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HANDLINGAR

Redan tidigare har avd II i semi-
narieform behandlat frågan om 
sjötransporter.1 Sammantaget ger 

de båda seminarierna en bra bild över vårt 
samhälles beroende av transporterna och 
de problem som kan uppstå om de störs. 
Medverkan har skett från Kommerskol-
legium, Svenskt Näringsliv, Tullverket, 
Rederinäringen och Försvarsmakten.

Nedanstående är dock inte något referat 
utan mer av en syntes och en analys av 
situationen. Eftersom bedömningar kring 
hotbilden är avgörande så ägnar jag huvud-
delen av redovisningen åt detta. 

Vårt beroende av transporter
Både Kommerskollegium och Svenskt Nä-
ringsliv säger att transporterna i bokstavlig 
mening är livsviktiga för landet. Över 90% 
av de gränsöverskridande transporterna 
gick (enligt statistik från 1996) på köl – an-
tingen direkt i lastfartyg eller på färjeburna 
lastbilar. Samhället är också helt beroende 

Årlig redovisning 2005 i Kungl Krigsvetenskapsakademien avd II 
och Kungl Örlogsmannasällskapet den 13 april 2005 av kommendör  
1. gr Emil Svensson 

Säkra sjötransporter – en fråga om överlevnad 
för vårt samhälle, för världshandeln och det 
internationella samarbetet?

 

av transporterna. Enligt en studie av IUI 
(Industrins Utredningsinstitut) kommer 
mer än 50% av industriproduktionen att 
stoppas inom två veckor om tillförseln av 
importvaror avbryts. Ca 15% av produk-
tionen stannar direkt efter ett eventuellt 
importstopp. 

Enligt Svenskt Näringsliv kommer 
detta beroende att öka. Transportbehovet 
kommer att öka med ca 50% under de 
närmaste 25 åren. Behovet att rationa-
lisera transportsektorn är också högre 
i Sverige än i övriga EU, beroende på 
de långa avstånden till centrala Europa. 
Punktlighet och tillgänglighet kommer 
att vara avgörande faktorer inom sektorn. 
Infrastrukturen måste utvecklas till att vara 
av världsklass. För hamnarna innebär detta 
att man måste peka ut vissa hamnregioner 
(Göteborg, Stockholm, Örestad) och ge 
dessa en särställning.

Slutsatserna är givna. Vårt beroende av 
tillförlitliga transporter kommer att öka. 

1  Maritim säkerhet – nu och i framtiden. Ett symposium arrangerat av Kungl Krigsvetenskapsakademien 
och Kungl Örlogsmannasällskapet ISBN91-631-4074-8, Stockholm 2003.



15

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT        

5-20055-2005

HANDLINGAR
Hamnkapaciteten kommer sannolikt att 
koncentreras än mer, och då skall man 
komma ihåg att redan idag står Göteborgs 
hamn för närmare 70% av container-
transporterna.

Finns det något hot mot vårt 
beroende av transporter? 
Om vi då först har konstaterat att vårt 
samhälle är extremt beroende av att sjö-
transporterna fungerar så kommer nästa 
fråga: Finns det någon reell hotbild mot 
dessa? 

Hotbild låter naturligtvis alarmistiskt och 
ställer en naturlig motfråga om sannolik-
heter. Det är naturligtvis helt relevant och 
viktigt men inte helt lättbesvarat. Under det 
kalla kriget försvårades situationen av att 
de som verkligen hotade eftersträvade att 
dölja sina avsikter. Idag måste man dess-
utom ta hänsyn till den motsatta bilden: har 
de som öppet hotar verkligen reell förmåga 
att genomföra sina avsikter? Som vanligt 
kvarstår problemet att man måste tolka 
även svaga signaler, vilket ökar risken för 
felbedömningar. 

