 Ett sätt att bestrida denna dominans är att nyttja metoden Fleet in 
Being (beskrivs nedan). 
 
Storbritannien delar i sin doktrin upp de metoder som är aktuella för att hantera hot i tre delar 
(militära, polisiära och metoder som inte innehåller våldsverkan) vilka ska ses som applikationen 
av den maritima makten. Det kan konstateras att doktrinen endast behandlar From the sea (vilket 
är den intressanta delen då det litorala ingår i denna) och At sea. För brittisk del handlar det om 
konceptet från havet mot land. För att hantera asymmetriska hot framkommer i den brittiska 
doktrinen att det är särskilt farligt att nyttja historiskt prövade metoder. ”In this instance, the best 
lesson of history is not to assume that previous solutions will necessarily apply but to retain an 
open mind and a flexibility of approach.”109 Flexibilitet och förmåga att hantera oväntade 
situationer är det doktrinen förordar. 
 
I den svenska doktrinen framkommer att metoder för att hantera hot bygger på att den marina 
organisationen ska kunna anpassas att kunna möta nya hot innan något händer.110 Det handlar om 
anpassningsbarhet och flexibilitet. Även Sverige nyttjar begreppet kontroll över maritima 
områden vilket möjliggör att handlingsfrihet och ökad säkerhet kan skapas. Vid etablerande av 
kontroll över maritima områden kan olika taktiska metoder användas. Metoder som nämns i 
doktrinen är avgörande slag eller nyttjandet av blockad vilket innebär att motståndaren inte kan 

                                                 
104 British Maritime Doctrine, s.272. 
105 British Maritime Doctrine, s.45. 
106 British Maritime Doctrine, s.289. 
107 British Maritime Doctrine, s.43. 
108 British Maritime Doctrine, s.43. 
109 British Maritime Doctrine, s.70. 
110 Doktrin för marina operationer, s.65. 
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nyttja sina resurser.111 Att bestrida kontrollen handlar om att ”hindra sin motpart från att 
kontrollera ett maritimt område utan att själv vilja eller kunna skapa kontroll över området”112. 
Intressant här är att doktrinen tar upp metoden att använda långräckviddiga kustrobotar113. Detta 
blir då att verka från land mot hav. 
 
En annan metod som kan nyttjas i det litorala området, speciellt om man är underlägsen vad 
gäller resurser, är Fleet in Being. ”Genom att undvika konfrontation med en överlägsen 
motståndare kan egna marina styrkor bevaras och ändå binda eller utgöra ett hot mot 
motståndarens styrkor.”114 Ovisshet hos motståndare skapas. Metoden Fleet in Being är ett sätt att 
bestrida en motståndare att etablera kontroll i ett område. Detta tillsammans med t.ex. mineringar 
och ett ubåtshot minskar motståndarens chanser att etablera den kontroll som krävs för att operera 
i det litorala området. 
 
Den svenska doktrinen lyfter även den upp begreppet maktprojicering. Det ska ses som en metod 
för den politiska nivån att få effekt genom ett underförstått hot med maritima styrkor vilket kan 
ha stort diplomatiskt värde. Maktprojicering innebär att en operation genomförs på eller över 
stora avstånd.115 Det är i dessa situationer man talar om att verka från havet mot land och där den 
svenska inriktningen då är att bistå med sin kompetens inom det litorala området nära kusten. Att 
nyttja det marina medlet i sådana situationer bidrar till vad doktrinen kallar marin diplomati: 
”användningen av maritima styrkor som ett diplomatiskt verktyg till stöd för politiska mål.116 
 
Doktrinen behandlar även ett agerande från land mot havet. Genom metoder som möjliggör ett 
agerande från land mot havet skapas skydd för egna förband eller fria sjövägar. Härigenom kan 
t.ex. viktiga förträngningar behärskas. För att specifikt möta de former av hot som förekommer 
inom det litorala området tillkommer för svenskt vidkommande inget nytt då de alltid opererat i 
litorala vatten vare sig det handlar om en operation nationellt eller internationellt – från havet mot 
land eller från land mot havet. 
 

5.3. Likheter och skillnader 
 
Widéns slutsats är att Corbett menar att det handlar om att skapa optimal flexibilitet – 
koncentration och/eller spridning av styrkorna - beroende på situation och behov.117 Denna 
slutsats är även giltig för de tre nationerna. Enligt deras doktriner handlar det om ett flexibelt 
koncept där metoden är att framförallt nyttja maktprojicering från havet mot land i det litorala 
området. Metoden för att skapa Battlespace dominance fungerar i huvudsak som begreppet 
kontroll till sjöss. En skillnad är dock att det även kan inkludera ett landområde. Genom att 
kontrollera ett litoralt område skapas handlingsfrihet som gör att styrkor kan gå vidare in i landet 
                                                 
111 Doktrin för marina operationer, s.49. 
112 Doktrin för marina operationer, s.50. 
113 Doktrin för marina operationer, s.50. 
114 Doktrin för marina operationer, s.50. 
115 Doktrin för marina operationer, s.55. 
116 Doktrin för marina operationer, s.67. 
117 Widén, Julian Corbett British Theorist of Maritime War, s.107. 
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och påverka en situation. Här avviker dock den svenska doktrinen från övriga genom att inte 
behandla Battlespace dominance – att även ha kontroll över det litorala området in på land.  
 
För alla tre nationerna är det väsentligt att skaffa kontroll till sjöss (sea control). Detta är en 
förutsättning för att genomföra operationer i det litorala området. Vad som skiljer är att den 
amerikanska doktrinen inte nämner något om Fleet in being som metod, vilket Storbritannien och 
Sverige gör. Svenska doktrinen utmärker sig genom att vara den enda som talar om operationer 
från land mot havet. 
 
