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Abstract
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Den svenska Försvarsmakten ominriktas från ett invasionsförsvar till ett insatsförsvar där internationell förmåga
prioriteras. Kraven att delta i fredsfrämjande operationer ökar och militärt samarbete sker bl.a. inom EU och NATO.
I Sverige förs diskussioner om vilka förband som skall delta i internationella operationer och EU:s insatsstyrka.
Uppsatsens syfte är att undersöka om det finns förutsättningar för svenska amfibieförband att delta i internationella
fredsfrämjande operationer i perspektivet 2010. Uppsatsen har skrivits genom en iterativ process med en
Hermeneutisk ansats. I uppsatsen används Storbritannien och Holland som jämförelser till Sverige. Den inleds med
en deskriptiv del som beskriver EU:s militära förmåga. Därefter beskrivs de tre ländernas politiska inriktning och
amfibiska förmåga. I nästa del analyseras EU:s krishanteringsförmåga som följs av en analys och jämförelse av
ländernas politiska inriktning och amfibiska förmåga. Uppsatsen visar att svenska amfibieförband i framtiden kan
delta i internationella operationer. Vissa förmågor behöver dock utvecklas för att förbandet skall kunna användas i ett
brett spektra av uppgifter samt ha tillräckligt stor tillgänglighet och förmåga till uthållighet.
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1. Inledning

1.1 Bakgrund

Stora förändringar har skett inom den svenska försvarsmakten under de senaste

åren. Från en inriktning mot ett traditionellt invasionsförsvar sker nu en

förändring mot att bygga upp ett insatsförsvar med en förmåga att mer aktivt

kunna delta i internationella verksamheter och övningar. Medlemskapet i

Europeiska Unionen (EU), vårt aktiva deltagande i övningar inom Partnerskap

för Fred (PFF) och deltagande i av Förenta Nationerna (FN) sanktionerade

NATO1-ledda operationer som i Bosnien, har gjort att vi alltmer aktivt deltar i

internationell konflikthantering. Genom att anmäla förband till PARP2 och EU

HHC3 har Sverige visat politisk vilja att avdela resurser inom ramen för

internationell krishantering. Sverige har med sina militära förband blivit en allt

mer utpräglad internationell aktör.

Inom marinen har utvecklingen av en marin insatsstyrka4 provats och börjat

finna sin form. Kustartilleriet har ombildats och bytt namn till Amfibiekåren5,

för att anpassa namnet efter den verksamhet som genomförs. De insatser som

svenska marina enheter och amfibiekåren gjort i samband med internationella

övningar6 i vårt närområde7 har visat att vi kan deltaga och med god förmåga

lösa de uppgifter som tilldelats.8 Men kan Sverige i ett framtida perspektiv

                                                
1 North Atlantic Treaty Organization
2 Planning And Review Process (PARP) är den planerings- och översynsprocess som sker med

Nato inom ramen för PFF och där Sverige deltar sedan 1995. Inom ramen för PARP har

regeringen gett Försvarsmakten i uppdrag att uppnå 60 partnerskapsmål som har utarbetats i

dialog mellan Sverige och NATO.
3 EU Helsinki Headline Catalogue (EU HHC). Innehåller de behov och krav på förmågor som

behövs till EU:s insatsstyrka, vilken skall vara i fullt bruk 2003.
4 Insatsstyrka definieras i bilaga 1.
5 Kustartilleriet bytte namn till Amfibiekåren 2000-07-01.
6 Exempelvis Baltic Challange 97, Cooperativ Jaguar 98, Nordic Peace 98 m.fl.
7 Närområde definieras i bilaga 1.
8 Militärhögskolan (1996-08-05). Förutsättningar för svenskt deltagande med marin- och

flygstridskrafter i fredsbefrämjande insatser och övningar. Slutsatser  enligt bilaga 2 sida 2.   
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bidra med marina enheter i internationella fredsfrämjande insatser? Kommer

våra amfibieförband i framtiden ha förutsättningen att deltaga i en

internationell konflikthantering som uppstår i en för Europa säkerhetspolitiskt

intressant kustzon9. Det finns många viljor och åsikter inom ämnet och för att

citera överste Bengt Andersson ”... det inte är första gången, som

framtidsstudier anger vilket det långsiktiga målet skall vara för Försvarsmakten

- och Marinen - men att implementeringen, d v s mötet mellan vision och

planering, av olika skäl inte kan genomföras.”10

1.2 Syfte/frågeställning

Syftet med min uppsats är att studera vilka förutsättningar som finns för

Sverige, att delta med amfibieenheter i internationella fredsfrämjande

operationer11. Motivet till att jag valt detta ämne är att det är aktuellt. De

politiska kraven på Försvarsmakten att delta i internationella operationer ökar.

Inom Försvarsmakten förs diskussioner om vilka enheter som skall användas i

internationell verksamhet och i dagsläget finns inga amfibieenheter med bland

de förband som anmälts. Finns det då förutsättningarna för amfibieförbanden

att i framtiden delta internationellt? Jag har inte funnit någon studie som har

kunnat svara på denna fråga och därför genomförs arbetet. Min avsikt är att

denna studie skall bidra till en bredare diskussion inom Försvarsmakten och

ligga som grund för vidare studier i ämnet.

Vidare är jag intresserad av vad EU-toppmötet i Helsingfors12 och samarbetet

inom PARP inneburit för Sveriges internationella militära förmåga. Vad kan

det i sin tur innebära för amfibiekårens internationella verksamhet i framtiden?

                                                
9 Kustzon definieras i bilaga 1.
10 Bengt Andersson (1998-09-24) Tidskrift i sjöväsendet  N:r 4 sid. 254.
11 Swedish Armed Forces (1997). Joint Military Doctrine. Peace Support Operations.

Fredfrämjande operation jämställs med Peace Support Operations (PSO) och definieras i bil.1.
12 EU:s toppmöte, december 1999 i Helsingfors, antog konkreta militära kapacitetsmål -

Headline Goals. Dessa mål innebär i korthet att EU skall disponera 10-15 brigader med upp till

60.000 man. Detta är inklusive understöds- och underhållsförband samt erforderliga sjö- och
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Med ovanstående som bakgrund blir min problemformulering:

- Finns det förutsättningar att Sverige i perspektivet 2010 kan delta med en

amfibieenhet13, i en internationell fredsfrämjande operation som sker inom det

eurostrategiska området14?

Som ett led till att finna svar på problemformuleringen söker jag svar på

följande delfrågor:

- Finns det internationella önskemål om att Sverige skall delta med

amfibieförband i internationella fredsfrämjande operationer?

- Finns det en politiska vilja i Sverige att utveckla de militära förbandens

förmåga att delta i internationella fredsfrämjande operationer?

- Är det några särskilda förmågor som amfibiekåren behöver utveckla för

kunna delta i internationella fredsfrämjande operationer sett i perspektivet

2010?

- Har amfibiekåren förutsättningar/förmågan att idag delta i internationella

fredsfrämjande operationer?

1.3 Analys av uppgiften

Fredsfrämjande operationer består av många olika uppgifter som måste

definieras. Ett antagande måste göras för att belysa under vilka förutsättningar

och omständigheter som insatserna skall kunna ske. Vidare måste det

eurostrategiska området beskrivas för att avgränsa inom vilket område som

insatserna skall kunna ske.

Tidsperspektivet åren 2010 ger att det ligger framåt i tiden. För att göra en

bedömning om det finns förutsättningar för amfibiekåren att delta

internationellt är det viktigt att studera och jämföra försvarsmaktens långsiktiga

                                                                                                                                
flygstridskrafter. Målen skall vara uppnådda 2003 och styrkan skall vara insatsbredd i området

inom 60 dagar efter beslut. Insatsen skall kunna vara upp till ett år.
13 Amfibieenhet är en styrka på 300-400 man enligt underlag i PTOEM ATU , 2000-06-10.
14 Begreppet definieras i bilaga 1.
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inriktning och vilja med den politiska. För detta arbete utnyttjas studier,

propositioner, intervjuer m.m. Denna del skall också ge svar på om det i

Sverige finns en politisk vilja att utveckla de militära förbandens förmåga att

delta i internationella fredsfrämjande operationer.

Både politiskt och militärt måste jag ta reda på hur och under vilka

omständigheter som diskussioner sker när det gäller svenska förbands

deltagande i internationell verksamhet. Eftersom det kan vara svårt att finna i

officiella dokument är det viktigt att göra intervjuer med personer som deltagit

i förhandlingar och diskussioner. Genom att sedan analysera vad jag har fått

fram skall jag svara på om det finns internationella önskemål om Sverige skall

delta med amfibieförband i internationella fredsfrämjande operationer.

En viktig del att ta reda på är vilka förmågor som amfibieförbanden bedöms

behöva utveckla i framtiden för att kunna delta i internationell verksamhet. Det

innebär att jag inte behandlar vad amfibieförbanden har för förmågor idag. För

att finna svar behöver jag utnyttja både gjorda studier, framtagna underlag och

genomföra intervjuer. Det underlag som sedan framkommer utnyttjas för

analysen.

För att få ytterligare underlag till behov av förmågor för framtiden och för att

göra en bedömning av förutsättningen för amfibiekåren att delta internationellt,

är det av intresse att göra jämförelser med några andra länder. Jämförelserna

kan användas i både militärt och politiskt syfte. De länder som utnyttjas skall

ha en amfibieförmåga i sin militära del och vara relativt jämförbara

geografiskt, kulturellt och storleksmässigt.

1.4 Antaganden

Sverige antas under uppsatsens tidsperiod vara fortsatt medlem i EU, men är

fortsatt militärt alliansfri och icke medlem av NATO.
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I uppsatsen antas inga juridiska hinder föreligga för insatser av svenska

amfibieförband i internationella operationer.

I uppsatsen antas en insats ske inom ramen för EU insatsstyrka och skall kunna

ske inom hela PSO-spektrat.

Anskaffning av materiel som medför stora kostnader antas inte innebära några

begränsningar. Avsikten med arbetet är inte att studera eventuella prioriteringar

på det ekonomiska planet.

1.5 Avgränsningar

Vid framtagningen av framtida förmågor kommer arbetet genomföras enligt

följande. Underlag till studien ”Amfibiebrigad 2010” har använts som bas.15

Som komplement utnyttjas studerat underlag och intervjuer. Underlaget har

sedan sammanförts och omarbetats till ett antal huvudförmågor som jag anser

ha särskild bäring mot internationella operationer. Ett urval av

huvudförmågorna görs sedan med prioritering mot de mest övergripande.

Dessa används för jämförelser och analys. Syftet med detta urval är att hålla

studien på en relativt övergripande nivå och att undvika förmågor som kräver

djupa detaljstudier.

I uppsatsen behandlas inte förmågan till sjömålsstrid. Amfibieförbanden är

framtagna för denna uppgift och det ingår som en naturlig del i utbildningen.

Två förmågor som inte heller behandlas är personalförsörjningen och förmågan

till graderad vapeninsats (precisionsbekämpning). De gäller generellt för

svenska förband i internationell tjänst och är allt för omfattande för att

behandlas i en uppsats av denna storlek. När det gäller personalförsörjningen

pågår redan studier och det är en fråga som måste lösas på central nivå för att

svenska förband skall vara aktuella för att delta i internationella operationer.

                                                
15 Försvarsmakten, Marincentrum. 2000-06-13. Styrande utgångsvärden för studien utveckling

av amfibiebrigad. Bilagan Gruppering av förmågor 2000-10-20.
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Det som kan behandlas i studien är kraven på antal personal i förbanden för att

lösa ställda uppgifter och uthålligheten på personalen.

Tidsperioden i hela uppsatsen begränsas till åren före 2000 och avslutas med

åren runt 2010. Att 2010 valts för analysen beror på att de flesta studier och

perspektivplaner begränsas till åren omkring 2010 och tiden bortom detta ger

allt för mycket spekulation. Vad det gäller insamlat material begränsas

utredningar och officiella dokument t.o.m. februari 2001. Underlag som

utkommer efter denna månads slut tas ej under behandling i uppsatsen.

De länder som studeras för jämförelser med Sverige avgränsas till

Storbritannien och Holland. Det görs främst för att länderna har

amfibieförband med en internationell inriktning och har prioriterat förmågan

till internationella insatser för sina militära styrkor. Storbritannien har lång

erfarenhet av amfibieoperationer med praktiska erfarenheter att utnyttja

amfibieförbanden i krig och konflikter. Sverige har också utvecklat ett bra

samarbeta med Storbritannien. Holland prioriterar bl.a. amfibieförbanden och

har ett nära samarbete med Storbritannien. Holland är också ett land som i

jämförelse med Sverige är ganska likt i befolkningsmängd och ekonomiska

möjligheter.

I uppsatsen kommer jag inte att bedöma förmågan att skydda en amfibisk enhet

under dess transport över hav till ett konfliktområde. Denna del kräver stora

resurser av fartyg och eventuellt flygunderstöd och ryms inte inom ramen för

min uppsats.
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1.6 Metod

I mitt arbete kommer jag att samla information genom att studera utredningar,

studier och dokument. Vidare kommer jag att genomföra intervjuer och samla

in data från internet. Efterhand som mina kunskaper i ämnet växer kommer

denna process att fortgå. Studier och intervjuer inriktas allt mer mot att finna

svar på min problemformulering. Processen blir därmed iterativ och efterhand

skapar jag en ökad kunskap inom problemområdet.

Det innebär att jag gör en hermeneutisk ansats för att efterhand få ökad

förståelse för problemställningen. Den hermeneutiska ansatsen illustreras i

nedanstående bild.

Inledande
problemformulering

Materialinsamling,
studier m.m.

Synpunkter från
handledarna

Ny problemformulering

Bearbetning av material

och nya källstudier

Sammanställning av
material och
kompletterande källstudier

Slutlig bearbetning

Källa: Ejvegård, R

Risken med en denna process är att mina studier styrs så att resultatet blir vad

jag själv önskar. Denna risk är jag medveten om och mitt syfte är att vara så

objektiv som möjligt i arbetet. 16

För att få tillgång till aktuellt material kommer jag att ta hjälp av officerare som

arbetar inom och utom landet. Insamlat material kommer sedan att utnyttjas

som underlag för att göra jämförelser och analyser. Detta kommer sedan att

utnyttjas i syfte att ge svar på mina frågeställningar.

                                                
16 Ejvegård, R. (1996) Vetenskaplig metod Lund:Studentlitteratur. sid 21. Underlaget till

hermeneutisk spiral hämtad från denna bok.
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En modell över uppsatsens upplägg redovisas enligt nedan.

Modell gjord av författaren

Deskriptiv del

Inledningsvis använder jag en deskriptiv metod som indelas i fyra

huvudstycken. I det första stycket avser jag undersöka om det inom EU:s

militära insatsstyrka finns några krav på amfibiska förmågor som kan verka i

kustzonen. Vidare skall jag studera om det inom EU och internationellt finns

några önskemål om ett svenskt deltagande med amfibieförband.

I nästkommande två stycken beskriver jag Storbritanniens och Hollands

politiska inriktning på de militära styrkorna och viljan till att delta i

Problemformulering/

Frågeställningar

BakgrundAvgränsning

Metod/teori

INLEDNING/

ANALYS

  ANALYS
EU:s militära

krishanteringsförmåga

     RESULTAT
            Svar på
     frågeställningarna

Politisk inriktning
och vilja

Amfibieförbandens

förmågor

 DISKUSSION

Värdering

Nya frågeställningar
och behov av
utredningar

DESKRIPTIV

        DEL

EU
- Krav på förmågor i kustzonen
- Önskemål om svenskt
deltagande

Holland
- Politisk inriktning
- Amfibisk förmåga

Sverige
- Politisk inriktning
- FM inriktning.
- Amfibisk förmåga.

Storbritannien
- Politisk inriktning
- Amfibisk förmåga

Jämförelser

Återkoppling
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fredsfrämjande verksamhet. Vidare undersöks ländernas allmänna amfibiska

förmåga.

Avslutningsvis i den deskriptiva delen beskrivs den svenska inriktningen

avseende deltagande i internationell fredsfrämjande verksamhet. Detta gör jag

genom att studera den politiska inriktningen av Försvarsmakten och viljan att

delta i internationella operationer. Som jämförelse studeras Försvarsmaktens

långsiktiga planering och inriktning för internationella operationer. Arbetet

görs med utgångspunkt från vårt deltagande i EU:s insatsstyrka sett inom

perioden från idag och mot år 2010. Jag kommer under denna del även att

redovisa Sveriges amfibiska förmåga och förutsättningar för att delta i

internationell verksamhet.

Analysdel

Med stöd av det deskriptiva underlaget påbörjas den analyserande delen av

arbetet. Inledningsvis analyseras EU:s militära krishanteringsförmåga och vilka

krav som ställs på förmågan i kustzonen. Jag analyserar även om det finns

några internationella önskemål om att svenska amfibieförband skall delta i

internationella operationer.

