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Akademiens verksamhet år 2008 foku-
seras på småstatsprojektet och dess 

fråga ”på egen hand eller tillsammans”. 
Ämnet passar avd II särskilt bra eftersom 
marin verksamhet av naturliga skäl alltid 
har varit internationell; övningar har skett 
på internationellt vatten, örlogsbesök har 
spelat en viktig roll för svensk diplomati 
medan internationell krishantering genom-
fördes långt innan begrep-
pet var uppfunnet, t ex på 
Åland 1918. Avdelning en 
har emellertid valt att ut-
vidga frågan något genom 
att behandla en maritim 
snarare än en rent marin 
strategi. Skillnaden mellan dessa termer 
är som bekant att den sistnämnda endast 
avser militär verksamhet medan den 
förstnämnda också omfattar hela klustret 

av frågor som har med havets utnyttjande 
att göra. Detta medför att ”tillsammans” 
inte bara avser internationella utan även 
svenska relationer. 

1   Introduktion
Diskussionen om svensk maritim strategi är 
förvisso inte ny i akademiska sammanhang. 
Redan 1998 ställde sedermera ledamoten i 

KKrVA Marie Jacobsson 
frågan om Sverige be-
hövde en maritim strategi. 
Hon konstaterade att ”En 
konsistent maritim stra-
tegi skulle gynna Sverige, 
säkerhetspolitiskt, ekono-

miskt och allmänpolitiskt.”2 De maritima 
frågorna har diskuterats i avdelningen II:s 
årsredovisningar 20053 och 2006.4 Inom 
systerakademien Kungl Örlogsmanna-

En maritim strategi för Sverige

How inappropriate to 
call this planet Earth 
when it is quite clearly 
Ocean.1

Årlig redovisning i Kungl Krigsvetenskapsakademien avd II 
den 2 september 2008 av Lars Wedin

  
HANDLINGAR
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2  Jacobsson, Marie: ”Behöver Sverige en maritim strategi?” Tidskrift i Sjöväsendet nr 5, 1998.
3  Svensson, Emil: ”Säkra sjötransporter – en fråga om överlevnad för vårt samhälle, för världshandeln och 

det internationella samarbetet?” KKKrVAHT 5. häftet, 2005.
4  Björkman, Bertil m fl: ”Globaliseringen och svensk maritim förmåga”, KKrVAHT 5. häftet 2006.
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sällskapet har, förutom viktiga skriftliga 
inlägg, ett antal symposier anordnats – här 
bör kanske ”Maritim säkerhet – nu och 
i framtiden” anordnat i samarbete med 
Kungl Krigsvetenskapsakademien år 2003 
särskilt framhållas.

Läsaren ställer sig naturligen nu frågan 
varför även denna årsredovisning ska 
handla om maritim strategi. Ett skäl är, 
som nämnts, att ämnet väl passar in i 
småstatsprojektet. Ett viktigare svar är att 
den maritima verksamheten kommit mer 
i fokus; den första FN-insatsen med ett 
svenskt fartygsförband genomfördes 2007 
utanför Libanons kust och en ny planeras 
utanför Somalia samtidigt som försvars-
beredningen, mer än tidigare, tryckt på 
den maritima arenans vikt såväl globalt 
som i ett Östersjöperspektiv. Samtidigt har 
mycket litet hänt när det gäller samarbetet 
mellan Försvarsmakten – marinen – och 
svenska civila myndigheter. 

Dessa samarbetsproblem kommer nu 
förhoppningsvis att försvinna. I en nyck-
elmening skriver försvarsberedningen i 
sin slutrapport att ”Svenska myndigheter 
är i behov av ett konceptuellt ramverk på 
strategisk nivå för att mer effektivt kunna 
samordna sina resurser och leverera ope-
rativ effekt.”5 Vikten av civil-militär sam-
ordning betonas också starkt i regeringens 
skrivelse ”Nationell strategi för svenskt 
deltagande i internationell freds- och 

säkerhetsfrämjande verksamhet” där det 
redan i missivet fastslås att ”Strategin ska 
ha ett långsiktigt perspektiv och ge stöd 
för ett samlat civilt och militärt agerande 
i de insatsområden där Sverige deltar.”6 
Ytterligare en faktor är den starka beto-
ningen på nordiskt militärt samarbete och 
på svensk solidaritet avseende inte bara 
EU-medlemmar utan även de nordiska 
länder som inte ingår i EU (Norge och 
Island).7 Det är alltså hög tid att försöka 
formulera en svensk maritim strategi. I 
denna redovisning ligger tonvikten på vad 
som bör kunna göras, av vem och med 
vem. Frågan om konsekvenser för behovet 
av medel – fartyg, utbildad personal m m 
– diskuteras däremot inte. Av detta följer 
att årsredovisningen inte heller diskuterar 
avvägningsfrågor i förhållande till andra 
delar av Försvarsmakten. 

Årsredovisningen har remitterats till 
avdelningens medlemmar men författaren 
står ensam för presenterade sakuppgifter 
och förslag.

2  Utgångspunkter
Den svenska staten omfattar en hel rad 
aktörer inom det maritima området som:  
Försvarsmakten, kustbevakningen, Sjöfarts-
verket, RPS, Tullen, Sveriges Geologiska 
Undersökningar, SMHI, Fiskeriverket och 
Naturvårdsverket. Av dessa myndigheter 
torde Försvarsmakten och kustbevakning-

5  Försvar i användning. Ds 2008:48. s 35.
6  Nationell strategi för svenskt deltagande i internationell freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet. Skr 

2007/08:51.
7    Ibid s 21.
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en vara de viktigaste när vi här diskuterar 
strategiska frågor. Arbetet koncentreras 
därför på dessa. Egentligen borde hela den 
maritima transportnäringens infrastruktur 
beaktas – inte minst säkerheten i hamnar 
–  men detta skulle bli en alltför omfattande 
uppgift. Av samma skäl diskuteras inte 
heller de bidrag mark- och flygstridskrafter 
kan ge till en maritim strategi. Detsamma 
gäller Försvarsmaktens gemensamma 
resurser. Det får räcka med att notera att 
flygstridskrafter har en självklar roll i sam-
manhanget för såväl spaning som attack 
och luftförsvar.

Inom den integrerade Försvarsmakten 
är det marinen som har huvudansvaret 
för verksamheten till sjöss även om inte-
grationen har medfört att viktiga funktio-
ner – speciellt kanske studiefunktionen 
– ligger utanför denna. Det är emellertid 
naturligt att i denna skrift se marinen som 
Försvarsmaktens aktör, något som marin-
inspektörens internationella benämning 
– Flag Officer Sweden – också vidimerar. 
Av såväl praktiska som logiska skäl talar 
vi därför här om marinen och inte om 
Försvarsmakten, utom när vi behöver tala 
om Försvarsmakten som myndighet och i 
sin helhet.

En första utgångspunkt för årsredovis-
ningen är att den maritima verksamheten 
är global i den meningen att allvarliga 
händelser – särskilt i samband med krig 
och/eller terrorattacker – får globala kon-
sekvenser. En andra är att våra svenska 
intressen sträcker sig från landterritoriet, 
via hamn och kust ut över världen. En 

tredje är att Sverige som ett litet land inte 
kan avstå från att skapa största möjliga 
synergi mellan berörda aktörer. En fjärde 
är att havet inte kan erövras – det kan bara 
behärskas temporärt och lokalt. En femte, 
slutligen, är att den klassiska uppdelningen 
inom säkerhetssfären mellan civilt/militärt 
och internt/externt är allt mindre relevant 
när det gäller hot och utmaningar. Vi talar 
som bekant idag om det ”vidgade säker-
hetsbegreppet”.

För marinens del kan man emellertid 
konstatera att dess kompetens snävats in 
i stället för att breddas; d v s marinens ut-
veckling har gått på tvärs med den gängse 
synen på säkerhetsbegreppet. Detta är 
paradoxalt och särskilt tydligt efter det 
kalla krigets slut. Ännu på 1960-talet 
hade marinen en självklar roll inom den 
maritima sektorn: skydd av sjöförbindel-
serna, stöd av fiske (stödfartyg vid Island), 
sjömätning och isbrytning. Det fanns en 
särskilt linje för reservofficerare med 
sjökaptensexamen. Flottans värnpliktiga 
utgjordes i första hand av sjöfolk. Dessa 
uppgifter och band har sedermera succes-
sivt försvunnit.

Samtidigt som marinens roll på detta sätt 
har snävats in så har kustbevakningen fått 
vidare uppgifter. kustbevakningen har nu 
en central roll inom den civila statliga verk-
samheten till sjöss. Det är emellertid om-
vittnat att samverkan mellan marinen och 
kustbevakningen är ytterst begränsad. 

Vikten av ett samlat perspektiv har 
naturligtvis också ekonomiska aspekter. 
Svenska skattebetalare har rätt att få största 
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möjliga effekt för sina insatta medel, vilket 
bara är möjligt om statliga myndigheter 
samverkar i stället för att dra konstgjorda 
gränser.

Mot denna bakgrund avser föreliggande 
arbete att studera behov och möjligheter av 
samverkan på det maritima området såväl 
nationellt som internationellt. En utgångs-
punkt är härvid att berörda organisationer 
behåller sina grundläggande uppgifter. Det 
är inte avsikten att lägga förslag om vare 
sig en militarisering av kustbevakningen 
eller en civilisering av marinen. 

Paradoxalt nog har såväl kustbevak-
ningen som marinen mer samarbete med 
internationella aktörer än med varandra. 
Samtidigt pågår inom EU ett arbete med att 
skapa en European Maritime Strategy, som 
kommer att ha såväl militära som civila 
aspekter. I detta sammanhang förefaller 
det rimligt att Sverige kan agera utifrån 
ett samlat maritimt perspektiv – stödd av 
en maritim strategi. 

Frågan om ett svenskt medlemskap i 
NATO är en huvudfråga för småstatspro-
jektet. Denna är givetvis också viktig för 
avdelningens arbete. Inom ramen för en 
maritim strategi finns emellertid så mycket 
annat internationellt samarbete, framför 
allt inom EU, att NATO-frågan inte bör 
dominera. För- och nackdelar ur maritim 
synvinkel med ett NATO-samarbete kom-
mer emellertid att diskuteras.

3 Presentation av den  
 maritima arenan

3.1   Allmänt
Sedan det kalla krigets slut har havet allt 
mer blivit en skådeplats för sjöröveri och 
smuggling – inte minst av människor 
– samtidigt som resurserna har överex-
ploaterats. Stater och företag utnyttjar 
havet i allt större utsträckning i jakten på 
energi; främst olja och gas men också för 
vind- och vågkraft samt för mineraler och 
dricksvatten. Havet används också i stor 
utsträckning som soptunna. Föda söks i 
ökad utsträckning från havet både i form 
av jakt på ett allt mindre bestånd av fisk 
medan odling av fisk ökar i betydelse. 
Härtill kommer att havet i allt större ut-
sträckning används för turism och sport 
– bland annat i form av helt nya ”öar” t ex 
Palm Island i Dubai. Allt större mängder 
gods transporteras på allt större fartyg, 
som allt oftare bara kan lasta och lossa i 
ett begränsat antal superhamnar. Fartygen 
måste emellertid även i framtiden passera 
trånga sund som Hormuz, Gibraltar, Ma-
lacka och Bälten.8 

Europeiska kommissionens nyligen 
publicerade blåbok om unionens maritima 
politik slår inledningsvis fast: ”Havet är 
Europas livsnerv. Europas hav och kuster 
är centrala för kontinentens välmåga och 
välstånd – de är Europas handelsvägar, 

8  Murphy, Martin N: Contemporary Piracy and Maritime Terrorism. The threat to international security. 
Adelphi Paper 388, The International Institute for Strategic Studies, London 2007 s 75 ff.
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klimatreglerare, livsmedel-, energi- och 
resurskällor och populära områden för 
bosättning och rekreation.”9

Den maritima arenan har många särdrag. 
Den täcker större delen av jordytan – 71% 
närmare bestämt. Den består till största 
delen av det så kallade fria havet, som alla 
nationer och deras medborgare har rätt 
att utnyttja. Sjuttio procent av världens 
befolkning bor i närheten av kuster. Nittio 
procent av världshandeln går på köl. Det 
handlar om stora värden – ett modernt 
handelsfartyg kan ta 10 000 containrar 
representerande ett värde om 1 miljard €.

Historiskt har tre aktiviteter dominerat 
den maritima arenan: transporter, resurs-
utvinning samt maktprojektion och försvar 
däremot. Härtill kommer sport och fritid 
som idag är en ekonomiskt allt viktigare 
aktivitet. 

Den maritima arenan uppmärksammas 
också alltmer avseende miljöhoten. Häri-
genom blir säkerheten – främst i betydel-
sen safety (sjöfartsskydd på svenska) – allt 
viktigare.

3.2   Internationell rätt
Internationell rätt spelar en allt viktigare 
roll avseende all militär verksamhet men 
den är traditionellt särskilt viktig när det 
gäller marin sådan. Faktum är att gällande 
havsrätt, rätt utnyttjad, är ett strategiskt in-

strument. Samtidigt är havet till stora delar 
oreglerat. Bortsett från en relativt smal 
remsa längs kusterna är havet utan ägare – 
eller, snarare, alla jordens invånare äger det 
tillsammans. Ett fartyg på fria havet tillhör 
den stat vars flagga hon för men är också 
underkastat ett antal regler av säkerhetska-
raktär – särskilt sjövägsreglerna. 

Enkelt uttryck råder nationell lag inom 
territorialhavet som får ha en bredd av 
12 M.10 Kuststaten har här suveräna rät-
tigheter i enlighet med Havsrättskonven-
tionen.11 Detta innebär bl a att främmande 
såväl handels- som örlogsfartyg har rätt till 
så kallad oskadlig genomfart – en väsentlig 
skillnad mot landterritoriet. I en eventuell 
tilläggszon, som totalt kan sträcka sig 24 M 
från kusten har staten vissa rättigheter 
avseende bl a tull och hälsa. Sverige har 
emellertid inte deklarerat en sådan zon. 
I den ekonomiska zonen, som totalt kan 
sträcka sig ut till 200 M från kusten har 
kuststaten rättigheter främst avseende 
resursutvinning och forskning. Härutanför 
utgör havet ”the great common”.

Att havsrätten har strategisk betydelse 
åskådliggörs av diskussionen om den pla-
nerade rysk-tyska gasledningen, som avses 
ligga bl a inom den svenska ekonomiska 
zonen och som har deklarerats som ett 
kommande vitalt ryskt intresse.12

Havsrätten och den däri ingående flagg-

9  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0575:FIN:SV:PDF 2008-10-30.
10  1M = 1 distansminut = 1852 m.
11  United Nations. The Law of the Sea. United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Part 

II, Section I, article 1.
12  Se vidare Nylander, Leif: ”Den planerade gasledningen i Östersjön”. Tidskrift i Sjöväsendet. Nr 4, 2007.
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statsjurisdiktionen har stor betydelse när 
det gäller möjligheterna att hindra sprid-
ning av massförstörelsevapen, terrorism 
och sjöröveri. Vi återkommer till dessa 
viktiga frågor.

3.3   Globalt
De globala sjöfartsfrågorna har ingående 
diskuterats i avdelningens tidigare årsre-
dovisningar. Det räcker därför här med en 
relativt kort översikt.

Europas beroende av säkra transporter, 
inte minst avseende energi, ökar. Det har 
beräknats att Europa år 2025 kommer att 
vara beroende av import till 90% av olja 
och till 80% av gas. En konsekvens är att 
europeiska säkerhetsintressen blir allt mer 
påverkade av händelser även långt från 
Europas gränser.13 

Försvarsberedningen understryker Sveri-
ges beroende av de internationella trans-
portflödena, där den maritima arenan 
svarar för ungefär  90%: ”Sverige är en in-
tegrerad del av Europa och ett av världens 
mest globaliserade länder. Vår säkerhet är 
intimt kopplad till våra grannars och Eu-
ropas säkerhet. Genom globalisering både 
påverkas vi av och påverkar andra delar av 
världen genom mänskliga och ekonomiska 
kontakter samt flöden av information, va-

ror, tjänster och kapital. Sverige vare sig 
kan eller vill isolera sig från omvärlden, 
vilket har fundamentala konsekvenser för 
Sveriges politik och säkerhet ... Genom 
att trygga de kontakter och flöden som är 
förutsättningar för vårt välstånd och sam-
hällets funktion värnar vi våra egna intres-
sen.”14 Längre fram skriver man: ”Flöden 
av råvaror, komponenter och kunskap är 
sårbara. Handel och ekonomiska strukturer 
är känsliga för störningar, rykten, sabotage 
samt för bojkotter, prisändringar och tul-
lar ... Det är ett starkt samhällsintresse 
att skydda energiflödena och fungerande 
internationella energimarknader.15 Saab:s 
VD Åke Svensson har uttryckt detta sam-
band med följande ord: ”So it’s no longer 
national borders that must be defended, 
but rather the flows that are crucial to our 
way of life.”16

De maritima transporterna är också en 
källa till oro genom de miljökatastrofer 
som de kan innebära. Den nyligen av-
slutade rättegången om tankern Erikas 
förlisning är ett tydligt exempel; oljefö-
retaget Total har anslagit 200M€ bara för 
rengöring av stränder m m. Vartill kommer 
skadestånd och andra kostnader.17

På internationellt vatten (det fria havet 
och de ekonomiska zonerna) – men också 

13  EDA Initial Long Term Vision for European Defence Capability and Capacity Needs. LTV – 3 October 
2006 – SB MoDs Levi. s 7.

14  Ds 2007:46 s 10.
15  Ds 2007:46 s 15.
16  Citerad i Janssen Lok, Loris: ”Maritime Forces for the 21st Century – Globalized Threats call for Globa-

lized Navies”. Tidskrift i Sjöväsendet. Nr 4, 2007.
17  http://www.total.com/en/group/news/special_report_erika/erika_faq/ 2008-10-30
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i betydande utsträckning inom territo-
rialhav – har sjöstridskrafter och andra 
statliga maritima enheter full rörelsefri-
het. Sjöstridskrafter har alla resurser för 
strid ombord. Detta, vilket är grunden 
för uppgiften marin närvaro, innebär att 
sjöstridskrafter principiellt kan gå direkt 
från en ren förflyttning eller övning till 
skarp verksamhet. I dessa avseenden skil-
jer sig sjöstridskrafter från andra typer av 
stridskrafter.

3.4  Östersjön
I vårt närområde är Östersjön en mycket 
betydelsefull transportled. Ungefär 100 
miljoner människor är beroende av denna 
inklusive 40% av den ryska handeln. Så 
passerade under en fjortondagarsperiod 
(2007-01-01--15) 2 200 fartyg, varav 440 
tankfartyg, Bornholmsgattet. Detta inne-
bär att Östersjöutloppen fortfarande har 
mycket stor strategisk betydelse men nu, 
till skillnad från under det kalla kriget, i 
första hand i civil mening. Det bör noteras 
att Östersjöns passager, främst Öresund 
och Bälten samt runt Åland, regleras av 
alltjämt gällande folkrättsliga överenskom-
melser, som garanterar den fria sjöfarten.

Östersjöns strategiska betydelse ökar yt-
terligare om den föreslagna gasledningen 
från Ryssland till Tyskland blir verklighet. 
Projektet bör ses i ljuset av energifrågor-
nas allt större strategiska betydelse såväl 

globalt som i vårt närområde. Rysslands 
uttalade vilja att hävda sina intressen i detta 
avseende är här av  särskilt stort intresse.

I sammanhanget kan noteras att det 
svenska intresseområdet utgör 38% av 
Östersjöns yta.18 Vi har alltså betydande 
strategiska intressen att försvara även 
utanför ”fosterlandet” i detta begrepps 
markterritoriella mening.

Östersjön är mycket känsligt ur miljö-
synvinkel, vilket är ett ökande problem 
med hänsyn till den omfattande sjöfarten.

Ett viktigt problem är de kanske 60 000 
minor som fortfarande finns kvar efter de 
båda världskrigen.19

Östersjöns betydelse har också uppmärk-
sammats av försvarsberedningen. Några av 
dess slutsatser är nödvändiga att citera:20

• Östersjön och dess utlopp utgör vitala 
intressen för alla Östersjöstater. Dessa 
intressen är ekonomiska, miljömässiga 
och säkerhetspolitiska. De gemensam-
ma intressena är en grund för långtgå-
ende samarbete och samverkan. Det 
finns i dag bl a en flora av utbyten och 
samarbeten inom områdena övervak-
ning och krisberedskap i Östersjön.