Ytterligare skillnader är uppgifterna för att bekämpa vad britterna kallar constabulary och benign, 
USA för operations other than war samt Sverige för lågintensiva konflikter. Många av de 
uppgifter som Storbritanniens och USA:s marina styrkor kan lösa, t.ex. bekämpning av terrorism 
ses som polisiära uppgifter i Sveriges doktrin. Sverige har inte samma lagrum som de andra 
nationerna vad gäller operationer i det egna territorialvattnet. Internationellt, när Sverige ingår 
som en deltagande nation i en koalition med mandat från FN eller EU att agera i vad svensk 
doktrin kallar lågintensiva operationer, kan Sverige beroende på mandat agera mot denna form av 
hot. Normalt löses den formen av uppgifter av kustbevakningen och polisen. I en sådan operation 
ingår marinen i hemmafarvatten endast som en stödjande del till övriga myndigheter. Vad gäller 
dagens hot mot den maritima säkerheten och hotet mot sjöförbindelserna som till stor del går 
inom litorala områden är nationernas doktriner rörande överens. Ytterligare en skillnad vad gäller 
val av metod är att USA och Storbritannien i sina doktriner lyfter fram avskräckning som en 
mycket viktig del. Detta är inte aktuellt för Sverige i samma utsträckning då Sverige inte har de 
resurser som krävs för maktprojicering i ett område utanför Sveriges gränser. 
 
Uppsatsen har nu avhandlat de olika metoder nationerna avser nyttja i det litorala området. För att 
studera vilken resursstyrning nationerna har undersöks i nästa kapitel vilka medel som framgår i 
doktrinerna. Resursernas karaktär kan vara styrande för sättet man nyttjar dem på. 
 
 

6. Medel 
 
I sin bok Some Principles of Maritime Strategy kallade Corbett teorin om de marina medlen för 
”the constitution of fleets”. För Corbett handlade det om olika fartygsklasser som han delade in i 
tre klasser – slagskepp, kryssare och flottilj. Dessa medel var lämpade för olika slags uppgifter 
för att uppnå målet att kontrollera och säkra sjötransportförbindelserna. Corbett menade att; ”the 
classes of ships which constitute a fleet are, or ought to be, the expression in material of the 
strategical and tactical ideas that prevail at any given time, and consequently they have varied not 
only with the ideas, but also with material in vogue.”118 Widén skriver att om vi förstår Corbett 
rätt menade han att den generella teorin om krig bestämde den marina strategin. Den i sin tur 
tillsammans med det material som finns tillgängligt för byggande av fartyg och vapen bestämde 
vilken klassificering fartyget fick.119 Finns det mycket resurser och en strategi som bygger på att 
                                                 
118 Corbett, Some Principles of Maritime Strategy, s. 93. 
119 Widén, Julian Corbett British Theorist of Maritime War, s.97. 
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förflytta sina styrkor över havet för att påverka långt borta byggs stora fartyg. Finns få resurser 
och inga globala ambitioner byggs flottilj storlek innebärande mindre båtar och fartyg. I detta 
avsnitt avses att undersöka vilka medel och i detta fall förmågor som nationerna har för att kunna 
genomföra sina metoder och uppnå sina målsättningar.  
 

6.1. Förmågor  
 
USA:s doktrin beskriver en expeditionär förmåga med styrkor som ska kunna påverka en 
”situation” regionalt och globalt. Det betyder att projicera makt från havet mot land. För att 
genomföra detta krävs olika förmågor. De viktigaste som USA:s doktrin tar upp är: 
 

• ”Command, Control, and Surveillance 
• Battlespace dominance 
• Power Projection 
• Force Sustainment” 120 

 
Förutom de rent stridsmässiga förmågorna handlar det för USA:s del om att framför allt ha 
förmåga till ledning, underrättelser och uthållighet. En annan viktig förmåga är det som i 
doktrinen kallas för sealift capability vilket är en förutsättning för att kunna operera i litorala 
områden i olika regioner världen över. Det innebär att ha resurser som kan förflytta personal och 
materiel till ett operationsområde. För att uppnå uthålligheten inkluderas även logistiken. Vad 
gäller maktprojicering och Battlespace dominance behandlas de under rubriken metoder avsnitt 
5.2. Anledningen är att de i denna uppsats ses som metoder att uppnå ett högre mål.  
 
Den amerikanska doktrinen tar upp behovet av att kunna skräddarsy styrkor för att möta den 
ökade hotbilden av framför allt regionala hot vilket innebär att styrkorna måste uppträda i litorala 
områden. Detta medför att de skräddarsyr sina expeditionära styrkor med de olika förmågor som 
antas kommer att krävas i operationsområdet. Det är dessa styrkor som ska uppnå Battlespace 
dominance och nyttja förmågor ingående i maktprojicering. Några av de förmågor som krävs och 
vad de möjliggör är ”Sea-based airpower and sea-launched land combat power are formidable 
tools that JFCs can use to gain and maintain initiative. Naval forces operating in littoral areas can 
dominate coastal areas to mass forces rapidly and generate high intensity offensive power at 
times and in locations required by JFCs.”121  
 
Vidare hävdas i NDP 1 att: ”Naval forces are organized, trained, and equipped to defend our 
nation and its interests. We defend our nation by maintaining a visible and credible capability 
both to fight and to take that fight abroad.”122 För att uppnå detta åtgår mycket resurser, både 
personal och materiel. För att påverka en situation i en region eller ett litoralt område skall 
eftersträvas att detta sker i samverkan med fler nationer. USA ska dock vidmakthålla förmågan 

                                                 
120 NDP 1, s.70. 
121 U.S JP 1-02, s.485. JFC = Joint Force Commander. Chef för ingående styrkor i ett operationsområde. 
122 NDP 1, s.22. 
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att genomföra sjöslag på de stora haven.123 Den amerikanska synen är att de resurser som finns 
när kriget startar är de som kommer att få användas när så anses behövas. Det innebär att 
personalen måste vara tränad och utbildad på befintlig materiel samt att enheterna är samövade 
för att uppnå de synergieffekter som behövs för en fungerande effektiv styrka. 
 