Därefter analyserar jag Storbritanniens, Hollands och Sveriges politiska

inriktningar på de militära styrkorna, och vilken politisk vilja som finns i

respektive land för att delta i internationella fredsfrämjande operationer. Detta

görs genom att jämföra länderna under tre huvudgrupper enligt nedanstående.

Land

Huvudgrupp

Storbritannien Holland Sverige

Militära styrkornas uppgifter

Militära styrkorna som ett
säkerhetspolitiskt medel

Politisk vilja att delta internationella
fredsfrämjande operationer

Syftet är att finna svar på om det finns politiska likheter och skillnader hur

länderna vill utnyttja sina militära resurser. Detta skall sedan ligga som grund
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för min bedömning av Sveriges förmåga och vilja att utveckla de militära

förbanden för att kunna delta i internationella fredsfrämjande operationer.

I den avslutande delen av analysen bedöms Storbritanniens, Hollands och

Sveriges amfibiska förmågor idag och mot perspektivet 2010. Som jämförelse

utnyttjas de huvudförmågor som jag i studien funnit ha störst bäring mot

internationella operationer.  Detta görs genom att utnyttja nedanstående

modell.

Modell gjord av författaren

Syftet med denna del är att jämföra och studera de utvalda förmågorna. Ur

detta skall jag få svar på om svenska amfibieförband har förmågan att delta i

internationella fredsfrämjande operationer idag och om det är några särskilda

förmågor som behöver utvecklas mot perspektivet 2010.

Resultatdel

Med stöd från genomförd analys svarar jag i resultatdelen på frågeställningarna

och min problemformulering.

Diskussionsdel

Avslutningsvis sker sedan en diskussion där jag värderar resultaten på mina

frågeställningar och min övergripande problemformulering. I denna del

kommer jag även att återkoppla till den deskriptiva delen och mina resultat i
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analysen för att få en öppen och bred diskussion. Här kommer framförs även

om det finns nya frågeställningar som behöver utredas inom ämnet.

1.7 Material och källkritik

Mycket av det underlag som jag använder i uppsatsen härrör sig från rapporter,

studier och planer som är gjorda inom Försvarsmakten och

Försvarsdepartementet. Detta underlag bedömer jag vara försvarsmaktens och

regeringens officiella synpunkter. En del dokument är s.k. ”levande dokument”

vilket innebär att de ej är helt slutgenomarbetade eller är under ständig

förändring och utveckling. I mitt arbete använder jag de dokument som finns

som officiella och de bedöms som tillförlitliga. Skulle någon större förändring

vara på gång kommer jag genom intervjuer eller allmänna kontakter med

initierade personer få ta del av dessa. Övriga officiella dokument från EU,

departement, försvarsmakter motsv. ses som respektive organisations officiella

synpunkt. Detta gäller även om dokumenten hämtas från organisationernas

officiella hemsidor på internet.

En risk är att jag arbetar med material som berör många chefer och

handläggare som arbetar med försvarets internationalisering. Det sker snabba

förändringar och mycket underlag kan snabb vara ”föråldrat”. Denna risk är jag

medveten om. Syftet är därför att använda tillgängligt material på ett

övergripande sätt och inte fastna i detaljer. Det gör mitt underlag mindre

känsligt men leder istället till att det kan sakna ett djup i vissa frågor. För att

täcka denna brist genomförs ett antal intervjuer eller mailkonversationer med

personer som arbetar direkt med internationaliseringsfrågorna. På det sättet

avser jag tidigt få underlag om eventuella förändringar.

Intervjuer genomförs med personer på förbandschef/sektionschefsnivå och

handläggarnivå. Syftet har varit att finna personer som arbetar med försvarets

internationalisering och/eller amfibieförbandens utveckling. Dessa personer

bedöms ha stor kunskap och aktuell information. Personliga åsikter och

synpunkter som lämnas av en intervjuad person behandlas med sparsamhet. De

synpunkterna utnyttjas främst som argumentations- och diskussionsunderlag.
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Om synpunkter som framkommer kan verifieras hos flera personer och/eller att

uppgifterna kan spåras även till något officiellt dokument så bedöms det inom

en snar framtid bli en officiell ståndpunkt. Motsvarande bedömning gör jag när

det gäller enskilda debattörers synpunkter och tankar i tidskrifter och

debattforum.

Flera av de intervjuade personerna är ifrån amfibiekåren, vilket i sig ger en

brist på bredd. Syftet med dessa intervjuerna är i första hand avsett som

komplement till gjorda studier och rapporter. Vidare har intervjuerna gjorts för

att skapa ett större underlag till vilka förmågor som amfibieförbanden behöver

utveckla för framtiden.
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2. Svenska amfibieförband i internationell tjänst?

2.1 EU:s militära krishanteringsförmåga

2.1.1 Allmänt

Den franske presidenten Jacques Chirac och den brittiske premiärministern

Tony Blair möttes i november 1998 i den franska staden St. Malo. Mötets

resultat blev att EU bör ha en militär krishanteringsförmåga. Det ledde vidare

till ett EU toppmöte i Helsingfors under december 1999. Där togs beslutet att

anta de militära kapacitetsmålen och att EU skall ha förmågan att genomföra

Petersbergsuppgifterna, vilka omfattar ett spektrum från räddningsinsatser till

fredsframtvingande insatser.17

För att utöva den politiska kontrollen och den strategiska ledningen av EU:s

insatser inrättas nu Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (KUSP). Denna

skall också övervaka den internationella situationen inom områden som

omfattas av EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik (GUSP). Beslutet

om att inrätta KUSP togs vid det europeiska rådets möte i Nice den 7-11

december 2000.18

Hur EU:s insatser skall ledas är en komplex fråga. Visionen är att ha tre

alternativa ledningsstrukturer beroende på operationens storlek och

komplexitet. I grunden ser alternativen ut enligt följande. Mindre insatser skall

ledas direkt från EU. Insatser på divisionsnivå skall EU leda med stöd av ett

nationellt operativt högkvarter. Vid stora insatser leds förbanden genom att

NATO:s kommandostruktur utnyttjas.19

                                                
17 Lars Wedin. Vårt försvar. Nr 3/2000 s.10.
18 Lars Wedin 2001-01-26. Svar på frågor via mail. Lars Wedin är chef för avdelningen

”Concepts” i EU:s interimistiska militära stab.
19 Göran Malaise, Högkvarteret Intervju 2001-02-13. Kk Malaise är svensk försvarsattaché i

Holland.
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2.1.2 EU insatsstyrka och krav på förmåga i kustzon

Efter Helsingforsmötet i december 1999 framtogs ett antal scenarion. Ur dessa

framkom ett antal förmågor som gav underlaget till EU:s insatsstyrka, vilket

framgår i Helsinki Headline Catalogue (HHC). EU:s medlemsstater fick

därefter erbjuda förband till styrkan, vilket redovisas i

förbandstillgångskatalogen Helsinki Force Catalogue (HFC). Nästa del i

arbetet är att beskriva skillnaden mellan behov och tillgång. Det kommer att

presenteras i Helsinki Progress Catalogue (HPC), vilken kommer att beskriva

bristerna som förekommer och vilka prioriteringar som skall göras för att täcka

dessa. Den katalogen kan sedan utnyttjas för att bedöma vad olika länder har

för resurser, men som inte anmälts till EU styrkan. 20 21

En bedömning idag är att EU kommer att hanteras inom NATO Defence

Planning Process. Resultatet av detta kan innebära att ”krav” kommer att ställas

på medlemsländernas styrkebidrag. Detta är politiskt känsligt och inga sådana

krav kommer att ställas utan att först ha varit föremål för såväl bilaterala som

multilaterala diskussioner.22 23 EU ställer dock idag inga krav på att

medlemsländerna skall bidra med några specifika förmågor. Medlemsstaterna

bidrar med det som dom kan och vill erbjuda.24 25

Kravet på EU:s militära kapacitet är att inom 60 dagar kunna insätta militära

förband i Europa och dess närhet. Markstyrkan skall kunna uppgå till 60.000

man inkluderat ledning, underhålls- och understödsenheter. Till detta skall

erforderliga flyg- och sjöstridskrafter tillföras, dessa är dock inte specificerade

                                                
20 Lars Wedin 2001-01-26. Svar på frågor via mail.
21 Anders Waldén 2001-04-06. Intervju på HKV. Övlt Waldén är arméofficer och tjänstgör

som stf C för europaprojektet vid strategiavdelningens inriktningsavdelning.
22 Rikard Askstedt 2000-12-05. Svar på frågor via mail. Mj Askstedt tjänstgör på HKV

Strategiledningens planeringsavdelning med bl.a. inriktning på PARP-processen.
23 Lars Wedin 2001-01-26. Svar på frågor via mail.
24 Sven Å Askelander 2001-01-30. Svar på frågor via mail. Övlt Askelander som chef J7 i EU:s

interimistiska militära stab.
25 Anders Waldén 2001-04-06. Intervju på HKV. Övlt Waldén är arméofficer och tjänstgör

som stf C för europaprojektet vid strategiavdelningens inriktningsavdelning.
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till antal. Det svenska planeringsantagandet är att en insats skall kunna ske

inom en radie på 4000 km med Bryssel som utgångspunkt. En insats med EU:s

insatsstyrka skall kunna ha en uthållighet på upp till 12 månader med en

avlösning av insatta förband efter ca 6 månader.26

Möjligheten att agera mot kustnära områden blir mer och mer intressanta för

många länder. Behovet att öka den europeiska kapaciteten till att bl.a.

genomföra amfibieinsatser har identifierats i samband med arbetet att ta fram

EU:s kapacitetsmål. Där har framkommit ett behov om en tillgång av

amfibieförband på minst en brigad (4-5 bataljoner). 27 28

De kustnära områdenas betydelse framgår bl.a. i prioriteringar gjorda i

Storbritanniens Strategic Defence Review (SDR)29 och erfarenheter efter

seminarier i England.30 31 Där framgår att de militära trenderna belyser behovet

av expeditionsstyrkor och att operationerna också har en klar inriktning mot

kustnära områden. Ett annat tecken på detta är ”The European Amphibious

Initiative”, vilket är en samverkan mellan amfibieförband från Storbritannien,

Frankrike, Holland, Italien och Spanien.  ”Initiativet” syftar bl.a. till att genom

ett utökat samarbete och en förbättrad interoperabilitet mellan styrkorna öka

den europeiska amfibieförmågan. Det ger också EU förmåga att agera när

NATO inte är inblandat. Det kommer att vara möjligt för andra länder att delta

i ”Initiativet”. Medlemskapet förutsätter dock att det finns operationell

kapacitet och bygger på följande kriterier: 32 33

                                                
26 Anders Waldén 2001-04-06.
27 Ibid.
28 Lars Wedin 2001-01-26. Marinen inför det 21 århundradet. Utkast till Kungliga

Örlogsmannasällskapets Årsberättelse s.12.
29 Den brittiska försvarsöversynen, (Strategic Defence Review (SDR), publicerades 8 juli 1998

med underrubriken ”Modern Forces for the Modern World”.
30 FHS Sjöop reserapport Seapower at the Millennium. 2000-02-18 s.2.
31 LtCol Mike Page (2001-02-01). Föredrag i Beaconsfield England. LtCol Page arbetar med

doktrinutveckling för RM.
32 Ibid.
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- Att landet har amfibisk kapacitet med amfibiefartyg, landstigningsstyrkor och

helikoptrar.

- Att amfibiestyrkorna har kapacitet till uthållighet i de tänkbara

operationsområdena.

- Att landet besitter förmågan till ett integrerat ledningssystem som tillåter

ledning av bataljonsstyrkor med tillhörande fartyg.

Idag deltar Spanien/Italien med en reducerad brigad, Frankrike med en

reducerad brigad och Storbritannien/Holland med en förstärkt brigad (UK/NL

AF). Och på sikt är målet att kunna uppsätta en amfibiedivision.

2.1.3 Internationella önskemål om svenska amfibieförband

Processen med att överse behovet av förmågor inom EU insatsstyrka pågår. I

de förhandlingar som förevarit hittills inom EU har det inte framkommit några

direkta önskemål om att svenska amfibieförband skall delta. Det är helt

naturligt eftersom processen inte är färdig och inga länder får i dagsläget

förfrågan om att bidra med några särskilda förband. Det finns dock ett klarlagt

behov inom EU att ha tillgång till amfibieförband. Behovet varierar beroende

på vilken uppgift som skall lösas. Vissa länder har anmält amfibieförband till

insatsstyrkan, men det är ingen självklarhet att de alltid kommer vara

tillgängliga för en insats eftersom de kan finnas i flera olika förbandsregister.

Därför finns det även ett behov av svenska amfibieförband. Önskan är dock att

vi kan bidra med en styrka av bataljons storlek. För svenskt vidkommande

krävs ett samarbete med något eller några länder för att uppnå detta.34

Det kan komma ett önskemål om att Sverige skall bidra med amfibieenheter i

EU:s insatsstyrka. Det finns ett preliminärt behov av styrkor med hög

beredskap och som bereder vägen för andra förband.35

                                                                                                                                
33 Deklarationen The European Amphibious Initiative. Undertecknades i Bryssel den 5

december 2000.  Underlaget tilldelat mig från militärattachén Göran Malaise.
34 Anders Waldén 2001-04-06.
35 Lars Wedin 2001-01-26.
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Överste Bengt Andersson anser att de svenska amfibieenheterna är militärt

eftersökta internationellt. Det finns ett stort intresse, vilket märks på höga

nivåer under internationella möten och önskemål. Bland annat har Amerikas

Chief Naval Operations, amiral Phallon, framfört önskemål om att

amfibiekåren skall delta internationellt. Intresset framgår även genom alla de

utländska officerare som vill besöka amfibiebrigaden. Den internationella

efterfrågan har även en politisk sida, med ett diplomatiskt spel, där ingen frågar

efter något som inte erbjuds.36

I samband med att svenska officerare och enheter ur amfibiekåren deltagit i

internationella övningar har det nästan alltid blivit positiva reaktioner. Det har

väckt ett intresse som leder till en önskan att vi skall delta mer aktivt. Detta

intresse leder till en efterfrågan på förbandet.37  Denna erfarenhet har jag själv

upplevt under PFF-övningen Cooperative Guard 99 i Tjeckien. Där väckte

spelat svenskt amfibiekompani ett stort intresse i samband med att förbandet

presenterades under övningen. Förmågan i förbandet att kunna verka i grunda

vattenområden saknades hos övriga amfibiestyrkor. Förbandet blev därför

användbart vid ett flertal tillfällen när verksamhet skulle genomföras i floder

och kustnära grunda områden. 38

Övlt Gustafsson anser att i stort sett alla förband som har kvalitet är eftersökta.

Det är det dagsaktuella läget som styr efterfrågan och finns det en brist blir

efterfrågan stor. Sett i ett längre perspektiv finns det ett stort behov av förband

som kan delta i fredsfrämjande operationer i kustområden. Det gör att

amfibieförbanden är efterfrågade internationellt. Det är dock viktigt att komma

ihåg att vi är små och skall specialisera oss på det vi är bra på. Vi skall kunna

vårt område i alla spektra.39

                                                
36 Bengt Andersson. Intervju 2000-12-21. Överste Andersson är chef för 1. amfibiebrigaden.
37 Johan Eneroth. Intervju 2000-12-20. Övlt Eneroth är stf chef för strategiledningens

inriktningsavdelning på HKV.
38 Jan Fredriksson. Författaren övade som amfibieofficer i J5 under perioden 990523--0604.
39 Stefan Gustafsson 2001-02-05. Svar på frågor via mail. Övlt Gustafsson var tidigare chef vid

amfibiebataljonen Amf 1 och har tjänstgjort vid strategiledningen HKV.
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Det som är de svenska förbandens generella styrka är att de håller en hög

kvalité. Internationellt blir förbanden därmed militärt efterfrågade. Förbands-

och storleksmässigt finns inget direkt internationellt behov av svenska enheter

utan det är kvalitén som behövs och efterfrågas.40 För att ta Holland som

exempel så är de i grunden positivt inställda till Sverige. De har emellertid  ett

utbrett samarbete med andra NATO- länder, bl.a. Storbritannien. NATO är den

organisation som alltid står först och det finns därför inget speciellt behov av

att samarbeta eller samverka med svenskar. Det är dock inte uteslutet att ett

samarbete kan komma att ske i framtiden. Ett exempel där det kan ske en

utveckling är inom ramen för konceptet ”The  European Amphibious

Initiative”.41

2.2 Storbritannien

2.2.1 Allmänt

Genom åren har Storbritannien varit med i många internationella

fredsfrämjande verksamheter, nu senaste i FN:s operation i Sierra Leone.