• Transporterna på Östersjön har ökat dra-
matiskt de senaste åren och allt pekar på 
en fortsatt långsiktig ökning av framför 
allt oljetransporterna. De miljömässiga 

18 Op cit, fotnot 2
19  Grenstad, Anders: ”Omstöpning av marinen”. Tidskrift i Sjöväsendet, nr 1, 2008.
20  Ds 2007:46, s 40 ff.
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konsekvenserna av en större olycka med 
tankfartyg inblandade kan bli mycket 
allvarliga. Flödena är dessutom vitala 
ekonomiska intressen för Östersjösta-
terna och därmed ytterst skyddsvärda för 
de stater de berör. Samtidigt är de poten-
tiella mål för eventuella antagonister.

• För att öka säkerheten i Östersjön bör 
den regionala samordningen vidareut-
vecklas genom att öka befogenheterna 
hos övervaknings- och kontrollinstanser 
i Östersjön. Detta bör kompletteras 
med tydligare sanktionsregimer för 
dem som riskerar/orsakar olyckor eller 
påverkar miljön negativt. Ökad kontroll 
av de faktorer som i första hand orsa-
kar olyckor, som onykterhet, bristande 
vakenhet och fel på sambands- och 
radarsystem, skulle öka säkerheten.”

• Sverige bör ta initiativ till en gemensam 
civil havsövervakning av Östersjön (av 
samma typ som den svenska kustbe-
vakningen) för de åtta strandstater som 
ingår i EU. Den ska vara öppen för 
insyn och i samarbete med Ryssland. 
Eftersom flera av länderna utnyttjar 
förmågor kopplade till sitt militära för-
svar kan dock samarbetet i vissa delar 
komma att bli civil-militärt.

• På myndighetsnivå har initiativ tagits till 
militärt samarbete avseende bl a utbild-
ning och delad infrastruktur mellan Norge 
och Sverige. Denna typ av samarbete bör 

utvidgas till att omfatta även Finland och 
Danmark. Likaså bör Estland, Lettland 
och Litauen omfattas av det ökade sam-
arbetet kring Östersjön.

Östersjön är en del av det globala maritima 
transportnätet. Knappast inom något annat 
område är globaliseringen så tydlig som 
inom denna näring. Osäkra förhållanden på 
grund av krig, terrorism eller grov brotts-
lighet innebär höjda försäkringspremier 
och därmed höjda transportkostnader. I 
värsta fall kan avbrott i det internationella 
transportflödet inträffa vilket skulle få kata-
strofala konsekvenser för världsekonomin 
och därmed för den svenska ekonomin. 

3.5   Västerhavet
Västerhavet (Kattegatt, Skagerrak, Nord-
sjön, Norska havet) har traditionellt tjänat 
Sverige som strategisk ryggtäckning. 
NATO:s, främst USA:s marina förmåga, 
utgjorde under det kalla kriget den ena 
vågskålen i den strategiska balansen gen-
temot Sovjetunionen.

Idag är Västerhavet vår viktigaste sam-
färdsled mot den globaliserade världen. 
Göteborgs hamn spelar här en mycket 
viktig roll som  medelpunkt – en så kal-
lad hub. 

I området finns viktiga naturresurser i 
form av gas, olja och – allt mer kontrover-
siellt – fisk.

3.6   Ishavet21

Klimatförändringarna i Arktis kommer, 

21  Avsnittet är i huvudsak hämtat från Granholm, Niklas (red): Arktis – strategiska frågor i en region i för-
ändring. FOI-R--2469–SE. FOI 2008.



9

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT        

5-20085-2008

trots att de är svåra att exakt prediktera, 
att få stor betydelse för strandstaternas 
agerande. En viktig aspekt med svårö-
verskådliga konsekvenser är öppnandet 
av Nordost- respektive Nordvästpassa-
gerna. Utöver de direkta konsekvenserna 
av internationell sjöfart i dessa områden 
relativt strandstaternas intressen påver-
kas rimligen de globala transportnäten. 
Härtill kommer att nya områden öppnas 
för resursutvinning med åtföljande ris-
ker för konflikter. Vidare finns det flera 
olösta territoriella tvister i området. Den 
militära närvaron i området kommer att 
öka i omfattning. Att i varje fall Ryssland 
ser området som militärstrategiskt viktigt 
framgår av följande citat: ”After several 
countries contested Russia’s rights for 
the resource-rich continental shelf in the 
Arctic, we have immediately started the 
revision of our combat training programs 
for military units that may be deployed in 
the Arctic in case of a potential conflict,” 
Lt. Gen. Vladimir Shamanov, who heads 
the Defense Ministry’s combat training 
directorate, told the Krasnaya Zvezda (Red 
Star) newspaper.22

Arktis har behållit den roll för strategisk 
andraslagsförmåga som området hade 
under det kalla kriget – om än i mindre 
skala. När området öppnas kommer denna 
strategiska betydelse att öka; detta gäl-
ler inte minst de ryska basområdena på 
Kolahalvön.

Sammantaget får ishavet ökad strategisk 
betydelse. Ett exempel är att den franska 
marinen avser genomföra en stor manöver 
i området norr om Island.23 Det bör note-
ras att det i detta område är fråga om mer 
traditionell mellanstatlig maktpolitik till 
skillnad från de så kallade nya konflikterna, 
vilka prioriteras av den svenska försvars-
beredningen. Utvecklingen i Arktis är 
av särskilt intresse i samband med den 
svenska solidaritetsförklaringen gentemot 
Norge och Island. 

4  Hot och utmaningar

4.1   Globaliseringen
Denna innebär i korthet att vårt lands sä-
kerhet inte kan ses isolerat utan påverkas 
av faktorer också långt från våra gränser. 
En del av dessa faktorer kan vi själva vara 
med och påverka – i första hand genom 
samarbete i EU och med andra internatio-
nella aktörer – andra har vi ingen möjlighet 
att påverka. Detta är särskilt tydligt inom 
den maritima sektorn. Ett allvarligt avbrott 
i de globala sjöförbindelserna skulle få svå-
ra ekonomiska och politiska konsekvenser. 
Det kan noteras att försvarsberedningen 
poängterar dessa aspekter när man skriver 
att ”Sverige är en integrerad del av Europa 
och ett av världens mest globaliserade 
länder”24 och att vi därmed påverkas av 
de globala ekonomiska flödena. Det bör 
i sammanhanget åter understrykas att den 

22  MOSCOW, June 24 (RIA Novosti)
23  Samtal med isländska journalister 2008-04-09.
24  Op cit, fotnot 5, s 20.
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absolut största delen av världshandeln går 
på köl. Dessa aspekter har ingående dis-
kuterats i avdelningens årliga redovisning 
för år 2006.

En mycket viktig aspekt på globaliser-
ingen är konsekvenserna av de ”nya” 
stormakterna Kina och Indien, som nu 
på allvar gör entré på världsscenen. Båda 
dessa stater har betydande marina ambi-
tioner. Speciellt Kina är dessutom starkt 
beroende av säker energitillförsel. 

4.2    Avterritorialiseringen
Krig och konflikter är idag gränsöverskrid-
ande. Nätverk sammansatta av terrorister 
och brottslingar men också av legala 
företag känner inga gränser. Allt fler 
strategiska aktörer är icke-statliga: Al 
Qaida och Hizbollah är bara två exem-
pel. I konsekvens med denna utveckling 
är internationella insatser och nationellt 
försvar principiellt två sidor av samma 
mynt. Därmed inte sagt alla internationella 
insatser är av nationell betydelse annat 
än, kanske, indirekt. Exempelvis har en 
humanitär katastrof i ett avlägset land inte 
nödvändigtvis direkt betydelse för svensk 
säkerhet. Däremot kan en sådan katastrof 
få indirekta konsekvenser av stor betydelse 
om den aktuella staten faller samman och 
det då uppstår omfattande kriminalitet 
som t ex stör globala sjöförbindelser el-
ler leder till ökad narkotikaförsäljning i 
Europa. Resonemanget återspeglas i den 

Europeiska Säkerhetsstrategin, som antogs 
av EU under 200325 och som vi återkom-
mer till nedan.

4.3    Klimatförändringar
Det är nu allmänt erkänt att jordens be-
folkning står inför stora påfrestningar på 
grund av förändringar av klimatet. Det 
glöms emellertid ofta bort att klimatför-
ändringarna också blir ett första rangens 
utrikes- och säkerhetspolitiskt problem.26 
Exakt hur dessa förändringar kommer att 
gestalta sig och vilka konsekvenser de får 
är ännu osäkert. Åtminstone fem kon sekv-
enser som berör det marina området kan 
emellertid identifieras. 

För det första kommer transportnäringen 
att förändras så att beroendet av flyg- och 
landtransporter minskas till förmån för 
miljövänligare och energisnålare alternativ 
– järnväg och fartyg. Men sjöfartsnäringen 
i sig måste också ställa om sig till mer 
energisnåla alternativ. Det samma gäller 
fisket där den tilltagande utfiskningen är 
ett allt ökande problem. Dessa frågor har 
redan nu betydande politisk och social 
sprängkraft, vilket bland annat framgår 
av de omfattande oroligheterna i franska 
hamnar och på franska vägar.27 Det kom-
mer säkerligen också att ställas krav på att 
göra örlogsfartygen energisnåla.

För det andra kommer, som vi redan 
sett, nedsmältningen av Arktis att leda till 
öppnandet av nya transportleder och nya 

25  Ett säkert Europa i en bättre värld. En europeisk säkerhetsstrategi. Bryssel den 12 december 2003. 
26  Dupont, Alan: ”The Strategic Implications of Climate Change”. Survival June – July 2008.
27  Som boende i Frankrike möter författaren dessa problem dagligen i nyhetssändningar.
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resurskällor. I en situation där oljetillgång-
arna börjar minska i nästa decennium sam-
tidigt som efterfrågan ökar blir dessa nya 
fyndigheter i hög grad strategiskt viktiga.28 
Risken för konflikter ökar.

Om, vilket många förutspår, havsytan 
kommer att höjas så kommer basen för 
beräkningen av ekonomiska zoner att 
ifrågasättas på flera olika håll.29 Eftersom 
det är fråga om mycket stora och ekono-
miskt viktiga områden finns även här frön 
till konflikter, som kommer att beröra den 
maritima arenan.

Som konsekvens av havsnivåns höj-
ning och minskande resurser, inte minst 
livsmedel, förutspås stora flyktingström-
mar.30 För Europa är emellertid redan 
idag den illegala flyktingtrafiken över 
Medelhavet och Atlanten (speciellt Spa-
nien via Kanarieöarna); ett problem som 
följaktligen riskerar att öka kraftigt. Det 
franska ordförandeskapet i EU hösten 
2008 har denna fråga som en av sina fyra 
prioriteringar.

Med klimatförändringarna ökar också 
risken för stora naturkatastrofer som av 
naturliga skäl då främst drabbar kustom-
rådena. De omfattande katastroferna i 
Burma 2008 och New Orleans 2005 utgör 
exempel på vad som kan hända. Militära 
organisationer är ofta de enda som har 

resurser och förmåga att på ett tidigt sta-
dium påbörja räddningsarbetet.31

Sammanfattningsvis leder klimatför-
ändringarna till geopolitiska förändringar, 
ökad risk för konflikter samt starkt ökad 
risk för omfattande naturkatastrofer. Alla 
dessa faktorer får stora konsekvenser för 
den maritima sektorn.

4.4   Reguljära eller irreguljära krig? 
Det finns en allmän föreställning om att 
mellanstatliga krig och konflikter är avförda 
från dagordningen. I stället kommer insatser 
med europeiska militära styrkor att ske i 
samband med så kallade fredsfrämjande 
och/eller krishanterande operationer. För-
svarsministern har i en Brännpunktsartikel i 
Svenska Dagbladet tagit denna förutsägelse 
till intäkt för en syn som förefaller innebära 
att den långsiktiga materielförsörjningen 
kan utgå.32 Det finns flera skäl att varna för 
en sådan ensidig syn. 

För det första är det inte omöjligt att det 
i spåren av eventuella misslyckanden i Irak 
och Afghanistan kommer en reaktion mot 
tanken på att sätta in europeiska ungdomar 
i strid i fjärran länder i syfte att sprida 
våra kulturideal. Redan idag har NATO 
svårt att få berörda regeringar att uppfylla 
överenskomna styrkemål – det är inte bara 
Sverige som sparar på försvaret! 

28  Elhefnawy, Nader: ”The Impending Oil Shock”. Survival April – May 2008.
29  Op cit, fotnot 26
30  Op cit, fotnot 26
31  Op cit, fotnot 26
32  Tolgfors, Sten: ”Röd-grön försvarsröra väntar”, Svenska Dagbladet, 2007-10-05.
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För det andra är inte mellanstatliga 
mot sättningar bara historia, något som 
händelserna i Georgien med eftertryck 
demonstrerat. Förvisso utgör EU ett om-
råde som brukar kallas postmodernt – det 
vill säga där mellanstatliga konflikter, i 
ordets mer militära mening, inte längre 
är tänkbara. Det är emellertid farligt att 
tro att även resten av världen är postmo-
dern.33 Traditionell maktpolitik med dess 
betoning på militär styrka är fortfarande en 
i hög grad levande företeelse. Varken Kina 
eller Indien för att inte tala om Ryssland 
är främmande för traditionell maktpolitik 
baserad på militär styrka. Om Turkiet, i 
enlighet med bl a Sveriges önskan, blir 
medlem i EU kommer den europeiska 
solidariteten att utsträckas till detta land, 
som gränsar till Irak, Iran och Syrien. Ur 
svensk synvinkel är det viktigt att komma 
ihåg att en eventuell säkerhetspolitisk kris 
i Östersjöområdet eller Ishavet får en mel-
lanstatlig karaktär.

För det tredje kan även icke-statliga 
aktörer ha förmåga till kvalificerade va-
peninsatser, vilket visas av Hizbollahs 
lyckade sjörobotattack mot ett israeliskt 
örlogsfartyg.34

4.5    ESS och maritima aspekter
En utgångspunkt för svensk säkerhet ut-

görs av den europeiska säkerhetsstrategin 
ESS. Här betonas följande hot och utma-
ningar:35

• Terrorism
• Spridning av massförstörelsevapen
• Regionala konflikter
• Stater i upplösning
• Organiserad brottslighet, där inte minst 

det moderna sjöröveriet understryks

Alla dessa hot och utmaningar har tydliga 
kopplingar till den maritima arena:

• Omfattande smuggling. Från Sydamerika 
smugglas för närvarande 250 – 300 ton 
kokain per år till Europeiska Unionen. 
Mängden ökar kontinuerligt. Godset las-
tas ofta om till sjöss från handelsfartyg 
till snabba motorbåtar.36 Mycket av den 
s k flyktingsmugglingen kan därutöver 
klassas som människohandel eller rent 
av som slavhandel, vilket alla stater ska 
bekämpa.

 
• Hårt trafikerade trånga passager – som 

Malackasundet eller Östersjöutloppen 
– samt hamnar är mycket känsliga för 
terroristattacker med mål att störa den 
globala ekonomin. 

33  För en viktig diskussion om moderna och postmoderna stater se Cooper, Robert: The Breaking of Nations. 
Order and Chaos in the Twenty-First Century. Atlantic Books. London 2003.

34  ”UAV packed with explosives strikes warship”. Jerusalem Post  2006-07-15.
35  Ett säkert Europa i en säker värld. En europeisk säkerhetsstrategi. [EU] Bryssel den 12 december 2003. 

s 3 ff.
36  Intervju med kommissarie Bernard Petit. Défence et Sécurité nationale. Livre Blanc. Les Débats. Odile 

Jacob, Paris 2008, s 87.
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• Flera beslag har gjorts ombord på han-
delsfartyg av utrustning och/eller råvaror 
av betydelse för framställning av mass-
förstörelsevapen. 

• Det svenska marina deltagandet i UNI-
FIL utanför Libanons kust för att hävda 
ett vapenembargo är ett exempel på den 
maritima arenans betydelse vid regionala 
konflikter. 

• De relativt frekventa piratdåden mot 
sjötrafik utanför Somalias kust har en 
direkt koppling till den somaliska sta-
tens sönderfall. Dessa har nu lett till att 
FN:s säkerhetsråd har tagit resolution 
1816, där medlemsstaterna uppmanas 
att, i samband med övergångsregeringen 
i Somalia, agera mot piratdåden.37 Detta 
har lett till regeringen bett Försvars-
makten att utreda förutsättningar för en 
insats med den internationella korvett-
styrkan.38 

Här är ett par definitioner av betydelse. 
Gränsdragningen mellan sjöröveri, ter-
rorism och annan kriminell verksamhet är 
inte kristallklar. Terrorism är en kriminell 
verksamhet med politiska mål och  med 
nyttjande av medel som ibland gränsar till 

(eller kan betecknas som) rena krigförings-
metoder; terror är en strategi.  Sjöröveri 
är ren brottslighet, men det kan vara en 
begränsad brottslig verksamhet eller en del 
i ett större transnationellt system. Sjöröveri 
kan rent juridisk inte begås på territorialha-
vet. Sker ”sjöröveri” här så anses det som 
ett nationellt brott och kallas t ex stöld, rån, 
mord, misshandel eller vad som nu ingår i 
verksamheten.39 

Det är svårt att få en klar uppfattning om 
hur stora problem sjöröveriet egentligen 
utgör för sjöfarten. Detta beror bland annat 
på att redare och/eller statliga organ inte 
alltid har intresse av att rapportera inci-
denter av olika slag. Det mer organiserade 
sjöröveriet har ofta en stark knytning till 
stora brottssyndikat; ofta med anknytning 
till angränsande staters regeringar. Det 
finns en tydlig koppling mellan så kallade 
failed states och omfattande piratverksam-
het; Somalia är ett tydligt exempel. Det 
kan hävdas att detta är den allvarligaste 
konsekvensen av det moderna sjöröver-
iet.40 Å andra sidan kan naturligtvis den 
enskilda händelsen få stor betydelse för 
de inblandade. Ett typexempel utgörs av 
piratdådet mot det franska passagerarfarty-
get Ponant i april 2008 där besättning och 
passagerare togs som gisslan. Problemet 

37  http://www.un.org/Docs/sc/unsc_resolutions08.htm och välj därefter S/RES/1816 (2008)
38  http://www.mil.se/sv/I-Sverige/Utbildningsforband/Tredje-sjostridsflottiljen-3-sjostridsflj/Nyheter-fran-

Tredje-sjostridsflottiljen-3sjostridsflj/Nya-uppdrag-for-korvettstyrka-utreds/ 2008-10-30
39  Underlag från ledamoten Marie Jacobsson.
40  Op cit, fotnot 8, s 85.
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löstes med en kommandoräd utförd av det 
franska försvaret.41 Hur hade den svenska 
Försvarsmakten löst detta problem som väl 
ligger inom ramen för försvarets uppgift att 
”värna befolkningens liv och hälsa”?42

Förutsättningar och konsekvenser av-
seende terrorism till sjöss diskuterades 
ingående i avdelningens årsredovisning 
2005. Föredragande drog slutsatsen att 
al-Qaida genom att slå mot fartyg – spe-
ciellt tankers i hamnar och trånga farleder 
– skulle ha en god möjlighet att nå sitt 
mål. Undervattensmedel – särskilt minor 
– ansågs av föredragande utgöra ett sär-
skilt viktigt hot.43 Att brottssyndikat, och 
därmed sannolikt terrorister, använder sig 
av undervattensarenan framgår bland annat 
av det stora kokainbeslaget i juni 2008 på 
en miniubåt tillhörande ett colombianskt 
syndikat.44

Emellertid är antalet kända terrorist-
angrepp mot sjöfart litet och då särskilt 
knutet till inbördesstriderna på Sri Lanka. 
Ett spektakulärt terroristangrepp till sjöss 
kräver omfattande planering och samord-
ning samt sjövana. Terrorister har inte i 
någon större utsträckning opererat till sjöss 

helt enkelt för att de kan göra det lättare 
och effektivare på land.45 Det maritima 
transportnätet är emellertid mycket sårbart. 
Systemet med just in time, som innebär att 
industriernas lager i stor utsträckning be-
finner sig under transport, gör att avbrott i 
transportnätet får allt allvarligare kon  sekv-
enser för världsekonomin.46 Slutligen får 
man inte glömma bort risken för strategisk 
överraskning. På samma sätt som världen 
togs med överraskning den 11 september 
2001 kommer världen ånyo att överraskas, 
denna gång kanske med ett spektakulärt 
terrorangrepp mot maritima intressen. 
Framgångsrik terroristbekämpning till 
lands kan paradoxalt öka risken för att ett 
sådant hot materialiseras.