Den brittiska doktrinen behandlar de medel som är nödvändiga för att kunna genomföra strid, 
vilka även har samma giltighet inom det litorala området. ”It has five elements, manpower, 
equipment, collective performance, readiness and sustainability.”124 Den brittiska doktrinen tar 
upp vikten av människan inte enbart tekniken och materielen. Utan människan med rätt 
utbildning, motivation m.m. uppnås inga målsättningar. Nyckelord i doktrinen är flexibilitet och 
den mix av mänskliga medel och utrustning/materiel som behövs för att möta dagens föränderliga 
miljö till vilken inte minst den litorala miljön hör. Då det är en mycket varierad mängd uppgifter 
som ska lösas krävs att utrustningen består av en bra blandning t.ex. att det i en expeditionär 
styrka ingår enheter med olika förmågor så som ubåtsjakt-, luftförsvars-, landstigningsförmåga 
m.m. Styrkan måste vara av tillräcklig kvantitet och materielen vara pålitlig.125 Det handlar för 
brittiskt vidkommande om att sätta ihop en vad de kallar Balanced fleet. Vad som är viktigt här är 
också att alla ingående delar (fartyg m.m.) inser vilka förmågor de enskilda delarna bidrar med 
till helheten. 
 
Det är inte bara materialen som är av vikt i den brittiska doktrinen utan även personalen och 
förmågan till uthållighet. Utan detta uppnår man aldrig vad de kallar operativ förmåga. 
”Operational capability, the essential components that go to make it up and the detailed means by 
which those components are delivered, all constitute the real effectiveness of military forces. A 
military force may have the most advanced and sophisticated technology at its disposal, but if it 
has badly motivated people, an inadequate approach to teamwork and an inability to maintain 
operations over time, it will fail to achieve its potential.”126 
 
Det britterna ser som några av sina viktigaste resurser är hangarfartygen med de förmågor dessa 
besitter. Dessa tillsammans med möjligheten att nyttja sina amfibiestyrkor med deras förmågor 
utgör grunden i det expeditionära tänkandet vid operationer i det litorala området. I dessa styrkor 
ingår givetvis ett antal andra förmågor som kan behövas i det litorala området t.ex. ubåtsjakt-, 
minröjnings-, kustbeskjutningsförmåga etc. Det handlar också om vad britterna kallar readiness, 
vilket är förmågan att snabbt vara på plats när den högre ledningen så bestämmer. Detta kräver att 
det finns resurser för att förflytta trupp m.m. En annan förmåga är sustainability (uthållighet), 
vilket är nyckeln för logistikförmågan. För att uppnå uthållighet krävs att det finns 
logistikresurser inklusive fartyg som kan bistå i ett litoralt operationsområde. 
 
Britterna räknar inte med att få något tillskott av materiel inför en kris eller i ett krig – ”The UK’s 
armed forces go to war and fight with the equipment they already have”127. Målsättningen är att 
producera bästa möjliga materiel där de vill uppnå en förmåga att segra över fienden genom ett 
                                                 
123 NDP 1, s.29. 
124 British Maritime Doctrine, s.179. 
125 British Maritime Doctrine, s.180. 
126 British Maritime Doctrine, s.195. 
127 British Maritime Doctrine, s.180. 
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teknologiskt övertag.128 Även samverkan med övriga nationer är av vikt. Detta gör att förmågor 
skapas och man kan bistå varandra. 
 
I svensk doktrin för marina operationer framgår att svenska marina stridskrafter ska ha förmåga 
att ”ta och utöva kontroll främst i kustnära och grunda vatten. Det är i den miljön som svenska 
marina stridskrafter är specialiserade att genomföra insatser i, en unik förmåga och kompetens, en 
förmåga som behövs såväl nationellt som internationellt.”129 I och med att Sverige i sin doktrin 
framför att inriktningen för de marina stridskrafterna är i just kustnära och grunda vatten innebär 
det att alla förmågor och resurser ska kunna verka i det litorala området. Vad gäller resurser och 
förmågor ingår dessa i vad som i doktrinen benämns de fysiska faktorerna vilket är en av tre delar 
som utgör krigföringsförmågan. 
 

   
 
Figur 6      Figur 7 
 
Sverige bygger upp sin krigsföringsförmåga enligt en modell med tre pelare – fysiska, 
konceptuella och moraliska faktorer. I detta avsnitt fokuseras dock på de fysiska faktorerna (se 
figur 6) 130. De marina stridskrafternas grundläggande förmågor är enligt den svenska marina 
doktrinen ”utöver de tre grundelementen för strid – verkan, rörlighet och skydd – inryms förmåga 
till ledning, underrättelseinhämtning och uthållighet. Detta kan ses som en modell beskrivande de 
övergripande behoven och vilka förmågor som krävs för att hålla ihop en insats med militära 
resurser som leder mot militärstrategiska, operativa och taktiska mål.”131 (Se figur 7) 132. Det är 
dessa förmågor som enligt doktrinen ska leda till att målen uppnås. Doktrinen behandlar vikten 
av att ha förmåga att ”skydda sjötransporter och att skydda kustnära samhällsintressen”133. De 
förmågor som framför allt lyfts upp är ubåtsjakt-, minröjnings-, amfibie- och den konventionella 
ubåtsförmågan, alla inriktade på att verka kustnära. Även vad gäller resurser är ett flexibelt 
tänkande det som ska vara styrande. Anpassning av materiel till rådande förhållanden kopplat till 
uppgifter och hot skall göras. 
                                                 
128 British Maritime Doctrine, s.180. 
129 Doktrin för marina operationer, s.23. 
130 Doktrin för marina operationer, s.9. 
131 Doktrin för marina operationer, s.43. 
132 Doktrin för marina operationer, s.61. 
133 Doktrin för marina operationer, s.63. 
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6.2. Likheter och skillnader 
 