Situationen förbättras inte av att män-
niskor och organisationer vanligtvis hatar 
förändringar. Förändringar kan innebära 
inskränkningar i en fastställd plan och 
upplevs därför som obehagliga. Då är det 
enklare att göra som (egentligen den felak-
tigt beskrivna) strutsen – gömma huvudet i 
sanden. Det finns alltså icke-rationella skäl 
för att inte vilja erkänna nya hot.

Människor har också tidigare gjort – och 
gör fortfarande – en rad felbedömningar. 
Välkända exempel är ju Chamberlain 
1938, Norge 1940, Sovjetunionens upplös-

ning på 1990-talet och senast frågan om 
Iraks massförstörelsevapen 

I Sverige förefaller det också som att 
pengaramarna är styrande. Det verkar 
farligare att överskrida den fastställda 
ekonomiska ramen än att vara handlings-
förlamad när Tsunamin kommer.

Jag tänker inte nu ta upp frågan om 
möjliga supermaktskonflikter om t ex Tai-
wan eller energitillgångar. Inte heller om 
spridningen av kärnvapen till Nordkorea 
och Iran eller om den instabila situationen 
i f d Sovjetunionen med tyngdpunkt i dess 
sydöstra del. Man får väl hoppas att dessa 
möjliga framtida mer konventionella hot 
behandlas på ett seriöst sätt både inom 
Sverige och inom världssamfundet. Det är 
dock intressant att konstatera att samtliga 
dessa scenarier har tagits upp som reella hot 
av bl a Hans Blix på ett seminarium i år.

Jag skall begränsa mig till det hot som 
redan finns i form av terrorverksamhet. 
Är det rimligt att det fortsätter, och kan 
det utvecklas till att bli ett hot även mot 
vårt land? 

Fakta som jag kommer att presentera 
kommer i huvudsak från två källor: Loretta 
Napoleoni från London School of Econo-
mics och tidigare IMF respektive ett un-
derlag från ISEAS (Institute of Southeast 
Asian Studies), ett forskningsinstitut som 
behandlar ekonomiska, strategiskpolitiska 
och socialkulturella frågor i regionen. 

Vad gäller beteendemönster lutar jag 
mig dessutom i viss mån mot experterna 
Jan Hjärpe och Ingmar Karlsson. Samtliga 
källor bedöms av internationell och svensk 
expertis vara seriösa. 
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Förutsättningen för att bedriva terror-
verksamhet är att det finns pengar, villiga 
individer samt någon form av idé.

Pengar var tidigare inget problem. Spän-
ningen mellan supermakterna under det 
kalla kriget innebar betydande pengatillför-
sel även till de mest aparta grupperingarna 
– bara de bekämpade huvudmotståndaren. 
Amerikanska pengar gick faktiskt indirekt 
till talibanerna med den fromma förhopp-
ningen att dessa skulle bidra till att göra 
Afghanistan till ett nytt Saudiarabien. Fö-
retagspengar gick till samma organisation 
för att säkerställa en oljeledning genom 
Afghanistan. Amerikanska Stinger-robotar 
gick till Tjetjenien via Pakistan. Sovjetiska 
pengar gick till motsvarande antiamerikan-
ska organisationer världen över.

Det är dyrt att ha aktiva anhängare eller 
legosoldater – även i utvecklingsländer. 

Exempelvis så kostar enligt Loretta 
Napoleoni:

En röda-brigadmedlem   15000 USD/år
En afghankrigare  250 USD/mån 
+ fri mat och cigaretter
En palestinsk självmordsbombare 
- bomben                                5 USD
- transporter                        150 USD
- ersättn till familjen       30 000 USD +  
   pilgrimsfärd till Mecka
WTC-attentatet     500 000 USD +  
19 man

Problemet nu för potentiella terrorister är 
att supermaktsbidragen minskat kraftigt. 
Lösningen för terroristerna kan finnas i 
samarbete inom ramen för normalt krimi-
nella handlingar (narkotikahandel, traf-
ficking, ”försäkringspremier”).

