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amfibiekåren övertog kustartilleriets upp-
gifter i början på 2000-talet genom en över-
gång från fast till rörligt kustförsvar som ett 
led i att Sverige skiftade strategiskt fokus.1 
På grund av nedskärningar inom försvaret 
fram till början av 2000-talet gick kustar-
tilleriet från totalt fem amfibiebataljoner 
till endast en.

I Försvarsmaktens (FM) perspektivstu-
die från 2018 framgår en önskad utveckling 
som innebär tillväxt med fler förband och 
förmågor.2 Med en växande försvarsmakt, 
kan vi efter 2030 möjligen (beroende på po-
litisk vilja) se en amfibiebrigad som ger flera 
möjligheter. För att vara en stark och bety-
delsefull aktör i marinen och på ett lämp-
ligt sätt kunna bidra till den gemensamma 
sjömålsstriden, behöver man öka förmågan 
till sjörörlighet och verkan. Anders Larsson 

skriver i Mellan Neva och Nordsjön att den 
absolut dimensionerade operationstypen för 
marina krigsförband är kustförsvarsopera-
tioner, som innebär maximal ambitionsnivå, 
samordnade och i samverkan med övriga de-
lar av FM.3 Vidare beskrivs kustförsvarsope-
rationen som den mest komplexa uppgiften 
och ”kräver förmåga att hejda eller avbryta 
ett väpnat angrepp mot Sverige”.4 Denna ef-
terfrågade förmåga eftersträvas i FM idag 
genom gemensamma operationer, där delar 
ur hela FM bidrar till gemensam strid.

För att man ska lyckas med en kustför-
svarsoperation, som sker i en operationsmiljö 
där hav möter land, krävs en nogsam sam-
ordning på såväl operativ som marintaktisk 
nivå. Eftersom en angripare troligen strävar 
efter ett överraskningsmoment finns risken 
att marinen och understödjande flygstrids-
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Résumé

The most dimensioning type of operation for Swedish naval military units is the Coastal 
Defence Operation, which implies maximum level of coordination and in cooperation with 
other units within the Swedish Armed Forces. A Coastal Defence Operation is described as 
the most complex task and requires the ability to stop or disrupt an armed attack against 
Sweden. A Coastal Defence Operation in the Swedish archipelago demands accurate coor-
dination at the operational level as well as at the naval tactical level. An amphibious task 
group, based on the next generation Swedish amphibious battalion (strengthened with equip-
ment for measurement and effect), can reduce the need for both operational level support 
and support from Navy units. This modern and reinforced amphibious task group could in a 
Coastal Defence Operation, in terms of capacity, be able to deny a hostile landing operation 
(armed attack) without focused support. Important weapons to succeed are medium heavy 
surface-to-surface missiles, both sea- and land-based. It is possible that an amphibious task 
group in that case would enable other naval units to complete alternative tasks.
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krafter hamnar i en tidskritisk situation, där 
den operativa ledningen agerar i efterhand.

Dagens amfibiebataljon har till uppgift att 
hindra, bekämpa eller fördröja en motstån-
dares förband, utrustade med bland annat 
landstigningsfartyg, helikoptrar och obeman-
nade flygfarkoster (Unmanned Aerial Vehicle 

– UAV). Amfibiebataljonen ska även skydda 
egna förband, egen verksamhet och objekt 
mot en motståndare med utrustning enligt 
ovan.5 Frågan är om detta typförband på 
ett framgångsrikt sätt är anpassat och rätt 
dimensionerat, kopplat till ett hot inom ra-
men för ett väpnat angrepp?

Med införandet av en ny modern amfibie-
stridsgrupp som inkluderar tillförda opera-
tiva/kombinerade förmågor utöver det som 
inryms i amfibiestudien, kan möjligen opera-
tiva friktioner förebyggas, vilket medför att 
en kustförsvaroperation kan genomföras på 
ett förtroendeingivande sätt.6 Kan en even-
tuell framtida svensk amfibiestridsgrupp en-
skilt lösa ut kustförsvarsoperationer, vilket 
skulle innebära att ytstridsfartygen i svenska 
flottan mer eller mindre spelat ut sin roll i 
en sådan situation?

