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Utveckling av svensk amfibisk förmåga- Integrering, specialisering  
eller på egen köl? 
 
Föreliggande uppsats syftar till att presentera valmöjligheter och visa hur den svenska 
amfibiska förmågan passar in i olika säkerhetspolitiska lösningar. Uppsatsen tydliggör 
nuvarande förmåga och ger en bild över olika sätt hur den amfibiska förmågan kan 
utvecklas. Problemformuleringen lyder: Hur kan olika koncept avseende svensk amfibisk 
förmåga utformas och utnyttjas i tidsperspektivet 2015-2025? I sex stycken 
delfrågeställningar besvaras vilka koncept medvidhängande motiv som finns idag, vilka 
delförmågor som generellt ingår i koncepten och vilka förmågor Sverige saknar eller kan 
utveckla. Därefter redovisas och diskuteras hur olika svenska amfibiekoncept kan bildas 
och utnyttjas i ett överordnat strategiskt och säkerhetspolitiskt sammanhang. Metoden har 
varit en kvalitativ innehållsanalys med utnyttjande av olika analysinstrument i flera steg. 
Huvudsakliga källor har varit officiella rapporter, facktidskrifter och artiklar. 
Resultatet är att amfibiska systemkoncept kan utformas för att vara integrerade i 
NATO:s/EU:smilitära system, specialiserade för de svenska behoven och utgöra 
nischförband i NATO/EU, utvecklade i huvudsak för de svenska behoven eller bestå av 
blandade grundkoncept. Den säkerhetspolitiska ambitionen, önskad handlingsfrihet och 
sammanhanget med utformningen av andra delar av det militärstrategiska konceptet 
kommer ha stor betydelse för den slutliga utformningen av framtida amfibiekoncept. Det 
koncept som i uppsatsen benämns Specialisering bedöms på bästa sätt möta olika framtida 
utvecklingar. 
Nyckelord: Amfibisk förmåga, amfibieoperationer, amfibieförband, operativa förmågor 
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Abstract 
Development of Swedish Amphibious Capabilities- Integration, specialization 
or the Swedish way? 
 
This essay presents different ways to develop Swedish amphibious capabilities in 
different contexts of future security policy. The Swedish perception of amphibious 
capabilities compared to 18 other countries today is clarified. The overall question is: 
How can different Swedish amphibious concepts be developed and utilized in 2015-
2025? Results are presented by answering the following six questions:  
• Which kinds of amphibious concepts exist today in the world? 
• What are the motives for the composition of these concepts? 
• Which capabilities are there in an amphibious concept? 
• Which capabilities does Sweden lack or can Sweden develop more? 
• Which kinds of Swedish future concepts could be composed by different 

capabilities? 
•  How does these concepts meet the demands of different military-strategic  
    concepts and security- policy solutions? 

 
The method has been a qualitative analysis by content in official reports, studies, 
literature and press. The results show that Swedish amphibious concepts can be 
shaped generally in four different ways: 
• Integrated in NATO/EU military systems, 
• Specialized for the Swedish defence system, but with a specific role in NATO/EU 

crises management system, 
• Nationalized, meaning especially adopted to the Swedish national defence system 

or 
• Mixed concepts with different force structures, capabilities and utilization for the 

national defence and the international crises management operations. 
 

The most important factors influencing the composition of the future Swedish 
concept are: 
• The Swedish ambition in the security policy, 
• Freedom of action and 
• The overall composition and development of the military strategic concept. 

 
The amphibious concept named Specialisation in the essay is the most suitable to 
meet future changes in the security policy and in the military strategic context. 
Essential capabilities that can be further developed in a future Swedish amphibious 
concept are: Command and control of joint operations, integration with other arms 
(especially airforce), strategic and operational reach, tactical mobility  through the air 
and on land, advanced intelligence systems, fire-support with extended range, 
forward presence, sustainability and readiness.  
 
 
 
Key words: Amphibious capabilities, amphibious operations, amphibious forces. 
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1.Inledning      
” Amphibious warfare is a term which covers a multitude of sins…”1 

1.1 Varför utreda amfibisk förmåga?  
Försvarsmakten genomgår för närvarande stora förändringar som medför behov av 
att göra vägval inför framtiden. Förändringarna består i: 1) transformering från ett 
mobiliserat invasionsförsvar till ett kompetens- och insatsförsvar vilket får 
återverkningar såväl i grundorganisationen som i insatsorganisationen, 2) en 
omprioritering av Försvarsmaktens uppgifter innebärande ett ökat engagemang i 
internationella uppgifter med konsekvenser bl.a. för den grundläggande 
försvarsförmågan, 3) ambitionen att utvecklas mot ett nätverksbaserat försvar, 4) 
behovet av att kunna möta ”det nya kriget”.2  Det är intressant att mot bakgrund av 
dessa förändringar söka finna den balans som samtidigt tillgodoser nutida krav på 
förmågor och erforderlig handlingsfrihet för utveckling både i den nära framtiden 
och på längre sikt. 
  
Rollen för den svenska marinen är förändrad och därmed rollen för 
amfibieförbanden. Den marina förmågan som var anpassad efter det kalla krigets 
förutsättningar med ett invasionsförsvar är idag under utveckling mot att – för att 
citera Marininspektören; 
 

-”kunna utöva kontroll över del av havsområde, från land- mot hav, mot land- från hav, såväl 
nationellt som internationellt. Internationellt inom ramen för en multinationell 
krishanteringsstyrka, och dessutom kunna förflytta förbanden till aktuellt operationsområde över 
s.k. ”blue water”.3     
 

Studier av utkastet till Marin Doktrin (MMO-03) och den Militärstrategiska 
doktrinen (SMD) ger också nya perspektiv. Hur skall amfibiska förmågor kunna 
utvecklas i en föränderlig nutid för att bäst möta framtiden?  Ett sätt att göra detta 
kan vara att först göra en analys om vilka valmöjligheter som finns och under vilka 
förutsättningar dessa val kan göras. 
 
Inom den svenska amfibiekåren förs för närvarande en diskussion om vad som är 
amfibiestridskrafternas existentiella förmågor och kärnkompetenser.4 
Upphovet till denna frågeställning är bland annat att halvtidsmodifiering av 
amfibiebataljonerna nu inleds och att utveckling av amfibiebrigaden och det 
internationella insatsförbandet (ATU) pågår.5 Ett annat viktigt underlag för att forma 
                                                 
1 Till, Geoffrey, ” Amphibious Operations and the British”, Amphibious Operations, The Occasional,  
   nr 31,  Shrivenham, Strategic and Combat Studies Institute (SCSI), 1997, s. 3. 
2 Med begreppet det nya kriget avses det vidgade säkerhetsbegreppet som beskrivs i 
   Försvarsberedningens rapporter Ds2001:44, Ny struktur för ökad säkerhet-nätverksförsvar och 
   Krishantering, passim s. 11-30 och Ds 2003:8, Säkrare grannskap- osäkrare värld och innebär   
   bl. a. annat att asymmetriska hot från andra aktörer än stater måste kunna hanteras. 
3 Inträdesanförande av konteramiral Jörgen Ericsson  ”Marinen och nytt försvarsbeslut”, KKrVa  
  Handlingar och Tidskrift, 1.häftet 2003, s. 52. 
4 Ett exempel är Amfibiekårklubbens  återuppstartade diskussionsforum Taktiska Knölar som vid sina 
   två första sammankomster under år 2002 hade temat- Vilka är Amfibiekårens existentiella förmågor?  
5 ATU- Amphibious Task Unit. Amfibisk snabbinsatsstyrka. Bataljonsstridsgrupp som Sverige 
  utvecklar i samarbete med Finland. Förbandet är avsett att anmälas till NATO: s PARP och EU:s  
  styrkeregister senast år 2006. Försvarsmaktens svar avseende utveckling av internationell förmåga 
   inom delar av amfibiekåren, Försvarsmakten, Högkvarteret, STRA/PLAN skrivelse 23 250:73051, 
  2001-11-02, s 2 och 14. 
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 framtida amfibiska förmågor och förbandsstrukturer är den studie som de tre senaste 
åren bedrivits avseende utveckling av amfibieförband.6  Inom Marinens och 
Amfibiekårens kontinuerliga utvecklingsarbete eftersträvas en anpassning till 
Försvarsmaktens övergripande utveckling.7  Situationen är sammantaget sådan att 
det inom den pågående förändringen och utvecklingen av amfibiestridskrafterna  
finns ett intensivt sökande efter både långsiktiga visioner och mer tidsnära tydliga 
krav och målbilder. Mot bakgrund av ovanstående uppkommer några frågor som jag 
finner intressanta. Går det att finna amfibiska förmågor, formade till ett 
systemkoncept, som tillgodoser framtida behov?  Vad skall förmågorna i så fall bestå 
av? 
       
1.2 Syfte och frågeställningar 

 
Flera uppsatser och debattartiklar har avhandlat svenska amfibieförbands utveckling 
och modifiering av befintliga förmågor för att användas i internationella uppgifter 
och miljöer.8 De har därmed avgränsats till en del av de maritima uppgifterna för 
amfibieförbanden. 
Utgångspunkterna i den allmänna debatten om de framtida amfibieförbanden är ofta 
olika. Ibland utgörs de av förväntningar och upplevda krav som är grundade på de 
informella och internationella normer som uppfattats vara gällande. Ibland 
förekommer direkta jämförelser med andra länders materielsystem med förslag på 
svensk materielanskaffning och förslag på nya tillämpningar av taktik och 
stridsteknik. Mera sällan redovisas djupare analyser om varför, till vad och hur dessa 
nya förmågor skall nyttjas. Detta innebär att debatten ofta stannar vid delsystem och 
delförmågor istället för att utvecklas till resonemang om hur amfibiesystemet som 
helhet kan utvecklas och utnyttjas. Bundenhet till det materiella, konceptuella och 
doktrinära arvet utgör emellanåt hämmande faktorer. 
 
Genom att fördjupa mig i ämnet har jag som mål att tydliggöra den svenska 
amfibiska förmågan. Detta vill jag göra genom att beskriva nuvarande förmåga 
kontextuellt och i förhållande till omvärldens förmågor för att därefter kunna ge en 
välgrundad bild över olika sätt hur den svenska förmågan skulle kunna utvecklas. 
Mitt syfte med detta arbete är att kunna presentera valmöjligheter i utvecklingen 
samt var och hur den samlade amfibiska förmågan skulle kunna passa in i olika 
säkerhetspolitiska lösningar. Min idé är att genom att i uppsatsen använda medel och 
metoder som förklaringsinstrument tillsammans med uppfyllnad av uppsatsens syfte  
nå målsättningen. Det övergripande syftet består därigenom av flera delar. Uppsatsen 
skall ses som ett fristående inlägg i debatten om hur pågående utveckling kan föras 
vidare. Förhoppningen är att genom ett annat  tankesätt än traditionell studie- och 
utredningsverksamhet visa andra perspektiv och sammanhang som kan bidra till 
nytänkande.   
                                                 
6 Studie Utveckling av amfibieförband (MTK 991605). Den av HKV beställda studien bedrevs av 
   MTK under tiden september 1999-december 2002. Studien syftade till att skapa underlag för taktisk,  
   organisatorisk och ekonomisk målsättning (UTOEM) samt underlag för taktisk, teknisk och 
   ekonomisk målsättning för amfibieförband (UTTEM). Studien hade tidsperspektivet år 2015-2020. 
7 Framförallt utvecklingen mot ett nätverksbaserat försvar (NBF) och Högkvarterets  
   perspektivplanering (PerP) 10-åriga målbilder. 
8 Exempel är Fredriksson, Jan, Svenska amfibieförband i internationell tjänst?, C-uppsats, Stockholm 
   FHS 19100:1020,2001, Åkerström, Mikael, Amfibieförband för internationella uppgifter, enskild 
   uppsats, Stockholm, FHS, 1999-01-13, debattartiklar i Tidskrift för amfibiekåren (TifA), nr 1, s31f.f. 
   och s 44 f.f. och nr 3, s 100 f.f. 2002, nr 1, s 11 f.f. 2003 och (TiKA) nr 1, s 18f.f., 2000.  
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Min problemformulering är som följer: 
Hur kan olika koncept9 avseende svensk amfibisk förmåga10 utformas och utnyttjas 
i tidsperspektivet år 2015-2025?   
 
Som ett led i att finna svar på problemformuleringen och för att skapa ett 
sammanhang skall jag i uppsatsens olika delar försöka besvara följande delfrågor:  

• Vilka typer av amfibiska koncept finns idag? 
• Vilka är motiven till utformningen av dessa koncept? 
• Vad består amfibisk förmåga av för delförmågor? 
• Vilka amfibiska delförmågor saknas eller kan utvecklas i Sverige? 
• Vilka olika svenska systemkoncept kan bildas genom att sätta samman 

amfibiska delförmågor?  
• Hur kan dessa systemkoncept utnyttjas i olika svenska strategiska lösningar 

och säkerhetspolitiska utvecklingar? 
 
    
1.3 Centrala begrepp  
 
Begreppen används i denna uppsats med följande betydelse: 
  
Förmåga:  
Erforderlig kompetens jämte tillgång på resurser i erforderlig mängd för att lösa 
given uppgift.11 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. 
 
Delförmåga: 
En delförmåga utgör en av flera komponenter i en förmåga. Denna komponent kan 
inte ensam lösa hela den givna uppgiften men bidrar på olika sätt till att göra detta. 
Delförmågan kan t.ex. vara avgörande, möjliggörande eller stödjande. Delförmågan 
skall ingå i den samlade förmågan och i de systemkoncept som redovisas och inte 
tillföras utifrån, t.ex. från andra stridskraftsslag.  
 
Kompetens:   
Kompetens är egenskapen att ha och kunna tillämpa kunskaper och färdigheter för 
att kunna genomföra viss verksamhet. Med kompetens åsyftas i 
                                                 
9 För definition av begreppen  förmåga, (system)koncept m.m. se pkt 1.3. 
10 Amfibisk förmåga definieras av övlt Hans Granlund i en artikel ” Doktrin inför 2000-talet” i 

Tidskrift förKustartilleriet (TiKA) nr 3, s 104, 1998 som ” 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…” Författarens anmärkning är att detta är en 
definition anpassad efter svenska förhållanden. I denna uppsats tillämpas en vidare tolkning som 
grundar sig på sammansättningen av begreppen amfibisk och förmåga. Det centrala i definitionen 
blir då vilka typer av uppgifter som skall lösas. Att ta, utöva och bestrida kontroll är väsentliga 
uppgifter men kanske inte de enda som konstituerar amfibisk förmåga.  Dessa frågor försöker denna 
uppsats bl. a ge en uppfattning om. 

11 Regeringens särproposition 1999/2000:30. Det nya försvaret, s. 37 f.f. 
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försvarsmaktsplaneringen egenskaper på taktisk eller operativ förbands- eller 
funktionsnivå.12 
 
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.13 
 
Koncept:(Systemkoncept, systemidé) 
Ett koncept är en översiktlig uppfattning eller idé om utformning av ett system av 
delförmågor till en struktur. System är en grupp/kombination av samverkande 
element organiserade för att möta ett eller flera uttalade syften och betraktas i denna 
uppsats som de tjänster de skall kunna utföra. 
 
Övriga begrepp som används, definieras och förklaras i bilaga 1.                                 /1. 
 
 
1.4 Antaganden 
 
Sveriges framtida säkerhetspolitiska vägval tillåts vara öppet för nya lösningar. 
Medlemskap i EU och/eller NATO, alliansfrihet m.m. utgör inte styrande 
utgångsvärden för diskussioner om framtida förmågor. Sveriges nuvarande 
försvarskoncept med; Grundläggande försvarsförmåga, Internationellt samarbete, 
Totalförsvar och Totalförsvarsplikt är gällande.14 Personalförsörjningssystemet är 
utvecklat och kan innehålla kontrakts- och/eller yrkesanställda soldater. 
Försvarsmaktens uppgifter ligger i samma riktning som nuvarande fyra 
huvuduppgifter men kan ha en viss förskjutning åt något håll med eventuellt tillförd 
uppgift avseende nationens skydd mot terrorism. Försvarsmaktens samarbete med 
civila myndigheter är utvecklat och inga juridiska hinder finns för nya typer av 
lösningar.   
  
 
1.5 Avgränsningar 
 
Uppsatsen avhandlar militära förmågor och de specifika vägval som kan göras inom 
området utveckling av svensk amfibisk förmåga. Med dessa förstås marina uppgifter 
och inte den samlade maritima verksamhet som kan bedrivas av andra myndigheter 
och organisationer t.ex. kustbevakning, polis, sjöfartsverket och sjöräddnings-
sällskapet. Utgångspunkten för dessa vägval tas från den militärstrategiska nivån och 
de militärstrategiska koncept som idag formar operativt nyttjande av amfibisk 
förmåga. Olika framtida och eventuellt förändrade politiska- strategiska 
grundförutsättningar, hotbilder och förhållningssätt tillåts inte i denna uppsats styra 
utformningen och utnyttjandet av förmågor. I analysen av befintliga system 
behandlas enbart den del av den amfibiska förmågan som samlas till en 
organisationsstruktur och förband med dedikerad amfibisk roll. Stödjande- och 

                                                 
12  Ibid, s. 51. 
13 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. 
14 Militärstrategisk Doktrin (SMD), Stockholm, Försvarsmakten , 2002, s 51-53. 
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samverkande system, t.ex. flygstridskrafter, sjöstridskrafter och logistik som inte 
ingår i amfibiesystemen behandlas därför inte. 
 
Tidsperspektivet sammanfaller med perspektivplaneringens 20-åriga idébilder.  
Svårigheten med att arbeta i ett sådant långt tidsperspektiv är att kunna göra 
relevanta jämförelser utan att detta medför alltför mycket spekulation. Därför tar jag 
ansats i nuvarande förhållanden och påbörjad utveckling när jämförelser görs med 
systemkoncept i andra länder.  Det är näst intill ogörligt att göra jämförelser med 
framtida, ännu icke existerande koncept utan en mycket omfattande och noggrann 
prediktionsanalys. Därför väljer jag att avgränsa studierna av framtida utveckling till 
det avstamp som tas i dagens och de närmsta årens förhållanden avseende förmågor. 
Avgränsningen innebär att uppsatsen första delar (kapitel 2 och 3) som begrepps- 
och innehållsmässigt undersöker innebörden av amfibisk förmåga endast berör de 
förhållanden som gäller idag, med utgångsvärden i de fakta som är giltiga under 
tiden år 2000-2003. Detta innebär inte att nutida förhållanden är de enda 
indikatorerna av hur framtida förhållanden kan komma att vara, men de utgör en 
väsentlig del av framtidsstudierna. 
  
Detaljeringsnivån i beskrivning av förmågornas utveckling begränsas till en 
konceptuell nivå. Stridsuppgifter, förbandsinnehåll och förbandssammansättningar, 
kvantiteter och volymer eller teknisk utveckling beskrivs inte i detalj. 
Realiserbarhetsprövning och jämförelser eller avvägningar mot andra militära 
förmågor, försvarsekonomi eller andra avvägningar inom Försvarsmakten genomförs 
inte. Syftet är inte att värdera eller förorda olika lösningar med motiv utan att påvisa 
valmöjligheter och hur de har sin uppkomst och sammanhang i överordnat 
militärstrategiskt koncept med säkerhetspolitisk miljö.  
  
 
1.6 Metod och analysmodell 
 
Den metod som används i uppsatsen är litteratursökning med en kvalitativ 
innehållsanalys. Jag genomför ett systematiskt, riktat sökande i utvalda dokument 
efter när- eller frånvaron av en begränsad mängd betydelsefull information om 
amfibiska förmågor.  Därefter går jag igenom och sammanställer materialet med hjälp 
av olika tema för att skapa en bild av innehållet. Avslutningsvis utnyttjar jag olika 
analysinstrument för att dra slutsatser och sätta ihop dessa till ett sammanhang.  
 
För att på ett vetenskapligt sätt bearbeta problem och delfrågor söker jag utveckla en 
modell som skall kunna vara replikerbar och samtidigt medger stor frihet i 
utformningen av lösningar. Detta innebär att ramvillkor från högre nivåer och 
utgångsvärden i form av t. ex. operativa krav och perspektivstudier ges betydligt 
mindre utrymme för att inte från början snäva in tankeprocessen. Uppsatsen har 
karaktären att ge bredd och sammanhang före djup och detaljer. 
 
Analysmodellen består av två större delar. Den första delen identifierar och beskriver 
amfibisk förmåga och den andra delen använder resultaten från den första delen för 
att visa hur den samlade förmågan kan utformas och användas. Inledningsvis, i 
kapitel 2 används metoderna urval och deskription. Sverige och ett antal länder som 
för närvarande innehar amfibisk förmåga granskas. De sammanhang där amfibisk 
förmåga används beskrivs. Framtiden behandlas genom att beskriva 
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utvecklingstrender inom olika basfunktioner i det korta perspektivet (år 2010)15. 
Detta kapitel med bakgrundsanalys syftar till att besvara frågan vilka olika slags 
systemkoncept som finns/eventuellt kommer att finnas, motiven till att de finns och 
vari skillnaderna respektive likheterna mellan de olika koncepten/ 
systemutformningarna består. Undersökningen i denna del genomförs på en 
översiktlig nivå. 

 
Därefter, i kapitel 3 vidtar en första analys där metoden klassificering används för att 
bryta ned den amfibiska förmågan som tidigare identifierats i delförmågor. Detta 
görs med hjälp av olika militära basfunktioner. Denna första analys skall besvara 
frågan vad amfibisk förmåga generellt består av för delförmågor. Kapitlet syftar 
också till att klarlägga om det finns några gemensamma, grundläggande förmågor 
oavsett systemutformning och vilka tilläggsförmågor som kan komplettera 
grundförmågorna. En jämförelse med Sveriges innehav av förmågor görs för att 
påvisa vilka förmågor Sverige saknar eller kan utveckla. Denna del utgör 
undersökningens tyngdpunkt. 
 
Analysmodellens andra stora del fortsätter med en andra analys i kapitel 4 där 
tidigare resultat i form av ett antal byggklossar/delförmågor sammanfogas till olika 
svenska systemidéer/koncept som sedan värderas. För att erhålla skilda koncept och 
generera olika systemidéer använder jag ett filter/förstoringsglas som med stöd av 
olika kriterier värderar användbarheten av de system som skapats. Systemen skall 
kunna gå att jämföra och visa på tydligt skilda svenska utvecklingsvägar varför en 
jämförelse med Sveriges nuvarande systemkoncept görs. Kapitlet syftar till att 
besvara frågan vilka olika systemkoncept som principiellt kan bildas genom att sätta 
samman amfibiska delförmågor. 
 
Avslutningsvis, i kapitel 5 används resultaten från föregående kapitel. Genom 
konklusion och diskussion värderas de framtagna systemkoncepten i förhållande till 
Sveriges militärstrategiska koncept, doktriner och den svenska säkerhetspolitiska 
miljön i olika scenarier. Övergripande resonemang om hur och på vilka sätt 
utvecklingen skulle kunna genomföras redovisas. Detta kapitel beskriver även 
kortfattat de ramar, villkor, förutsättningar och begränsningar som finns för en 
framtida utveckling och utnyttjande av amfibisk förmåga. Kapitlet syftar till att sätta 
resultaten från uppsatsens tidigare delar i ett större sammanhang för att skapa en 
helhetsbild. I detta moment lämnar jag som författare min syn på utvecklingen. 
 
Uppsatsen är disponerad så att den efter inledningen (kap 1), genom undersöknings- 
och analysdelen, följer vald metod i tre stycken analyserande kapitel. Varje kapitel 
(kap 2-4) är rubriksatt och inleds med en introduktion som följs av en undersökande 
del och avslutas med slutsatser. Svar på specifika delfrågeställningar återfinns i 
respektive kapitels slutsatser. Därefter följer diskussionsdelen (kap 5) om hur 
uppsatsens resultat skulle kunna sättas in i ett större sammanhang samt mina egna 
synpunkter och värdering av uppsatsens resultat och genomförande. Den avslutande 
sammanfattningen (kap 6) ger ett samlat svar på problemformuleringen och förslag på 
fortsatt forskning.  
 

