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Svenska Amfibieförband – Förmåga att genomföra Internationella Amfibieoperationer 

”Det gamla invasionsförsvaret innebar för Amfibiekåren att verka från land mot hav. Det nya 
insatsförsvaret ställer även krav på Amfibiekåren att verka från hav mot land. Krävs några nya förmågor 

för att realisera detta?” 
Sammandrag 
Idag påtalar våra högsta militära chefer att grunden för Försvarsmakten är förmåga till att kunna genomföra väpnad 
strid. Samtidigt påtalas det av samma chefer att våra insatsförbands ska ha samma förmåga nationellt som 
internationellt. I denna uppsats analyseras den svenska marinen i allmänhet och amfibiekåren i synnerhet i detta 
avseende. Har den svenska amfibiekåren förmåga till att genomföra en internationell amfibieoperation i krig där 
väpnad strid är i fokus?  
William S Linds teori (Linds teori) i Maneuver Warfare Handbook har haft en central roll i uppsatsen då den har 
används som teorianknytning för att kunna besvara frågeställningarna. Efter att ha försökt falsifiera Linds teori så 
används Linds teori som analysverktyg vid undersökningen av vår svenska marins förmågor i allmänhet och 
amfibiekårens förmågor i synnerhet.  
Metoden som har används är en kvalitativ textanalys i en iterativ process med en hermeneutisk arbetsgång där 
problemformuleringen har förändrats i takt med analysen om vad som är möjligt att rent empiriskt svara på. 
Det empiriska materialet har i huvudsak varit doktriner, militärstrategiska skrivelser, föreläsningar samt tidigare  
C-uppsatser som har en stark spårbarhet till problemställningen. 
Mina slutsatser är att den svenska marinen/amfibiekåren saknar förmågor för att kunna genomföra en internationell 
amfibieoperation i krig där väpnad strid är i fokus. De förmågor som saknas och som bör utvecklas är att; 1. Kunna 
leda/ledas i en internationell amfibieoperation p.g.a. avsaknad av ett NATO kompatibelt lednings- och krypterat 
sambandssystem. 2. Kunna genomföra taktiska lufttransporter p.g.a. bristande lufttransportsresurser 3. Kunna 
genomföra taktiska landtransporter p.g.a. bristande resurser avseende splitterskyddade fordon. 4. Kunna bekämpa 
markmål från havet p.g.a. avsaknad av sjöburen markrobot, grövre fartygsartilleri samt avsaknad av marinflyg med 
vapensystem för markmål. 5. Kunna understödja alla ingående förband i en amfibieoperation med logistikresurser 
p.g.a. brist på lämpliga logistikplattformar (större fartyg).  Marinen saknar även egna större sjötransportresurser. 

Nyckelord: Amfibieförband, amfibieoperationer, förmågor, internationellt, väpnad strid. 
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Abstract 
 
The Swedish Amphibious Corps – The ability to conduct an international 
amphibious operation. 
 
Today, our supreme military commanders declare that the Swedish Armed 
Forces main ability is the capacity to conduct armed combat. At the same time 
they also declare that the Swedish main fighting units should be able to do so 
both nationally and internationally. In this matters I will in this essay analyse 
the Swedish Navy in general and the Swedish Amphibious Corps in particular. 
Does the Swedish Amphibious Corps have the ability to conduct an 
international amphibious operation in war where armed combat is in focus? 
The theory of William S Lind in Maneuver Warfare Handbook (Lind’s theory) 
has had a central part in this essay. Lind’s theory has been used as a theory 
link to answer the questions. After having tried to falsify Lind’s theory, his 
theory has been used as an analysis tool in the examination of the abilities in 
the Swedish Navy in general and the Swedish Amphibious Corps in particular. 
The method that had been used is a qualitative text analysis in an iterative 
process with a hermeneutic working process and the problem formulation has 
changed over time at the rate with witch it has been analysed as to what is 
empirically possible to answer. 
The material has in general consisted of doctrines, military strategic writs, 
lectures and earlier essays with a strong connection to this essay.  
My final conclusions are that the Swedish Navy/Amphibious Corps has a 
lacking ability to conduct an international amphibious operation in war where 
armed combat is in focus. The main missing abilities are: 

1. Being able to command/be commanded in an international amphibious 
operation on account of lacking a command and control system that is 
compatible with NATO.  

2. Being able to conduct tactical air transportations on account of lacking 
air transportation resources. 

3. Being able to conduct tactical land transportations on account of 
lacking armoured vehicle resources. 

4. Being able to engage ground targets from the sea on account of lacking 
a weapon system that can suppress land targets from the sea and air. 

5. Being able to conduct service support of all participating units in an 
amphibious operation on account of lacking suitable logistic platforms 
(larger ships). 

Last but not least, the Swedish Navy has not the ability to conduct larger troop 
transportations at sea. 
 
Keywords: Amphibious units, amphibious operation, abilities, international, 
armed combat. 
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1 Inledning 
 

 
”Få gånger har så många så få att tacka för så mycket”1 

 
1.1 Ämne 
 
I uppsatsen ska jag försöka analysera vilka förmågor våra svenska 
amfibieförband bör ha för att kunna delta i en internationell amfibieoperation. 
Huvudfokus ligger på att studera vilka förmågor som krävs i en internationell 
amfibieoperation i krig där väpnad strid är i fokus. Förmågor i fredsbevarande 
(peace keeping) och fredsframtvingande (peace enforcement) operationer är 
sålunda inte föremål för analys i denna uppsats. I en amfibieoperation deltar 
även andra förband än bara amfibieförband vilket ger vid handen att jag även 
kommer att belysa de marina förband som har en direkt påverkan på 
genomförandet av själva landstigningsmomentet för de amfibiska enheterna. 
Dessa förband utgörs av fartyg och flygresurser som har till uppgift att skydda 
och understödja amfibieenhetens landstigning. Har våra svenska 
amfibieförband de förmågor som krävs idag, eller behöver vi ta fram nya 
förbandskoncept för att tillgodose behoven, t.ex. behovssammansatta2 förband? 
Behovssammansatta förband skulle kunna skapas genom att slå ihop befintliga 
förband ur dagens krigsorganisation med delar ur alla vapenslag, alternativt 
skapa nya förbandsstrukturer ifrån grunden. Förbandet bör ha en gemensam 
organisation och ledning.  

                                                 
1 Rabdolph S. Churrchill, Blod, svett och tårar – Tal hållna av Winston S Churrchill,  
Skoglunds bokförlag, Stockholm 1941, sid 285. Citatet är fritt översatt och något 
omformulerat mot originalet. 
2 Med behovssammansatta förband avses att förbandet sätts upp med en lämplig 
förbandsstruktur (innehåll) beroende på efterfrågat behov.   
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Min uppsats ska ses mot bakgrund av dels på ett förslag till fortsatta studier3 
avseende ett försvarsmaktsgemensamt förbandskoncept (combined arms), dels 
på en aktuell debatt inom amfibiekåren om att utveckla en svensk marinkår.4   
 
1.2 Bakgrund  
 
I takt med att det säkerhetspolitiska läget har förändrats i vårt närområde5 och 
inom europeiska unionens (EU) säkerhetspolitiska intresseområde, ”Bryssel 
400 mil”, så har EU fortsatt sin försvarspolitiska utveckling. Denna utveckling 
har som mål att i framtiden skapa en gemensam europeisk försvars- och 
säkerhetspolitik, EFSP. I början av december 2003 genomförde EU ministerråd 
ett möte, där det bland annat diskuterades om EU skulle införliva en gemensam 
försvarsallians.6  
Alla länder skrev på utom tre. Dessa länder var Sverige, Finland och Österrike 
som även i fortsättningen ville värna om sitt lands neutralitetspolitik och själva 
ville avgöra om och när landet skall delta i ett väpnat försvar av ett annat land. 
Som ett led i EU´s försvarspolitiska utveckling pågår ett arbete med Helsinki 
Force Catalog, HFC.7 Målet är att: 
 

”…den europeiska unionen senast år 2003 skulle vara redo att sätta in och 
underhålla trupper på 60 000 man enligt kraven i de så kallade 
Petersberguppgifterna, vilka omfattar allt från humanitär hjälp och 
evakueringsuppdrag via fredsbevarande insatser till fredsframtvingande 
operationer. De förband som är avsedda för dessa uppgifter skall kunna sättas 
in med 60 dagars varsel och ha en uthållighet om minst ett år. Det skall 
dessutom finnas erforderliga sjö- och flygstridskrafter, samt 
underhållsresurser som gör en insatt styrka självständig. Inom ramen för detta 
åtagande skall medlemsstaterna också vara beredda att tillhandahålla mindre 
snabbinsatsförband som skall kunna sättas in med kort varsel.”8 

 
Sverige har inte förbundit sig att delta fullt ut i en EU-gemensam 
försvarsallians, men det finns en allt tydligare politisk vilja i Sverige att öka 
försvarsmaktens internationella engagemang. Men att vilja är en sak och att 
praktiskt kunna är en annan. Vilka förmågor skall Sveriges försvarsmakt 
behålla och eller utveckla för att kunna realisera denna politiska vilja? 
 

                                                 
3 Mj Mikael Mickels, FÖRSVARSHÖGSKOLAN, C-UPPSATS Utveckling av svensk 
amfibisk förmåga- Integrering, specialisering eller på egen köl?, Beteckning: 19100: 
2051, 2003-06-17, sid 58. 
4 Hans Granlund, HKV STRA, Vad vill Amfibiekåren vara?, Artikel i tidskrift för 
Amfibiekåren nr 3 2003, sid 84-93. 
5 Närområde – se definition under pkt 1.2 Centrala begrepp. 
6 EFSP har bland annat målsättning att skapa en gemensam försvarsallians som i stort 
skulle gå ut på att alla EU länder förbinder sig att försvara varandra om ett EU land blir 
angripet. 
7 I HFC dokumenteras olika förband som en nation kan överväga att  använda i framtida 
internationella konflikter. 
8 General Gustav Hägglund, ordförande i EU:s militära kommitté, Europeiska Unionens 
Krishantering - Tal till Folk och Försvars Rikskonferens i Sälen 18-21 januari 2004. 
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Försvarsmaktens (FM) formella idé och målbild framgår i årsrapporten från 
perspektivplaneringen 2001-01.9 Denna utgör grunden för FM och i 
förlängningen våra politikers formella vilja. Här skisseras olika strategiska 
typsituationer. Den strategiska typsituation (STS) som ligger närmast det som 
jag avser att analysera är STS C (Idébild C), ”Europeisk peace-enforcement.”10 
Den kategoriseras som väpnad strid (fredsframtvingande) borta och i 
samverkan.11 
För att kunna agera borta så krävs det transportresurser. 
 

”Vår förmåga till strategiska/operativa sjötransporter bör förstärkas genom 
inköp eller långtidsförhyrning av ett till två försvarsgrensgemensamma 
transportfartyg. Detta/dessa skulle efter en mindre ombyggnad också kunna 
användas för ledning/samband samt för understöd av svenska sjöstridskrafter i 
insatsområdet.”12 

Avseende FM önskade förmåga till insats, ledning och logistik skrivs följande. 
 
Insats 

”Inriktningen är att svenska förband skall kunna sättas in med kort varsel i 
inledningen av en operation med kvalificerade verkanssystem med ett 
fredsframtvingande syfte.”13 

 
Svenska förband skall kunna skapa fred i en konflikt mellan reguljära förband 
som är utrustade med militära vapen och genomför konventionell väpnad 
strid.14 
Amfibieförbanden skall kunna insättas med specialtonnage i hela 
operationsområdet och att där utnyttjas för upprätta och säkra 
landstigningsplatser i områden utanför hamnar.15 
I STS C är behoven av följande system störst;16 

- Tunga mekaniserade system (strv) 
- Luftvärn 
- Stridsflyg 
- Stridsfartyg 
- Artilleri och markrobotsystem 
- Sjöminröjning 
- Ubåt 
- Amfibieförband 
- Transportflyg 
- Transporthelikopter (insats-, sjv- och underhållstransporter)  

Taktisk rörlighet inom alla förbandskategorier måste vara hög och transport av 
personal och materiel kan ske med egna resurser inom stridsområdet.17 
                                                 

9 Försvarsmakten HKV, Försvarsmaktsidé och målbild – Årsrapport från 
Perspektivplaneringen 2001-01, Skr 23 210:621 44 Bilaga 1. 
10 Ibid, sid 99. 
11 Ibid. 
12 Ibid, sid 131. 
13 Ibid, sid 99. 
14 Ibid, sid 100. 
15 Ibid, sid 101. 
16 Ibid, sid 108-112. 
17 Ibid, sid 108. 
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Ledning 
Rörliga ledningsfunktioner finns och skall kunna vara en integrerad del av vår 
nationella ledningsstruktur.18 
 
Logistik 

”Logistikorganisationen kommer att dimensioneras för kravet på ett 
uppträdande långt från Sverige med korta insatstider.”19 

 
Försvarsmakten måste använda civila tjänster i större utsträckning i 
framtiden.20 
 
1.3 Forskningsläge vid Försvarshögskolan 
 
Tidigare forskning i ämnet amfibisk förmåga har varit inriktat på; 

- Utveckling av svensk amfibisk förmåga i allmänhet.21 
- Svenska amfibieförband i internationell tjänst med huvudinriktning på 

peace support operation (PSO).22 
I min uppsats tar jag ett steg vidare i denna forskning.  

- Analysen omfattar vilka förmågor som krävs i en internationell 
amfibieoperation i krig där väpnad strid är i fokus. 