Storbritannien gav sin inriktning för försvaret mot 2015 genom att i juli 1998

ge ut Strategic Defence Review (SDR). Där framgår strävan efter en nära

samverkan mellan det utrikespolitiska agerandet och utnyttjandet av de militära

resurserna. Vidare framgår en ökad ambition till att medverka i olika

fredsfrämjande operationer och att internationell krishantering prioriteras

framför traditionella territorialförsvarsuppgifter.42 När det gäller internationella

insatser prioriterar Storbritannien först Europa, därefter Mellanöstern

respektive Nordafrika.43

                                                
40 Johan Svensson. Intervju 2001-02-13. Övlt Svensson är chef för militärstrategiska sektionen

på strategiledningens inriktningsavdelning på HKV.
41 Göran Malaise, Högkvarteret Intervju 2001-02-13.
42 Försvarsmakten, HKV, MUST, 2000-04-28. Främmande makter och deras stridskrafter

FRÄMST 2 . s. 65.
43 Ibid s. 19.
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2.2.2 Politisk inriktning och vilja

Sveriges bedömning av Storbritanniens vilja framgår bl.a. i propositionen

”Förändrad omvärld – omdanat försvar”. Där framgår att den transatlantiska

länken och NATO:s roll är grunden för Storbritanniens säkerhetspolitiska

agerande. De senaste årens erfarenheterna har dock övertygat Storbritannien

om att Europa, förutom en fast politisk vilja, behöver en stark, effektiv och

trovärdig militär förmåga. Detta för att Europa skall kunna genomföra effektiv

fredsfrämjande verksamhet med eller utan amerikanskt deltagande.44 Där

framgår dessutom att Storbritannien lägger stor vikt vid sin förmåga till militär

krishantering och att de satsar på insatsförband med hög beredskap. Det

påpekas vidare att Storbritannien bl.a. förstärker sin förmåga till strategisk

rörlighet till havs.

I SDR framgår ett antal politiska huvudprinciper bl.a. att :

- ”Ett starkt NATO är centralt för Europas säkerhet och därför även för

Storbritanniens säkerhet och försvar.” och

- ”Inom Europa kommer man att verka för en trovärdig europeisk säkerhets-

och förvarsidentitet (European Security and Defence Identity - ESDI) inom

NATO”. 45

Försvaret har tilldelats åtta övergripande uppgifter som i korthet innebär:46

- upprätthålla fredstida säkerhet för samhället,

- bidra till säkerhet för Samväldet,

- hävda ”vidare” brittiska intressen,

- delta i fredsfrämjande och humanitära operationer,

- hantera regionala konflikter utanför NATO område,

- hantera regional konflikt som berör NATO område,

- avvärja strategiska anfall mot NATO samt det som tillkommit senast,

- Defence Diplomacy - vilket innebär att militär personal ska kunna användas

mångsidigt för att förebygga kriser.

                                                
44 Regeringens proposition 1998/1999:74 (1999-03-04) Förändrad omvärld – omdanat försvar

s. 32.
45 Försvarsmakten, Högkvarteret. 1999-03-01. Bilaga 8  till 10 000:80144. s.1.
46 Ibid s.2.
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I ett tal av Storbritanniens ”Secretary of State Defence” Mr Geoffrey Hoon

nämns bl.a. att nyckeln till framgång för den europeiska säkerheten och

försvarspolicyn ligger i att kunna skapa en effektiv förmåga som EU kan

utnyttja. Där nämns vidare att det är viktigt att beslut kan backas upp av

militära styrkor. Europa behöver bra militära förband som snabbt kan sättas in

när så behövs. Förbanden måste vara uthålliga, flexibla och rörliga samt ha

förmågan att samarbeta, gruppera snabbt och att överleva.47

I ett nytt tal nämner Hoon åter att NATO fortsatt kommer vara hörnpelaren i

Europas försvar. I talet nämner han tre huvudargument till varför EU:s förband

måste finnas som komplement till NATO:s struktur. Det första är behovet att

rätta till obalansen mellan Europas och USA:s militära kapacitet varvid

Storbritannien skall ta en ledande roll. Det andra är att EU redan deltar aktivt i

krishantering men saknar den militära kapaciteten. Den tredje orsaken är att

den ökade politiska viljan och utvecklingen av Europas kapacitet går genom

NATO och EU. 48

2.2.3 Amfibisk förmåga

Storbritannien har en tradition att utnyttja sina amfibieenheter ur The Royal

Marines (RM) för uppdrag i bl.a. kustzonen. De hade bl.a. viktiga uppgifter

under Falklandskriget 1982, men har även utnyttjats för skydd av brittiska

medborgare eller i politiska syften, nu senast i Sierra Leone. De kustnära

områdena bedöms i framtiden få en allt viktigare betydelse och Storbritannien

har åter har sett ett stort behov av expeditionsstyrkor. Dessa skall ha hög

beredskap, tillräcklig militär kapacitet, transportkapacitet och hög uthållighet.

Den satsning som görs idag innebär i framtiden en utökad kapacitet att insätta

amfibieförband i internationella operationer. Uthålligheten på dessa förband

                                                
47 Försvarsminister Mr Geoffrey Hoon. 2000-03-28. Tal under European defence conference.

http://www.mod.uk/index/php3?page=43&nid=2466&view=517&cat=33.
48 Mr Geoffrey Hoon. 2000-11-22. Tal i parlamentet.

http://www.mod.uk/index/php3?page=43&nid=2466&view=812&cat=33
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kommer också att öka.49 50 Att amfibieförbanden dessutom spelar en viktig roll

i Storbritannien försvarspolitik framgår bl.a. genom att den brittiska flottan ser

dessa enheter som en av tre kärnförmågor. De andra kärnförmågorna är

kärnvapen ubåtarna och hangarfartygen. 51

Storbritannien delar in amfibieoperationer i fyra olika typer. Dessa är anfall

(assault), tillbakadragande (withdrawal), demonstration eller skenmanöver

(demonstration) samt raid. Operationerna karaktäriseras av att ha en politisk-

och militär flexibilitet. De skall kunna ha uthållighet och det kräver logistikstöd

från fartyg. Det beror främst på att inga länder kan förse en amfibiestyrka med

de specialresurser som behövs.52

Den amfibiska förmågan sammanförs i Storbritanniens amfibiestyrkor (UK

Amphibious Force (UKAF)). Denna är uppdelad i de två underenheterna

amfibieeskadern (UK Amphibious Squadron) och landstigningsstyrkan (UK

Landing Force).53

I UK Amphibious Squadron finns de fartyg som behövs för att transportera

landstigningsstyrkorna till avsett område. I denna styrka finns även attack- och

transporthelikoptrar samt underhållsfartyg. Här görs en satsning för att inom de

närmaste 10 åren kunna bibehålla och till del öka förmågan. Sammansatta

styrkor till sjöss s.k. ”Task Forces” med bl.a. amfibieresurser prioriteras av

Storbritannien. För att bibehålla förmågan till snabba insatser beställs fyra nya

ro-ro- och två amfibieattackfartyg. 54 55  Modernisering av äldre fartyg kommer

också att ske. Ett av de nya fartygen som blivit operativt är HMS Ocean, ett

                                                
49 LtCol Paul Mansell 2000-02-18. Textunderlag 1/3/1 s. 12-13 till sjöop reserapport. FHS 01

400:60213
50 LtCol Mike Page (2001-02-01). Föredrag i Beaconsfield England. LtCol Page arbetar med

doktrinutveckling för RM.
51 Dr Ian Spellar 2000-02-18. Textunderlag 1/3/2 s. 6. reserapport  FHS 01 400:60213.
52 LtCol Mike Page (2001-02-01). Föredrag i Beaconsfield England.
53 Ibid.
54 Ibid.
55 Försvarsmakten 1999-03-01. Bil.8 till 10 000:80144. s.11.
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fartyg med kapacitet att basera helikoptrar och transportera upp till 800

soldater. I och med att detta fartyg blivit operativt har Storbritannien förmågan

att förflytta en amfibiestridsgrupp till sjöss.56

UK Landing Force består till huvuddel av 3. Kommando brigaden (3.

Commando Brigade) med en styrka på ca 4 300 man. 3. Commando Brigade

ingår i Royal Navy (RN) men består till största del av Royal Marines (RM).

X
SSS 4312 man3 Cdo
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SSS SSS

MPEW

SSS
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UHSSS29

12 Javelin
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SSS SSS SSS U
Pvrb ,grk
span , ing

Även artkomp och
och 2 uh komp

Källa: Truppendienst milint,
          Beilage zu Heft 2/1998.

Brigaden består bl.a. av 40. Kommandot (Commando), 42. Commando och 45.

Commando. Varje Commando har en bemanning på ca. 650 man. Inom 3.

Commando Brigade finns även ett artilleriregemente (29. Commando

Regiment Royal Artilleri) och underhållsregemente (Commando Logistic

Regiment). Utöver detta finns det ett ledningskompani, ett transportkompani57,

ett lv-kompani58 och två ingenjörkompanier59. I den fasta organisationen ingår

även plutoner för spaning, pansarvärnsstrid, luftvärn, samband, signalspaning

                                                
56 Försvarsmakten, Högkvarteret. 2000-05-01. Bil. 2 till 10 000:80452. s.73.
57 593. Assault Squadron. Ansvarar för sjötransporter och innehåller 2 LCU(transporterar en

bandvagn), 4 LVCP (plutonstransport), 4 LCAC (mindre svävare), 16 RRC (gruppbåt) och 18

IRC (gummibår).
58 20. Air Defence Battery.
59 59. Commando Squadron Royal Engineers,
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och störning samt militärpolis. Vidare finns det i organisationen ett

specialförband, Special Boat Squadron (SBS). 60 Förbandet har inte några

enheter för att lösa strid mot sjömål på eller under ytan utan denna uppgift

utförs av tilldelade skyddsstyrkor från flottan.

40, 42 och 45 Commando består av en stab, tre skyttekompanier, stabskompani

och understödskompani61.

RM genomför årligen samövningar i Medelhavet med marinkårsförband från

Italien och Spanien samt deltar dessutom i ”The European Amphibious

Initiative”. 62 Inom NATO organiserar Storbritannien tillsammans med Holland

en gemensam marinkårsstyrka (UK/NL AF). Till amfibieeskadern tillförs då

Hollands Amfibietransportfartyg HNLMS Rotterdam och NL Boat Group. Till

landstigningsstyrkorna tillförs en Holländsk marinkårsbataljon och ett

understödskompani. 63

Storbritanniens amfibiska förband har som viktigaste uppgift att snabbt kunna

säkra ett begränsat område i land för att möjliggöra tillförsel av ”tyngre

enheter” eller för att t.ex. evakuera landets medborgare i ett krisområde. Vid en

insats kan 3. Commando Brigade tillföras förstärkning av en helikopterbataljon

bestående av två transportkompanier och ett attackhelikopterkompani. Med

stöd från dessa har brigaden möjlighet att ”lyfta” in delar av förbandet samt

tillföra artilleri och underhåll. Attackhelikoptrarna möjliggör ett effektivt

understöd till landstigande och framryckande enheter, men utgör även skydd

för förbanden. Inom 3. Commando Brigade finns inga mekaniserade enheter

utan dessa typer av enheter landstiger efter det att brigaden säkrat området. Till

stöd för transporter på land används svensktillverkade bandvagn 202. Denna

kommer att ersättas inom de närmaste åren av BV S-10 som är en utvecklad

                                                
60 Underlag hämtat från organisationsskisser i Truppendienst Milint. Beilage zu Heft 2/1998.
61 Innehåller spaningspluton, pansarvärnspluton, granatkastarpluton 81 mm och ingenjörstropp.
62 LtCol Mike Page RM (2001-02-01). Föredrag i Beaconsfield England.
63 Underlag för Hollands marinkårsstyrkor redovisas under kapitel 2.3.3.
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bandvagn 206 med splitterskydd.64 För landstigning med båtar finns

transportbåtar för kompani, pluton och grupps storlek. Dessa farkoster är i

första hand till för att transportera enheterna från amfibietransportfartygen till

landstigningsstranden och för att förflytta mindre grupper. Någon större taktisk

sjötransportförmåga inom sitt område finns inte.

Övrig utrustning som kommer att tillföras förbanden inom de närmaste åren är

en ny pansarvärnsrobot, ny luftvärnsrobot och ny typ av helikoptrar.65

2.3 Holland

2.3.1 Allmänt

De senaste åren har stora förändringar skett inom det Holländska försvaret.

Holland har övergått från ett värnpliktsförsvar till ett yrkesförsvar och har

ominriktat sitt försvar mot en global krishanteringsförmåga.66 I den utveckling

som nu sker betonas bl.a. behovet av flexibilitet, hög stridsberedskap, rörlighet,

uthållighet, säkerhet och interoperabilitet. För att uppnå detta måste förmågan

till att delta i internationella och försvarsgemensamma operationer

(combined/joint) förbättras och ytterligare utvecklas. Bland annat utökas

antalet personal som har hög stridberedskap med 2.100 man. Kravet på

Hollands militära styrkor är att kunna utföra fyra fredsbevarande operationer

med bataljonsstorlek (600-800 man) samtidigt. Dessa typer av operationer skall

kunna ha en uthållighet på tre år. Eftersom personalen normalt inte placeras

utomlands mer än för sex månader varje 18 månaders period så måste det

finnas tillräckligt med resurser för att klara denna omsättning. 67

                                                
64 LtCol Mike Page RM (2001-02-01).  Bandvagn 206 och BV S-10 är svensktillverkade.
65 Ibid.
66 Göran Malaise, Högkvarteret Intervju 2001-02-13.
67 Summary of the Defence White Paper 2000 s. 5-8.
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Hollands försvarsbudget har under de senaste åren varit relativt konstant på

omkring 56 miljarder kronor. Den närmaste 10-årsperioden anges en ökning på

knappt 40 miljarder kronor för att klara framtida krav. 68

2.3.2 Politisk inriktning och vilja

Holland är medlem i NATO sedan många år. NATO:s viktiga roll för det

kollektiva försvaret inom Europa betonas och Holland har en oförändrad syn

på vikten av att bevara den transatlantiska länken. NATO ses också som den

organisation som har huvudrollen för den internationella koordineringen

mellan länder i Europa.69  De holländska militära styrkorna är ett viktigt

utrikespolitiskt instrument. De skall bidra tillsammans med andra länder för att

säkerställa internationell fred och säkerhet, i första hand inom Europa men

även utanför.

Hollands väpnade styrkor har tre huvuduppgifter: 70

- försvar av Nederländskt och NATOs territorium,

- skydd och främjande av internationell rätt,

- upprättande av nationell lag och stöd till civila nationella och internationella

myndigheter vid katastrofhjälp eller uppbyggnad av fred.

Det betonas att moderna militära förband i framtiden måste vara flexibla och ha

förmågan att delta i multinationella styrkor. ”Den nederländska utrikes- och

säkerhetspolitiken präglas av landets starka stöd för FN och samarbetet inom

NATO och EU.”71  Målsättningen för försvarspolitiken är en ökad europeisk

krishanteringsförmåga genom att kombinera militära och civila resurser. Att

uppnå kapacitetsmålen inom EU är viktigt för Holland.72

                                                
68 Göran Malaise, Högkvarteret 2001-02-13. Utkast Årsrapport Nederländerna 2000 s.1.
69 Summary of the Defence White Paper 2000 s. 9.
70 Göran Malaise, Högkvarteret (2001). Utkast Årsrapport Nederländerna 2000 s.1.
71 Ibid.
72 Ibid. s.2.
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Holland har skapat en särskild enhet för ledning av internationella

krishanteringsoperationer ”Defence Crisis Management Centre (DCMC)”. Den

är direkt underställd Hollands motsvarighet till ÖB och har till uppgift att ge

politiska och militära råd till beslutsfattare samt att ansvara för den nationella

ledningen under internationella operationer.73

Under 90-talet har Holland vid ett flertal tillfällen visat sin vilja att delta i

fredsfrämjande operationer. Marinkårsenheter deltog 1991 i norra Irak under

”Operation PROVIDE COMFORT”. 1992-93 i Kambodja under FN:s mission

UNTAC. 1995-96 i Haiti under FN:s mission UNMIH-II. Det senaste exemplet

är den förstärkta marinkårsstyrkan i UNMEE-styrkan, som nu finns vid

gränsen mellan Etiopien och Eritrea. Till denna styrka finns även tilldelat

understödsresurser i form av attackhelikoptrar. 74 75

2.3.3 Amfibisk förmåga

Den holländska marinkåren (Royal Netherlands Marine Corps) bildades redan

1665. Den är en del av den holländska flottan och består idag av ca 3000

man.76 Förutom försvar av holländskt territorium kan marinkåren avdelas för

internationella fredsoperationer. För att förbättra förmågan hos marinkåren

ökas personalramarna med 300 personer. Detta innebär att en 3:e

marinkårsbataljon blir fullt aktiverad.77

Marinkåren är organiserad under en brigadstruktur som kallas Group

Operational Units Marines (GOUM). I brigaden finns fyra marinkårsbataljoner

(MARNSBAT), en understödsbataljon och en underhållsbataljon. Varje

                                                
73 Göran Malaise, Högkvarteret (2001). Årsrapport Nederländerna 2000 s.6.
74 Göran Malaise, Högkvarteret 2001-02-13.
75 Informationsbroschyr från Holländsk marinkåren.
76 Holländska Försvarsdepartementets hemsida (2000-11-13).

http://www.mindef.nl/english/rnln4.htm#kmarns
77 Summary of the Defence White Paper 2000 s. 6-8.
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marinkårsbataljon har en bemanning på ca 520 man och består av ett

stabskompani, tre skyttekompanier och ett understödskompani. 78

X

UH

TP U +
150 landrovers,
lastbilar
86 bv 206

Amförråd
30 dygns reserv

80 man
hög beredskap

U

6 st 120 mm grk 12 LCVP lstftg
64 gummibåtar

8 lvrb

stormpi,minlägg,
minröj,bro

7 Boat Section
24 man

U

3 grg
9 grk 60mm

18 pvrb
6 grk 81mm

3000 man

362 man225 man

BBE

(--)

Antiterrorist-
styrka 80 man

520 man

Källa: NL/Försvar/minf
971001

I Understödskompaniet finns pansarvärnsrobotar och 81 mm granatkastare. I

understödsbataljonen finns två granatkastarkompanier, ett båtkompani79, ett

luftvärnskompani, ett ingenjörskompani och en specialstyrka motsvarande

Storbritanniens SBS. I underhållsbataljonen finns ett sjukvårdskompani, ett

underhållskompani och ett transportkompani med GOUM:s gemensamma

fordonspark. Den består av 150 st lastbilar och jeepar samt 86 st

svensktillverkade bandvagn 206. I organisationen finns det också en avdelad

antiterroriststyrka BBE som har hög beredskap dygnet runt.