                                                 
15 I uppsatsen används begreppet närtid och nära framtid. Med det skall förstås tiden från nu fram  
    till ca år 2010. 
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Metodbeskrivning (schematisk bild över analysmodell) 
  
Kapitel 1 Inledning och metodbeskrivning 
Leder läsaren in i ämnesområdet, syfte, frågor 
och tillvägagångssättet. 
 
DEL1- Beskrivning och identifiering 
Kapitel 2: Bakgrundsanalys 
Ringar in analysområdet 
Nulägesbeskrivning av svensk  
amfibisk förmåga 
Utvecklingstrender  
Klarlägger övergripande skillnader i  
befintliga systemkoncept och motiv till 
dessa 
Resultat: Ger ett bestämt urval 
som grund för fortsatt analys 
Slutsatser besvarar delfrågeställning 

 
 

Kapitel 3:  Första analysen 
Bryter ned amfibisk förmåga i delförmågor 
Klassificerar förmågorna i gemensamma o skilda 
grundförmågor respektive skilda tilläggsförmågor 
Jämförelse med svenska delförmågor 
Resultat: Redovisar vad amfibisk förmåga består  
av och vad som kan tillföras/utvecklas i Sverige 
Slutsatser besvarar delfrågeställning 

 
 
 
 

DEL 2 Utformning och utnyttjande 
Kapitel 4: Andra analysen 
Genererar principiellt skilda koncept 
anpassade för olika förhållanden 
Jämförelse med den svenska  
konceptet 
Resultat: Visar på olika koncepts användbarhet 
Slutsatser besvarar delfrågeställning 

 
 
 

Kapitel 5: Diskussion 
Diskuterar hur koncepten passar in i Sveriges säk.politiska 
och militärstrategiska miljö. Beskriver villkor, förutsättningar, 
möjligheter och begränsningar 
Resultat: Påvisar valmöjligheter och sammanhang  
 
 

GRUNDFÖRMÅGOR 
Gemensamma/ skilda 

Militär amfibisk förmåga  i världen 
Geografisk och fysisk miljö 
Typ av konflikt och uppgifter 
Historiebakgrund 
Militärteoretiskt sammanhang

Amfibiska förmågor identifieras 

Amfibiska systemkoncept i olika länder 
beskrivs kategorivis 
A. USA 
B. Väst NATO/EAI 
C. Östersjö- icke EAI/NATO 
D. Övriga världen inom/ utom Europa 
E.     Sverige 
Utvecklingstrender-tendens inom  
olika basfunktioner beskrivs 

BASFUNKTIONER  
som analysverkyg för 
att beskriva delförmågor 
• Ledning 
• Verkan 
• Rörlighet 
• Skydd 
• Uthållighet 
• Underrättelser 
 
TILLÄGGSFÖRMÅGOR

A B 

Ger  nya koncept 1, 2, 3, 4…..

Nuvarande/ närtida  
svenskt koncept 

Jämförs med …. 

Granskning genom filter/
förstoringsglas: 
• Typ av konflikt 
• Geografiskt  område 
• Uppgifter 

SV 

1

2 

3               4 

Scenario D Scenario A Scenario B Scenario C

Koncepten diskuteras i 
olika  scenario… 
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1.7 Forskningsläge 
 
Det aktuella forskningsläget inom området utveckling av svensk amfibisk förmåga är 
begränsat. Forskning bedrevs i slutet av 1970-talet och i början av 1980-talet då 
amfibieförbanden skapades. Därefter har forskningen varit av liten omfattning. 
Sedan något år har en nystart av forskning påbörjats där inriktningen till stora delar 
är internationella insatser. Denna uppsats har inte en direkt forskningsanknytning 
eller beroende till nedanstående studier. Däremot används till del underlag från några 
av studierna. 
 
Den aktuella (pågående eller avslutad de senaste två åren) svenska forskning som jag 
har identifierat utgörs av: 
 
HKV system- och delsystemstudier: 
• Utveckling av amfibieförband (MTK991605) Slutförd 2002-12-31. 
• Amfibisk operativ och taktisk rörlighet vid internationella insatser (MTK00162S)  
• Utveckling av ledningsfunktionen vid marin insatsstyrka (MTK00158S) 
• Framtida sjömålsbekämpning (MTK00171S)  
 
FOI studier: 
• Marinstridskrafternas roll vid militära krishanteringsinsatser (FOI-R-0211— SE) 
      Slutförd i september 2001. Denna kommer eventuellt att följas upp aven andra 
      studie- och rapportdel som omfattar hur en marin struktur kan utvecklas. 
      Arbetsläge är för författaren okänt. 
 
Övrig forskning: 
• Inom Marintaktiska Kommandot (MTK) pågår sedan hösten 1999 ett  
      kontinuerligt arbete att parallellt med övrigt doktrinarbete inom Försvarsmakten  
      utarbeta en svensk marin doktrin. För närvarande föreligger en fastställd, 
      provisorisk utgåva, Marin Doktrin och maritima operationer, MMO- 03.  
• MTK har i januari 2002 startat en arbetsgrupp för att ta fram en långsiktig 
      konceptuell vision för marinen. Resultat är för närvarande inte presenterat.  
 
     
1.8 Material och källkritik  
 
I valet av källor används i första hand officiella rapporter, facktidskrifter och artiklar 
i tidskrifter utgivna av intresseorganisationer med akademiskt och militärt erkänd 
status16. Eftersom materialet till stor del är bearbetningar och sekundärmateriel läggs 
stor vikt vid att sålla bort eller med stor försiktighet hantera material med subjektiva 
tendenser. Strävan är att finna material med så stor närhet och oberoende som 
möjligt.  De data som insamlats är i huvudsak av två slag, dels faktauppgifter om 
resurser, kompetenser, uppgifter, nyttjande och motiv till systemutformning och dels 
visioner om utveckling och framtida roller för amfibiesystem. I arbetet används 
endast öppna källor eftersom dessa bedöms kunna ge svar på erforderlig 
detaljeringsnivå för denna typ av arbete. Tillgången till material blir därmed 

                                                 
16 Kungliga Krigsvetenskapsakademin (KkrVa) och Kungliga Örlogsmannasällskapet (KÖMS). 
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väsentligt enklare samt att det underlättar faktainhämtning, forskning och 
resultatredovisning, särskilt när det gäller andra länders militära förhållanden.17  
Med anpassning till tillgängliga forskningsresurser används inga kontaktpersoner 
eller studieresor som källor. Detta innebär att det finns en risk att jag uppfattar och 
tolkar fakta på ett visst sätt och att det inte är möjligt att konfirmera de slutsatser som 
dras genom att använda flera olika typer av källor, vilket kan vara en brist. Denna 
brist försöker jag förekomma genom att få fakta bekräftade ur fler än ett litterärt 
verk.  
 

                                                 
17 Rapporten från studien Utveckling av amfibieförband är hemlig men innehåller en öppen  
    sammanfattning. 
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2. Bakgrundsanalys- Ett urval av amfibiska förmågor 
 
2.1 Amfibisk förmåga i ett militärteoretiskt sammanhang 
 
I ett militärteoretiskt sammanhang kan amfibisk förmåga betraktas ur några olika 
perspektiv. För att peka på några aspekter som hör samman med problematiseringen 
och den begreppsmässiga hanteringen av den inneboende meningen av amfibisk 
förmåga i denna uppsats, redovisas tre olika perspektiv som kan ligga till grund för 
olika synsätt i utvecklingsarbetet. Innehållet i dessa perspektiv behöver 
nödvändigtvis inte vara varandras motsatser. Det är inte så att någon teori eller 
riktning alltid är ”rätt” och någon annan alltid är ”fel”. Det är snarare så att olika 
betraktelsesätt stämmer mer eller mindre bra in i olika nationers politiska och 
strategiska grundsyn. De är också avhängiga av historiskt och kulturellt arv m.m.och 
kan vara föränderliga över tiden. Olika teorier kan användas samtidigt fast i olika 
sammanhang och på olika krigföringsnivåer. Det taktiska agerandet kan t.ex. präglas 
av utnötningsteori samtidigt som det operativa agerande grundar sig på manöverteori 
eller tvärtom.18 
De teoretiska kopplingar som redovisas tar sin grund i mitten av 1800-talet då de 
första militärteoretikerna systematiskt började försöka bringa struktur i sjökrigets 
fundamenta, men behandlas i det följande utifrån nutida förhållanden. 
 
Det övergripande dilemmat är hur den svenska amfibiska förmågan skall betraktas i 
ett militärteoretiskt sammanhang. Är det en del av markkriget eller en del av 
sjökriget? Är det kanske både och? I vilken form av sjökrig och i vilka delar av 
sjökriget har den amfibiska förmågan en roll? Måste något betraktelsesätt väljas och 
vara normgivande för utvecklingen av framtida förmågor? Finns det konflikter 
mellan olika betraktelsesätt? För att mycket kort belysa, utan att besvara, några av 
dessa frågor kommer jag använda de tre perspektiven: Strategier, teorier och 
metoder. 
 
Strategier 
Nationers och krigsmakters strategier påverkas i hög grad av den strategiska 
kulturen, med beståndsdelarna handlingsmönster (tillämpad militär praxis), 
professionell identitet (uppfattning om försvarets roll mm) och position (Sveriges 
och Försvarsmaktens ställning i förhållande till omvärlden). Den militärstrategiska 
doktrinen är ett uttryckssätt för denna strategiska kultur. Olika staters förhållanden , 
t.ex. innehav av yrkesförsvar eller värnpliktsförsvar, om landet är en kustnation eller 
saknar kust samt landets storlek och militära styrka resulterar i val av olika 
krigföringsmetoder. Betingande faktorer är bl.a. politik, ideologi, geografi och 
sociala förhållanden.19  För Sveriges del kan tre olika militärteoretiska huvudspår 
som vardera representeras av olika militärteoretiker vara tillämpbara. Det första är att 
se Sverige som en sjömakt där Alfred Thayer Mahan och Julian Corbett utgör 
influenserna. Det andra spåret är att se Sverige som en kontinentalmakt där Raoul 
Castex, Teophil Aube och S.G. Gorsjkov utgör influenserna. Det tredje, och 
modernare spåret är att se Sverige som en kuststat med speciella förhållanden i 
                                                 
18 Werner, Christopher, Den blå boken- Marina stridskrafter ur ett militärteoretiskt perspektiv, Stockolm,  
    Försvarshögskolan, 2002, s 116-120 
19 Militärstrategisk Doktrin,(SMD) Stockholm, Försvarsmakten, Högkvarteret, TFD 02021, 09 833:  
     66414, 2002, s 66 
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grunda och kustnära områden. I det senaste fallet utgör militärteoretiker som Milan 
Vego och Jacob Börressen samt i viss mån Wayne P. Hughes, Sean O´Keefe och 
John Hattendorf influenserna.20 Några moderna teoretiker har undersökt om Corbetts 
och Mahans grundläggande teorier om sjökrigföring forfarande är giltiga. Resultatet 
är att de fundamentala teserna fortfarande gäller men skiftar i nyans och grad av 
påverkan inom de etablerade parametrarna för sjökrigföringen.21 Det intressanta för 
Sveriges del är om det är olika militära strategiska kulturer som kommer att gälla för 
det nationella försvaret respektive i multinationella sammanhang när internationella 
uppgifter skall lösas. I krishanteringsuppgifter kan mål, medel och metoder vara 
annorlunda än för det nationella försvaret. De militära operationerna syftar t.ex. inte 
till att vinna krig utan att hindra krig.22 Vid sidan av dessa militärteoretiker som 
specialiserat sig på sjökriget är naturligtvis influenserna från de militärteoretiker som 
behandlat markkriget av stor påverkan för den amfibiska krigföringen. För att få en 
helhetsbild bör de senare studeras parallellt med sjökrigsteoretikerna. 
 
Teorier 
Enligt den svenska militärstrategiska doktrinen är grunden för Försvarsmaktens 
agerande manövertänkande.23 Manöverkrigföringen är ett sätt att genomföra krig på. 
Inom Västvärlden är detta sätt för närvarande förhärskande. Inom t.ex. den 
amerikanska marinkåren betonas starkt utveckling mot manöverkrigföring. Ett annat 
sätt att genomföra krig är utnötningskrigföring. Detta sätt betraktas av många som 
föråldrat och används som motsats till manöverkrigföringen och ibland nästan som 
ett skällsord. Utnötningskrigföring har i sjökrigföringen med dess speciella särart och 
förutsättningar emellertid, även i modern tid, en större relevans än för markkriget. Ett 
tredje och mer modernt sätt att föra krig är genom den modell som Power Warfare 
representerar24 Det svenska ställningstagandet att manöverkrigföring skall utgöra 
grunden är inte helt enkelt och allenarådande. Det finns ett historiskt arv av 
utnötningskrigföring (jmfr. fast kustförsvar mot invasion) och inslag av modern 
utnötningskrigföring i sjökriget. Dessutom bär många av teserna i Power Warfare 
mot de tankar om ett nätverksbaserat försvar som är under utveckling. Även om de 
olika teorierna inte samtidigt i den svenska doktrinen tillåts utgöra normgivande 
förhållningssätt så kan de åtminstone vara en kunskapsbakgrund för framtida 
utveckling av svensk amfibisk förmåga. 
 
Metoder 
Sjökrigets speciella mål är: Etablera herravälde till sjöss, utöva herravälde till sjöss 
eller bestrida herravälde till sjöss. För att uppnå dessa mål används olika 
sjökrigsmetoder. Den klassiska indelningen i olika metoder utgående från Julian 
Corbetts ”Some principles of Maritime Strategy” är kompletterad och moderniserad 
och sjökrigsmetoderna är 17 stycken till antalet.25 I flera av metoderna har 
amfibieförband en tydlig och naturlig koppling, t. ex insatser från havet, 
amfibieföretag och försvar mot landstigning. I andra metoder, t. ex. sjöslag och 
                                                 
20  Werner, Blå boken s 27-31. 
21  Dorman, Andrew, Lawrence  Smith, Mike, Uttley, Matthew (red), The Changing Face of Maritime Power, 
    London, Macmillan Press Ltd., 1999, s 185-186 som sammanfattning av kapitel 2 , ” Alfred  Thayer Mahan and 
    the Utility of US Naval Forces Today” av Baer, George och kapitel 3 ” Sir Julian Corbett and the Twenty-First  
    Century “ av Till Geoffrey. 
22 Wedin, Lars,  ” Marinen inför det 21:a århundradet”, Tidskrift i Sjöväsendet, nr 1, 2001, s 42-43. 
23  SMD, s 81 f.f. 
24 Werner, Den Blå boken, kapitel 7 behandlar på ett ingående och intresseväckande sätt dessa tre teorier. 
25 Ibid, s 45-47 
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sjöfartskrig kan det vara svårare att göra en direkt koppling mellan utnyttjandet av 
sjöstridskrafter och amfibieförband. Detta beror till stor del även på vilket koncept 
amfibieförbanden har och hur de är utformade för att passa in i nationens marina 
krigföring. I modern krigföring är det även viktigt att föra resonemang om marina 
krismetoder att använda i andra konfliktnivåer än krig. På senare tid har konceptet 
Littoral Warfare kommit alltmer i fokus.26 För Sveriges del talas även om extreme 
littoral warfare och en svensk marin profil anpassad för Svenska förhållanden.27 
I ett sådant koncept är inslaget av gemensamma operationer, sammansatta förband 
och samordnad strid samt militära expeditioner stort. För utvecklingen av 
amfibieförband torde det vara väsentligt att såväl ur klassiska sjökrigsmetoder som i 
det mer moderna Littoral warfare konceptet, i olika konfliktnivåer, på en teoretisk 
grund kunna härleda den amfibiska förmågans utnyttjande. Vid en sådan betraktelse  
är det sannolikt att det finns omslagspunkter där det för amfibieförbanden finns 
starkare kopplingar till teorier som är anpassade för markkriget än för sjökriget 
varför dessa teorier även måste beaktas. 
 
 
2.2 Amfibisk förmåga - grunder   
 
Det finns ca 75 länder i världen som innehar någon form av amfibisk förmåga. 
Över 40 av dessa länder innehar särskilt organiserade, utbildade och utrustade 
(marin-) infanteriförband med särskilda uppgifter i maritim miljö. 28 Förbanden kan 
variera mycket i uppgift, storlek och ambition. I några länder som t ex USA, 
Brasilien, Thailand och Sydkorea utgör Marinkårerna egna vapengrenar som innehar 
egna flygstridskrafter, artilleri och pansarförband och är i storlek jämförbara med 
nationella arméer. I andra länder är de amfibiska förbanden organiserade inom 
marin- och/eller arméstridskrafterna och har skiftande storlekar, karaktär och 
uppgifter. De kan t ex bestå av ett kompani som ingår i specialförbanden (Special 
Operations Forces, SOF) med maritima uppgifter, eller bestå av andra mindre 
styrkor med en mer polisiär roll.29  Traditionellt organiseras amfibieförbanden i 
förband av brigadstorlek och uppåt med uppgift att från hav mot land landstiga och 
lösa uppgifter. Några stater använder förbanden till att från land- mot hav försvara 
sig mot en sådan landstigning, d.v.s. i en kustförsvarsroll. Amfibisk förmåga kan 
således innebära olika saker för olika nationer.   
  
Benämningar på de olika typer av förband som med amfibiska förmågor löser 
uppgifter varierar. Några svenska exempel är marinkår, marininfanteri, marint 
kommando, amfibieförband, kustförsvarsförband och amfibieskytteförband.  
Användande av olika prefix och suffix samt olika språk innebär att benämningen inte 
är ett tydligt utgångsvärde för att beskriva de förmågor förbanden innehåller.30  
 
                                                 
26  Werner, Blå boken, s 129-133 
27  MMO- 03,s 41-42 
28 Southby-Tailyour, Ewen (red.), Jane’s Amphibious Warfare Capabilities, issue 4, (JAWC), Surrey, 

Jane’s  Information Group Limited, 2000, s. 16.  
29 Bland länder som saknar egen kust finns t. ex. Bolivia med en marinkår på 2000 man och Paraguay 

med en bataljon (900 man) flodförsvarsförband som löser bevakningsuppgifter samt verkar mot 
smuggling av kontraband och narkotika på de inre vattenvägarna. Österrike och Schweiz bemannar 
med personal ur armén de båtburna enheter som löser uppgifter på insjöar och andra inre vattendrag. 

    Soutby- Tailyour, JAWC, s 16   
30 I denna uppsats använder jag begreppet amfibieförband för att beteckna förbandstypen generellt. 
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I de flesta länder har marinkåren (motsv.) ett speciellt anseende och hela eller delar 
av förbanden betraktas som elitförband.  Detta beror på att förbanden ofta har en 
omfattande, krävande och speciell utbildning samt att de används för ceremoniella 
uppgifter och särskilda skyddsuppgifter som t.ex. bevakning av ambassader och 
regeringsorgan. 
 
Amfibieoperationer är inget nytt påfund. De har genomförts av sjömän och 
armésoldater så tidigt som 1000 år f. K. då egyptiska sjöfolk stred mot varandra. 
Perserna landsteg i en amfibieoperation år 490 f. k. i Marathon och romarna använde 
amfibietaktik för att utvidga sitt imperium i Medelhavet samt mot England år 55 f. k.  
Världens äldsta system som i modern mening utnyttjar specialiserade marinsoldater 
utgörs av det spanska marininfanteriet vilket bildades år 1537. Den största 
utvecklingen av doktriner, taktik och materiel samt specialiserade systemkoncept för 
amfibieoperationer skedde i Västvärlden under andra världskriget och decenniet 
därefter. I Sovjetunionen och öststaterna innebar 1960-talet den mest expansiva 
perioden i detta avseende. 
 
Den del av stridskrafterna som amfibieförband utgör används idag av maritima 
nationer som politiskt, diplomatiskt och strategiskt instrument och maktmedel. 
Amfibisk förmåga kännetecknas av hög beredskap, rörlighet, flexibilitet och 
mångsidighet vilket gör att den utnyttjas för flera olika typer av marina uppgifter och 
som stöd till maritima operationer. En komplett amfibiestyrka i dess mest utvecklade 
form kan indelas i en ledningsfunktion samt tre huvudsakliga komponenter; en 
markstridsdel, en sjöstridsdel och en förstärkningsdel. Varje del innehåller en eller 
flera funktioner och förmågor anpassade för den uppgift som skall lösas.31 
 
Den geografiska och fysiska miljö som amfibieoperationer bedrivs i kan ha mycket 
skiftande förhållanden. Miljöegenskaperna i olika områden till sjöss, i land och i 
övergången mellan de två medierna ställer omfattande krav på amfibieförbanden 
vilka måste vara anpassade för att hantera ett stort antal miljöfaktorer. Detta påverkar 
bl. a. utformningen av förband, kompetenser och materiel. En gemensam faktor som 
med säkerhet kan fastställas är att amfibieoperationer utförs i två media d.v.s. i 
övergången mellan vatten och land.  Klimat, väderlek och hydrografiska 
förhållanden kan ha en mer avgörande betydelse än för andra stridskrafter och typer 
av operationer.32 Inom folkrättens och juridikens område måste dessutom fler hänsyn 
tas än för andra stridskrafter.33 Havsrätten, sjökrigslagarna, internationella 
överenskommelser och nationella lagar är exempel på sådant som inverkar på 
möjligheten att upprätthålla fredstida maritim säkerhet och i flera fall reglerar 
uppträdande i krig. 
 
Olika nationers ambitioner i nyttjande av amfibieförband är vitt skilda. Utöver den 
geografiska miljön, är de avstånd som skall överbryggas i mediaövergångarna land- 
vatten- land styrande för utformningen av amfibiska systemkoncept.  

                                                 
31 Southby-Tailyour, Jane´s Amphibious Warfare Capabilities s. 18-19 
32 Taktikreglemente för flottan (TRFL), Stockholm, Chefen för Marinen , 1987, kap 3. 
33 Amfibieförband måste t. ex. hantera Rules of Engagement (ROE) i tre dimensioner: sjö, mark och 

luft.  Samtidigt möjliggör t ex principen om det fria havet och internationellt vatten uppträdande med 
marina stridskrafter som inte på samma sätt är möjligt på land. Detta förutsätter emellertid kunskap 
om dessa principer. För en djupare inblick i ämnet fredstida maritim säkerhet se t ex: Jacobsson, 
Marie, ”Om folkrätt och maritim säkerhet”, KKrVa Handlingar och Tidskrift, 4.häftet 2002, s 19-21.  