De flesta bedömare anser nu också att 
terrorism och kriminalitet närmar sig var-
andra. Det öppnar finansieringsmöjligheter 
inom ramen för betydande belopp. Brutto-
kriminalprodukten ”BKB”  är 600–1 500 
miljarder USD /år – mer än Storbritanniens 
BNP.

Rent pengabistånd från stater och insam-
lingar från likasinnade är naturligtvis också 
en viss inkomstkälla. Även i Sverige har ju 
sådan verksamhet konstaterats.

Finns det då villiga individer? Enligt 
vissa bedömningar så fanns det kanske 
upp till 80 000 utbildade krigare när super-
maktsstödet försvann. Dessa individer blev 
därmed i princip ”arbetslösa” men tyvärr 
också med begränsade möjligheter till en 
annan arbetsmarknad. Kanske upp till ca 
5 000 bildar en hård kärna där kampen har 
blivit den enda livsstilen.

Det är också välkänt att repressalier ska-
par nya rekryter. Trots denna välkändhet så 
har betydande misstag av repressaliekarak-
tär begåtts i bl a Tjetjenien och Irak.

Finns det då slutligen någon form av idé? 
Det är svårt att bedöma företeelser som 
baseras på religiös övertygelse. Vanliga 
människor fattar inte hur någon form av 
bibeltolkning kan driva en människa till 
mord på det sättet som skedde i Knutby. 
Vi har nyligen förvånats över en amerik-
ansk pastor som i sin tolkning av Bibeln 
tydligen förutsätter att Gud skall förgöra 
Sverige som land.

Det är tydligen lika möjligt att vantolka 
Koranen på ett sätt som rättfärdigar självmords-
bombare eller annan terrorverksamhet.
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Situationen förvärras genom att det 
finns interna problem i stora delar av 
den muslimska världen. Närmast gigan-
tiska klasskillnader finns mellan ett fåtal 
makthavare och huvuddelen av folket. 
Detta skapar grogrund för förväntningar 
på politiska förändringar. En generellt sett 
låg utbildningsnivå möjliggör extrema 
tolkningar av religionen, som sedan blir 
en pådrivande faktor. 

Det förtjänar att påpekas att om bara en 
promille av befolkningen i den muslimska 
världen sätter tilltro till sådana resonemang 
innebär det en rekryteringsbas på nästan en 
och en halv miljon människor.

Islamexperten Ingmar Karlsson från UD 
beskriver situationen på följande sätt: 

Den internationella islamiska terrorismen 
har skiftat från att vara statsunderstödd 
till att bli övernationell och avterritorial-
iserad. Istället består den nu av radikala 
rörelser som motsätter sig nationalstats-
tanken och som drömmer om att återupp-
rätta ”Umma”, det idealiserade islamska 
samhälle som fanns på profetens tid.

Han fortsätter beskrivningen med att dessa 
rörelser ser sig själva som muslimer och 
inte som medborgare i en särskild stat. Till 
sin hjälp har de radikala ofta outbildade 
mullor som söker frammana en absolut 
avgränsning mot både västvärlden och 
egna regimer. De predikar också samman-
svärjningsteorier. De islamska samhällena 
är enligt dessa teorier schackpjäser i dessa 
regimers geopolitiska spel. Genom att ac-
ceptera de västerländska samhällenas krav 
på jämställdhet samt genom förekomsten 
av prostitution, aids, kriminalitet, porno-

grafi, droger och allmän dekadens skall 
enligt dessa sammansvärjningsteorier 
de islamska samhällena undermineras 
inifrån. 

Det är möjligen detta som attraherar 
även högt utbildade individer, något 
som annars är förvånande. Terrorister är 
numera ofta välutbildade med examina 
från västliga universitet, ofta uppväxta i 
utvandrarfamiljer som flyttat från land till 
land. De använder två språk, arabiska och 
engelska. London har blivit nyfundamen-
talismens Mecka. 