Förbandet har inte några enheter för att lösa strid mot sjömål på eller under

ytan. Inom GOUM finns inte heller några mekaniserade enheter. Till stöd för

transporter på land används fordon som bandvagn 206, lastbilar och jeepar,

                                                
78 Organisation och uppgifter är hämtade från MUST.
79 Innehåller 12 LCVP (plutonsstorlek), 64 gummibåtar
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vilka inte är splitterskyddade. För transporter och understöd kan även

helikoptrar tilldelas. Båtarna i förbandet är första hand till för att transportera

enheterna från amfibietransportfartygen till landstigningsstranden och för att

transportera mindre grupper. I likhet med Storbritannien finns en begränsad

taktisk sjötransportförmåga inom förbandets område.

De fyra marinkårsbataljonerna är fördelade enligt följande:

1. MARNSBAT bestående av en amfibiesektion (dykare), båtkompani och ett

120 mm granatkastarkompani är integrerade med britternas 3. Commando

Brigade vilket tillsammans bildar UK/NL AF.

2. MARNSBAT är en del av Allied Command Europe Mobile Force (Land)

vilket innebär att det är ett förband som kan sättas in i händelse av en kris i

Europa.

3. MARNSBAT är en mobiliseringsbataljon.

4. MARNSBAT är med ett kompani stationerad i Nederländska Antillerna och

Aruba. Denna bataljon uppfylls nu i samband med att ytterligare personal

tillförs. Det innebär att delar av förbandet finns tillgängliga i Holland.

När Holland deltar i en fredsframtvingande operation skall den holländska

flottan kunna avdela en hel specialstyrka (task group) och/eller marinkårsstyrka

(Marine Corps Operational Units Group). För transport av marinkårsstyrkan

har man tillgång till amfibietransportfartyget Rotterdam (amphibious transport

dock).80 I framtiden kommer ytterligare ett amfibietransportfartyg att anskaffas

för att vara operativt till 2007. Eventuellt kommer detta fartyg även ha

ledningsförmåga med möjlighet att upprätta en Combined Joint Task Force

stab (CJTF) ombord.81

                                                
80 World Navies Today (2000-11-13). http://www.hazegray.org/worldnav/europe/nether.htm#3

Rotterdam är ett amfibietransportfartyg med en besättning på 113-127 man. Kapacitet finns att

ta en trupp på ca: 600 man och 170 pansarskyttefordon eller 30 stridsvagnar. Beroende på typ

och storlek kan 4 eller 6 hkp kan gruppera på fartyget.
81 Summary of the Defence White Paper 2000 s.17.
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Hollands marinkår har som viktigaste uppgift att snabbt kunna säkra ett

begränsat område i land för att möjliggöra tillförsel av ”tyngre enheter” eller

för att t.ex. evakuera landets medborgare i ett krisområde. Inom NATO

organiserar Holland tillsammans med Storbritannien en gemensam

marinkårsstyrka UK/NL AF 82. De bidrar med amfibietransportfartyget

HNLMS Rotterdam och NL Boat Group till amfibieeskadern samt med en

marinkårsbataljon och ett understödskompani till landstigningsstyrkorna. I

övrigt så genomför marinkåren årligen samövningar med RM och deltar

dessutom i ”The European Amphibious Initiative”. 83

2.4 Sverige

2.4.1 Allmänt

Sverige har en lång tradition att delta i fredsfrämjande insatser. Det har skett

under ett FN mandat, exempel på detta är insatserna i Kongo, Libanon och

Cypern. Genom Sveriges medlemskapet i EU har vi knutits allt närmare till

säkerhetsstrukturerna i Europa. Förväntningar och krav på ett svenskt

deltagande inom konflikthanteringens olika former ökar. Sveriges deltagande

vid insatserna i Bosnien och Kosovo under ledning av NATO har inneburit en

ny situation. Idag är förmågan att kunna delta i en internationell krishantering

prioriterad av statsmakterna.84

2.4.2 Politisk inriktning och vilja

Totalförsvarsresurserna och därmed även Försvarsmakten har av riksdagen

tilldelats följande uppgifter:85

- försvara Sverige mot väpnat angrepp,

- hävda vår territoriella integritet,

- bidra till fred och säkerhet i omvärlden och

                                                
82 UK/NL redovisas under p.2.2.3.
83 LtCol Mike Page RM (2001-02-01). Föredrag i Beaconsfield England.
84 Högkvarteret MUST (2000-04-28), FRÄMST 2 . s. 9.
85 Regeringens proposition Prop. 1999/2000:30 (1999-11-18) Det nya försvaret. s.13.
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- stärka det svenska samhället vid stora påfrestningar i fred.

Grunden för Försvarsmakten är förmågan att försvara landet mot ett väpnat

angrepp och förmågan till väpnad strid. ”Detta skall kunna ske i flera

tidsdimensioner - grundläggande försvarsförmåga och grundberedskap,

grundläggande försvarsförmåga och ett års beredskap samt anpassning på

medellång sikt (5 år) och lång sikt (mer än 10 år). Detta är den s.k.

anpassningsprincipen.”86 Att göra avvägningar i försvarsanslagen och skapa en

balans mellan den militära beredskapen och dess modernisering är den

viktigaste uppgiften inom försvarspolitiken.

För Försvarsmakten är internationella operationer viktigare nu än tidigare.

Arbetet och inriktningen styrs dock av tre uppgifter som försvarsministern har

sagt är lika viktiga. De är:87

- Grundläggande försvarsförmåga.

- Att bidra till fred- och säkerhet (internationella operationer).

- Förmåga till anpassning.

Att finna lösningar som gagnar mer än en uppgift i taget är en stor fördel och

något som eftersträvas.

I propositionen ”Förändrad omvärld – omdanat försvar” framgår att Sveriges

insatser stödjer FN:s och OSSE:s arbete för fred och säkerhet och att vårt

samarbete inom PFF stärker vår egen säkerhet. ”Det internationella

säkerhetssamarbetet behöver alltmer sättas i förgrunden i Sveriges försvars-

och säkerhetspolitik.”88 Här påpekas EU:s betydelse för stabiliteten och

säkerheten i Europa och att Sverige skall bidra till det gemensamma

ansvarstagandet. I propositionen framgår vidare att Europas förmåga till

krishantering måste förbättras.89

                                                
86 Jan Mörtberg Försvarsdepartementet Intervju 2000-12-20. Överste Mörtberg är sakkunnig på

Sekretariatet för analys och långsiktig försvarsplanering (SALP).
87 Johan Svensson Högkvarteret Intervju 2001-02-13. Övlt Svensson är chef för

militärstrategiska sektionen på strategiledningens inriktningsavdelning.
88 Regeringens proposition Förändrad omvärld – omdanat försvar. Prop. 1998/1999:74. s. 9.
89 Ibid. s.13 och 20.
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I propositionen ”Det nya försvaret”  framgår att Försvarsmaktens förmåga att

delta i internationella insatser kommer vara en prioriterad uppgift. Regeringen

gör bedömningen att ”Sveriges säkerhetspolitik vävs alltmer in i ett brett

internationellt samarbete om säkerhet i Europa”. 90 En militär kapacitet inom

EU förstärker förmågan att hantera kriser men Amerikas politiska och militära

närvaro är fortsatt viktig. 91  Det är viktigt att snabbt förstärka Sveriges förmåga

till att hantera kriser internationellt och i princip alla operativa insatsförband

bör ges förmågan att delta i internationell verksamhet.92 Långsiktigt (10 år)

skall det byggas upp och skapas en förmåga att genomföra internationella

insatser men regeringen vill att Försvarsmakten skall pröva möjligheten att

utveckla förmågan i snabbare takt än planerat.93 I regeringens förslag till

uppgifter för Försvarsmakten framgår bl.a. att Försvarsmakten skall ha

förmågan att tillsammans med andra länder kunna planera och genomföra

fredsbevarande och fredsframtvingande operationer. Detta skall kunna

genomföras i Europa och dess närhet. Vidare skall det finnas förmåga att lämna

stöd till fredsfrämjande- och humanitär verksamhet. Det nämns också att det

skall finnas förmågan att stödja med transportresurser och andra specialenheter.

Avseende uppgifter på medellång sikt så föreslår regeringen bl.a. att

Försvarsmakten skall ha förmågan att i vårt närområde kunna delta med

sjöstridskrafter. Utgångspunkten för ett svenskt deltagande i internationella

fredfrämjande operationer bör vara efterfrågan på svenska resurser och vår

förmåga att effektivt bidra till en ökad internationell försvarsförmåga.94 Vidare

nämns att ”Den för svensk försvarspolitik viktigaste slutsatsen av det senaste

årets internationella utveckling är behovet av att snabbt stärka Sveriges

förmåga att bidra till europeisk krishantering.”95

                                                
90 Regeringens proposition Det nya försvaret. Prop. 1999/2000:30 s. 22.
91 Ibid. s.27.
92 Ibid.  s.14
93 Ibid. s.37
94 Ibid. s.46-47
95 Regeringens proposition Det nya försvaret. Prop. 1999/2000:30 s.47.
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Den svenska säkerhetspolitiska målsättningen har både en nationell och en

internationell dimension. Internationella insatser syftar ytterst till att värna om

svensk säkerhet och insatser bortom vårt närområde syftar bl.a. till att kunna

begränsa konfliktens spridning. Om en svårare säkerhetspolitisk kris i vårt

närområde uppstår bedöms Sverige överväga ett deltagande i en internationell

operation och väga det mot risker för landet. En internationell operation skall

ha ett mandat från FN eller OSSE och det är svårt att föreställa sig att Sverige

skulle vara beredd att i en större internationell operation i vårt närområde ta på

sig en ledarroll. En fortsatt positiv utvecklingen i vårt närområde kan innebära

att internationella insatser prioriteras ytterligare. Detta kan ske genom ett

minskat krav på förmågan till försvar mot väpnat angrepp, men kan också ske

beroende på andra skäl som t.ex. inrikespolitiska förhållanden. Inom

Försvarsdepartementet finns en politisk medvetenhet om de särskilda kostnader

som internationella insatser för med sig. "Den internationella uppgiften är

viktig, men för närvarande bedöms det ej komma att ske någon stor

omavvägningar till förmån för internationella insatser. Redan att leva upp till

de nuvarande åtagandena är strukturellt och ekonomiskt svårt. Det första

tillfälle en omavvägning bedöms kunna vara aktuellt är i anslutning till nästa

försvarsbeslut som planeras till år 2004."96

Enligt försvarsministern Björn von Sydow sker det säkerhetspolitiska

samarbetet bl.a. inom organisationerna NATO, EU, OSSE och nordiska rådet.

Den internationella krishanteringen har varit framgångsrik. Ett undantag finns

genom situationen i forna Jugoslavien, men där har samarbetet, trots allt,

förhindrat en spridning av konflikten. Sveriges säkerhetspolitiska läge har

under 90-talet väsentligt förbättrats. Det beror dels på förändringarna i

Ryssland, men också på egna åtaganden. EU-medlemskapet har inneburit en

gemensam säkerhetspolitisk dimension med en målsättning till gemensam

krishanteringsförmåga enligt Petersbergsuppgifterna. Sveriges samarbete med

NATO genom PARP är också en viktig del för vår säkerhetspolitik. I

skapandet av EU:s krishanteringsförmåga driver Sverige på för att använda de

nordiska länderna som bas vid uppsättande av förband. Internationaliseringen

                                                
96 Jan Mörtberg Svar via mail 2001-04-12 och intervju 2000-12-20.
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är viktig för Försvarsmakten och ingen satsning får ske på icke prioriterade

enheter. När det gäller materielfrågan får internationaliseringen inte innebära

att tekniken blir lidande på bekostnad av volymer.97

2.4.3 Försvarsmaktens inriktning och vilja

I Försvarsmaktsplanen (FMP) 2000 framgår att ”Utgångspunkten för fortsatt

internationalisering skall vara att takt och resurser som ianspråktas gynnar

utvecklingen av Försvarsmaktens förmåga att på sikt försvara landet.”98 I andra

hand beaktas: 99

• när resurser enligt nuvarande planering kan avdelas,

• inom vilka områden som efterfrågan kan förväntas bli stor,

• inom vilka områden som Sverige har goda förutsättningar och vilja att

lämna bidrag.

I Försvarsmaktsidé och målbild (FMI) 2020 rapport 4 redovisas

Försvarsmaktens perspektivplanering och beskrivs en målbild för utvecklingen

i ett tioårigt perspektiv. Här framgår att ”Sveriges medverkan i det europeiska

säkerhetspolitiska samarbetet ställer krav på att Försvarsmakten löpande

utvecklar en mångsidig förmåga till de många olika typer av insatser som kan

bli aktuella i framtiden”. 100 Insatser av humanitär art bedöms Sverige själva

kunna genomföra. Övriga typer av fredsfrämjande operationer krävs sannolikt

en samverkan med andra staters förband. För att detta skall lyckas krävs en

förbättrad interoperabilitet i terminologi, taktiska och funktionsvisa doktriner

samt utrustningsstandarder. Förband i internationella insatser måste vara

användbara inom ett brett spektrum av uppgifter och det ställs krav på korta

                                                
97 Försvarsminister Björn von Sydow (2001-03-30). Föredrag på FHS.
98 Försvarsmakten, HKV (2000-04-19). Överbefälhavarens Försvarsmaktsplan med

preliminära uppdrag för år 2001 (FMP01/PU 01) samt inriktning för perioden 2002-2010.

s.29.
99 Ibid s.29.
100 Försvarsmakten (2000). Försvarsmaktsidé och målbild. Rapport 4: Årsrapport från

perspektivplaneringen 1999-2000 (FMI 2020 rapport 4) . Försvarets bok- och blankettförråd. s.

81
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insatstider. För att lyckas krävs en förmåga att kunna flyg- och sjötransportera

förbanden samt en förändring i personalförsörjningssystemet.101

Vid internationella fredfrämjande insatser skall våra förband utvecklas så att de

kan ingå och sammansättas efter behovet hos de internationella insatsstyrkorna.

Förmågan att delta vid internationella insatser skall främst kunna ske inom

Europa med variationer på såväl insatsernas längd som omfattning. För detta

behöver Sverige bl.a. stärka sin förmåga att genomföra strategiska transporter.