FÖRSVARSHÖGSKOLAN              C-UPPSATS                  Beteckning:19100: 2051 
Mj Mikael Mickels                                 2003-06-17                      Sida 15 (61) 

Uppgifter som amfibieförband löser ligger inom hela konfliktskalan och innefattar 
stor del av det militära och maritima/marina uppgiftsspektrat.34 
Sammantaget löser amfibiska förband uppgifter i den stridsmiljö som sannolikt är 
den mest komplexa av alla. Luft-, mark- och sjödimensionerna möter här varandra 
och förenas inom den del av operationsområdet som amfibieförbanden ansvarar för.35 
 
 
2.3 Olika sätt att nyttja amfibisk förmåga   
 
Efter en inledande förstudie fann jag ett lämpligt urval av länder som innehar 
amfibisk förmåga.36 För att göra materialet hanterbart har länderna sammanförts till 
fem stycken kategorier. De länder som analyseras är valda mot bakgrund av att få så 
stor bredd som möjligt för att få med skilda konceptutformningar och nyttjandesätt. 
Kriterier för urval av länderna är att de skall ligga inom det svenska/eurostrategiska 
intresseområdet och/eller vara inne i en utvecklingsfas av sin amfibiska förmåga.37 
Dessutom har några andra länder med intressanta, särskilda lösningar eller 
förhållanden tagits med. Kriterier för klassificering i de olika kategorierna utgörs av; 
innehav av världsledande förmåga, innehav av utvecklad europeisk förmåga med 
både NATO och EU anslutning, innehav av förmåga utvecklad för Östersjön, övriga 
intressanta koncept under utveckling och slutligen Sverige som jämförelse. Urvalet 
består av följande länder med klassificering:  
 

A) Supermakt, d v s USA,  
 
B) Västeuropeiska länder som både är medlemmar i NATO-alliansen och EU 

samt medlemmar i European Amphibious Initiative (EAI) och därigenom har 
samarbetsformer och normer för utveckling av amfibisk förmåga i samverkan 
med varandra. Här ingår Italien, Frankrike, Spanien, Nederländerna och 
Storbritannien.38  

                                                 
34 Jonsson, Pål, Marinstridskrafternas roll vid militära krishanteringsinsatser, s 41. 
35 Evans, Michael, Amphibious Operations- The projection of Sea Power Ashore, Exeter, B.P.C.C.  
    Wheatons Ltd, 1990, s. 91. Blackham, Jeremy “ Future littoral warfare requirements: A new 

paradigm”, World Defence Systems, April 2002,The Royal United Services Institute for Defence 
Studies, s. 45. Smedberg, Marco, Om sjökriget, Stockholm, Page One Publishing, 1996 s. 115. Allied 
Joint Operations Doctrine, (AJP-01A), NATO utgåva september 1997, kapitel 6-1. 

36 De länder som kan vara av intresse att studera utöver de som valts för denna uppsats utgörs av Norge 
för att få med även Västerhavets betydelse. Länder som f.n. utvecklar sin amfibiska förmåga är 
dessutom främst Japan, Singapore, Nya Zeeland, Taiwan, Malaysia, Kina och Filippinerna.  Jag 
anser att det urval som gjorts i uppsatsen är tillräckligt representativt för att få önskat utfallsrum. I en 
djupare studie bör emellertid några av de här nämnda länderna samt något land i Afrika och i 
Sydamerika även kunna inkluderas. 

37 Med det Eurostrategiska området förstås här det område som ligger inom EU:s militärt strategiska  
 intresseområde. Detta område brukar beskrivas som att vara en radie på 4000 km utgående från 
 Bryssel. 

38 Fiorenza, Nicholas, “ Euro Marines”, Armed Forces Journal International, april 2002, s 47.  
    European Amphibious Initiative (EAI) är en del av NATO Defence Capabilities Initiative (DCI). EU 
    driver ett liknande projekt, European Capabilities Action Plan (ECAP) som syftar till att förbättra 
    EU:s militära förmåga till krishantering. Amfibisk förmåga är efterfrågad i bägge fallen. EAI  
    beslutades I december 2002 och syftar till att - ”coordinate operational and technological 
   developments to improve joint force integration, force projection and command and control. It strives 
    to create an architecture of “cooperative” European amphibious forces by adapting and harmonizing 
    existing forces, planned capability enhancements, regular exercises, exchange of personnel and  
   discussion of  tactical concepts.” 
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C)  Östersjöstater som inte ingår i kategori B) utan utvecklar amfibisk  
      förmåga utanför detta samarbete. Här ingår Ryssland, Finland, Polen, 
      Tyskland och Danmark.  
 
D) Ett urval av andra länder som utvecklar sin amfibiska förmåga.  D1(= inom 

Bryssel 4000 km radie geografiskt) här ingår Grekland och Turkiet och D 2(= 
utanför Bryssel 4000 km radie geografiskt)39 Här ingår Australien, Sydkorea, 
Nordkorea, Sri Lanka och Indien. 

 
E) Sverige 

 
I det följande beskrivs för varje kategori respektive lands förhållanden samt  de 
slutsatser som dragits efter genomförd analys.40 Slutsatserna beskriver vad som 
kännetecknar koncepten, vilken samlad förmåga de består av samt de motiv till 
utformning och nyttjande som finns. 
  
                                  
A. USA med slutsatser   
Konceptet kännetecknas av en mycket stor volym. Marinkåren består av 173 000 
man i allsidigt sammansatta förmågor som innehar en utvecklad global strategisk 
rörlighet.  Den operativa tillgängligheten och insatsberedskapen är mycket hög 
genom yrkesanställda soldater i stående styrkor, deployerade och embarkerade 
förband, framskjuten närvaro och en kontinuerlig rotation av styrkor. Anpassning 
kan ske genom ett utvecklat system för reservstyrkor. Kompetensen vidmakthålls  
och utvecklas genom en omfattande övningsverksamhet, ofta som stöd till eller 
utbyte med  andra länder.  
Stor erfarenhet finns efter deltagande i många olika slags kriser och konflikter i olika 
geografiska miljöer. Ekonomiska resurser och politisk vilja tillsammans med en 
omfattande forskning och utvecklingsverksamhet borgar för modern materiel på en 
hög teknologisk nivå som andra länder i vissa fall har svårt att kunna anpassa sig till.  
Marinkåren har i grunden en förmåga till gemensamma operationer och ingår som 
helhet i ett tydligt koncept för gemensamma operationer med andra stridskrafter. 
Understöds-, stöd- och logistikfunktioner samt förmågan till specialoperationer är väl 
utvecklade. Insatser kan genomföras på stort stridsdjup med taktisk rörlighet i form 
av svävare, helikopter och tiltrotorflygplan i kombination av tunga, medeltunga och 
lätta amfibiefordon. Den operativa, taktiska och organisatoriska flexibiliteten är stor 
med balanserade styrkor för olika ambitionsnivåer. Manöverkrigföring med högt 
tempo och proaktivt agerande kännetecknar uppträdandet.   
Operationerna är av expeditionskaraktär. Pågående utveckling är främst inriktad mot 
förmåga till ännu bättre långräckviddig bekämpning samt insatser mot land utan att 
behöva utnyttja landstigningsstrand.  
  
Konceptet består av förmåga att möjliggöra gemensamma och multinationella 
operationer genom att utgöra s.k. enabling force. Dessa operationer kan bestå i att 
                                                 
39 Anledningen till att Bryssel 4000 km radie geografiskt har valts är för att studera eventuella samband  
    med länder i klass B). 
40 Faktaunderlag till denna har i huvudsak hämtats från: Southby-Tailyour, Ewen, (red.), Janes 
   Amphibious Warfare Capabilities, issue 4, Surrey, Jane’s Information Group Inc., 2000 ur de kapitel 
   som berör respektive land. 
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etablera en initial ledningsfunktion som den efterföljande multinationella eller av 
gemensamma stridskrafter sammansatta styrkan sedan övertar. Operationerna kan 
också vara mer komplexa, t.ex. att fysiskt ta terräng som kan utgöra baser och 
brohuvud för efterföljande styrkor. Om så erfordras skall detta kunna utföras mot 
försvarad kust. Andra exempel på operationer är att oskadliggöra fientliga förmågor 
som hindrar egen verksamhet och att utgöra operativt manöverelement i gemensam 
strid för att exploatera framgång och öppna nya fronter. Marinkåren kan utgöra en 
initialt ledande och sammanhållande styrka i en gemensam operation, agera som 
möjliggörande styrka och/eller gemensam styrka (Joint Task Force) eller component 
commander i denna styrka. Den stora bredden av förmågor medger 
multidimensionella kapaciteter för alla typer av uppgifter. Den samlade förmågan  
medger kraftfull maktprojicering. 
Motiv till utformning och nyttjande utgörs av behovet att snabbt kunna utföra 
operationer i samtliga geografiska miljöer/världshav, även långt från egen nation och 
basområden. USA vill också ha tillgång till erforderliga resurser utan att 
nödvändigtvis behöva stöd från andra nationer. Konceptet är utvecklat för att i första 
hand försvara USA: s intressen genom offensivt agerande utanför USA: s 
kontinentala territorium. Amfibieförbanden utgör ett tydligt strategiskt, diplomatiskt 
och politiskt instrument och maktmedel. 41 
 
B. NATO/EAI länder 
Italien 
Konceptet består av ca 1900 yrkes- och kontraktsanställda soldater, organiserade i en 
förstärkt, lätt bataljon med förmåga att lösa amfibieanfall mot lätt försvarad kust. 
Sjötransportkapaciteten är väl utvecklad och stöds på taktisk nivå med helikoptrar. 
Tyngre manöverelement med amfibiska uppgifter finns inom armén. Skydd av större 
öar, bistånd vid naturkatastrofer och ett aktivt deltagande i fredsfrämjande insatser 
utgör motiv för utformning och nyttjande. Samarbete genomförs genom Spanish-
Italian Amphibious Forces (SIAF).42 

  
Frankrike 
Har intresseområden i flera världsdelar med ambition att ha ett självständigt 
inflytande. Förbanden deltager aktivt i fredsfrämjande insatser och i stöd till FN. 
Amfibieförmågan är allsidigt sammansatt och av mycket hög klass med modern 
materiel. Lätta kompani- bataljonsförband finns inom flottan (ca 4900 man) och 
tunga mekaniserade enheter med förmåga till amfibisk roll inom armén (ca 31000 
man). Utveckling av en redan god strategisk sjötransportkapacitet med specialfartyg 
sker. Konceptet medger förmåga till specialoperationer, maktprojicering, snabb 
insats genom deployering och embarkerade förband samt ledning och genomförande 
av gemensamma operationer.43 
 
 

                                                 
41 “Expeditionary Maneuver Warfare”, Washington, U.S Marine Corps informationsbroschyr bilagd  
      i  Marine Corps Gazette, feb 2002.  Southby-Tailyour, JAWC, s 540 f.f .Gourley, Scott “ United  
      States Marine Corps 225 years of service and continuing to write history…”, Jane´s Navy 
      International, nr 10, 2000,s 19-23.  Truer, Scott, “ US Navy and Marines expand their   
      expeditionary horizons”, Janés Navy International, nr 10, 2000, s 24-29. 
42  JAWC s 299 f.f. Samt samtal med elever ur FHS stabsprogram 02-02 M efter genomfört studiebesök vid  
     de Italienska amfibieförbanden i maj 2003. 
43  JAWC s 185 f.f. 
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Spanien 
En marinkår, som består av 7000 yrkesanställda soldater, med kapacitet att 
strategiskt förflytta  ett medeltungt regemente och genomföra amfibieanfall. 
Utveckling och modernisering sker framförallt av specialfartyg. Konceptet innehåller 
taktisk rörlighet med tiltrotorflygplan och helikopter samt medeltungt artilleri och 
mekaniserade stridsfordon. Specialoperationer ingår i uppgifterna. 
Spaniens geografiska läge med större ögrupper både i Atlanten och i Medelhavet styr 
utformningen av konceptet som i det nationella försvaret kompletteras med fast 
kustartilleri. Sammantaget har Spanien stor kapacitet som hittills inte varit utnyttjad i 
lika stor utsträckning som övriga EAI-länders amfibiska förmåga.44 
 
Nederländerna  
Amfibieförbanden utgörs av ca. 3000 yrkesanställda i två fullt operativa bataljoner 
och en reservbataljon i mobiliseringsberedskap. Konceptet är lätt utrustat och 
använder inte embarkerade enheter. Förbanden ingår både i NATO: s 
snabbinsatsförband och den gemensamma amfibiebrigad som organiseras 
tillsammans med Storbritannien. Utveckling sker för att öka den amfibiska förmågan 
till maktprojicering. Förmåga till deltagande i fredsfrämjande insatser påverkar 
utnyttjandet och det finns god erfarenhet från flera insatser. Den strategiska 
rörligheten är väl avpassad med moderna specialfartyg. Taktisk rörlighet i form av 
helikoptrar saknas och landtransporter sker med splitterskyddade fordon. 
Nederländerna har intagit en specialiserad roll inom NATO/EU där den amfibiska 
förmågan är ett tydligt och starkt bidrag till alliansernas gemensamma intressen för 
krishantering. Samtidigt kan nationella intressen tillgodoses, men på en lägre 
ambitionsnivå än Frankrike och Storbritannien.45 
 
Storbritannien 
Amfibieförbanden består av en stomme ur Royal Marines (6700 yrkesanställda 
soldater) som förstärks med enheter ur flygvapnet och armén för att skapa ett förband 
i brigadstorlek. Flottan bidrar med sjötransportkapacitet och övriga förmågor. 
Konceptet har en tydlig förmåga till gemensamma operationer och begränsad 
maktprojicering. Förbanden är ledande i den taktiska utvecklingen av amfibiestrid 
och har vid sidan av USA förmåga till operationer av expeditionskaraktär. De är 
välövade och erfarna genom deltagande i flera fredsfrämjande insatser och 
konflikter.  Förbanden är lätt utrustade med taktisk rörlighet i form av helikoptrar 
och splitterskyddade bandvagnar och eget lätt artilleri som understöd.  
Dimensionerande uppgift är att snabbt kunna ta begränsade mål och inte att 
genomföra tung anfallsstrid.  Kapacitet för sjömålsbekämpning finns inte i själva 
amfibiebrigaden. Specialoperations-förmågan är väl utvecklad. Uthålligheten genom 
ett väl utvecklat logistiskt stöd är betydelsefull. Ledning av större amfibieoperationer 
inom ramen för ett CJTF-koncept kan utföras och konceptet utgör stommen i EAI. 
Konceptet är anpassat för att vara integrerbart i andra styrkesammansättningar och 
interoperabelt i multinationella sammanhang. Utveckling sker av förbättrad 
strategisk sjötransportkapacitet med specialfartyg, ledning från fartyg och en högre 
insatsberedskap. Motiven till nyttjande återfinns i det territoriella försvaret, 

                                                 
44 JAWC,  s 451 f.f 
45 Börjesson, Henrik, ”RNLMC- en reserapport och reflektion”, Tidskrift för Amfibiekåren, nr 1, 2002, 
    s 31-43. JAWC, s 353 f.f. Fredriksson,  Svenska Amfibieförband i internationell tjänst, s 26-31. 
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deltagande i internationella fredsfrämjande insatser och hävdande av nationella 
intressen utanför landets gränser såväl i allians som på egen hand.46 
 
Slutsats NATO/EAI-länder:  
Koncepten kännetecknas av en stark utveckling de senaste åren med satsning på 
strategisk sjötransport med specialfartyg, kompletterande förmågor, integration, 
interoperabilitet samt hög beredskap. En tydlig anpassning sker till fredsfrämjande 
uppgifter inom NATO och EU. Förbanden har stor erfarenhet genom deltagande i 
flera operationer och är välövade, även för uppgifter utanför det eurostrategiska 
området. Materielen är överlag modern men med inslag av något äldre utrustning. 
Den teknologiska nivån är lägre än USA: s men utgör inga begränsningar.  Samtliga 
länder har yrkesförsvar. Samverkan mellan koncepten sker bilateralt och 
multinationellt. De operativt gränssättande förmågorna är välutvecklade och trots 
skillnader p.g.a. olika ambitionsnivåer håller de en minsta gemensam standard. 
Styrkesammansättningen är ”paketlösningar” där minsta enhet är bataljon(+)  som 
därefter kan ingå i form av en ”meny” i ett ”smörgåsbord”. Länderna är inte 
beroende av varandra för att kunna lösa amfibiska uppgifter men kan samverka för 
att uppnå högre effekt genom kompletterande förmågor. Förmågorna skapas ofta 
genom sammansättning av förmågor ur flera system och vapenslag. Helikoptrar och 
luftburen kapacitet nyttjas i samtliga koncept. Egen strategisk sjötransportkapacitet 
innehas av respektive land. Kapaciteten för sjömålsbekämpning och strid under 
vattnet finns inte i någon större omfattning inom koncepten utan tillförs från andra 
vapengrenar. Amfibiestyrkorna ingår i nationella, NATO:s och EU:s 
snabbinsatsstyrkor. Mindre förbandsdelar är ofta deployerade/embarkerade. Samtliga 
länder har maritim specialförbandsförmåga ingående i förbanden och/eller i särskild 
organisation. Utveckling och kompetensuppbyggnad sker i samverkan. 
Storbritannien och Frankrike anser sig ha ledningsförmåga för större 
amfibieoperationer. Kustförsvarsstyrkorna och de amfibiska förmågorna för försvar 
av eget territorium är organisatoriskt skilda från amfibiestyrkorna. 
 
Koncepten består av förmåga att i första hand genomföra kustnära (inshore) 
landstigning mot oförsvarad kust men förmåga finns även till begränsade 
amfibieanfall mot försvarad kust. Taktisk rörlighet från fartyg till land är begränsad 
och tillgång till landstigningsstrand erfordras för större enheter. Koncepten medger 
begränsad maktprojiceringsförmåga. Förbanden kan ingå som en del i EU/NATO 
CJTF-koncept. Frankrike, och Storbritannien har tydliga koncept för gemensamma 
operationer medan övriga länder har en mer specialiserad roll.  
 
Motiv till utformning och nyttjande utgörs av geografiska och territoriella 
förhållanden samt nationella intressen och alliansers krav. Den politiska viljan, 
främst i Frankrike och Storbritannien styr ambitionsnivåerna för förmågorna. 
Grundläggande nationella behov av amfibisk förmåga för nationellt förvar 
merutnyttjas i alliansens uppgifter och i samverkan för att lösa internationella 
uppgifter. Amfibiesystemen utnyttjas frekvent i internationella uppgifter, även 
utanför en amfibisk roll. Nationerna har territoriellt och politiskt avlägsna intressen. 
                                                 
46 BR 1806, British Maritime Doctrine, second edition, London, Naval Staff Directorate, 1999, främst 
    s 135 ff och 149. JAWC, s 525 f.f. Fredriksson,  Svenska Amfibieförband i internationell tjänst,  
    s 20-26. Sen, Philip, “Sea Soldiers readied for a new world disorder”, Jane´s Navy International, 
    nr 7, 2001, s 15-23. 
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C. Östersjöländer 
Ryssland 
Marininfanteriet utgörs av värnpliktiga soldater i tunga, mekaniserade brigadförband 
som innehar kraftigt artilleri, stödfunktioner och luftskydd. Konceptet är avpassat för 
större operationer på hög konfliktnivå med gott om tid för förberedelser.  Förbanden 
kräver sjötransportkapacitet med tillgång till landstigningsstrand och insätts i 
samverkan med luftburna förband i gemensamma operationer. Den organisatoriska 
flexibiliteten och uthålligheten är begränsad. Någon större utveckling av konceptet 
pågår inte. Ryssland vidmakthåller på låg nivå och avvecklar i stor omfattning flera 
förband vilket gör statusen och den operativa tillgängligheten oklar. 
Kustförsvarsförbanden är av reservstatus. Specialoperationsförmågan är väl 
utvecklad med hög status. Internationell fredsfrämjande verksamhet har låg prioritet 
även om ett försiktigt närmande har skett de senaste åren till NATO: s PFF-
verksamhet. Försvarsekonomin är mycket ansträngd.47 
 
Finland 
Amfibiekonceptet består av lätt utrustade infanteriförband organiserade i kompanier 
och bataljon med uppgifter på land i skärgårdsmiljö. Konceptet är utvecklat för 
försvarsstrid och invasionsförsvar och innehar understöd i form av artilleri och 
granatkastare samt landrörlighet med splitterskyddade fordon. En viss taktisk 
sjörörlighet finns med mindre båtar. I kustförsvaret ingår tung kustrobot och 
begränsad förmåga till kontroll i skärgårdsområde. Det finns inget utvecklat 
amfibiskt systemkoncept som medger strategisk eller operativ rörlighet. 
Hotbildsanpassning och historiska begränsningar i form av Ålandstraktatet och VSB-
avtalet med Sovjetunionen har utgjort hinder för utvecklingen.  Finland följer f.n. 
den svenska utvecklingen men anpassar inte okritiskt förmågorna.48 

 
Polen 
Det tunga, mekaniserade och kraftfulla marininfanteri som enligt rysk modell var 
operativt under Warszavapakten är avvecklat och det finns inga dedikerade 
amfibieförband kvar. Den amfibiska förmågan består för närvarande enbart av några 
specialfartyg och ett begränsat antal amfibiska stridsfordon. Därutöver finns rörliga 
kustförsvarsförband med låg operativ tillgänglighet. Amfibisk förmåga som stöd för 
rörlighet i markstrid är bibehållen i form av överskeppningsbåtar och bromateriel. 
Ambitionen som ny NATO-medlem avseende utveckling av amfibisk förmåga är 
oklar. Polen har tillgång till efterfrågad kapacitet att genomföra strategiska/operativa 
sjötransporter med specialfartyg men har inga utbildade eller avdelade förband för att  
använda dem i amfibieoperationer. Ett samarbete initierades 1998 mellan Polen, 
Danmark och Tyskland för att utveckla en gemensam amfibisk förmåga. Detta 
samarbete har hittills inte resulterat i någon konkret utveckling av förmågor eller 
materiel. Polen har ett värnpliktsförsvar och en kust som är mycket svårtillgänglig 
för landstigningsoperationer.49 
  
Tyskland  
Tyskland har inga dedikerade amfibieförband. Specialförband med maritima 
uppgifter och hög taktisk tillgänglighet finns dock och vissa arméförband har övat i 
amfibisk roll inom ramen för NATO-övningar. Sjötransportkapaciteten är anpassad 
                                                 
47  JAWC, s 421 f.f. 
48  Ibid, s 181 f.f. 
49  Ibid, s 403 f.f. 
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för överskeppning av markstridskrafter över floder och större vattendrag. Den 
hotbild som ur ett historiskt perspektiv funnits med ett geografiskt läge mitt i Europa 
samt erfarenheterna från andra världskriget har gjort att amfibisk förmåga inte 
prioriterats. En ambition i mitten av 90-talet att utveckla operativ 
sjötransportkapacitet har numera också omvärderats. För närvarande sker ingen 
utveckling av amfibisk förmåga annat än i det trevande initiativ till en gemensam 
amfibiestyrka som finns med Polen och Danmark. Tyskland har ett 
värnpliktsförsvar.50 

 
Danmark 
Amfibieförmågan består av ett kompani med hög taktisk tillgänglighet som löser 
specialförbands- och antiterroristuppgifter i maritim miljö. Kustförsvaret utgörs av 
äldre fast artilleri och ett tungt kustrobotsystem. Trots hotbilden som fanns fram till 
1980-talet, sitt geografiska läge i inloppet till Östersjön och ett land delat i flera 
större öar med territoriella intressen i Grönland och Färöarna samt en omfattande 
fiskeindustri har Danmark inte utvecklat sin amfibiska förmåga. Danmark har ett 
värnpliktsförsvar som kompletteras med kontraktsanställningar. För närvarande sker 
ingen utveckling av amfibisk förmåga annat än i det trevande initiativ till en 
gemensam amfibiestyrka som finns med Polen och Tyskland.51  
 
Slutsats Östersjöländer: 
Koncepten ger inte ett homogent intryck. Några likheter och flera skillnader finns. 
Ryssland avviker mest avseende systemutformning.  
Koncepten kännetecknas av värnpliktsförsvar som till huvuddel utgörs av 
mobiliserade styrkor avsedda att nyttjas i höga konfliktnivåer för territoriellt försvar 
med defensiv inriktning. Kontraktsanställning används i vissa fall, främst för 
fredsfrämjande uppgifter. Strategisk/operativ rörlighet i form av sjötransport-
förmåga med särskilt utbildade förband är begränsad eller saknas helt. Terrängen och 
Östersjömiljön har styrt utformningen av förmågor. Länderna har, förutom Ryssland, 
inga särskilda förband i form av marininfanteri och sammanhållna koncept för 
amfibisk strid. Förmågorna består av amfibiska delförmågor som utövas av förband 
på lägre taktiska nivåer. Maritim specialförbandskapacitet finns främst i Ryssland, 
Tyskland och Danmark. 
Initiativ till samarbete mellan Polen, Danmark och Tyskland har tagits men hittills 
inte givit några påtagliga resultat.  Statusen avseende materiel och kompetens för 
amfibieoperationer är generellt låg. Länderna har, förutom Ryssland, inga utvecklade 
doktriner för användande av amfibisk förmåga med större (bataljonsförband och 
högre) förbandsenheter . 
 