En konsekvens av den ovan givna defi-
nitionen på terrorism är att dennas bekäm-
pande blir en polisiär angelägenhet, där 
Försvarsmakten permanent endast bidrager 
med underrättelsetjänst men också kan, 
vid storskaliga terroraktioner, ingripa om 
Rikspolisstyrelsen så finner nödvändigt.47 
Samtidigt är terrorism en strategi – våld 
som används för att nå ett politiskt mål är 
en del av den militärstrategiska vetenska-

41 http://www.defense.gouv.fr/marine/base/journaux_de_bord/retex_ponant/le_dispositif_deploye_sur_zone 
2008-10-30

42  Ds 2008:48 s 24.
43  Op cit, fotnot 3
44  Morgonnyheter på franska TF2 2008-06-27.
45  Op cit, fotnot 8 s 45.
46  Ibid s 81.
47  Se Nationellt ansvar och internationellt engagemang. – En nationell strategi att möta hotet från terrorism.

Skr 2007/08:64.
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pen.48 Som strategi är terror ett alternativ 
eller komplement till ”reguljär” militär 
verksamhet. Svenska förband i Afghanis-
tan samt korvettstyrkan utanför Libanon 
2007 är, respektive var, direkt inblandad i 
kampen mot terrorism. Det faktum att vi 
från svensk sida har givit polisen ansvar 
för bekämpandet av terrorism innebär 
alltså inte att detta är en verksamhet som 
inte berör Försvarsmakten. Ett större ter-
roristangrepp kan dessutom mycket väl 
komma att klassas som ”väpnat angrepp” 
varvid dess hanterande blir en uppgift för 
Försvarsmakten.

Sammanfattningsvis påverkas de mari-
tima intressena, och därmed vår framtida 
välfärd, av hot och utmaningar på flera 
olika nivåer: failed states med organiserad 
brottslighet och terrorism, traditionell mer 
eller mindre militär maktkamp mellan 
etablerade stater, en geopolitisk omvälv-
ning när Kina och Indien på allvar börjar 
utmana befintliga maktstrukturer samt 
slutligen en makronivå karaktäriserad av 
klimatförändringar, miljöhot och allt mer 
minskande resurser.

5  Nationellt och internationellt   
 samarbete 

5.1   Inledning
Den globala betydelsen av den maritima 
arenan har givit upphov till ett omfattande 

internationellt samarbete. Avsikten här är 
att göra en översiktlig kartläggning av de 
viktigaste områdena i den mån de kan vara 
relevanta för en svensk maritim strategi.

5.2   FN 
5.2.1 Havsrätt
FN spelar en viktig roll avseende maritim 
säkerhet främst genom UN Convention of 
the Law of the Sea (UNCLOS) som är det 
grundläggande regelverket för verksamhet 
till sjöss. 

Inom ramen för FN:s avdelning DOA-
LOS (Division for Oceans Affairs and 
the Law of the Sea) pågår ett omfattande 
arbete bland annat med utvecklingen av 
havsrätten och med bevarandet av marint 
djurliv på områden utanför nationell ju-
risdiktion.49

UNCLOS försvagas emellertid av att 
USA av politiska skäl vägrar att ratificera 
avtalet. En debatt om denna fråga förs men 
i konservativa kretsar är man fortfarande 
”dead against”.50 I och för sig är avtalet 
idag gällande folkrätt. Men vägran att 
ratificera gör att USA, världens viktigaste 
marina aktör, inte kan utöva det ledarskap 
på området man borde kunna.

5.2.2 IMO
Inom FN-systemet finns IMO – Interna-
tional Maritime Organization. IMO är 
särskilt aktivt avseende säkerhet i alla 

48  Wedin, Lars: Marianne och Athena. Franskt militärt tänkande från 1700-talet till idag. Försvarshögskolan. 
Vällingby 2007. s 314 ff.

49 http://www.un.org/Depts/los/index.htm 2008-10-30
50  Jft http://www.heritage.org/Research/InternationalOrganizations/wm1676.cfm 2008-10-30
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dess former. Av särskilt stor betydelse 
är att IMO har utgivit bestämmelser om 
Maritime Security som sedan har vidare-
utvecklats av EU och dess medlemsstater. 
Detta begrepp beskrivs på följande sätt på 
IMO:s hemsida:

Maritime Security is an integral part of 
IMO’s responsibilities. A comprehensive 
security regime for international shipping 
entered into force on 1 July 2004. The 
mandatory security measures, adopted 
in December 2002, include a number of 
amendments to the 1974 Safety of Life 
at Sea Convention (SOLAS), the most 
far-reaching of which enshrines the new 
International Ship and Port Facility Se-
curity Code (ISPS Code), which contains 
detailed security-related requirements 
for Governments, port authorities and 
shipping companies in a mandatory 
section (Part A), together with a series 
of guidelines about how to meet these 
requirements in a second, non-mandatory 
section (Part B).51

Som framgår av texten omfattar begreppet 
såväl safety som security. Ur örlogsmarin 

synvinkel har begreppet Maritime Security 
givits en olycklig översättning till svenska 
– nämligen “sjöfartsskydd” enligt en lag 
från 2004.52 Reglerna om sjöfartsskydd 
innebär bland annat en skyldighet för 
handelssjöfarten att göra förhandsanmälan 
till, i Sverige, kustbevakningen.53 I mili-
tära sammanhang måste det alltså göras 
tydlig skillnad mellan ”sjöfartsskydd” och 
”skydd av sjöförbindelser”.

5.2.3  Resolution 1540 och PSI 
Resolution 1540 antagen av säkerhetsrådet 
2004 syftar till att hindra eller åtminstone 
till att begränsa spridning av massförstö-
relsevapen och bärarsystem.54

 The Proliferation Security Initiative 
(PSI) är ett amerikanskt initiativ för att 
globalt genomföra syftet med resolution 
1540.55 Initiativet berör transporter på 
marken, i luften och till havs. Det  är en 
verksamhet och ett nätverk men ingen 
organisation. I den maritima arenan är 
avsikten att kunna stoppa och genomsöka 
misstänkta fartyg. Detta kolliderar emel-
lertid med UNCLOS princip om havens 
frihet och är därigenom kontroversiellt. 

51  http://www.imo.org och gå in under fliken SAFETY  och välj därefter MARITIME SECURITY i högra 
kolumnen 2008-10-30

52  Lag om sjöfartsskydd. SFS 2004: 487. Lagen berör Kustbevakningen, Rikspolisstyrelsen och Sjöfartsver-
ket.

53  http://www.kustbevakningen.se/kbvtemplates/Page.aspx?id=195 2008-10-30
54 http://www.un.org/Docs/sc/unsc_resolutions04.html och välj därefter Security Council resolution 

1540(2004)
55  http://usinfo.state.gov/products/pubs/proliferation/ 2008-10-30
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Många av PSI:s medlemsstater har emel-
lertid accepterat att fartyg, som för deras 
flagga, kan undersökas även av andra 
medlemsstater. Mer än 70 länder stöder 
nu initiativet varav inte alla formellt är 
medlemmar.56 Sverige är inte formellt 
medlem av PSI men vi har från svensk sida 
deltagit i flera möten. kustbevakningen har 
ansvar för att Sverige efterlever resolution 
1540 och PSI.57

PSI omfattar bland annat utbildning och 
övningar. Internationellt är det emellertid 
i allmänhet marinerna som har ansvaret 
och militära bordningsstyrkor används 
och tränas i samband med övningar.58 Man 
kan därför hävda att PSI också är ett sätt 
att skapa samarbete mellan olika länders 
mariner.

5.2.4 Operation Alcyon
Denna operation påbörjades av Frankrike 
i november 2007 med syftet att skydda 
humanitär hjälp till Somalia från pirater. 
I februari 2008 övertogs operationen av 
ett danskt örlogsfartyg. Operationen får 
nu ett nytt liv i och med resolution 1816 
av FN:s säkerhetsråd. Som redan påpe-
kats överväger Sverige att delta med en 
korvettstyrka.

5.3  Internationella nätverk
5.3.1.Global Maritime Partnerships 
initiative (GMP)
Detta koncept hette ursprungligen 1000 
ship’s Navy och lanserades av dåvarande 
amerikanske marinchefen, amiral Mullen 
2005. Tanken är att skapa ett globalt samar-
bete med frivilligt deltagande där varje stat 
tar för sig av det som man är intresserad av. 
Det är tänkt att omfatta såväl nationellt som 
regional och globalt samarbete. Samarbetet 
ska inte bara omfatta mariner utan även 
kustbevakningar och handelsfartyg. Fokus 
är att genom samarbete skapa ökad säker-
het från ”hamnar och ut till havs”. Genom 
samarbetet ska resurssvaga stater kunna få 
hjälp av de med större resurser.59 

Global Maritime Partnerships initiative 
är tänkt att vara ett nätverk utan organisa-
tion. Det bygger på en ned-ifrån-och-upp 
filosofi där regionalt samarbete är grunden. 
Förhoppningsvis ska samarbetet leda till 
ökad förmåga till kommunikation och 
informationsutbyte.60 Konceptet har emel-
lertid kritiserats som ett maskerat försök att 
sälja amerikansk teknologi. 

Den svenska inställningen till projektet 
är inte känd. Grundtankarna skulle emel-
lertid mycket väl kunna användas t ex inom 

56  Enligt en rapport från CRS. http://www.fas.org/sgp/crs/nuke/RS21881.pdf  2008-10-30
57  Regleringsbrev för Kustbevakningen 2008. http://www.esv.se/StatsliggarenApp/OpenFile?regleringsbrev

Id=10718&visningTyp=1&mediaTyp=0&period=2008 2008-10-30
58  Se Valencia, Mark J: The Proliferation Security Initiative. Making Waves in Asia. Adelphi Paper 376. IISS. 

London 2005. 
59  Morgan, John G: ”The 1000 ship navy: Global Maritime Network”. US Naval Institute Proceedings, 

November 2005.
60  Ibid
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ramen för Östersjösamarbete och EU och 
till exempel för samarbete med den ryska 
flottan eftersom det är mindre politiskt lad-
dat än Partnerskap för Fred (PFF).61 

US Navy och US Coast Guard använder 
redan idag konceptet som grund för inter-
nationellt samarbete i Persiska viken.62

5.3.2 Combined Task Force 150
Combined Task Force 150 (CTF 150) 
bil da des i samband med att operationen i 
Afghanistan – Operation Enduring Free-
dom (OEF) – inleddes år 2001. Det mul-
tinationella förbandet, som är kopplat till 
U S Central Command, bedriver sedan 
2002 marina säkerhetsoperationer (Mari-
time Security Operations) i Adenbukten, 
Omanviken, Arabiska havet, Röda havet 
och Indiska oceanen.63

CTF 150 har följande fyra huvuduppgifter

• Maritime Interdiction Operations (MIO)
• Maritime Security Operations (MSO)
• Theater Security Cooperation (TSC)
• Search and Rescue (SAR)64

Förbandet har letts av chefer från Frank-
rike, Nederländerna, Tyskland, Pakistan 
och nu från Kanada.65

5.4  Inom ramen för EU
5.4.1 Den europeiska säkerhets- och 
försvarspolitiken (ESFP)
Lissabonfördragets framtid är nu mycket 
osäker. I praktiken betyder detta emellertid 
inte så mycket när det gäller försvarspo-
litiken. Ur försvarssynvinkel är kanske 
den viktigaste nyheten i fördraget möjlig-
heten att inom ramen för ESFP skapa ett 
permanent samarbete mellan stater som 
”uppfyller högre krav på militär kapacitet 
och som har gjort mer bindande åtaganden 
på området med tanke på de mest krävande 
uppdragen.”66 Härmed skulle den gemen-
samma försvarspolitiken ha kunnat drivas 
fram med en snabbare takt än vad som nu 
är möjligt med hänsyn till vissa staters pro-
blem med bindande försvarssamarbete. 

I en viktig klausul stipulerar fördraget 
att medlemsstaterna med ”alla till buds 
stående medel” ska ge stöd och bistånd till 
en stat som utsätts för väpnat angrepp på 
sitt territorium i enlighet med artikel 51 i 
FN-stadgan.67 Härav skulle man kunna dra 
slutsatsen att EU faktiskt blivit en ”riktig” 
försvarsallians. 

Vid närmare betraktande är skrivningen 
mycket svag. För det första står det inte ex-
plicit att ”till buds stående medel” bör inne-

61  Se också en intressant analys i Palmbeck, Jens: ”Marinens bidrag till ”1000 Ship Navy-konceptet” – ge-
mensam marin säkerhet, regionalt, europeiskt och globalt”. Tidskrift i Sjöväsendet nr 2, 2007.

62  Truver, Scott C: U S Navy in Review. US Naval Institute Proceedings, May 2008, s 65.
63  http://www.cusnc.navy.mil/command/ctf150.html 2008-10-30
64  http://forsvaret.dk/SOK/Enheder/2006/TF150/Pages/2006-12-07TF150.aspx 2008-10-30
65  http://www.royalnavy.mod.uk/server/show/nav.5865 2008-10-30
66  Avd V, art 42.6.
67  Avd V, art 42.7.
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fatta militära åtgärder. Ett medlemslands 
regering, den enda som kan avgöra vad 
som står till buds, kan mycket väl begränsa 
sig till diplomatiska åtgärder och ändå upp-
fylla fördraget. För det andra finns ett un-
dantag för stater som Sverige som inte vill 
 ge eller ta emot säkerhetsgarantier: ”Detta 
ska inte påverka den särskilda karaktären 
hos vissa medlemsstaters säkerhets- och 
försvarspolitik”.68 Sverige kan alltså krypa 
ur sitt åtagande med hänvisning till denna 
formulering. Andra kan göra samma sak 
gentemot Sverige just med denna formuler-
ing som motiv. För det tredje står det klart 
utsagt att för de medlemsstater som är med 
i NATO – det överväldigande flertalet – så 
är det just NATO som är grunden för deras 
kollektiva försvar. 

5.4.1.1 ESS 
Vi har tidigare pekat på de hot som den 
europeiska säkerhetsstrategin har identi-
fierat som de viktigaste. I detta samman-
hang bör också noteras att strategin, som 
också ligger till grund för den svenska 
försvarspolitiken, poängterar vikten av 
ökad militär förmåga: ”Det är nödvändigt 
att omvandla våra militära styrkor till mer 
flexibla rörliga styrkor och ge dem medel 
att möta de nya hoten, och det behövs mer 

resurser för försvaret och effektiv resurs-
användning.”69

Som en delstrategi till ESS har EU ut-
arbetat en antiterrorismstrategi.70 Denna är 
dock inte särskilt specifik men markerar 
ändå att skyddet av sjötransporter är en 
del av strategin.

5.4.1.2 Europeiska försvarsbyrån
Den europeiska försvarsbyrån – European 
Defence Agency (EDA) – leder ett antal 
gemensamma utvecklingsprogram. I detta 
sammanhang bör särskilt nämnas system 
för maritim övervakning och ett Maritime 
Tactical Unmanned Aerial System. Arbetet 
drivs i nära samråd med europeiska kom-
missionen och GMES (se nedan).71

5.4.1.3  Marina frågor inom ESFP
Det har talats relativt mycket om att ett 
koncept typ ”marin strategi” ska tas fram 
inom ramen för ESFP. Hittills har detta 
dock synbarligen inte givit konkreta re-
sultat.

Redan det ursprungliga Headline Goal 
innehöll emellertid relativt avsevärda ma-
rina kapaciteter. Även Sverige har anmält 
sina marina registerförband till Headline 
Progress Catalogue.

Headline Goal 2010, i den nu gällande 

68  Art 42.7.
69  http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/031208ESSIISV.pdf 2008-10-30
70  The European Union Counter-Terrorism Strategy. Council of the European Union 14469/4/05. 
71  Council guidelines for the EDA’s work in 2008. Doc 15413/07. 19 November 2007.
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upplagan från 2004, innehåller bl a målet 
att EU ska kunna disponera ett hangarfartyg 
med flygförband och eskort. Förhandlingar 
pågår om att bilda en stående europeisk 
hangarfartygsstyrka omkring, växelvis, ett 
brittiskt eller ett franskt hangarfartyg med 
en europeisk skyddsstyrka.72

Det har ännu inte genomförts några 
specifika marina operationer inom ramen 
för ESFP. Det bör i sammanhanget obser-
veras att EU inte disponerar några stående 
styrkor på samma sätt som NATO och inte 
heller, ännu, genomför övningsverksamhet 
med förband. Orsaken är en ovilja att ”onö-
digtvis dubblera NATO” (”unnecessary 
duplication”), vilket många stater anser 
dels skulle bli onödigt dyrt och dels skulle 
riskera NATO:s framtid.

5.4.2  Övrigt samarbete av betydelse för 
den maritima arenan
Det bör betonas att EU:s samarbete är 
mycket omfattande; här kan därför endast 
ges ett axplock av för årsredovisningen 
relevant samarbete.

5.4.2.1  Sjöfartsskydd
IMO:s konvention har antagits av EU. 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 725/2004 av den 31 mars 2004 
sjöfartsskydd på fartyg och i hamnanlägg-
ningar lyder: ”sjöfartsskydd: kombination 

av förebyggande åtgärder som syftar till att 
skydda sjöfarten och hamnanläggningarna 
mot hot om avsiktliga olagliga handlingar”. 
Enligt kodexen om Schengengränserna 
försvinner kravet på förhandsanmälan, 
men en förteckning över besättning och 
passagerare ska lämnas in senast då farty-
get kommer till kaj. För att underlätta för 
sjöfarten rekommenderar kustbevakningen 
att en förhandsanmälan lämnas, som upp-
fyller kraven på förteckning enligt Kodex 
om Schengengränserna och reglerna om 
förhandsanmälan för sjöfartsskydd.73

5.4.2.2 Blåbok
EU har visat ett starkt ökande intresse för 
maritima frågor. Detta avspeglar sig inom 
alla unionens tre pelare.

Den europeiska kommissionen har ny-
ligen publicerat en blåbok i ärendet:”En 
integrerad havspolitik för Europeiska 
unionen.”74

Här föreslås ”en integrerad havspolitik 
för Europeiska unionen. Den bygger på 
ett tydligt erkännande av att alla frågor 
som rör Europas hav påverkar varandra 
och att havsrelaterad politik inom olika 
områden måste utarbetas på ett samordnat 
sätt för att vi ska kunna uppnå de önskade 
resultaten.”

Av särskild vikt är övervakningen av 
havsområdet:

72  Laserr, Isabelle: ”Les ambitieux projets de Paris pour la défense européenne”. Le Figaro 2008-06-26.
73  Op cit, fotnot 53.
74  KOM(2007) 575 slutlig Bryssel den 10.10.2007. Op cit fotnot 9
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Övervakning av havet krävs för att ga-
rantera en säker användning av havet och 
säkra Europas havsgränser. Förbättrad 
och optimerad övervakning av havet 
samt driftskompatibilitet på europeisk 
nivå krävs för att Europa ska klara alla 
utmaningar och hot i form av sjösäker-
het, förorening av havet, upprätthållande 
av lag och ordning och allmän säkerhet. 
Övervakningsverksamhet genomförs 
av medlemsstaterna, men de flesta ak-
tiviteter och hot som de har att hantera 
är av gränsöverskridande art. I de flesta 
medlemsstaters är det olika, av varandra 
oberoende, myndigheter som ansvarar för 
övervakning av fiske, miljö, bevakning 
till havs och immigration. Detta  innebär 
att knappa resurser ofta används på ett 
mindre effektivt sätt. Kommissionen 
före språkar därför en högre grad av 
samordning av övervakningen av havet, 
genom ett fördjupat samarbete mellan och 
inom medlemsstaternas kustbevakningar 
och andra berörda myndigheter. Om man 
gradvis skapar ett integrerat nät av spår-
ningssystem för fartyg och e-navigation 
i europeiska kustvatten och fria havet, 
vilket även innefattar satellitövervakning 
och långdistansidentifiering och -spårning 
av fartyg (LRIT) kan det också vara ett 
ovärderligt verktyg för offentliga organ.

Uttalandet har uppenbar betydelse även  
för det nationella svenska samarbetet.