De analyser som har gjorts har visat på ett behov av ett

underhållsamfibietransportfartyg vilket är en bristvara både på den öppna

marknaden och hos de stora örlogsnationerna. Amfibieförbanden bedöms

uppfylla kraven för att insättas internationellt och kan användas inom hela

uppgiftsspektrat i mediaövergången land – hav. Det förbehåll som finns är att

skyddsnivån på förbandet behöver förbättras.102 För de marina insatsstyrkorna

gäller att ”Samtliga enheter skall på längre sikt utveckla förmågorna att

planera, genomföra och följa upp fredsbevarande samt fredsframtvingande

operationer i multinationell samverkan, dock ej som ledande nation.”103

I marina doktrinen beskrivs marinen som en del av statsmakternas maktmedel

för att nå de säkerhetspolitiska målen. ”För att vara goda säkerhetspolitiska

instrument, måste de marina stridskrafterna behärska ett brett spektrum av den

väpnade striden.”104 Svensk profil innebär en specialisering mot närområdet

vilket är kustnära och grunda förhållanden. Ambitionen är att i närområde

kunna utöva kontroll och att i Europa verka som en del i en

europeisk/euroatlantisk krishanteringsstyrka.105 Det sjöburna underhållet är en

viktigt del för att skapa uthållighet åt de maritima styrkor som agerar utanför

                                                
101 FMI 2020 rapport 4. s. 81-82.
102 FMI 2020 rapport 4 s. 140.
103 Ibid s. 138.
104 Försvarsmakten, MTK (2000). Innan det händer. Svensk Marin Doktrin.

Utkast version 001215. s.21.
105 Ibid. s. 33. Här påpekas också att internationellt kan kustnära  vara liktydligt med littoral

waters och  grunda förhållanden liktydligt med brown water (murky water).
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närområdet. Tillgången till sjötransporter ger möjlighet att överföra och hålla

både amfibieförband och markstridskrafter i beredskap.106

I Högkvarterets ”Redovisning avseende utveckling av internationell förmåga”

framgår att vid utvecklingen av internationell förmåga så prioriteras det som

gynnar Försvarsmaktens möjlighet att försvara Sverige före de resurser som

efterfrågas i NATO:s förslag till partnerskapsmål. 107 I nuvarande planering

ingår inte någon amfibisk förmåga i de stridskrafter som skall kunna delta i

fredsfrämjande insatser. En amfibiestyrka ingår dock ibland de förband som

anses lämpliga att utveckla för internationella operationer. Försvarsmakten

hemställer också till regeringen om att ”…kraven på operativa förmågor utökas

så att sjö- och flygstridskrafter skall kunna delta i fredsfrämjande insatser i

Europa och dess närhet.”108 Det är av stor vikt att det finns möjlighet att

sammansätta och anpassa insatta styrkor efter de krav som ställs. Det skall

finnas flexibilitet i systemet.109

I ”Styrande utgångsvärden för studien utveckling av amfibiebrigad” framgår att

det finns ett behov till samverkan med andra stater för att genomföra

krisdämpande internationella insatser. Detta medför ökade krav på

interoperabilitet hos stridskrafterna.110 Kraven på kort insatstid i internationella

uppgifter medför ett behov av förändring i nuvarande

personalförsörjningssystem. För att utveckla amfibieförbandens och de

markoperativa förbandens förmåga att genomföra internationella insatser finns

ett behov av ett underhållsamfibiefartyg. Amfibieförbanden bedöms väl

uppfylla kraven som ställs för att kunna delta i internationella insatser och kan

användas ”…inom hela uppgiftspektrat i övergången mellan land och hav.”111

Behovet är att skyddsnivån utvecklas på båtarna och att splitterskyddade

                                                
106 Svensk Marin Doktrin. s. 78.
107 Högkvarteret (2000-02-01). Redovisning avseende utveckling av internationell förmåga, s.1.
108 Ibid. s. 5.
109 Ibid. s. 3.
110 Marincentrum 2000-06-13 Styrande utgångsvärden för studien utveckling av amfibiebrigad

s. 2.
111 Ibid. s. 11.
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fordon anskaffas. I bedömda framtida konfliktområden krävs att

amfibiebrigaden har egna transportresurser och en sjöstrategisk rörlighet. Om

förbandet skall kunna verka i kustzonen krävs en förmåga att verka i

urbaniserad miljö. I framtidens konfliktspektra skall amfibiebrigaden kunna

genomföra specialföretag såväl nationellt som internationellt.112

2.4.4 Amfibisk förmåga

Sveriges amfibieförband består idag av en amfibiebrigad. Där finns en stab och

ett stabskompani för ledningen av brigaden. Vidare finns ett

undervattensstridskompani, ett spaningskompani, ett luftvärnskompani, ett

pionjärkompani och ett underhållskompani. Som manöverenheter finns därefter

tre amfibiebataljoner. Utöver detta har brigaden förmåga att ta emot och leda

artilleribataljoner och mekaniserade bataljoner.113

Mek -
Bat

Artbat  nyAmfibie-
bataljoner

Precisions-
artilleri

Stabs-
komp

Spanings-
komp

LV-komp Pionjär-
komp

Uvstri -
komp

UH-komp

Källa: Amf 1 föredragsunderlag

I stabskompaniet finns resurser för att kunna leda förbandet från både sjön och

från land. I undervattensstridskompaniet finns system för att genomföra

ubåtsjakt samt att kunna övervaka och leda verksamhet på ytan. I

spaningskompaniet finns resurser att spana med obemannade små

                                                
112 Ibid. s.14-15.
113 AMF 1 föredragsunderlag.
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spaningsflygplan s.k. UAV. Vidare finns resurser till såväl signalspaning som

störning. Förbandet har också tillgång till spaningspluton med utbildade

dykare. Luftvärnskompaniet består av robotenheter och med förmåga till egen

invisning. I underhållskompaniet finns tillgång till både svävare och mindre

fartyg för att stödja med sjukvårdsresurser och att ge underhåll till förbanden. I

pionjärkompaniet som är under utveckling kommer det i framtiden finnas

resurser för minröjning m.m. 114

Manöverförbanden består av tre amfibiebataljoner på ca 850 man per bataljon.

I organisationen finns ett stabskompani innehållande bataljonens huvudsakliga

underhålls och sjukvårdsresurser, luftvärnpluton samt en spaningspluton.

Vidare finns ett amfibiekompani med sjöminsystem, sjömålsrobotar och

undervattensspaningsresurser. Det finns även ett granatkastarkompani

bestående av två pjäsplutoner med fyra 81 mm granatkastare i varje samt två

stycken kustjägarkompanier.

De svenska amfibieförbanden har inte tillgång till amfibietransportfartyg

motsvarande det som finns i Storbritannien och i Holland. Den strategisk

transportförmågan är begränsad. Skall förbanden förflyttas längre sträckor

måste resurser inhyras från den civila rederinäringen. Prov på detta har gjorts

vilka visar på att detta är genomförbart men det har ej övats fullt ut.115

Amfibieförbanden har egna transportresurser i organisationen. Huvuddelen av

förbandet har olika typer av mindre båtar men för vissa lednings- och

underhållsenheter finns det amfibiefordon och lastbilar. Sammantaget ger det

en operativ och taktisk förmåga att förflytta förbanden med egna resurser.

Organisatoriskt ingår inte helikoptrar eller övriga fordon för landtransporter i

förbandet. Det är resurser som måste tillföras. Någon särskild organisation eller

enhet för att lösa detta finns inte organiserad.

                                                
114 Jan Fredriksson. Underlaget för den svenska amfibiska förmågan bygger på författarens

egna kunskaper som varande amfibieofficer.
115 SamMarin 2000. Lastprov och förflyttning gjordes med inhyrt civilt fartyg.
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Den svenska amfibiebrigaden är i första hand framtagen för att verka i

kustzonen och utöva kontroll över ett område. Genom att utnyttja de

grundgående båtarna har förbandet en speciell förmåga i grunda vatten som

saknas hos övriga länder. Förbandet kan verka i alla tre media luft, mark och

vatten samt har förmågan att verka under vattenytan.

2.4.5 Amfibieförband i internationell verksamhet

För insats av svenska amfibieförband i PSO finns ramar framtagna för en

styrka av amfibiestridsgrupps storlek på 300-400 man. 116 Styrkan skall kunna

insättas direkt från havet och kunna hantera Roules of Engagement (ROE)

inom ramen för ett gällande mandat. Vid insats av fredsframtvingande uppgift

krävs att understöd tillförs så att förbandet får tillgång till indirekt eld.

Förbandet behöver stöd med underrättelser, logistik, sjukvård och

helikoptertransporter. ”Vid uppträdande på större öar eller fastlandet krävs att

amfibiestridgruppen tillförs splitterskyddade fordon.”117 Det finns krav på

förbandet att kunna vara en enhet under ledning av NATO eller EU och att

kunna verka i en multinationell styrka. Ledningssystemet skall vara

interoperabelt med NATO-standard.118 För strategisk förflyttning krävs att

amfibiegruppen stöds med transporter. Förbandet skall även ha krav på sig att i

samverkan inom en multinationell styrka kunna leda insatser från luften, såväl

från flyg, helikopter, artilleri och styrda vapen. 119 Skyddet skall förbättras på

förbandet så att båtar och fordon kan framrycka genom artilleribeskjutet

område och motstå eld från finkalibriga vapen. Kravet på styrkan skall vara en

uthållighet på 12 månader varvid avlösning sker efter 6 månader.120

                                                
116 Försvarsmakten HKV 2000-06-10, PTEOM ATU, s. 9-10.
117 Försvarsmakten HKV 2000-06-10, PTEOM ATU, s. 10.
118 Ibid. s. 12.
119 Ibid. s. 14.
120 Ibid. s. 24.
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I huvudstudie ”amfibiebrigad 2010”121 framgår ett flertal förmågor som

behöver utvecklas för deltagande i internationella insatser. Jag sammanfattar

dessa som huvudförmågor enligt följande:

• Förmåga till att genomföra strategiska och operativa tranporter till sjöss och

i kustzonen.

• Förmåga att genomföra taktiska marktransporter i kustzonen.

• Förmåga att nationellt och internationellt kunna samverka med andra

försvarsgrenar i en multinationell operation (Interoperabilitet).

• Förmågan till uthållighet under en internationell operation.

• Förmågan till skydd av egen personal och materiel.

• Förmågan att precisionsbekämpa och att gradvis kunna öka vapeninsatsen.

• Förmågan att utöva områdeskontroll inom eget område.

Överste Bengt Anderssons bedömning är att Sveriges amfibiebrigad kan delta i

internationella operationer redan idag. Sett i perspektivet mot 2010 kommer

denna förmåga vara än bättre. Personalens kunskaper och materielen håller hög

klass. Som markstridsförband är delar av brigaden insatt i internationell tjänst

redan nu och utvecklingen av brigaden som sker mot 2010 kommer att ge en

komplett brigad. Amfibiebrigaden är lämplig för markstrid och har sin

professionalism i kustzonen. Genom återkommande övningar som

SamMarin122 och deltagande i internationella övningar som bl.a. Nordic Peace

utvecklas brigaden regelbundet. De viktigaste förmågorna att utveckla mot

2010 är att:123

- Utveckla förmågan på land. Verksamhet i kustzonen innebär att verka från

strandlinjen och ca 10 km inåt land. Det innebär både markstrid och strid till

sjöss. Vi behöver en transportförmåga till minst ett kompani.

- Ledningsförmågan behöver utvecklas ytterligare för att skapa en förbättrad

interoperabilitet.

                                                
121 Huvudstudie amfibiebrigad 2010, MC 99160S.
122 SamMarin är sedan några år en återkommande övning med flottans och amfibiekårens

förband. Övningarna omfattar ett spektrum från PSO till försvar av svenskt territorium.
123 Bengt Andersson Intervju 2000-12-21.
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- Förbättra det personliga fysiska skyddet och skyddet i stridsbåtar och övriga

tp-enheter.

- Utveckla förmågan att sjötransportera förbandet. Det kan ske genom

hyresavtal, samarbete eller köp. Ett eget amfibietransportfartyg är inte

nödvändigt men underlättar verksamheten. Det ger även en bättre underhålls-

och uthållighetsförmåga på plats i ett operationsområde.

Övlt Johan Eneroth anser att amfibiebrigaden idag har förmågan att delta i

internationella operationer och den förmågan kommer att öka än mer sett mot

perspektivet 2010.124 De viktigaste argumenten är att det finns ett modernt

ledningssystem med goda förutsättningar att skapa interoperabilitet.

Amfibiebrigaden har förmågan i tre media; luft, land och sjö och flexibiliteten i

förbandet gör det lätt att sammansätta efter behov. Det finns genom

undervattenssensorer och sjöminsystemen en unik förmåga att agera under

vattnet, vilket inga andra liknande förband har. Amfibiebrigaden har hög

taktisk och operativ sjöburen rörlighet med en egen transportförmåga i form av

svävare och mindre fartyg. Denna förmåga har inte andra marinkårsförband

utan de använder helikoptrar istället. Sammantaget ger det en god förmåga i

”Littoral water” området. De viktigaste förmågorna att utveckla mot 2010 är:125

- Att Sverige skaffar sig en strategisk lyftförmåga genom en anskaffning av ett

amfibietransportfartyg. Det gör att vi kan ta med förband, fordon, helikoptrar

och trupp både för internationell och nationell verksamhet. Denna resurs kan

dessutom understödja en operation med sjukvård och underhåll samt ger

möjligheten till att upprätthålla en hög beredskap på förbanden.

- En internationell anpassning av underhållet och ledningsfunktionerna

(Interoperabilitet).

- En förbättrad förmåga på land. Någon form av amfibiskt pansarskyttefordon

som ger en förbättrad förmåga och skydd just i mediaövergången sjö - land.

- Att förbandet får förmågan att kunna luftlandsätta från helikopter.

                                                
124 Johan Eneroth Intervju 2000-12-20.
125 Ibid.



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS sida 43 (70)
Mj Jan Fredriksson 01-05-09

- Förmåga att leda indirekt eld och en utvecklad kunskap i att leda insats från

luften. Denna insats kan ske från helikopter, flyg, styrda vapen, artilleri och

UAV.

Övlt Stefan Gustafsson anser att amfibiebrigaden har förmågan att delta i

internationella operationer idag och kommer att ha det sett i perspektivet

2010.126 I jämförelse med många andra länder har svenska amfibieförbanden

en materiell och personell kvalitet som väl håller för internationellt deltagande.

Flera av våra officerare har redan erfarenhet av internationella operationer.

Vårt sätt att utbilda och öva innebär att officerare och meniga får ta egna

initiativ och tänka självständig. Det är en fördel vid internationella insatser som

kräver ansträngningar utöver traditionellt arbetssätt. Det viktigaste mot

framtiden är att amfibieförbanden utvecklar förmågan till att kunna etablera

lokal kontroll i kustområdet, i alla spektra luft, land, hav och under ytan. Alla

resurser behöver inte organisatoriskt ingå i förbandet, men vi måste kunna leda

och utnyttja tilldelade resurser. Därutöver behövs i närtid bl.a. följande

utvecklas:127

- Förmågan att leda insatser från flyg, artilleri, UAV m.m.

- Förmågan att på låg nivå (bat, komp) genomföra strid tillsammans med andra

nationers förband

- Förmågan till rörlig strid på land nära stranden, i urbaniserad terräng samt

luftlandsätta från hkp.

Övlt Johan Svensson anser att amfibieförbanden har förmågan att delta i

internationella operationer redan idag. 128 Problem idag är kopplat till den

strategiska transportkapaciteten och den begränsade robustheten (skyddet och

eldkraften). Det finns också en allmän brist i förmågan att leda insatser från

luften. Övrigt som behöver utvecklas är interoperabiliteten och att kunna agera

multinationellt. Förband i internationell tjänst måste vara användbara i hela

skalan för PSO, vilket innebär att de måste ha en hög skyddsnivå och hög

                                                
126 Stefan Gustafsson. 2001-02-05. Svar via mail.
127 Stefan Gustafsson. 2001-02-05.
128 Johan Svensson Intervju 2001-02-13.
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eldkraft. En svensk chef måste ges handlingsfrihet att agera. Insatsen skall

kunna ske i miljöer med låg infrastruktur och det innebär hög logistikförmåga.

Övlt Anders Waldén anser att de svenska amfibieförbanden är några av de mest

kompetenta i landet och de kan delta internationella operationer. Många

officerare deltar och har deltagit i internationell tjänst och förbandets utrustning

är något av det modernaste som går att finna i Sverige. Amfibieförbanden har

även en förmåga att insättas fort och är användbara i olika typer av uppgifter.

Det som krävs för förband som skall delta i EU:s insatsstyrka är att vi kan hålla

en beredskap som inte är högre än 30 dagar. Detta är ett problem som måste

lösas.129

                                                
129 Anders Waldén 2001-04-06. Intervju på HKV.
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3. Analys

3.1 EU:s militära krishanteringsförmåga

Kraven på EU:s militära kapacitet är att från 2003, inom 60 dagar kunna insätta

militära förband i Europa och dess närhet. Insatsen skall ha en uthållighet på

upp till 12 månader med en avlösning av insatta förband efter ca 6 månader.

För Sveriges del innebär det att ett förband skall kunna gå mot ett

operationsområde senast 30 dagar efter order utgivits. För att skapa

uthålligheten i personalstyrkan kräver en insats att motsvarande styrka finns

”hemma” för att kunna lösa av efter 6 månader.