Koncepten består av förmåga att bidra till andra stridskrafters strid med specifika 
amfibiska (del-) förmågor. För Ryssland innebär det att med tungt utrustade förband 
understödja markstridskrafter genom omfattning och flankanfall (desants) på 
operativ och taktisk nivå i kombination med luftburna stridskrafter.  Ryssland har en 
begränsad förmåga till maktprojicering. Tyskland och Polen kan bidra med 
sjötransportkapacitet. Danmark, Tyskland och Ryssland innehar maritima 
specialförbandsförmågor. Finland har förmåga att genomföra infanteristrid, försvar 
genom motanfall vid kust och delvis i skärgård. 

                                                 
50  JAWC, s 205 f.f. 
51  Ibid, s 147 f.f. 
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Motiv till utformning och nyttjande utgörs av anpassning till territoriellt och 
nationellt försvar. NATO-länderna stödjer sig i detta fall på alliansens förmågor.  
Nedprioritering av amfibisk förmåga har skett till förmån för andra stridskrafter med 
hänsyn till geografiska lägen och historisk utveckling. Länderna (förutom Danmark 
och Ryssland) har inga avlägsna intressen/ geografiska områden på stora avstånd 
från kärnlandet som motiverar strategisk rörlighet och förmåga till amfibieanfall. 
I de internationella uppgifterna har länderna valt att tona ner den amfibiska rollen 
och bidrag sker med andra stridskrafter än amfibieförband. 
 
D. Övriga länder 
D1 Inom Bryssel 4000 km radie geografiskt 
 
Grekland 
Amfibiekonceptet består av värnpliktiga och yrkesanställda i en marin medeltung, 
mekaniserad infanteribrigad samt specialförband. Förmåga till operativ sjötransport 
(i Medelhavet) med äldre specialfartyg är god. Förbanden innehar f.n. inte snabb 
taktisk rörlighet i form av helikopter eller svävare. Förmågan är utvecklad för att 
genomföra försvarsstrid i förhand men medger kapacitet att leda och genomföra 
amfibieanfall i efterhand. Styrkan är avpassad mot hotet från Turkiet. Grekland har 
hittills inte haft någon större ambition att ingå i gemensamma styrkor eller nå NATO 
standard. De vill inte aktivt ta ansvar för östra Medelhavet utan ser i första hand till 
egna, nationella intressen. Kustbevakningen utgör en aktiv komponent. Greklands 
militärgeografi med 2000 öar, varav flera större, på stora avstånd från fastlandet är 
speciell. Försvarsekonomin är mycket begränsad.52 
 
Turkiet 
Amfibiekonceptet består av värnpliktiga i en marinkår där huvuddelarna är en lätt till 
medeltung mekaniserad brigad och två flottiljer med amfibietransportfartyg. 
Specialförband finns i flottan. Operativ sjötransportkapacitet för hela styrkan i ett 
lyft finns i form av några modernare specialfartyg med NATO standard samt flera 
äldre fartyg. Konceptet saknar snabb taktisk rörlighet och marina flygstridskrafter. 
Förmågan är utvecklad för att genomföra försvarsstrid i förhand med kapacitet att 
leda och genomföra begränsade amfibieanfall i efterhand.  De militära förmågornas 
utveckling påverkas av naturkatastrofer, etniska oroligheter, Cypernfrågan, 
ambitionen att bli EU-medlem och att anpassa militära system till NATO:s standard. 
Militärgeografin med både Svarta Havet och Medelhavet och en i övrigt politiskt och 
militärt instabil region påverkar systemutformning och beredskap.53 
 
D2 Utanför Bryssel 4000 km radie geografiskt 
 
Australien    
Amfibiekonceptet består av yrkesanställda. Utvecklingen är för närvarande mycket 
intensiv och kännetecknas av en samordnad försvarsmaktsansträngning. Tunga och 
medeltunga mekaniserade samt lätta arméförband används och transformeras om till 
att även kunna ha en amfibisk roll med förmåga till amfibieanfall. Målet är att kunna 
förflytta brigad (3500 man) upp till 1500 NM med kapacitet för helikopterlyft av 
infanterikompani (120-130) man i en omgång. Utveckling av en tidigare god 

                                                 
52  JAWC, s 221 f.f. 
53  Ibid , s 501 f.f. 
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sjötransportförmåga sker med nyanskaffning av fartyg för ledning och amfibieanfall 
samt en snabb katamaran. Ledningsfunktion från fartyg för gemensamma operationer 
utvecklas. Taktisk rörlighet med helikopter och ett utvecklat logistisk koncept utgör 
viktiga komponenter. Rollen för amfibieförbanden är att snabbt kunna möta kriser 
innan de når Australien, bistå grannländer och försvara Australiens nationella och 
regionala intressen. De senaste åren har styrkorna varit insatta i flera fredsfrämjande 
insatser, t. ex. i Östtimor med mycket goda resultat och erfarenheter.54 
   
Sydkorea   
Marinkåren är en egen vapengren som består av 25000 man varav en fjärdedel är 
yrkesanställda och resten värnpliktiga med 30 månaders tjänstgöringstid. Förbanden 
är medeltunga och organiserade i två divisioner, en fristående brigad och 
stödenheter. Konceptet är utformat efter äldre amerikanskt mönster och med 
amerikansk hjälp. Volym går före kvalitet men en del moderna fartyg och övrig 
materiel finns. Sjötransportförmågan är god men avpassad för operativa och inte 
strategiska lyft över längre avstånd. Taktisk rörlighet innehas genom en stor mängd 
mindre båtar, några miniubåtar och enstaka svävare. Förmåga till förbandstransport 
med helikopter saknas. Kustförsvarsstyrkorna utgörs av tre tunga kustrobotbatterier. 
Motiven för att kunna använda offensiv amfibisk förmåga som en del i det nationella 
försvaret utgörs av konflikter med främst Nordkorea, Kina och Japan om territorium, 
fiskerättigheter och naturtillgångar. Förbanden har en hög beredskap med ständig 
bevakning av Han-floden och fem större öar.55 
 
Nordkorea 
Innehar en lätt utrustad brigad om 7000 värnpliktiga och kontraktsanställda soldater. 
Sjötransportkapaciteten är begränsad avseende tunga transporter men är väl 
utvecklad för taktisk rörlighet med ett mycket stort antal svävare, små snabba båtar 
och miniubåtar.  Kustförsvarsstyrkorna utgörs av en blandning av äldre artilleri och 
moderna robotsystem. Förmågan är avpassad för att genomföra offensiva raidföretag, 
sabotage, och infiltration i grunda vatten. Begränsad förmåga att genomföra 
amfibieanfall finns men konceptet saknar tyngre materielsystem, artilleri och 
luftrörlighet med helikopter m.m. Nordkorea är ofta inblandat i kriser och konflikter 
med sina grannländer, USA och Japan. Amfibieförmågan används som strategiskt, 
operativt och taktiskt militärt medel mot i första hand Sydkorea.56   
  
 
Sri Lanka 
Med sitt läge i Indiska Oceanen har Sri Lanka en mycket speciell maritim geografisk 
miljö som kännetecknas av grunda och för vanliga fartyg svårframkomliga vatten. 
Hotbilden och motiven till att inneha en amfibisk förmåga utgörs av den tamilska 
gerillans aktioner mot regeringsstyrkorna och sjöfarten. Sri Lanka har inga särskilda 
amfibiestyrkor utan använder lätt utrustade arméförband som transporteras med 
mindre farkoster. Utveckling pågår för att utveckla organisationen, förbättra den 

                                                 
54  Bostock, Ian, “New Horizons for Australia’s amphibious forces”, Jane´s Navy International, jan/feb 
     2000, s 24-29. JAWC, s 27 f.f. 
55 Foxwell, David, “South Korea’s naval forces still looking north”, Jane´s Navy International, sept 
    1998, s 28-36. JAWC, s 333 ff. 
56 JAWC, s 329 ff. 
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taktiska rörligheten samt anpassa taktik och materiel för att möta det asymmetriska 
hot som gerillan utgör.57 
 
Indien 
Den amfibiska förmågan utgörs av tunga, mekaniserade arméförband som  kan 
användas i en amfibisk roll för att genomföra amfibieanfall. En brigad kan lyftas 
med specialtransportfartyg och ledas i en amfibieoperation som understöds i en 
samordnad operation. Vid sidan av detta system utvecklar Indien en lätt amfibisk 
specialförmåga i form av kommandoförband (ca 2000 man indelade i kompanier) för 
att i kombination med förband ur flottan utgöra interventionsstyrka och visa Indisk 
flagg utanför landets gränser, även under fredstid. Materielen är överlag äldre och 
jämfört med västvärlden inte tekniskt avancerad.58 
 
Slutsats övriga länder: 
Koncepten kännetecknas av mycket skilda förhållanden. Inom kategorin redovisas 
här endast de särskilda förhållanden som relativt de andra kategorierna skiljer sig och 
därmed kan vara intressanta att ta upp. 
Värnpliktstjänstgöringen i Grekland, Turkiet och Sydkorea är mycket lång. Med 
plikttjänstgöring som varar upp till 30 månader i kombination (i vissa fall) med 
kontraktsanställning kan en högre beredskap upprätthållas. 
Australiens transformering av befintliga förmågor och utveckling av en dedikerad 
amfibieförmåga är ett exempel på anpassning av multifunktionell förmåga. Motiven 
till Australiens pågående utveckling finns i viljan att kunna möta säkerhetspolitiska 
hot innan de når eget territorium, bistå andra länder samt ta en mer aktiv roll i 
regionen. 
Lätta amfibiska koncept med hög taktisk rörlighet används både för offensiva  
(Nordkorea) och defensiva (Sri Lanka) syften. Utnyttjande av svävare, små snabba 
båtar och miniubåtar är utmärkande. Lätta koncept med kommandoförband utvecklas 
även för att ha en del i maktprojiceringsoperationer (Indien). 
I den grekiska amfibieförmågan utgör kustbevakningen en resursstark, aktiv och 
viktig komponent. I Turkiet står såväl den amfibiska flottan som 
landstigningsförbanden under ett och samma befäl i en gemensam styrka, vilket är 
ovanligt. 
 
Koncepten består av förmåga att använda markstridskrafter tillhörande armén för 
större amfibieoperationer. (Australien och Indien). Nordkoreas koncept är inriktat 
mot raid- och sabotageföretag. Sri Lankas förmåga är inriktad mot anti-
terrorismuppgifter och bevakning. Turkiet och Grekland respektive Nordkorea och 
Sydkorea skapar parerande förmågor mot motpartens amfibiska förmåga. Den består 
främst av förmåga till offensiva operationer och inte kustförsvar. 
Australien utformar förmågan för att lösa internationella krishanteringsuppgifter med 
anpassning till västerländska system. 
 
Motiv till utformning och nyttjande utgörs främst av behoven att försvara det egna 
territoriet, hantera konflikter i närområdet och regionalt men inte av att kunna 
projicera makt vid andra kontinenter. Det finns inga större skillnader i 
systemutformningar mellan de länder som ligger inom det eurostrategiska området 
                                                 
57 Gunaratna, Rohan, ” Sea Tiger success threatens the spread of copycat tactics”, Jane’s Intelligence  
    Review mars 2001, s 16. JAWC, s 465 ff. 
58 JAWC, s 237 f.f. 
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respektive utanför. Det geografiska läget har mindre inflytande på 
systemutformningen än de krav på interoperabilitet och ansvar som medlemskap i 
allianser innebär. Förutom den egna militärgeografin påverkar respektive lands 
ambitioner i strategisk/operativ räckvidd  i stor utsträckning systemutformningarna.  
 
E. Sverige med slutsatser     
Konceptet kännetecknas av en unik förmåga till närvaro inomskärs och ett 
utvecklat system för kontroll av skärgårdsområden. Amfibiestridskrafterna 
organiseras i en brigad där tre lätta, sjörörliga amfibiebataljoner om vardera 900 man 
utgör manöverelementen som har ett amfibiekompani med robot och minsystem för 
strid mot sjömål och undervattensstrid, markstridsförmåga med granatkastar- och 
kustjägarkompanier samt stabskompani för ledning, spaning och luftvärn. Brigaden 
innehåller dessutom 6 stycken land- och sjörörliga kompanienheter för luftvärn, 
ledning, spaning, fältarbeten, undervattenstrid och underhåll. Brigaden kan leda 
förstärkningsförband i form av artilleri- och mekaniserade förband ur armén. 
Materielen är mycket modern och förbanden har en hög kompetens. Konceptet 
saknar strategisk sjötransportförmåga och har begränsad operativ rörlighet. Viss 
utveckling och försök med olika civila och andra staters sjötransportmedel har 
genomförts. Förmågan till rörlighet i luften med helikoptrar är inte utvecklad. Den 
taktiska sjörörligheten och flexibiliteten är mycket väl utvecklad genom små snabba 
båtar och svävare. Förmåga till rörlighet på land med fordon för manöverelementen 
saknas men hjulburna delar finns i brigadkompanierna, främst för ledning och 
underhåll. Förbanden består av värnpliktiga i mobiliserade styrkor vilket innebär låg 
operativ tillgänglighet och insatsberedskap. Logistikförsörjningen är beroende av 
tillgång till baser men utveckling av ett kompletterande rörligt logistikkoncept pågår. 
Samarbete med Finland om utveckling av ett gemensamt internationellt 
insatsförband pågår. Erfarenheter av internationella insatser är begränsad till 
deltagande i Kosovomissioner. Kompetensen vidmakthålls genom kontinuerligt 
deltagande inom NATO:s PFF-verksamhet och (trots alliansfriheten) en öppenhet 
gentemot NATO. Amfibiekonceptet är multifunktionellt och har stor organisatorisk 
flexibilitet. Graden av integration med andra vapengrenar och interoperabiliteten i 
internationella sammanhang är relativt god men inte fullt utvecklad.  
Kustförsvarsförbanden består av förband för att hävda den territoriella integriteten 
och utgörs av förband för skydd av basområden och ubåtsskyddsförband. Det mycket 
välutvecklade och omfattande system av fasta kustartilleriförband, rörligt 
sjömålsbekämpande artilleri och tunga kustrobotförband som tidigare fanns är 
avvecklade. Utveckling inriktas för närvarande främst mot att säkerställa 
bekämpningsfunktionen, främst avseende indirekt eld, att utveckla logistiken med 
rörligt underhåll och skyddsförmågan genom splitterskyddade stridsbåtar. Delar av 
amfibiebrigaden som t.ex. pionjärkompani och spaningskompani är inte 
färdigutvecklade medan delar som funnits en längre tid går in i en modifierings- och 
vidmakthållandefas. En amfibiestridsgrupp, Amphibious Task Unit, om ca 400 man, 
är under utveckling för internationella insatser. I samarbete med Finland är 
målsättningen att senast år 2006 kunna anmäla en större stridsgrupp till NATO:s 
PARP och EU:s styrkeregister. 
 
Konceptet består av förmåga att med stöd av den specifika svenska terrängen 
avvärja kustinvasion samt att ta, utöva och bestrida kontroll i kustzonen. I första 
hand skall det kunna motverka andra amfibiekoncept i en taktisk offensiv men med 
en operativt och strategiskt defensiv roll. Förmåga till taktisk sjörörlighet med små 
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snabba båtar och svävare som medger uppträdande på grunda vatten är unik. 
Sammansatt strid på bataljonsnivå mot sjö-, mark-, luft- och undervattensmål kan 
genomföras. Amfibieanfall mot försvarade mål kan genomföras i begränsad 
omfattning. Gemensamma operationer kan genomföras i första hand inom ramen för 
marina insatsstyrkor och i mindre utsträckning med arméförband. Brigaden kan  
utgöra Task Group eller avdela enheter som Task Units/Task Elements. Viss 
specialförbandskapacitet finns. Brigaden har sammantaget en god 
underrättelseförmåga.  Den innehar ett svagt skydd som kommer att förbättras med 
splitterskyddade stridsbåtar.  
  
Motiv till utformning och nyttjande utgörs av det historiska arvet för rörliga 
kustförsvarsförband som komplement till det fasta kustförsvaret inom ramen för ett 
invasionsförsvar i totalförsvarskonceptet. I detta koncept byggde striden på ett 
basberoende djupförsvar, med förband som hade avgränsat områdesansvar och en 
omfattande samverkan för att bedriva försvars-, avvärjnings- och fördröjningsstrid. 
Amfibieförbanden utgjorde i detta system en rörlig och flexibel komponent för att 
fylla luckor i försvaret, förstärka och möjliggöra strid samt utgöra operativ och 
taktisk reserv. Idag svarar amfibieförbanden för merparten av kustförsvaret och 
kontroll i kustzonen. Uppgifterna att deltaga i internationella fredsfrämjande 
uppgifter, skydda den territoriella integriteten samt stödja samhället både i den 
maritima miljön och på land utgör motiv samt ett omfattande utnyttjande av 
förbanden.59 
 
 
2.4 Trender i utvecklingen  
 
Det sker en förändring i hur den amfibiska förmågan utnyttjas. Förändringen är 
tydligast efter Warzavapaktens upphörande. Modernisering av amfibisk förmåga sker 
idag främst i Västvärlden och av de länder som vill kunna projicera makt och har 
internationella åtaganden. De övergripande trenderna och hur de påverkar 
basfunktioner och delförmågor redovisas i det följande. Trenderna berör 
förhållanden i nutiden och den nära framtiden. Jag har funnit dem genom 
litteraturstudierna till denna uppsats och de redovisas efter den inledande allmänna 
delen indelade i olika basfunktioner. 
 
Amfibieoperationer utvecklas mot att vara av expeditionskaraktär. Förmågan att 
kunna genomföra operationer och lösa uppgifter i det kustnära området och i trånga 
farvatten får större betydelse. Att säkra kontroll i kustzonen blir en allt viktigare 
uppgift. De traditionella uppgifterna att genomföra invasion över kust, att med 
kustförsvar avvärja invasion och att strida om herravälde till sjöss i storskaliga krig 
får mindre betydelse. Det blir viktigare att kunna verka snabbt, förebyggande och 
med begränsade insatser samt att kunna genomföra krishantering. Amfibieförband 
används oftare i olika typer av fredsfrämjande operationer som t. ex. 
evakueringsoperationer, humanitära operationer samt katastrofhjälp.60 Snabb och 
tydlig maktprojicering blir ett viktigt instrument för att förebygga eskalering av 
kriser till konflikter och krig. 
 
                                                 
59 Fakta om amfibiebrigaden utgår från min egen kunskap som amfibieofficer. 
60 Brown, Nick, “ Maritime forces relief role under the spotlight”, Jane´s Navy International, 
    November 2002, passim. 
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Nya hotbilder måste kunna hanteras. Asymmetriska hot från andra aktörer än stater 
och aktioner som genomförs med okonventionella metoder har ökat.61     
Det område i land och därmed det stridsdjup som amfibieförbanden verkar inom blir 
större. Uppgiften är inte längre endast fokuserad till att ta en landstigningsstrand eller 
ett brohuvud utan också att  understödja  markstridkrafterna på ett större djup och 
lösa en mängd andra stödjande eller fristående uppgifter. 
  
De stora nationerna inom amfibiekrigföring, USA och i viss mån Storbritannien, 
utvecklar koncepten Over the horizon (OTH) och Ship to Objective Manouver 
(STOM). Detta skall möjliggöra anfall från fartyg utanför motståndarens 
vapenräckvidd direkt mot objekt i land utan att behöva passera och genomföra 
reorganisation vid landstigningsstränder.62 Amfibieoperationer har alltid varit 
gemensamma till sin karaktär. Graden av samordning mellan olika slags stridskrafter 
och militära system ökar. Tydligast är förändringen i nyttjande av luftburna förband 
och marinkårsförband i samordnade operationer.63 Förbandsvolymerna minskar 
vilket får till följd att högre stridseffekt per förbandsenhet eftersträvas. Det innebär 
också att samma förband står i beredskap eller är insatta i strid eller konflikter oftare 
och under sammanlagt längre tider. Detta påverkar i sin tur personal- och 
kompetensförsörjningen. Förbanden ges högre insatsberedskap. Antalet 
utgångsgrupperade (deployed) och embarkerade förband ökar.64 Förband med 
amfibisk förmåga är ofta bland den förbandstyp som först sätts in i 
konfliktområden.65 I det följande beskrivs med hjälp av indelning i militära 
basfunktioner trenderna i utvecklingen. 
  
Ledning 
Det bi- och multilaterala samarbetet mellan länder ökar. Detta sker främst inom 
ramen för allianser som NATO och genom dess Partnerskap för fred (PFF)- 
verksamhet och inom EU. Utöver detta finns flera samarbetsprojekt mellan enstaka 
länder. Samarbetena genomförs genom gemensam utbildnings- och 
övningsverksamhet samt försvarsindustrisamarbete med gemensamma 
materielprojekt och andra åtgärder. Samverkan för att sammansätta förmågor till 
större förbandsenheter blir vanligare. Inom området amfibieverksamhet finns det 
flera tydliga exempel: European Amphibious Initiative (EAI), Spanish-Italian 
Amphibious Forces (SIAF), The United Kingdom/Netherlands Amphibious Force 
(UK/NLAF), Sweden- Finland Amphibious Task Unit (SWE-FIN ATU) och de planer 
Polen, Danmark och Tyskland har på en gemensam amfibiestyrka.66 Exempel på 
försvarsmaterielsamarbete utgörs av Spaniens och Nederländernas gemensamma 
                                                 
61 Gunaratna, Rohan, ” Sea Tiger success threatens the spread of copycat tactics”, Jane´s Intelligence  
    Review mars 2001, s 12 och 16.. Exempel är Al –Qaidias självmordsattack mot den amerikanska  
    jagaren USS Cole i  Adens hamn 12 oktober 2000 och Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) väl 
    utvecklade gren” Sea Tigers” som med terrordåd och maritim gerillataktik har utfört flera attentat  
    och angrepp på Sri Lankas militära/ marina styrkor och civil sjöfart. Se även: Blanche, Ed ” Terror 
    attacks threaten Gulf´s oil routes”, Jane´s Intelligence Review, nr 12, 2002, s 8-9. 
62 Jonsson, Pål, Marinstridskrafternas roll vid militära krishanteringsinsatser, Stockholm,  
    Totalförsvarets  Forskningsinstitut (FOI), Användarrapport FOI-R--0211--SE, 2001 s. 28  
63 Brown, James, ” In search of synergy: Joint Amphibious/Air Assault Operations”, Joint Force 

Quarterly, (JFQ) nr 20, höst/vinter 1998/99, s 48-52. Dunn, Brian, “Rethinking Army-Marine Corps 
Role in Power Projection”, JFQ nr 26 hösten 2000, s 38-42. 

64 Storbritannien, Nederländerna och USA utgör exempel på länder som utökar denna förmåga. 
65 Fiorenza, Nicholas, ”Euromarines”, Armed Forces Journal, april 2002, s. 49 
66 USA, EU och NATO har ett gemensamt politiskt intresse av att skapa militära förmågor som kan  
    lösa regionala konflikter. 
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projektet att ta fram fartyg av typen Landing Platform Dock/Amphibious Transport 
Ship (LPD/ATS). Kraven på interoperabilitet mellan olika länder ökar därmed. I 
USA, NATO och till stora delar inom EU: s krishanteringsstyrkor finns krav på eller 
ambitioner att kunna ingå i ett Combined Joint Task Force (CJTF)- ledningskoncept. 
I Sverige skall gemensamma operationer kunna ledas.  Det ställs därför högre krav 
på förmåga till samverkan inom och mellan olika  vapengrenar och system .  
 