De likheter som framgår är de grundläggande förmågor som doktrinerna tar upp. I den svenska 
doktrinen framgår dessa förmågor på ett överskådligt sätt (verkan, skydd, rörlighet, 
underrättelser, ledning och uthållighet). Alla tre nationerna behandlar dessa förmågor som 
nyckeln till att uppnå nationernas målsättningar. Det som är särskiljande mellan de tre nationerna 
är tillgång på resurser där t.ex. USA har betydligt mer resurser i jämförelse med både 
Storbritannien och Sverige. Den amerikanska doktrinen behandlar t.ex. förmågan att förflytta 
trupp och materiel långa sträckor som väsentlig för deras del för att uppnå målsättningarna. 
Sverige har inte samma förmåga till detta som övriga nationer vilket medför att Sverige till stor 
del är beroende av inhyrda transportresurser. 
 
Både USA och Storbritannien framhäver sina förmågor med hangarfartygsstyrkor och 
amfibiestyrkor och deras möjlighet att påverka från havet mot land. Sverige har inte hangarfartyg 
men besitter amfibieförmåga. Det Sverige betonar är förmågan att operera i det litorala området 
med sina samtliga marina resurser. Ytterligare en likhet mellan de tre nationerna är just 
amfibieförmågan. För att kunna genomföra en landstigning och kontrollera viktiga kustområden 
betonar USA, Storbritannien och Sverige denna förmåga. Sverige har till skillnad från de övriga, 
en unik ubåtsförmåga att operera med konventionella ubåtar mycket kustnära. 
 
Förmåga till uthållighet blir en fysik skillnad. I och med att USA och Storbritannien har stora 
uthålliga enheter som ska verka långt borta under lång tid och Sverige först på 1990-talet fått 
inriktningen att kunna verka i internationella operationer har Sverige fortfarande mindre enheter 
(anpassade för extremt litorala operationer) vilket ger kortare uthållighet. 
 
Såväl USA som Storbritannien talar om att den utrustning som finns när kriget startar är den som 
ska nyttjas för att lösa uppgifterna. Det går inte att räkna med att resurser kommer att tillföras 
eller att nyframtagen materiel hinner produceras för att hantera dagens ofta snabbt uppdykande 
marina uppgifter. Det är idag korta tidsförlopp för att hantera förändrade hot och uppgifter. I 
realiteten gäller samma sak för Sverige då det tar lång tid att anpassa materiel för nya hot och 
uppgifter. Flexibilitet och anpassningsförmåga är, även vad gäller materiel och förmågor, viktiga 
frågor, för alla nationerna. 
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7. Avslutning 
 

7.1. Diskussion om likheter och skillnader 
 
Vad beror då de likheter och skillnader på som framkommit i tidigare kapitel? Till att börja med 
finns skillnader i hur begreppen används inom det litorala området. Geoffrey Till menar t.ex. att 
framtidens flottor borde ha förmåga att operera inom vad han kallar Green Waters.134 Det är inte 
lätt att veta vad han menar med Green waters men enligt vad denna undersökning kommit fram 
till ligger det utanför det område som Sverige menar är extremt litorala eller brown water. Men 
när Sverige nämner brown water och då menar operationer kustnära och i floder menar USA 
operationer som genomförs framförallt från kust in mot land. Detta är exempel på den förvirring 
som råder angående begreppen som används i litteraturen idag. 
 
För alla nationerna är det vitalt att kunna skydda sjötrafikförbindelserna. Det är dessa som utgör 
navet i ekonomin för alla tre nationerna då mer än 90 procent av allt gods förflyttas med hjälp av 
fartyg.135 Fartygstrafiken rör sig till stor del kustnära och kan då påverkas från land. Alla 
nationerna är överens om att sjötransportförbindelser har högsta prioritet och måste skyddas. 
 
Vad gäller val av metoder prioriterar USA och Storbritannien att genomföra expeditionära 
operationer med hangarfartygsstyrkor och amfibiestyrkor för att genom maktprojicering påverka 
från det litorala området in mot land. Sverige har inte möjlighet till samma form av 
styrkedemonstration men använder samma metoder. Det gäller att skapa kontroll i ett maritimt 
område och där skiljer det inte mellan de tre nationerna. Genom att ha kontroll i ett område ökar 
också säkerheten och handlingsfriheten för de egna styrkorna. Alla nationerna är också överens 
om att expeditionära insatser skall genomföras gemensamt med andra nationer. Corbett menade 
enligt Widén att:”Geographical distances and strategic obstacles surely work in most cases to 
limit the political inclination of unlimited objectives and the use of often costly military 
means.”136 Det innebär att det är svårt för en nation att satsa obegränsade resurser för att slå en 
motståndare långt bort i s.k. expeditionära insatser. För att minska kostnaderna och dela på 
riskerna prioriteras samverkan allt mer i de tre undersökta länderna. Ingen nation, inte ens USA, 
har idag råd att spendera obegränsade resurser och lösa uppgifter på egen hand. Med avståndet 
ökar kostnaderna och det blir svårare för den politiska nivån att påverka situationen. Det är även 
viktigt att påverka den egna hemmaopinionen att stödja operationer av expeditionär karaktär – att 
påverka en situation långt bort. Genom att gå ihop i en koalition kan också olika specialförmågor 
som andra nationer har men som egna nationen saknar nyttjas. 
 