- Analysen har som utgångspunkt att de förmågor som krävs i en 
internationell amfibieoperation i krig är de som William S Lind skriver 
i sin Maneuver Warfare Handbook.23 

  
 
 

                                                 
18 Försvarsmakten HKV, Försvarsmaktsidé och målbild – Årsrapport från 
Perspektivplaneringen 2001-01, Skr 23 210:621 44 Bilaga 1, sid 100. 
19 Ibid, sid 101. 
20 Ibid, sid 108. 
21 Mj Mikael Mickels, FÖRSVARSHÖGSKOLAN, C-UPPSATS Utveckling av svensk 
amfibisk förmåga- Integrering, specialisering eller på egen köl?, Beteckning: 19100: 2051                      
2003-06-17. 
22 Mj Jan Fredriksson,  FÖRSVARSHÖGSKOLAN , C-UPPSATS Svenska 
amfibieförband i internationell tjänst – Bilaga 1,  Beteckning:19100: 1020, 2001-05-09. 
23 William S Lind, Maneuver Warfare Handbook, Westview Press Inc. Colorado/USA 
1985. 
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1.4 Centrala begrepp 
 
Amfibisk 
Militär verksamhet i det fysiska område som innehåller gränslinjer och 
anslutande områden mellan land och vatten, t.ex. vid öppen kust, i skärgård 
samt i större floder och vid floddeltan.24 
 
Förmåga 
Erforderlig kompetens jämte tillgång på resurser i erforderlig mängd för att lösa 
given uppgift.25 Denna tolkning av begreppet utgår från enbart inre egenskaper. 
Detta innebär att Försvarsmaktens personal skall ha kunskaper och färdigheter 
att använda materiel och utrustning samt metoder för att uppnå önskad effekt i 
utförandet av militära uppgifter. Uppgifterna är således centrala och måste 
beskrivas.  Förmåga skall i denna uppsats inte användas synonymt med 
kapacitet och förmågan kommer heller inte att värderas annat än i allmänna, 
övergripande termer.26 
 
Amfibisk förmåga 
Förmåga att ta, utöva och bestrida kontroll inom maritimt område. För att 
inneha förmågan måste förbandet kunna behärska mediaövergången land – 
hav, kunna röra sig inom och mellan område (på land och vatten) samt ha 
sensorer och vapensystem som kan verka i alla tre medierna.27 
 
Amfibieförband  
Förband avsedda att verka i gränslandet mellan hav och land (kust, skärgård, 
hamn- och deltaområden). De är utrustade och utbildade för verksamhet på 
marken och till sjöss.28  
 
Krig 
Hög - intensiv konflikt som genomförs med väpnad strid. 
 
Väpnad strid 
Militära styrkor som genomför regelrätta strider. 

                                                 
24 Försvarsmakten, Marin Doktrin och maritima operationer (MMO-03) provisorisk 
utgåva, Försvarsmakten/MTK, 2002-12-19, 21120: 61575, s 93. Referens till begreppen 
amfibisk miljö och amfibisk verksamhet. 
25 Regeringens särproposition 1999/2000: 30. Det nya försvaret, s. 37 f.f. 
26 Mj Mikael Mickels,  FÖRSVARSHÖGSKOLAN , C-UPPSATS Utveckling av svensk 
amfibisk förmåga- Integrering, specialisering eller på egen köl?,  Beteckning:19100: 2051                      
2003-06-17, sid 4. 
27 Mj Jan Fredriksson,  FÖRSVARSHÖGSKOLAN , C-UPPSATS Svenska 
amfibieförband i internationell tjänst – Bilaga 1,  Beteckning:19100: 1020, 2001-05-09, 
sid 1. 
28 HKV skrivelse 23 210:621 44, Försvarsmaktsidé och målbild – Underbilaga 2, HKV 
2001-02-26, sid 1. 
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Närområdet 
Det geografiska område i Sveriges närhet som är av speciellt operativt och 
strategiskt intresse.  

Områdets utsträckning regleras i särskild ordning. I den operativa planeringen 
avses område enligt bilden.29  

     Ö stersjö
  om rådet

N ordkalotten
65’ 

N ärom rådet

 
 
Operation 
Militär insats utförd av förband ur grund- eller insatsorganisationen på 
strategisk, operativ eller taktisk nivå.30 
Denna formella definition håller jag inte med om. Operation är ett mycket 
centralt begrepp som bör belysas lite utförligare. Detta görs längre fram under 
min analysdel i uppsatsen. 
 
Amfibieoperation 
Utveckling av begreppet genomförs under analysdelen i uppsatsen. 
 
Internationell amfibieoperation 
Amfibieoperationen genomförs utanför det egna landets gränser. 

                                                 
29 Försvarsplan 2000 (FP 2000) 2000-07-07 H 01 310:80625, Öppen bilaga 5 Nomen  
(ersätter Nomen OpP 98). 
30 Ibid. 
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1.5 Syfte/problemställning 
 
I många länder31 satsar man på att bibehålla och även utveckla olika flexibla 
insatsförband, marinkårsförband, där förbandet kan sätts in i operationsområdet 
från havet mot land.32  I Sverige har vi idag flexibla amfibieförband som har 
förmåga att verka från havet mot land längs Sveriges kust och då i huvudsak 
genomföra väpnad strid i svensk skärgård. Förbandet saknar egna fordon för 
transport på land samt har ingen egen organisatorisk knuten lufttransportresurs. 
Att kunna verka på svenskt territorium, med tillgång av underhåll m.m. är en 
sak. Att verka utanför landets gränser är en annan. Har våra svenska 
amfibieförband en tillräcklig god förmåga för insats, väpnad strid, i en 
internationell amfibieoperation? Sverige har några marina förband registrerade 
i HFC och PARP33, så kallade registerförband, som har en hög beredskap i att 
delta i en internationell operation. I dagsläget är ett kustkorvettförband, ett 
minröjningsförband och ett ubåtsförband anmälda i detta styrkeregister. Våra 
amfibieförband är ännu inte med i dessa styrkeregister som tillgängliga 
förband. Finns några behov av att bilda ett nytt förband, en svensk marinkår, 
där kärnan av förbandet utgörs av en Amfibie- en luftburen och en mekaniserad 
enhet? Dagens svenska amfibieförband, vars enda organisatoriska 
transportkapacitet är båtar och svävare, är i huvudsak framtaget för strid i 
svensk skärgård och kustzon. Den luftburna bataljonen är ett nytt förband 
under uppsättande vars huvudtransportmedel skall vara helikopter. Våra 
mekaniserade förband är främst lämpade för verksamhet på land. Våra svenska 
insatsförband står inför en ständig utveckling där målbilden är att kunna verka 
med förbandet även internationellt i olika peace support operations, PSO. Men 
har dessa förband även förmåga i att delta i väpnad strid i krig utomlands?  
Jag skall studera vilka förmågor som krävs i en internationell amfibieoperation 
i krig där förband genomför väpnad strid. Lednings- och logistikförhållanden 
samt utbildning av förband är även föremål för analys.  
Problemställningen är som följer; 
Är det några förmågor som svenska amfibieförband bör utveckla för att 
kunna möta de övergripande kraven som ställs i en internationell 
amfibieoperation i krig där behovet att genomföra väpnad strid 
föreligger? För att forska i ämnet så avser jag även försöka besvara följande 
del - frågeställningar; 

- Vad är en amfibieoperation? 
- Är det några särskilda krav på insats, ledning och logistik i en 

internationell amfibieoperation i krig där väpnad strid är i fokus 
och har den svenska marinen dessa förmågor idag? 

- Är det några särskilda krav på utbildningen av förband som skall 
delta i en internationell amfibieoperation i krig där väpnad strid är 
i fokus och kan den svenska marinen möta dessa krav? 

                                                 
31 Några exempel är USA, Holland, Storbritannien, Spanien och Italien.  
32 Benämns även för amfibieoperation i denna uppsats. 
33 PARP – Planning and review process, NATOs uppföljning av förmågor och 
styrkebehov. 



F Ö R S V A R S H Ö G S K O L A N
Major Lennart Borneklint 
ChP 02-04  

 
C-UPPSATS  

2004-06-04 

FHS 19 100:2023 
 

Sida 11 (50) 
   
 
 
1.6 Disposition 
 
Jag kommer att dela in min uppsats i tre delar. 
 
Del 1 INLEDNING 
Förutom sedvanlig bakgrund, avgränsning och problemställning (se bild s.12) 
beskriver jag här min teori anknytning, William S Lind Maneuver Warfare 
Handbook.34 (hädanefter Linds teori). Linds teori kommer att utgöra min 
grundsyn på vilka förmågor som krävs i en internationell amfibieoperation i 
krig där väpnad strid är i fokus.  
 
 Del 2 ANALYS 
  Inledningsvis i analysdelen har jag en deskriptiv del där jag redogör för 
grundläggande empirisk fakta rörande; 

- Vad är en amfibieoperation? ( se bild s.13); 
- Generella krav på förmågor i en amfibieoperation i ett historiskt 

perspektiv. 
- Innehållet i European Amphibious Initiative, EAI. 
- Brittiska United Kingdom Royal Marines (UKRM) och brittiska 

marinens formella uppfattning35 avseende sin förmåga idag. 
- Svenska Amfibiekåren (AmfK) och svenska marinens formella 

uppfattning36 avseende sin förmåga idag. 
- Försvarsmaktens förslag till fortsatt utveckling av den internationella 

förmågan.37 
 
  Därefter kommer jag att analysera (falsifiera) Linds teori mot (se bild s13); 

- Vilka förmågor som krävs i en internationell amfibieoperation i ett 
historiskt perspektiv. 

- Storbritanniens förmåga att genomföra internationella 
amfibieoperationer i krig då detta har genomförts i modern tid, 
Falklands 1982. 

- Ett europeiskt samarbetsprojekts (EAI) krav på deltagande förband som 
har för avsikt att tillsammans bilda en europeisk amfibiedivision. 

                                                 
34 William S Lind, Maneuver Warfare Handbook, Westview Press Inc. Colorado/USA 
1985. 
35 Med formell uppfattning avses förmågor som går att utläsa i nationens doktriner eller 
föreläsning om densamma och den till mig förmedlande uppfattningen som har givits av 
aktiva officerare i operativa/taktiska staber. 
36 Med formell uppfattning avses förmågor som går att utläsa i nationens doktriner eller 
föreläsning om densamma och den till mig förmedlande uppfattningen som har givits av 
aktiva officerare i operativa/taktiska staber. 
37 HKV skrivelse 23 383: 63305, Försvarsmaktens förslag till fortsatt utveckling av den 
internationella förmågan – Bilaga 15, HKV 2003-02-28.  
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Därefter kommer jag att analysera svenska förutsättningar till att deltaga i en 
internationell amfibieoperation i krig där väpnad strid är i fokus. Detta görs i 
två steg. (se bild s.12) ; 

- Mot svenska Amfibiekårens och svensk Marinens formella uppfattning 
avseende sin förmåga idag. 

- Försvarsmaktens förslag till fortsatt utveckling av den internationella 
förmågan. 

 
Del 3 SAMMANFATTNING AV ANALYSEN (se bild s.12) 
Här svarar jag på mina frågeställningar. 
Som analysverktyg för att svara på mina frågeställningar tar jag min 
utgångspunkt i Linds teori. 
 
Del 4 SLUTDISKUSSION (se bild s.12) 
Här kommer jag diskutera hur svenska amfibieförband kan utvecklas för att 
kunna genomföra internationella amfibieoperationer samt förslag på olika 
lämpliga förbandssammansättningar. 
 
 
Mina studier kommer att fokuseras kring två olika befintliga förband. 
De förband som studeras är; 

- Sverige – Amfibiekåren: Förband med goda nationella förmågor och 
med några internationella erfarenheter. Förbandet är av Brigads storlek. 

- Storbritannien – Royal Marines (UKRM): Lång tradition av 
marinkårsverksamhet med många internationella praktiska erfarenheter. 
Förbandet är av Brigads storlek. Intressant att studera med anledning av 
att förbandet har en luft- och sjötransportskapacitet samt har genomfört 
en större amfibieoperation i modern tid, Falklands 1982. 

 
Norge, kystjeagerkommando var föremål för analys men har valts bort med 
anledning av att Norge inte har kommet så långt ännu i sin utveckling av 
amfibieförband. Detta kommer att vara föremål för förslag till fortsatt 
forskning. 
 
Förutom befintliga doktriner och tidskrifter inom området så utgörs det 
empiriska underlaget av föreläsningar och seminarier av olika militära 
befattningshavare från Storbritannien och Sverige. Min bedömning är att dessa 
befattningshavare har god kunskap om det egna landets stridskrafter på 
operativ och strategisk nivå. 
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Är det några förmågor som svenska amfibieförband
bör utveckla för att kunna möta de övergripande
kraven som ställs i en internationell 
amfibieoperation i krig där behovet att genomföra
väpnad strid föreligger? Frågan besvaras i del 3. 

William S Lind 
Manöverteori  

Diskussion om behov av ett svenskt nytt förbandskoncept, ett svenskt 
”marinkårsförband” 

- Idé på ett lämpligt sammansatt förbandsinnehåll 
- Officerares och forskares uppfattningar 

Generella krav på 
förmågor i en 
amfibieoperation i ett 
historiskt perspektiv 

Brittiska UKRM och 
brittiska marinens 
formella uppfattning 
avseende sin förmåga 
idag.  

European 
Amphibious 
Initiative / EAI  

Vad är en 
amfibieoperation? 

- Är det några särskilda krav på insats, ledning och logistik i en
internationell amfibieoperation i krig där väpnad strid är i
fokus och har den svenska marinen dessa förmågor idag? 

- Är det några särskilda krav på utbildningen av förband som
skall delta i en internationell amfibieoperation i krig där
väpnad strid är i fokus och kan den svenska marinen möta
dessa krav? 
Frågorna besvaras i del 3.

- Svenska Amfibiekårens och svensk Marinens
formella uppfattning avseende sin förmåga
idag. 

- Försvarsmaktens förslag till fortsatt utveckling
av den internationella förmågan. 