5.4.2.3 Europeiska byrån för förvaltningen 
av det operativa samarbetet vid Europeiska 
unionens yttre gränser (FRONTEX)
Frontex är EU:s organ för gränsbevakning. 
Det har följande uppgift:

Frontex samordnar det operativa sam-
arbetet mellan medlemsstaterna när det 
gäller förvaltningen av de yttre gränserna, 
bistår medlemsstaterna med utbildning 
av nationell gränsbevakningspersonal, 
inbegripet fastställande av gemensamma 
utbildningsnormer, genomför riskanaly-
ser, följer upp den utveckling inom forsk-
ningen som är av betydelse för kontrollen 
och övervakningen av de yttre gränserna, 
bistår medlemsstaterna i situationer som 
kräver ökat tekniskt och operativt bistånd 
vid de yttre gränserna samt erbjuder med-
lemsstaterna nödvändigt tekniskt stöd 
till genomförandet av gemensamma 
insatser för återsändande.75

Förslag har framförts om en gemensam EU 
kustbevakning. Tanken är emellertid idag 
knappast aktuell. En av anledningarna är 
att medlemsstaternas organisation i detta 
avseende är alltför olika; vissa länder har 
en civil kustbevakning som i Sverige, i 
andra sköts kustbevakningen av marinen i 
ytterligare andra av gendarmeriet. I många 
länder – men inte i Sverige – finns ett nära 
samarbete mellan kustbevakningen och 
marinen.

75  http://europa.eu/agencies/community_agencies/frontex/index_sv.htm 2008-10-30
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5.4.2.4 EU:s fiskerikontroll (CFCA) 
År 2005 etablerades EU:s organ för sam-
arbete avseende fiskerikontroll. The Com-
munity Fisheries Control Agency (CFCA) 
ska organisera operativ koordinering av 
medlemsstaternas fiskerikontroll- och 
inspektionsaktiviteter. Man ska också 
stödja medlemsstaternas samarbete i syfte 
att följa den gemensamma fiskeripolitiken 
och se till att denna följs på ett effektivt och 
likformigt sätt.76  

5.4.2.5 Den europeiska sjösäkerhets- 
byrån (EMSA)
Byråns uppgift är att förse europeiska 
kommissionen och medlemsstaterna med 
tekniskt och vetenskapligt stöd när det 
gäller utveckling och implementering av 
EUs lagstiftning när det gäller maritim 
säkerhet (safety) och miljöföroreningar 
från fartyg.77

5.4.2.6 Satellitsamarbete
GMES (Global Monitoring for Environ-
ment and Security) är ett europeiskt intiativ 
syftande till att skapa global information 
om miljö och säkerhet. Det ska bland annat 
kunna varna för rasrisk och risk för över-
svämningar. Systemet som till stor del är 
baserat på satellitövervakning har uppen-

bara möjligheter också inom den maritima 
– inklusive den marina – arenan.78

EU:s satellitcenter (EUSC) spelar en 
väsentlig roll för EU:s underrättelsetjänst 
inom ramen för den gemensamma försvars- 
och säkerhetspolitiken. Centret samarbetar 
bland annat EMSA när det gäller skapandet 
av system för havsövervakning.79

För fullständighetens skull bör också 
nämnas Galileo. Detta är ett satellitnaviger-
ingssystem av GPS-typ. Det har två viktiga 
fördelar gentemot GPS: det blir noggran-
nare och det är autonomt i förhållande till 
USA, d v s USA kan inte ensidigt besluta 
att blockera tjänsten för vissa områden eller 
användare. Galileo är visserligen formellt 
sett civilt men har självklara militära app-
likationer.

5.4.2.7 EUROSUR
Eurosur är namnet på ett förslag från den 
europeiska kommissionen om skapandet 
av ett europeiskt gränsövervakningssys-
tem. Detta förväntas bidra till att begränsa 
den illegala invandringen samt att minska 
dödligheten till sjöss i samband med för-
sök till människosmuggling. Systemet ska 
också medverka till ökad europeisk säker-
het genom att försvåra gränsöverskridande 
brottslighet.80

76 http://cfca.europa.eu/ 2008-10-30
77  http://www.emsa.europa.eu/ 2008-10-30
78  http://www.gmes.info/158.0.html 2008-10-30 samt egna erfarenheter från tjänstgöring i EU Militära Stab 

2000 – 03.
79  http://www.eusc.europa.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=28 2008-10-30
80  http://europa.eu/scadplus/leg/sv/lvb/l14579.htm 2008-10-30
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5.4.3 Kommentar
EU med sitt stora behov av havet som 
transportled och resursbank är i stort behov 
av en maritim strategi. EU har också de 
resurser som en sådan skulle kräva; såväl 
civila som militära. 

Olyckligtvis  kännetecknas dagens EU 
av problemet med de tre pelarna: de eu-
ropeiska gemenskaperna (jordbruk, fiske, 
handel, transporter, ekonomi …), den ge-
mensamma säkerhets- och utrikespolitiken 
med den gemensamma försvarspolitiken 
samt samarbetet inom polis- och rätts-
väsende. Att vidta åtgärder som innebär 
samordning mellan de olika pelarna är 
svårt – inte minst för att många länder är 
rädda för att ”släppa in” de överstatliga 
beslutsprinciperna från den första pelaren 
i den andra. 

Det är bland annat här som Lissabon-
fördraget är så viktigt eftersom därmed 
pelarna kommer att försvinna medan 
beslutsmekanismen knyts direkt till res-
pektive fråga – exempel ”enighet” inom 
försvarspolitiken.

Med tanke på den ovan refererade reger-
ingsskrivelsen om strategi för interna-
tionell freds- och säkerhetsfrämjande 
verksamhet81 kan man hoppas att Sverige 
som ordförande 2009 driver frågan om 
Unionens möjligheter att arbeta för ma-
ritim strategi såväl kustnära som till havs 
med såväl civila som militära resurser.

5.5 NATO
5.5.1 Stående sjöstyrkor
NATO har fyra stående sjöstyrkor: Standing 
NRF Maritime Group 1 och 2 (SNMG-1 
resp -2) bestående av jagare och fregatter 
samt två stående minröjningsstyrkor Stan-
ding NRF MCM Group 1 (SNMCMG-1 
resp –2). SNMG-1 och SNMCMG-1 stö-
der NRF-styrkor (NATO Response Force) 
med udda nummer och SNMG 2 och 
SNMCMG-2 sådana med jämna. När de ej 
behövs för NRF används sjöstyrkorna för 
övningar, marin diplomati, marin närvaro 
och andra rutinoperationer. SNMG-1 och 
SNMCMG-1 ingår då i Atlankommandot 
medan SNMG-2 och SNMCMG-2 tillhör 
Medelhavsflottan.82

Om Sverige bestämmer sig för att delta 
i NRF, skulle alltså marinen kunna delta i 
SNMCMG-1. Några jagare eller fregatter 
som skulle kunna delta i SNMG-1 har 
vi tyvärr inte längre. Deltagande i NRF 
möter emellertid politiskt motstånd under 
förevändningen att detta inte skulle vara 
förenligt med den svenska militära al-
liansfriheten.83

5.5.2 Operation Active Endeavour (OAE)
Operation Active Endeavour (OAE) var 
ursprungligen en ren NATO-operation 
under artikel 5, vilket hänger samman med 
”kriget mot terror” från och med 11 septem-
ber 2001. Syftet var att möta terroristhotet 

81  Skr 2007/08:51.
82  http://www.nato.int/shape/news/2005/i050105a.htm 2008-10-30
83  Ahlin, Urban och Karlsson, Roger: ”Sverige ska stå utanför NATO”. Svenska Dagbladet 2008-02-24.
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i Medelhavet. Efterhand har operationen 
vidgats till att omfatta hela Medelhavet 
och syftet är nu främst underrättelsetjänst 
och spaning mot misstänkta fartyg. Sedan 
operationen startade har mer än 88 000 
fartyg anropats, 120 har bordats och 500 
eskorterats.84 Operationen har sannolikt re-
ducerat den omfattande människosmugg-
lingen över Medelhavet, vilket i hög grad 
också är ett svenskt intresse. 

Sedan 2004 har deltagandet öppnats 
även för andra stater, särskilt de som deltar 
i NATO:s medelhavsdialog. Operationen 
leds av Allied Maritime Component Com-
mander i Neapel. För närvarande deltar 
42 länder i insamlandet i ett öppet infor-
mationssystem avseende maritim trafik. 
Ryssland har deltagit och för närvarande 
ingår en ukrainsk fregatt i operationen.85

I sammanhanget bör nämnas att NATO 
har öppnat ett center för Maritime Inter-
diction Operations i Grekland. Centrets 
uppgift är att stödja framtagandet av goda 
metoder, doktrin och övningar.86

Operationen är viktig även för Sverige. 
Vi är – i och med EU och Schengen – po-
litiskt ett medelhavsland. Vi har därmed 
samma intressen som andra européer av 
motarbeta internationell terrorism. Ett 
svenskt deltagande har diskuterats men 
möter politiskt motstånd under före-

vändningen att operationen är en artikel 
5-operation.87

5.5.3 Kommentar
Som framgått är NATO aktivt inom den 
militära delen av området maritim säker-
het. NATO har stående sjöstridskrafter, 
en stående kommandoorganisation samt 
är aktivt när det gäller doktrinutveckling. 
Allt detta är mycket viktigt och kommer 
åtminstone delvis även icke-allierade 
inom EU till del. NATO har emellertid 
ingen politik och inga resurser för det 
civila maritima området. Här har EU en 
komparativ fördel.

Samarbetet mellan EU och NATO har 
länge varit mindre omfattande än vad 
man skulle önska. Detta beror delvis på 
motsättningarna mellan Turkiet och Cy-
pern men också på den franska viljan att 
värna om Unionens autonoma förmåga. 
Det förstnämnda problemet kommer inte 
att försvinna i första taget medan det andra 
sannolikt kommer att lösas i och med 
att Frankrike nu avser återta sin plats i 
NATO:s militära samarbetsstrukturer som 
man lämnade 1966. Kanske kommer det nu 
bli möjligt att på ett smidigare sätt skapa 
synergi mellan EU:s respektive NATO:s 
komparativa fördelar.

84  Ruiz Palmer, Diego A: New operational horizons: ”NATO and maritime security”. NATO Review. Winter 
2007.

85  http://www.afsouth.nato.int/organization/CC_MAR_Naples/PressReleases/CC-MAR/pressreleases08/
NR_15_08.html 2008-10-30

86  Op cit, fotnot 84
87  Op cit, fotnot 83
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5.6 Övrigt europeiskt samarbete
5.6.1 Chiefs of European Navies (CHENs)
Chiefs of European Navies (CHENs) är ett 
forum för dialog mellan Europas marin-
chefer (motsv). Huvudintresset är riktat 
mot maritim säkerhet och civil-militär 
samverkan. Gruppen har möjlighet att 
spela en viktig roll för spridningen av 
förståelse för vikten av samlad – militär/
civil – syn när det gäller EU:s maritima 
politik samt för stärkandet av ESFP inom 
det marina området. Med tanke på EU:s 
beroende av säker sjöfart är Unionens ma-
rina samarbete av stor, men kanske inte helt 
uppskattad, vikt.

Bland  annat har CHENs yttrat sig över 
förslaget (grönboken88) till ”En integrerad 
havspolitik för Europeiska unionen” (jfr 
ovan). Man har här visserligen stött förslaget 
men pekat på att det var alltför begränsat då 
det koncentrerade sig på kustfarvatten. Det 
tog ej heller tillräcklig hänsyn till de möjlig-
heter marina förband har att stödja arbetet 
med maritim säkerhet.89 

Sannolikt mot denna bakgrund har 
CHENs utarbetat ett koncept för Intera-
gency Strategy for Maritima Security Ope-
rations (MSOs).90 Här tar man bland annat 
upp följande fyra huvudspår:

• inter-government, inter-ministry and 
multinational co-operation including le-
gal issues (Diplomatic and Co-operation 
LoD); 

• information exchange and maritime pic-
ture sharing (Information LoD); 

• the operational contribution (Operational 
LoD); 

• and the participation of the commercial 
shipping sector (Economic LoD).

Inriktningen förefaller ligga väl i linje med 
de nya svenska tankarna om vikten av civil-
militär samordning som nämnts ovan. 

Det kan noteras att den svenske ma-
rininspektören, ledamoten Grenstad, var 
ordförande för CHENs under 2007.91

5.6.2 African Partnership Station (APS)
African Partnership Station (APS) är ett 
initiativ från US Naval Forces Europe och 
syftar till att öka den regionala säkerheten 
i området kring Guineabukten. Syftet är 
att stödja utvecklingen av strandstaternas 
förmåga när det gäller sjötrafikkontroll, 
sjöräddning, hindrande av illegalt fiske etc. 
Verksamheten genomförs av utbildnings-
team från de deltagande staterna: USA, 
Frankrike, Storbritannien, Portugal, Spa-

88  EU:s policypapper utarbetas ofta först som en grönbok som är en sorts remisshandling medan slutresultatet 
är en ”blåbok”.

89  CHENs comments EU GP 070514. Draft.
90 Developing a European interagency strategy for maritime security operations (MSO Strategy) – 2007. 

http://www.chens.eu/products/msostrategy.doc 2008-10-30
91  http://www.chens.eu/press/mil_se_2007.pdf  2008-10-30
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nien, Italien, Danmark och Tyskland.92

5.6.3 Maritime Analysis Operations Center 
(MAOC)
Maritime Analysis Operations Center AOC) 
koordinerar spaning och insatser mot ko-
kainsmuggling över Atlanten från Goda 
Hoppsudden till Norska havet. Frankrike, 
Irland, Nederländerna, Portugal, Spanien 
och Storbritannien deltar och såväl civila 
som militära resurser inklusive underrät-
telsetjänster används. Så kan t ex centret 
begära att franska marinen om möjligt 
övervakar ett visst misstänkt fartygs färd 
över Atlanten så att civil polis kan in gripa 
när lasten kommer in på ett område där 
denna har jurisdiktion.93

5.6.4 North Atlantic Coast Guard 
(NACG)
North Atlantic Coast Guard (NACG) är 
en nybildad samarbetsorganisation för 
alla kustbevakningar (motsv) norr om 
en linje gränsen Spanien-Frankrike resp 
Mexiko-USA.

Ett första möte har hållits (under svenskt 
värdskap) och då diskuterades teman som 
illegal invandring, narkotikasmuggling, 
fiskerikontroll, sjöräddning och miljö-
skydd.94

5.6.5 Euromarfor
Euromarfor är ett intressant exempel på ett 
multinationellt marint förband; en marin 
motsvarighet till mer kända Eurofor. I 
Euromarfor-samarbetet ingår Spanien, 
Frankrike, Italien och Portugal. Det är 
inte ett stående förband utan ingående 
fartyg samlas tidvis för övningar och ope-
rationer. Chefsskapet roterar mellan med-
lemsstaterna. Euromarfor ingår i EU:s 
förbandskatalog och är särskilt inriktat 
mot de så kallade Petersbergsuppgifterna 
(humanitära och fredsbevarande insatser 
samt krishanteringsoperationer).95

Euromarfor skulle kunna utgöra modell 
för ett nordiskt samarbete på det marina 
området. 

5.6.6 UK/Netherlands Landing Force 
(UKNLAF)
UK/Netherlands Landing Force (UKN-
LAF) sattes upp redan 1973 och var från 
början avsett för operationer i Nordnorge 
inom ramen för NATO:s flankförsvar.

Förbandet består av enheter från brittiska 
och holländska marinkårerna. 

Huruvida det skulle vara möjligt att 
integrera delar av det svenska amfibieför-
bandet i denna styrka är inte känt.

92  Larsson, Stefan: ”Sjöstridsflottiljernas utveckling sedd från förbandens horistont”. Tidskrift i Sjöväsendet 
nr 2, 2008.

93  Intervju med Petit. Livre Blanc s 90. http://press.homeoffice.gov.uk/press-releases/maritime-centre-launch 
2008-10-30

94 Kvarnström, Staffan: ”Vad är NACGF?” Tidskrift i Sjöväsendet nr 4, 2007.
95 http://www.defense.gouv.fr/defense_uk/enjeux_defense/la_defense_dans_l_europe/les_euroforces/

euromarfor/l_euromarfor 2008-10-30
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5.7 Östersjön
5.7.1 Östersjöstrategi
Europeiska rådet beslöt i december 2007 
att en östersjöstrategi skulle tas fram till 
toppmötet i december 2009, då Sverige är 
ordförandeland. Framtagandet av strategin 
utgör en av det svenska ordförandeskapets 
”främsta prioriteringar”. ”Arbetet med 
östersjöstrategin är ett historiskt tillfälle 
för oss att kraftsamla så att vi kan stärka 
östersjöregionens konkurrenskraft, lösa 
de ekologiska utmaningarna och fördjupa 
samarbetet mellan våra länder”, skriver 
EU-minister Malmström. Strategin ska 
stärka Östersjön som tillväxtområde sam-
tidigt som arbetet med miljöfrågor och 
säkerhet stärks.96 Det är viktigt att också 
de örlogsmarina aspekterna vägs in i denna 
liksom att hänsyn tas till Rysslands allt 
tydligare stormaktsambitioner.

5.7.2 Stående multinationella styrkor
Såvitt känt är Baltic Naval Squadron 
(BALTRON) det enda stående marina 
förbandet i Östersjön. Det består av fartyg 
från de tre baltiska staternas mariner.

BALTRON ursprungliga uppgift var 
att verka för att reducera minfaran på 
de baltiska staternas territorialhav samt 
att motverka miljöproblemen i området. 
Det har också varit ett sätt att utveckla de 

baltiska staternas flottor och särskilt då 
att göra dessa färdiga att ingå i NATO:s 
minröjningsstyrkor.97

5.7.3 Minröjning
Svenska minröjningsfartyg (4. Sjöstridsflot-
tiljen) bedriver sedan mitten av 1990-talet 
skarpa minröjningsoperationer i Östersjön. 
Man har här samarbetat med MCMFOR-
NORTH.

Förmodligen beroende på att besättning-
arna utgörs av värnpliktiga under grund-
utbildning räknas inte dessa operationer 
som ”internationella” av den svenska 
ledningen. 

5.7.4 Sea Surveillance Co-operation Finland 
Sweden (SUCFIS)
Sverige och Finland samarbetar när det gäl-
ler militär havsövervakning i Sea Surveil-
lance Co-operation Finland Sweden (SUC-
FIS). Detta samarbete inleddes 2001.

5.7.5 Baltic Sea Ordnance Safety Board 
(BOSB)
Sverige har tagit initiativ till bildandet av 
Baltic Sea Ordnance Safety Board. Arbe-
tet rör underrättelser och samordning av 
minröjning av de ca 60 000 minorna som 
fortfarande finns i Östersjön.98

96  Malmström, Cecilia: ”Stärk östersjösamarbetet”. Östgötacorrespondenten  
http://www.regeringen.se/sb/d/10174/a/104973 2008-10-30

97  http://www.mil.ee/index_eng.php?s=baltron 2008-10-30
98  Intervju med ledamoten Werin januari 2008.
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5.7.6 The Helsinki Commission 
(HELCOM)
The Helsinki Commission (HELCOM) 
har som huvuduppgift att skydda miljön 
i Östersjön från all sorts nedsmutsning. 
HELCOM är ansvarigt för implementer-
ingen av “Convention on the Protection 
of the Marine Environment of the Baltic 
Sea Area” mer känt som Helsinki Con-
vention.99 

5.7.7 Baltic Sea Regional Border Cooperation 
Council (BSRBCCC)
Baltic Sea Regional Border Cooperation 
Council (BSRBCCC) är en del av Öst-
ersjöstaternas råd. Det är ett samarbete 
mellan Östersjöstaternas kustbevakningar 
(motsv) och syftar till att effektivisera 
verksamheten.