Om målet är en ideal islamisk statsbild-
ning samt att motverka den upplevda sam-
mansvärjningen, så är medlen skiftande 
och svåra att förutse.

En liten ledning kan man få via Internet. 
Efter bomben i Madrid 2004 distribuerade 
al-Qaida exempelvis en ny terrormanual 
på nätet.

Där står bl a följande: 
Attentat i städer är en typ av militär 
diplomati… Denna typ av attack skrivs 
ofta i blod, pryds med kroppsdelar och 
parfymeras med krut.
   Ett av Al-Qaidas främsta mål är att 
tillintetgöra västländernas ekonomi Syf-
tet är ”att rubba den stabilitet som krävs 
för att den ekonomiska sektorn skall 
utvecklas”.
   Ett annat syfte är att förmå eller tvinga 
utländskt kapital att dra sig ur den lokala 
marknaden….Ett exempel är att hela den 
europeiska ekonomin blev lidande som en 
följd av de välsignade attackerna i Madrid. 
Detta var ett dubbelt slag mot korsfarar-
ekonomiernas regeringar, judarnas och 
avfällingarnas.
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Om man bortser från de för oss frånstö-
tande ordvalen så kan man konstatera att 
hoten har en betydande ekonomisk profil. 
Genom att störa den ekonomiska utveck-
lingen vill man splittra västvärlden. Om 
man ser på debatten i omvärlden med krav 
på olika typer av tillbakadragande från t ex 
Irak så förefaller det vara en framgångsrik 
strategi. 

Slutsatsen blir att det finns en idé, det 
finns medlemmar och det finns pengar. 
Enligt de angivna målen med terrorverk-
samheten så finns det därmed ett uttalat 
hot mot det västerländska sättet att leva 
och den ekonomi som bygger upp detta 
levnadssätt. Man har visat att man kan 
tänka någorlunda rationellt. Blandat med 
detta mer rationella tankesätt så finns det 
också en ”mördarmentalitet” som visserli-
gen är skrämmande men som inte påverkar 
den ekonomiska stabiliteten i någon högre 
grad. Den bidrar dock i allra högsta grad till 
folkliga krav på ”icke-inblandning” i kon-
flikter. Den utsår också misstänksamhet 
mellan olika folkgrupper, något som också 
kan vara ett syfte med verksamheten. 

Är då haven en fredad sektor?
Finns det alltså även ett hot mot den ma-
ritima sektorn – en sektor som är själva 
livsnerven i vår ekonomiska utveckling?

Vi kan väl börja med att titta på vad som 
har hänt inom den sektorn hittills.

Terroristerna har utnyttjat fartyg för 
transporter av materiel och personal. Det är 
också naturligt eftersom sprängmedel kan 
vara svårt att transportera på annat sätt.

Det finns ännu inga kända händelser 

med större fartyg som lastade med farlig 
last kan gå in i en trafikerad hamn och 
fungera som någon form av ”självmords-
bombare”.

En obehaglig och tankeväckande hän-
delse med en kemitanker är det som hände 
i mars 2003 i indonesiska farvatten. Enligt 
vissa uppgifter bordade ett piratgäng 
fartyget och höll det under ca en timme 
medan de styrde fartyget och ändrade 
fart. Därefter lämnade de fartyget men 
tog med sig kaptenen och förstestyrman. 
Dessa har sedermera inte avhörts. Enligt 
andra uppgifter så skedde inte det särskilda 
manövrerandet.

Ammoniumnitrat fraktas över haven 
i stora mängder. Bara OECD och USA 
importerade över 1,6 miljoner ton år 2000. 
Ammoniumnitrat har använts vid många 
terrorattacker och även förorsakat olyckor, 
varav den mest kända är förstörelsen i 
Texas City 1947 då två lastade fartyg 
exploderade.