I texten som följer genomförs en analys 
och diskussion kring en tänkbar svensk 
amfibieutveckling samt dess bidrag till den 
marina striden inom ramen för en kustför-
svarsoperation. Centralt är kopplingar mot 
etablerade marinkrigsteorier och den svens-
ka kontexten.

Kuststaten Sverige och dess 
förutsättningar
En kuststat som Sverige bör inneha en ma-
rin kapacitet som bidrar till att undvika 
krig genom två tillvägagångssätt, att skapa 
en avskräckande effekt samt att hävda ter-
ritoriell integritet. Genom att upprätta och 
vidmakthålla ett försvar som har förmåga 
att möta ett väpnat angrepp kan FM och 

dess stridskrafter uppfattas som trovärdi-
ga.7 Sveriges marin behöver rätt resurser i 
tillräcklig kvantitet, som dessutom är väl an-
passad och balanserad utifrån Sveriges uni-
ka kusttopografi. Typiskt för en kuststat är 
att den är liten till medelstor och inte inne-
har en marin styrka som kan mäta sig med 
stormakternas mariner ute till havs, men 
som däremot har kapacitet till sjökontroll 
i anslutning till egen territorialvattengräns 
(TVG) och exklusiva ekonomiska zon (EEZ), 
sett till egen vapenporté.8 Denna sjökon-
troll uppnås genom en anpassad och effek-
tiv kustflotta där rörliga amfibieförband är 
en bidragande komponent inom ramen för 
kustförsvaret. Detta innebär att en kuststat 
som Sverige, med sin unika kust och geo-
grafiska läge, bör effektivisera sina marina 
stridskrafter utifrån egna förutsättningar 
för att verka avskräckande och trovärdigt, 
kopplat till rådande hotbild. Försvaret av 
Gotland bör belysas i särskild ordning och 
avgränsas därför bort ur denna analys.

Geoffrey Till menar att det kan finnas 
flera olika varianter av teorier om kustför-
svar där förutsättningen är att de är effek-
tiva i deras uppsättning av vapen och tek-
nologi. Därmed anpassas teorin för respek-
tive land.9 Vidare hävdar Shang-su Wu att 
den lilla staten på både operativ och nivå 
kan uppnå sjökontroll. Däremot uppstår 
ett dilemma hur den lilla staten ska nyttja 
sina system i sitt försvar, ur ett uthållighets-
perspektiv, avvägt mot en stormakts mer 
kvantitativa resurser.10 Jacob Børresen an-
ser att ett kustförsvar bör vara så balanse-
rat som resurserna tillåter och anpassat efter 
rådande hotbild. En slutsats Børresen drar 
utifrån sin teori är att kuststaten ska skapa 
en egen skräddarsydd marin som är anpas-
sad efter sin operationsmiljö.11 Tolkningen 
är att dessa sjöteoretiker menar att Sverige 
har förutsättningar att lyckas försvara sin 
kust, om en anpassning sker med ett eget 
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effektivt koncept för hur kustförsvaret bäst 
kan genomföras. Detta kan ske både anpas 
till en utpekad angripares kapacitet och för-
måga för att därefter kunna möta och be-
kämpa hotet, men också kopplat till egna 
förutsättningar genom att dra nytta av sin 
unika terräng och målsättningar med striden.

Kustförsvarsoperation
I svenska marinens taktiska reglemente fram-
går att en kustförsvarsoperation syftar till 
att försvara kustområden och hamnar mot 
angrepp i form av amfibieoperationer, spe-
cialoperationer eller terroroperationer.12 För 
att kunna försvara svensk kust behöver ma-
rinen vid behov förneka motståndaren sjö-
kontroll i anslutning till svenskt vatten, dock 
innebär detta att vi inte nödvändigtvis själva 
behöver kunna kontrollera samma område. 
Det handlar om att när situationen så krä-
ver förneka motståndaren handlingsfrihet 
att påverka svensk handelstrafik, svenska 
intressen och skydda nationens säkerhet. 
Oundvikligen kommer marinen att vikta 
sjökontroll och förneka motståndaren sjö-
kontroll i olika grad, i olika områden och 
vid olika tidpunkter.13