 
 

                                                 
134 Till, Seapower, s.376. 
135 U.S Navy, A Cooperative Strategy, s.2. (Saknar dock sidnumrering). 90- 99,5% beroende på källa. 
136 Widén, Julian Corbett British Theorist of Maritime War, s.69. 
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Genom textanalysen i uppsatsen har framkommit att en av de viktigaste punkterna för att kunna 
operera i det litorala området är att bemästra den hotbild som existerar där. Det är andra typer av 
hot som är framträdande inom det litorala området jämfört med de öppna haven. Tidsfaktorn är 
av betydelse för snabbt uppdykande hot och tiden för åtgärder som skyddar objektet som hotas är 
kort. Det är också svårare att skydda sig genom att asymmetriska hot är mer framträdande inom 
det litorala området än fritt till havs. Ett nyckelbegrepp vad gäller hot är m.a.o. överraskning. 
Exempelvis mindre motorbåtar eller enkla vapen från land kan påverka de marina styrkorna i det 
litorala området. Detta innebär korta beslutstider och förmåga att manövrera m.m. Geografin i det 
litorala området medger inte möjlighet till manövrering på samma sätt som ute på havet. Detta 
medför att enheterna som opererar inom det litorala området har behov av att vara 
manöverdugliga men även att ha bibehållande förmåga att landsätta t.ex. amfibiestyrkor.  
 
Flexibilitet både vad gäller personal, deras kompetens inom olika områden och materielen som 
ska kunna lösa den mängd av uppgifter som råder inom det litorala området är av vikt. Geografin 
har stor påverkan på vilka uppgifter en marin förmår att lösa. I USA:s, Storbritanniens och 
Sveriges doktriner framkommer att alla vill och anser sig kunna operera inom det litorala 
området. Att Sverige har den förmågan är det ingen större diskussion om då Sverige enbart har 
anpassat materiel och doktriner för att kunna operera inom det litorala området. Sverige har 
historiskt sett rört sig enbart i litorala vatten och skapat en förmåga att operera i vad den svenska 
doktrinen kallar kustnära och grunda vatten. Det är först efter kalla krigets slut som Sverige 
skulle skaffa förmåga att operera på den internationella arenan vad gäller marina stridskrafter. 
Detta medför att de resurser Sverige har till förfogande för att t.ex. förflytta styrkor och materiel 
är begränsad och är stor del beroende av inhyrda transportresurser (att jämföra med USA:s sealift 
förmåga). 
 
Vad gäller USA och Storbritannien framgår i deras doktriner att de har förmågan att operera inom 
det litorala området och att det är detta område som är i fokus men att de fortfarande ska 
vidmakthålla förmågan att operera som en Blue water navy. För båda nationer gäller alltså både 
och - litoralt och de stora haven. Sverige har inte den ambitionen utan nöjer sig med den litorala 
förmåga som är uppbyggd. Vad som skiljer här är enligt mig att USA och Storbritannien måste 
bygga upp sin förmåga att operera i det litorala området och kunna hantera den hotmiljö som 
råder där. USA och Storbritannien har haft det litorala området i fokus relativt kort tid även om 
det i den brittiska doktrinen framkommer att de alltid opererat i det litorala området är min 
uppfattning att det litorala området kom i fokus först efter kalla krigets slut. Att den svenska 
ubåten Gotland var i USA för att amerikanerna ville öva mot ett kvalificerat litoralt ubåtshot är 
ett steg och exempel på den uppbyggnad av förmågor inom det litorala området som krävs. 
 
USA:s och Storbritanniens fokus på det litorala området idag gör att de anpassar sina förmågor 
och materiel till operationer i litorala områden. Ett bevis på anpassning är t.ex. de nya fartyg som 
produceras i USA för att kunna verka inom det litorala området. Skillnaden är att fartyget med 
svenska mått mätt fortfarande är ordentligt stort för att vara ett litoralt fartyg. Dock krävs storlek 
för uthållighet och transport till/från operationsområde med de väderleksförhållanden som kan 
råda. Valet av storlek och vilka förmågor som ska finnas beror enligt mig på vilken idé eller 
strategi som ligger bakom. Det handlar om vad nationen vill uppnå. Här finns en skillnad - om 
USA talar om att operera med även sina nya ”mindre” fartyg i det litorala området och då menar 
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det s.k. green water är fartygen väl anpassade men avses de användas i vad Sverige räknar som 
litoralt område, nämligen det extremt litorala, passar de troligtvis sämre. När Sverige talar om 
litorala områden talar man om extremt litorala vatten vilket de har anpassat sin materiel för och 
inte förmåga att kunna operera i green water. Det beror alltså på vilket tänkesätt man har. Det 
litorala området är inget litet område och nationerna kan avse helt skilda delar av området och 
hur en operation är tänkt att genomföras. 
 
En anledning till att nationerna resonerar olika är enligt mig att USA och Storbritannien, jämfört 
med Sverige, har sensorer och verkansmedel att kunna operera långt ut i havet men ändå lyckas 
påverka från havet mot land med t.ex. hangarfartyg baserat flyg och långräckviddiga robotar. De 
medel de har att tillgå tillåter detta. De anpassar sina Blue water förmågor till att kunna verka 
inom det litorala området. Genom att operera kustnära ökar hotet vilket medför att det är naturligt 
att operera så långt från kusten som möjligt och ändå kunna lösa sin uppgift. USA och 
Storbritannien har resurser för detta och enligt min uppfattning väljer då USA och Storbritannien 
med sina större enheter att operera i vad jag kallar det yttre litorala området. Detta medför att 
Sverige med sina mindre enheter är anpassade för det inre litorala området. En fördel är att dessa 
mindre enheter, vilka besitter i stort samma förmågor som de större enheterna (förutom 
långräckviddig precisionsbekämpning mot mål i land och flygstridskrafter), är mer 
lättmanövrerade och anpassade för detta område. Mindre enheter utgör också en svårare måltavla 
för eventuella hot. Det innebär en stor risk inte bara operativt utan även politiskt om en aktör 
sänker/skadar en större fartygsenhet t.ex. ett hangarfartyg. USA och Storbritannien vill m.a.o. 
inte riskera dessa enheter och väljer då om möjligt att operera så långt ut som möjligt. 
 