De kustnära områden bedöms få en allt större betydelse i framtiden. Vid

analyser har det framkommit ett behov av en amfibisk kapacitet i EU:s

insatsstyrka. EU ställer i dagsläget inte några direkta önskemål till

medlemsländerna att bidra med några speciella förband. Därav har det inte

heller framkommit några önskemål om svenska amfibieförband. Internationellt

finns ett militärt intresse för amfibiekåren och dess förmågor. Det finns också

ett behov av svenska amfibieförband finns inom EU:s insatsstyrka. Främst

beror detta på att en insats kräver uthållighet och det behövs förband som kan

avlösa varandra. Det finns också en osäkerhet om vilka amfibieenheter som

kan delta vid det tillfället då en insats är aktuell. Vidare har svenska

amfibieförband en förmåga till att agera i luft, sjö och land samt under vattnet

som saknas hos övriga länder. Detta tillsammans med förbandets tillgång på

grundgående båtar är förmågor som kan behövas i vissa speciella områden eller

situationer.

För att delta med svenska amfibieförband bör vi bidra med minst en bataljon.

Eftersom en svensk amfibiestyrka enligt nuvarande planering beräknas uppgå

till en halv bataljon, krävs ett samarbete med något eller några länder för att nå

tillräcklig styrka. Det finns flera tänkbara alternativ. Utgår jag från

försvarsministerns inriktning att ha Norden som en bas vid uppsättande av

förband för EU:s krishanteringsförmåga, finns alternativen till samarbete med
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Finland 130 och/eller Norge.  Andra exempel kan vara att söka ett samarbete

med UK/NL AF 131 eller att ansöka om deltagande i ”The European

Amphibious Initiative”. Exemplen kan bli fler, men det viktigaste är att söka

alternativa samverkanspartners för att skapa en tillräckligt stor förmåga att

bidra med till EU:s insatsstyrka.

3.2 Politisk inriktning och vilja

3.2.1 Jämförelser

Land

Huvudgrupp

Storbritannien Holland Sverige

Militära
styrkornas
uppgifter

Storbritannien är medlem i
NATO och ser alliansen som
den centrala organisationen för
landets säkerhet och försvar.

Militära styrkorna har åtta
övergripande uppgifter. I
uppgifterna ingår att försvara
landet och hävda brittiska
intressen. Vidare att delta i
fredsfrämjande operationer och
Defence Diplomacy, vilket
innebär att militär personal
används mångsidigt för att
förebygga kriser.

Det finns en tydlig inriktningen
på de militära styrkorna skall
kunna delta i internationella
fredsfrämjande operationer.

Holland är medlemmar i NATO
och ser den organisationen som
den viktigaste för landets
säkerhet och försvar.

Hollands militära styrkor har tre
huvuduppgifter. I uppgifterna
ingår försvar av eget territorium
och att skydda och främjande av
internationell rätt genom att delta
i fredsfrämjande operationer.

Militära styrkorna inriktas tydligt
mot en  global
krishanteringsförmåga med krav
på omfattning och uthållighet.

Försvarsmakten har fyra uppgifter.
I uppgifterna ingår att försvara
Sverige mot väpnat angrepp och att
bidra till fred och säkerhet i
omvärlden

Grunden för Försvarsmakten är
fortsatt förmågan till väpnad strid
och att kunna försvara landet. Idag
prioriteras förmågan till
internationella insatser och denna
prioritering kommer att bli allt mer
tydligt i framtiden.

I framtiden skall i stort sett alla
operativa förband kunna delta i
internationella operationer. Det
kräver förband som är flexibla,
med en mångsidig förmåga och
hög beredskap.

                                                
130 Möjligheterna till samarbete med Finland studeras inom NORDCAPS.
131 Åkerström, M (1999-01-13) Amfibieförband för internationella uppgifter. FHS enskild

uppsats. Förslag till samarbete med UK/NL AF:
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Land

Huvudgrupp

Storbritannien Holland Sverige

Militära
styrkorna

som ett
säkerhets-
politiskt

medel

Storbritannien har ett nära
samarbete mellan
utrikespolitiken och
utnyttjandet av militära
resurser. De är beredda att ta att
ta ett stort ansvar för att EU
skall få en stark, effektiv och
trovärdig militär förmåga som
kan bidra i fredsfrämjande
operationer.

De militära styrkorna utnyttjas
inom NATO som en resurs för
internationell säkerhet.

Holland ser de militära styrkorna
som ett viktigt utrikespolitiskt
instrument som kan bidra till
internationell fred och säkerhet.
Utrikes- och säkerhetspolitiken
präglas av ett starkt stöd för FN
och samarbetet inom NATO och
EU. En av målsättningarna för
försvarspolitiken är en ökad
europeisk krishanteringsförmåga.

Genom att internationella
fredsfrämjande operationer syftar
till att värna om svensk säkerhet,
utnyttjas de militära förbanden som
ett säkerhetspolitisk medel. Sverige
stödjer FN och OSSE i deras
insatser för fred och säkerhet. PFF
samarbetet med NATO anses
stärka landets säkerhet.

EU:s betydelse för stabilitet och
säkerhet i Europa framhålls.
Sverige anser också att EU:s
förmåga till krishantering måste
förbättras och vill själva bidra till
detta med militära resurser

Politisk vilja
att delta
inter-
nationella
freds-
främjande
operationer

Storbritannien har deltagit i
många internationella
fredsfrämjande operationer.
Den framtida inriktningen visar
på en ökad politiska vilja och
ambition att medverka till en
förbättrad internationell
krishantering. Den militära
förmågan till  krishantering
prioriteras och Storbritannien
satsar på insatsförband med
hög beredskap som är uthålliga,
rörliga, flexibla och
interoperabla.

Inom EU är Storbritannien
beredda att ta ett stort ansvar
för den militära kapaciteten.

Holland visar stor politisk vilja
att delta i internationella
fredsfrämjande operationer.
Försvaret har ominriktats till ett
yrkesförsvar med global
krishanteringsförmåga. Holland
har även inrättat en särskild
enhet, DCMC, för ledning av
internationella operationer.

Kravet på militära styrkornas är
att internationellt kunna
genomföra fyra operationer av
bataljonsstorlek med en
uthållighet på tre år. För att
lyckas med detta prioriteras
förband med hög beredskap och
som är rörliga, uthålliga och
interoperabla.

För Hollands försvarspolitik är
det viktigt att EU:s förmåga till
krishantering förbättras och att
kapacitetsmålen uppnås.

Sverige har en tradition att delta i
fredsfrämjande verksamhet.
Genomförs en internationell insats
skall det ske under ett mandat från
FN eller OSSE. I framtiden
kommer internationella insatser
vara en prioriterad uppgift för
Försvarsmakten. Denna utveckling
skall ske så att den på sikt gynnar
förmågan att försvara Sverige.

Sverige vill bidra med militära
förband för att förbättra
krishanteringsförmågan inom EU. I
Europa och dess närhet skall
Sverige tillsammans med andra
länder kunna genomföra
fredsfrämjande- och framtvingande
operationer. Det leder till ett ökat
krav på samverkan och
interoperabilitet. Sverige är dock
inte berett att ta på sig någon
ledarroll som riskerar landets egna
säkerhet.

3.2.2 Likheter/skillnader

Militära styrkornas uppgifter

Här finns en tydlig skillnad mellan Storbritannien/Holland och Sverige i

uppgiften att försvara eget territorium. Storbritannien och Holland har

uppgiften att försvara och värna om territoriumet, men huvudansvaret vilar på

alliansen NATO:s styrka och gemensamma försvar. I Sverige är försvaret av

territoriumet fortsatt en huvuduppgift för försvarsmakten.
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Likheter finns mellan länderna i uppgiften att internationellt bidra till

internationella fredsfrämjande operationer. Denna uppgift är prioriterad för

länderna, men Storbritannien och Holland har kommit längre i att ominrikta de

militära förbanden mot internationella insatser.

I Storbritannien och Holland har de militära förbanden en inriktning att

mångsidigt kunna användas i nationell och internationell tjänst. Den

inriktningen finns nu även i Sverige och i framtiden skall den förmågan

utvecklas och förbättras. Oklarheter finns dock hur den förmågan skall

utvecklas samtidigt som uppgiften att - försvara Sverige mot väpnat angrepp -

skall lösas.

Militära styrkorna som ett säkerhetspolitiskt medel

Det finns en skillnad i tydligheten till samverkan mellan utrikespolitiken och

utnyttjandet av de militära resurserna. Storbritannien och Holland uttrycker att

de militära resurserna är ett utrikespolitiskt instrument. Denna inriktning finns

även i Sverige men uttrycks inte lika tydligt. Storbritannien och Holland har

även anpassat sina militära förband mot att fullt ut kunna delta i internationella

krishanteringsoperationer och styrningen framgår genom de förmågor som

prioriteras. Denna utveckling har startat i Sverige men ännu inte genomförts

fullt ut.

Likheter finns i viljan att förbättra den europeiska krishanteringsförmågan

inom EU och att bidra med militära resurser till detta.

Politisk vilja att delta internationella fredsfrämjande operationer

Skillnaden mellan Storbritannien/Holland och Sverige finns främst i

inriktningen av de militära resurserna. Storbritannien och Holland satsar fullt ut

på insatsförband med inriktning att delta i internationella operationer. De

förmågor som prioriteras för de militära styrkorna är de som gynnar en

internationell krishanteringsförmåga. Medlemskapet i NATO gör att en

internationell insats även kan ske inom alliansen. I Holland definieras även
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kraven på internationell förmåga tydligt. Sverige går mot en liknande

utveckling med en prioritering av förmågan till internationella insatser. Det är

dock inte klart hur satsningen skall balanseras i förhållande till

Försvarsmaktens övriga uppgifter.

Likheter mellan länderna finns i traditionen och viljan att delta i

fredsfrämjande verksamhet. Internationella fredsfrämjande operationer ses som

ett viktig medel för att skapa fred och säkerhet i Europa och dess närhet.

Vidare finns det en gemensam syn på vikten av att EU förbättrar sin militära

krishanteringsförmåga.

3.3 Amfibieförbandens förmågor

3.3.1 Huvudförmågor

Här redovisas de huvudförmågor som jag funnit ha största bäring mot

internationella operationer. Jag sammanför dom genom att i grunden utnyttja

förmågorna ur studien ”Amfibiebrigad 2010”. Det kompletteras sedan med

underlag från PTOEM ATU, intervjuer och andra lästa dokument.

Huvudförmågorna är de som enligt min bedömning behöver utvecklas i

perspektivet 2010 för att ge amfibiekåren en förbättrad förmåga att delta i

internationell verksamhet. Tidigare avgränsade förmågor är personalförning,

graderad vapeninsats (precisionsbekämpning) och sjömålsstrid. Ingen

prioriteringsordning är gjord mellan huvudförmågorna i nedanstående

redovisning.

• Att utveckla förmågan till att genomföra strategiska transporter till sjöss.

• Förmågan att genomföra taktiska marktransporter i kustzonen. Generellt

gäller detta från kustlinjen och ca: 10 kilometer inåt land.

• Förmågan att internationellt kunna samverka med andra försvarsgrenar i en

multinationell operation. Innebärande en förbättring av förbandets

interoperabilitet.

• Att förbättra förmågan till uthållighet under en internationell operation.

Detta gäller såväl materiellt som personellt.

• Att ge förbandet ett ökat skydd för materiel och personal.
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• Att utveckla förmågan att kunna leda insatser från luften med flyg, hkp,

styrda vapen, artilleri, UAV m.m.

• Att skaffa en förmåga att luftlandsätta och utnyttja helikoptrar.

• Förmågan till att kunna etablera lokal kontroll i alla media inom eget

område.

Av de åtta huvudförmågor som framkommit behandlas fem vidare under

analysen (p.1-5). Att de tre sista av de ovanstående avgränsas bort beror på att

de kräver djupare och mer detaljerad studie än vad som varit möjligt i denna

uppsats. De förmågorna kan istället ligga till grund för vidare studier.

Vissa förmågor är inte enbart specifika för amfibiska förband utan gäller

generellt för alla svenska förband som skall delta i internationell verksamhet.

Vissa förmågor behöver ej heller ägas av ett svenskt amfibieförband.

Förmågorna kan istället skapas genom att leda och utnyttja resurser som finns i

nationella eller internationella enheter ingående i en gemensam internationell

operation. Nedan jämförs endast ländernas amfibiska förband mot framtagna

förmågor.

3.3.2 Jämförelser

Förmåga till att genomföra strategiska transporter till sjöss.

Storbritannien

Storbritannien har sett ett stort behov av expeditionsstyrkor och satsar på att

beställa nya Ro-Ro fartyg och amfibieattackfartyg. Utöver detta renoveras en

del äldre fartyg vilket sammantaget förstärker Storbritanniens förmåga till

strategisk rörlighet mot 2010. Idag kan en amfibiestridsgrupp förflyttas till

sjöss och insättas vid globala operationer. För förflyttning av amfibieförbanden

finns det en särskilt avdelad transportstyrka. Den innehåller fartyg för att

transportera landstigningsstyrkorna till avsett område. Styrkan har även

resurser för att i operationsområdet skydda förbandet mot anfall och bistå med

underhåll. Där finns även resurser för att understödja med indirekta

bekämpningssystem och helikoptrar.
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Holland

För transport av marinkårsstyrkan har Holland idag tillgång till ett

amfibietransportfartyget. Till 2007 skall ytterligare ett amfibietransportfartyg

vara operativt. Detta ger en god förmåga och att genomföra strategiska

transporter mot 2010. Resurserna är också väl avvägda till de krav som finns på

holländska förband att delta i internationella operationer.

Sverige

Sverige har idag en begränsad förmåga att genomföra strategiska transporter

till sjöss. Försök med lastning av båtar på fartyg har genomförts på civila fartyg

och studier visar ett behov på ett underhållsamfibietransportfartyg.

Förmåga att genomföra taktiska marktransporter i kustzonen.

Storbritannien

Det finns inga mekaniserade enheter i Storbritanniens 3. Commando Brigade.

Till stöd för transporter på land används idag den svenskbyggda bandvagnen

202. Den kommer inom de närmaste åren att ersättas av BV S-10 som är en

utvecklad bandvagn 206 med splitterskydd. Det finns i övrigt liten förmåga att

genomföra taktiska marktransporter och vid förflyttningar utnyttjas i första

hand helikoptrar.

Holland

I Holländska marinkåren finns en gemensamma fordonspark som består av 150

st. lastbilar och jeepar samt 86 st. bandvagnar 206. Detta ger en relativt god

förmåga till taktiska marktransporter men utan splitterskydd.

Sverige

Inom svenska amfibiekåren har endast brigadledningskompaniet resurser för att

genomföra taktiska marktransporter. Förbandet är i övrigt utrustat med båtar.

Behov finns att skaffa förmågan på land, vilket framgår av underlaget i min

studie.
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Förmåga att internationellt kunna samverka med andra försvarsgrenar i

en multinationell operation (Interoperabilitet).

Storbritannien

Genom medlemskapet i NATO och deltagande UK/NL AF finns erfarenhet att

samverka och öva med andra nationer. Amfibieförbanden genomför årliga

övningar med Spanien och Italien i Medelhavet och deltar i ”The European

Amphibious Initiative”. Det ger en god förmåga till interoperabilitet vilken

kommer förbättras ytterligare i framtiden. I Storbritannien betonas även vikten

av att moderna militära förband i framtiden skall vara flexibla och ha förmågan

att delta i multinationella styrkor. Eftersom RM är ett prioriterat förband så det

sannolikt att denna förmåga kommer att utvecklas..

Holland

Holland är också medlem i NATO och deltar i UK/NL AF vilket ger erfarenhet

av samverkan med andra nationer. Det framtida deltagandet i ”The European

Amphibious Initiative” förbättrar interoperabiliteten ytterligare. Vikten av att

ha moderna militära förband som skall vara flexibla och ha förmågan att delta i

multinationella styrkor betonas. Eftersom Marinkåren är ett prioriterat förband

så är det sannolikt att denna förmåga kommer utvecklas även i Holland.

Sverige

Sveriges militära alliansfrihet har gjort att vi inte har samma erfarenhet av

internationellt samarbete som NATO:s medlemsstater. Samarbetet inom PARP

ger möjlighet att förbättra denna förmåga, men där är för tillfället inte

amfibieförbanden anmälda. Amfibieenheter har deltagit i internationella

övningar med bra resultat och materiel från förbandet används redan idag i

internationella fredsfrämjande operationer. Någon samövning med andra

amfibieförband har inte genomförts och medvetenhet är stor om behovet att

förbättra interoperabiliteten. Eftersom den generella bedömningen är att

amfibieförbanden är lämpliga att delta internationellt i dag så tyder inget på att

det inte skall gå att utveckla och förbättra interoperabiliteten mot 2010.
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Förmågan till uthållighet under en internationell operation.