Det finns ett ökat behov av att kunna leda amfibieoperationer och gemensam strid 
från fartyg, som inte avdelas enbart  för ledningsfunktionen. 
Den maritima och marina verksamhet som nationerna bedriver närmar sig varandra 
och intresseområdena överlappar varandra. Gränserna mellan statliga, militära och 
civila verksamheter blir mindre skarpa. Detta ställer krav både på ledningsfunktioner  
i det operativa genomförandet som möjliggör effektivt samarbete mellan den militära 
verksamheten och övriga delar av samhället.  
 
Verkan och underrättelser 
Betydelsen av förmågan av att kunna verka i urbaniserad miljö ökar.67 Detta ställer 
krav på bl. a. särskild kompetens, vapensystem, skydd och ledningsfunktioner. 
Efterfrågan av att med precision, graderad verkan och med lång räckvidd bekämpa 
mål på land med marina och andra vapensystem ökar. Behovet av att kunna bekämpa 
sjömål kvarstår, men i mindre omfattning.68 Förmåga till strid under vattnet i 
kustnära områden och i grunda farvatten anses som viktig att utveckla. Det är härvid 
främst förmågan att möta hot från ubåtar och minor som behöver förbättras.69 Det 
sker en ökad satsning på specialförband för att bl.a. svara upp mot ett ökat 
underrättelsebehov.70  Det är önskvärt att ha tillgång till avancerade tekniska 
spaningssystem som UAV och satelliter.  
 
Rörlighet och Uthållighet 
I syfte att öka flexibiliteten och förbättra uthålligheten byggs allt fler äldre fartyg om 
och nyproduktion sker av s. k. multirollfartyg. Dessa skall, utöver transport av 
förband, kunna svara för logistiskt underhåll, sjukvård, ledning, utgöra plattformar 
för landstigningsfarkoster och helikoptrar samt deltaga i sjöräddning och 
miljökatastrofer m.m. 
 
Civila resurser används i större utsträckning för att komplettera och förstärka militära 
resurser. 71 Logistiken blir till stor del beroende av civila resurser. Civila, logistiska 
processer och metoder används oftare i synergi med militär logistik. Detta gäller 
framförallt för de större förbanden och i de mer omfattande operationerna som 
bedrivs under längre tid.  Det är inte längre lika nödvändigt och önskvärt att ha 
tillgång till baser. Rörliga underhållsresurser medförs i större omfattning. De 
logistiska resurserna skall inte behöva en lång och omfattande uppbyggnad. De skall 
dessutom snabbare kunna dras ur efter avslutad operation. 
                                                 
67 Dunn, Brian,” Rethinking Army-Marine Corps Role in Power Projection”, Joint Force Quarterly 

(JFQ) nr 26, 2000 s. 38. 
68 Jonsson, Marinstridskrafternas roll vid militära krishanteringsinsatser, s 23 och 27. 
69  Anderson, Gary, Beyond Mahan- A  proposal for a U.S Naval Strategy in the Twenty-First Century,  
    Newport, Naval War Collage, 1993, s. 31-32. 
70 Två exempel är att Storbritanniens Special Boat Service (SBS) kraftigt har utökats och Indiens 
    ambition att öka sin 300 man starka Marine Commando Force (MCF) till 2000 man. 
71 Storbritanniens utnyttjande av Ships taken up from trade (STUFT) och USA:s Ready Reserve Force 
    (RRF) av civila fartyg som kan aktiveras för militära uppgifter är exempel på sådana förstärkningar. 
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Kraven på rörlighet blir större på alla nivåer. Den strategiska sjötransportförmågan 
med specialfartyg utökas. Operativ och taktisk rörlighet i luften utökas genom 
moderna helikoptrar, svävare, tiltrotorflyg och från fartyg till land med avancerade 
amfibiska stridsfordon.72 På taktisk- och stridsfältsnivå anskaffas fler lätta 
splitterskyddade fordon och farkoster.  
 
Skydd 
Skydd av egen personal blir viktigare i takt med att acceptansen för förluster 
minskar. Det fysiska skyddet förbättras genom t. ex. splitterskydd.73 En bättre 
underrättelsetjänst och ökad rörlighet bidrar också till ett ökat skydd.  
 
 
2.5 Slutsatser  
 
I det följande ges ett sammanfattande svar på delfrågetällningarna om vilka typer av 
amfibiska koncept som finns idag och vilka motiven till utformningen är. 
 
Motiv 
Motiven till att inneha amfibisk förmåga har sin grund i behovet av att med 
stridskrafter kunna lösa stridsuppgifter inom en eller flera av tre huvudsakliga 
områden som utgörs av  att: 
a) Överbrygga och ha rörlighet genom medierna vatten och land, från ett media till 

ett annat samt under tiden verka mot andra stridskrafter,  
b)   med uppträdande inom medierna vatten och land motverka  a) ovan och 
c)   verka i mediaövergångarna för att lösa andra  uppgifter än a) och b) ovan. 

 
Ovanstående exemplifieras genom: 
a)   Traditionella marinkårsförband som genomför amfibieanfall mot kust. 
b)   Kustförsvarsförband av svensk amfibiemodell som avvärjer invasion över hav  
      eller utövar kontroll i kustzon. 
c)   Amfibieförband som genomför katastrofhjälp, evakueringsoperation eller 
      sjöfartsskydd. 
 
Ambitionsnivåerna i att kunna lösa uppgifter varierar och avgörande för utformning 
av koncepten är, utöver politisk inriktning och försvarsekonomi, främst:  
• Militärgeografin i det egna landet och i de operationsområden systemen skall 

verka. 
• Ambitioner i strategisk (operativ) räckvidd, anfallskraft och uthållighet. 

Räckvidden skiljer sig beroende på om krig skall kunna föras på andra 
kontinenter, regionalt inom egen kontinent eller vara särskilt anpassat mot 
specifika, till landet geografiskt närstående eller interna, hotbilder. Anfallskraften 
dimensioneras utifrån hotbild och syfte med amfibieoperationerna vilket ger 
utfall i volym och typ av (teknisk) materiel.  

• Krav på tillgänglighet och insatsberedskap som påverkar personal- och 
kompetensförsörjning samt om framskjuten närvaro/ deployering/ embarkering 
erfordras.  

                                                 
72 LCAC, AAAV, Mv-22 Osprey, Bv 10S, och en ny brittisk helikopter är exempel på sådana system.  
73 Exempel på detta är att Royal Marines anskaffar splitterskyddad bandvagnar (Bv10s) och de svenska  
    stridsbåtarna 90H förses med splitterskydd. 
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• Krav på amfibiesystemet att kunna ingå i samordnade operationer/ gemensam 
strid och hur välutvecklat landets doktrin för detta är, vilket påverkar 
systemsammansättning, ledning och stödfunktioner. 

• Säkerhetspolitiska lösningar som påverkar det militärstrategiska konceptet. 
I allianser kan vissa förmågor avstås helt eller begränsas till förmån för andra 
som alliansens medlemmar istället svarar för. 

• Aktuell hotbild och krav från samhället på särskilda förmågor. 
• Historiskt arv, militära traditioner och erfarenheter från deltagande i tidigare 

konflikter. 
 
Roller 
De roller amfibieförbanden har avspeglas i de typer av operationer som kan utföras.  
De utgörs i huvudsak av: 
• Stöd till stridskrafter i land genom deltagande i gemensamma operationer 
• Genomförande av självständiga marina operationer 
• Stöd till maritima operationer 
 
Uppgifter och utnyttjande 
Amfibiestyrkor som symbol för en invasionsstyrka av andra världskrigsmodell är 
inte längre rättvisande. Dagens amfibieförband med sin allsidiga sammansättning,  
flexibilitet, multifunktionalitet,  rörlighet, manövertempo och beredskap medger ett 
utnyttjande för en stor bredd av militära uppgifter såsom:  
 
• Möjliggörande styrka som tar viktig terräng, baser och brohuvud för 
      efterföljande stridskrafter genom amfibieanfall över hav mot land, 
• Stödjande och förstärkande styrka som genomför t. ex avledningsmanövrar, 
      raidföretag och underrättelseinhämtning eller skyddar objekt och verksamhet, 
• Avgörande styrka i begränsade marina /militära operationer, 
• Styrka för maktprojicering i avskräckande eller stabiliserande syfte, 
• Försvarande styrka i ett kustförsvarskoncept, 
• Insatsberedd avancerad ”brandkårsstyrka” som utövar framskjuten närvaro, 
• Reservstyrka med multifunktionell militär förmåga och  
• Kapacitets- och kompetensförstärkande styrka i stöd till andra samhälls- 

funktioner nationellt och internationellt. 
 
Koncept och systemutformningar 
Inom ramen för de ovan angivna uppgifterna kan de amfibiska förmågorna vara 
organiserade på flera olika sätt. Det vanligaste är att de är sammanhållna i ett 
amfibiskt systemkoncept med en dedikerad roll och med särskilda 
ledningsförhållanden men det förekommer också att den ingår som komponent i en 
markstrids- eller sjöstridsförmåga. Vidare kan de också ha en alldeles unik roll, t.ex. 
som maritim specialförbandsförmåga. De kan också i grunden utgöras av andra 
förmågor som givits en amfibisk sekundärroll, t.ex. ett infanteriförband som tränats i 
landstigning och tillförts utrustning för att lösa denna uppgift.74 Systemkoncepten 
kan bestå av ett huvudstridssystem med stödsystem eller vara mångfunktionella med 
                                                 
74 Exempel är den franska 9.marina infanteridivisionen vilken ges utbildning för att kunna 
    genomföra amfibieoperationer. I flera länder kompletteras amfibieförbanden med resurser från andra 

vapenslag, t.ex. artilleri och helikopterkapacitet som utöver sin huvuduppgift skall kunna förstärka 
amfibisk förmåga. 
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system för strid i flera dimensioner. De länder som innehar förmåga till amfibieanfall 
mot försvarad kust sammansätter den amfibiska förmågan i förbandsenheter av minst 
brigadstorlek. De länder som använder den amfibiska förmågan till försvar eller för 
specialuppgifter använder sig av mindre organisatoriska förbandsenheter. Koncept 
som är avpassade för amfibieanfall innehar delförmågan snabb taktisk rörlighet (hkp, 
svävare, lätta fordon) som medger begränsade anfall med lättare förband eller så 
innehåller de tunga anfallskomponenter (stridsvagnar, attackhelikoptrar) med kraftigt 
understöd och skydd, ofta i kombination med lättare komponenter. I bägge fallen 
erfordras specialtransportfartyg och ledningskapacitet från fartyg. Koncept som inte 
skall kunna genomföra maktprojicering eller framskjuten närvaro saknar oftast 
specialfartyg. De logistiska systemens utformning och utveckling samt graden av 
samordnad, gemensam strid är gränssättande och avslöjar ambition och status för 
koncepten som helhet. 
 
Likheter och skillnader 
Amfibisk förmåga spänner över skilda områden. Grundläggande och gemensamt är 
emellertid förmåga till rörlighet, oavsett om den är dimensionerad för strategisk, 
operativ eller taktisk förflyttning, i kombination med förmåga att verka i en specifik 
miljö eller övergå från en miljö (sjö) till en annan (land). Mycket förenklat kan detta 
uttryckas som landstigningsförmåga.75 Amfibieförbanden har också det 
gemensamma att de har ett offensivt agerande. Maritim specialförbandsförmåga 
utgör en viktig komponent i de flesta koncept även om den ofta leds och organiseras 
utanför det amfibiska systemkonceptet. 
 
Skillnaderna i koncepten uppstår mot bakgrund av motiv, roller, uppgifter och 
utnyttjande vilket avspeglas i militära och marina doktriner. Tre utvecklingsnivåer 
kan identifieras: att inneha och utnyttja delar av amfibisk förmåga, att inneha ett 
utvecklat och sammanhållet amfibiskt systemkoncept och slutligen ett utvecklat 
amfibiskt systemkoncept som kan ingå i gemensamma operationer med förmåga till 
internationellt samarbete. 
 
Den finns en stor skillnad mellan hur Sverige och huvuddelen av övriga länder 
betraktar amfibisk förmåga. Sverige betonar förmågan till närvaro, d.v.s. att kunna 
ta, utöva och bestrida kontroll i kustzonen. Terrängen utnyttjas i ett strategiskt (och 
operativt) defensivt, men taktiskt offensivt agerande för att lösa uppgifter inom 
ramen både för sjö- och markstrid. Den normgivande uppgiften för Sverige är  
försvar mot amfibieoperationer. I USA och NATO samt flera andra länder innebär 
däremot amfibisk förmåga möjlighet att kunna agera strategiskt och operativt 
offensivt.  Normgivande uppgift är att över hav till land projicera eller hota med att 
projicera en markstridsförmåga. Amfibieoperationerna syftar för dessa länder till att 
överföra stridskrafter genom och förbi mediaövergången in till land i syfte att 
understödja markstridskrafterna.  
 

                                                 
75 Betydelsen av att kunna landstiga inses med följande fakta: 89 % av jordens länder har kust varav  
    5% utgörs av infrastruktur som hamnar och  bebyggelse vilket medger urlastning från 
    konventionella fartyg, 25% medger debarkering från landstigningsfartyg, 75% medger debarkering 
    från svävare, 95% medger landstigning från mindre båtar och mindre än 1 % av stränderna är  
    olämpliga för alla typer av landstigning. Southby-Tailyour, JAWC s. 16 
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3.  Första analysen- amfibiska delförmågor 
 

3.1 Grundförmågor och delförmågor  
 
För att närmare granska vad den samlade amfibiska förmågan består av används 
följande kompetens- och förmågeområden: Ledning, Verkan, Rörlighet, Skydd, 
Uthållighet och Underrättelser. Dessa områden motsvarar även de militära 
basfunktioner som utgör krigföringsförmåga och kan användas för att beskriva 
utveckling av Försvarsmaktens samlade förmåga.76 Inom varje funktion redovisas i 
tabellform de viktigaste delförmågorna som ingår i amfibiska systemkoncept. 
Generella förmågor av typen ”försvar av egen grupperingsplats” som gäller för de 
flesta förband och inte är avgörande för att bidra till det samlade amfibiska konceptet 
redovisas inte. Indelningen i förmågor utgår från en operativ-taktisk nivå. 
Förmågorna har extraherats ur de studier och den granskning av länder som 
genomförts i  föregående kapitel. 
 
Förmågorna indelas i grundläggande förmågor, varmed jag avser avgörande eller för 
amfibiekoncepten unika förmågor. Övriga delförmågor är tilläggsförmågor som kan 
vara indirekt avgörande eller ge olika karaktär och ambitionsnivåer. Kriterier för 
indelning är att en grundläggande förmåga måste finnas inom amfibiekonceptet för 
att kunna lösa en given uppgift. Klassificeringen är en enklare form av sortering för 
att göra materialet hanterbart. Klassificeringen i olika förmågeområden är i sig inte 
avgörande för resultatet utan det viktiga är att förmågan redovisas. Om t.ex. 
förmågan att genomföra underhållstransporter tillhör uthållighet eller rörlighet är 
således av mindre vikt. Därför är även en klass med övrigt infogad. Kapacitet 
värderas inte. Däremot anges, i stigande ordning, olika övergripande ambitionsnivåer 
inom funktionsområdet. Förmågan exemplifieras med uppgift eller typ av situation 
då den kan användas. 
 
I detta kapitel redogörs även för de förmågor som Sverige f.n. inte innehar eller 
endast har på en mycket begränsad nivå. Bedömningen av detta är inte enkel och kan 
alltid diskuteras. Jag har utgått från nuvarande svenska amfibieförbands taktiska och 
organisatoriska målsättningar, genomförda jämförelser med övriga länders 
systemkoncept och min egen bedömning som amfibieofficer.  
  
  
 

                                                 
76  Militärstrategisk Doktrin (SMD), s 76-77 
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Tabell 1 Sida 1(3): Amfibiska delförmågor indelade i grundförmågor, tilläggsförmågor och ambitionsnivåer inom olika basfunktioner 
Fetstil= grundläggande förmåga          Normal stil= tilläggsförmåga        Kursiv stil= exempel på uppgift/situation då förmågan används 
Ledning  Verkan Rörlighet Skydd Underrättelser Uthållighet Övrigt 
Egen operation 
Leda amfibieoperation

Sjö-sjö 
Uvstrid, sjöminering 

Strategisk/interkontinental
sjörörlighet 
Förflytta strids- och 
tplastade styrkor med 
därtill särskilt anpassade 
fartyg på ett i förhand 
strukturerat sätt. 

Ballistiskt skydd på 
fordon/farkoster och 
personliga 
skyddssystem 

Sensorer luft, 
mark, sjö, uv, 
EM, SIS 
Bidra till 
lägesuppfattning 
och 
målinformation 

Framskjuten närvaro 
Deployera och/eller 
embarkera i önskat 
område under längre tid 

IO, Informationskrigföring 

Gemensam operation 
Leda (delar av) 
gemensam operation 

Sjö-luft 
Luftvärn 

Operativ sjörörlighet 
Förflytta stridslastade 
styrkor med egna och 
särskilt anpassade fartyg i
ett stridssystem som är 
skyddat 

NBC-skyddssystem Specialförband 
Fjärrspaning 
 
 

Rotation 
Upprätthålla beredskap, 
närvaro och medge 
kompetensutveckling 

Specialförband 
Andra uppgifter än 
underrättelseinhämtning 
t.ex. terroristbekämpning, 
målutpekning, sabotage 

Interoperabel 
multinationellt 
NATO standard 
Ingå i CJTF 

Sjö-land  
Markmålsbekämpning

Taktisk- stridsteknisk 
Sjö- amfibierörlighet 
Kunna manövrera styrkor 
på vatten och i media-
övergången under strid 

Minröjning land, sjö Avancerade 
tekniska 
undsystem 
UAV, tillgång till 
satellitinformation

Reservstyrkor 
Taktisk anpassning , möta 
eskalation och oförutsedd
händelseutveckling 

Organisatorisk flexibilitet 
Behovssammansatta 
förband 

Integrerbar mellan 
vapengrenar Medger 
behovssammansatta 
styrkor och samordning

Land-land 
Markmålsbekämpning
och strid mot 
markstridskrafter   

 
 

Övriga fältarbetssystem 
för skydd 

 Förnödenhetsförsörjning
inkl transportsystem 
Säkerställa förnödenheter 
för uppgiftens lösande 
över mediaövergången 

Anpassning 
Planerad och strukturerad 
förmåga till resurs- och 
kompetensökning 

Erhålla ledningsstöd 
från hemmabas 
”Reachback” 

Land-luft 
Luftvärn 

Rörlighet i luften 
Genomföra  taktisk 
stridsförflyttning med 
hkp/ tiltrotorflygplan 

Förmåga till dolt/ 
lågsignaturuppträdande 
Ubåtar, 
uvfarkoster,stealthteknik

 Teknisk tjänst Hotanpassning mot i (i 
Västerländsk mening) 
okonventionella metoder 
Undtjänst, spec.förband, 
skyddssyst.,särsk.kompetens 
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Tabell 1 Sida 2 (3): Amfibiska delförmågor indelade i grundförmågor, tilläggsförmågor och ambitionsnivåer inom olika basfunktioner 
 
Ledning  Verkan Rörlighet Skydd Underrättelser Uthållighet Övrigt 
Samverka med 
civila funktioner 
Sjöräddning, 
katastrofhjälp, 
totalförsvars-
samverkan 
 

Land-sjö 
Sjömålsbekämpning, 
Uvstrid, minering 

Rörlighet på land 
Genomföra taktisk 
stridsförflyttning med 
fordon 

Varnings- och 
motverkanssystem 

 Kvalificerad 
sjukvård 

Kompetensutvecklingssystem 
Grad av samverkan med andra länder, 
allianser 

Samband 
Utbyta information 
inom det egna 
systemet och med 
samverkande parter

Luft-luft 
Skydd av egen 
luftrörlighet 

     

Lägesuppfattning
Erhålla genom 
egna och andra 
system info om egna
förband, 
motståndaren, 3:e 
part, miljö mm 

Luft-sjö 
Sjömålsbekämpning 

     

 Luft-land 
CAS 

     

 Mot undervattensmål  
Ubåtsjakt, minsystem 
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Tabell 1 Sida 3 (3):  Amfibiska delförmågor indelade i grundförmågor, tilläggsförmågor och ambitionsnivåer inom olika basfunktioner 
 
Ambitionsnivåer77

Ledning 
Ambitionsnivåer 
Verkan 

Ambitionsnivåer 
Rörlighet 

Ambitionsnivåer 
Skydd 

Ambitionsnivåer 
Underrättelser 

Ambitionsnivåer 
Uthållighet 

Ambitionsnivåer 
Övrigt 

Ledning inom 
(mindre) 
operationsområde 
på inre vatten 
(inshore) 

Korträckviddig- för 
eget förbands behov 
Direktriktad eld 

Olika grad av räckvidd, 
fart, framkomlighet, 
(lyft)kapacitet, 
infrastrukturberoende, hot- 
och miljöanpassning 

Skydd genom 
samverkan med andra 
stridskrafter eller 
tillförsel av resurser 

Egna undkällor 
för grundbehov 

Volym som kan försörjas Ex. 
bataljon(+) och högre eller 
endast mindre förband 

Miljöspecifik, urban, 
subarktisk, öken, 
djungel 

Skalbarhet/ 
delbarhet. Ledning 
av stridsgrupper/ 
sammansatta 
förband 

Långräckviddig- även 
för andras behov 
Indirekt eld 

Kompetens att utnyttja 
civila och militära  resurser
som inte innehas i eget 
koncept 

Organisatoriskt 
ingående skyddssystem

Tillgång till andra 
systems 
undinformation 

Bas- och infrastrukturberoende
 

 

Framskjuten rörlig 
ledning av 
operationen från 
fartyg 

Kunna målutpeka för 
andra system 

Egna resurser 
organisatoriskt ingående i 
konceptet 

 Tillgång till andra 
systems undkällor 
(rådata) 

Förmåga att bygga upp baser 
med erforderlig struktur  i 
operationsområde 

 

Over the horizon 
Ledning av 
operationen från 
plats ”utanför” op. 
stridsområde 

Kunna mottas, ledas, 
förflyttas, integreras 
mm som förstärkning 

   Rörlig-oberoende av baser.  

Nätverksbaserad. 
Info, ledning och 
verkan integrerat 
 i gemensam 
ledning av strid 

Alla erforderliga 
verkanssystem 
innehas i eget 
systemkoncept 

     

                                                 
77  Ambitionsnivåerna beskrivs i förekommande fall genom en låg ambition i tabellens övre del och en högre i dess nedre del. 
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Granskningen leder till resultaten att generella och grundläggande förmågor för 
samtliga amfibiska systemkoncept är: 

• ledningsförmåga av egen amfibieoperation, inkluderande sambandsystem 
och system för lägesuppfattning 

• taktisk amfibisk rörlighet,  
• verkan och bekämpningsförmåga  mot markstridskrafter,  
• genom egna  sensorer  kunna få nödvändig information för ledning och  

verkan samt 
• förmåga till förnödenhetsförsörjning i den amfibiska miljön 
 

En grundförmåga som skiljer sig mellan olika koncept är att kunna nå verkan mot 
sjömål både över och under vattnet.  
Tilläggsförmågor som ger skillnader i systemkoncept är framförallt: 

• taktisk rörlighet på land,  
• strategisk och operativ rörlighet som medger framskjuten närvaro samt 
• ledningsförmåga för gemensamma operationer.  
 

Det är i stor utsträckning ambitionsnivåerna i systemutformningen, främst 
avseende specifika och oftast dyra (vapen-) plattformar, som påverkar möjligheten 
att lösa flera olika typer av operationer. Det är således av stor vikt hur denna 
förmåga är anpassad till andra faktorer som miljö, uthållighet, räckvidd, integration 
och interoperabilitet förutom att förmågan i sig måste innehas på en grundläggande 
nivå för att lösa en specifik uppgift. 
 