Ett kustförsvar kan byggas upp med ett 
antal olika komponenter där strävan är att 
stridande eller stödjande enheter komplette-
rar varandra inom ramen för kombinerade 
vapen. Ingående delar i kustförsvaret kan 
vara olika typer av sjömineringar, ubåtar, 
sjömålsrobot- och torpedbeväpnade fartyg, 
landbaserat flygunderstöd, kustrobotar och 
kustartilleri. Denna kombinerade vapenar-
senal kan sannolikt tillsammans verka effek-
tivt längs kustbandet.14 Genom att balanse-
ra kustförsvaret skapar man synergieffekter 
som gör att den totala effekten blir större än 
summan av dess ingående delar. Motsatsen 
till en balanserad marin är en funktionsspe-
cifik marin, där tonvikt läggs på ett eller flera 

nyckelelement, medan andra mer eller min-
dre helt saknas.15 Det är kombinationen av 
vapenverkan och synergin av densamma som 
ska skapa tröskeleffekt och vara trovärdigt 
utifrån en tänkt motståndarens kapacitet.

De svenska amfibieförbanden
En komponent inom ramen för kustförsvars-
operationer är de svenska amfibieförbanden. 
I dagsläget är amfibiekåren under tillväxt, där 
en bataljon växer till två bataljoner under 
de kommande åren.16 Organisationen inom 
amfibiebataljonen utvecklas med förbättrade 
medeltunga sjömålsrobotar, luftvärnssystem, 
kontrollerbara sjöminor, granatkastare och 
direktriktade vapen som i huvudsak är båt-
monterade. I en nyligen genomförd svensk 
amfibiestudie finns förslaget, att om det finns 
politisk vilja och militära behov, ska marinen 
tillförs ytterligare förband som innebär totalt 
fem olika förbandstyper.17 Tyngdpunkten 
inom amfibiesystemet utgörs av sjörörliga 
amfibiebataljoner, en amfibieledning, likt 
en brigadledning, för att hantera minst tre 
bataljoner (där motivet är att marintaktisk 
chef behöver en extra kompetens och ka-
pacitet att inom ett avgränsat område leda 
flera förband), markrörlig amfibiebataljon 
med medeltunga sjömålsrobotar som hu-
vudsakligt verkanssystem. Utöver dessa för-
band finns förslag om ett fristående kustjä-
garkompani för underrättelseinhämtning 
och bevakningsbåtar för undervattensstrid 
i skärgården.18 Fördelarna med denna ut-
vecklade organisation är enkelheten att byta 
operationsområde, hastigheten i förflyttning 
och tempot i striden tack vare båtmonte-
rade system. Det sistnämnda medger även 
möjligheten till större tekniska system som 
kan verka med längre räckvidder och större 
verkansdelar. Respektive bataljon kommer 
att kunna strida mot luftmål, markmål samt 
sjömål på och under ytan, där prioritet är 
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sjömålsbekämpning mot fientligt landstig-
ningstonnage. En nackdel med de nya batal-
jonerna jämfört med tidigare organisation är 
bortrationaliseringen av två skyttekompanier. 
Dock väger de tillförda vapensystemen upp 
tappet på antalet skyttesoldater, eftersom 
prioritet är att bekämpa sjömål.

Den normerande motståndaren beskrivs 
som vältränad, med tydliga militära mål 
och har tekniskt avancerade förband som 
transporteras med båtar eller fartyg såväl 
som helikopter.19 Detta innebär att det be-
hövs en mer sjörörlig amfibiekår med bätt-
re verkan mot sjö- och luftmål jämfört med 
dagsläget. Amfibiestudien påtalar att ”amfi-
bieförbanden är den enda svenska förbands-
typen som är specialiserad på att bekämpa 
sjömål i ett kustområde eller i skärgård”, 
vilket tydliggörs utifrån dess organisation, 
beväpning och taktik för att bestrida en fient-
lig landstigningsoperation.20 Slutsatser från 
amfibie studien är att närområdets maritima 
operationsmiljö innebär att kustförsvars-
opera tioner kräver rörliga amfibieförband 
i förmågemässig balans.21 Detta påminner 
om Børresens teori om ett balanserat kust-
försvar. Rörliga långräckviddiga vapensystem 
kommer att kompensera för sannolikheten 
att svenska marina förband även i framtiden 
kommer att vara antalsmässigt underlägsna 
en motståndare.