Storbritannien

Storbritannien ser ett stort behov av att ha expeditionsstyrkor med en hög

beredskap och en förmåga till lång uthållighet. Uthålligheten beror främst på

förmågan att ge förbandet ett effektivt och kvalificerat underhåll samt att ha

förmågan till personell uthållighet. Denna förmåga tillgodoses främst  genom

att det finns amfibietransportfartyg och underhållsfartyg i amfibieeskadern.

Dessa resurser är anpassade för att ge förbandet det underhåll som krävs.

Vidare är amfibietransportfartygen specialdesignade för att transportera och

understödja personalen i förbanden. Förbanden ges därmed det underhåll och

resurstillförsel som krävs för att skapa uthållighet. Storbritannien har även

personal som möjliggör ett insättande 1-2 bataljoner under en period på 12

månader, vilket är kravet inom EU insatsstyrka. Den satsning som görs på RM

med nyanskaffningar av amfibietransportfartyg kommer innebära en utökad

underhålls- och uthållighetskapacitet i framtiden.

Holland

I den utveckling som sker i Holland betonas behovet av att förbanden skall ha

god uthållighet. Det finns också tydligt angivna krav på vilken förmåga

förbanden skall ha i samband med deltagande i internationella fredsbevarande

operationer. Förstärkningen av marinkåren med 300 man är ett led i att nå

uppställda krav. Det ger Holland förmågan att insätta minst en bataljon i EU:s

insatsstyrka och upprätthålla kravet på 12 månaders uthållighet. Ytterligare ett

amfibietransportfartyget blir operativt till 2007. Detta ger en god uthållighet för

marinkårsförbanden i samband med internationella operationer.

Sverige

Sveriges amfibieförband är idag inte anpassade på samma sätt som

Storbritannien och Holland för att delta i internationella operationer. Bristen på

underhållsfartyg och amfibietransportfartyg ger en begränsad förmåga till

uthållighet vilket måste lösas om ett förband skall insättas internationellt. Idag

bedöms en amfibiestridsgrupp på 300-400 man vara den del som Sverige skall

bidra med internationellt. Med en uthållighet på 6 månader ger det ett krav på
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att 600-800 man skall finnas tillgängliga för att nå en uthållighet på 12

månader. Det finns en medvetenhet om denna brist på förmåga men vad det

innebär för framtiden är osäkert. Både personalsituationen och behovet av ett

underhållsamfibiefartyg framkommer i analyser gjorda av Försvarsmakten.

Förmågan till skydd av egen personal och materiel.

Storbritannien

Storbritannien har inget särskilt skydd för sin personal i de fordon och båtar

som finns inom RM. Genom anskaffandet av BV S-10 kommer ett

splitterskyddat fordon att tillkomma för del av personalen. Den tillgång på

skydd som finns för förbandet är det understöd som kan tilldelas från fartyg

och helikoptrar.

Holland

Holland har i marinkåren inte något särskilt skydd för sin personal sina fordon

och båtar eftersom de saknar splitterskydd. Understöd kan tilldelas från

helikopter.

Sverige

Svenska amfibieförbanden har inte något särskilt skydd i sina båtar. Utveckling

med att förbättra skyddet på stridbåtarna pågår och kommer om det slutförs att

ge ett förbättrat skydd för personalen ombord. För svenskt vidkommande finns

inte tillgång till helikoptrar, men i övrigt är situationen i stort sett densamma

som inom RM och den Holländska marinkåren.

3.3.3 Sammanfattning

Storbritannien och Holland har resurser för att genomföra strategiska tranporter

idag och deras förmåga kommer att bli än bättre i perspektivet 2010. Sveriges

förmåga är begränsad och ett behov finns att skaffa denna resurs.

Endast Holland har förmågan att tillföra landfordon från sin egna organisation

för att transportera större delarna av sina förband. Splitterskyddade fordon är
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en bristvara för alla undersökta nationer. Denna resurs måste tillföras svenska

amfibieförband om verksamhet skall kunna genomföras i land.

Storbritannien och Holland har en hög interoperabilitet i amfibieförbanden och

den kommer med största sannolikhet att utvecklas ytterligare i framtiden. För

Sveriges del krävs samövningar med andra länders amfibieförband för att

skapa en ökad interoperabilitet. Om möjligheten ges till amfibieförbanden att

delta i internationella övningar finns goda förutsättningar för att lyckas.

Storbritannien och Holland har en god förmåga till uthållighet på sina

amfibieförband. Den satsningar som länderna gör på amfibietransportfartyg

och ökad personalstyrka kommer i framtiden innebära att förmågan ökar

ytterligare. För Sveriges del finns en brist i förmågan till uthållighet vid en

internationell operation. Behovet finns att skaffa ett

underhållsamfibietransportfartyg vilket också framkommit i Försvarsmaktens

analyser. Skall uthålligheten på 12 månader finnas i amfibiestyrkan behövs det

en ram på 600-800 man.

Inget av länderna har något utvecklat skydd för personal eller materiel.

Splitterskyddade fordon är något som måste tillföras förbanden om

verksamheten kräver det.
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4. Resultat

Finns det internationella önskemål om att Sverige skall delta med

amfibieförband i internationella fredsfrämjande operationer?

Internationellt finns det ett militärt intresse för amfibiekåren och behovet av

svenska amfibieförband finns inom EU. Det ställs dock inga krav ställs på

medlemsländerna i EU att bidra med några militära förmågor. Därav ställs det

inte heller några direkta önskemål om att svenska amfibieförband skall delta i

EU:s insatsstyrka.

Finns det en politiska vilja i Sverige att utveckla de militära förbandens

förmåga att delta i internationella fredsfrämjande operationer?

Det finns en allmän politiska vilja att utveckla Försvarsmaktens förmåga till att

delta i internationella operationer. En inriktning är också att i stort sett alla

operativa förband i Sverige skall ges en internationell förmåga, vilket innebär

att det även gäller amfibieförbanden. Jag har inte funnit att den politiska viljan

styr valet av vilka förband som skall delta internationellt, utan det är en dialog

som förs mellan Statsmakterna och Försvarsmakten.

En påverkansfaktor som inte har kunnat undersökas är vad som händer om det

kommer en önskan från EU om att svenska amfibieförband skall delta i EU:s

insatsstyrka. Kommer den politiska styrningen att öka om så blir fallet, eller är

det fortsatt en dialog mellan Statsmakterna och Försvarsmakten om vilka

förband som skall delta. Det är en situation som kan uppstå. Analysen av EU:s

insatsstyrkas förmåga pågår och riktlinjerna för hur processen mellan EU och

medlemsländerna skall gå till är under utveckling.

Är det några särskilda förmågor som amfibiekåren behöver utveckla för

kunna delta internationella fredsfrämjande operationer sett i perspektivet

2010?

Den svenska amfibiekåren har förmågan att agera i tre media. Det är något som

amfibieförbanden i Storbritannien och Holland saknar. I kustzonen kan de

svenska enheterna utnyttja båtkapaciteten för att verka i grunda vattenområden.
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Det är förmågor som är speciella för de svenska amfibieförbanden och de skall

bevaras.

Följande huvudförmågor bedömer jag behöver utvecklas mot perspektivet 2010

för att möjliggöra en förbättrad förmåga till internationell verksamhet:

• Att utveckla förmågan till att genomföra strategiska transporter till sjöss.

• Förmågan att genomföra taktiska marktransporter i kustzonen. Generellt

gäller detta från kustlinjen och ca: 10 kilometer inåt land.

• Förmågan att internationellt kunna samverka med andra försvarsgrenar i en

multinationell operation. Innebärande en förbättring av förbandets

interoperabilitet.

• Att förbättra förmågan till uthållighet under en internationell operation.

Detta gäller såväl materiellt som personellt.

• Att ge förbandet ett ökat skydd för materiel och personal.

• Att utveckla förmågan att kunna leda insatser från luften med flyg, hkp,

styrda vapen, indirekta bekämpningssystem, UAV m.m.

• Att skaffa en förmåga att luftlandsätta och utnyttja helikoptrar.

• Förmågan till att kunna etablera lokal kontroll i alla media inom eget

område.

Dessa förmågor kan sedan brytas ned i delförmågor. Denna del kan vara en

fortsättning på min studie och behandlas inte vidare här.

Har amfibiekåren förutsättningar/förmågan att idag delta i internationella

fredsfrämjande operationer?

Genom de studier och intervjuer som jag genomfört finner jag att den allmänna

uppfattningen politiskt och militärt i Sverige är att amfibiekåren har en militär

förutsättning/förmåga att delta i internationella fredsfrämjande operationer.

Lägger jag sedan till de jämförelser som jag gjort med Storbritannien och

Holland och beaktar att de idag deltar med sina amfibieförband i internationella

operationer så förstärks denna uppfattning. De största bristerna finns idag i

interoperabiliteten och Sveriges förmåga att strategiskt förflytta

amfibieförbanden till sjöss. Vidare finns en begränsning i förmågan till

uthållighet materiellt och personellt.
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Det finns inget i min studie som pekar på att Storbritanniens RM och Hollands

marinkårförband skulle vara bättre rustade än svenska amfibieförbanden när

det gäller de militära resurserna inom förbanden. Det som skiljer är tillgången

på det stöd som ges från fartyg och helikoptrar.

Slutsats

Finns det förutsättningar att Sverige i perspektivet 2010 kan delta med en

amfibieenhet, i en internationell fredsfrämjande operation som sker inom

det eurostrategiska området?

Med mina resultat och bakgrundmaterial samt slutsatser så bedömer jag att det

finns förutsättningar för amfibieförbanden att delta i internationella

fredsfrämjande operationer i perspektivet 2010. Det krävs dock en satsning

resursmässigt för att förbandet skall bli en trovärdig aktör internationellt. Jag

har i studien pekat på åtta huvudförmågor som behöver utvecklas. Alla dessa

förmågor behöver inte ”ägas” av förbandet själv. Delar kan skapas genom

samarbete och samverkan med andra nationella och/eller internationella

enheter. Vidare bedömer jag att det krävs ett samarbete med någon eller några

andra nationer för att skapa en tillräckligt stor styrka med tillräcklig uthållighet.

Det finns flera alternativ på internationella samverkansmöjligheter och det ger i

sig möjligheter till en intressant studie.
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5. Diskussion

5.1 Värdering

5.1.1 Resultat- och analysdelen

Jag har i min studie funnit svar på två av mina frågeställningar och min

övergripande problemformulering. I två frågor har det inte gått att få fram

tydligt svar. Det är i frågorna om det finns ett internationellt intresse för att

svenska amfibieförband skall delta i internationella operationer och om det

finns en politisk vilja att utveckla de militära förbandens förmåga att delta

internationellt. Svar har framkommit på dessa frågor men det finns osäkerheter

och otydligheter i dom. Det intressanta med de tveksamma svaren är att de har

en politisk prägel. Det ter sig svårt att få tydliga resultat och svar om en

undersökning behandlar frågor som är av långsiktig politisk natur. I min

undersökning gäller det både nationellt och internationellt. EU ställer inga krav

och önskemål på Sverige att delta med vissa militära förmågor. I Sverige ställs

inga tydliga krav på vilka förmågor som Försvarsmakten skall delta med

internationellt. Det kan leda till en osäkerhet och en militärpolitisk kamp om

vilka enheter som skall ha en internationell förmåga. Det rimmar dåligt mot de

målsättningar som finns om att i stort sett alla operativa förband skall ha en

internationell förmåga. Enligt mitt förmenande skulle en tydligare politisk

styrning av Försvarsmaktens förmåga till internationella insatser gynna den

framtida utvecklingen. Det skulle innebära klarare riktlinjer och

förhoppningsvis också ge en tydlig koppling mellan behovet i EU:s

insatsstyrka och svensk internationell förmåga.

I övrigt finner jag som tidigare sagts, att jag har fått svar på mina

frågeställningar. Att svenska amfibieförband bedöms kunna delta i

internationell operationer framgår av mitt resultat. Liknande slutsatser är

tidigare dragna av både politiska och militära företrädare. Det verkar m.a.o.

finnas ett samförstånd om amfibieförbandens internationella förmåga.  Ändå är

de inte med bland de förband som anmälts till PARP och EU:s insatsstyrka,

vilket leder till eftertanke. Är det ett tecken på den militärpolitiska kamp som
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jag tidigare nämnde, eller är det som så att vi inte ännu är fullt mogna för att

delta med amfibieförband?

Något som inte varit lika tydligt är att ett antal förmågor nästan är nödvändiga

att utveckla för att ett internationellt deltagande skall bli aktuellt. Bland de

förmågorna är den strategiska förmågan till sjötransporter och förmågan till

uthållighet. Jag tycker att dessa förmågor i stort faller under ett behov - ett

underhållsamfibietransportfartyg. Det stämmer även med det behov som har

framgått ur försvarsmaktens analyser. Ett fartyg av denna storlek kräver en stor

investering och prioriteringar som är tydliga och klara. Denna förmåga är inte

enbart ett behov för amfibieförbanden utan kan även användas av andra

svenska förband. En avsaknad av denna förmåga innebär enligt mitt

förmenande en begränsad möjlighet för amfibieförbandens att delta i

internationella operationer. Det går givetvis att ifrågasätta denna ståndpunkt

med argument som, ”det går att hyra denna kapacitet”, ”vi kan få stöd av

andra” m.fl. Jag anser dock att dessa argument inte håller. Höga krav på

beredskap och en förmåga till att snabbt kunna komma till operationsområdet

är ett krav i internationella operationer. Vidare är ett amfibietransportfartyg

specialdesignat för amfibiska operationer och kan ge utrymme för personalen

samt serva förbandet med underhåll m.m. Det är det som ger uthållighet. Ett

alternativ om vi inte skall äga ett underhållsamfibietransportfartyg själva är att

skaffa det tillsammans med någon annan nation. Det viktigaste är dock att det

över tiden finns tillgängligt för våra behov. I RM är det ett krav att underhållet

finns på egna fartyg. Amfibieförband kräver specifik materiel och en operation

skall kunna ske i områden där infrastrukturen är mycket låg. 132 Till del framgår

även dessa behov ur direktiv till ”The European Amphibious Initiative”. Att

inte beakta dessa behov är enligt mitt förmenande fel och ger tveksamma

signaler internationellt.

En annan förmågan att utveckla är möjligheten till taktiska transporter på land.

Det är en förmåga där Storbritannien främst utnyttjar helikoptrar och Holland

främst utnyttjar icke splitterskyddade fordon. Här finns det brister för de

                                                
132 LtCol Mike Page (2001-02-01). Föredrag i Beaconsfield England.



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS sida 61 (70)
Mj Jan Fredriksson 01-05-09

svenska amfibieförbanden. Det går att skaffa den resursen genom samverkan

med andra nationella förband. Det finns troligen flera andra möjligheter till

lösningar. För att finna dessa krävs en fördjupad studie. För transport av

enheterna till ett operationsområde är underhållsamfibietransportfartyget än en

gång lämpligt.

Andra förmågor som bör utvecklas är interoperabiliteten och förmågan till att

leda insatser från luften. Detta bör naturligt kunna utvecklas genom deltagande

internationella utbildningar och övningar.  Förutsättningarna för att utveckla

dessa förmågor är goda, men det mer eller mindre förutsätter att

amfibieförbanden bedöms lämpliga, och får delta i PARP och EU:s

insatsstyrka. Hur ett samarbete kan se ut och med vilka länder som det är

möjligt är underlag för  fortsatta studier.

Studien har vidare givit att det materiella och personliga skyddet behöver

förbättras. Det är under utveckling och en naturlig utveckling för förbandet.

Sveriges amfibieförband har idag inte sämre skydd mot direktriktad eld än vad

RM och Hollands marinkår har. Eftersom både Storbritannien och Holland

deltar med amfibieförbanden i internationella operationer idag, borde svenska

amfibieförband kunna delta med det skydd som för tillfället erbjuds.

I studien har vikten av tillgången till helikoptrar framkommit. Att utveckla

förmågan att kunna utnyttja den resursen har framkommit i studien, men inte

analyserats. Det märkliga är dock att det sällan framkommit ett behov av denna

resurs i intervjuer eller studier av dokument. Det är en förmåga som finns med

som ”ett krav” i ”The European Amphibious Initiative” och som internationellt

bedöms som viktig. Varför tas inte detta behov upp av våra företrädare? Jag

återkommer senare till detta i diskussionen.