De tre nationernas doktriner behandlar vikten av de grundläggande förmågorna (verkan, skydd, 
rörlighet, underrättelser, ledning och uthållighet). Det skiljer dock vad gäller resurser som finns 
att tillgå för att framför allt påverka en situation långt bort i vad som kallas expeditionära 
operationer. USA har stora resurser och förmåga till vad de kallar sealift innebärande att kunna 
transportera personal och materiel till olika operationsområden världen över. Att USA och även 
Storbritannien besitter dessa förmågor beror på deras ambitioner att möta hot tidigt på 
motståndarens hemmaplan men även bistå vid humanitära katastrofer världen över. De har 
förmågan att operera självständigt som nationer vid expeditionära insatser även om de precis som 
Sverige vill och önskar att det sker i koalitioner. Sverige har ambitioner att bistå i fredsfrämjande 
operationer idag men saknar resurser för att göra detta självständigt. Däremot besitter Sverige en 
unik kompetens att operera i litorala områden vilken de förvärvat genom år av erfarenhet genom 
att verka i det litorala Östersjön och Västerhavet. 
 
USA och Storbritannien har förmåga till maktprojicering och avskräckning vilket är två av deras 
huvudförmågor. Detta har inte Sverige och det beror återigen på vilken idé och ambition 
makthavarna har. Sverige har inte samma möjlighet att nyttja de marina styrkorna som 
påtryckningsmedel då resurserna för detta är begränsade. Mariners förmåga att förflytta sig på 
internationellt vatten över stora sträckor till oroshärdar i olika regioner gör annars att mariner är 
ett utmärkt diplomatiskt medel att använda för att påverka en aktör. Sverige har också en mer 
defensiv karaktär än de övriga som använder målsättningar som t.ex. avskräckning. De 
militärstrategiska målen förebygga, dämpa, skydda och försvara anser jag bygger på den 
defensiva strategi som Sverige byggde sitt nationella försvar på och det är därför Sverige i 
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doktrinen har kvar skrivningen att ha förmåga från land mot hav. Det känns som det politiska och 
mediala klimatet gör att det vore fult för Sverige att uppträda offensivt. 
 
Widén tar i sin text om Corbett upp mål, medel och metoder och det kausala samband som råder; 
”the general theory of war determines naval theory, which in turn, together with the state of ship-
building and weapons material available, determines the classifications of ships.”137 Sambandet 
mellan vilket mål nationen har, vilka medel som finns att tillgå gör att olika metoder kan 
användas för att uppnå nationens mål. Detta är precis vad som skiljer USA, Storbritannien och 
Sverige åt.  
 

7.2. Slutsatser 
 
Littoral Warfare innebär inget nytt. Att kriga inom det litorala området har gjorts sedan urminnes 
tider. Krigföringen inom det litorala området har dock fått en renässans och står i de tre 
undersökta ländernas fokus för den maritima strategin. Anledningen till detta fokus efter kalla 
krigets slut är framför allt dagens nya hotbild bestående av aktörer som kan påverka 
sjötransportförbindelserna i det litorala området. Att säkra och skydda sjötransportförbindelserna 
är huvuduppgiften för alla tre nationerna. Corbetts över hundra år gamla teori att marin krigföring 
syftar till att kontrollera sjöförbindelserna är giltig än idag. Jag kan dock konstatera att det finns 
en väsentlig skillnad, idag handlar det inte bara om uppgifters lösande i krig utan även i kris och 
fredstid. 
 
I doktrinerna framkommer att dagens fokus ligger på att med expeditionära insatser påverka en 
nation eller aktör någonstans i världen genom att nyttja maktprojicering, skaffa kontroll i ett 
område för att därefter om nödvändigt gå iland. Fokus är operationer från havet mot land 
(Sverige är den enda nation som nämner att operera från land mot havet i sin doktrin). För att 
göra detta måste deltagande styrkor operera i det litorala området. USA och Storbritannien talar 
om att även ha s.k. Battlespace dominance innebärande att ha kontroll över det litorala området 
även in på land i alla dimensioner (över, på och under ytan). Den svenska marina doktrinen 
behandlar inte land delarna i sin doktrin. I den svenska doktrinen framkommer endast att det 
litorala området sträcker sig från kontinentalsockeln och in till strandkanten, förutom att viss 
amfibieverksamhet kan pågå även i floder.  
 
Då en sjöstyrka förflyttar sig till sjöss och upprätthåller Battlespace dominance anser jag att det 
är samma sak som att använda sig av metoden kontroll över maritima områden (sea control). 
Skillnaden uppkommer när styrkan närmar sig land och vill ha kontroll över land delar. Kontroll i 
det maritima området syftar bara till ett område i havet. Battlespace dominance är precis som 
kontroll till sjöss ett relativt begrepp. Det upprätthålls och förflyttar sig med en styrka. Det 
litorala området för USA och Storbritannien innebär även en obestämd sträcka in på land. Det 
geografiskt litorala området är m.a.o. ett område där påverkan mot land och från land kan ske. 
Det kan konstateras att metoderna som nationerna väljer att använda för att lösa uppgifter inom 
det litorala området inte skiljer sig åt markant. Det särskiljande är de resurser nationen har för att 
                                                 
137 Widén, Julian Corbett British Theorist of Maritime War, s.97. 
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som USA och Storbritannien t.ex. kunna använda avskräckning som metod – vilket Sverige inte 
mäktar med. 
 
Med dagens sensorer och vapensystem har det litorala området en tendens att utökas då räckvidd 
för insättande av vapenverkan ökar. Det finns dock andra uppgifter som dagens mariner ska 
ansvara för i vad den brittiska doktrinen kallas för littoral operations, den amerikanska för 
operations other than war och den svenska för lågintensiva operationer. För att lösa många av de 
uppgifterna måste man närma sig land och då har det ingen betydelse vilken räckvidd 
bekämpningsmedlen har. 
 