5.7.8 Sjöräddning
I Sverige är det sjöfartsverket som är 
ansvarigt för sjöräddningen. Internatio-
nellt styrs denna verksamhet av IMO (jfr 
ovan). Avtal om sjöräddning finns med 
alla östersjöstater utom Danmark där  
”förhandlingar pågår” (2008-02-18). Det 
bör påpekas att alla fartyg är skyldiga att 
hjälpa till med sjöräddning i akuta situa-
tioner. Sverige har enligt internationella 
regler skyldighet att vidta åtgärder för 
räddning av nödställda till sjöss längs våra 
kuster och att se till att det finns tillämplig 

landbaserad radioutrustning för att via ma-
ritima system kunna ta emot larm från och 
kommunicera med fartyg till sjöss. Dessa 
regler styr bl a fastställandet av gränser 
mellan länder, upprättandet av sjörädd-
ningscentraler – tillgänglighet, kompetens 
och bemanning av dessa, andra lednings-
funktioner, operativa rutiner, resurser och 
utrustning för sjöräddning. 100

5.8 Kommentar: begreppet maritim säkerhet
Begreppet maritime security utgör ett pro-
blem i dessa sammanhang. Av IMO:s defi-
nition framgår att det handlar om skydd av 
sjöfart gentemot terrorism och andra olag-
liga handlingar. Som vi sett översätts denna 
term i Sverige med ordet sjöfartsskydd. 
Sjöfartsskyddet är reglerat i förordning 
(2004:283). Sjöfartsverket är ansvarigt för 
frågan medan kustbevakningen kan sägas 
ha det operativa ansvaret för övervakning 
och genomförandet. Rikspolisstyrelsen 
ansvarar för eventuella ingripanden och 
kan här använda sig av den nationella 
insatsstyrkan (NIS).

Redan tidigare har påpekats att terror är en 
strategi och därmed utgör ett delämne inom 
militärstrategin och därmed är en angelä-
genhet för Försvarsmakten i varje fall vid 
operationer utanför svenskt territorium.

Vid ett terroristangrepp mot fartyg kan 
polisen använda sig av kustbevakningen 
som har för ändamålet specialutbildade 

99  http://www.helcom.fi/ 2008-10-30
100  http://www.sjofartsverket.se/templates/SFVXPage____366.aspx 2008-10-30
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båtförare. Men polisen kan också vända sig 
till Försvarsmakten enligt lag (2006:343) 
när det rör storskaliga terroristattacker. 
Det förefaller uppenbart att här krävs 
doktrinutveckling och övning för att detta 
samarbete ska kunna fungera i praktiken.

Som framgått ovan, inte minst av texten 
om NATO-samarbetet, avser Maritime 
Security Operations (MSO:s) också en 
väsentligt mer omfattande verksamhet än 
sjöfartsskydd, där det är det marina – mili-
tära samarbetet – som spelar en huvudroll. 
Denna typ av verksamhet faller så att säga 
utanför det svenska ramverket utom i ett 
fall – ingripande enligt IKFN (förordning 
(1982:756). Här föreskrivs bland annat att 
Försvarsmakten ska  skydda svenska fartyg 
och luftfartyg inom svenskt territorium 
samt på eller över fritt hav samt medverka 
vid kontroll av sjöfarten och luftfarten 
inom svenskt territorium. Marinen kan 
alltså delta i en MSO och skydda svensk 
sjöfart i exempelvis Röda havet så länge 
detta sker på fritt hav.

I den följande diskussionen måste vi 
skilja på den internationella militära be-
nämningen Maritime Security och den 
svenska civila termen sjöfartsskydd. För 
enkelhets skull används därför i fortsätt-
ningen begreppet maritim säkerhet när 
det gäller frågor som har både militära och 
civila implikationer och som berör även 
det fria havet.101 Som tidigare noterats 
använder vi begreppet skydd av sjöförbin-

delser när det gäller den klassiska marina 
uppgiften ”att skydda sjöfart”. Maritim 
säkerhet definierad på detta sätt omfattar 
alltså såväl sjöfartskydd som skydd av 
sjöförbindelser.

5.9 Slutsatser
Det är uppenbart att maritim säkerhet är 
en idag mycket uppmärksammad fråga. 
Till stor del hänger detta ihop med ”kri-
get mot terrorismen” efter 11 september 
2001. Men det är också en fråga om insikt 
om betydelsen av ett fungerande globalt 
transportnät och de risker detta utsätts för 
– och de miljörisker som blir resultatet av 
katastrofer av olika slag.

Det internationella samarbetet är omfat-
tande och finns på alla nivåer – globalt, 
regionalt, subregionalt, bilateralt etc. Sam-
arbetet omfattar såväl marina stridskrafter 
som kustbevakningar och polis i olika 
tappningar. För de flesta aktuella länder 
torde det vara naturligt att sjöstridskrafter 
inte bara ägnar sig åt ”väpnad strid” utan 
spelar en aktiv roll avseende diplomati och 
säkerhet i vid mening.

Det europeiska samarbetet är omfattande 
men splittrat. EU har ambitionen att skapa 
någon form av maritim strategi som täcker 
alla tre pelarna. Man hämmas dock av 
pelarstrukturen inom EU och ESFP:s be-
gränsning till krishantering och avsaknad 
av stående ledningsstrukturer utom på den 
politiskt-strategiska nivån. 

101  Jämför Maritim säkerhet – nu och i framtiden. Symposium 5 – 6 maj i Stockholm. Utgiven av Kungl 
Örlogsmannasällskapet och Kungl Krigsvetenskapsakademien 2003.
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Huruvida Lissabonfördraget kommer att 
göra det lättare att arbeta med ett modernt 
vidgat säkerhetsbegrepp är svårt att säga 
även om pelarstrukturen försvinner. Många 
medlemsstater vill dra en tydlig gräns när 
det gäller Europeiska kommissionens 
inblandning i försvarspolitiska frågor. 
Dessutom är fördragets framtid i skrivande 
stund osäker. 

Vissa av EU:s medlemsstater kommer 
säkert fortsatt att vara negativa till varje 
utveckling av ESFP som innebär en dubb-
lering av NATO:s strukturer.

NATO har lång erfarenhet av maritim 
säkerhet med militära förtecken. NATO:s 
nackdel är i stället att man saknar civila 
strukturer. Inte heller NATO kan arbeta 
över hela det vidgade säkerhetsbegreppet.

Det finns också ett antal organisationer 
och fasta samarbeten som inte är direkt 
knutna till vare sig NATO eller EU. 

Ett problem i detta sammanhang är att 
EU:s medlemsstater har vitt skilda organi-
sationsformer avseende maritim säkerhet. 
Många ”kustbevakningar” är militära – 
ingående i landets sjöstridskrafter – andra 
tillhör gendarmeriet eller är civila. Vissa 
länder förefaller inte ha något större pro-
blem med samarbete militärt – civilt medan 
andra, i synnerhet Sverige, ser det som ett 
problem. 

6    Maritim strategi – teori
Hittills har begreppet maritim strategi an-
vänts ett antal gånger, det är nu dags att ge 

detta begrepp en lämplig definition. 
Det finns många olika definitioner på stra-

tegi. Utgångspunkten här är den beskrivning 
som återfinns i Försvarshögskolans äm-
nesplan i Krigsvetenskap. ”Militärstrategi 
behandlar främst interaktionen mellan den 
politiska och den högsta militära nivån, 
hur politiska beslut omsätts till militära 
mål och hur militära resurser skapas och 
utnyttjas.”102 Utifrån denna beskrivning 
kan man konstruera en marin strategi, 
som då skulle vara specifikt inriktad på 
sjöstridskrafternas, och med dessa samver-
kande stridskrafters utnyttjande. Emeller-
tid skulle en sådan konstruktion vara alltför 
snäv eftersom den inte skulle ta hänsyn till 
de icke-militära aspekterna.

Strategins uppgift är att formulera prak-
tiskt genomförbara mål, som kan uppfylla 
det politiska projektet, samt hur dessa bör 
uppnås. För att nå ett mål krävs medel. 
Dessa medel kan i allmänhet utnyttjas på 
flera olika sätt varav vissa, men kanske 
inte alla, leder till målet. Det finns alltså 
ett starkt samband mellan mål å ena sidan 
samt medel och handlingsvägar å den 
andra. 

Den klassiska definitionen av maritim 
strategi har givits av Corbett: 

By maritime strategy we mean the prin-
ciples, which govern a war in which the 
sea is a substantial factor. Naval strategy 
is but the part of it which determines the 
movements of the fleet when maritime 

102  FHS 2005-04-01 dnr 21950. Ämnesplan i krigsvetenskap.
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strategy has determined what part the fleet 
must play in relation to the action of the 
land forces; for it scarcely needs saying 
that it is almost impossible that a war can 
be decided by naval action alone.103

Maritim strategi är alltså en nationell stra-
tegi där havet spelar en viktig roll. Marin 
strategi avgör hur marinen ska utnyttjas 
när den maritima strategin har avgjort 
vilken roll denna ska spela.104

Nackdelen med Corbetts definition är att 
den bara avser krig och krigföring. Däri-
genom skulle aldrig EU:s maritima strategi 
omfattas av denna definition. Här behöver 
vi en bredare formulering. En sådan, byggd 
på den franske generalen Poiriers begrepp 
fullständig strategi,105 skulle vara: 

Den maritima strategin omfattar nationens 
alla relevanta maritima aktiviteter och har 
som uppgift att förverkliga de mål som 
den överordnade politiken (det politiska 
projektet) har definierat.

Den marina strategin stöder sig på genom-
förandet av ett antal strategiska uppgifter. 

Det finns en lång rad olika uppsättningar 
med sådana uppgifter. En sådan är, formu-
lerad av den kände brittiske marinstrategen 
Geoffrey Till:106

1. Strategic Deterrence and Compellence 
(strategisk avskräckning och strategiska 
tvångsåtgärder107)

2. Power Projection (maktprojicering)
3. Sea Control (havskontroll)
4. Naval Diplomacy (marin diplomati)
5. National Security and Constabulary 

(nationell säkerhet och polisverksam-
het)

6. Humanitarian Assistance (humanitär 
assistans)

Den första uppgiften är knappast aktuell 
för svensk del. Den fjärde uppgiften bru-
kar på svenska närmast översättas med 
”marin närvaro”, där marin diplomati är en 
deluppgift. Den femte uppgiften täcks av-
begreppet havskontroll – upprätta, bevara 
eller bestrida samt utöva.  Vi får då följande 
lista, som har fördelen av att begreppen 
återfinns i den officiella Doktrinen för 
marina operationer:108

103  Sir Julian S Corbetts (1854 – 1922) viktigaste bidrag till teorierna om sjömakt och herravälde till sjöss 
är att han inser att det inte är fiendens flotta som är det viktiga utan förmågan att kontrollera kommu-
nikationerna till sjöss. Corbett, Sir Julian: Some Principles of  Maritime Strategy, US Naval Institutet, 
Annapolis 1911, s 13.

104  Ibid
105  Op cit, fotnot 48, s 297.
106  Till, Geoffrey: Seapower. A Guide for the Twenty-First Century.  Frank Cass. London 2004.
107  Båda dessa uppgifter är virtuella till skillnad från reella; den förstnämnda defensiv och den senare of-

fensiv.
108  Doktrin för marina operationer, 2005 års upplaga. Försvarsmakten. Stockholm 2005.



32

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT      

5-2008 5-20085-2008

1. Maktprojicering
2. Havskontroll
3. Maritim närvaro109

4. Humanitär assistans och katastrofhjälp

Det är möjligt att föreslå en svensk stra-
tegi, i detta fall en maritim sådan, med två 
olika utgångspunkter. I det ena fallet utgår 
man från de mål och intressen samt övriga 
strategier som statsmakterna föreskriver. I 
det andra fallet, då man av någon anledning 
ogillar de officiella skrivningarna, måste 
man först formulera och föreslå en politisk 
målsättning som kan ligga till grund för 
utveckling av strategier. Ett exempel på 
den senare metoden utgörs av den i Aka-
demiens Handlingar och Tidskrift mycket 
diskuterade skriften ”Försvara Sverige 
bättre.”110 I föreliggande redovisning 
väljs i stället den förstnämnda metoden 
eftersom sannolikheten för att resultatet 
blir någorlunda relevant då avsevärt ökar. 
Vilka är nu dessa officiella svenska mål 
och strategier?

Dessa är målen för svensk säkerhet:

1. Värna befolkningens liv och hälsa

2. Värna samhällets funktionalitet
3. Värna vår förmåga att upprätthålla våra 

grundläggande värden som demokrati, 
rättsäkerhet och mänskliga rättigheter.111

Den första punkten omfattar rimligen ock-
så svenska handelsfartyg och deras besätt-
ningar. Ett avbrott i den sjöburna handeln, 
vare sig detta sker på svenskt territorialhav 
eller långt borta från svensk kust skulle 
göra det mycket svårt att uppfylla de två 
andra punkterna. Den maritima säkerheten 
är alltså en strategisk nyckelfunktion. 

Målet för det militära försvaret ska vara 
att tillsammans med andra, inom och utom 
landet, aktivt värna våra grundläggande 
värden och intressen genom att:

1. Förebygga och hantera konflikter   och 
krig

2. Säkerhetsställa landets suveränitet 
och

3. Skydda samhället och dess funktio-
nalitet”112

Dessa ”intressen” utgörs av ”att upprätthålla 
och säkra Sveriges välstånd, trygghet och 
säkerhet.”113 Läsaren noterar att välståndet 

109  Den marina doktrinen talar givetvis endast om ”marin närvaro” men då skulle kustbevakningens närvaro 
till sjöss inte omfattas.

110  Wickbom, Jan; Gröning, Lotta; Lönnbom Bengt: Försvara Sverige bättre! Ny strategi för 2000-talet.
Ulf Wickbom Media. Februari 2007. Grundproblemet med skriften är förstås att författarna aldrig på ett 
stringent sätt förklarar vilka politiska mål den föreslagna strategin ska främja. 

111  Ds 2008:48 s 24.
112  Ds 2008:48 s 11.
113  Ds 2008:48 s 20.

7   Svenska mål och intressen
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är direkt beroende av säkra sjöförbindelser 
nationellt och globalt.

Försvarsmaktens uppgifter är i korthet, 
att ”tillsammans med andra”:

1. försvara Sverige och dess värden och 
intressen, ”vilket sker globalt, i Europa, 
i närområdet och på vårt eget territo-
rium”

2. förhindra kränkningar
3. ”Med befintliga förmågor och resurser 

kunna bistå det övriga samhället och 
andra myndigheter vid behov.” Ett så-
dant behov är bistånd vid katastrofer.

Marinstridskrafterna ges följande inrikt-
ning. De:

1. ska primärt stödja operationer på land 
(det vill säga maktprojicering114)

2. bidra till hävdandet av nationell suve-
ränitet (det vill säga bland annat bidra 
till försvaret av Sverige)

3. hantera kränkningar och incidenter till 
havs nationellt och i närområdet samt, 
vid behov, deltaga i  internationella 
operationer för patrullering och över-
vakning av havsområden utanför vårt 
närområde

Inriktning 2 och 3 kan översättas till ”havs-
kontroll” och ”marin närvaro”.115

För marinstridskrafterna är rimligen 
också följande passus av vikt ”Sverige, 
med den längsta kuststräckan till Öster-
sjön, har både en möjlighet och ett ansvar 
att påverka utvecklingen.”116

Som framgår läggs stor vikt vid att För-
svarsmaktens uppgifter ska lösas tillsam-
mans med andra. Detta understryks i den 
så kallade solidaritetsförklaringen som 
omfattar EU-medlemmar samt Norge och 
Island: ”Sverige kommer inte att förhålla 
sig passivt om en katastrof eller ett angrepp 
skulle drabba ett annat medlemsland eller 
nordiskt land. Vi förväntar oss att dessa 
länder agerar på samma sätt om Sverige 
drabbas.”117 Man noterar emellertid att 
”inte förhålla sig passiv” inte är en särskilt 
förpliktande formulering – till och med 
ännu svagare än Lissabonfördragets ut-
tryck om skyldigheten att bistå med ”alla 
till buds stående medel”.118

Bland andra viktiga svenska strategier 
märks de tidigare nämnda nationella stra-
tegin för mötande av terrorism119 och den 
nationella strategin för deltagande i inter-
nationell freds- och säkerhetsfrämjande 
verksamhet.120

114   Från det engelska uttrycket Power Projection.
115  Från de engelska uttrycket Sea Control respektive Presence.
116  Ds 2008:48 s 22.
117  Ds 2008:48 s 21.
118  Art 42. 7.
119  Skr 2007/08:64.
120  Skr 2007/08:51.



34

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT      

5-2008 5-20085-2008

En viktig nyhet är att marinstridskraf-
terna till största delen ska bemannas med 
anställd personal.121 Härmed kan sjöstrids-
krafterna koncentrera sig på operativ verk-
samhet i stället för värnpliktsutbildning.

Sammantaget har alla de ovan identifie-
rade marinstrategiska uppgifterna täckning 
i försvarsberedningens slutrapport. 

8   Utkast till svensk maritim strategi

Den maritima strategin måste utgå från må-
len för svensk säkerhet – den bör utformas 
som en nationell maritim säkerhetsstrategi. 
Eftersom den måste vara multifunktionell 
kan den inte begränsas av uppgifterna till 
det militära försvaret men måste givetvis 
innefatta dessa i relevanta delar.  Ett förslag 
följer nedan:

Den maritima säkerhetsstrategin syftar 
till att värna Sveriges intressen till sjöss 
och bidra till att säkra utnyttjandet av de 
marina kommunikationerna i alla säker-
hetspolitiska lägen. I kris och krig syftar 
strategin dessutom till att hindra eventuella 
motståndares utnyttjande av dessa kom-
munikationer samt till att påverka dennes 
verksamhet till lands. Strategin utnyttjar 
alla svenska maritima resurser, som sam-
ordnas så att största möjliga totala effekt 
erhålles. Den svenska strategin stöder den 
europeiska maritima strategin samt EUs 
säkerhets- och försvarspolitik i övrigt. 
Den stöder också internationella insatser i 

enligt med mandat från FN. Den maritima 
strategin uppfyller dessa mål genom att 
lösa följande strategiska uppgifter:

• maritim närvaro
• havskontroll
• maktprojicering
• humanitär assistans och katastrof- 

 hjälp

I det följande ska detta utkast till strategi 
utvecklas närmare.

8.1 De maritima uppgifterna – svenska 
ambitioner
8.1.1 Maritim närvaro
Maritim närvaro är en grundläggande upp-
gift, som i sin tur innefattar två deluppgif-
ter: beredskap och ”visa flaggan”. 

Beredskapen relaterar i första hand till 
uppgiften havskontroll. För att maritima 
enheter ska kunna ingripa behöver de vara 
till sjöss – såväl ute till havs som i våra 
skärgårdar. Närvaro skapar trygghet hos 
befolkningen och legal sjöfart samt utgör 
ett avskräckande element enligt samma 
grunder som det är viktigt att ha en synlig 
polis på gator och torg. 

Denna maritima deluppgift kräver i och 
för sig kanske inte någon särskilt åtgärd. I 
varje fall kustbevakningen är närvarande 
i skärgårdar när den utför sina polisiära 
uppgifter som fartkontroller och nu också 
kontroll av ”båtnykterhet”. Det viktiga är 
att inse att närvaron i sig utgör en viktig 
uppgift.

121  Ds 2008:48 s 13.
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Försvarsberedningen, som inte använder 
begreppet maritim närvaro är här värd att 
citera: ”Sverige bör verka för samordnad 
patrullering och kontroll av både miljö och 
sjösäkerhet i Östersjöregionen. Målet ska 
vara att öka utnyttjandegraden av befint-
liga marina och [civila]122 övervaknings-
förmågor i Östersjöregionen. De civila 
sjöverkande myndigheterna ska kunna 
påkalla stöd från Försvarsmakten när så 
erfordras.”123 Här gäller det att skapa smi-
diga samarbetsformer som kan utnyttjas 
direkt till havs utan ingripande av centrala 
myndighetsledningar.

Beredskapsaspekten är också aktuell för 
marina enheter i samband med eventuella 
internationella insatser. Tack vare havens 
frihet kan örlogsfartyg sändas till ett viktigt 
område, redan när en operation, exempelvis 
inom ramen för en EU snabbinsats, är på 
planeringsstadiet. Redan det faktum att 
Sverige skickar fartyg till området ger då en 
viktig politisk signal såväl till vänner inom 
EU som eventuella potentiella motståndare. 
När operationen startar finns fartygen kan-
ske redan i området och kan omedelbart 
påbörja sin verksamhet. Om operationen 
inställs har fartygen och dess besättningar 
ändå fått ett bra övningstillfälle. 

När Försvarsmakten tillförs stridsstöds-
fartyg – ett örlogsfartyg med förmåga att 
stödja sjöstridskrafter samt att transportera, 
leda och underhålla markstridsförband – 

får denna uppgift än större aktualitet. Inför 
en hotande situation kan fartyget – givetvis 
tillsammans med andra liknande fartyg 
från andra länder – ligga i beredskap till 
sjöss på fritt hav fram till dess att insatsen i 
land (maktprojektion) kan påbörjas. Farty-
gen utgör då ett tydligt påtryckningsmedel 
som stöd för internationella förhandlingar. 
Nationellt kan fartyget ha stor betydelse 
speciellt vid behov av förstärkningar till 
Gotland.