Del 1 
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Del 2 



F Ö R S V A R S H Ö G S K O L A N
Major Lennart Borneklint 
ChP 02-04  

 
C-UPPSATS  

2004-06-04 

FHS 19 100:2023 
 

Sida 14 (50) 
   
 
 
1.7 Metod 
 
”Med metod avses ett vetenskapligt sätt att närma sig det ämne man skall 
skriva om och hur man ämnar behandla ämnet.”38 Metoden jag kommer att 
använda är en kvalitativ textanalys som jag använder i en iterativ process med 
en hermeneutisk arbetsgång där problemformuleringen förändras i takt med 
min analys om vad som är möjligt att rent empiriskt svara på. 
Jag har valt denna metod därför att den bäst tillgodoser mitt behov av att finna 
svar på min problemformulering och mina frågeställningar. Den kvalitativa 
textanalysen syftar till att utläsa kontexten i ett empiriskt material som därefter 
kan analyseras i ett bredare sammanhang ihop med övrigt källmaterial. Man 
kan säga att denna metod är särskild lämplig då helheten i texten antas vara 
något mer än summan av delarna.39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur: ”Den hermeneutiska spiralen vid problemformulering i 
forskningssammanhang”40

                                                 
38 Rolf Ejvegård, Vetenskaplig metod, Studentlitteratur Lund 2000, sid 29.  
39 Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson och Lena Wängnerud, 
Metodpraktikan, Elanders Gotab AB, Stockholm 2002, sid 233. 
40 Rolf Ejvegård, Vetenskaplig metod, Studentlitteratur Lund 2000, sid 21. 
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1.8 Avgränsning / Antaganden 
 

1.8.1 Avgränsningar 
 

• Studien omfattar endast dagens förmågor och doktriner vilket innebär 
att inga förband i ett framtidsperspektiv studeras. EU Battle Groups är 
sålunda inte föremål för analys. 

• Förbands praktiska erfarenheter studeras djupare endast från Falklands - 
kriget 1982. Övriga historiska erfarenheter studeras endast mer 
övergripande. Motivet är begränsat utrymme i denna uppsats. 

• Jag kommer endast att belysa förbands förmågor och doktriner 
avseende genomförande av amfibieoperationer. Andra operationer som 
t.ex. underrättelseoperationer eller markstridsoperationer är inte föremål 
för analys. 

• Jag kommer inte att belysa vilka förmågor som är lämpliga i så kallade 
peace support operations (PSO). Huvudfokus är förmågor i väpnad 
strid i samband med en amfibieoperation. 

• Jag kommer endast grovt belysa vilken betydelse andra förband, fartyg 
och flygförband, har i en amfibieoperation i syfte att kunna återspegla 
helheten. Särskilt belyser jag dock funktionerna ledning och logistik 
som kan organisatoriskt ligga utanför själva amfibieförbandet. Att jag 
fokuserar på att analysera endast amfibieförband beror på främst av 
utrymmesskäl i denna uppsats. 

• Linds teori avgränsas till de kapitel som Lind har skrivit som har direkt 
koppling till denna uppsats. 

• Empiriskt material har inhämtats fram till och med 5 april år 2004. 
Detta i syfte att kunna skapa tid för att enskilt dra slutsatser av det 
empiriska materialet före slutförandet av uppsatsen. 

 
1.8.2 Antaganden 

 
• Storbritanniens förmåga till att genomföra internationella 

amfibieoperationer antas har ökats sedan Falklandskriget 1982. 
• Läsaren antas vara väl insatt i militärt vanligt förekommande begrepp 

etc. 
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1.9 Teorianknytning 
 

1.9.1 Inledning 
 
Som teorianknytning har jag valt William S Lind Maneuver Warfare 
Handbook.41 
Denna teori uppfyller de två grundkraven för att vara en vetenskaplig teori. Det 
ena är att den skall kunna vara länken mellan problemet och frågeställningarna. 
Det andra är att teorin skall kunnas falsifieras.42 Teorin kommer att försökas 
falsifieras genom att teorin ställs mot Storbritanniens (GBR) förmåga då GBR 
är en av få nationer som har genomfört en amfibieoperation i modern tid, 
Falklands 1982. Lind ställs även mot de nödvändiga förmågor som är dragna 
av historiska erfarenheter. Linds teori försöks även falsifieras genom att ställas 
mot de förmågor som en framtida europeisk amfibisk samarbetsorganisation, 
EAI, har som minsta gemensamma nämnare för att kunna deltaga i EAI. 
   
I val av teori så har tre faktorer varit styrande; 

1. I min uppsats ska jag behandla vilka grundläggande förmågor som 
förband bör ha i en internationell amfibieoperation i krig där väpnad 
strid är i fokus. Detta är en viktig utgångspunkt vid val av 
teorianknytning. 

2. En annan central utgångspunkt är att vi i Sverige har valt att använda 
manöverteorier, manövertänkande, i vårt sätt att agera med militär 
medel.43  

3. Jag kommer att belysa krav på utbildning inför en amfibieoperation. 
I detta sammanhang ter sig en teori som tar sin utgångspunkt i 
manöverkrigföring i amfibieoperationer sig naturligt. William S Linds teorier i 
sin Maneuver Warfare Handbook gör just detta. Då min uppsats avhandlar 
förmågor i amfibieoperationer faller det väl in att använda William S Linds 
teori om manöverkrigföring. Lind har sedan 1970-talet haft och har fortfarande 
stort inflytande på manöverkrigföringen i USA, och hans tankar har fått 
fotfäste i Marinkåren vilket tydligt framgår av Marinkårens doktrin från 
1997.44 
Manöverteorin av William S Lind45 utgör mitt paradigm, mina glasögon, då jag 
tar min utgångspunkt vid analysen av olika förbands förmågor och olika 
länders operativa/strategiska doktriner. William S Linds teori om 
manöverkrigföring skall utgöra länken mellan problemformuleringen och mina 
                                                 

41 William S Lind, Maneuver Warfare Handbook, Westview Press Inc. Colorado/USA 
1985. 
42 Nils Gilje & Harald Grimen, Samhällsvetenskapernas förutsättningar, Daidalos AB, 
Göteborg 1992, sid 21-22. 
43 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, Fält & Hessler, Värnamo 2002, sid 81. 
44 Red Nils Marius Rekkedal och Arne Baudin FHS, Handbok Manöverkrigföring av 
William S Lind, Elanders Gotab 42745, Stockholm 2002, sid 5. 
45 William S Lind, Maneuver Warfare Handbook, Westview Press Inc. Colorado/USA 
1985. 
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frågeställningar där teorin skall hjälpa till att besvara frågorna. Jag kommer 
särskilt att använda Linds teori från kapitel 3 Teknik och organisation, kapitel 4 
Amfibieoperationer och kapitel 5 Utbildning och träning då dessa har störst 
spårbarhet i mina frågeställningar. 
Med detta som utgångspunkt anser jag att Linds teorier är ett utmärkt sätt att 
validera organisation och vilka förmågor ett förband bör ha i en 
amfibieoperation. 
 

1.9.2 William S Lind Maneuver Warfare Handbook 
 
William S Lind handbok i manöverkrigföring är skriven exklusivt för den 
amerikanska marinkåren av tre huvudskäl;46 

1. United State Marine Corps (USMC) har av tradition varit nyskapade 
och öppen för nya tankar. USMC var världsledande i att ta fram ett nytt 
amfibiekoncept under 1920- och 30-talet, vilket med framgång 
prövades under andra världskriget (VK2).  

2. USMC kommer troligtvis alltid tvingas att möta en till numerären större 
motståndare. För att lyckas med striden under dessa omständigheter så 
tvingas USMC att lämna utnötningskrigföring för att istället använda 
manöverkrigföring. Att aktivt försöka finna och slå mot  motståndarens 
kritiska sårbarheter istället för att stångas mot hans starka förband. 

3. Det är striden som är i fokus för USMC. Detta är inte alltid lika 
självklart i alla försvarsgrenar. 

Jag kommer nu att återge kontexten i de kapitel som jag i huvudsak kommer att 
använda som teoretisk anknytning i  min uppsats. 
 

1.9.2.1 Linds Kapitel 3 Teknik och organisation 
 

Insats 
Eldunderstöd47 
Eldunderstöd är meningslöst om det inte kommer vid rätt tidpunkt. Det är 
eldkraften som erövrar terrängen för att därefter kunna tas av infanteriet. I en 
amfibieoperation underlättas eldunderstödet genom användande av vertikala 
landningsplattformar, helikoptrar och attackplanet AV –8.  
I ett initialt skede är bristen av eget eldunderstöd från artilleri uppenbar och bör 
sålunda ersättas med flygburet understöd och eller eldunderstöd från fartyg. 
 

                                                 
46 William S Lind, Maneuver Warfare Handbook, Westview Press Inc. Colorado/USA 
1985, sid 2. 
47 Ibid, sid 31. 
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Mekanisering48 
Pansar- och mekaniserade enheter passar väl in i manöverkrigföringen. Men 
som alltid avgör uppgiften om de är lämpligt att använda mekaniserade enheter 
eller om det är lämpligare med vanligt infanteri. Det finns även ett 
”mellanting” som är under utveckling och det är lätt mekaniserat infanteri som 
är utrustade med Light Armored Vehicle, LAV.  
Med mekaniserade enheter möjliggörs förflyttningar på land som snabbt kan nå 
in på djupet av motståndarens gruppering. 
 

Logistik 
Logistik49 
För att logistiken skall bli effektiv måste den vara tillgänglig omedelbart vid 
främre stridande enheter.  
För detta erfordras rörliga transportmedel för mark- och lufttransport. 
 

1.9.2.2 Linds Kapitel 4 Amfibieoperationer 

 

Insats 
Allmänt50 
Amfibieoperationer har haft stor betydelse även i de senare årtiondena. 
Falklands 1982 och Persiska viken 1991 för att nämna några konflikter. Det 
som är gemensamt med alla amfibieoperationer är att de alltid är riskfyllda. 
Särskilt under senare år då modern vapenteknik medger hög precision och 
långa räckvidder. Detta blev tydligt under striderna vid Falklands 1982, där 
Argentinska enheter skadade och sänkte flera Brittiska örlogsfartyg. Även 
svårigheten att etablera ett brohuvud när motståndaren förfogar över 
mekaniserade/pansar förband är av avgörande betydelse. Det finns dock vägar 
att gå för att lyckas med en amfibieoperation. En väg är att använda 
manöverkrigföring. 
 
Rörlighet51 
En annan viktig framgångsfaktor är att landstiga spritt på flera platser istället 
för på bredden på en plats. Där motståndaren är svagast kraftsamlas enheterna i 
syfte att snabbetablera kontroll på land. Härvid spelar snabba transportmedel 
som svävare (LCAC) och helikoptrar av olika sorter, JVX (tiltrotorflygplan) 
med flera, en viktig roll.  
 

                                                 
48 William S Lind, Maneuver Warfare Handbook, Westview Press Inc. Colorado/USA 
1985, sid 32. 
49 Ibid, sid 34. 
50 Ibid, sid 36-37. 
51 Ibid, sid 37. 
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Underrättelser52 
Spaning är av stor vikt både mot kustområdet för landstigning men också i 
angränsande landområde för att få en bra lägesuppfattning och lokalisera 
fiendens svagheter. I det spaningsområde i vilket man vill nå framgång 
kraftsamlar man snabbt styrkor som kan nå ett avgörande. Härvid spelar åter 
snabba transportresurser i form av svävare och helikoptrar en avgörande roll. 
 
Bekämpning53 
Alla tillgängliga bekämpningsresurser måste komma till användning i en 
amfibieoperation. Dessutom underlättar det om man decentraliserar ledningen 
av artilleri, fartygsartilleri och luftunderstödsresurserna, särskilt i de inledande 
faserna av en amfibieoperation. Det är väldigt viktigt att man inte tänker 
”försvarsgrensvis” utan man alltid har ett ”joint” tänkande i att nå uppsatta mål.  

 

Ledning 
Ledning54 
Ledningsförhållanden har alltid varit en kritisk faktor vid amfibieoperationer. 
Alla bör verka för att skapa en enhetlig ledning för alla deltagande styrkor. Av 
särskild vikt är det ledningen medger en integrering av flottan, marinflyget, 
artillerienheter och logistik enheterna för att dessa skall kunna ge maximal 
effekt. Vidare bör ledningen möjliggöra ett snabbt skapande av nya 
kombinerade stridsgrupper som kan möta uppkomna situationer. Man skall 
kunna skapa behovssammansatta enheter där organisationen styrs av uppgiften. 

 

Logistik 
Logistik55 
Logistiken bör bygga på principen av ett framskjutet understöd av resurser. 
Logistiken bör vara rörlig där transportresurser skall finnas för att få fram 
underhåll i alla dimensioner. Genomförs i luften med flyg och helikoptrar, över 
hav med svävare och båtar och på land med splitterskyddande transportfordon. 

                                                 
52 William S Lind, Maneuver Warfare Handbook, Westview Press Inc. Colorado/USA 
1985, sid 37. 
53 Ibid, sid 39. 
54 Ibid, sid 38-39. 
55 Ibid, sid 39-40. 
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1.9.2.3 Linds Kapitel 5 Utbildning och träning56 
 
Utbildning och träning är mer än att bara lära ut kunskap och färdigheter. Det 
omfattar även en bred förankring av en kultur och dess uppkomst och på vilka 
principer den är grundad på. Riktig utbildning och träning skall leda till att ta 
bort alla fasta checklistor och skollösningar. Officeren bör öva i befattningar på 
två nivåer upp i syfte att få förståelse för hela systemets möjligheter och 
begränsningar. Ett viktigt inslag i chefsträningen är dubbelsidiga övningar, och 
detta på alla nivåer, grupp till bataljoner. 
Som i alla sammanhang skapar gemensamma övningar en ”vi” känsla som 
bygger på att man känner sina under -, sido – och överordnade. Detta skapar en 
tillit som behövs när man snabbt skall agera och utföra en order. 

                                                 
56 William S Lind, Maneuver Warfare Handbook, Westview Press Inc. Colorado/USA 
1985, sid 41-45. 
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1.10 Material och källkritik 
 

1.10.1 Otryckta källor 
 
Jag bedömer att de dokument/skrifter som kommer från regering och 
högkvarteret är mycket tillförlitliga då dessa är officiell information och har 
både en närhet och äkthet samt att innehållet är underbyggt av sakkunskap. 
Detsamma gäller för de mail som kommer från brigadgeneral Andersson och 
överstelöjtnant Sjölund. 
När det gäller Gen. Hägglunds tal i Sälen så kan detta tal innehålla en tendens 
att övertala oss svenskar om hur viktigt det europeiska samarbetet är ur hans 
personliga perspektiv. I övrigt gäller samma sak för Hägglund som övriga 
otryckta källor. 
 