Amfibieförbandens taktiska 
uppträdande
Julian Corbett skrev om flottans koncentra-
tion och spridning. Kortfattat och förenk-
lat kunde man sprida flottan för att till sy-
nes göra den mindre farlig för fienden, men 
också för att undvika avgörande slag, vilka 
annars kunde riskera att resultera i ett ne-
derlag. Samtidigt kunde en koncentrering 
innebära en kraftsamling för att uppnå ett 
avgörande slag.22 Konceptet fleet-in-being 

kan nyttjas som försvar mot marina anfall 
och kan även tillämpas på amfibieförband 
genom spridning av förband längs kustban-
det, men med förmåga att koncentrera sin 
eldkraft.23

Principen om spridning och koncentra-
tion kan med nutidens teknologi och va-
penprestanda beskriva amfibieförbandens 
styrka, där förbandet kan och ska uppträ-
da uppdelat genom spridning i en mängd 
mindre enheter. Eldenheterna fördelas på 
många platser men man behåller samtidigt 
förmågan att koncentrera elden till samma 
målområde. Denna princip innebär att am-
fibieförbanden kan uppnå maximal verkan, 
men samtidigt försvåra för motståndaren 
att slå tillbaka. Således kan spridning och 
koncentration ur detta perspektiv uppnås 
samtidigt. Ian Speller skriver att dagens 
marina förband kan utnyttja teknik för att 
skapa en koncentrerad effekt från spridda 
styrkor, på ett sätt som författarna till den 
klassiska maritima strategin inte kunde ha 
förutsett.24 Däremot är Corbetts princip 
om utövandet av sjömakt och syftet försvar 
mot invasion fortfarande högaktuell, i det 
fall han hävdade att primära mål i en kust-
förvarsoperation var fiendens amfibiestyrka. 
I normala fall var fiendens flotta alltid det 
primära målet.25

Børresen menar att amfibieförbandens 
uppdragsområden är nära och mer direkt 
kopplade till både armén och flygvapnet än 
flottans fartyg.26 Detta är delvis fel, eftersom 
svenska flottan opererar relativt nära egen 
kust jämfört med exempelvis stormakters 
blue water navies, vilka är mer beroende av 
organiskt flygunderstöd för att kunna nytt-
ja förmågan. I en svensk kontext kan, med 
fördel, flygvapnet understödja hela marinen 
inom ramen för en kustförsvarsoperation. 
Däremot skulle ett organiskt flygunderstöd 
underlätta bekämpning, när det kommer 
till effektiv förmåga med kombinerade va-
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pen, också till taktiska och operativa trupp-
transporter, sjukvårdstransport och lättare 
bunkring etc. Denna fördel gör sig gällande 
i en svensk nationell kontext, eftersom be-
fintliga flygbaser på fastlandet kan nyttjas. 
United States Marine Corps (USMC) med 
sin expeditionära förmåga, benämner sin 
organisation som combined arms organi-
sation, vilket innebär att kåren själv inne-
har de förmågor som krävs för att leverera 
effekt med kombinerade vapen.27 Förvisso 
har USMC en betydligt större styrka samt 
annan strategi och vision än Sverige. Dock 
tål konceptet med combined arms organi-
sation att jämföras med en framtida svensk 
amfibiestridsgrupp, som har tillgång till (el-
ler understöds av) operativa resurser inom 
ramen för en kustförsvarsoperation.

En möjlig utökad amfibisk 
förmåga
Børresen nämner att den lilla kuststaten 
inte behöver ett marinflyg, eftersom mari-
nens och flygvapnets har samma geografis-
ka uppdragsområde. Dessutom blir det mer 
kostnadseffektivt för marinen om flygvapnet 
underhåller och omhändertar arbetet med 
de flygande resurserna och understödjer ma-
rinen vid behov.28 Detta påstående är fullt 
rimligt, men kan innebära friktioner när fly-
get ska understödja. Om en framtida svensk 
amfibiestridsgrupp hade eget organisato-
riskt flygunderstöd, i form av spaning- och 
attackflyg, bestyckade med sjömålsrobot, 
kunde eget underrättelseläge och målläge 
bortom horisonten erhållas. Inte minst skulle 
sjömålsstriden förenklas genom att chefen 
för amfibiestridsgruppen, som lyder under 
marintaktisk chef, själv skulle äga och sam-
ordnade sina resurser. Detta utan att vara 
beroende av operativ chefs inriktning och 
prioriteringar eller flygets begränsningar 
att understödja. Amfibiestridsgruppens 