”Visa flaggan” har en såväl nationell som 
internationell aspekt. Nationellt genom 
kustnära uppträdande samt genom besök 
i civila hamnar varvid befolkningen ges 
möjlighet att bekanta sig med de aktuella 
fartygen och deras uppgifter – vare sig 
dessa är civila eller militära. För marinen 
blir denna uppgift allt viktigare i och med 
att antalet fartyg minskar. Sett i ett bre-
dare perspektiv är närvaron viktigt inom 
ramen för folkförankringen av försvaret. 
Det svenska folket, skattebetalarna, har 
rätt att kunna möta representanter för sitt 
försvar. 

Även kustbevakningen liksom sjöpolis, 
sjöfartsverk och andra maritima myndighe-
ter behöver visa upp sig för dem som beta-
lar för verksamheten. En sådan verksamhet 
ger också möjligheter att öka förståelsen 
för havet – både dess möjligheter och faror 
samt behovet av miljöskydd. Förhopp-
ningsvis sker redan sådana insatser men de 

122  Ordet saknas i den officiella texten.
123  Ds 2008:48 s 66. Begreppet ”sjöverkande myndighet” förefaller avse en myndighet som har verksamhet 

till havs. 
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måste ändå nämnas här eftersom de är en 
viktig del av en maritim strategi.

Härtill kommer det faktum att marinen 
i fortsättningen inte kommer att kunna 
rekrytera sjömän via värnplikten. Marinen 
måste själv skapa rekryteringskraft. Vikten 
av att göra marinen synlig accentueras 
dessutom av det faktum att marinen har 
förlorat de viktiga uppgifterna att bemanna 
sjömätningsfartyg och isbrytare. Marinen 
måste göra en aktiv insats för att åter bli 
en del av sjöfartssverige.

Det är genom närvaro till sjöss av kvalifi-
cerade örlogsfartyg som stater enskilt eller, 
i allt större utsträckning, genom multina-
tionella förband långsiktigt demonstrerar 
sitt intresse och skapar en grundförutsätt-
ning för fri och säker maritim verksamhet.  
Genom att variera uppträdande och styrka 
kan närvaron, samordnad med andra po-
litiska påtryckningsmedel, ge betydande 
politisk signaleffekt.

För marinen innebär ”visa flaggan” flera 
viktiga deluppgifter. Det är bara genom 
att visa upp svenska örlogsfartyg som är 
tekniskt kvalificerade, interoperabla och 
med har välutbildade besättningar, som 
den av försvarsberedningen betonade 
solidariteten kan bli trovärdig. Så sker 
också men i begränsad omfattning. En av 
de mest lyckade operationerna var HM 
ubåt Gotlands verksamhet i USA. Ubåtens 
och dess besättnings kvalitéer höjdes till 
skyarna av fackpressen, inte minst den 
kända U S Naval Institute Proceedings. 
Därigenom ökades säkerligen också den 
internationella respekten inte bara för 

den svenska marinen utan också för hela 
Försvarsmakten. Även HM ubåt Hallands 
operationer i Medelhavet år 2000 var 
mycket lyckade och ökade respekten för 
svensk kompetens hos en rad av våra eu-
ropeiska partners. De svenska korvetternas 
operationer i Medelhavet och deltagande 
i UNIFIL har varit mycket lyckade om än 
mindre uppmärksammade.

De internationella övningarna är av 
mycket stor betydelse för den internatio-
nella tilltron till svensk vilja och förmåga. 
Marinen deltar dessutom regelbundet i 
Flag Officer Sea Trainings (FOST) taktis-
ka kurser. Huvuduppgiften här är givetvis 
att öva men övningarna ger också tillfälle 
att visa upp det svenska försvaret.

Internationella övningar ger också möj-
lighet att skapa goda relationer till andra 
länders försvarsmakter. Dessa övningar 
behöver då inte nödvändigtvis vara särskilt 
komplicerade. Det är samarbetet i sig självt 
som är viktigt. 

Besök i utländska hamnar spelar även en 
viktig roll för att skapa respekt för svenskt 
försvar. Tidigare genomfördes långresor 
med HMS Carlskrona som en del i sjöof-
ficersutbildningen. Denna verksamhet har 
nu försvunnit utan ersättning i och med 
utbildningens omläggning. Sett ur perspek-
tivet maritim strategi var detta en felaktig 
åtgärd. Det är också med beklagande man 
kan konstatera att marinen inte var närva-
rande vid 200-årsjubiléet av Trafalgar i 
Storbritannien och inte heller vid den stora 
marina paraden i Rouen juli 2008.

Förmågan att ”visa flaggan” har ne-
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gativt påverkats av marinens fåtaliga 
resurser – läs fartyg – vilka dessutom har 
ett i internationell jämförelse extremt lågt 
gångtidsuttag. Härtill kommer värnplikts-
utbildningens krav på verksamheten. I och 
med att marinen nu ska övergå till yrkes-
besättningar faller i varje fall det senare 
problemet bort. Förhoppningsvis kommer 
ett nytt arbetstidsavtal som är anpassat till 
sjötjänstens krav.

8.1.2 Havskontroll
Havskontroll utgör en hörnsten inom den 
maritima strategin. Uppgiften innehåller 
en rad deluppgifter såväl i fred som under 
kris och krig. 

8.1.2.1 Nationellt
I fred och på svenskt territorium samt, i till-
lämpliga delar, inom vår ekonomiska zon, 
omfattar havskontroll polisiära uppgifter 
samt skydd av sjöfart och hävdandet av 
svensk integritet. 

Underrättelsetjänst i bred mening är en 
grundförutsättning för havskontroll. Idag 
har såväl kustbevakningen som marinen 
resurser för sjöövervakning.124 Enligt 
försvarsberedningen ska emellertid de se-
nare läggas ned och en  ”civil sjöverkande 
myndighet” skapas.125 Beredningen skriver 

vidare: ”På nationell nivå måste en ökad 
integrering ske mellan de sjöverkande 
myndigheterna inklusive kustbevakningen, 
Sjöfartsverket, Polisen och Försvarsmak-
ten. Därför föreslår försvarsberedningen 
att en gemensam myndighet för icke-
militära och statligt ägda sjöverkande för-
mågor bildas. Ansvaret för att övervaka våra 
havs områden samordnas och övertas av 
denna myndighet.”126 En sådan havsöver-
vakningstjänst måste givetvis förses med 
brandväggar för att exempelvis skydda viss 
militär information och personuppgifter.

En intressant fråga är hur detta initiativ 
ska kombineras med det svensk-finska 
militära övervakningssamarbetet SUCFIS, 
som enligt försvarsministern ska utvidgas. 
Enligt honom ska detta samarbete dess-
utom vidgas till andra Östersjöstater samt 
kopplas till Sjöbasis.127 Det senare är ett 
system, ingående i kustbevakningen, för 
civil övervakning, där också samarbete 
med Försvarsmakten ingår. 

Samma fråga kan ställas avseende 
kustbevakningens maritima underrättelse-
centrum, MUC, främst för polisiära frågor, 
som är under uppbyggnad. 

En försiktig slutsats är att havsövervak-
ning är en politiskt populär samarbetsform 
vars framtid återstår att närmare definiera. 

124  Varför det i officiella texter talas om ”sjöövervakning” när det gäller havet Östersjön är oklart för förfat-
taren. 

125  Ds 2008:48 s 15.
126  Ds 2008:48 s 67.
127  Tolgfors, Sten: Försvarspolitik - hur ska morgondagens militära försvar se ut? Anförande i Almedalen. 

http://www.regeringen.se/sb/d/10172/a/108551 2008-10-30
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Som försvarsberedningen så riktigt påpe-
kar är havsövervakning en nödvändighet 
för att kunna ”hävda den svenska suve-
räniteten och värna svenska värden och 
intressen i närområdet.”128

I sammanhanget bör observeras att bara 
marinen har resurser för kvalificerad över-
vakning av undervattensdomänen. Denna 
har vunnit ökat intresse från den organise-
rade brottsligheten speciellt för smuggling 
av narkotika. Betydelsen av denna domän 
har också understrukits av EDA: ”Under-
water surveillance is also as an essential 
part of situational awareness and will be 
one of Maritime Surveillance activities in 
the near future.”129 På samma sätt har bara 
marinen förmåga till taktisk signalspaning, 
en väsentlig underrättelsekälla inom ra-
men för sjö-/havsövervakning. Vidare bör 
understrykas att våra ubåtar har förmåga 
att spana mot och följa ytmål över stora 
områden genom att utnyttja de i Östersjön 
ofta förekommande ljudkanalerna. En mo-
dern havsövervakning bör dessutom ha en 
flygande komponent typ amerikanska P3 
Orion eller franska Breguet Atlantique.

Idag har kustbevakningen huvudansva-
ret för den civila havsövervakningen enligt 
förordning (2007:853) med instruktion för 
kustbevakningen, vars viktigaste paragra-
fer är värda att återge:

• 1 § kustbevakningen har till uppgift att 
bedriva sjöövervakning och utföra rädd-

ningstjänst till sjöss. kustbevakningen 
ska också ha förmåga att förebygga, 
motstå och hantera krissituationer inom 
sitt ansvarsområde. Verksamheten be-
drivs inom Sveriges sjöterritorium och 
ekonomiska zon samt på land i anslut-
ning till dessa vatten ...

• 6 § Kustbevakningen ska utöva tillsyn 
över svensk kontinentalsockel och eko-
nomisk zon ...

• 14 § Kustbevakningen ska samordna 
civila behov av sjöövervakning och för-
medla civil sjöinformation till berörda 
myndigheter ...

När det gäller ingripanden är kustbevak-
ningen, som framgått ovan, ansvarigt 
för skyddet av sjöfart enligt SFS 2004: 
487. Försvarsmakten genom marinen är 
ansvarig för hävdandet av den territo-
riella integriteten enligt IKFN. Medan 
den förra uppgiften är inriktad på civila 
fartyg så berör den senare statsfartyg och 
örlogsfartyg. Marinen ska dessutom, enligt 
IKFN, skydda svenska fartyg och luftfar-
tyg inom svenskt territorium samt på eller 
över fritt hav samt medverka vid kontroll 
av sjöfarten och luftfarten inom svenskt 
territorium. Eftersom det inte alltid är så 
lätt att till sjöss avgöra vad som är vad är 
ett smidigt samarbete nödvändigt. En ge-
mensam sjöövervakningstjänst kan skapa 

128  Ds 2008:48 s 39. 2008-10-30
129  http://www.eda.europa.eu/genericitem.aspx?area=29&id=115 2008-10-30
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goda förutsättningar för detta.
Ingripande mot storskaliga terroristan-

grepp är mer komplicerat. Som vi sett är 
det polisen med nationella insatsstyrkan 
som har huvudansvaret men man kan an-
vända kustbevakningens resurser. Om så 
krävs kan Försvarsmaktens stöd begäras.130 
Den svenska säkerhetspolitiken grundar 
sig på den Europeiska Säkerhetsstrategin, 
där hotet från terrorism betonas. Detta kan 
alltså inte bortses från och kräver planer-
ing, doktrinutveckling och övningar. Inte 
minst ledning och samband måste vara 
utklarat i förväg eftersom terror nästan 
definitionsmässigt drabbar överraskande. 
För marinen är denna uppgift aktuell 
såväl med örlogsfartyg som med amfibie-
stridskrafter; de senare torde vara särskilt 
aktuella i samband med en terrorattack 
mot en hamn.

I sammanhanget kan nämnas att ”kust-
bevakningen ska medverka till att aktiva 
insatser och god samverkan genomförs för 
att Sverige ska efterleva FN:s resolution 
1540 om åtgärder mot spridning av mass-
förstörelsevapen och Proliferation Security 
Initiative (PSI).”131

Mellan fred och väpnad konflikt ligger 
en viktig gråzon. Vår förmåga att agera 
inom denna gråzon är av utomordentligt 
stor vikt. Gråzonen innebär att det kan bli 
svårt att se exakt var kustbevakningens 
ansvarsområde slutar och marinens börjar. 
Detta innebär i sin tur att detta är ett om-

råde som kräver planering och övning. Inte 
minst med tanke på att den ryska kustbe-
vakningen är militär finns förutsättningar 
för att intressanta situationer i en gråzon 
mellan civilt och militärt kan uppstå. En 
felaktig hantering av en sådan situation kan 
leda till att en allvarlig kris uppstår eller 
förvärras. Övning och planering i fred är 
alltså av största vikt.

I krig och vid höjd beredskap gäller 
Förordning (1982:314) om utnyttjande av 
kustbevakningen inom Försvarsmakten. 
Denna innebär i princip att Försvarsmakten 
kan utnyttja kustbevakningens resurser 
medan denna i huvudsak behåller sina 
uppgifter. Förordningens implementering 
är emellertid så vitt känt vare sig övad eller 
planerad för i modern tid varför denna för 
närvarande knappast har något värde. 

I krig måste havskontroll etableras 
resp ek tive försvaras samt utövas genom 
användandet av vapenmakt. Målet är att 
möjliggöra, eller ännu hellre säkra, det 
egna utnyttjandet av havet medan motstån-
daren hindras att göra detta.  

I krig har en småstat i allmänhet inte 
ansetts kunna skapa havskontroll annat än 
lokalt och tillfälligt till exempel inför över-
förandet av Gotlandskontingenten samt 
andra särskilt viktiga eskortföretag eller 
mineringsföretag. I övrigt har småstaten 
varit hänvisad till en rent negativ strategi 
inriktad på att hindra motståndaren att 
utöva maktprojektion. Internationellt talar 

130  Lag 2004:283 resp. 2006:343.
131  Regleringsbrev för Kustbevakningen punkt 25.
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man om Sea Denial medan vi använder 
begreppet hindra. 

Under de två världskrigens neutralitet 
har däremot kontroll av det svenska ter-
ritorialhavet och skydd av svenska sjöför-
bindelser och fiske varit huvuduppgift.

Marinen skulle knappast kunna utöva 
något annat än en mycket begränsad 
hindra-strategi. Även om stridskrafterna 
är av högsta kvalitet ur materiel- och 
utbildningssynvinkel är de alldeles för 
få. Sannolikt skulle man tidigt inför en 
konflikt vara tvungen att bestämma sig för 
en basering antingen i Västerhavet eller i 
Östersjön. 

Det är naturligtvis svårt att idag tänka 
sig en situation präglad av invasions-
hot. Men som Försvarsberedningen har 
påpekat har många länder, inklusive vi 
själva, vitala intressen att försvara i form 
av sjöförbindelser. Det finns alltså under 
alla omständigheter svenska intressen att 
försvara även om vi idag inte kan säga hur 
ett hot skulle kunna manifestera sig.

Sammanfattningsvis har såväl marinen 
som kustbevakningen omfattande natio-
nella uppgifter avseende havskontroll, inte 
minst i fred och kris. Även om kustbevak-
ningen har expanderat är den relativt liten 
för vår långa kust och havet därutanför. 
Marinen är mycket liten. Det måste därför 
vara ett övergripande svenskt intresse att 
kustbevakningen och marinen samarbetar 
så att största möjliga sammanlagda effekt 
kan skapas. Försvarsberedningens ovan 
citerade text om sjöverkande myndigheters 
”ökande integration” visar att detta nu änt-

ligen har blivit ett politiskt intresse.

8.1.2.2 Internationellt
Paradoxalt nog är det lättare att tänka 
sig svenska marinens deltagande i havs-
kontroll regionalt och globalt. Skälet är 
givetvis att det då kan ske inom ramen 
för internationella krishanteringsinsatser 
inom ramen för FN, EU och/eller NATO. 
Korvetternas deltagande i UNIFIL är ett 
exempel. Den under planering varande 
operationen Alcyon är ett annat. HMS 
Hallands i Medelhavet och HMS Gotlands 
verksamhet i USA visar att vi här har en 
unik förmåga.

Ett specialfall i detta avseende är de möj-
ligheter som vårt amfibieförband har att 
upprätta ”havskontroll” i kustbandet, del-
taområden och stora floder. Inte minst i den 
s k tredje världen är ofta floder av väsentlig 
betydelse för kommunikation såväl fredlig/
laglig som krigisk/olaglig. Amfibiestyrkan 
med sina grundgående båtar utgör här en 
potentiellt mycket intressant resurs som 
inte tillräckligt uppmärksammats.

En av marinens mest betydelsefulla 
insatser för havskontroll i Östersjön är del-
tagande i de internationella minröjningsope-
rationerna som syftar till att rensa havet från 
främst minor efter de båda världskrigen. 
Dessa viktiga, men allt för lite uppmärk-
sammade, operationer har haft stor bety-
delse för de baltiska staternas ekonomi. Att 
minhotet är en verklighet demonstrerades 
eftertryckligt i samband med bärgningen 
av den försvunna DC-3:an år 2003 då ett 
antal minor hittades i närheten av vraket. 
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Minhotet är också högaktuellt i samband 
med projekteringen av den rysk-tyska 
gasledningen.

Kustbevakningen har ett stort antal 
uppgifter inom ramen för internationell 
havskontroll: HELCOM-samarbetet, BS-
RBCCC samt EU-samarbetet inom ramen 
för FRONTEX och fiskerikontroll.

Som påpekats har kustbevakningen fått 
huvudansvaret för PSI. Det är emellertid 
oklart hur samarbetet härvidlag mellan 
marinen och kustbevakningen kommer att 
utvecklas. Normalt har kustbevakningar 
inte denna uppgift på det fria havet eller i 
annan stats ekonomiska zon utan den sköts 
genom militära resurser. Kustbevakningen 
har emellertid i uppdrag att tillsammans 
med berörda myndigheter utveckla väl-
fungerande samverkansformer, inklusive 
rutiner för informationsutbyte.132 Marinen 
bör här vara en given samarbetspartner, 
speciellt utanför närområdet. Det borde 
vara fullt möjligt att Sverige deltar i inter-
nationella PSI-operationer med marinens 
fartyg understödda av ombordbaserade 
specialister från kustbevakningen.

Stöd till utbildning i havskontroll av 
typen African Partnership Station (APS) 
skulle kunna vara ett annat mycket lämpligt 
projekt där marinens och kustbevakning-
ens kunnande skulle kunna kombineras. 

I en internationell krishanteringssitua-
tion kan svenska sjöstridskrafter insättas 

såväl för att skydda sjötrafik som för att 
stoppa viss sjötrafik (embargo). Operatio-
nen utanför Libanon är ett exempel på den 
senare typen av operationer medan opera-
tion Alcyon är ett exempel på den förra. 

I samband med en väpnad konflikt 
finns givetvis även traditionella hot mot 
sjöfarten. I detta sammanhang måste 
observeras att svensk sjöfart kan drabbas 
av väpnade konflikter långt borta från 
svenskt territorium även om Sverige inte 
är part i konflikten. Det är fullt tänkbart att 
internationell sjöfart kan behöva skyddas 
som ”tredje man” vid krig mellan stater. 
Sådana skyddsoperationer har genomförts 
ett antal gånger sedan det kalla krigets 
slut exempelvis i Adriatiska havet under 
Kosovo-kriget. De ovan nämnda TF 150 
liksom Operation Active Endeavour är 
exempel på pågående operationer. Sverige, 
beroende av en säker internationell sjöfart, 
bör åtminstone tidvis kunna deltaga i såda-
na operationer i syfte att demonstrera den 
internationella solidaritet som vår säkerhet, 
enligt försvarsberedningen, vilar på.

8.1.3 Maktprojektion
8.1.3.1 Inledning
Traditionellt finns två former av maktpro-
jektion: vapeninsats från fartyg mot land 
(artilleri, flyg, robotar) samt amfibieopera-
tioner. Idag finns ett antal andra företeelser 
som kan räknas in under begreppet:

132  Regleringsbrev för Kustbevakningen punkt 25.
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• Ledning från ledningsstab till sjöss 
utan för operationsområdet

• Underrättelsetjänst genom signalspa-
ning (bl a från ubåt) eller fartygsbaserat 
flyg eller UAVs samt genom insats av 
specialförband exempelvis transporte-
rade med ubåt

• MEDEVAC till sjukvårdsfartyg till 
sjöss

• Luftförsvar dels traditionellt genom 
hangarfartygsbaserat flyg men också 
försvar av operationsområdet mot bal-
listiska robotar (torde kräva AEGIS-
utrustade fartyg)133

En internationellt sett vanligt förekom-
mande typ av operationer är evakuering av 
civila medborgare från oroliga områden.