1.10.2 Tryckta källor   
 
Jag bedömer att alla doktriner57, inklusive AJP 01, samt EAI har hög 
tillförlitlighet i alla avseenden. Äkthet, närhet med en hög grad av kunskap 
byggd på fakta samt utan att vara beroende av andra källor. 
 

1.10.3 Litteratur 
 
Lind har hög tillförlitlighet. Även avseende närhet då hans teorier används än 
idag i bl.a. USMC. Även mitt försök att falsifiera Linds teorin misslyckades. 
När det gäller Brigadier Thompsson, Clapp och Admiral Woodward så kan det 
finnas en tendens till att vinkla sin berättande version till sin egen fördel. I 
övrigt stor grad av tillförlitlighet. 
När det gäller Rekkedal, Ulfing och Kk Werner så är tillförlitligheten hög. Alla 
har lång erfarenhet i det dom skriver om och samtliga är fortfarande aktiva 
lärare vid en militär skola för högre officersutbildning, Försvarshögskolan. 
Artiklar har endast används i diskussionen och har sålunda inte haft någon 
påverkan i analysen. Godtagbar tillförlitlighet är min bedömning. 
 

1.10.4 Föreläsningar/Seminarier 
 
Alla föreläsningar och seminarier har hög tillförlitlighet. Alla har en närhet och 
har varit genomförda av officerare med god kunskap inom ämnet. Alla 
föreläsningar har även presenterats som det egna förbandets/landets formella 
uppfattning. Dock har även personliga uppfattningar framkommit och dessa har 
jag behandlat som just personliga ståndpunkter. 
 
                                                 

57 Den svenska marina doktrinen57 (MMO) är inte fastställd ännu, men utnyttjas i denna 
uppsats som den formella svenska doktrinen. Detta med anledning av att den skall inom 
kort fastställas och att arbetet med densamma har pågått i snart fem år. 
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2 Analys 
 
2.1 Inledning / Vad är en amfibieoparation? 
 
Innan jag analyserar vilka förmågor som krävs i en internationell 
amfibieoperation i krig där väpnad strid är i fokus så är det nödvändigt att 
analysera vad en amfibieoperation är. 
För att förstå vad som är föremål för analys så kommer jag först att redogöra 
för min definition av begreppet operation och operationskonst. Då själva 
begreppet operation och operationskonst är centralt för att förstå i vilket 
samanhang jag avser med förmågor i en amfibieoperation fördjupar jag mig i 
detta begrepp. 
 
Vad är en amfibieoperation? Det intressanta som jag vill analysera är om 
begreppet operation och operationskonst är en verksamhet som generellt är 
knutet till; 

- en viss ledningsnivå som oftast kan indelas i strategisk-, operativ- och 
taktisk nivå, 

- en viss förbandsstorlek på den militära enheten som utför operationen, 
- ett visst syftet med den militära verksamheten. 

Detta har en viss betydelse då jag vill analysera förmågor i en amfibieoperation 
och inte bara i amfibisk verksamhet. Amfibisk verksamhet kan vara en dykare 
som genomför en insats och förmågor till detta är inte min avsikt att analysera.  
 
Ordet, operation definieras olika, allt beroende på i vilket sammanhang ordet 
används. För att inte röra till det för mycket så avgränsar jag mig till ordets 
militära anknytning.58 
Jag avser att ge en bred bild på hur man kan definiera begreppet operation och 
operationskonst i syfte att påvisa omfattningen om begreppets innebörd. Jag 
avser ta mitt avstamp i den formella uppfattningen som gäller för 
Försvarsmakten idag. Den formella definitionen tar sig i uttryck i vår 
Militärstrategiska doktrin (MSD). 
 

 ”Operationer är militära insatser utförda av förband ur grund- eller 
insatsorganisationen på militärstrategisk, operativ och taktisk nivå.”59 
 

 I denna definition framgår ingen koppling till en ledningsnivå, 
förbandsstorlek eller syfte med operationen. Denna definition är intressant då 
en vanlig definition annars är att en operation syftar till att bidra till att uppnå 
strategiska mål.60  

                                                 
58 T.ex. ordet operation inom sjukvården har en helt annan betydelse än inom den militära 
verksamheten. 
59 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, Fälth & Hässler, Värnamo 2002, sid 103. 
60 Öv. Johan Rene FHS, Seminarium vid FHS, Stockholm 2003-11-27. 
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Vidare så skriver man i MSD att; 61 
 

 ”…operationskonst omfattar samordningen av taktisk verksamhet i större 
operationer inom ett operationsområde. På den operativa nivån klarläggs 
målen utifrån de överordnande militärstrategiska målen samt hur tilldelade 
medel, i form av stridskrafter, skall utnyttjas och samordnas i olika typer av 
större, främst gemensamma operationer. Operationskonsten utgör därmed 
länken mellan de militärstrategiska målen och de taktiska förband som skall 
verkställa insatser inom avdelade operationsområden.”  
 

Här har begreppet operationskonst en tydligare kopplig till vilken 
ledningsnivå, förbandsstorlek och vilket syfte den militära verksamheten 
skall ha. Men nu har det ingen större betydelse hur vi i FM definierar de olika 
begreppen så länge de hänger samman på ett logiskt sätt, och att begreppen tar 
sin utgångspunkt i begreppets historiska utgångspunkt.  
 
Det är mycket svårt att säga exakt vem som grundade ett begrepp, men man 
kan alltid försöka att finna en gemensam uppfattning hos olika västländer om 
vilka som anses vara grundare av begrepp. I väst så dominerar i huvudsak två 
militärteoretiker. Det är Carl von Clausewitz och Henri Jomini. Deras 
definitioner av operationskonst är följande;62 

- Jomini: Konsten att förflytta och samla stora styrkor i tid och rum för 
kraftsamling mot avgörande punkter och logistiken, medel/resurser, 
som medger att strategi och taktik kan genomföras. 

- Clausewitz: Oklar bild av strategi; inkluderar fälttåg och andra 
operativa aspekter, där strategin är konsten att vinna krig och taktik som 
konsten att vinna slag. 

Varken Clausewitz eller Jomini hade med begreppet operationskonst men 
andemeningen fanns med i deras verk.63 
Det som jag tolkar av dessa två militärteoretiker är att operationskonsten som 
företeelse är något som man utför för att sammanlänka det praktiska slaget med 
de strategiska målen. Att man inte talar om en särskild operativ nivå i sig har 
förmodligen sin grund i att dåtida fältherrar var både taktisk, operativ och i 
vissa fall även strategisk chef, jmf Napoleon Bonaparte.  
Dessa två militärteoretiker skriver att förbandsstorlek inte har någon direkt 
koppling till begreppet i sig. Men de skriver, som är viktigt för att förtydliga 
min teori om betydelsen av begreppens grundares definition, att 
operationskonst har en koppling till en verksamhet som är knuten till en viss 
ledningsnivå och till ett visst nivåindelat syfte. Det som förfaller logiskt för 
mig är att man idag låter definitionen av dessa begrepp vara i denna riktning. 
Om en nation har tre ledningsnivåer, strategisk-, operativ- och taktisk nivå, är 
det naturligt att det är på den operativa nivån som operationskonsten utövas. 
Hur gör vi då i Sverige, där vi har tre ledningsnivåer, taktisk-, operativ- och 

                                                 
61 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, Fälth & Hässler, Värnamo 2002, sid 70. 
62 Nils Marius Rekkedal, Professor vid FHS, Föreläsning vid FHS, Stockholm 2003-12-
08. 
63 Ibid. 
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militärstrategisk nivå, inom FM samt en överordnad politisk nivå, den 
strategiska nivån. Visst kan det bli så att den militärstrategiska nivån bedriver 
verksamhet inom ramen för operationskonst. Denna uppfattning delas av 
företrädare för den operativa staben, OPS/OPIL.64 
 
En stor gemensam nämnare för västländerna är militäralliansen NATO. I 
NATOs doktriner så försöker man ensa en gemensam uppfattning inom de 
områden som man anser är viktiga. Att tolka olika begrepp är ett sådant 
område. Detta är inte minst viktigt även för nationer som står utanför NATO, 
som t.ex. Sverige, då dessa nationer ofta tvingas att underordna sig under 
”NATO-paraplyet” i internationella operationer. I AJP 01 så innebär begreppet 
operation; 
 

 ”…en militär aktion eller genomförandet av en strategiskt, taktiskt, 
tjänstegrens, tränings eller administrativt militärt uppdrag; genomförandet av 
strid, förflyttning, understöd, anfall, försvar och rörelser som är nödvändiga för 
att nå målsättningarna med alla slag och fälttåg (fritt översatt).”65  

 
Här har, i likhet med MSD, inte operation någon direkt koppling till 
ledningsnivå och förbandsstorlek. Däremot har operation enligt AJP 01, till 
skillnad mot MSD, en koppling till syftet med verksamheten. Precis som 
militärteoretikerna Clausewitz och Jomini har. Operationskonst definieras som; 
 

 ”…skicklig framgruppering av militära styrkor för att uppnå strategiska och 
eller operativa mål genom utformningen, organiseringen, integreringen och 
utförandet av områdesknutna strategier, fälttåg, större operationer och slag 
(fritt översatt).”66  

 
Här är inte heller kopplingen gjord mot en viss ledningsnivå eller 
förbandsstorlek. Dock så kvarstår kopplingen mot syftet med verksamheten. 
 
Med hänsyn till begreppens ”grundare” och till det faktum att vi ser ett större 
internationellt engagemang i framtiden, där NATO är en betydande maktfaktor, 
så borde vi definiera både operation och operationskonst i form av vilket syfte 
som operationen har samt vilken ledningsnivå som operationskonsten utövas 
på. Inte blanda in förbandsstorlekar i definitionen. 
  
Med detta som utgångspunkt så kan en amfibieoperation utövas av; 

- ett förband, oavsett storlek, som har till uppgift att bidra till lösandet av 
operativa målsättningar, 

-  ett förband som leds på den operativa nivån. 

                                                 
64 Mj Mikael Frisell, J5/OPIL, Föreläsning vid OPIL, 2003-12-09. 
65 NATO UNCLASSIFIED, Allied Joint Doctrine AJP-01 (B), NATO 2001, sid Glossery-
8. 
66 Ibid, sid Glossery-9. 
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En amfibieoperation syftar till att; 
 

”…establish a landing force on a hostile shore in order either to 
prosecute further combat operations, or to capture a site for an 
advanced naval or air base, or, simply, to deny the use of an area 
to the enemy.”67  

 
Vilka förmågor och utbildning detta kräver är föremål för analys och särskilt 
inom tre områden, förmåga till insats, ledning och logistik i en 
amfibieoperation. 
 
 
2.2 Generella krav på förmågor i en amfibieoperation i ett 
historiskt perspektiv. 
 
Den amfibiska förmågan har funnits sedan urminnes tider. Redan under 
vikingatiden användes fartyg som transporterade trupp för att landstiga på 
främmande kust. Den första kända vikingaraiden genomfördes den 8 juni AD 
973 och sedan dess var amfibieoperationer vanligt förkommande ända fram till 
Normandernas invasion av de Brittiska öarna år 1066.68 Därefter kom en period 
som var fri från större amfibieoperationer. Det var först under andra 
världskriget som denna förmåga åter kom upp på den militära agendan. Det var 
främst USA som stod för utvecklingen av amfibieoperationskoncepten, och de 
koncept som togs fram under kampanjen i stilla havet ligger fortfarande till 
grund för dagens moderna krigföring för strid från havet mot land, 
amfibieoperationer.69 Den senaste renodlade amfibieoperationen genomfördes 
av britterna 1982 då Falklands återtogs.70 Nästa större ”amfibieoperation” som 
genomfördes var The Al Few Peninsula Operation som genomfördes utav 
brittiska 3.e Kommandobrigaden/Royal Marines (3.CdoBde). Denna 
”amfibieoperation” genomfördes i inledningen av kriget mot Irak i samband 
med USA och Storbritanniens invasion av Irak. Operationen startade den 20 
mars 2003 med en helikopterluftlandsättning. Inga styrkor landsattes från havet 
med båtar då Al Few halvön omges av långgrunda stränder. 3.CdoBde var 
utgångsgrupperade i Kuwait varifrån luftlandsättningen startade. Mot denna 
bakgrund så kan man enligt mitt förmenade diskutera om detta var en 
amfibieoperation eller inte. 

                                                 
67 Michael Clapp, Ewen Southby-Tailyour, Amphibious Assault Falklands, Orion Books 
Ltd, London 1997, sid 56.  
68 Lars Ulfving, Lärare FHS, Kompendium i underrättelsetjänst A:5 2000 – 
Amfibieoperationer – Principer, FHS Stockholm 2000-08-16, sid 4. 
69 Ibid. 
70 Ibid. 



F Ö R S V A R S H Ö G S K O L A N
Major Lennart Borneklint 
ChP 02-04  

 
C-UPPSATS  

2004-06-04 

FHS 19 100:2023 
 

Sida 26 (50) 
   
 
Enligt britterna själva så har det endast genomförts renodlade 
amfibieoperationer vid;71 

- Stilla havet 1944-45 
- Falklands 1982 
- Gulfen 1991 (som en avledande manöver) 

  
De största aktörerna som vidmakthåller och eller utvecklar sin förmåga till att 
genomföra  amfibieoperationer är USA, Storbritannien, Frankrike, 
Nederländerna, Italien, Spanien, Thailand, Indonesien samt Japan.72 Historiskt 
sett så har följande förmågor och resurser varit gränssättande vid en 
amfibieoperation;73  

- Tillgång på flyg- och sjötransportresurser. 
- Tillgång på marininfanteriförband, eller annan trupp som särskilt 

utbildats för uppgiften. 
- Lokal och temporär sjö- och luftöverlägsenhet måste skapas. 
- Snabbt ta och säkra ett brohuvud. Krav på brohuvudets storlek är att 

ingen indirekt eld skall kunna nå landstignings-/urlastningsplatser. 
- Snabbt (snabbare än försvararen) nå styrkeöverlägsenhet. 
- Underhållstransporter måste kunna genomföras under hela operationen. 