organisatoriska flygunderstöd borde i det 
givna fallet innebära att flygvapnet skapar 
en fast indelning inom egen organisation (uti-
från operativ chefs stående order). Utpekade 
flygdivisioner blir tilldelade uppgifter i kust-
försvarsoperationer, där samträning ska ge-
nomföras regelbundet med samma divisioner, 
tillsammans med amfibieförbanden och dess 
Forward Air Controllers (FAC).

Ett annat komplement är helikoptrar och 
tiltrotorflygplan (t ex V-22 Osprey), som 
kunde bidra till ökad rörlighet och snab-
bare förflyttningar av trupp och materiel 
m m. Däremot har dessa farkoster sämre 
kapacitet än ”spetsflyg” kopplat till ver-
kan.29 Frågan är om tillförda system av den 
sorten skulle påverka effekten märkbart på 
uppgiftens lösande.

Enligt Børresen ska kustmarinens koncept 
baseras på begreppet balans, där fasta och 
rörliga komponenter kompletterar varandra. 
Amfibieförband skulle i detta sammanhang 
lösa den primära uppgiften att försvara 
mot invasion från havet, d v s hindra eller 
fördröja en fientlig landstigningsoperation, 
vilket överensstämmer med svenska mari-
nens taktik. Som en sekundär uppgift menar 
Børresen att kustartilleriet (i en svensk kon-
text amfibieförbanden) ska bidra till förne-
kande av sjökontroll, beroende på förban-
dens vapenprestanda. Med hjälp av kombi-
nerade vapen från svensk sida tvingas fienden 
koncentrera och riskera sina styrkor för att 
lyckas, eller för den delen bli avskräckt och 
därmed undvika strid.30 Tillsammans med 
attackflyg beväpnat med sjömålsrobot kan 
bekämpning genomföras mot fienden om 
och när koncentration sker.

Marinen med dess amfibieförband ska 
kunna hantera många uppgifter och inte 
enbart en kustförsvarsoperation. Dock ska 
organisationen vara dimensionerad för att 
möta ett väpnat angrepp, vilket kan förenk-
la arbetet med taktiska målsättningar (för 
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marinchefen). Genom att chefen för amfi-
biestridsgruppen blir tilldelad uppgiften att 
samordna den gemensamma sjömålsstriden, 
inom ett geografiskt område i en kustförsvars-
operation, blir den samme taktiskt befäl (ut-
övar TACOM). För att man ska lyckas med 
denna uppgift krävs inte bara en större styrka, 
utan även fler och mer potenta vapensystem 
och interoperabla ledningssystem inom ma-
rinen. Jämfört med dagens organisation där 
uppgiften mer eller mindre kräver en tillfäl-
lig stridsindelning, skulle amfibiekåren äga 
(organiskt) de verktyg som krävs för att på 
ett effektivt sätt lösa striden i kustområdet. 
Detta kan jämföras med att operativ ledning 
ska samordna, avdela resurser och utse un-
derstödd chef.31

För kuststater med begränsade resurser 
att försvara intilliggande territorialvatten 
kan långskjutande vapensystem utgöra en 
tillräcklig förmåga för att förneka en mot-
ståndare sjökontroll. Med kompletterande 
system som marinflyg, UAV-system, Over 
The Horizon (OTH) radar etc, kan effek-
ten optimeras.32 Införandet av landbasera-
de, rörliga medeltunga sjömålsrobotar med 
relativt lång räckvidd kan skapa en helt ny 
dynamik och en fördelaktig effekt för mari-
nen och amfibieförbanden. Det skulle inne-
bära att striden kunde gå från en defensiv 
inriktning och att man istället kunde skapa 
förmågan till att försvara defensivt med of-
fensiva inslag på ett mer fördelaktigt sätt.