 
3.2 Skillnader i uppgifter 
 
Ett annat sätt att beskriva förmågor är att koppla ihop resurser och kompetenser 
med dimensionerande uppgifter. Detta görs genom redovisning i följande tabell.  
Syftet är att identifiera skillnader mellan dimensionerande uppgifter och typer av 
operationer mellan de svenska amfibiestridskrafterna och andra förband. Uppgifter 
som idag inte kan lösas av de svenska amfibiestridskrafterna skall, tillsammans 
med tidigare resultat, kunna härledas till avsaknad av eller en för låg ambition i 
delförmågor. Jämförelsen görs mellan uppgifter för ett ledande koncept, d.v.s. en 
amerikansk Marine Expeditionary Unit (Special Operations Capable), MEU (SOC) 
och mellan den svenska amfibiebrigaden.78 Uppgifter av annan karaktär som 
identifierats hos andra amfibieförband redovisas också.79 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
78  Fakta är hämtade från Anderson, Beyond Mahan s. 7 och Huvudstudien utveckling av 
     amfibieförband, s 35-36 
79  Fakta hämtade bl.a från BR 1806, s 75 
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Tabell 2: Jämförelse av  operativa/taktiska uppgifter 
 
Fetstil= uppgifter i vilka Sverige idag saknar eller har mycket begränsad amfibisk förmåga 
 

  MEU(SOC) 
 
• Utöva framskjuten  
 närvaro 
• Amfibieraid 
• Anfall mot begränsade mål 
• Förstärkning av andra 
 stridskrafter 
• Vilseledning 
• Eldledning 
• Undsäkskydd 
•  Fritagning av personal 
• Evakuering (NEO) 
• Räddning av 
 flygpersonal och materiel 
• Op. i urbaniserad 
 terräng 
• Säkerhetsoperationer 
• Styrkedemonstration 
• Civil Affairs operationer80 
• Hemliga räddnings- 
 operationer 
• Förstöring av 
 objekt/materiel 
• Bordning 
• Elektronisk krigföring 
• Återtagande/ skydd av 
 olje-/ gasplattformar 
• Stöd till humanitära  
 operationer och 
 katastrofhjälp 

 Amfibiebrigaden 

• I olika konfliktnivåer ta, bibehålla  
 och bestrida kontroll i maritimt  
 område 
• Genomföra insats i maritimt område 
 där kontroll inte erfordras eller  
 upprätthålls 
• Leda 
• Övervaka 
• Bevaka 
• Skydda 
• Bekämpa 
• Stödja 
• Underrättelseinhämta 
 
Amfibiebrigaden skall också inom 
ramen för marin verksamhet kunna  
deltaga i /stödja följande operationer:81 
• Miljöövervakning och miljöskydds- 
 insatser. Ammunitionsröjning 
• Sjö- och flygräddningsoperationer  
• Sjöfartsskydd och skydd av fiske 
• Embargo, sanktioner, karantän,  
 blockad 
•  Fredsfrämjande operationer, 
 humanitär hjälp och katastrofhjälp 
• Amfibieanfall, amfibieraid,  
 amfibiedemonstration 
• Etablera restriktionsområden, 
 avspärrningsoperationer 
• Marin diplomati, örlogsbesök,  
 framskjuten närvaro, påtryckning, 
• Brottsbekämpning, bekämpning av  
 piratverksamhet och narkotikatrafik  
• Havskontroll  
•  Evakuering av icke stridande (NEO) 

      Övriga amfibieförband 

• Stödja polis och 
 kustbevakning i antidrog- 
 och smuggeloperationer  
• Övervaka och framtvinga 
 maritima överenskommelser 
• Försvara 
• Antiterrorist-/pirat- 
 /gerillaoperationer 
• Motverka uppror, upplopp 
• Intervenera 
• Assistera i op. med flyktingar
• Bärgningsoperationer 
• Hydrografiska 
       undersökningar 
• Militär assistans till andra 
       stater 

 
 
 
 
 
 

                                                 
80 Civil Affairs (CA) avhandlar relationer mellan militära styrkor, civila myndigheter och lokal-  
    befolkningen i ett operationsområde. Huvudsyftet med CA är att minimera  lokalbefolkningens 
    inverkan i den militära operationen och omvänt att minimera de militära effekterna på civila i  
    området.  
81 Marin Doktrin och maritima operationer (MMO-03) s 43 f.f., s 74f.f. De olika slag av operationer som  
    anges är de som svenska marina stridskrafter skall kunna lösa eller stödja. Det innebär inte att amfibiebrigaden 
    i samtliga fall har uppgifter som direkt är kopplade till respektive typ av operation eller är det enda förbandet  
    som bidrar med förmågor för att lösa uppgifterna.  
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Det är svårt att göra direkta jämförelser eftersom terminologin skiljer sig mellan 
länder och att uppgiftsställningarna också är sammanhängande med olika 
förbandsnivåer och typer av konflikter. Resultaten av jämförelsen och tidigare 
genomförd analys visar emellertid att de uppgifter som de svenska 
amfibiestridskrafterna idag inte löser är av tre huvudsakliga slag: 1) Framskjuten 
närvaro, styrkedemonstration och intervenering, 2) Operationer som i större 
utsträckning än idag stödjer samhället och andra stater med militära (amfibiska ) 
förmågor och 3) Specifika operationer som t.ex. elektronisk krigföring, operationer 
i urbaniserad terräng och Civil Affairs. 
 
 
3.3 Skillnader och utvecklingsmöjligheter av svenska förmågor 
 
En sammanställning och analys av de fakta som redovisats i de två tabellerna i 
detta kapitel visar ett antal tydliga resultat. Sverige innehar generella 
grundläggande amfibiska förmågor som ledningsförmåga, taktisk rörlighet, verkan 
mot markstridskrafter, sensorer för ledning och verkan samt förnödenhets-
försörjning. Sverige innehar dessutom grundförmågan att kunna bekämpa sjömål . 
De förmågor som saknas och behöver tillföras för att kunna lösa nya uppgifter är 
främst förmåga till: 

• Ledning av gemensamma operationer,  
• integration med andra vapengrenar (särskilt luftstridskrafter),  
• strategisk och operativ rörlighet,  
• taktisk rörlighet i luften och på land,  
• verkan från plattformar till sjöss mot mål i land,  
• avancerade underrättelsesystem,  
• indirekt långräckviddig bekämpning och 
• framskjuten närvaro med uthållig beredskap.   
 

Ambitionsnivåer som i befintliga förmågor kan förändras och därmed möjliggöra 
lösande av nya uppgifter är främst förmågor som medger:  

• Rörlig ledning från fartyg,  
• nätverksbaserad ledning med möjlighet till samordnad, gemensam strid,  
• indirekt och långräckviddig markmålsbekämpning,  
• målutpekning för bekämpningssystem som inte ingår i det egna konceptet, 
• förbättrad rörlighet genom stödsystem som t.ex. fältarbeten, 
• förbättrat skydd för personal och farkoster/fordon och  
• förbättrat logistikförsörjningssystem med minskat basberoende. 

 
 
3.4 Slutsatser  
  
Svar på delfrågeställningen vilka amfibiska delförmågor som Sverige saknar och 
eller kan utveckla framgår av föregående punkt. Ett sammanfattande svar på 
delfrågeställningen vilka delförmågor amfibisk förmåga består av lämnas i det 
följande.  
Amfibisk förmåga består, generellt sett, av några grundläggande förmågor som är 
uppbyggda runt basfunktionerna rörlighet och verkan. Rörligheten erfordras för att 
kunna nå mediaövergången vatten-land i aktuellt operationsområde samt att kunna 
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passera eller stanna kvar i mediaövergången och verkan avser förmågan att kunna 
bekämpa markstridskrafter (även sådana som är under sjötransport) och mål i land. 
Övriga verkansformer och basfunktioner är främst till för att möjliggöra denna 
verkan. Genom att komplettera de grundläggande förmågorna med 
tilläggsförmågor får de olika systemkoncepten avgörande skillnader. Detta 
påverkar amfibieförbandens utnyttjande och möjligheter att lösa uppgifter. Inom 
ramen för amfibisk förmåga finns således stora skillnader. Den största skillnaden är 
om konceptet är konstruerat för att kunna genomföra amfibieoperationer eller om 
det är konstruerat för att kunna motverka genomförandet av sådana operationer. 
Ambitionsnivåer i utformningen av koncept har en avgörande betydelse för hur 
koncepten kan användas. Detta avspeglas främst i om resurserna finns 
organisatoriskt ingående i amfibiekonceptet eller inte samt i kapacitet och teknisk 
komplexitet i organisationsbestämmande materiel och vilket personalförsörjnings-
system som tillämpas. Generellt gäller att koncept med hög ambitionsnivå som är 
integrerbara och innehar en organisatorisk flexibilitet tillsammans med 
mångfunktionella vapensystem medger lösande av betydligt fler och skilda typer 
av uppgifter än system som består av enstaka eller ett fåtal vapensystem i en fast 
struktur. 
  
En viktig slutsats i utvecklingen av ett nytt svenskt amfibiskt koncept är att den 
samlade förmågans användbarhet inte enbart är beroende av tillförsel av nya 
delförmågor utan även ett fastställande av ambitionsnivåer i form av t.ex. 
geografisk räckvidd och bekämpningsförmåga för att skapa ett optimalt system. De 
erforderliga grundläggande förmågorna och några tilläggsförmågor finns till stor 
del redan. Undantagen är lätta att identifiera och valet om dessa nya förmågor skall 
anskaffas handlar främst om vilket militärstrategiskt koncept som amfibiekonceptet 
skall kunna ingå i nationellt respektive internationellt.   
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4. Andra analysen- amfibiska systemkoncept 
 

4.1 Att forma systemkoncept  
 
En grundläggande princip för utformning av svenska amfibieförband har varit att 
anpassa dem efter den speciella svenska militärgeografin (skärgårdar). Denna 
princip har även tillämpats av andra små kuststater 82 Förbanden har därmed 
anpassat taktisk och operativ rörlighet och bekämpningssystem (robot- och 
minsystem i kombination med artilleri) efter dessa specifika förhållanden och 
utnyttjat terrängen som ett hjälpmedel. Amfibiekonceptet har ingått som ett 
delsystem i ett marint djupförsvar, inom ramen för ett totalförsvarskoncept. För att 
kunna lösa internationella krishanteringsuppgifter ställs nya krav på 
miljöanpassning och uppträdande i andra typer av terräng samt ett uppträdande 
som är baserat på strid från hav mot land. Detta är en konflikt mellan arv och nutid 
som innebär att nationella behov av förmågor skall förenas med de krav som följer 
av ett internationellt engagemang. 
 
Det finns olika grundläggande sätt och principer  för utveckling och förändring av 
svensk amfibisk förmåga. Härvid kan följande alternativ nämnas: 
 
1. Ta bort den amfibiska förmågan som en självständigt organiserad och 
    sammanhållen förmåga för att istället samordna eller integrera den med  andra 
    förmågor (t. ex. i befintlig markstrids- eller sjöstridsförmåga och i så fall 
    utveckla dessa förmågor där en delmängd är amfibisk förmåga),  
 
2. utveckla den amfibiska förmågan som en självständig förmåga i ett koncept 
    ingående i gemensamma operationer för nationellt och/eller internationellt bruk, 
 
3. inrikta förmågan mot endast vissa av Försvarsmaktens uppgifter/särskilt utvalda 
    operativa uppgifter. Specialisering nationellt och/eller internationellt och 
 
4. avveckla förmågan till försvar mot kustinvasion, kontroll i kustzon mm till 
    förmån för att utveckla andra FM förmågor. I det militärstrategiska konceptet 
    exkludera amfibisk förmåga.83 
 
I det följande studeras endast alternativ 2 eftersom det ligger inom ramen för 
uppsatsens syfte och problemformulering samt är i linje med regeringens och 
Försvarsmaktens nuvarande övergripande riktlinjer för utveckling.  
 
De systemkonceptalternativ som i fortsättningen, i tabellform, sätts samman av 
delförmågor från uppsatsens tidigare kapitel utgör inte en fullständig redovisning 
av alla möjliga kombinationer och ambitionsnivåer. Sammansättningen är gjord för 
att visa på möjliga svenska systemkoncept med så stora skillnader som möjligt, i 
syfte att påvisa skilda doktrinära synsätt och operativa grundprinciper för 
nyttjande. De fyra olika svenska koncept som redovisas benämns 1.Integrering, 

                                                 
82 Börresen, Jacob ” The Seapower of the Coastal State” kapitel i Till, Geoffrey, Seapower Theory 
    and  Practise, Essex, Frank Cass &Co. Ltd., 1994, s. 151 f.f. 
83 Alternativen kan jämföras med de lösningar som olika länder har: Alt 1- Tyskland och till del 
    Indien, alt 2- EAI-länderna, alt 3 - Danmark och till del Nederländerna alt 4- Polen 
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2.Specialisering, 3.Nationalisering och 4.Mix. Gemensamt för samtliga fyra 
koncept är, förutom att de innehåller grundläggande amfibisk förmåga, att de 
innehåller specialoperationsförmåga, luftvärn för egenskydd med verkansförmåga 
från land och en kvalificerad sjukvårdsfunktion.  

 
Systemkoncepten granskas och värderas därefter utifrån nedanstående, 
övergripande faktorer med vidhäftande definition:  
 
• Konfliktnivå/typ av konflikt. Att inneha ett operativt system som kan verka i 

fred, kris och krig nationellt och för internationella uppgifter inklusive 
fredsfrämjande och humanitära operationer samt  stöd till samhället. 

 
• Geografiskt område. Att ha förutsättningar att kunna verka i den geografiska  
      och fysiska miljö som utgör operationsområde och förmåga att ha  räckvidd 
      från den egna nationen till detta område. 
 
• Operativa uppgifter. Omfattningen i bredd och kapacitet att lösa olika typer  
      av marina, gemensamma och maritima operativa uppgifter. 
 
Värderingen av användbarheten för olika koncept mot dessa faktorer görs genom 
en verbal beskrivning. I bedömningen har jag jämfört med andra system som idag 
innehar liknade förmågor och deras förmåga att lösa uppgifter. Jag utgår i detta fall 
ifrån, att om Sverige anskaffar motsvarande förmåga, så kan konceptet nyttjas på 
motsvarande sätt, med stöd av politisk vilja, lagar, doktriner och andra faktorer 
som utgör förutsättningar. 
 
 
 
 
 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN        C-UPPSATS                  Beteckning: 19100: 2051 
Mj Mikael Mickels                          2003-06-17                       Sida 43 (61)  

 

 

 
4.2 Olika svenska systemkoncept   

 
Tabell 3 Sida 1(3): Beskrivning och värdering av svenska amfibiekoncept 

 
INNEHÅLL Koncept 1. Integrering Koncept 2. Specialisering Koncept 3. Nationalisering Koncept 4. Mix 
Beskrivning NATO/EAI anpassat. CJTF 

interoperabelt. Integrerbart med 
andra vapengrenar. Tungt 
mekaniserat koncept med egna 
specialtpfartyg och stridsfordon.   
Strategisk och operativ räckvidd 
Maktprojicering och framskjuten 
närvaro. Prioritet markstrid. Hög 
beredskap. Stor volym kontrakts-
/yrkesanställda soldater. 
Omfattande omstrukturering i 
militärstrategiska konceptet 
Sjömålsstrid löses av andra 
koncept. Begränsad förmåga till 
totalförsvarssamverkan 
Strukturen är utvecklad för 
internationella behov och med 
anpassning till svenska behov. 
                          

Förbandsdelar eller 
behovssammansatt styrka kan ingå i 
NATO/EAI/CJTF koncept. 
Delar integrerbara med andra 
vapengrenar Lätt koncept. Förmåga 
till närvaro/kontroll speciellt i 
kustnära område. 
Begränsad strategisk (transit) men 
god operativ räckvidd. 
Sjö- och markmålsstrid. Anpassad 
insatsberedskap. Kontraktsanställda 
och värnpliktiga. Förmåga till 
totalförsvarssamverkan. 
Strukturen är utvecklad för svenska 
behov men anpassning har skett till 
internationella behov. 
 

Svensk nationell lösning som 
utvecklas med liten påverkan från 
NATO/EAI normer. Enstaka bidrag 
kan lämnas till internationella 
insatser  men inte som kompletta 
”force package” och amfibie-
konceptet är inte ett prioriterat 
bidrag. Begränsad operativ räckvidd.
Förmågan till närvaro/kontroll och 
försvar mot amfibieoperationer 
styrande. Låg insatsberedskap. 
Värnpliktiga. Hög grad av 
totalförsvarssamverkan. 
Strukturen är utvecklad för svenska 
behov och en mycket begränsad 
anpassning har skett till 
internationella behov. 

Ett tudelat koncept där en mindre del är 
specialiserad för internationella uppgifter 
och en större, mobiliserad del för 
nationella uppgifter. Den del som är 
avsedd för internationella uppgifter är 
sammansatt av svenska och andra länders 
förmågor och av soldater med 
beredskapskontrakt. I övrigt värnpliktiga. 
Strukturen är utvecklad för svenska behov 
men anpassning har skett till 
internationella behov för vissa 
förbandsdelar/ utvalda förmågor vilka har 
operativ räckvidd och utgör ett prioriterat 
bidrag. Grundkonceptet är enligt 3, 
Nationalisering med en del av 2, 
Specialisering fast med lägre ambition och 
utan egen operativ sjörörlighet och taktisk 
rörlighet i luften. 

Grundförmågor Prioritet i verkan mot 
markstridskrafter 
 
 
 

Prioritet till strid inom amfibiskt 
område. Strid mot sjömål och 
markstrid kan genomföras men 
med vissa begränsningar 

Prioritet till strid inom amfibiskt 
område. Strid mot sjömål har högre 
prioritet än markstrid som endast kan 
genomföras i mycket begränsad 
omfattning. Taktisk rörlighet 
sjö/amfibie väl utvecklad. 
 

Prioritet till strid inom amfibiskt område. 
Strid mot sjömål har högre prioritet än 
markstrid som endast kan genomföras i 
begränsad omfattning. Taktisk rörlighet 
sjö/amfibie väl utvecklad. Förnödenhets-
försörjning utvecklad för den internation-
ella  delen med stöd av FM resurser. 
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Tabell 3 Sida 2 (3): Beskrivning och värdering av svenska amfibiekoncept 
 

 Koncept 1. Integrering Koncept 2. Specialisering Koncept 3. Nationalisering Koncept 4. Mix 
Tilläggsförmågor Taktisk rörlighet land inkl 

stridsfordon Ledning av 
gemensam operation. Utvecklat 
logistik-, stöd- och 
fältarbetssystem. Avancerade 
tekniska und- och ledningssystem. 
Begränsad organisatorisk 
flexibilitet. Kompetensutveckling 
sker genom omfattande samverkan 
med andra länder, även USA och 
NATO. 
 

Taktisk rörlighet luft, sjö-amfibie 
och skyddade landtransporter. 
Verkan mot undervattensmål, verkan 
luft-land Logistik- och stödsystem är 
delvis basberoende.  
Fältarbetssystem för rörlighet. 
Hotanpassning mot okonventionella 
metoder. 
Stor organisatorisk flexibilitet. 
Kompetensutveckling sker genom 
samverkan med andra länder, främst 
NATO (PFF) och EU. 

Verkan sjö-sjö med uvstrid och 
minor, verkan land-sjö. Anpassning. 
Logistik- och stödsystem är 
basberoende. Hotanpassning mot 
okonventionella metoder. Begränsad 
organisatorisk flexibilitet 
Kompetensutveckling sker genom 
egen försorg, nordisk samverkan och 
till del med NATO (PFF) och EU. 

Verkan sjö-sjö med uvstrid och minor, 
verkan land-sjö, anpassning. 
Kan förstärkas med skyddade 
landtransporter för int. del. Logistik- och 
stödsystem är basberoende. Hotanpassning 
mot okonventionella metoder. Har viss 
organisatorisk flexibilitet. 
Kompetensutveckling sker genom egen 
försorg, nordisk samverkan och  med 
NATO (PFF) och EU främst för den 
internationella delen. 

Ambitionsnivå Hög. ”Eurostrategisk ”(+) 
kapacitet. Ledning från fartyg. Till 
del OTH/STOM-kapacitet med 
stridsområde på land. Miljö-
anpassad urban och subarktisk 
förmåga. Egen långräckviddig 
indirekt bekämpningsförmåga, 
även från sjö- mot landmål m.h.a 
andra vapengrenar. Förmåga att 
målutpeka, även för luft-land 
verkan (CAS). Kan genomföra 
mediaövergång men har svårt att 
verka i amfibisk miljö (närvaro). 
Nätverksbaserad ledning. 

Hög.  ”Östersjökapacitet” 84 Kan 
genomföra egen operativ förflyttning 
samt strategisk transit m.h.a. andra. 
Miljöanpassad subarktisk förmåga. 
Indirekt och direkt 
bekämpningsförmåga med förmåga 
att målutpeka, även för luft-land 
verkan (CAS). Stridsområde på inre 
vatten (Inshore)  Delvis 
nätverksbaserad ledning 

Låg. Anpassad i huvudsak för 
svenska behov/territoriell integritet 
och nationellt försvar. 
Dimensionerande uppgift är att 
avvärja amfibieoperation.   Indirekt 
och direkt bekämpningsförmåga med 
förmåga att målutpeka. Stridsområde 
på inre vatten (Inshore ) 

Hög i internationella delar, som har i 
”Östersjökapacitet ”(+) Nationella delen 
har lägre ambition. Kan genomföra 
operativ förflyttning (transit) m.h.a andra. I
övrigt anpassad för nationella försvarets 
behov. Miljöanpassad subarktisk förmåga. 
Direkt bekämpnings- förmåga och förmåga
att målutpeka för indirekt bekämpning. 
Stridsområde på inre vatten  
(Inshore ) 

                                                 
84  Med begreppet Östersjön skall i tabellens redovisning förstås samtliga till Sverige omgivande vattenområden och inre vatten. Som exempel ingår även Västerhavet och  
     vattenområden intill andra kuststater i Östersjön.  
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Tabell 3 Sida 3(3): Beskrivning och värdering av svenska amfibiekoncept 
 

VÄRDERING Koncept 1. Integrering Koncept 2. Specialisering Koncept 3. Nationalisering Koncept 4. Mix 
Konfliktnivå/typ Dimensionerat för hög 

konfliktnivå men kan sättas in i 
låga konfliktnivåer. 
Snabb insats.  Kan ingå i 
snabbinsatsförband. 
Framskjuten närvaro. 
Maktprojicering 
Förebyggande med förmåga att  
strida i efterhand. 
 

Kan verka tidigt i alla konfliktnivåer 
men med begränsningar. 

Dimensionerat för hög konfliktnivå. 
Svårt att tidigt verka i låga 
konfliktnivåer eller förebyggande 
eftersom det till huvuddel är ett 
mobiliserat system 

Den internationella delen har en anpassad 
insatsberedskap som medger nyttjande i 
internationella uppgifter inom 30-60 dagar.
Den övriga delen är mobiliserad och 
dimensionerad för hög konfliktnivå. 

Geografisk miljö 
 
 

Kan verka interkontinentalt, inom 
Eurostrategiska området och i 
specifika fall även utanför detta 
Anpassad för urban och subarktisk 
miljö 
 
 
 

Kan verka i Östersjön och med 
begränsningar avseende uthållighet i 
det Eurostrategiska området samt i 
specifika fall utanför. Specialiserat 
för kustnära områden och har 
subarktisk anpassning  

Kan verka i Sveriges territoriella 
intresseområde och i specifika fall i 
delar av Östersjön. Specialiserat för 
extremt kustnära områden. 

Kan verka i Sveriges territoriella 
intresseområde och i specifika fall i delar 
av Östersjön. Den internationella delen kan
i multinationellt sammanhang verka i det 
Eurostrategiska området som en del av och 
med stöd från högre förband. 