Dessa faktorer framkommer även väldigt tydligt som avgörande i Brigadier 
Julian Thompsons beskrivning av britternas återtagning av Falklands 1982.74 
Särskilt viktigt var det att uppnå ett lokalt luft- och sjöherravälde för att kunna 
lyckas med amfibieoperationen.75 
Historiska erfarenheter från Falklands avseende ledning i en amfibieoperation 
är att alla resurser som finns ute till havs bör vara under en styrkechef, 
Commander Amphibious Task Force (CATF), intill den tidpunkt som en 
landstyrka är etablerad i land och då kan en Commander Landing Force (CLF) 
ta over ledningen för markförbanden.76 CLF stöds då av CATF. 
USA har alltsedan andra världskriget satsat på att bygga upp den amerikanska 
marinkåren (USMC). En trend man kan se är utveckling av plattformar som går 
mot att snabbare och säkrare kunna förflytta trupp och materiel från hav mot 
land. För lufttransporter utvecklas tiltrotorflygplan typ MV 22 Osprey som kan 
landa och lyfta vertikalt. Idag används svävare flitigt för sjötransporter och 
dessa kan i framtiden kompletteras med snabba och sjögående Amphibious 
Armed Vehicle (AAV).77  

                                                 
71 Cdr Clive Murgatroyd Maritime Warfare Center, Föreläsning, Portsmouth UK, 2004-
03-31. 
72Lars Ulfving, Lärare FHS, Kompendium i underrättelsetjänst A:5 2000 – 
Amfibieoperationer – Principer, FHS Stockholm 2000-08-16, sid 4.  
73 Ibid, sid 5-6. 
74 Brigadier Julian Thompson, Com 3.CdoBde, No Picnic, Cassell & Co, London 2001, sid 
49-69. 
75 Admiral Sandy Woodward, Com South Atlantic Task Group, One Hundred Days, 
Harper Collins/Manufacturing Glasgow GRB, 1992, sid 234-249. 
76 Michael Clapp, Ewen Southby-Tailyour, Amphibious Assault Falklands, Orion Books 
Ltd, London 1997, sid 35, 49. 
77 Lars Ulfving, Lärare FHS, Kompendium i underrättelsetjänst A:5 2000 – 
Amfibieoperationer – Principer, FHS Stockholm 2000-08-16, sid 30-31. 
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2.3 The European Amphibious Initiative78 (EAI) formella krav på 
förmågor hos amfibieförband idag. 
 
EAI är ett militärt samarbetsavtal mellan Storbritannien, Nederländerna, 
Frankrike, Italien och Spanien där målsättningen är att Europa skall skaffa sig 
en bättre förmåga att genomföra större amfibieoperationer. Avtalet 
nedtecknades i Bryssel den 5 december 2000, och är giltig sedan dess.  
Syftet är att medlemsländerna skall öka sin interoperabelitet och att denna 
Europeiska amfibiestyrka skall kunna inordna sig under NATO struktur vid 
NATO ledda operationer.  Denna Europeiska amfibiestyrka skall bestå av 
amfibiefartyg, landstyrkor och understödjande helikopterresurser. Den för 
stunden bäst lämpade nationen avdelar chef och tar rollen som Commander 
Combined Amphibious Task Force (CCATF) och Commander Combined 
Landing Force (CCLF). Styrkebidrag är frivilligt och även utomstående 
nationer kan få bidra med resurser om dessa uppfyller vissa operativa krav. 
Följande kriterier ställs på deltagande nationella styrkor; 

- ha tillgång till amfibisk kapacitet/förmåga där kravet är att styrkan skall 
ha amfibiefartyg, landstyrkor och helikopterresurser, 

- amfibiestyrkan måste kunna ha förmåga till uthållighet i det aktuella 
operationsområdet, 

- ha tillgång till en integrerad ledningskapacitet vilket medger möjlighet 
till ledning av minst bataljons storlek med tillhörande fartyg och att 
styrkan skall vara regelbundet övad i denna roll. 

 
Var arbetsläget står idag avseende EAI är inte helt enkelt att svara på. Vid 
besök vid brittiska staber79 under mars 2004 så var många officerare osäkra på 
hur utvecklingen gick inom EAI. Däremot så var kunskapen något större vid 
NATO staben HQ NAVNORTH. Där påtalades det att utvecklingen inom EAI 
fortsätter men den ursprungliga målsättningen att Europa skulle kunna sätta 
upp en amfibiedivision blir förmodligen svår att uppnå, då detta skulle kräva 
samtliga tillgängliga amfibieförband i Europa idag.80 

                                                 
78The Minister of Defence of France, Italy, Netherlands, Spain and Great Brittan, The 
European Amphibious Initiative, Bryssel 2000- 12-05. Mail från Göran Malaise HKV, 2003-
12-15. 
79 Fleet Command Staff och Fleet battle Staff. 
80 Adm Brandt Chief of Staff / HQ NAVNORTH, Föreläsning, Northwood/UK, 2004-03-30. 
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2.4 Brittiska United Kingdom Royal Marines (UKRM) och 
brittiska marinens formella uppfattning81 avseende sin förmåga 
idag. 
 
Amfibieoperation är en del av vad som britterna benämner maritime power 
projection vilket även inkluderar etablerande kontroll till sjöss i syfte att kunna 
leverera effekt iland med amfibiska styrkor, marina flygstridskrafter, 
markmålseld och specialstyrkor.82 
 
Insats  
Storbritannien har en marin som består av hangarfartyg med egna 
flygstridskrafter (Sea Harrier), amfibiefartyg och marina helikoptrar, fregatter 
som är lämpliga för AAW (anti air warfare), AsuW (anti surface warfare) och 
ASW (anti submarine warfare). Vidare har man ubåtar som även kan verka 
mot markmål och minröjningsförband som kan säkerställa en minfri AOA 
(amphibious objective area). Till sist så har man en amfibieresurs, United 
Kingdom Royal Marines UKRM, som är av brigads storlek som både kan 
transporteras med båt, helikopter och på land med splitterskyddade fordon.83 
För spaning så har man en specialförband, Special Boat Squadron (SBS), som 
är väl lämpade att rekognosera tänkta landstigningsplatser (lst) och 
luftlandsättningsplatser (ll) inför en amfibieoperation. 
Befintliga resurser i stort idag för att genomföra en insats är;84 

- 3 Hangarfartyg85, 
- 2 Amfibiefartyg (LPH HNS Ocean, LPD HMS Albion), 
- 3 Cdo Brigade RM ( 4700 man inklusive logistikstöd) 
- Ca 30 Fregatter, 
- Ca 15 Ubåtar, 
- Ca 20 RFA (Royal Fleet Auxilliares). 

 
Ytterligare en LPD, HMS Bulwalk, levereras under år 2005, och fram till 2010 
så hoppas man på fyra LSD ”typ holländska Roterdam”.86 
Från 1989 har det brittiska försvaret fokuserat mot att ha expeditionsstyrkor 
och man kommer att utnyttja sjöbasering (seabasing) i större utsträckning för 
ledning, logistikstöd och insättande av markstridsförband.87 
Transportresurserna, som är i huvudsak svävare och helikoptrar, skall kunna 
transportera förband och underhåll från denna sjöbas ca 30 NM  (ca 50km) från 

                                                 
81 Med formell uppfattning avses förmågor som går att utläsa i nationens doktriner eller 
föreläsning om densamma och den till mig förmedlande uppfattningen som har givits av 
aktiva officerare i operativa/taktiska staber. 
82 Ministry of Defence, British Maritime Doctrine – BR 1806, second Edition, Her 
Majesty’s Stationary Office, Norwich 1999, sid 38. 
83 Ibid, sid 141-157. 
84 Cdr Phil Warwick/SO 1/N3 UK Fleet Command Staff, Föreläsning, Northwood UK, 
2004-03-30.  
85 Ca 16 Sea Harrier / Hangarfartyg idag.  
86 Cdr Mike Spiller Fleet Battle Staff, Föreläsning, Portsmouth UK, 2004-04-01. 
87 Cdr Clive Murgatroyd Maritime Warfare Center, Föreläsning, Portsmouth UK, 2004-
03-31. 
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kusten och ca 80 NM (ca 150km) in på land.88 RM skall vara en lätt och mobil 
styrka och skall kunna understödjas av fartygsartilleri på avstånd upp till 65 
NM, markmålsrobotar upp till 150 NM och attackflyg på minst 100 NM.89  
 
Ledning 
Storbritannien har en god förmåga i att leda större amfibieoperationer, ända 
upp till task force nivå. Detta grundar sig dels i tillgången till egna större 
fartyg, hangarfartyg och amfibiefartyg, som medger gruppering av en större 
stab ombord, samt även att brittiska marinen har tillgång till lämpliga 
sambands- och ledningsresurser.90 Del av personalen som bemannar 
förbandens staber kommer från Fleet Battle Staff (FBS) i Porthsmouth/UK vars 
personal är välövad inom ramen för en multinationell operation. I GBR så övar 
man regelbundet sina förband och varje år så genomför man en Versitile 
Maritime Traning (VMT) som är en försvarsgrensgemensam övning för 
förband och staber som har en uppgift inom den maritima arenan, t.ex. 
amfibieoperationer.91 Officerare ur RM går gemensamma skolor med 
officerare ur RN avseende utbildning hur att genomföra en amfibieoperation.92 
Ett nytt taktisk radiosamband (BOMAN) är under införande som har förmåga 
till krypterad sändning på större avstånd än det gamla, som bland annat 
användes under RM under Falklandskriget, med en räckvidd på ca 8 km.93  
Chefen för Storbritanniens marin (CinC Fleet) är tillika chef för NATOs norra 
marinkommando (Com NAVNORTH, motsv MCC nivån).94 
 
Logistik 
Den brittiska marinen har en organiserad sjöburen logistikresurs, Royal Fleet 
Auxiliary (RFA), vilken kan vid behov förstärkas med civila kontrakterade 
fartyg, Ship Taken Up From Trade (STUFT), vilket skapar en god förmåga att 
genomföra amfibieoperationer långt från Storbritannien.95 Tillgången på 
helikoptrar för lufttransport, splitterskyddade (Bvs 10) fordon för landtrasport 
och båtar för sjötransport finns. Storbritannien har som mål att i princip allt 
som skall fram till insatta förband skall kunna transporteras med helikoptrar.96 

                                                 
88 Cdr Rigby Maritime Warfare Center, Föreläsning, Portsmouth UK, 2004-03-31. 
89 Ibid. 
90 Ministry of Defence, British Maritime Doctrine – BR 1806, second Edition, Her 
Majesty’s Stationary Office, Norwich 1999, sid 141-157. 
91 Cdr F G R Gillanders, Föresläsning, Marine Warfare School HMS Collingwood, 
Portsmouth UK, 2004-03-31. 
92 Ibid. 
93 Ibid. 
94 Wing Cdr Ted Hill, Föreläsning, HQ NAVNORTH, Northwood UK, 2004-03-30. 
95 Ministry of Defence, British Maritime Doctrine – BR 1806, second Edition, Her 
Majesty’s Stationary Office, Norwich 1999, sid 83-84, 141-157. 
96 Mj Richard Deger, Biträdande Militärattaché i London, Föreläsning om brittiska 
försvaret, Svenska Ambasaden i London, 2004-03-29. 
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2.5 Falsifiering av Linds teori i förhållande till resultat i 2.2-2.4. 
 

2.5.1 Insats 
 
Förmågor97  \ 1-3    
Linds Teori   

1. Historiskt 2. EAI 3. GBR 

1.Spaningsresurer 
mot kust och 
angränsande 
landområden. 
2 Eldunderstöd i 
rätt tid från 
fartyg/helikoptrar
/flygplan då 
avsaknad av 
landgrupperat 
artilleri före lst/ll. 
3. Snabba 
transportmedel 
(svävare/hkp) 
som kan 
landstiga/ 
luftlandsätta på 
flera platser 
samtidigt alt. 
snabbt kunna 
byta 
kraftsamlingsrikt
ning. 
4. Inf/mek 
förband som 
snabbt kan nå in 
på djupet 

1. Tillgång på 
flyg och 
sjötransportresurs
er. 
2. Lokal och 
temporär sjö- och 
luftöverlägsenhet 
3. Snabbt ta och 
säkra ett 
brohuvud och 
snabbt nå 
styrkeöverlägsen
het. 
4. Tillgång på 
marininfanteri 
eller annan trupp 
som är utbildad 
för uppgiften. 

 

1. Tillgång till 
amfibiefartyg. 
2. Tillgång till 
helikoptrar. 
3. Tillgång till 
landstyrkor. 

1. SBS enheter 
kan spana mot 
kust och 
angränsande 
områden. 
2. Tre 
hangarfartyg med 
eget organiserat 
marinflyg som är 
lämpade för att 
bekämpa 
markmål, samt 
tillgång till 
fartygsartilleri 
och 
markmålsrobot 
från ubåt. 
3. Två 
Amfibiefartyg 
som har egna 
(RM) helikoptrar 
ombord.  
4. 3.Cdo Brigade 
RM 

Skillnad mot 
Lind 

Inget avgörande. 
 

Saknar vissa 
delar. Orsak kan 
vara att  EAI krav 
även för 
förmågor i PSO. 

Inget. 

Tabell: Falsifiering av Linds teori i förhållande till resultat i 2.2-2.4. 

                                                 
97 Förmågor för att kunna genomföra internationella amfibieoperationer i krig med väpnad 
strid i fokus. 
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2.5.2 Ledning 
 

Förmågor98  \ 1-3    
Linds Teori   

1. Historiskt 2. EAI 3. GBR 

1. En enhetlig 
ledning för alla 
deltagande 
styrkor. 
2. Särskild vikt är 
integrerad 
ledning mellan 
flottan, 
marinflyget, 
artillerienheter 
och logistik 
enheterna för att 
kunna skapa 
maximal effekt. 
3. Kunna leda 
nyskapade 
kombinerade 
stridsgrupper. 
 