Det kan på goda grunder hävdas att USA och Storbritannien, jämfört med svenska förhållanden, 
har sensorer och verkansmedel att kunna operera långt ut i havet men ändå lyckas påverka från 
havet mot land med t.ex. hangarfartygbaserat flyg och långräckviddiga robotar. Hotet mot 
deltagande enheter i en operation ökar ju närmare strandlinjen man kommer. Detta medför enligt 
mig att USA och Storbritannien med sina större enheter väljer att operera i vad jag valt att 
benämna det yttre litorala området. Om en aktör t.ex. kan sänka en större fartygsenhet skulle det 
betyda mycket för aktören och för nationen som får den sänkt. De vill m.a.o. inte riskera dessa 
enheter och väljer då om möjligt att operera så långt ut som möjligt. 
 
En gemensam begreppsnomenklatur för begreppet Littoral Warfare som är giltigt för USA, 
Storbritannien och Sverige går inte att finna. Det finns många ansatser till att förklara och 
beskriva begreppet Littoral Warfare men utan några exakta gränser. I doktrinerna behandlas inte 
begreppet Littoral Warfare ordagrant utan är ett begrepp som mer används i marin litteratur och 
tidskrifter. Begreppet innebär dock att det handlar om den krigföring och lösandet av uppgifter 
som sker inom det litorala området. Min uppfattning är att nationerna uppfattar att innebörden i 
begreppet är den samma men inte vilket område man talar om. En slutsats är att det behövs en 
gemensam definition. 
 
Vid ett försök till definition av begreppet Littoral Warfare måste det först hamna i en aktuell 
kontext som behandlar såväl uppgifter som ska kunna lösas i krig samt dagens mer polisiära 
uppgifter. Jag anser att användandet av Storbritanniens begrepp Littoral Operations (litorala 
operationer) är lämpligt för detta. Genom att nyttja operationer (operations) i stället för krigföring 
(warfare) täcker det in en större mängd uppgifter som bättre passar in i dagens kontext. Detta 
innebär att Litorala Operationer är maritima uppgifter som löses inom det litorala området som 
inte är ett till ytan förbestämt område utan är flexibelt anpassat efter de behov som föreligger för 
lösandet av uppgiften. Det behöver heller inte vara marina enheter som löser uppgifterna utan det 
kan likaväl vara landförband som löser uppgifter på land i det litorala området eller påverkar 
situationen i det litorala området från land mot havet. Det litorala området behöver fortfarande 
vara uppdelat i olika områden, dock enligt mig bara i två, för att underlätta när nationerna 
kommunicerar med varandra avseende förmågor i det litorala området m.m. Mitt förslag till 
definition är: Litorala Operationer är maritima uppgifter som löses inom det litorala området 
med flexibla och anpassningsbara styrkor som kan påverka in mot land såväl som från land mot 
havet där det litorala området inkluderar både hav och land men inte är ett fixerat område utan 
skiftar mellan olika operationer. Det litorala området delas dock in i två zoner; det Inre- och det 
Yttre litorala området där det inre även inkluderar, en för operationen vald, bit av land. 
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De skillnader som finns vad gäller det område nationerna menar när de talar om litorala områden 
har stor påverkan på vilka resurser som är lämpliga att nyttja i ett operationsområde. Det kan 
orsaka missförstånd om Sverige kommunicerar med USA om t.ex. gemensamma operationer i 
brown water områden som enligt svensk uppfattning är att likställa med det extrem litorala 
området, vilket enligt min uppfattning är felaktigt, då USA kanske talar om en operation inne i ett 
land. 
 
Sverige har precis som USA och Storbritannien förmåga att genomföra alla olika former av 
operationer t.ex. landstigning, etablera-, vidmakthålla- och utöva kontroll till sjöss. Skillnaderna 
består i den resurstillgång som de övriga nationerna förfogar över. Sverige saknar t.ex. 
hangarfartyg och större landstigningsfartyg med lång uthållighet. Min uppfattning är dock att vid 
genomförande av operationer besitter Sverige specialkompetens vad gäller både personal och 
materiel för det extremt (det inre) litorala området. Genom att skräddarsy styrkorna som ska 
genomföra en operation kan Sverige bidra inom sitt specialområde. Sveriges resurser är 
anpassade för det extremt litorala medan USA och Storbritannien har resurser som är anpassade 
för att röra sig i de s.k. green waters (yttre litorala området). Genom att nyttja samarbetsparters 
kan en styrka som innehåller alla komponenter bildas. Större enheter används från USA och 
Storbritannien samt mindre enheter från Sverige. Mixen av kompetenser och resurser skapar 
handlingsfrihet i operationsområdet. Samverkan är också en viktig del i nationernas doktriner 
även om det för svenskt vidkommande är en förutsättning för att över huvud taget genomföra 
expeditionära operationer. USA och Storbritannien kan genomföra dessa operationer 
självständigt men ser helst att det sker som gemensamma operationer i en koalition. 
 
Det går att hävda att USA och Storbritannien har ett offensivt tänkesätt medan Sverige har ett 
betydligt mer defensivt sätt. Detta medför skillnader avseende vilka resurser som nationen väljer 
att införskaffa. USA och Storbritannien har heller ingen ambition att släppa fokus helt på 
förmågan att kunna operera som en Blue water navy. I deras doktriner framkommer att de även i 
framtiden kommer att bibehålla denna förmåga medan det i den svenska marinens doktrin enbart 
finns fokus på det litorala området och det framgår inga ambitioner att kunna operera som en 
Blue water navy. I stället fastslås att fokus för de marina enheterna är kustnära och grunda vatten. 
 
Nationerna har olika idéer om vad de vill uppnå, hur de vill uppnå det och med vilka resurser. Ta 
USA som exempel, makthavarnas idéer påverkar de resurser som måste finnas för att uppfylla 
nationens mål. Om man som USA vill ha förmåga att påverka en situation i det litorala området 
från havet mot land måste resurser finnas för detta. USA har då, som sina huvuddelar, 
hangarfartyg och vad de kallar expeditionära förband. Det val som idémakarna (makthavarna) gör 
avseende resurser påverkar i sin tur valet av metoder. 
 