I Indonesien som ju hyser vissa funda-
mentalistiska grupper, utnyttjas mycket 
ammoniumnitrat. Enligt uppgift försvinner 
också så stora mängder som 10 000 ton 
årligen. En del av detta sägs användas för 
illegal jakt och fiske.

Fartyg har också varit mål.
I oktober 2000 attackerades den amerik-

anska jagaren USS Cole i Aden. Attacken 
utfördes av en liten båt lastad med 250 kg 
sprängämne. Amerikanarna förlorade 17 
man i döda och åsamkades ca 250 milj 
USD i reparationskostnader.

I januari 2000 hade ett försök gjorts 
att attackera USS The Sullivans i Aden. 
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Då misslyckades försöket i och med att 
sprängbåten sjönk.

Oljetankern Limburg attackerades i ok-
tober 2002 av en sprängbåt utanför Jemen. 
Al-Qaida tog på sig ansvaret. Tankern fat-
tade eld och en av besättningen omkom. 
Det blev dock ingen totalförlust. Av lasten 
på bara ca 70 000 kubikmeter olja läckte 
ca 15 000 kubikmeter ut.

Tre saudiska medborgare arresterades 
i Marocko i maj/juni 2002. De hade 
till uppgift att med sprängbåtar anfalla 
amerikanska och brittiska örlogsfartyg i 
Gibraltarsund. 
   
Sent under 2002 avslöjades i Nederlän-
derna en händelse som skulle kunna vara 
inledningen till ett betydligt farligare hot. 
Det visade sig att en misstänkt irakisk 
terrorist hade utbildat sig till dykare och 
dessutom till dykinstruktör. Han var dock 
endast en av 50-150 muslimska män som 
genomgått dykarkurser i Eindhoven. Vid 
den senare detaljgenomgången avslöjades 
att flera av dykareleverna var misstänkta 
islamiska extremister. Ett par av dem har 
senare blivit arresterade i sällskap med 
identifierade terrorister.

Detta öppnar för ett undervattenshot som 
i alla fall jag anser vara logiskt. Däremot är 
kanske inte dykare som skall fästa sugmi-
nor på fartyg inne i en hamn det mest san-
nolika hotet. Det är svårt även för erfarna 
dykare – än svårare för korttidsutbildade. 
Ett avsevärt bättre alternativ är att utnyttja 
andra undervattensmedel – i första hand 
kanske sjöminor.

Några enstaka namngivna grupper har 

enligt ISEAS försökt att anskaffa miniubå-
tar. Om de har fått någon framgång framgår 
inte. Försöket är dock inte något konstigt. 
Knarkmaffian i ett sydamerikanskt land 
har också insett fördelarna med undervat-
tenstransporter. De miniubåtar vi talar om 
är ju heller inga tekniska underverk.

Problemet för en försvarare är att under-
vattensmiljön är så besvärlig. En sprängbåt 
är relativt lätt att upptäcka och kan bekäm-
pas framgångsrikt även med finkalibriga 
vapen. Skall man möta ett undervattenshot 
så krävs det istället specialresurser med 
högt utbildad personal. Kostnads-effektba-
lansen blir ogynnsam för försvararen och 
därför gynnsam för angriparen.

En klok taktikförändring för blivande 
terrorister är alltså att inte bara gå under 
jord utan också gå under vatten. Det är en-
kelt, effektivt och kräver inte det ultimata 
offret från den som utför arbetet. Minor och 
andra undervattenshjälpmedel är dessutom 
enkla att få tag i och enkla att hantera. 