1. Alla styrkor bör ha 
en gemensam ledning 
så länge alla styrkor 
är ute till havs. När en 
landstyrka har 
etablerats i land så 
kan en ledning av 
dessa etableras i land 
och stödjas med 
resurser från havet. 

1. Tillgång till en 
integrerad 
ledningskapacitet 
vilket medger 
ledning av minst 
bataljons storlek 
med tillhörande 
fartyg. 

1. Har lämpliga 
ledningsplattform
ar, hangar- och 
amfibiefartyg, 
och ett NATO 
kompatibelt 
lednings- och 
sambandssystem. 
2. Personalen 
från alla styrkor 
som deltar i en 
amfibieoperation 
är samövade. 

Skillnad mot 
Lind 

Inget avgörande. Inget avgörande. 
Det som saknas 
är kopplingen 
mot understöds-
förband typ 
artilleri- och 
flygförband. Åter 
– EAI är även 
krav för PSO. 

Inget. 

Tabell: Falsifiering av Linds teori i förhållande till resultat i 2.2-2.4. 

                                                 
98 Förmågor för att kunna genomföra internationella amfibieoperationer i krig med väpnad 
strid i fokus. 
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2.5.3 Logistik 
 

Förmågor99  \ 1-3    
Linds Teori   

1. Historiskt 2. EAI 3. GBR 

1. För att 
logistiken skall 
vara effektiv så 
måste den vara 
tillgänglig 
omedelbart vid 
främre stridande 
enheter. 
2. Logistiken bör 
vara rörlig med 
transportresurser 
i alla tre 
dimensionerna. 

1. 
Underhållstransporter 
måste kunna 
genomföras under 
hela operationen. 

1. Amfibiestyrkan 
måste kunna förmåga 
till uthållighet i det 
aktuella 
operationsområdet. 

1. Har förmåga 
till genomföra 
strategiska 
transporter till 
operations-
området samt 
resurser till att 
transportera 
logistikresurser 
inom operations-
området i alla tre 
medier. 

Skillnad mot 
Lind 

Inget. Inget avgörande. 
Saknar dock 
inriktning hur 
logistiken skall 
fram. 

Inget. 

Tabell: Falsifiering av Linds teori i förhållande till resultat i 2.2-2.4. 
 

2.5.4 Utbildning 
 
Förmågor100  \ 1-3   
Linds Teori   

1. Historiskt 2. EAI 3. GBR 

1.Viktigt att öva i 
olika befattningar 
för att få 
förståelse för hela 
systemets 
möjligheter och 
begränsningar. 
2. Viktigt med 
dubbelsidiga 
övningar på alla 
nivåer. 

1. Viktigt med 
tillgång till 
marininfanteri eller 
annan trupp som 
särskilt är utbildats för 
uppgiften. 
 

1. Viktigt med 
regelbundna övningar.

1. Övar varje år 
att genomföra 
amfibie-
operationer. 

Skillnad mot 
Lind 

Inget. Inget. Inget. 

Tabell: Falsifiering av Linds teori i förhållande till resultat i 2.2-2.4. 
 

                                                 
99 Förmågor för att kunna genomföra internationella amfibieoperationer i krig med väpnad 
strid i fokus. 
100 Förmågor för att kunna genomföra internationella amfibieoperationer i krig med 
väpnad strid i fokus. 
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2.5.5 Slutsats 
 

Linds teori håller i allt väsentligt. Denna teori är lämplig att fortsatt ha som 
analysverktyg när jag skall studera den svenska marinens formella uppfattade 
förmåga till att genomföra en internationell amfibieoperation i krig med väpnad 
strid i fokus. 
 
2.6 Svenska Amfibiekåren (AmfK) och svenska marinens 
formella uppfattning101 avseende sin förmåga idag. 
 
Insats 
För att en amfibieoperation skall lyckas krävs det att man etablerar kontroll till 
sjöss och i luften inom det område som ofta benämns amphibious objective 
area (AOA). Här har den svenska marinen resurser för att etablera kontroll till 
sjöss. Med hänsyn till antalet av och storleken på fartygen så kan detta 
genomföras endast inom en begränsad tid och yta. I ett inledande skede är våra 
svenska ubåtar väl lämpade att utnyttjas för specialoperationer, spaning och 
insättande av attackdykare som kan rekognosera angränsande landområde.102 
Våra svenska korvetter är väl lämpade att upprätthålla en maritim närvaro 
vilket är en förutsättning om man skall etablera kontroll till sjöss.103 De 
svenska minröjningsfartygen är att viktigt element i insatsstyrkorna speciellt 
vid framskjutna havskontrollsoperationer före en landstigning.104 Många anser 
att våra minkrigsförband är världsledande avseende minsökning och 
minröjning i grunda hav.  
Att genomföra operationer på grunda hav skiljer sig ifrån operationer på djupa 
hav. 
 

”Grunda hav (shallow waters) är havsområden där vattendjupet är mindre än 
200 m (100 fathoms). Detta för med sig en hel del begränsningar. Bl.a. kan 
detta innebära risk för minfara från bottenavståndsminor, det påverkar 
ubåtars uppträdande och ställer utomordentligt höga krav på både personal 
och materiel vid ubåtsjakt.”105 
 

Det som är gränssättande för den svenska marinen i att etablera kontroll i ett 
AOA är dels vår lilla numerär i antal enheter som i sin tur avgör vilken storlek 
vi kan kontrollera samt att vi har en begränsning i att kunna säkra kontrollen i 
luften. Enligt vårt marintaktiska kommando är just bristen av ett medel - 
räckviddigt luftvärn en av våra allvarligaste brister i att kunna genomföra en 

                                                 
101 Med formell uppfattning avses förmågor som går att utläsa i nationens doktriner eller 
föreläsning om densamma och den till mig förmedlande uppfattningen som har givits av 
aktiva officerare i operativa/taktiska staber. 
102 Försvarsmakten/MTK, Marin Doktrin och maritima operationer- Provisorisk utgåva 
för 2003 (MMO 03), Berga 2002-12-19, sid 56. 
103 Ibid, sid 55. 
104 Ibid, sid 56. 
105 Kk Christoffer Werner FHS KVI/Marin, Den blå boken, FMLOG ServE Sthlm C ToD 
2002, sid 68. 
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multinationell operation.106 Vidare är våra fartygsenheter relativt små vilket 
även innebär en begränsad uthållighet i operationsområdet. Detta bör man 
beakta inför en amfibieoperation. Men en allvarligare brist i att kunna 
genomföra en amfibieoperation ligger i att få dit rätt resurs som kan etablera ett 
brohuvud. Det enda praktiska sättet att överföra större volymer för att kunna 
göra en insats, ta ett brohuvud, är med större sjötransportsresurser.107 Denna 
transportresurs bör möjliggöra en urlastning ute till havs då själva syftet med 
att ta ett brohuvud är just att säkerställa en urlastning och styrketillväxt på land. 
Denna förmåga har inte Sverige idag.  
 

”Sverige inte behöver äga transportresurserna för att ta oss till 
missionsområdet. Det är fullt tillräckligt att på andra sätt 
säkerställa tp-kapacitet. (Britterna åkte lyxkryssare till 
Falklandsöarna).”108 
 

Vidare bör brohuvudet vara säkert vilket innebär att om man skall ha kontroll 
över en större landyta, så krävs någon form av splitterskyddade 
landtransportfordon. När det gäller de svenska amfibieförbanden så är de 
framtagna för att verka i en svensk kustzon109 där förbandets styrka ligger i den 
rörlighet som amfibieförbandet har med sina stridsbåtar. I detta område är 
amfibieförbandet utbildat för att kunna strida mot både sjö- och markmål.110 
Denna utbildning genomförs även med dubbelsidiga övningar. 
 

”Den svenska amfibiebataljonen eller ATUn111 besitter förmågor 
som är fullständigt tillräckliga för att på ett bra sätt delta i en 
internationell amfibieoperation där väpnad strid är i FOKUS.”112 
 

Det finns dock några saker som ytterligare kan förbättras. Detta är;113 
- Förmåga till att kunna leda NGS (naval gunfire support) och CAS 

(close air support). Här är det önskvärt med en god och robust förmåga. 
Detta ställer också krav på samband (samband kommenteras i en senare 
punkt). 

- Möjligen egen understödsförmåga dvs något i stil med AMOS114, men 
notera att detta krav är starkt underordnat kravet på förmåga att leda eld 
med andra förband. 

                                                 
106 Kk Jonas Carlsson M3/MTK, Föreläsning vid MTK, 2004-02-03. 
107 Försvarsmakten/MTK, Marin Doktrin och maritima operationer- Provisorisk utgåva 
för 2003 (MMO 03), Berga 2002-12-19, sid 53. 
108 BrigGen Bengt Andersson C MTK, Svar på mail, 2004-04-05. 
109 Kustzon det omfattar det område där hav möter land. Detta område karaktäriceras av 
skärgård,  floddeltan och öppen kust. Hur långt området sträcker sig in på land är 
varierande och bör framgå i ställd uppgift.  
110 För strid mot sjömål används robot 17 med en räckvidd av 7 km och minsystem M9 
och för strid mot markmål används 8 cm granatkastare med en räckvidd på 6 km. 
111 ATU Amphibious Task Unit. 
112 BrigGen Bengt Andersson C MTK, Svar på mail, 2004-04-05. 
113 Ibid. 
114 AMOS Advanced Mortar System. 
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- Splitterskyddade båtar. Splitterskyddade båtar är ett krav, vilket innebär 
att om den föreslagna styrkan skall utökas, måste även dessa båtar 
splitterskyddas. 

-  Fordon. Vi bör kräva att förbandet kan flytta sig på land i 
splitterskyddade fordon (amfibiska?). Kan detta genomföras tar ATU 
motsv., ett stort steg framåt och blir verkligen eftertraktat. 

Amfibieförbandet är inte dimensionerat att möta en mekaniserad motståndare 
bl.a. beroende på avsaknaden av splitterskyddade fordon som kan skapa en 
landrörlig förmåga. 
 
Ledning 

”Här anser jag att dagens brister i den svenska (utlandsstyrkans) 
insatsorganisation vara störst. Vi bör skaffa sambands medel så 
att gruppchefen kan hålla kontroll på sin grupp, plutonchefen på 
sina grupper etc. Detta gäller inte enbart amfibieorganisationen, 
utan hela insatsförsvaret. 
Vi måste också kunna leda in eld från alla partners i missionen. 
Slutligen bör vi, för att få en central roll i en mission ha ett (bra) 
FoF-system115 t.ex. om vi har med oss luftvärn för egenskydd.”116 
 

Svenska marinen saknar idag ett interoperabelt ledningssystem. Bristen i 
ledningssystemet ligger i att kunna överföra krypterat tal och datainformation 
till andra marina nationer.117 I MMO så skrivs det att marinen har 
ledningskapacitet att leda varierade insatser och kan bidra till kraftsamling till 
lands.118 I dag har vi en förmåga till att leda förband på task group nivå i en 
amfibieoperation från en fartygsplattform, HMS VISBORG.119 Detta var 
åtminstone marinens vision fram tills idag. Nu diskuteras det att HMS 
VISBORG endast skall kunna leda en svensk task unit (TU).120 Med dagens 
avdelade marina registerförband till internationell insats lär inte Sverige kunna 
sätta upp en egen nationell task group (TG). En TG i en multinationell 
operation lär bli större än det svenska bidraget vilket ger vid handen att vi, vår 
marin, endast kan bidra med en liten del i en TG, en TU.121 Och i en 
multinationell TG kan HMS VISBORG inte utgöra ledningsplattform beroende 
på bristen i tillgången på rätt ledningsteknik, NATO kompatibelt gränssnitt 
samt tillgång till satellit samband.122 En annan ledningsbrist i en 
amfibieoperation är tillgången till splitterskyddade ledningsfordon som kan 
utöva ledning efter en landstigning. 
                                                 

115 FoF Friendly or Fo (“vän eller fiende”). 
116 BrigGen Bengt Andersson C MTK, Svar på mail, 2004-04-05. 
117 Inom NATO är LINK 11 minsta gemensamma krav. Många nationer har även LINK 22 
som standard. 
118 Försvarsmakten/MTK, Marin Doktrin och maritima operationer- Provisorisk utgåva 
för 2003 (MMO 03), Berga 2002-12-19, sid 38. 
119 MTK/M4, Telefonsamtal, 2004-01-28. 
120 Kk Jonas Carlsson M3/MTK, Föreläsning vid MTK, 2004-02-03. 
121 Task Force (TF) omfattrar hela operationsstyrkan vilket indelas i två eller flera Task 
Group (TG). Varje TG indelas i två eller flera Task Unit (TU) som i sin tur indelas i flera 
Task Element (TE). Ett TE består av minst ett fartyg med egen uppgift.  
122 Kk Jonas Carlsson M3/MTK, Föreläsning vid MTK, 2004-02-03. 
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Logistik 
I den svenska marinen ingår logistiskenheter som medför att marina förband 
får en god självständighet och uthållighet i en internationell operation.123 Detta 
möjliggörs då vi har två lämpliga logistikfartyg, HMS VISBORG och HMS 
TROSSÖ.124 Idag finns en forward nation support unit (FNSU) i våra 
registerförband med en personalstyrka av ca 30 personer.125 Här ingår även 
några verkstads- och kontorsconteinrar. Detta logistikstöd gäller inte för alla 
marina enheter. För amfibieförbanden finns inget avdelat stödfartyg.  
 
 
2.7 Försvarsmaktens förslag till fortsatt utveckling av den 
internationella förmågan. 
 

”Grunden för det militära försvaret är förmågan till väpnad strid”126   
 
Detta är Försvarsmaktens formella ståndpunkt avseende det svenska försvarets 
utveckling.  
 