Medeltunga sjömålsrobotar kan hota fient-
liga amfibiska fartyg, exempelvis av typen 
Ivan Gren, bortom horisonten. Denna ka-
pacitet är en viktig fördel i en kustförsvars-
operation. Dess rörlighet och flexibilitet 
skapar fördelar med att kunna omgruppera 
längs Sveriges kust, där de behövs. Skyddet 
utgörs av rörligheten och omgrupperingar, 
vilket försvårar kartläggning och därmed 
undviks sabotage och förbekämpning etc. 
Däremot är de landbaserade systemen bero-

ende av vägar och ett rikt vägnät, vilket kan 
vara utmanande i skärgårdsterräng, för att 
kunna genomföra snabba omgrupperingar. 
En lösning är att gruppera längre in i landet, 
vilket dock skulle korta ned vapenräckvid-
den över havet.

För att man ska erhålla måldata och se 
bortom horisonten kan antingen flygstrids-
krafterna, kustradar eller förmågor inom 
rymdarenan inhämta och delge underrättelser. 
För att komplettera dessa system kan tak-
tiska UAV-system tillföras amfibieförbanden. 
Genom övervakning kan måldata inhämtas 
på djupet av stridsfältet och skapa under-
lag för sjömålsstriden. Tack vare systemens 
uthållighet kan övervakning ske under lång 
tid och övervaka stora ytor, utan att mari-
nen behöver riskera fartyg ute till havs för 
att lösa samma uppgift.33

Sammanfattning
Med en amfibiestridsgrupp bestående av mor-
gondagens amfibiebataljoner, som även till-
förs effektiva system för inmätning och ver-
kan, kan behovet av marintaktiskt och ope-
rativt understöd nedgå. Amfibiestridsgruppen 
skulle i en kustförsvarsoperation kapacitets- 
och förmågemässigt, kunna hindra en fient-
lig landstigningsoperation utan externt stöd 
(med vissa undantag). Viktiga vapensystem 
som kommer att erfordras är medeltunga 
sjömålsrobotar, land- såväl som sjöbaserade. 
En tillförsel av dessa system skulle innebära 
att ytstridsfartyg inom flottan kunde frigö-
ras för alternativa uppgifter. Däremot skulle 
andra resurser inom marinen behövas i en 
kustförsvarsoperation, såsom ubåtar, min- 
och minröjningsfartyg etc.

För egna underrättelser är taktisk UAV, 
med god uthållighet för kontinuerlig över-
vakning och målinmätning, ett lämpligt 
system. Dock är systemet relativt stort och 
långsamt, vilket gör det sårbart och ökar 
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risken för att det ska bli bekämpat, kanske 
när det behövs som mest (vid ett väpnat an-
grepp). Det kommer även i fortsättningen 
att behövas flygunderstöd till kustförsvaret. 
Det är rimligt att detta understöd även i fort-
sättningen kommer att utgå från flygvapnet, 
vilket innebär samordning från operativ nivå 
med risk för ledningsfriktioner. Fördelarna 
med att en taktisk chef själv äger sina resur-
ser innebär att chefen för amfibiestridsgrup-
pen har bättre kontroll att samordna striden 
i tilldelat uppdragsområde för kustförsvars-
operationen. Följden blir också en underlät-
tad operativ ledning. Härvid kan nämnas 
(inom ramen för svensk operationskonst) 
att manövertänkandet blir enklare, genom 
ett snabbare agerande i uppkomna situatio-
ner och där initiativ kan skapa ett överläge 
mot motståndaren. Vidare kan den orga-
nisatoriska och teknologiska flexibiliteten 
balanseras bättre genom flertalet innebo-
ende funktioner och med vapensystemens 
mångsidighet.34

Meir Finkel menar att kännetecken på en 
flexibel militär organisation är balans mellan 
enheter och vapen (inklusive vapenmång-

fald), som ska svara upp på grundläggande 
operativa problem och utifrån vapnens tek-
niska mångsidighet.35 Systemen kommer att 
vara väl integrerade sinsemellan, vilket inte 
är en självklarhet i dagens operativa kontext. 
Integreringen påskyndar besluts- och ver-
kansprocessen. I doktrin för gemensamma 
operationer framgår att ”förberedda uppdrag 
möjliggör för stridskrafterna att genomfö-
ra operationer även vid ledningsbortfall”.36 
Men vad sker när svenska förband agerar i 
efterhand och uppdragen inte är förberedda? 
I sådana situationer finns det klara fördelar 
med att taktiska målsättningar kan uppnås 
med internt understöd inom amfibiestrids-
gruppen, utan beroende av andra stridskrafter 
för att lyckas med kustförsvarsoperationen.