I avsikt att pröva om ett sådant hot skulle 
vara verkningsfullt ställde jag en fråga 
till en aktiv redarrepresentant med ca 200 
fartyg i trafik. Svaret blev följande:

Större problem är om man skulle fysiskt 
spärra någon av sunden eller Panama-
Suez. En enda mina i Malacka [-sundet] 
eller utanför Aden så hade vi inte vågat gå 
in.  Då skulle all shipping stanna, i säg 1-2 
veckor, och då skulle avbrottet få sådan 
volym att tillverkning/försäljning kunna 
påverkas och därmed världsekonomin. I 
flera expanderande marknader har våra 
kunder varulager som är mindre än 1 
vecka. Därför erbjuder vi våra kunder, 
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i t ex USA, 35 seglingar i månader från 
Asien, det betyder att de kan, i många 
fall, välja mellan förmiddagsavgången 
eller eftermiddagsavgången.  Så syste-
matiska förseningar eller störningar av 
hela transportflödet får väldigt snabbt 
stor effekt….

Mot bakgrund av ovanstående kan därför 
en klok strategi för terrorister bli:

Följ al-Qaidas order att försöka skapa 
kaos i västerlandets ekonomier
Slå emot fartyg – främst tankers – i 
hamnar och trånga farleder
 Utnyttja många medel men koncentr-
era insatsen mot undervattensmedel
Kom ihåg det behövs bara ett fåtal 
verkliga minor + ett uttalande om att 
insatsen är avsevärt större. Resten 
sköter massmedierna om.

•

•

•

•

---
Innan jag fortsätter måste jag nu framhålla 
att jag inte tror att några tusen terrorister 
kommer att förorsaka att världens ekono-
mier störtar samman även om de följer 
den klokaste strategin. Det är nog ändå 
så att de kommer att ställa till med bety-
dande oreda under relativt lång tid. Om 
omvärlden inte har erforderliga resurser 
att snabbt neutralisera hotet så kommer i 
alla fall terroristernas förhandlingsposition 
att ha förbättrats avsevärt. Deras möjlighet 
att påverka eller överta makten från svaga 
regimer kan utökas vilket i sin tur innebär 
en förbättrad maktbas inför nya steg. 

Gör någon något åt detta?
Är det då någon som har reagerat inför 
hotet? Jo NATO har tydligen insett risken 

för följderna av maritim terror och vidtagit 
en rad åtgärder av direkt operativ karaktär. 
Inom operationen ”Active Endeavour” 
genomfördes således en rad aktiva åtgärder 
i Medelhavet. Både övervakning, eskor-
tering och minröjning har genomförts. 
Avsikten har varit att skydda sjöfarten och 
hindra terroristerna att utnyttja fartygs-
transporter. Motsvarande verksamhet har 
också genomförts i Indiska oceanen.

Om nu västländerna har insett betydel-
sen av sjötransporter för den ekonomiska 
utvecklingen, hur är det här hemma? Eller 
gäller inte hotet oss?

Indirekt kan vi naturligtvis alltid beröras. 
Om hamnen i Rotterdam stängs eller några 
andra farledsförträngningar blockeras så 
kommer naturligtvis balansen rubbas även 
för vår varutillförsel. Konsekvenserna kan 
bli betydande. Men kan vi beröras även di-
rekt? Riskerar vi att inloppet till Göteborg 
eller Brofjorden mineras eller att hamnarna 
skadas genom terrorverksamhet?

Intuitivt tycker vi att det är en onyanse-
rad fråga. Det är väl ingen som vill skada 
det fredliga Sverige. Problemet är då att 
vårt lika fredliga nordiska grannland Dan-
mark just nu allvarligt oroas över risken för 
terrorattentat i Köpenhamn. Danmark har 
ådragit sig fundamentalisternas misshag 
genom att stödja USA i Irak-konflikten. 
Samma misshag kan naturligtvis drabba 
andra länder som deltar i internationellt 
styrda konflikthanteringar.

Tyvärr gäller därför nog inte tesen att 
Sverige försvaras bäst genom internatio-
nella insatser långt hemifrån. Hotbilden 
har än en gång anpassat sig till sin verk-
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lighet och vi måste i vår tur anpassa oss 
efter det.