”Härvidlag är den av statsmakterna fastställda inriktningen att det i huvudsak 
är de resurser som erfordras för Försvarsmaktens nationella uppgifter, 
inklusive förmåga till väpnad strid på längre sikt, som skall nyttjas för såväl 
nationella som internationella uppgifter.”127 

 
Min tolkning är att på kort sikt skall våra, Försvarsmaktens, resurser till största 
del inte användas för väpnad strid internationellt. Inriktningen att genomföra 
väpnad strid med Försvarsmaktens samlade resurser internationellt, är något 
som kommer att verkställas först på längre sikt. 
 
Insats 
Det närmsta vi kommer förmåga till väpnad strid ligger inom ramen för 
Försvarsmaktens förmåga till insats i så kallade fredsframtvingande 
operationer, peace enforcement (PE) operations. Här kan förmåga till att 
genomföra väpnad strid föreligga som en sista utväg till att separera stridande 
parter. Syftet är inte att slå någon motståndare och tvinga någon statsmakt att 
ge upp. Försvarsmaktens resurser skall kunna bidra i PE operationer inom 
Europa under EU befäl och globalt under NATO befäl.128 Försvarsmaktens 
förslag till förband som skall kunna avdelas för dessa uppgifter är en 
mekaniserad bataljon modell 90 (Mekbat 90 I).129Amfibiestridsgrupp är 

                                                 
123 Försvarsmakten/MTK, Marin Doktrin och maritima operationer- Provisorisk utgåva 
för 2003 (MMO 03), Berga 2002-12-19, sid 53. 
124 MTK/M4, Telefonsamtal, 2004-01-28. 
125 Kk Jonas Carlsson M3/MTK, Föreläsning vid MTK, 2004-02-03 
126 HKV skrivelse 23 383: 63305, Försvarsmaktens förslag till fortsatt utveckling av den 
internationella förmågan – Bilaga 15, HKV 2003-02-28, sid 20. 
127 Ibid. 
128 Ibid, sid 23. 
129 Ibid, sid 29. 
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föremål endast för fortsatt utveckling för att eventuellt vara aktuell för 
internationell insats. 130 Den svenska luftburna bataljonen är under 
förbandsutvecklingsstadiet och är således inte föremål för diskussion ännu. 
Försvarsmakten skall även utreda förutsättningarna till att ställa 
snabbinsatsförband till förfogande inom ramen för EU/NATO.131 
Avseende träning och utbildning i att genomföra väpnad strid så säger man att 
det; 

”…förutsätter ständig träning av personal i förband och 
ledningsorganisationen, i synnerhet inför konflikter med högre intensitet.”132  
 

För snabba insatser som kräver strategiska transportresurser så bör ett förbands 
volym vara minsta möjliga i förhållande till vad operationen kräver. Detta 
beror på att tillgången på strategiska transportmedel är begränsade.133  
 
Ledning 
I fredsframtvingande operationer (PE) är kravet högt på interoperabilitet och då 
främst på skydd av personal samt realtidsöverföring av information.134 
Även utnyttjandet av NATO standarder är av avgörande betydelse för 
framgång.135 

”Vid övergången från traditionellt hotstyrt invasionsförsvar till ett 
förmågestyrt insatsförsvar är det av väsentlig betydelse att tillskapandet av det 
nätverksbaserade försvaret (NBF) går i takt med den internationella 
utvecklingen inom området och att svenska särlösningar som minskar vår 
interoperabilitet undviks.”136   

 
Logistik 
I de förband som är anmälda i olika EU och NATO register finns det vissa 
begränsningar i logistikhänseende. För Mekbat 90I så erfordras ytterligare 
personal och materiel inom underhållsfunktionen och då främst för transporter 
inom förbandet och förrådsställning av reservdelar, vatten och 
förnödenheter.137 Kvantitet framgår ej men det formuleras på ett annat sätt. 

 
”Resurser skall kunna avdelas för alla operativa skeden i en operation och 
med avlösning av utvalda resurser medge en uthållighet om mer än ett år.”138 

 

                                                 
130 HKV skrivelse 23 383: 63305, Försvarsmaktens förslag till fortsatt utveckling av den 
internationella förmågan – Bilaga 15, HKV 2003-02-28, sid 31. 
131 Ibid, sid 26. 
132 Ibid, sid 21. 
133 Ibid, sid 12. 
134 HKV skrivelse 23 383: 63305, Försvarsmaktens förslag till fortsatt utveckling av den 
internationella förmågan – Underbilaga 15.4, HKV 2003-02-28, sid 9. 
135 Ibid. 
136 HKV skrivelse 23 383: 63305, Försvarsmaktens förslag till fortsatt utveckling av den 
internationella förmågan – Bilaga 15, HKV 2003-02-28, sid 22. 
137 HKV skrivelse 23 383: 63305, Försvarsmaktens förslag till fortsatt utveckling av den 
internationella förmågan – Underbilaga 15.4, HKV 2003-02-28, sid 9. 
138 HKV skrivelse 23 383: 63305, Försvarsmaktens förslag till fortsatt utveckling av den 
internationella förmågan – Bilaga 15, HKV 2003-02-28, sid 4. 
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2.8  Analys av Linds teori i förhållande till resultat i 2.6-2.7 
 

2.8.1 Insats 
 
Förmågor139  \ SVE               
Linds Teori   

Marinens 
formella 
uppfattning 

Försvarsmaktens 
förslag till 
utveckling 

1.Spaningsresurer mot kust och 
angränsande landområden. 
2 Eldunderstöd i rätt tid från 
fartyg/helikoptrar/flygplan då 
avsaknad av landgrupperat artilleri 
före lst/ll. 
3. Snabba transportmedel 
(svävare/hkp) som kan landstiga / 
luftlandsätta på flera platser samtidigt 
alternativt snabbt kunna byta 
kraftsamlingsriktning. 
4. Inf/mek förband som snabbt kan nå 
in på djupet 

1. Har specialförband, 
attackdykare, som är 
lämpade för att spana i 
kust och angränsande 
landområden. 
2. Saknar egen 
markmålskapacitet. 
Har endast egna 
granatkastare med 6 
km räckvidd.  
3. Har snabba båtar för 
sjötransport. Saknar 
egna helikoptrar för 
lufttransport. 
4. Har amfibieförband, 
saknar dock egna 
splitterskyddade fordon 
för att nå in på djupet. 

1. Amfibiestridsgrupp är 
endast föremål för fortsatt 
utveckling till att vara 
aktuell för internationell 
insats. 
2. Endast ett mekaniserat 
förband är idag tillgängligt 
för internationell insats 
med väpnad strid. 
3. Luftburen bataljon är 
under utveckling. 

Skillnad mot Lind Saknar förmåga 
till lufttransport, 
landtransport samt 
förmåga till 
markmåls-
bekämpning från 
havet/luften. 

Stora. Börjar dock  
närma sig Lind 
avseende 
lufttransportsförmåga.  

Tabell: Falsifiering av Linds teori i förhållande till resultat i 2.6-2.7.

                                                 
139 Förmågor för att kunna genomföra internationella amfibieoperationer i krig med 
väpnad strid i fokus. 
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2.8.2 Ledning 
 
Förmågor140  \ SVE     
Linds Teori   

Marinens formella uppfattning Försvarsmaktens 
förslag till 
utveckling 

1. En enhetlig 
ledning för alla 
deltagande styrkor. 
2. Särskild vikt är 
integrerad ledning 
mellan flottan, 
marinflyget, 
artillerienheter och 
logistik enheterna för 
att kunna skapa 
maximal effekt. 
3. Kunna leda 
nyskapade 
kombinerade 
stridsgrupper. 
 

1. Saknar idag ett NATO kompatibelt 
ledningssystem/  krypterat 
sambandssystem. 
2. Har endast ledningsplattform för en 
begränsad styrka till sjöss (TU). 
3. Begränsning i att realtidsöverföra 
information från högsta nivå (TF) ner till 
enskilda grupper i land. 

1. Höga krav på ett 
ledningssystem 
avseende 
interoperabilitet samt 
krav på 
realtidsöverföring av 
information. 
2. Ett närverksbaserat 
försvar (NBF) är 
under utveckling. 

Skillnad mot Lind Stora. Här är den svenska marinens 
största utmaning i ledet att bli 
interoperabla med andra nationer/ 
NATO. 

Stora. Dock rätt 
inriktning på 
fortsatt 
utveckling. 

Tabell: Falsifiering av Linds teori i förhållande till resultat i 2.6-2.7. 
2.8.3 Logistik 

 
Förmågor141  \ SVE     
Linds Teori   

Marinens formella uppfattning Försvarsmaktens 
förslag till 
utveckling 

1. För att logistiken 
skall vara effektiv så 
måste den vara 
tillgänglig 
omedelbart vid 
främre stridande 
enheter. 
2. Logistiken bör 
vara rörlig med 
transportresurser i 
alla tre 
dimensionerna 

1. Har logistik resurser för fartygsförband.
2. Saknar större logistik resurser för att 
understödja landförband. 
3. Saknar helikoptrar för lufttransport. 

1. Finns idag 
begränsningar 
avseende logistik 
resurser för förband 
till internationell 
tjänst. 
2. Har målsättning att 
skapa logistik 
resurser för att medge 
en uthållighet om mer 
än ett år i ett 
operationsområde. 

Skillnad mot Lind Saknar ett utvecklat logistikstöd för 
landförband. 

Stora. Har dock 
ambitioner i rätt 
riktning. 

Tabell: Falsifiering av Linds teori i förhållande till resultat i 2.6-2.7. 
                                                 

140 Förmågor för att kunna genomföra internationella amfibieoperationer i krig med 
väpnad strid i fokus. 
141 Förmågor för att kunna genomföra internationella amfibieoperationer i krig med 
väpnad strid i fokus. 



F Ö R S V A R S H Ö G S K O L A N
Major Lennart Borneklint 
ChP 02-04  

 
C-UPPSATS  

2004-06-04 

FHS 19 100:2023 
 

Sida 40 (50) 
   
 
 

2.8.4 Utbildning 
 
Förmågor142  \ SVE    
Linds Teori   

Marinens formella uppfattning Försvarsmaktens 
förslag till 
utveckling 

1.Viktigt att öva i 
olika befattningar 
för att få förståelse 
för hela systemets 
möjligheter och 
begränsningar. 
2. Viktigt med 
dubbelsidiga 
övningar på alla 
nivåer. 

1. Amfibieförbanden är utbildade för att 
strida mot sjö- och markmål i svensk 
skärgård och kustzon. Denna utbildning 
genomförs även med dubbelsidiga 
övningar. 

1. Att kunna 
genomföra väpnad strid 
kräver en ständig 
träning av personal i 
förband och 
ledningsorganisationen. 

Skillnad mot Lind Övar i enlighet med Lind men övar 
inte i att genomföra internationella 
amfibieoperationer med väpnad 
strid i fokus. 

Inget. 

Tabell: Falsifiering av Linds teori i förhållande till resultat i 2.6-2.7. 
 
 

2.8.5 Slutsats 
 

Den svenska marinen har ett behov att utvecklas mot att kunna möta det krav 
på förmågor som Linds teori står för avseende förmåga till att genomföra en 
internationell amfibieoperation i krig med väpnad strid i fokus. 
Man kan dock se att den svenska Försvarsmakten har en ambition till att 
eventuellt i framtiden nå ända fram i detta avseende. 

                                                 
142 Förmågor för att kunna genomföra internationella amfibieoperationer i krig med 
väpnad strid i fokus. 
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3 Sammanfattning av analysen 
 
3.1 Inledning 
 
Linds teori håller och i den framgår det vilka övergripande förmågor som krävs 
för att lyckas med att genomföra en internationell amfibieoperation i krig där 
väpnad strid är i fokus. Om förband skall delta i en sådan operation måste man 
säkerställa att förbandet antingen själv har förmågan alternativt att någon 
allierad har denna förmåga. Idag säger den högsta svenska befattningshavaren i 
Sverige, ÖB, att grunden för Försvarsmakten är förmågan till att kunna 
genomföra väpnad strid. Samtidigt så säger ÖB att våra insatsförband skall 
kunna verka både nationellt som internationellt. Det finns många typer av 
operationer varav amfibieoperationer är en.  
 
3.2 Vad är en amfibieoperation? 
 
En amfibieoperation syftar till att etablera en landstyrka på en fientlig strand i 
syfte att antingen genomföra fortsatta operationer på land, eller för att säkra en 
militär flott- eller flygbas, eller att förneka att fienden kan använda ett visst 
område. 
En amfibieoperation utövas av; 

- ett förband, oavsett storlek, som har till uppgift att bidra till lösandet av 
operativa målsättningar, 

-  ett förband som leds på den operativa nivån. 
Storleken och förbandssammansättningen på styrkan i en amfibieoperation kan 
sålunda variera med vilket operativt syfte som operationen har. Är det 
operativa syftet att säkra ett område för en efterföljande mekaniserad division 
krävs det att amfibiestyrkan kan säkra ett område som medger urlastning och 
utgångsgruppering av en mekaniserad division. Amfibiestyrkan blir då relativt 
stor. 
 
3.3 Är det några särskilda krav på insats, ledning och logistik i 
en internationell amfibieoperation i krig där väpnad strid är i fokus 
och har den svenska marinen dessa förmågor idag ? 
 