Operativa 
uppgifter 

Förstärkning av markstridskrafter 
Amfibieanfall mot försvarad kust 
Fredsfrämjande insatser på hög 
konfliktnivå. Alla typer av 
Petersbergsuppgifter med 
begränsningar i närvaro i maritimt 
område. 
Delta i Special Operations 
Gemensamma operationer  
Kan deltaga endast i vissa marina 
och maritima operationer. 
Amfibisk Task Group 

I olika konfliktnivåer ta, bibehålla   
och bestrida kontroll i maritimt 
område. Genomföra insats i maritimt 
område där kontroll inte erfordras 
eller upprätthålls. 
Kan genomföra och deltaga i flera 
olika typer av marina , maritima och 
gemensamma operationer. 
Alla typer av Petersbergsuppgifter 
Speciellt i maritimt område och delta 
i Special Operations 
Amfibisk Task Group  

Avvärja, skydda (försvara) 
Stödja annan svensk maritim 
verksamhet. Begränsad förmåga till 
att deltaga i gemensamma 
operationer. Är dimensionerat för 
vissa marina operationer och att 
kunna stödja maritima operationer. 
Endast Petersbergsuppgifter på den 
lägre nivån med begränsat bidrag. 
Amfibisk Task Element (int) 
 

Avvärja, skydda (försvara) 
Stödja annan svensk maritim verksamhet 
Kan deltaga i och stödja flera olika typer 
av marina och maritima operationer. Flera 
olika Petersbergsuppgifter men med 
begränsat bidrag. 
Amfibisk Task Unit (int.) 
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4.3 Jämförelse med dagens svenska systemkoncept  
 
Dagens (år 2003) svenska amfibiekoncept liknar mest koncept 3, Nationalisering. 
De svenska förmågor som är under utveckling mot målbilden för 
amfibiestridkrafterna år 2010 liknar mest koncept 2, Specialisering. Grund- och 
tilläggsförmågorna finns i dagens koncept men har inte tillräckligt hög 
ambitionsnivå och saknas avseende taktisk rörlighet i luften. Sverige har dessutom 
ambitionen att uppfylla delar i koncept 1, Integrering avseende enstaka 
delförmågor som långräckviddig indirekt bekämpning, avancerade 
underrättelsesystem och ledning från fartyg.85 Den Amphibious Task Unit som 
tillsammans med Finland är under utveckling motsvarar den internationella delen i 
koncept 4, Mix. 
 
Det sammanfattande intrycket är att den väg Sverige valt för utveckling av det 
närtida svenska amfibiekonceptet är att göra det på skilda sätt samtidigt, vilket kan 
utgöra en splittrande faktor. Det finns ett antal vägvalsfrågor avseende delförmågor 
som har sammanhang med det militärstrategiska konceptet. Ett undvikande av 
dessa vägval innebär att amfibiekonceptet som helhet riskerar att bli otydligt i sin 
roll. Det kan därmed bli svårt att förklara för den egna organisationen och andra 
nationer vad den svenska amfibiska förmågan har för roll och vilka operativa 
förmågor som reellt kan utnyttjas. I dagens läge avspeglas detta problem i det att 
amfibiestridskrafterna har bra grundförutsättningar, en hög ambition samt att det 
finns ett politiskt intresse att utveckla deltagandet i internationella insatser. Några 
få men avgörande förutsättningar för att optimalt kunna nyttja 
amfibiestridskrafterna är emellertid inte ännu helt uppfyllda. Exempel på detta är 
personalförsörjningssystemet, insatsberedskapen, strategisk (operativ) 
transportförmåga, bekämpningsförmåga med indirekt eld och taktisk rörlighet i 
luften. Resurserna och kompetensen i amfibiestridskrafterna används i 
internationella insatser för andra roller och uppgifter än amfibiska.86 I det 
nationella försvaret finns olika uppfattningar om den framtida rollen för 
amfibiesystemet och den samlade operativa förmågan som det kan utgöra. 
  
 
4.4 Slutsatser  
 
Svaret på delfrågeställningen om vilka svenska amfibiska delkoncept som kan 
bildas genom att sätta samman amfibiska delförmågor sammanfattas i det följande.  
Flera olika svenska systemkoncept med olika karaktär och förmåga att lösa 
operativa uppgifter kan skapas. Avgörande skillnader mellan de olika koncepten 
beror på den vikt som läggs vid behovet av förmågor för det nationella försvaret i 
förhållande till anpassningen till internationella, främst NATO: s och EU: s krav på 
förmågor. Koncepten kan vara integrerade i NATO: s/EU: s militära system, de 
kan vara specialiserade för de svenska behoven men med kapacitet att utgöra 
”nischförband” i NATO/EU eller så kan de vara utvecklade i huvudsak för de 
svenska behoven. Det finns också en möjlighet att blanda grundkoncepten så det 
finns olika förmågor för olika delar av konceptet.  

                                                 
85  MMO-03 och huvudstudien Utveckling av amfibieförband, passim. 
86 Amfibiestridskrafterna hade huvudansvaret för Kosovomissionen (KS 07) och delansvar för KS 03. 
    En stor del av amfibiestridskrafternas materiel och personal deltager i internationella insatser. 
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Blandade former av konceptlösningar torde förutsätta en minsta volym för att 
kunna vara livskraftiga. Denna volym kan skapas genom upprättande av 
gemensamma styrkor med andra länder. Den organisatoriska flexibiliteten och 
möjlighet till anpassning i konceptlösningarna kan vara begränsad. Det avgörande 
är sannolikt investeringen i materiel som är strategiskt och operativt gränssättande 
eller organisationsbestämmande och vars anskaffning medför stora kostnader. 
Exempel på sådana avgörande resurser är vapenplattformar, transportplattformar 
och bekämpningssystem för strid i olika dimensioner.  Förutom att de ”låser” 
materialplaner för en längre tid kräver de ett utvecklat system för att vidmakthålla  
personalens kompetens samt att flera stödjande system fungerar under den tid som 
är systemets livscykel.    
 
Beroendet till andra delsystem inom den egna vapengrenen såväl som till andra 
vapengrenars systemkoncept varierar i de olika lösningarna. Over the Horizon 
(OTH)-konceptet kräver t.ex. systemförändringar som möjliggör stöd av 
långräckviddig landmålsbekämpning från fartyg och flygstridskrafter. Detta 
innebär att flera olika förmågor inom flera stridskraftsslag måste utvecklas för att 
konceptet skall fungera optimalt. I en sådan lösning utgör sannolikt 
amfibiekonceptet ett av nationens huvudsakliga och prioriterade 
strategiska/operativa system.  Detta är en komplex och dyr utvecklingsväg som det 
är tveksamt om Sverige kan välja.  
 
Oaktat vilken ambitionsnivå som eftersträvas för amfibiekonceptet kommer det att 
utgöra en del av det militärstrategiska konceptet, vilket är det som ytterst formar 
ramarna för utvecklingsmöjligheterna. Detta blir särskilt tydligt i val av 
personalförsörjningssystem och utformningen av försvarsmaktsgemensamma 
system, för t.ex. ledning, logistik, artilleri och UAV.  Maritim 
specialförbandsförmåga erfordras i samtliga koncept. Delsystem som används av 
flera vapengrenar, t.ex. sjukvårdsfunktioner och luftvärnssystem, kan från början 
kravsättas så att de utan modifieringar och miljöanpassning kan integreras även i 
det amfibiska konceptet. Oavsett vilken systemkonceptlösning som väljs bör 
utvecklingen ske mer samordnat inom Försvarsmakten så att förmågor från olika 
stridskrafter kan integreras och sammanlagt ge en större optimal effekt.87 Denna 
integrering är även en grundförutsättning i ett nätverksbaserat försvar (NBF) för att 
möjliggöra effektiv informationsspridning, ledning och verkan. I utvecklingen av 
ett framtida koncept är det viktigt att alla definierade uppgifter tas med i den analys 
som utgör underlag för sammansättningen av förmågor till en struktur.88  
 

                                                 
87 Ett förbättrat styrsystem mellan och inom FM och FMV avseende samordning och utveckling av  
    förmågor håller på att inrättas i Sverige. Chefsnytt, Försvarsmakten nr 2, 03-02-28 s.1 och 3.   
88 Tjöstheim, Inge, Sjöförsvarets hovedoppgaver: Illusjon eller virklighet?, Oslo, Institutt for 
    forsvarsstudier (IFS), 1993, s … 
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5.  Diskussion 
 
5.1 Säkerhetspolitiska miljöer  
 
I detta kapitel kommer de fyra amfibiska systemkoncept som skapades i det 
föregående kapitlet att diskuteras i ett större sammanhang. Den diskussion som förs 
utgår från uppsatsens analyser och resultat men värderingarna av de olika 
systemkoncepten och de synpunkter som framförs  är mina egna.  
 För att belysa olika aspekter på systemkoncepten används fyra olika scenarier där 
den säkerhetspolitiska utvecklingen, det svenska militärstrategiska konceptet och 
doktrinerna redovisas i olika framtidsalternativ. Dessa framtida alternativ är endast 
exempel, som inte är grundade på någon omfattande prediktionsanalys. De är 
dessutom mycket förenklade. För att få relevans har jag tagit stöd och hämtat 
inspiration till scenarierna ur forskningsrapporter och debattartiklar.89  Det kan inte 
nog understrykas att syftet med detta endast är att värdera och diskutera 
ytterligheter och utfall av de olika amfibiska systemkonceptens utformning. De 
huvudsakliga variablerna inom scenarierna är Sveriges säkerhetspolitiska ambition 
och viktningen mellan det egna nationella försvaret och 
försvarssamarbete/internationella uppgifter. För att ytterligare förenkla 
scenariohanteringen fokuseras den på konflikthantering med dimensionerande 
uppgifter i Östersjöområdet där Sveriges intressen är hotade och en fredsfrämjande 
insats i utkanten av det Eurostrategiska området, t. ex. Svarta Havet.90 Sverige har i 
samtliga scenarier fortsatt ambition att kunna försvara nationen.  
 
 
5.2 Svenska amfibiekoncept och alternativ i olika miljöer 
    
Scenario A 
NATO är den säkerhetspolitiska aktören i Östersjön. Baltikum är med i NATO och 
EU.  Sverige är marginaliserat genom sin fortsatta alliansfria roll. EU:s 
krishanteringsförmåga är utvecklad men fortsatt fokuserad till Balkan. Sveriges 
militärstrategiska koncept och doktrin är i stort sett som den nuvarande. 
I detta scenario är risken för ett militärt hot över Östersjön mot Sverige litet. Om 
behovet att möta ett väpnat angrepp uppstår så ställer det höga krav på 
interoperabilitet eftersom Sverige sannolikt inte skulle möta en motståndare ensam. 
Grundkrav är att Sverige kan övervaka eget territorium och hävda territoriell 
integritet. Som kompensation till alliansfriheten och för att visa vilja till deltagande 
och få inflytande i det Europeiska säkerhetsarbetet ställs kvalitativt och kvantitativt 
stora bidrag till förfogande för Europeiska krishanteringsstyrkor. Sverige behöver 
en hög ambition främst i den internationella uppgiften men också grundläggande 
förmåga till nationellt försvar som kan integreras med NATO-styrkor. Koncepten 

                                                 
89 Wedin,Lars,” Marinen inför det 21:a århundrandet”, Tidskrift i Sjöväsendet, nr 1, 2001 och 
   ”Marina uppgifter i en förändrad säkerhetspolitisk miljö”, KkrVa, Handlingar och Tidskrift,  
    3.häftet, 2003, Tunberger, Johan et.al, Strategi för det oväntade, Stockholm, FOI användarrapport, 
    FOI-R-0642-SE, 2002, Mot rätt insats, FOI informationsbroschyr om PE-studien, Stockholm,u.å,  
    Försvarsmaktens svar avseende utveckling av internationell förmåga inom delar av amfibiekåren,  
    HKV skrivelse 23250:73051, 2001, Börresen, Jacob, ” The Seapower of the Coastal State”, i  
    Seapower Theory and Practise av Till, Geoffrey, Essex, Frank Cass& Co.Ltd, 1994. 
90 Jonsson, Marinstridskrafternas roll vid Militära krishanteringsinsatser, s 38. Framtida  konflikter 
    kommer sannolikt vara belägna i Europas närområde snarare än på Europeiska kontinenten. 
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Integrering och Specialisering är väl lämpade för detta. Konceptet Integrering 
innebär en högre ambition och ett närmande till NATO. Konceptet Mix är 
användbart men har sannolikt en för låg ambition för att vara acceptabelt om det 
inte genomförs i samarbete med andra stater utanför NATO. Koncept 
Nationalisering förstärker marginaliseringen.  
 
Scenario B 
EU är den säkerhetspolitiska aktören i Östersjön men det finns inte något 
gemensamt försvarsåtagande mellan EU:s länder. Säkerhetsansvaret är 
gemensamt men också mer regionaliserat inom EU. Sverige har en viktig roll i 
Östersjöregionen.  Baltikum är med i EU men inte i NATO. NATO:s 
transatlantiska länk har brustit och det är interna motstridigheter. Sverige är 
alliansfritt. Sveriges militärstrategiska koncept och doktrin liknar nuvarande men 
med ett mindre försvar som är tekniskt utvecklat (NBF) och anpassat för svenska 
behov.   
I detta scenario är den säkerhetspolitiska situationen mer osäker. Hårda 
säkerhetsgarantier saknas. Detta ställer krav på att Sverige har en tillräckligt stark 
och användbar förmåga som kan bidra till det gemensamma säkerhetsarbetet i 
Östersjöregionen samtidigt som den skall kunna demonstrera Sveriges förmåga till 
att försvara den egna nationens intressen. Regionaliseringen innebär att Sverige 
måste vara beredd att ta en ledande eller starkt stödjande roll. Sveriges 
säkerhetspolitiska ambition är sannolikt hög men fokuserad på eget försvar och 
med prioritet till att kunna genomföra krishanteringsinsatser i närområdet före i 
Europas utkanter. Koncept Specialisering är väl lämpat och konceptet Mix 
användbart, t.ex. i ett samarbete mellan Sverige, Finland och Polen. Konceptet 
Integrering är väl lämpat för krishantering men förutsätter att det kan ingå i en 
överordnad ram av styrkesammansättningar (NATO) som det sannolikt inte finns 
förutsättningar för. Sverige kan knappast ensamt komplettera de övriga förmågor 
som behövs i en sådan lösning. Konceptet Nationalisering innebär att Sverige blir 
ännu mer marginaliserat än i scenario A ovan, vilket politiskt är ett mycket 
tveksamt alternativ. Konceptutformningar som har specialiserad Östersjöförmåga 
och maritim inriktning kommer i detta scenario vara mer eftertraktade.  
 
Scenario C  
Både EU och NATO är säkerhetspolitiska aktörer men har delat 
ansvarsförhållandet beroende på typ och nivå av kris- och konflikt. NATO står för 
gemensamt försvar och de hårda säkerhetsfrågorna och EU för krishantering. 
Sverige är antingen alliansfritt eller medlem av NATO. NATO och EU-
utvidgningen har varit expansiv i Östersjöområdet. Krishanteringsinsatser inriktas 
mot Europas randområden och Afrika. Sveriges militärstrategiska koncept och 
doktrin är i hög grad anpassade till och integrerade med NATO/(EU). Sverige har 
ett mindre men tekniskt välutvecklat (NBF) försvarskoncept. 
I detta scenario, som liknar en prolongering av dagens situation, är risken för ett 
militärt hot mot Sverige över Östersjön litet. Både i de fallen Sverige är NATO-
medlem eller fortsatt alliansfri kommer det att ställas krav på interoperabla 
förmågor. Sverige har att välja vilka typer av förband som skall kunna ställas till 
förfogande för internationella krishanteringsinsatser. I ett mindre framtida svenskt 
försvar skall sannolikt samtliga insatsförband ha grundläggande förmåga till 
internationella insatser. Om Sverige är NATO-medlem kan det inom ramen för 
NATO:s gemensamma försvar finnas önskemål att Sverige utvecklar särskilda 
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amfibiska förmågor anpassade för Östersjöförhållanden, t.ex. strid i grunda vatten, 
ubåtsjakt och minröjning. Det innebär paradoxalt nog att det i så fall är en annan 
typ av förmågor som efterfrågas mer än sådana som behövs för krishantering. Är 
Sverige alliansfritt har vi en mindre roll att spela i Östersjön och den situation av 
marginalisering som vi då är inne i kan kompenseras genom att deltaga i 
krishanteringsinsatser med amfibiestridskrafter eller andra förbandstyper. 
En svensk amfibisk grundförmåga för att hävda territoriell integritet erfordras. 
Koncept Nationalisering fyller de grundläggande kraven men är sannolikt inte 
politiskt acceptabelt och dessutom mindre lämpligt i det militärstrategiska 
konceptet. Koncepten Mix och Specialisering är lämpliga men det förra har en låg 
ambitionsnivå och samarbete med andra länder kan bli svårt eftersom de sannolikt 
prioriterar NATO-samarbete före samarbete med Sverige. Konceptet Integrering 
med sin höga ambition är sannolikt inte motiverat sett från behoven i det nationella 
försvaret och hotbilden.  
  
Scenario D 
Sönderfall har skett av den Europeiska säkerhetsgemenskapen. NATO:s och EU:s 
utvidgningsprocesser har havererat. Varken NATO eller EU har förmåga eller 
vilja att agera i kriser i Sveriges närområde (Östersjöområdet). Sverige är 
alliansfritt. Krishantering sker genom globala aktörer och bi-/multilaterala 
koalitioner. Sveriges militärstrategiska koncept genomgår anpassning och i 
doktrinen är behovet av ett starkt nationellt försvar styrande. Säkerheten 
åternationaliseras.      
I detta scenario, som präglas av en betydligt mer osäker säkerhetspolitisk situation, 
är det i första hand behoven för det nationella försvaret som kommer att styra 
utvecklingen. Sannolikheten att vi skulle få hjälp av andra stater är mindre. 
Konceptet Nationalisering faller sig naturligt men ger liten handlingsfrihet i det 
fall Sverige vill kunna agera i närområdet i förebyggande syfte. Då är konceptet 
Specialisering mer lämpat. Koncept Integrering är optimalt i ett större 
styrkesammanhang och för högre konfliktnivåer. Det saknar sannolikt dock den 
förmåga till närvaro och kontroll i kustzon som Sverige även i lägre konfliktnivåer 
vill inneha. Konceptet Mix är i detta scenario suboptimerat och samarbete med 
andra länder sannolikt både svårt och politiskt tveksamt. 
 
 
5.3 Förutsättningar och villkor  
 
NATO:s standard  gäller även i EU krishanteringssammanhang och kommer 
sannolikt vara den som sätter normerna för interoperabilitet även i framtiden. 
Problemen för Sverige så länge vi inte är medlemmar i NATO-alliansen är att få 
tillgång till alliansens fullständiga information och att kunna samverka med eller 
att ha tillgång till vissa specifika resurser. Sverige har också små möjligheter att 
påverka NATO:s utveckling så länge vi inte är medlemmar. Väljer vi en alliansfri 
hållning kräver det ändå att vi utvecklar förmågorna så att de så långt som möjligt 
är NATO-interoperabla. Enligt min mening behöver det inte innebära att vi 
utformar vårt svenska amfibiekoncept enligt NATO:s mönster. Däremot skall vi 
fortsätta att utveckla våra speciella svenska förmågor på ett sådant sätt att de blir 
meranvändbara internationellt. Vi bör också anpassa tekniska och 
försvarsindustriella normer så vi inte onödigtvis bygger in särlösningar som blir 
svåra att hantera i ett större, multinationellt sammanhang. 
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Vidare anser jag att en långsiktig lösning av kompetensfrågan är av största vikt för 
att utvecklingen skall lyckas. Det kan ske genom deltagande i övningsverksamhet, 
inte enbart PFF-övningar utan helst också bilaterala övningar, NATO-övningar 
samt genom att aktivt följa utvecklingen av European Amphibious Initiative. 
Genom sådana aktiviteter finns förutsättningar att skaffa egna kunskaper för 
utveckling och möjlighet att tydliggöra svensk amfibisk förmåga. För att kunna 
ställa förband till förfogande för internationell krishantering behöver 
personalförsörjningssystemet utvecklas så vi har en större operativ tillgänglighet 
och insatsberedskap. 
 
Det är även viktigt att Sverige inom sitt militärstrategiska koncept tydligare 
samordnar målbilder och utveckling av förmågor som på ett bättre sätt kan 
inordnas i gemensamma operationer. Vi får inte vara främmande för att pröva nya 
pragmatiska utformningar av sammansättningar av förmågor till behovs-
sammansatta förband. Legala och juridiska förutsättningar för amfibiestrids-
krafterna att kunna stödja eller t.o.m. leda viss verksamhet inom det maritima 
området kan och bör enligt min mening också överses. Samordningen av den 
maritima verksamheten, inte minst mot bakgrund av den nya hotbild som de senare 
åren blivit tydligare, kan bli mycket bättre. 
 
Det kommer självklart att finnas begränsningar i framtida amfibiekoncept. Dessa 
begränsningar måste vara ett medvetet val och inte ett resultat av förhållanden som 
vi inte kunnat eller har velat styra över. Ett exempel på en sådan situation som 
inträffat är avvecklingen av de rörliga KA-bataljonerna m 12/80. 
  
Det framförs argument både för och emot en specialisering av svenska förmågor 
för att kunna deltaga i internationella krishanteringsinsatser.91 Enligt min mening 
bör vi specialisera oss. Med det menar jag att vi bör vara extra bra på att lösa 
sådana uppgifter som konstitueras av våra svenska behov för det nationella 
försvaret. När vi sedan ställer resurser till förfogande för insatser bör det ske i form 
av mer kompletta styrkesammansättningar som inte har så stort beroende av 
ledningsstöd, logistik mm som fallet blir när mindre förbandsdelar ställs till 
förfogande. 
  
 
5.4 Slutsatser  
 
I den avslutande diskussionsdelen har undersökningens resultat satts i ett större 
säkerhetspolitiskt sammanhang i syfte att belysa och värdera de fyra principiella 
koncept som skapats. Frågeställningen som var avsedd att styra diskussionen i 
detta kapitel var: Hur kan dessa systemkoncept utnyttjas i olika svenska strategiska 
och säkerhetspolitiska lösningar? Svaret sammanfattas i det följande. 
Den nordisk-baltiska regionen och Östersjön kännetecknas av motstridiga 
tendenser avseende den säkerhetspolitiska utvecklingen. De tre välkända 
faktorerna NATO:s, EU:s och Rysslands utveckling kommer framgent att påverka 
behovet av svensk marin och maritim förmåga. Behovet att inneha en marin 

                                                 
91  För argument för och emot specialisering se b.l a. Jonsson, Marinstridskrafternas roll vid  
     militära krishanteringsinsatser ,s 17 samt Brännström, Armén behövs!, s 69. 
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krishanteringsförmåga kan ses ur två perspektiv: Minimalistisk- maximalistisk, 
respektive kortsiktig- långsiktig. På kort sikt är det sannolikt en fortsatt fokusering 
av europeisk krishantering till den europeiska kontinenten, t.ex. på Balkan. På lång 
sikt är emellertid sannolikheten större för både behov av och militära möjligheter 
att genomföra krishanteringsinsatser med europeiska förmågor i Europas 
randområden och utanför Europa, t.ex. i Nord- och Västafrika och Mellanöstern.92   
Utvecklingen av amfibiekonceptet skall både vara anpassat för att delta i den 
gemensamma säkerheten och för det nationella försvaret genom att lösa marina 
uppgifter och att genomföra och stödja maritima operationer. 
 