Eftersom försvaret av Sverige forsatt är en huvuduppgift för Försvarsmakten

samtidigt som internationella insatser skall prioriteras, så uppstår

resursproblem. Sverige har inte möjlighet till samma kollektiva försvar av

territoriumet som Holland och Storbritannien får via NATO. Deras
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medlemskap i NATO innebär att en full satsning på internationell verksamhet

kan ske. Denna möjlighet finns knappast i Sverige om inte en förändring av

Försvarsmaktens uppgifter tillkommer. Alliansfriheten kan alltså leda till

svårigheter att finna en balans i Försvarsmaktens uppgifter. Det skulle med

andra ord vara en fördel om den politiska styrningen blev allt mer tydlig över

vad de militära styrkorna skall klara av. Det finns knappast utrymme för att

både försvara territoriumet och att prioritera internationella insatser. Vilken

allmän politisk medvetenhet som finns i frågan vågar jag inte svara på. Men

tydlig är att mycket styrs av den realpolitiska situationen i landet. Det framkom

under försvarsminister Björn von Sydow tal vid Försvarshögskolan. 133 En

öppen och tydlig debatt i denna fråga skulle vara önskvärd. Idag verkar många

tro att en internationalisering av försvaret är ett sätt att minska på

försvarsutgifterna. Det är oroande och nedan skall jag förklara varför.

Storbritannien och Holland uttrycker tydligt att de militära resurserna är ett

utrikespolitiskt medel. Men det är inte så att det med automatik blir billigare att

satsa på ett försvar som i första hand inriktas mot internationell

krishanteringsförmåga. Ett tydligt exempel på det är Holland. Där planeras ett

ökat anslag på 40 miljarder under de närmsta 10 åren för att lösa kraven på

förmågor vid internationella operationer.134 I Sverige planeras samtidigt en

minskning av försvarsanslagen. Detta trots att uppgifterna förändras mot att bli

allt mer internationella. Vad det kommer att leda till framgent är oklart. Min

bedömning är dock att det blir ett stort problem för försvarsmakten att leva upp

till de förväntningar och krav som ställs från politiskt håll utan att det blir till

stora men för den direkta verksamheten ute på förbanden. Det är ett problem

som kan bli än värre om inte klarare styrning kommer från politiskt håll.

Det leder mig in på frågorna varför de svenska amfibieförbanden inte är

anmälda till PARP och EU:s insatsstyrka, samt varför inte helikoptrar finns

med som ett krav för internationell tjänst. Det finns på något sätt en

militärpolitisk prägel på dessa frågor. Internationell verksamhet prioriteras och

                                                
133 Försvarsminister Björn von Sydow (2001-03-30). Föredrag på FHS.
134 Göran Malaise, Högkvarteret 2001-02-13. Utkast Årsrapport Nederländerna 2000 s.1.
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ingen satsning får ske på förband som inte lever upp till de kraven. 135

Medvetenheten finns om att förband som inte deltar internationellt på sikt

riskerar att försvinna. Vilken trovärdighet ger det för förmågan att kunna

anpassa försvaret och tillväxa? Det finns en risk till en uppdelning i ett A- och

B-lag där en intern maktkamp kan utvecklas och det viktigaste är att hamna på

den internationella listan. Då gäller det att inte framföra för stora krav på

investeringar. I dagens ekonomiska situation finns inte utrymme för sådana

satsningar. Är det så att denna typ av frågor undviks? Det är ju inte specifika

behov för amfibieförbanden utan behövs även för övriga förband inom

försvarsmakten. Om så är fallet är det en olycklig utvecklingen. Det skulle

underlätta om den politiska styrningen var mer tydlig. Vad för resurser skall

försvaret kunna insätta internationellt? Under hur lång tid skall vi kunna

genomföra operationerna? Det är styrdokument som underlättar planering och

framtida inriktningar. I det fall ter sig Holland som ett föredöme, men det

kostar pengar. Det medför dyra investeringar och omkostnader, men behoven

finns och måste realiseras. Ett exempel på detta är Hollands deltagande med en

förstärkt marinkårsbataljon i gränslandet Etiopien/Eritrea. Där finns

attackhelikoptrar avdelade för att stödja förbandet vid behov. 136 De har

erfarenheterna från Srebrenica i färskt minne. Där saknade det holländska

förbandet eget understöd och fick inget stöd från NATO:s resurser.

En avslutande fundering är om det finns ett gap mellan politiska deklarationer

och reell vilja när det gäller den internationella profilen?

5.1.2 Teori- och metoddelen

I uppsatsen använder jag en hermeneutisk ansats. Att samla in material

efterhand för att anpassa problemformuleringen har självklart sina brister.

Risken är att man endast söker efter underlag som passar ens egen önskan. Det

har jag försökt undvika genom att låta innebörden i problemformuleringen

ligga fast och att ha en öppen attityd till insamlat material. Det går självklart att

                                                
135 Försvarsminister Björn von Sydow (2001-03-30).
136 Göran Malaise, Högkvarteret 2001-02-13.
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ifrågasätta objektiviteten i mina resultat. Främst med tanke på att mina svar

visar på amfibieförbandens möjlighet att delta internationellt. I uppsatsen

framförs dock många behov av framtida förmågor och andra synpunkter som

förhoppningsvis förstärker objektiviteten.

Vidare har jag använt en deskriptiv och jämförande metod. Den delen har

genomförts som en iterativ process. Efterhand som underlag har studerats och

mina kunskaper ökat har jag gjort tillägg och förändringar i uppsatsen. Det har

varit nödvändigt eftersom nya kunskaper framkommer och det ständigt sker

förändringar och utvecklingar inom ett så aktuellt ämne.

Brister i min uppsats finner jag främst genom att den griper över ett brett

spektra från politisk syn till militär syn. Resultatet blir därmed övergripande

med en brist på djup. Det är också så att internationella politiska och

säkerhetspolitiska frågor är känsliga av sin natur och därför blir det svårt att få

tydliga och klara svar på vissa frågor. Det är också behäftat med stora

osäkerheter när man studerar ämnen som ligger långt fram i tiden. Särskilt

framgår detta när det är politiska frågor som kan styras av allt från

inrikespolitiska till utrikespolitiska händelser. Att studera ett ämne med den

bredd som ovan nämnts som en brist kan också ha sina fördelar. Det ger en

relativt bred bild över ämnets problematik. Att eftersöka förutsättningar för

militära förmågor är inte bara en fråga om att ha militär kapacitet utan det styrs

lika mycket av den politiska inriktningen.

Skulle jag åter göra en liknande studie är en alternativ metod att avgränsa

omfånget för att bara studera den amfibiska eller den politiska delen. Det hade

möjliggjort en djupare analys än vad nu varit fallet. Det hade även varit en

fördel om det funnits en prövning på resultatet i form av en hypotes. Det ser jag

som en brist, men denna prioritering var nödvändig för att inte tappa bredden i

uppsatsen och samtidigt hålla omfånget inom givna ramar.

Icke förty har jag kommit till ett antal slutsatser som jag finner intressanta.

Behovet av en tydligare politisk styrning av de militära resurserna och hur de
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skall utnyttjas i utrikes- och säkerhetspolitiska frågor är en sådan.  Vidare

finner jag att ett antal förmågor bör utvecklas för att amfibieförbanden skall

kunna delta i internationella operationer i perspektivet 2010.

5.2 Nya frågeställningar och behov av utredningar

Ett antal delar har framkommit under arbetet som kan vara underlag till

fortsatta studier. En del av de dessa är redan påbörjade. Ett sådant exempel är

alternativen till att täcka behovet av ett underhållsamfibietransportfartyg.

En av de mest aktuella behoven är vilka tänkbara samarbetsformer som finns

med andra länder för amfibieförbanden skall kunna delta i internationell tjänst.

Tidigare studie har föreslagit ett samarbete med Storbritannien och Holland.137

Finland är ett alternativ som är aktuellt nu, men det finns säkert andra

möjligheter.138

Vidare finns det behov av att utreda hur behovet av förmågan till taktiska

landtransporter skall täckas och hur vi i framtiden skall utveckla en förmåga att

leda insatser från luften med flyg, hkp, styrda vapen, artilleri och UAV.

Den sista delen som jag finner intressant att genomföra vidare studier på är

behovet att helikoptrar. Den delen bör även innehålla alternativa lösningar och

hur vi skall kunna utnyttja dessa resurser.

                                                
137 Åkerström, M (1999-01-13) Amfibieförband för internationella uppgifter. FHS enskild

uppsats.
138 Samarbetsmöjligheter med Finland genomförs inom ramen för NORDCAPS.
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6. Sammanfattning

Uppsatsen syftar till att studera vilka förutsättningar som finns för svenska

amfibieförband att delta i internationella fredfrämjande operationer i

perspektivet 2010. Ämnet är valt mot bakgrund av att Försvarsmakten

ominriktas till ett insatsförsvar där förmågan till internationella operationer

prioriteras. De politiska kraven på Försvarsmakten att delta internationellt ökar

och inom försvaret förs diskussioner om vilka enheter som skall anmälas till

EU:s insatsstyrka. Min avsikt med uppsatsen är att undersöka

amfibieförbandens möjlighet att delta internationellt genom att jämföra med

andra länders politiska inriktning och amfibiska förmåga. Syftet med det är att

bidra till en bredare diskussion inom ämnet och att ge en grund till vidare

studier.

Arbetet har genomförts som en iterativ process med en Hermeneutisk ansats.

Metoden som används  är deskriptiv och för analysdelen har författaren använt

två egna modeller. Underlaget i uppsatsen bygger främst på studier av officiella

dokument och intervjuer. Som jämförelse till Sverige utnyttjas Storbritannien

och Holland.

Uppsatsen inleds med en beskrivning av EU:s militära insatsstyrka och vilka

krav som finns på förmågor i kustzonen. Vidare undersöks om det finns några

internationella önskemål att svenska amfibieförband skall delta internationellt.

Därefter beskrivs Storbritanniens, Hollands och Sveriges politiska inriktning på

de militära styrkorna och vilken vilja som finns för att delta i internationella

fredsfrämjande operationer. I denna del beskrivs även ländernas amfibiska

styrkor och förmågor.

I analysdelen, som är tredelad, redovisas först EU:s militära

krishanteringsförmåga. Därefter görs en jämförelse mellan ländernas politiska

inriktningen av de militära styrkorna och viljan att delta i internationella

operationer. Till sist jämförs ländernas amfibiska förmågor.
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Jag kan konstatera att svenska amfibieförband kan delta i internationella

fredsfrämjande operationer. Inom EU:s insatsstyrka är kravet på uthållighet 12

månader. För att det skall uppnås krävs en dubbel förbandsstyrka, eftersom

skifte av förband bedöms ske efter 6 månader.  Vidare framgår ett behov av

svenska amfibieförband i EU:s insatsstyrka men det ställs inga krav från EU att

vi skall delta. Det kan också konstateras att det krävs ett samarbete med något

eller några länder för att svenska amfibieförband skall vara aktuella för

operationer inom EU:s insatsstyrka.

Avseende politisk inriktning och vilja kan konstateras att Storbritannien och

Holland mer tydligt än Sverige utnyttjar sina militära styrkor som ett

utrikespolitiskt instrument. Vidare framgår att Storbritannien och Holland har

kommit längre i sin ominriktning av försvaret. Ländernas militära styrkor har

en tydlig inriktning mot internationell krishantering. Det har bl.a. möjliggjorts

genom medlemskapet i NATO där länderna får stöd i uppgiften att försvara

eget territorium. Det är särskilt tydligt inom den holländska försvarsmakten.

Det konstateras också att det finns en politisk vilja i Sverige att utveckla de

militära förbandens förmåga till internationella insatser.

I analysen av amfibieförbandens förmågor har jag funnit åtta huvudförmågor

som de svenska amfibieförbanden behöver utveckla mot perspektivet 2010.

Fem av dessa jämförs mellan länderna och det kan konstateras att Sverige i

första hand måste anskaffa ett amfibietransportfartyg för att säkerställa

strategisk transportkapacitet och uthållighet. Vidare bedömer jag att

splitterskyddade fordon behövs tillföras förbandet om verksamhet skall

genomföras på land.

I den avslutande diskussionen trycker jag på den obalans som råder i den

politiska styrningen av Försvarsmakten. Bristen kan leda till en militärpolitisk

kamp om vilka enheter som skall delta i internationella operationer. Det kan

innebära att reella fakta om behov inte diskuteras eftersom stora

investeringskostnader kan leda till att förband inte blir aktuella för

internationella operationer. Ett exempel som tas upp är behovet av helikoptrar.
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Centrala begrepp

Kustzon1

Med kustzonen menas de områden som till havs och på land präglas av närheten till havet
respektive land. Dessa är bl.a. skärgårdsområden, öppna kuststräckor, floddeltan och hamnar.
Kustzonen är en del av det maritima området.

Maritimt område 2

Ett geografiskt område innefattande både land och hav och den därtill hörande
mediaövergången. Maritima områden utgörs av fritt hav, skärgårdar, öppna kuster, floder och
deltaområden.

Amfibisk förmåga3

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.

Marin insatsstyrka4

Tillfälligt organiserade och hopsatta förband som under viss tid löser uppgift/er inom ett
definierat område. Förbandet sätts ihop enligt ”smörgåsprincipen” och kan bestå av
amfibieförband, bekämpningsförband, underrättelseförband, ledningsförband,
säkerhetsförband, ytstridsförband, minröjningsförband, u-båtar, amfibietransportfartyg,
ledningsfartyg, underhållsfartyg och helikopterförband.

Kris5

Politisk hädelseutveckling med militära följdverkningar. Kriser i närområdet sammankopplas
med beredskapshöjningar.

Eurostrategiskt området6

Området omfattar en radie på 4000 kilometer med utgångspunkt från Bryssel. Det innebär
Från Nordnorge till Medelhavet med intilliggande område.

                                                
1 Hans Granlund Doktrin inför 2000-talet ur Tidskrift för Kustartilleriet artikel i Nr:3 1998.
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Stefan Gustafssons  artikel i Tidskrift i Sjöväsendet Nr:2 1999 s. 147-148
5 Försvarsmakten (1998). Försvarsmaktens Operativa Planering 1998 - Del 1 , Bilaga 1 s. 17.
6 Anders Waldén 2001-04-06. Intervju på HKV. Författarens tolkning av det Eurostrategiska området efter det

uppgifter tilldelats om vilken radie som ligger till grund för svensk planeringsanalys.
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Närområde 7

Det geografiska område i Sveriges närhet som är av speciellt operativt och strategiskt intresse.
Området omfattar hela Östersjön, Östersjöutloppen, Västerhavet, Nordsjön och Nordkalotten.

Fredsfrämjande operationer8

Fredsfrämjande operationer är i uppsatsen att likställa med det som i NATO kallas för Peace
Support Operations (PSO) och som består av:

Konfliktförebyggande åtgärder (Conflict Prevention)
Konfliktförebyggande åtgärder som består av allt från diplomatiska aktiviteter till att placera
trupp i förebyggande syfte.

Fredsskapande åtgärder (Peacemaking)
Utförs genom att utnyttja diplomatiska aktiviteter i allt från medling till sanktioner.

Fredsbevarande åtgärder  (Peacekeeping)
Fredsbevarande åtgärder som görs med de inblandade parternas samtycke.

Fredsframtvingande aktioner (Peace Enforcement)
Fredsframtvingande aktioner som kan genomföras utan parternas samtycke. Syftar till att
återställa fred i ett konfliktområde.

Fredsbyggande insatser (Peace Building)
Fredsbyggande insatser efter en konflikt syftande till att stärka politiska situationen så att ett
återfall till konflikten undviks.

Humanitära operationer (Humanitarian operations)
Humanitära operationer syftar till att minska det mänskliga lidandet.

                                                
7 Försvarsmakten (2000). Försvarsmaktsidé och målbild. Rapport 4: Årsrapport från perspektivplaneringen 1999-

2000. Försvarets bok- och blankettförråd. s.159.
8 Swedish Armed Forces (1997). Joint Military Doctrine. Peace Support Operations. M7740-709001.

Annex A sid.7.   
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Förkortningslista

Förkortning Betydelse
ATU Amphibious Task Unit
DCMC Defence Crisis Management Centre
EU Europeiska unionen
EU HCC EU Helsinki Headline Catalogue
FMI Försvarsmaktsidé och målbild
FMP Försvarsmaktsplanen
FN Förenta Nationerna
GOUM Group Operational Units Marines
GUSP EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik
HFC Helsinki Force Catalogue
HKV Högkvarteret
HPC Helsinki Progress Catalogue
KUSP Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik
NATO North Atlantic Treaty Organization
OSSE Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa
PARP Planning And Review Process
PFF Partnerskap för Fred
PSO Peace Support Operations
PTOEM Preliminär Taktisk Organisatorisk Ekonomisk Målsättning
RM The Royal Marines
RN Royal Navy
SBS Special Boat Squadron
SDR Strategic Defence Review
UAV Unmanned Aerial Vehicles
UKAF United Kindom Amphibious Force
UK/NL AF United Kindom/Netherland Amphibious Force