I en amfibieoperation krävs plattformar för transporter och verkan i alla tre 
medier, land, luft och sjö. Plattformarna skall kunna både transportera förband, 
logistik resurser samt kunna genomföra bekämpning från havet mot mål i alla 
tre medier, sjömål, luftmål och markmål. Dessa plattformar och alla ingående 
förband skall kunna ledas från en central ledningsplats i syfte att kunna 
samordna striden. För detta ändamål så krävs ett gemensamt ledningssystem 
och gemensamma metoder. NATO har detta. 
Den svenska Marinen saknar förmåga till att kunna leda/ledas i en 
internationell amfibieoperation p.g.a. avsaknad av ett NATO kompatibelt 
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lednings- och krypterat sambandssystem. Vidare så saknas förmåga till att 
kunna genomföra taktiska lufttransporter p.g.a. bristande lufttransportsresurser 
samt förmåga saknas till taktiska landtransporter p.g.a. bristande resurser 
avseende splitterskyddade fordon. Den svenska marinen saknar en sjöburen 
markrobot, grövre fartygsartilleri samt marinflyg vilket ger vid handen en 
begränsning i att kunna bekämpa markmål från havet. Den svenska marinen 
har även brister i att kunna understödja alla egna ingående enheter med logistik 
resurser p.g.a. brist på lämpliga logistikplattformar (större fartyg). 
Till sist. Det har inte varit föremål för analys, men våra amfibiska förband 
måste även kunna ta sig till operationsområdet och för detta så krävs ett inhyrt 
Ro-ro-fartyg alternativt ett amfibiefartyg.  
 
3.4 Är det några särskilda krav på utbildningen av förband som 
skall delta i en internationell amfibieoperation i krig där väpnad 
strid är i fokus och kan den svenska marinen möta dessa krav? 
 
Att kunna genomföra väpnad strid kräver att personal på alla nivåer är 
samövade och att alla har en förståelse för allas olika roller i striden. Detta kan 
bara åstadkommas genom regelbundna dubbelsidiga övningar. Skall man 
kunna genomföra en internationell amfibieoperation där väpnad strid är i fokus 
så måste man öva med de aktörer som deltar i en sådan operation.   
Detta är enligt Linds teori oerhört centralt för att kunna lyckas i strid. Lind talar 
om vikten att ha ett ömsesidigt förtroende för varandra, att veta vad olika 
förband kan eller inte kan, samt att kunna lita på att alla kan sin sak. Det enda 
sättet till att nå dit är genom att ständigt genomföra gemensamma övningar. I 
Storbritannien så genomförs regelbundet övningar i marinens regi där övriga 
försvarsgrenar deltar som har ett gemensamt intresseområde. Officerare ur 
Royal Marines går gemensamma skolor med officerare ur Royal Navy när man 
skall lära sig hur man genomför en amfibieoperation. Samövning är nyckeln till 
framgång. Den svenska amfibiekåren kan inte möta dessa krav idag. 
Den svenska amfibiekåren genomför inte någon utbildning i att genomföra 
väpnad strid i en internationell amfibieoperation idag. Dagens svenska 
amfibieutbildning är inriktad på att genomföra sjömålsstrid och markstrid i 
svensk skärgård och kust. 
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3.5 Slutsats 
 
Om den svenska marinen skall kunna delta med amfibieförband i en 
internationell amfibieoperation i krig där väpnad strid är i fokus så bör den 
svenska marinen utvecklas för att i framtiden; 
1. Kunna leda/ledas i en internationell amfibieoperation. För detta ändamål 

så krävs tillförsel av ett NATO kompatibelt lednings- och krypterat 
sambandssystem. 

2. Kunna genomföra taktiska lufttransporter. För detta ändamål så krävs 
tillförsel av organisatoriska helikoptrar. 

3. Kunna genomföra taktiska landtransporter. För detta ändamål så krävs 
tillförsel av splitterskyddade fordon. 

4. Kunna bekämpa markmål från havet. För detta ändamål så krävs tillförsel 
av sjöburen markrobot, grövre fartygsartilleri samt marinflyg med 
vapensystem för markmål. 

5. Kunna understödja alla ingående förband i en amfibieoperation med 
logistikresurser. För detta ändamål så krävs tillförsel av lämpliga 
logistikplattformar (större fartyg). 
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4 Slutdiskussion 
 
4.1 Inledning 
Till att börja med så vill jag klargöra ett par saker innan min diskussion tar vid. 
Detta i syfte att tydliggöra för läsaren i vilket sammanhang som mina slutsatser 
är gjorda. 

1. Analyserade förmågor är de som krävs i stridshandlingar i krig där 
väpnad strid är i fokus. Det är inte för mig samma förmågor som krävs 
om man tillfälligt, under begränsad tid, kommer i eldstrid under en 
fredskapande operation, peace enforcement. 

2. Analyserade förmågor är det som krävs i en internationell operation. 
Det är inte för mig samma förmågor som krävs i en nationell operation 
där närhet till det egna fastlandet möjliggör helt andra förutsättningar 
för logistik stöd och understöd av landgrupperat artilleri och 
markbaserat flyg. 

3. Analyserade förmågor är de som krävs i en operation. Det är inte för 
mig samma förmågor som krävs i en mindre militär insats som endast 
är en del av en större operation. 

4. Analyserade förmågor är det som krävs i en amfibieoperation. Det är 
inte för mig samma förmågor som krävs i en maritim operation i vilken 
amfibiska förband kan ha en deluppgift. 

 
En andra viktig parameter som måste belysas före man läser diskussionen är att 
tidigare debatter har inte varit fokuserade på vilka förmågor som krävs i en 
internationell amfibieoperation i krig där väpnad strid är i fokus. Debatten har 
varit mer PSO inriktad vilket gör att väldigt få har tänkt djupare i de 
frågeställningar som jag har, förmågor i väpnad strid utomlands. Detta tycker 
jag personligen är lite märkligt då många militära chefer påtalar att grunden för 
FM är förmåga till väpnad strid och att alla insatsförband skall kunna verka 
både nationellt som internationell i framtiden. Det är på tiden att starta debatten 
om HUR. 
 
Finns det någon idag dominerande uppfattning om hur våra svenska förband 
bör utvecklas för att möta morgondagens behov? Detta är svårt att svara på, 
men visst finns det olika uppfattningar där man kan skönja en samsyn i denna 
fråga. Om man ser till en övergripande trend, som inte endast är fokuserad mot 
amfibieoperationer, så talar den för att framtida förband bör vara allsidigt 
sammansatta för att kunna lösa ett brett spektra av uppgifter, taktiskt- och 
operativt rörliga samt ha resurser för att skapa en lång uthållighet i 
operationsområdet.  
En trend som finns i väst idag är utvecklingen av expeditionskårer som kan 
snabbt sättas in globalt och att de maritima styrkorna fokuser allt mer på att 
kunna verka från hav mot land, inte tvärtom.143 

                                                 
143 Kmd Tor-Egil Walter, Norsk militärattaché i Lettland ( tidigare lärare vid FHS), 
Föreläsning vid FHS, Stockholm 2003-11-26. 
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En rådande uppfattning är att svenska förband i framtiden bör kunna lösa 
uppgifter i alla medier utan någon särskild koppling till någon försvarsgren, 
samt att dessa förband bör ha tillgång till strategiska/operativa transportresurser 
i form av bl.a. större fartyg, samt taktiska transportresurser i form av 
helikoptrar.144 
Denna uppfattning får mig att tänka på ett marinkårsförband. 
 
Ett nytt begrepp som är under införande internationellt är seabasing. Både 
britterna, RN145, och amerikanerna, USMC146, använder officiellt begreppet. 
Syftet med seabasing (sjöbasering) är att en amfibieoperation skall kunna ledas 
och understödjas, både avseende logistik och eldunderstöd, utan att man 
behöver utnyttja en hamn eller ett annat lämpligt landområde i anslutning till 
operationsområdet.147 Denna sjöbas skulle även bli mindre känslig för fientliga 
markstridskrafter och de egna markstridskrafterna behöver inte säkra en egen 
bas utan kan direkt lösa andra uppgifter som t.ex. påverka fiendens sårbarheter 
och tyngdpunkt. 
Sverige har inga förband idag som skulle kunna operera från en sjöbas. Men 
Sverige skulle kunna skapa ett nytt förband som skulle kunna detta. Detta 
förband skulle kunna skapas ur följande enheter; 

- Amfibiebataljon.  
- Luftburen bataljon. 
- Helikopterförband.  

Dessutom så skulle det krävas ett inköp av lätta splitterskyddade fordon. 
När skall detta förband skapas? Rent teoretiskt skulle Sverige kunna bilda ett 
nytt förband före en operation bestående av en sammanslagning av en luftburen 
bataljon och en amfibiebataljon. Men hur lång tid för samövning krävs för att 
nå dit som Lind m.fl. påtalar? 1 månad? 1 år? Det svaret är inte att finna här, 
men det finns uppenbara fördelar med att skapa lämpliga förbandsstrukturer 
redan idag för att kunna möta morgondagens behov. 
Om svenska amfibieförband skulle kunna ingå i en amfibieoperation där en 
sjöbas utnyttjas så kommer jag osökt in på ett annat omdebatterat ämne. 
Behöver vi i Sverige köpa ett eget amfibiefartyg och vilka fördelar skulle detta 
föra med sig. 
”Från slagskepp till legobåt i moder Sveas moderna marin”148 är ett sätt att 
utrycka vilka vida användningsområden ett amfibiefartyg kan ha. Ett 
amfibiefartyg kan användas i alla typer av operation i anslutning till kust och 
kan användas till allt från transport av markstridsförband till logistik och 

                                                 
144 Övlt Michael Sjölund, Tyngdpunkt för målbild, PowerPoint dokument via mail 2003-
11-14. 
145 Cdr Clive Murgatroyd Maritime Warfare Center, Föreläsning, Portsmouth UK, 2004-
03-31. 
146 https://www.doctrine.usmc.mil/,Expeditionary Maneuver Warfare, Department of the 
Navy HQ, United States Marine Corps, 10 Nov 2001. 
147 Cdr Clive Murgatroyd Maritime Warfare Center, Föreläsning, Portsmouth UK, 2004-
03-31. 
148 Niklas Granholm Säkerhetspolitisk analytiker vid FOI, Ett svenskt amfibiefartyg – 
säkerhetspolitiskt rätt, Tidsktiften Framsyn nr 5, Edita Västra Aros, Västerås 2003, sid 28-
31. 



F Ö R S V A R S H Ö G S K O L A N
Major Lennart Borneklint 
ChP 02-04  

 
C-UPPSATS  

2004-06-04 

FHS 19 100:2023 
 

Sida 46 (50) 
   
 
ledningsplattform.149 Fartyget är sålunda inte enbart amfibiekårens 
transportmedel utan skall ses som Försvarsmaktens resurs i internationella 
operationer. 
Mycket talar för att man bör ha helikoptrar ombord då dessa är användbara till 
många olika uppgifter, allt ifrån underhålls- och sjukvårdstransport till 
ubåtsjakt.  

”Med på amfibiefartygen fanns fyra tunga helikoptrar som visade en oerhörd 
kapacitet att transportera personal både snabbt och enkelt. De var helt enkelt en 
förutsättning för att genomföra den här typen av operationer.”150    

 
4.2 Vägval 
 
Som jag ser det har den svenska amfibiekåren fyra vägval inför framtiden. 

- Utvecklas för att kunna verka enbart nationellt och i detta avseende så 
avser jag inom det område där det finns mest att utveckla som är inom 
de ”polisiära” uppgifterna. Här krävs det även en lagförändring av 
Sveriges riksdag. 

- Utvecklas för att kunna delta i internationella fredsbevarande 
operationer (PK). Inga större förändringar, dock behov av att kunna ta 
sig till operationsområdet. 

- Utvecklas för att kunna delta i internationella fredsframtvingande (PE) 
operationer. Här krävs ett ökat skydd av våra båtar samt tillförsel av 
splitterskyddade landfordon. Statsmakten och allmänheten är mer 
obenägen till att tåla större egna förluster i en internationell operation 
än vad som är fallet då det gäller försvar av eget territorium i krig. 
Även tillförsel av ett interoperabelt lednings- och sambandssystem bör 
även genomföras. 

- Utvecklas för att kunna delta i internationella amfibieoperationer i krig 
där väpnad strid är i fokus (typ Gulfen 2001). Se kraven enligt tidigare 
gjorda analys i uppsatsen.   

Vägvalet är för våra politiker att fatta. Min uppfattning är dock att vår högsta 
militära ledning bör föreslå det sista om man skall vara ”trogen” resonemanget 
att väpnad strid är grunden för våra insatsförband och denna förmåga skall 
kunna utövas både nationellt som internationellt. 
 

                                                 
149 Ibid. 
150 Mj Karl Lundgren Amf 4 – deltog i CLF stab under övning Northern Light 03 som var 
en PSO, Övning Northern Light 03, Tidskriften Västbrisen nr 4, Elanders Novrum AB, 
Amf 4 2003, sid 11. 
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4.3 Förslag till vidare forskning 
 

4.3.1 Utveckling av dagens svenska amfibieförband 
 
Norge, kystjeagerkommando (KjK) var föremål för analys med har valts bort i 
slutändan med anledning av att Norge inte har kommet så långt ännu i sin 
utveckling av amfibieförband. Förslag till fortsatt forskning; 

- Är Norge en möjlig och, om ja, i så fall en lämplig samarbetsnation i 
målet med att utveckla våra svenska amfibieförband för internationell 
tjänst? 

- Är det politiskt möjligt att sätta upp ett gemensamt förband med en 
NATO nation som Norge typ det som vi idag försöker genomföra med 
Finland – bilda en combined amphibious task unit. 

 
4.3.2 Framtagning av ett helt nytt förbandskoncept 

 
Ett annat förslag till fortsatt forskning är om det är möjligt att skapa helt nya 
förbandsstrukturer utan att dessa påverkas av gammalt revirtänkande mellan 
försvarsgrenarna. Forskningen skulle kunna bygga vår politiska och högsta 
militära lednings uppfattning samt vilja till denna förbandstyp. Förbandet 
skulle kunna benämnas för lätt brigad och skapas ur dagens befintliga förband. 
Den lätta brigaden skulle kunna skapas ur följande befintliga enheter; 

- En amfibiebataljon 
- En luftburen bataljon 
- En mekaniserad bataljon med stridsfordon 90 
- En helikopter bataljon 
- En logistikbataljon med delar ur armén och marin 
- En rörlig brigadledning land ur mekaniserad brigad och sjö ur 

amfibiekåren 
Dessa enheter skulle därefter kunna omorganiseras till en lätta brigad med 
följande organisation; 

- Lednings och spaningsbataljon 
- Logistikbataljon 
- 3 X Lätt infanteribataljon 
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