Svaret på den tes som inledningsvis presenterades, d.v.s. att USA, Storbritannien och Sverige 
uppenbarligen inte menar samma sak när begreppet Littoral Warfare kommer upp på agendan är 
sålunda enligt resultatet i undersökning bara delvis korrekt. Vad gäller begreppet Littoral 
Warfare är nationerna överens men om vilket operationsområde de talar om råder oenighet. 
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7.3. Författarens avslutande reflektioner 
 
Uppsatsen har haft avsikt att skapa förståelse för vad USA, Storbritannien och Sverige avser med 
begreppet Littoral Warfare. Jag kan konstatera att det är många faktorer som spelar in och 
styrande för dem alla är makthavarnas idéer om vad de vill uppnå och vilka resurser som tilldelas 
de olika nationernas mariner. Vad som innefattas i begreppet Littoral Warfare och att de tre 
nationerna menar samma sak anser jag är klarlagt. Skillnaderna ligger i vilket område man talar 
om. Är det, som jag kallar det i uppsatsen, det inre eller det yttre litorala området? Enligt min 
uppfattning kan missförstånd uppstå framförallt vad gäller vilka resurser som ska verka i området 
kopplat till vad man vill uppnå. Min förhoppning är att sammanställningen över vad USA, 
Storbritannien och Sverige menar när de talar om Littoral Warfare har bidragit till en ökad 
förståelse. En ökad förståelse för hur nationerna tolkar begreppet Littoral Warfare inte bara 
underlättar kommunikationen dem emellan utan kan förhoppningsvis även bidra till att minska 
riskerna vid samarbeten mellan nationerna i framtida expeditionära operationer. 
 
Att operera i det litorala området består av mängder med utmaningar och möjligheter för en 
aktör. Det är en komplex miljö som ställer hårda krav på både personal och materiel men att ha 
förmåga att operera i detta område är en framgångsfaktor, inte minst med tanke på vikten av 
fungerande sjötransportförbindelser och de ekonomiska värden som finns där. Frågan som kan 
ställas är dock hur länge det litorala området kommer vara i fokus. T.ex Indien och Kina bygger 
idag upp sina flottstyrkor med en målsättning att kunna operera på de stora haven som en Blue 
water navy. Det är mycket möjligt att dagens fokus kommer att ändras för nationerna med 
mycket resurser och globala ambitioner. Det kommer kanske återigen, precis om under kalla 
kriget, vara fokus på stora styrkor som opererar ute på de stora haven. 
 
Vad avser idéstyrning och dess motpol resursstyrning anser jag att dagens ekonomiska verklighet 
gör att det ofta är resursstyrningen som är avgörande för valet av metod att uppnå målen och inte 
idéerna. Detta motsäger enligt mig vad som egentligen framkommer i doktrinerna. I doktrinerna 
framkommer mer idéerna som makthavarna vill förverkliga än vad man i verkligheten klarar av 
med de resurser som står till förfogande eller vad makthavarna väljer att bidra med i t.ex. 
internationella operationer. 
 

7.4. Förslag till fortsatt forskning 
 
Det litorala området är i fokus för många av världens nationer idag. Det finns garanterat fler 
nationer som skulle kunna undersökas på samma sätt som i denna uppsats. Det jag skulle finna 
intressant är förslagsvis en undersökning mellan Sverige och andra nationer som opererar litoralt 
t.ex. Israel och Turkiet. Israel har använt sina litorala förmågor i närtid och Turkiet med sin 
geostrategiska position med kontroll av Bosporen och all fartygstrafik in/ut från Svarta havet. 
Vad gäller mål, metoder och medel kanske de skiljer sig från Sveriges syn på operationer i det 
litorala området? Det kanske finns andra skillnader i jämförelse med USA och Storbritannien? 
Ytterligare en nation som skulle vara intressant att undersöka är Sydafrika. Sydafrika har precis 
som Sverige varit avskuret från inverkan från andra nationer och varit tvungen att utveckla egna 
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koncept och förmågor - Sydafrika under apartheid tiden då de var isolerade från omvärlden och 
Sverige under kalla kriget genom sin neutralitet.  
 
Det denna uppsats inte behandlat är vilka utmaningar som finns vad gäller den tekniska sidan i 
det litorala området. Hur påverkar tekniken operationer i det litorala området? Spelar det någon 
roll att det litorala området utökas genom att sensorer och vapen får längre räckvidd? Är det inte 
som så i dagens kontext att man måste operera mycket kustnära (inre litoralt område) för att 
uppnå verkan? Befolkningen i det litorala området måste påverkas. Hoten och komplexiteten av 
hoten ökar ju närmare strandlinjen man kommer. Har då tekniken någon betydelse? 
 
Påverkas operationerna av att det idag inte är krig mellan stater utan andra aktörer som krigar 
eller stör de maritima sjötrafikförbindelserna? Påverkas mål, metoder och medel av detta? Finns 
det juridiska aspekter på detta? Det skulle vara intressant att studera detta då det idag är stort 
fokus på t.ex. piratbekämpning. Sverige behandlar idag endast det litorala området fram till 
strandkanten med visst undantag av floder som kan stäcka sig in i ett land. Sverige säger sig 
samverka mellan försvarsgrenarna men mig veterligt nyttjar de andra försvarsgrenarna inte 
begreppen litorala områden eller Littoral Warfare över huvud taget – det ses bara som en marin 
angelägenhet. Vad innebär det för den gemensamma operationen? Innebär det hinder för 
uppdelning av områden i gemensamma operationer? Finns behov av att i Sverige införa 
begreppet Battlespace dominance? Ovanstående är de funderingar som slagit mig under 
skrivandet av denna uppsats och som jag kan se som vidare utveckling av det arbete jag gjort. 
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