En förutsättning för maktprojektion 
är fullgod havskontroll över det aktuella 
området.

Erfarenheterna har visat att internatio-
nella stabiliseringsoperationer är känsliga 
för terroristangrepp. Detta gäller inte minst 
ledning och logistik. Dessa verksamheter 
är också politiskt känsliga på grund av 
de friktioner som uppstår bland annat på 
grund av kulturskillnader. Ett sätt att redu-
cera dessa problem är att ha största möjliga 
del av stödfunktionerna baserade till sjöss; 
då minskar ”fotavtrycket” i det aktuella 
området och därmed, förhoppningsvis, en 

del av friktionerna. Idén kallas Sea Basing 
och lanserades ursprungligen som en del av 
den amerikanska doktrinen Sea Power 21. 
US Navy’s definition lyder: ”Sea base is a 
scalable collection of war fighting capabili-
ties distributed across multiple platforms, 
netted together… sustained from the sea 
without reliance on shore facilities within 
the Joint Operations Area.”134

Även EDA har pekat på betydelsen av 
denna kapacitet: ”In this context [kris-
hanteringsoperationer], reduced theatre 
footprints may require an emphasis on 
the sea as a sphere for manoeuvre and 
sustainment.”135

8.1.3.2 Svenska resurser och möjligheter
Av svenska myndigheter torde det endast 
vara Försvarsmakten (marinen) som kan 
involveras i maktprojektion. 

De resurser som kan vara direkt använd-
bara här är:

• HMS Carlskrona som ledningsfartyg 
(prövat)

• amfibieförbandet
• ubåt i spaningsuppgift och för insats av 

specialförband
• ett eventuellt kommande stridsstödsfar-

tyg har givetvis här sin viktigaste roll.
• Rb 15 är möjlig att modifiera till land-

attackversion

133  Aegis är ett mycket avancerat luftförsvarssystem som introducerades på kryssarna av Ticonderoga-klassen. 
Det vidareutvecklas nu till en roll i försvaret mot ballistiska robotar (ABM).

134  http://www.dtic.mil/ndia/2002expwar/rowland.pdf  2008-10-30
135  EDA s 16.
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Även om ”havsbasen” finns ute till sjöss 
innebär konceptet ett omfattande uppträ-
dande kustnära. Svenska sjöstridskrafter 
har här en internationellt erkänd hög 
kapacitet. Detta gäller alla de viktigaste 
systemen: korvetter, minröjningsförband 
och ubåtar.

Det kommande stridsstödsfartyget kom-
mer att få en mycket viktig roll i detta 
sammanhang dels för stöd av egna sjö-
stridskrafter och dels som bas för mark-
stridskrafter enligt konceptet Sea Basing.

Svenska marinstridskrafter kan komma 
att involveras i internationella krishan-
teringsoperationer inom ramen för FN, 
EU och/eller NATO/PFF. En eventuell 
stödoperation för en annan Östersjöstat 
enligt försvarsberedningens inriktning 
skulle rimligen till stor del ta formen av en 
maktprojektionsoperation där den svenska 
marinen bidrar. 

Väsentligt mer sannolikt är emellertid 
en kustnära krishanteringsoperation t ex i 
Afrika. Det kan noteras att inför FN-ope-
rationen i Liberia frågade FN under hand 
om svenska minröjningsresurser – en del 
av en maktprojektionsinsats. Den svenska 
regeringen valde emellertid att satsa på ett 
mer konventionellt, och sannolikt mycket 
dyrare, markstridskoncept.

8.1.4 Humanitär assistans och katastrofhjälp
Såväl kustbevakningen som marinen har 
resurser av betydelse för humanitär as-
sistans och katastrofhjälp.

Inledningsvis bör understrykas att det 
är Sjöfartsverket som har ansvaret för sjö-
räddning och som har att samordna insatser 
i detta avseende. Alla fartyg till sjöss är 
skyldiga att delta. Härtill kommer För-
svarsmaktens helikoptrar. Sjöräddningen 
är global och regleras i första hand under 
IMO:s regler.

Kustbevakningen har särskilda resurser 
för hantering av miljökatastrofer – i detta 
sammanhang i första hand oljeutsläpp.

Marinen har en relativt världsunik resurs 
i form av ubåtsräddningsfartyget HMS 
Belos. Inom ramen för PFF genomförs re-
gelbundet ubåtsräddningsövningar – Sorbet 
Royal. Sverige har ubåtsräddningsavtal med 
Danmark, Norge, Polen, Storbritannien 
och USA.

Marinen, och särskilt amfibiestridskraf-
terna, har emellertid potential att utgöra en 
viktig internationell aktör. Amfibieförban-
det har materiel och utbildning för att verka 
inom kustzoner, deltaområden och floder. 
Sådana områden är erfarenhetsmässigt 
särskilt känsliga bland annat med tanke på 
att majoriteten av världens befolkning bor 
kustnära. Katastrofer är här närmast årligen 
återkommande speciellt i områdena kring 
Indiska oceanen. I takt med att havsytan 
sannolikt kommer att stiga till följd av 
klimatförändringarna kommer antalet 
katastrofer att öka. 

Sverige har nu tillgång till amerikanska 
C-17 strategiska transportflygplan,136 vilket 
innebär att amfibieförbandets personal 

136  SvD 2008-05-17.
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och materiel inklusive lätta båtar – kanske 
också stridsbåt – skulle kunna transporte-
ras till aktuella områden.

Med tanke på hur frekventa dessa kata-
strofer är, och så än mer i framtiden, skulle 
det till och med vara tänkbart att förhands-
lagra utrustning i den aktuella regionen. 
En sådan inriktning skulle kunna bli ett 
flaggskepp för svenskt katastrofbistånd. 
Samarbete måste givetvis etableras med 
SIDA och räddningsverket, vilket skulle 
vara helt i linje med regeringens strategi 
för freds- och säkerhetsfrämjande verk-
samhet.137

8.2 På egen hand  eller tillsammans?
Akademiens projekt ställer huvudfrågan 
– på egen hand  eller tillsammans? På ett 
allmänt plan har denna fråga besvarats av 
försvarsberedningen – tillsammans men 
fortfarande militärt alliansfri. Vid kata-
strofer eller angrepp kommer Sverige att 
solidariskt stödja drabbade nordiska länder 
och EU-medlemmar. 

Som torde ha framgått finns det emel-
lertid två vinklingar på frågan om ”ensam 
eller tillsammans”; nationellt och interna-
tionellt. Egendomligt nog är den senare 
aspekten, inom den militära alliansfrihe-
tens ram, tämligen okontroversiell, vilket 
inte gäller den förstnämnda.

8.2.1 Nationellt samarbete
Begreppet ”tillsammans” måste prägla det 
svenska nationella samarbetet. Bara så kan 

skattebetalarna få maximal valuta för sina 
pengar. Hoten och utmaningarna stannar 
inte vid svenska myndighetsgränser. 

Marinen och kustbevakningen bör inte 
integreras. Detsamma gäller också marinen 
och övriga maritima myndigheter. Detta av 
flera skäl. Kustbevakningen behövs för den 
vardagliga civila maritima verksamheten 
i Sverige medan marinen ska upprätthålla 
sin speciella kompetens inom området 
väpnad strid genom att verka fredsfräm-
jande såväl nationellt som internationellt 
och om detta misslyckas kunna tillgripa 
vapenmakt.  En integration hade kanske 
kunnat vara tänkbar när marinen fortfa-
rande var en egen myndighet men det är 
svårt att se kustbevakningen kunna behålla 
sin operativa verksamhetsinriktning som 
en del av den integrerade Försvarsmakten, 
med dess betoning av administration och 
pengaförvaltande. 

Däremot måste Försvarsmaktens marina 
samarbete med övriga maritima myndig-
heter stärkas. En självklar åtgärd är att ge 
marininspektören i uppgift att vara Över-
befälhavarens representant i kontakten 
med dessa myndigheter. 

För att ett effektivt samarbete ska kunna 
komma till stånd krävs inledningsvis 
interoperabilitet. Om marinen har kunnat 
skapa interoperabilitet med NATO vore det 
egendomligt om man inte kunde göra så 
gentemot kustbevakningen – och tvärtom.
Det enklaste ligger på det tekniska planet 
– att möjliggöra ledning och samband syf-

137  Ds 2007/08:51.
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tande till en gemensam lägesbild – givetvis 
med vissa undantag för militär respektive 
polisiär sekretess. 

Svårare är förmodligen den mänskliga 
interoperabiliteten. Men finns vilja finns 
det också möjligheter. Det borde vara 
möjligt att ordna utbytestjänstgöringar 
mellan sjöofficerare och kustbevaknings-
tjänstemän. Sjöofficerare skulle kunna 
delta i lämpliga kurser anordnade av kust-
bevakningen och vice versa. Det borde 
vara möjligt att inom ramen för Institutet 
för Högre Totalförsvarsutbildning (IHT) 
vid Försvarshögskolan ordna kurser inom 
ramen för maritim säkerhet med ett brett 
deltagande från såväl myndigheter som 
fristående organisationer. Motsvarande bör 
gälla, om än med lägre prioritet, gentemot 
andra maritima myndigheter.

Nästa viktiga fråga är doktriner och 
övningar. Det måste finnas gemensamma 
doktriner för hur samarbetet ska gå till i 
olika situationer och dessa måste sedan 
övas regelbundet.

Det enklaste och mest naturliga är en 
gemensam lägesbild som gör direktkom-
munikation möjlig från fartyg till fartyg. 
Endast örlogsfartyg kan exempelvis 
utnyttja undervattensdomänen. En ubåt 
skulle diskret kunna följa ett misstänkt 
handelsfartygs rörelser över Östersjön 
fram till dess att ett ingripande av Kustbe-
vakning, polis och/eller tull kan ske.

När Marinen har att genomföra havskon-
trolloperationer, speciellt internationellt, 
skulle fartygen kunna förstärkas med kust-
bevakningstjänstemän – experter på den 

civila sjöfarten. Med kustbevakningstjäns-
temän ombord skulle också örlogsfartyg, 
när så behövs, kunna genomföra kustbe-
vakningsuppgifter nationellt. Ledning av 
en större kustbevakningsoperation – exem-
pelvis en större operation mot smugglare 
– skulle kunna vara ett sådant tillfälle. 

Terroristattacker är ett självklart samar-
betsområde som redan behandlats.

I gråzonen mellan fred och väpnad 
konflikt kommer kustbevakningen att 
behöva militärt stöd. Detta kan vara mer 
eller mindre diskret. Ett marint förband 
kan exempelvis ligga i skärgård berett att 
löpa ut och stödja ett kustbevakningsfar-
tyg som känner sig hotat – så kallad fleet 
in being. Förbandet kan vara mer eller 
mindre diskret beroende på vad man vill 
uppnå. I ett svårt läge kan man tänka sig 
att örlogsfartygen uppträder som närskydd 
eller till och med tar över kustbevaknings-
uppgiften. Kustbevakningspersonal skulle 
då embarkeras och ges direktivrätt vad 
avser kustbevakningsuppgiften.

Dessa förslag verkar kanske fullständigt 
orealistiska. Men hur många trodde under 
det kalla kriget att svenska örlogsfartyg 
skulle kunna uppträda tillsammans med 
NATO-enheter? Det hela torde vara fråga 
om politisk vilja. Denna tycks nu finnas.

8.2.2 Internationellt samarbete
”På egen hand  eller tillsammans”? Det 
torde framgå att en mycket stor del av 
uppgifterna inom ramen för en maritim 
strategi definitionsmässigt är ”tillsam-
mans”; maritim verksamhet är till sin natur 
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internationell. Mycket av kustbevakning-
ens verksamhet är dessutom en direkt del 
av EU-samarbetet. 

En av den maritima närvarons viktigaste 
uppgifter är att skapa förutsättningar för 
att ”tillsammans” också ska kunna gälla 
i ett eventuellt framtida krisläge. Men 
bara Sverige kan värna svensk suveräni-
tet. Även som eventuell alliansmedlem i 
framtiden skulle det vara svenska förband 
som har att ingripa för att skydda den ter-
ritoriella integriteten i fredstid. Även inom 
ramen för FRONTEX är det den svenska 
kustbevakningen som övervakar svenskt 
territorium och ekonomisk zon. 

Vidare utgörs grunden för det militära 
försvaret av Sverige och svenska intres-
sen av svensk förmåga. Vi kan inte ersätta 
svensk maritim närvaro längs våra kuster 
och svensk förmåga till krishantering med 
internationellt samarbete eller alliansmed-
lemskap.

Därmed inte sagt att vi inte ska samar-
beta när det gäller övervakning och under-
rättelser av såväl militär som civil natur. 
Som framgått ovan är också ett sådant 
samarbete prioriterat av såväl försvarsmi-
nister som Försvarsberedning.

Det är svårt att tänka sig att Sverige 
ensamt skulle kunna agera långt från våra 
kuster för att exempelvis skydda vår sjöfart 
eller våra medborgare. Till syvende og 
sidst är Sverige en småstat – men en små-
stat som är omgiven av vatten och placerad 
i en region (EU) som är helt beroende av att 

de maritima transporterna fungerar. Oav-
sett resurser kommer vi avseende maritim 
säkerhet att vara beroende av andra. Om 
en viktig del av de globala transportflödena 
klipps av eller allvarligt störs drabbas vi 
lika mycket som andra men vi har ingen 
möjlighet att lösa problemet. Däremot 
finns det ingen anledning att inte bidra 
där vi kan. 

Samtidigt måste hänsyn tas till de krav 
som försvaret av svenska intressen i när-
området kräver. Marinen är nu så liten att 
varje internationell insats innebär att en 
väsentlig del av resurserna för längre eller 
kortare tid inte är gripbar. Vår säkerhets-
politiska handlingsfrihet reduceras då. En 
avvägning måste alltså göras i varje fall 
mellan nyttan av en internationell insats å 
ena sidan och svenska säkerhetsintressen 
å den andra.

Vår förmåga att möta militära hot mot 
vår säkerhet är nu mycket låg. Försvars-
beredningen tycks mena att det inte gör 
något eftersom några sådana hot inte är 
aktuella. Historien visar emellertid att 
återupprustningar alltid – såvida man inte 
har offensiva avsikter – börjar för sent. 
CFE-avtalet138 är ett intressant exempel. 
Detta betraktades under 1990-talet som 
en grundbult för europeisk och svensk 
säkerhet. Nu när Ryssland har frånträtt 
avtalet är det inte längre intressant trots 
att detta, inte minst, innebär att insynen i 
rysk återupprustning kommer att minska 
allvarligt.

138  Avtalet om konventionell rustningskontroll i Europa – Treaty on Conventional Forces in Europe.
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Om vår säkerhet hotas så kommer vi att 
behöva agera ”tillsammans”. Detta tycks 
ju också försvarsberedningen ha insett med 
sin formel om stöd vid angrepp till andra 
nordiska stater eller (EU) medlemsstater, 
respektive förväntat stöd från dessa om vi 
skulle drabbas. Det svenska stödet – givet 
att detta skulle ha någon substans – kan 
emellertid inte heller ske ”ensamt”. 

8.2.3 Nordiskt samarbete
Försvarsminister Tolgfors har starkt un-
derstrukit behovet av nordisk samverkan. 
Emellertid har han samtidigt komplicerat 
frågan genom att hävda att ett nära sam-
arbete med Norge skulle upphöra om det 
säkerhetspolitiska läget försämras139 – 
vilket det rimligen gör innan ett angrepp 
kan vara aktuellt. Om hjälp solidariskt ska 
kunna ges vid ett angrepp måste rimligen 
samarbetet ökas vid ett försämrat säker-
hetspolitiskt läge.

Det finns flera skäl för ett nära marint 
samarbete mellan de nordiska staterna. 
Dessa utgör en relativt sammanhållen 
geopolitisk enhet med en gemensam 
tänkbar fiende – Ryssland. De nordiska 
folken har också en stark gemenskap. 
Det skulle förmodligen vara enklare att 
övertyga den svenska befolkningen om 
värdet av ett nära internationellt försvars-
samarbete om så skedde i en nordisk ram. 
De nordiska länderna har lång erfarenhet 
av militärt samarbete, speciellt vid inter-

nationella krishanteringsoperationer (jfr 
NORDCAPS)

Det finns emellertid ett antal svårigheter 
och nackdelar:

• Danmark och Norge är ivriga NATO-
medlemmar med blicken starkt riktad 
på USA medan Ryssland för Finland av 
geopolitiska skäl alltid kommer att vara 
den dominerande relationen på gott och 
ont

• övriga NATO-medlemmar skulle inte 
acceptera att Norge och Danmark ex-
plicit eller implicit gav en icke-NATO-
medlem någon form av säkerhetsgaranti 
eftersom detta skulle leda till att landet 
i fråga så att säga kom in i alliansen 
bakvägen. Det är ytterst tvivelaktigt att 
Danmark eller Norge skulle vara berett 
att byta ut medlemskapet i NATO mot 
en allians med Sverige och Finland

• Danmark kan inte delta i någon militär 
verksamhet inom ramen för ESFP

• de nordiska länderna har olika geopoli-
tiska intressen. Danmark och Norge har 
en stark atlantisk inriktning medan Fin-
lands blick mer är riktad på Ryssland

Den viktigaste invändningen är emellertid 
att de nordiska länderna sammantaget är 
för svaga för att kunna spela en strategisk 
roll i vår region gentemot stormakten 
Ryssland. En utveckling mot en nordisk 
försvarsgemenskap skulle också kunna 

139  Tolgfors, Sten: ”Gemensamma förband med Norge en lösning”. DN Debatt 2008-06-10.
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leda till att övriga européer ser nordisk 
säkerhet som en nordisk angelägenhet. 
En sådan utveckling vore definitivt inte 
i vårt intresse. De nordiska länderna bör 
i stället hävda den viktiga principen om 
säkerhetens odelbarhet och verka för att 
det nordiska området är på agendan inom 
EU respektive NATO.

Detta sagt kan ett alltmer utbyggt sam-
arbete avseende sjöövervakning, materiel-
anskaffning etc komma att skapa en sorts 
mjuk allians som kanske kan bilda en länk 
mellan EU och NATO. Vartill kommer att 
ett sådant samarbete kan erbjuda många 
praktiska fördelar.

Marin verksamhet styrs, som framgått, i 
stor utsträckning av internationella regler. 
Mellan sjöfolk har det alltid funnits en 
känsla av gemenskap vilket är naturligt 
eftersom man uppträder i samma miljö. 
Gemensam yrkesutbildning av såväl sjö-
män som sjöofficerare – en gemensam 
sjöstridsskola? – borde vara fullt möjligt. 

Eftersom örlogsfartyg är autonoma en-
heter skulle det vara enkelt att föra samman 
enheter från de nordiska länderna till en 
nordisk sjöstyrka.140 Fartyg är rörliga och 
övar redan nu i stor utsträckning på inter-
nationellt vatten. Tack vare principen om 
”havets frihet” skulle en nordisk sjöstyrka 
lätt kunna dras samman under den tid som 
behövs. Genom örlogsbesök i samband 
med gemensamma övningar skulle den 
önskade politiska signalen om nordiskt 
samarbete manifesteras. 

Den nordiska sjöstyrkan skulle bestå 
av ett mindre antal fartyg från de olika 
nordiska länderna. Utöver fartyg skulle 
också ett amfibiekompani kunna ingå. 
Härtill kommer en liten gemensam stab för 
planering och genomförande av övningar 
och verkliga uppgifter. Inledningsvis kan 
man börja med ett litet antal enheter för att 
när erfarenheter vinns öka antalet. Totalt 
sett skulle de nordiska länderna därigenom 
kunna skapa en liten men allround och 
vältränad styrka. 

Å ena sidan skulle den nordiska sjö-
styrkan själv kunna delta i internationella 
insatser med en för operationen lämpligt 
sammansatt task group. Å andra sidan 
skulle den kunna täcka upp när några del-
tagande länder deltar i internationella in-
satser långt borta. När exempelvis Sverige 
deltar med en korvettstyrka utanför Afrika 
har den i närområdet tillgängliga styrkan 
minskat med omkring 50%!

8.3 Hur hantera Ryssland?
Frågan om samarbete med Ryssland är 
en ofrånkomlig fråga så snart Östersjö-
samarbete diskuteras. Här finns en viktig 
poäng med att kustbevakningen är civil. 
Det nödvändiga samarbetet kring marin 
säkerhet i vid mening kan då ske inom civil 
ram med EU ”i bakgrunden”. 