En framtida amfibiestridsgrupp bör ses 
som en viktig komponent i marinen och FM, 
där vi alla tillsammans (i en allomfattande 
ansats) kommer att behövas för att lyckas 
försvara vårt land mot ett väpnat angrepp.

Författaren är major i amfibiekåren och har 
bland annat erfarenhet inom underrättelse-
tjänst och förbandsledning.



analys & perspektiv

155

1. Marintaktiska kommandot: Kustförsvar. Från 
kustbefästningar till amfibiekår, Ekblad & co, 
Västervik 2020, s 308.

2. Försvarsmakten: Slutredovisning av Försvars
maktens perspektivstudie 2016–2018, Stock-
holm 2018.

3. Larsson, Anders: ”Taktik med marina stridskraf-
ter” i Eliasson, Per och Ericson Wolke, Lars (red): 
Mellan Neva och Nordsjön: Förutsättningar 
att genomföra väpnad strid i Östersjöområdet, 
Nordic Academic Press, Lund 2021, s 141.

4. Ibid, s 141.
5. Försvarsmakten: TRM 1(A) Taktikreglemente 

för marinstridskrafterna, Stockholm 2010, 01-
17.

6. Försvarsmakten: Amfibiebataljon 2030; tak
tisk idé och organisation, Stockholm 2019.

7. Børresen, Jacob: ”The seapower of the coastal 
state”, The Journal of Strategic Studies, vol 17, 
nr 1 1994, s 156.

8. Ibid, s 149.
9. Till, Geoffrey: Seapower – A guide for the twen

tyfirst century, 4. uppl, Routledge, New York 
2018, s 96.

10. Wu, Shang-su: ”The Development of Vietnam’s 
Sea-Denial Strategy”, Naval War College Re
view, vol 70, nr 1, art 7, 2017, s 158.

11. Op cit, Till, Geoffrey, se not 9.
12. Op cit, Försvarsmakten, se not 5, 03-12.
13. Speller, Ian: Understanding Naval Warfare, 2. 

uppl, Routledge, New York 2019, s 118.
14. Ibid, s 121.
15. Op cit, Børresen, Jacob, se not 7, s 158.

16. Proposition 2020/21:30: Totalförsvaret 2021–
2025, s 104.

17. Försvarsmakten: Amfibiebataljon 2030; tak
tisk idé och organisation, s 1.

18. Ibid, s 1.
19. Ibid, s 3.
20. Ibid, s 3.
21. Ibid, s 1.
22. Corbett, Julian S: Some principles of maritime 

strategy, The Naval & Military Press, Uckfield 
2009, s 114-115.

23. Widén, Jerker: Theorist of Maritime Strategy: Sir 
Julian Corbett and his Contribution to Military 
and Naval Thought, Ashgate Publishing Limited, 
Farnham 2012, s 130.

24. Op cit, Speller, Ian, se not 13, s 130.
25. Op cit, Widén, Jerker, se not 23, s 138.
26. Op cit, Børresen, Jacob, se not 7, s 150.
27. Department of the Navy: Marine corps Vision 

and Strategy 2025, Createspace Independent 
Publishing Platform, USA 2015, s 8.

28. Op cit, Børresen, Jacob, se not 7, s 151.
29. Wu, Shang-su: ”The modern naval fortress: an 

additional sea denial option for coastal states”, 
Defence Studies, vol 18, nr 1 2018, s 81.

30. Op cit, Børresen, Jacob, se not 7, s 160-161.
31. Försvarsmakten: Doktrin för gemensamma ope

rationer – DGO20, Stockholm 2016, s 101.
32. Op cit, Wu, Shang-su, se not 29.
33. Op cit, Speller, Ian, se not 13, s 197.
34. Op cit, Försvarsmakten, se not 31, s 33.
35. Finkel, Meir: On Flexibility, Stanford, Stanford 

University Press, CA 2011, s 73.
36. Op cit, Försvarsmakten, se not 31, s 66.

Noter