De svenska säkerhetspolitiska ambitionerna kan för en längre tid ges en begränsad 
handlingsfrihet genom en medveten risktagning eller beslut om att inordna 
systemkoncept i en begränsad ram. Handlingsfriheten kan göras större med 
systemutformningar som har möjlighet att möta olika händelseutvecklingar och 
förändrade behov. Utformningen av amfibiekoncept är främst och direkt beroende 
av sammanhanget med och utformningen av det militärstrategiska konceptet. 
Utformningen av luft- sjö- och markstridskrafter påverkar direkt amfibiekonceptet. 
En samordnad utveckling blir sannolikt av än större betydelse i utveckling av en 
nätverksbaserad strid såväl nationellt som internationellt. Inom de 
försvarsmaktsgemensamma funktionerna utgör förmågan till logistik, gemensam 
ledning och understöd/verkan med t.ex. artilleri, långräckviddiga robotsystem och 
luftvärn sådana system som i större utsträckning behöver kunna integreras i 
behovssammansatta förband och i gemensam strid. De strategiska lösningarna 
avseende militär och civil samverkan i det maritima området kommer sannolikt att 
få en större betydelse för utformning av amfibisk förmåga. 
 
Svenska amfibiekoncept kan i tidsperspektivet 2015-2025 utformas så att de är 
beroende av en stabil säkerhetspolitisk utveckling i vårt närområde och med en hög 
svensk ambition i den militärstrategiska utvecklingen. Härvid är koncepten 
Integrering och Specialisering de som innehåller flest erforderliga förmågor. Är 
den säkerhetspolitiska utvecklingen osäker medger konceptet Specialisering en 
större handlingsfrihet. Konceptet Integrering innebär emellertid en stor 
ambitionsökning i förhållande till dagens koncept och kan medföra begränsningar i 
utnyttjandet för nationella behov. Konceptet Nationalisering innebär en betydligt 
lägre ambition och medger minst flexibilitet. Konceptet Mix är en framkomlig väg 
men innehåller flera osäkerheter. Genom att studera koncepten i fyra olika 
scenarier framkommer att det koncept som är benämt Specialisering medger störst 
handlingsfrihet och kan möta flera olika utvecklingar samtidigt som det tillgodoser 
behov av förmågor som erfordras för det nationella försvaret och svenska maritima 
operationer. 
 
 I samtliga utvecklingar och systemkoncept finns motiv till att inneha, vidmakthålla 
och utveckla svensk amfibisk förmåga. Enligt min mening bör amfibiekonceptet 
för internationella uppgifter i sin helhet vara anpassat för internationella uppgifter 
så att kompletta styrkor kan erbjudas. Amfibiestridskrafternas multifunktionalitet 
kan utökas ännu mer genom tillförsel av förmågor eller genom att låta 
amfibieförbanden på ett mer utvecklat, planerat och strukturerat sätt ingå i 

                                                 
92 Jonssson, Marinstridskrafternas roll…s. 38-40. 
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behovssammansatta svenska styrkor där komponenter från flera vapengrenar även 
ingår. 
 
 
5.5 Återkoppling   
 
Genom en svensk anskaffning av de förmågor och ökade ambitionsnivåer som 
redovisats i punkt 3.3 kan nya uppgifter lösas. Exempel på sådana uppgifter är: 
framskjuten närvaro, förstärkning av markstridskrafter, strid i urbaniserad terräng 
och ett större deltagande i gemensamma operationer. De uppgifter som kan lösas 
med en annan (högre) ambitionsnivå är anfall mot begränsade mål i land som är 
försvarade, försvar, stöd till maritim verksamhet som antiterrorist-/pirat-
/gerillaoperationer, omhändertagande av flyktingar, uppror och upplopp samt 
skydds- och räddningsoperationer. Dessutom får amfibiestridskrafterna en större 
möjlighet att uppträda i rollen som ett lätt markstridsförband och multifunktionell 
reservstyrka. 
 
Utöver resursförändringar måste naturligtvis kompetensen hos den svenska 
personalen vara anpassad till att kunna använda resurserna. Behovet av 
förändringar inom detta område är främst kompetens för integration med 
multinationella styrkor, att genomföra gemensamma operationer och till integration 
mellan vapengrenar. Utöver detta tillkommer på taktisk- och funktionsnivå de 
kompetenser som behövs för att svara upp mot tillförda förmågor, ökad 
ambitionsnivå, integration mellan vapengrenar och internationellt samarbete.  I 
kompetens kan även inräknas att ha ett personalförsörjningssystem som medger 
vidmakthållande av kompetens, insatsberedskap och en ständig utveckling. Detta 
kan t.ex. ske genom andra anställningsformer än de nuvarande och genom 
samarbete med andra länder avseende utbildning.93 
 
 
5.6 Värdering och reflektion  
 
Resultat- och analysdelen 
Den metod jag har använt har lett fram till flera redovisade slutsatser om vad som 
kan utvecklas och visat sammanhanget mellan delar och helhet. Genom att ”läsa 
uppsatsen baklänges” blir den mer lik det traditionella sättet att genomföra denna 
typ av utredningar och kan då användas som jämförelse eller referens. De 
konceptutformningar och lösningar som på en övergripande nivå behandlats i 
uppsatsen täcker naturligtvis inte alla möjliga sätt och principer för utveckling av 
de svenska amfibiestridskrafterna. Kunskapstillskottet i förhållande till annan 
forskning och studier är förhoppningsvis sammanhanget mellan utveckling av 
delförmågor och dess betydelse i en vidare ram. Den utvecklingspotential avseende 
enstaka delförmågor som jag funnit stämmer i stort sett överens med vad som 
framkommit i andra studier. Denna uppsats har sannolikt tydliggjort den samtidiga 

                                                 
93  Wedin, Lars,  ” Marinen inför det 21:a århundradet”, Tidskrift i Sjöväsendet, nr 1, 2001, s 53. 
      Exempel är en samordnad utbildning inom Norden och EU. 
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och enligt min mening splittrade utveckling som pågår i Sverige samt skillnader 
och likheter mellan våra svenska amfibiestridskrafter och andra amfibiska koncept. 
 
Det svenska strategiska tänkandet och den militärteoretiska grunden omsatt till 
doktriner kan fortsättningsvis behöva utvecklas och anpassas till den utveckling 
som skulle kunna ske. Ett annat alternativ är att låta strategier och doktriner 
hårdare styra utvecklingen. I denna uppsats har jag inte fördjupat mig i dessa frågor 
men de har självklart en stor betydelse vid sidan av de faktorer som redovisats i 
uppsatsen. 

 
Går det då att sätta samman operativa och taktiska förmågor som passar såväl olika 
militärstrategiska koncept och doktriner som olika politiska och strategiska 
ramvillkor? Är det istället så att amfibisk förmåga är och betyder olika saker 
beroende på i vilka sammanhang den används? Kan den amfibiska förmågan vara 
tillräckligt flexibel och mångfunktionell och samtidigt upprätthålla samtliga 
kompetenser, även de som ligger inom ramen för anpassning och återtagning? Det 
finns ett brittiskt/amerikanskt uttryck- ”Send the Marines” som i en betydelse 
uttrycker att när ingen annan lösning finns till hands så skickar man marinkåren för 
att se till att uppgiften blir löst. I Sverige finns inom amfibiekåren, en motsvarande 
vilja att alltid kunna lösa uppgifter hur komplexa de än kan tyckas vara. Min 
uppfattning efter genomförd studie är att Sverige har möjligheten att ta tillvara 
denna vilja för att utveckla ett ännu mer användbart systemkoncept. 
 
Metoddelen 
Den metod som jag använt i uppsatsen skiljer sig från en mer traditionellt använd 
arbetsgång inom studier för att ta fram koncept, systemidéer och förmågor. Jag 
anser att metoden har varit ett bra stöd men kanske för omfattande. Risken är med 
hänsyn till den relativt vida problemformuleringen och uppsatsens begränsade 
omfång att de resultat som redovisas blir för ”grunda” och övergripande samt att 
spårbarheten i resultaten blir svårtolkad. Jämförelser mellan systemkoncept är 
svåra att göra och metoden för att göra detta måste vara mycket väl utvecklad för 
att erhålla tydliga resultat. Exempel är tabell 2 i punkt 3.2 där det var svårt att göra 
jämförelser mellan operativa /taktiska uppgifter. 
 
Jag har i arbetet genom uppsatsen använt militärteori som stöd för 
problematiseringen och begreppsdiskussionen. Vid ett liknande arbete kan det vara 
en styrka att ha en sådan teoretisk anknytning även till analysen och diskussionen. 
En hermeneutisk ansats och en iterativ process har utgjort ett bra hjälpmedel under 
arbetets gång. Antalet delfrågeställningar kan ifrågasättas med hänsyn till det 
begränsade utrymme som finns för att genomföra tillräckligt djupa analyser för att 
få svar på en tillräcklig nivå. Med hänsyn till denna uppsats syfte finner jag 
emellertid att delfrågorna har varit nödvändiga.  
 
I valet av material har jag dragit erfarenheten att det vid liknande undersökningar 
bör kompletteras med intervjuer, fler studier, och vetenskapligt material samt t.ex. 
underbyggt faktaunderlag från HKV MUST, KRI SJÖ m.fl. Ett sådant materialval 
kan underlätta spårbarheten i resultaten och ge en större tyngd bakom de slutsatser 
som dras. Samtidigt är risken att ta för stort intryck av andra liknande arbeten. De 
uppgifter som insamlats om visioner och framtida utveckling är ofta en värdering 
eller prediktion som är respektive författares personliga slutsats eller rentav åsikt. I 
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de fall dessa framkommit i officiella studier och forskning med vetenskaplig 
karaktär anser jag att de kunnat ges större tyngd. I övriga fall har de utgjort 
underlag för att stödja tidigare utsagor och skapa underlag för idégenerering i 
modellens andra del som mer handlar om att skapa olika lösningar och föra 
resonemang om olika idéer. Problemet med det material jag har valt är att det i 
flera fall måste tolkas och omsättas till bedömningar och slutsatser. Detta kräver en 
viss fackkunskap och det finns alltid en risk att den tolkning jag gjort inte är den 
enda rätta. Avslutningsvis är det svårt att på ett relevant sätt arbeta med ett 
framtida tidsperspektiv och beskriva vilka utgångsvärden som ligger till grund för 
framtiden. 
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6. Sammanfattning 
 
6.1 Sammanfattande resultat 
 
Uppsatsen avser att tydliggöra den svenska amfibiska förmågan och ge en bild över 
olika sätt hur denna förmåga skulle kunna utvecklas. Syftet med detta arbete är att 
kunna presentera valmöjligheter samt var och hur den samlade amfibiska förmågan 
skulle kunna passa in i olika säkerhetspolitiska lösningar. Problemformuleringen 
är: Hur kan olika koncept avseende svensk amfibisk förmåga utformas och 
utnyttjas i tidsperspektivet 2015-2025?  Ämnet är valt mot bakgrund av de 
omfattande förändringar som pågår inom den svenska försvarsmakten och den 
utvecklingsfas som amfibiestridskrafterna befinner sig i. Arbetet har genomförts 
som en iterativ process med en hermeneutisk ansats. Metoden som använts är 
litteratursökning med en kvalitativ innehållsanalys. I den undersökande delen har 
några olika analysinstrument som deskription, komparation och klassificering 
utnyttjats. Underlaget har byggt på öppna källor i form av officiella rapporter, 
facktidskrifter och artiklar. 
 
Som ett led i att finna svar på problemformuleringen och skapa ett sammanhang 
har fem olika delfrågeställningar formulerats. I uppsatsens delar besvaras dessa 
med vidhängande sammanfattande resultat: 
 
• Vilka typer av amfibiska koncept finns idag? 
Genom en granskning av 18 länders amfibiska förmåga och jämförelse med 
utvecklingstrender och de svenska amfibiestridskrafterna konstateras att amfibisk 
förmåga kan organiseras och nyttjas på ett flertal olika sätt. Det vanligaste är att de 
är sammanhållna i ett amfibiskt systemkoncept med en dedikerad roll och med 
särskilda ledningsförhållanden men det förekommer också att den ingår som 
komponent i en markstrids- eller sjöstridsförmåga. Vidare kan de ha en alldeles 
unik roll, t.ex. som maritim specialförbandsförmåga. De kan också i grunden 
utgöras av andra förmågor som givits en amfibisk sekundärroll. Amfibieförbandens 
allsidiga sammansättning, flexibilitet, multifunktionalitet, rörlighet, beredskap och 
manövertempo medger att de nyttjas för en stor bredd av militära uppgifter som 
t.ex. möjliggörande, stödjande, förstärkande avgörande, och försvarande styrka 
samt som, insatsberedd reserv och kompetens – och kapacitetsförstärkande del. I 
undersökningen konstateras att det är en stor skillnad på hur Sverige och 
huvuddelen av övriga länder betraktar amfibisk förmåga. I ett militärteoretiskt 
sammanhang kan amfibisk förmåga betraktas som en del av sjökriget, en del av 
markkriget eller både och. Olika strategiskt och doktrinärt tänkande i olika länder 
påverkar även utformningen av amfibieförbanden. 
 
• Vilka är motiven till utformningen av dessa koncept? 
De huvudsakliga operationer som amfibieförbanden genomför är stöd till 
stridskrafter iland, självständiga marina operationer och stöd till maritima 
operationer. De fyller också en viktig funktion för fredsfrämjande verksamhet och 
katastrofhjälp. Motiven till att inneha amfibisk förmåga har sin grund i behovet av 
att med stridskrafter kunna lösa stridsuppgifter inom en eller flera av tre 
huvudsakliga områden som utgörs av att: 
a) Överbrygga och ha rörlighet genom medierna vatten och land, från ett media  
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      till ett annat samt under tiden verka mot andra stridskrafter,  
b)   med uppträdande inom medierna vatten och land motverka  a) ovan och 
c)   verka i mediaövergångarna för att lösa andra  uppgifter än a) och b) ovan. 
Ambitionsnivåerna inom det militärstrategiska konceptet styr i hög grad 
utformningen av de amfibiska koncepten. Utöver den politiska inriktningen och 
försvarsekonomin är det främst följande faktorers som påverkar utformningen: 
Militärgeografiska förhållanden, krav på strategisk och operativ räckvidd, 
anfallskraft och uthållighet samt krav på tillgänglighet och insatsberedskap samt i 
vilken omfattning gemensamma operationer skall kunna genomföras. Hotbild, arv 
och säkerhetspolitiska lösningar har även stort inflytande. 
 
• Vad består amfibisk förmåga av för delförmågor? 
Amfibisk förmåga består, generellt sett, av några grundläggande förmågor som är 
uppbyggda runt basfunktionerna rörlighet och verkan. Rörligheten erfordras för att 
kunna nå mediaövergången vatten-land i aktuellt operationsområde samt att kunna 
passera eller stanna kvar i mediaövergången och verkan avser förmågan att kunna 
bekämpa markstridskrafter och mål i land. Övriga verkansformer och 
basfunktioner är främst till för att möjliggöra denna verkan 
Generella och grundläggande förmågor för samtliga amfibiska systemkoncept är: 
ledningsförmåga av egen amfibieoperation, inkluderande sambandsystem och 
system för lägesuppfattning, taktisk amfibisk rörlighet, verkan och 
bekämpningsförmåga mot markstridskrafter, genom egna sensorer kunna få 
nödvändig information för ledning och verkan samt förmåga till 
förnödenhetsförsörjning i den amfibiska miljön 

 
En grundförmåga som skiljer sig mellan olika koncept är att kunna nå verkan mot 
sjömål både över och under vattnet. Grundförmågorna kan kompletteras med olika 
tilläggsförmågor. Sådana som ger skillnader i systemkoncept är framförallt: taktisk 
rörlighet på land, strategisk och operativ rörlighet som medger framskjuten närvaro 
samt ledningsförmåga för gemensamma operationer.  
 
• Vilka amfibiska delförmågor saknas eller kan utvecklas i Sverige? 
För att kunna lösa andra uppgifter än de nuvarande erfordras amfibiska 
delförmågor som Sverige idag saknar. Dessa är främst förmåga till ledning av 
gemensamma operationer, integration med andra vapengrenar (särskilt 
luftstridskrafter), strategisk och operativ rörlighet, taktisk rörlighet i luften och på 
land, verkan från plattformar till sjöss mot mål i land, avancerade 
underrättelsesystem, indirekt långräckviddig bekämpning och framskjuten närvaro 
med uthållig beredskap.   

 
Ambitionsnivåer som i befintliga förmågor kan förändras och därmed möjliggöra 
lösande av nya uppgifter är främst förmågor som medger: Rörlig ledning från 
fartyg, nätverksbaserad ledning med möjlighet till samordnad, gemensam strid,  
indirekt och långräckviddig markmålsbekämpning, målutpekning för 
bekämpningssystem som inte ingår i det egna konceptet, förbättrad rörlighet 
genom stödsystem som t.ex. fältarbeten, förbättrat skydd för personal och 
farkoster/fordon och förbättrat logistikförsörjningssystem med minskat beroende 
av baser. 
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• Vilka olika  svenska systemkoncept kan bildas genom att sätta samman  
      amfibiska delförmågor?  
Flera olika svenska systemkoncept med olika karaktär och förmåga att lösa 
operativa uppgifter kan skapas. Avgörande skillnader mellan de olika koncepten 
beror på den vikt som läggs vid behovet av förmågor för det nationella försvaret i 
förhållande till anpassningen till internationella, främst NATO: s och EU: s krav på 
förmågor. Koncepten kan vara integrerade i NATO: s/EU: s militära system, de 
kan vara specialiserade för de svenska behoven men med kapacitet att utgöra 
”nischförband” i NATO/EU eller så kan de vara utvecklade i huvudsak för de 
svenska behoven. Det finns också en möjlighet att blanda grundkoncepten så det 
finns olika förmågor för olika delar av konceptet. I uppsatsen redovisas fyra 
exempel på sammansättningar av amfibiska delförmågor till koncept enligt ovan 
vilka kan utnyttjas på olika sätt och i olika roller. I undersökningen konstateras 
även att det svenska militärstrategiska konceptet samt strategiska ambitionsnivåer 
kommer vara styrande för utformningen av ett framtida amfibiekoncept. 
 
Som stöd i uppsatsens diskussionsdel användes frågeställningen: 
• Hur kan dessa systemkoncept utnyttjas i olika svenska strategiska lösningar och 

säkerhetspolitiska utvecklingar? 
Genom att studera koncepten i fyra olika scenarier framkommer att det koncept 
som är benämnt Specialisering medger störst handlingsfrihet och kan möta flera 
olika utvecklingar samtidigt som det tillgodoser behov av förmågor som erfordras 
för det nationella försvaret och svenska maritima operationer. 
 
Ovanstående svar på delfrågeställningarna utgör tillsammans det sammanfattande 
svaret på problemformuleringen och uppsatsens syfte. För ytterligare detaljer 
hänvisas till respektive kapitel. 
 
 
6.2 Förslag till nya frågeställningar och fortsatt forskning   
 
I arbetet med denna uppsats har framkommit några frågor som kan vara intressanta 
att studera vidare. Den första handlar om i vilken principiell form svenska 
stridskrafter skall kunna deltaga i eller lösa internationella uppgifter. Sker detta 
bäst i samverkan med andra länder som i konceptet Mix eller skall det ske genom 
mer självständiga och kompletta förband som i koncept Specialisering?  
 
Den andra frågan är hur en samordnad utveckling med andra stridskraftsslag av 
svenska amfibieförband som en grundkomponent i samordnad strid skulle kunna 
göras. För såväl nationella som internationella uppgifter kan t.ex. ett marint/ 
försvarsmaktsgemensamt förbandskoncept (combined arms) vara intressant att 
studera. Ett av flera exempel skulle kunna vara att samordna extremt kustnära 
förmågor sammansatta av amfibie-, minröjnings- och  korvettförband (samtliga 
ingår i styrkeregistren) och luftburen bataljon, understödskomponenter 
(artilleri/robot) samt erforderliga stödenheter. Frågan handlar således om formerna 
och strukturen för behovssammansatta insatsförband. 
 
Andra frågor som kan vara av intresse att behandla är maritim 
specialoperationsförmåga eller en fördjupad studie av något amfibiskt koncept på 
en mer detaljerad nivå som avhandlar delsystem.  
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Begreppsförklaring 
 

Amfibieförband  
Generell beteckning som används i denna uppsats för alla olika typer av förband 
 som innehar en amfibisk förmåga, har en dedikerad amfibisk roll och är 
 sammanhållna till en förbandsstruktur. 
Amfibieoperationer  
Operation med militära enheter i amfibisk miljö 
 
Amfibiestridskrafterna 
Samlande benämning på de olika svenska amfibieförband som ingår eller kan ingå i  
1.Amfibiebrigaden. 

 
Amfibiekåren  
Den svenska grundorganisationens resurs för att tillgodose amfibiestridskrafternas 
behov av kompetens. Regementena Amf 1 och Amf 4 tillsammans med 
Amfibiestridsskolan ingår i Amfibiekåren. 
  
Expeditionskaraktär (marina expeditionsstyrkor) Expeditioner är militära 
operationer som kan initieras med kort varsel. De utförs av framskjutet närvarande 
förband eller förband som snabbt kan sättas in. Styrkan är självförsörjande och 
sammansatt för att uppnå ett tydligt deklarerat mål i ett annat land. En marin 
expeditionsstyrka är en självförsörjande, gemensam styrka med framskjuten närvaro 
som demonstrerar nationens intresse genom sin fysiska närvaro och inneboende 
styrka. Genom att operera från internationellt vatten är styrkan obunden av politiska 
och ekonomiska begränsningar samt oberoende av utländska baser eller stöd från 
andra nationer som kanske inte skulle kunna vara tillgängligt beroende på nationella 
och internationella förhållanden. (British Maritime Doctrine, BR 1806, s. 208 och 218) 
 
Marin 
Ett mångdimensionellt begrepp. Med marin verksamhet avses i denna uppsats 
verksamhet som utförs i den marina organisationen och med marin operation en 
sådan där enbart marina stridskrafter utnyttjas. 
 
Maritim 
Tillhörande havet, påverkad av havet eller dess närhet. Maritim verksamhet är 
ekonomisk och/eller statlig verksamhet som bedrivs med olika resurser i den 
maritima miljön. Resurserna kan vara civila och/eller militära t ex kustbevakning, 
polisiär verksamhet, tullverksamhet och sjöräddning 

Militärstrategiskt koncept Med militärstrategiskt koncept avses både strukturell 
utformning (organisation, lokalisering, ledningsförhållanden mm) av 
Försvarsmakten och dess principer för utnyttjande (uppgifternas karaktär, stridssätt, 
systemtekniskt utnyttjande, strategisk grundkaraktär och operativ flexibilitet mm) 
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Akronymer och förkortningar 
AAAV Advanced Amphibious Assault Vehicle (USA) 
ABU Amphibious Beach Unit (UK) 
ATU Amphibious Task Unit 
CJTF Combined Joint Task Force 
EAI European Amphibious Initiative 
EM Elektromagnetisk 
ForMA Forskning om Revolution in Military Affairs 
FOI Totalförsvarets Forskningsinstitut 
KkrvA Kungliga Krigsvetenskapsakademien 
KÖMS Kungliga Örlogsmannasällskapet 
LCAC Landing Craft Air Cushion 
LCM Landing Craft, Mechanised 
LPD  Amphibious Transport Dock(USA), Landing platform Dock (UK/NL) 
LPH Amphibious Assault Ship, Helicopter 
LSD Landing Ship Dock 
MAGTF      Marine Air Ground Task Force (USA) 
MEU (SOC)  Marine Expeditionary Unit (Special Operations Capable) (USA) 
MMO-03   Marin Doktrin och maritima operationer 2003 
NBF Nätverksbaserat Försvar 
NEO Non -Combatant Evacuation Operation  
OTH Over the horizon 
PerP Perspektivplanering 
SIAF Spanish-Italian Amphibious Forces 
SIS  Signalspaning 
SMD Svensk Militärstrategisk Doktrin 
STOM    Ship to objective manouver 
STUFT Ships Taken Up From Trade 
TifA Tidskrift för Amfibiekåren (innan år  2000 TiKA) 
TOEM    Taktisk Organisatorisk Ekonomisk Målsättning 
UAV Unmanned Aerial Vehicle 
USMC United States Marine Corps 
VSB Vänskaps- och biståndsavtalet 
 
 
 