Jag tror alltså att det blir väldigt svårt 
att övertyga svenska folket om att skicka 
trupp till X-land om det samtidigt innebär 
att människorna här hemma skall känna 
oro för sin egen försörjning eller säkerhet. 
Samtidigt är det naturligtvis lika omöjligt 
att Sverige som nation skulle vara fritt 
från ansvar att bidra till internationell 
krishantering.

Nej, tyvärr för vissa beslutsfattare så 
innebär nog utvecklingen att den interna-
tionella profil som vi nu går emot kräver en 
ordentlig gard här hemma. Befolkningen 
måste vara övertygad om att – för att ta 
exemplet från ämnet för detta föredrag 
– hot mot sjöfarten, hamnar och farleder 
kan mötas effektivt. Samtidigt måste na-
turligtvis hot mot andra samhällsviktiga 
funktioner också kunna bemästras. Annars 
är nog risken stor för att det ganska snart 
kommer starka krav på ”icke-deltagande” 
eller på att ta hem eventuellt insatta för-
band. En sådan utveckling skulle vara 
förödande för trovärdigheten.

Slutsatsen blir därmed att vi nog måste 
ändra målbilden igen. Våra insatsförband 
måste i första hand kunna skydda samhäl-
let mot relevanta hot både nu och i fram-
tiden. Våra internationella insatser måste 
ske inom ramen för dessa insatsförband 
men med samtidigt bibehållande av en 
tillräcklig beredskap här hemma. En sådan 
handlingsväg kan också ha den fördelen 
att det kanske blir möjligt att möta en 
framtida situation som dagens bedömare 
inte har förutsett.  

En sådan kursändring är nog nödvändig 
för framtiden. Jag vill dock som slutord 
påpeka att jag därmed inte förespråkar 
en återgång till gamla strukturer och 
handlingssätt. Den nya situationen är så 
mycket annorlunda och kommer att kräva 
andra lösningar. Samarbete inom landet 
samt med andra länder kan också skapa 
förutsättningar för kostnadseffektiva lös-
ningar där varje land kan bidra med sina 
specialiteter. Jag har i och för sig förslag 
även om detta men det är inte ämnet för 
denna föredragning.

   



22

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT      

5-2005
5-2005

Summary

Securing Seaborne Trade  –  A  Prerequisite for Our Survival, 
for World Trade and for  International Co-operation

Annual Report 2005, Presented to the Royal Swedish Academy of War Sciences,  
Naval Section, on  13th April  2005  by Commodore Emil Svensson 

The al Qaeda terrorist network has an 
expressed aim to ruin the economy of the 
Western World. Seaborne trade plays a key 
role in the world´s economic life. In fact, 
shipping is the very heart of global trade 
Ships have already become targets, but 
not yet in a decisive attack on shipping. 
However, there seems to be a growing 
sophistication of terrorist sea capabilities. 
According to the Institute of South-East 
Asian Studies, some groups are develop-
ing underwater diving capabilities. A few 
have even attempted to acquire midget 
submarines. 

Our Swedish society is extremely vulne-
rable to disruptions of the sea lanes. Most 
Swedish trade – about 90 per cent of the 
total volume – is carried by sea. A disrup-

tion of the sea lanes would in a short time 
paralyze Sweden. According to Swedish 
authorities this vulnerability will increase 
in the future because of the demands for  
rationalization measures .

Sweden is of course not the main target 
for terrorist attacks. However, the situation 
can rapidly change. Sweden is a strong 
supporter of the UN and is part of the Euro-
pean Union and has several times been en-
gaged in peacekeeping operations abroad.  
Because of that, Sweden must realize that 
we have to be prepared for counteractions 
taken by war lords or terrorist networks. 
Otherwise the Swedish people will not 
support further Swedish international 
commitments. One important task in this 
respect is to secure seaborne trade.