Militärt samarbete med Ryssland erbju-
der särskilda problem med tanke på asym-
metrin mellan den alltmer försvarslösa 
småstaten Sverige och det återupprustande 

140  Konceptet har tidigare presenterats i Wedin, Lars: ”En nordisk sjöstyrka för fredsfrämjande insatser.”  
Tidskrift for Søvæsen. Nr 3, oktober 1999.
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Ryssland med sina stormaktsambitioner. 
Den svenska politiska linjen har därför nor-
malt varit att vi inte har ett direkt militärt 
samarbete med Ryssland utanför ramen för 
någon internationell organisation – i prakti-
ken PFF. När detta skrives har konflikten i 
Georgien gjort att det svensk-ryska militära 
samarbetet fryses. Det nedanstående måste 
därför ses som förslag till vad som kan 
göras när så är utrikespolitiskt lämpligt.

EU kan inte erbjuda en sådan ram efter-
som de stora NATO-staterna inte vill ha 
ett militärt samarbete med Ryssland inom 
ramen för ESFP utom i samband med 
krishantering. Man föredrar att ha detta 
samarbete inom NATO eller bilateralt.

Ryssland har emellertid varit tveksam till 
samarbete inom PFF. Här erbjuder Global 
Maritime Partnerships initiative (GMP) en 
alternativ utrikespolitisk ram som kan vara 
värd att pröva.

Samtidigt är samarbete med Ryssland 
viktigt, även militärt. ”I globaliseringens 
tid uppstår det flera andra och icke-statliga 
motståndare, som vi måste kunna möta 
varhelst de uppträder och det kräver  
samverkan med andra stater – även med 
Ryssland!”141

Möjligheterna att skapa förtroende-
skapande åtgärder mellan Sverige och 
Ryssland har diskuterats i Tidskrift i Sjö-

väsendet i slutet av 1990-talet.142 Mycket 
har naturligtvis blivit irrelevant sedan 
denna tid men en del förslag är fortfarande 
användbara. 

En förutsättning för att kunna skapa 
kontakt med ryska officerare är att vi har 
tillgång till egna officerare som kan detta 
språk. Tolkskolan är en utmärkt resurs och 
det bör vara fullt möjligt att här utbilda 
några sjöofficerare per år. Förslagsvis bör 
några särskilt lämpade officerare ges denna 
utbildning relativt snart efter Militärhög-
skolan. Utbildningen ska självklart ges 
ett högt meritvärde. Svårt? Under första 
världskriget genomfördes obligatorisk 
utbildning i ryska. På torpedbåtsdivisioner 
skulle det finnas en officer med sådana 
kunskaper per två fartyg, på övriga en per 
fartyg.143 Kunde man då kan vi nu.

När vi har officerare som kan tala ryska 
finns det också möjlighet att skapa ett 
program för kadett- och officersutbyte 
med Ryssland. Segelfartygsutbildningen 
med dess inriktning på sjömanskap snarare 
än militär förmåga skulle kunna vara ett 
lämpligt område att starta med. 

Allra mest ger naturligtvis längre kurser 
– t ex vid Försvarshögskolan – eftersom 
dessa pågår lång tid och skapar möjlig-
het till med djupgående kontakter. Men 
sådana kurser är också resurskrävande. 

141  Haglund, Magnus: ”Ett modernt insatsförsvar med marina förtecken.” Tidskrift i Sjöväsendet nr 3, 
2007.

142  Jacobsson, Marie och Wedin, Lars: ”Marina säkerhets- och förtroendeskapande åtgärder i Östersjön.” 
Tidskrift i Sjöväsendet nr 4, 1998.

143  KflO 2H 16/1 1917.
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Enklare och billigare vore att anordna 
kortare kurser och seminarier i ämnen som 
folk- och havsrätt, rules of engagement 
vid fredsfrämjande insatser, skyddstjänst 
m m. Men också det civil-militära erbjuder  
intressanta ämnen, framförallt vore det 
intressant med seminarier mellan kustbe-
vakningsrepresentanter och marinrepre-
sentanter. Ett exempel på vad som skulle 
kunna göras inom detta område vore ett 
svenskt seminarium om miljöhantering på 
örlogsfartyg – ett ämne där Sverige ligger 
långt framme. Seminarier är överhuvud-
taget ett smidigt och oförbindligt sätt att 
driva samarbete. 

Personkontakter ska inte underskattas 
som förtroendeskapande medel. Ju tidigare 
i karriären sådana kan skapas desto bättre. 
Personkännedom är dessutom av väsent-
lig betydelse för att “skarpa” insatser ska 
kunna genomföras smidigt. De är också 
väsentliga i en krissituation där misstolk-
ningar av den andra sidans intentioner kan 
få allvarliga följder. 

En förutsättning är emellertid att mari-
nen har officerare som har ett havsrättskun-
nande parat med kännedom om svenska 
säkerhetspolitiska behov. 

Under alla förhållanden är det viktigt att 
få Ryssland att förstå att svenskt interna-
tionellt samarbete – särskilt inom nordisk-
baltisk ram – inte är riktat mot Ryssland 
utan också är öppet för Ryssland.

8.4 Övriga möjligheter till utökat marint 
samarbete i Östersjöområdet
Ur svensk synvinkel vore någon form av 
stående styrka typ Euromarfor intressant 

som plattform för doktrinutveckling, inter-
nationell beredskap med mera. Med tanke 
på marinens allt lägre antal fartyg finns 
ett allt starkare behov av samarbete för 
att öva uppträdanden i större förband. En 
sådan styrka skulle också kunna utgöra en 
grundstomme för eventuell krishanter ing i 
det nordisk-baltiska området. Den nordiska 
sjöstyrkan skulle kunna utgöra en stomme 
till ett sådant förband.

En mer eller mindre stående minröjnings-
styrka avsedd för röjning av de återstående 
kanske   60 000 minorna i Östersjön skulle 
kunna effektivisera arbetet med denna vik-
tiga fråga. Ett sådant initiativ skulle bygga 
vidare på BOSB. 

En annan tanke vore att skapa ett samar-
bete kring taktisk utveckling. Deltagande 
stater skulle åta sig att vara ”centre of 
excellence” avseende ett visst taktiskt om-
råde såsom luftförsvar eller ubåtsjakt. 

Ett marint samarbete enligt någon eller 
några av ovanstående tankar måste vara 
öppet för alla, pragmatiskt och alla akti-
viteter frivilliga. Det får inte finnas någon 
koppling till NATO. I tillämpliga delar bör 
samarbetet präglas av de principer som 
lagts fast i OSSE:s dokument Platform 
for Co-operative Security som antogs vid 
toppmötet i Istanbul 1999.

8.5 Alliansfrågan
I ett projekt med titeln ”ensam eller till-
sammans” är det givetvis omöjligt att 
undvika frågan om svenskt medlemskap 
i en försvarsallians. Tanken att Sverige 
ensamt skulle kunna motstå ett allvarligt 
menat angrepp från en stormakt – vem 
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annars skulle försöka? – är närmast absurd. 
Försvarsberedningen har valt den lättaste 
utvägen – att förklara att frågan inte är ak-
tuell. Men detta är givetvis ingen lösning 
framför allt för att man då inte tar hänsyn 
till framtida strategiska överraskningar. För 
överraskade kommer vi att bli, frågan är när, 
hur och vilka konsekvenser detta får.

Sverige är medlem av en allians näm-
ligen Europeiska Unionen. Detta är inte 
en försvarsallians och har för närvarande 
knappast några ambitioner att bli detta. 
Detta gäller särskilt efter Irlands nej till 
Lissabonfördraget – enligt tidningsupp-
gifter åtminstone delvis på grund av 
försvarsfrågan.

Grunden till EU:s säkerhetspolitik är 
solidaritet. Denna gäller emellertid bara 
för det fall det finns en gemensam politik 
att vara solidarisk med.144 Lissabonfördra-
get hade inneburit ett steg framåt i detta 
avseende men hade ändå, som framgått 
ovan, inte kunnat utgöra en ersättning för 
en verklig försvarsallians.

Försvarsberedningen tycks nu förespråka 
någon form av implicit solidaritetsallians. 
Tanken är, vad man förstår, att Sverige 
genom ett aktivt deltagande i internatio-
nella krishanteringsoperationer ska visa 
en sådan solidaritet som sedan ska kunna 
resultera i ett, får man hoppas, substantiellt 
stöd i det fall landet blir angripet.

Resonemanget är riktigt – men bara till 
en del. Deltagande i internationella kris-
hanteringsoperationer eller, lika aktuellt 

här, maritima säkerhetsoperationer visar 
på svensk vilja och förmåga. Det ger, i 
bästa fall, en bild av pålitlighet. Vad man 
tycks glömma bort i diskussionen är att det 
redan inom ramen för ESFP, genom EDA:s 
arbete och Headline Goal 2010, ställs krav 
på svensk materiell förnyelse. 

Solidaritet är också en fråga om en rimlig 
försvarsbudget. Här har såväl NATO som 
EU, i det senare fallet mer informellt, en 
klar målsättning att försvarsbudgeten ska 
uppgå till 2% av BNP. Det är emellertid 
få stater som lever upp till detta mål. Sve-
rige, som legat någonstans i mitten bland 
medlemsstaterna, halkar nu ned. Detta får 
en tredubbelt negativ effekt:

• lägre försvarsbudget innebär rimligen 
lägre deltagande speciellt på sikt

• allt omodernare materiel ökar riskerna 
och sänker omdömet om svenska för-
band

• minskande försvarsbudget är i sig 
osolidariskt i en situation när medlems-
staterna överlag i stället behöver öka 
sina resurser, vilket de också kommit 
överens om i ESS. Detta är också ex-
plicit uttryckt i Lissabonfördraget (art 
42.3)

Detta sagt är tanken att Sverige, vid ett an-
grepp, skulle kunna lita till någon form av 
allmän solidaritet verklighetsfrämmande 
och skulle i vilket fall inte vara effektiv. 
En allians kan inte improviseras när ”kriget 

144  EU-fördraget art 11.
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partnerskapsrådet inte ersätta en stol i 
Atlantrådet

Mot ett medlemskap talar:
• inrikespolitiska svårigheter att skapa en 

uppslutning bakom ett sådant beslut.
• ett medlemskap är förenat med kostna-

der. Det finns dels en ”medlemsavgift” 
och dels krävs ett relativt omfattande 
deltagande i staber och andra organ

• det finns en stor risk att ett medlemskap 
tas till intäkt för ytterligare besparingar 
på vårt försvar samtidigt som medlem-
skapet i sig innebär förpliktelser i detta 
avseende

• Ryssland skulle säkerligen protestera 
mot ett svenskt NATO-medlemskap. Vi 
skulle då behöva hävda den självklara, 
och av OSSE stadfästa, principen om 
att vårt val av säkerhetspolitik är ett 
nationellt beslut. Vilket inte hindrar att 
Rysslandsproblematiken måste vara 
med i ekvationen när det gäller eventu-
ella svenska överväganden

• alliansen är idag inte inriktat på direkt 
försvar av medlemsstaterna, speciellt 
inte av dessas territorier

Inte heller i en formell allians som NATO 
är det emellertid självklart vare sig att 
hjälpa till eller få hjälp. Beslut om krig el-
ler fred är alltid nationella och tas utifrån 
strategiska och politiska överväganden om 
intressen och möjligheter. NATO:s hanter-
ing av Georgien-krisen är en illustration av 
detta. Det skulle givetvis kosta att bryta 
ett avtal om kollektivt försvar men denna 

står för dörren” utan måste vara planerad 
och övad i fred.

Eftersom en nordisk allians av ovan 
angivna skäl inte är aktuell är medlemskap 
i NATO det enda verkliga alternativet till 
militär alliansfrihet. 

För ett medlemskap talar:
• inflytande på alliansens planering och 

ledning av de operationer vi redan  
deltar i

• inflytande på alliansens utveckling och 
strategiska planering för kollektivt för-
svar. Vill vi att NATO ska ha en sådan 
förmåga som också omfattar oss måste 
vi se till att så sker

• vi skulle kunna driva på en nödvändig 
reformering av alliansen som idag har 
alldeles för stor administration i förhål-
lande till de styrkor som medlemmarna 
kan sätta upp

• tillgång till NATO:s sambandssystem 
inklusive kryptonyckar vilket är en för-
ut sättning för effektiv strid

• ett antal nya samarbetsområden öppnar 
sig som t ex deltagande i NATO:s stående 
styrkor särskilt NATO Response Force 
(NRF). Vår kompetens skulle öka

• inom ramen för NATO-Rysslandsrådet 
skulle vi kunna hantera ett Rysslands-
samarbete också inom det militära om-
rådet

• politiskt skulle vi bli medlemmar av de 
västliga demokratiernas försvarsorgani-
sation vars förmåga också har kommit 
oss tillgodo under det kalla kriget

• i längden kan säte i Euroatlantiska 
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kostnad måste ändå vägas mot det tänkbara 
priset. Om det land som behöver hjälp inte 
själv har rimliga försvarsmöjligheter mins-
kar sannolikt också intresset att komma till 
dess hjälp. Polen och Tjeckoslovakien på 
1930-talet är exempel som fortfarande har 
sin giltighet i dessa avseenden.

En allians är aldrig starkare än sin sva-
gaste länk. Denna truism innebär praktiskt 
att om Sverige går med i en försvarsallians 
så måste vi från svensk sida vara beredd att 
bidra med substantiella resurser. Att vara 
alliansmedlem innebär inte att man kan 
vara en free rider.

9   Sammanfattning
Sverige liksom den övriga industrialiser-
ade världen är beroende av säkra sjöför-
bindelser. För Sverige gäller detta inte 
bara i vårt närområde – Östersjön och 
västerhavet – utan globalt. För maritim 
verksamhet är global och definitionsmäs-
sigt ”tillsammans” enligt den fråga som 
ställs av KKrVA:s småstatsprojekt.

Med maritim verksamhet avses här såväl 
det civila som det militära (marina) utnytt-
jandet av havet. Vi talar om maritim säker-
het som omfattar såväl safety som security, 
om såväl sjöfartsskydd som skydd av 
sjöförbindelser. Den förra aspekten är civil, 
den senare är militär. Medan legal sjöfart 
behöver skyddas och stödjas måste illegal 
sådan förhindras. Hotet är mångfacetterat: 
krig och kris, natur- och miljökatastrofer 
samt terrorism och pirater.

Det internationella behovet av maritim 

säkerhet återspeglas i ett omfattande in-
ternationellt samarbete. Detta har såväl 
militär som civil karaktär. Det nära sam-
arbetet inom EU engagerar idag främst 

kustbevakningen. Den framväxande eu-
ropeiska gemensamma försvarspolitiken 
behöver emellertid också innefatta en stark 
marin komponent.

Mot ovanstående bakgrund föreslås en 
svensk maritim säkerhetsstrategi:

 Den maritima säkerhetsstrategin syftar 
till att värna Sveriges intressen till sjöss 
och bidra till att säkra utnyttjandet av de 
marina kommunikationerna i alla säker-
hetspolitiska lägen. I kris och krig syftar 
strategin dessutom till att hindra eventu-
ella motståndares utnyttjande av dessa 
kommunikationer samt till att påverka 
dennes verksamhet till lands. Strategin 
utnyttjar alla svenska maritima resurser, 
som samordnas så att maximal effekt 
erhålles. Den svenska strategin stöder 
den europeiska maritima strategin samt 
EU:s säkerhets- och försvarspolitik i 
övrigt. Den stöder också internationella 
insatser i enligt med mandat från FN. 
Den maritima strategin uppfyller dessa 
mål genom att man löser följande stra-
tegiska uppgifter:

 •  maritim närvaro
 •  havskontroll
 •  maktprojicering
 • humanitär assistans och katastrof 

   hjälp
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Maritim närvaro är här en grundfunk-
tion såväl nationellt som internationellt. 
Uppgiften innefattar två komponenter: 
beredskap och ”visa flaggan”. Närvaro 
är en nödvändig grund för ingripande 
vare sig detta avser nykterhetskontroller i 
skärgårdar eller beredskap för genomför-
andet av en FN-operation likt den utanför 
Libanon 2007. Nationellt behöver de ”sjö-
verkande” myndigheterna visa upp sig för 
skattebetalarna i syfte att skapa förståelse 
för sin verksamhet och för vikten av den 
maritima arenan. För marinen blir att ”visa 
flaggan” också en nödvändig grund för att 
skapa rekryteringskraft när värnplikten 
försvinner i detta avseende. Internationellt 
gäller det att visa att Sverige har en effek-
tiv marin med bra materiel och skickliga 
besättningar. Kan vi inte göra det minskar 
förutsättningarna för att vi får hjälp den 
dagen det behövs.

Havskontroll är en central funktion, 
det är genom havskontroll som maritim 
säkerhet skapas. I den dagliga nationella 
verksamheten är havskontroll i första hand 
en civil funktion där kustbevakningen 
har huvudansvaret. kustbevakningen har 
också viktiga uppgifter inom ramen för 
EU-samarbetet. I kris och krig är det en 
uppgift för marinen såväl nationellt som 
internationellt. Havskontroll kan här 
innebära såväl att skydda sjöfart som att 
implementera ett embargo. I krig handlar 
det om att i görligaste mån hindra mot oss 
riktad verksamhet samtidigt som eget ut-
nyttjande av havet skyddas. Men det finns 
också en gråzon mellan fred och kris/krig 

där samarbetet mellan kustbevakningen 
och marinen blir särskilt viktigt och kan 
skapa synergieffekter. Inte minst gäller 
detta terrorism, där Försvarsmakten ska 
kunna bistå polisen om kustbevakningens 
resurser inte räcker till. Det är närmast 
självklart att det här krävs övning, doktrin-
utveckling och planering. 

Maktprojektion är en rent militär verk-
samhet. Idén med Sea Basing – att vid 
fredsfrämjande operationer minska när-
varon på land av resurser typ ledning 
och logistik – är nu under utveckling. De 
svenska sjöstridskrafterna med sin speci-
ella förmåga att uppträda kustnära kan här 
utgöra en viktig resurs. Amfibieförbandens 
förmåga att behärska de stora floder, som 
utgör själva livsnerven i många områden, 
är i detta sammanhang allt för lite upp-
märksammad.

När det gäller humanitär assistans och 
katastrofhjälp så har alla fartyg till sjöss 
skyldighet att delta i sjöräddning. Sverige 
har vidare en relativt unik resurs i vårt 
ubåtsbärgningsfartyg. Naturkatastrofer 
drabbar ofta kustområden särskilt hårt och 
det är också här som merparten av världens 
befolkning bor. De svenska amfibieförban-
den skulle här kunna göra viktiga insatser. 
Eventuellt skulle man kunna förhandslagra 
viktig materiel i särskilt hotade områden 
– exempelvis Sydostasien – för att öka 
möjligheterna att ingripa i tid. 

En svensk maritim strategi kräver sam  -
arbete mellan de ”sjöverkande” myn-
digheterna. Detta gäller särskilt mellan 
Försvarsmakten – främst marinen – och 
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kustbevakningen. Det är emellertid all-
mänt känt att detta samarbete idag är 
rudimentärt. Här krävs krafttag från båda 
myndigheterna. En nyckelfråga är att göra 
marininspektören till ÖB:s representant 
gentemot kustbevakningen och andra ”sjö-
verkande” myndigheter och organisationer. 
Över huvud taget bör marinen agera för att 
åter bli en del av sjöfartssverige. 

Sverige är en småstat. Vi kommer därför 
med nödvändighet att, utom i vårt närom-
råde, vara beroende av att andra skapar den 
nödvändiga maritima säkerheten. Vi kan 
och bör emellertid bidra med de resurser vi 
har. Här måste givetvis en avvägning ske 
gentemot behoven i våra hemmafarvatten. 
Marinen är nu så liten att även små insatser 
långt borta kan få allvarliga konsekvenser 
för vår säkerhetspolitiska handlingsfrihet. 
En inom ramen för det nordiska samarbe-
tet organiserad sjöstyrka skulle här kunna 
fylla en viktig funktion. En sådan styrka 
skulle också vara ett effektivt sätt att im-
plementera det nordiska samarbete som 
regeringen nu förordar. 

I vårt närområde finns flera andra möjlig-
heter att skapa ett utvidgat samarbete inom 
det maritima området. Sådant samarbete 
är redan väl etablerat på den civila sidan 
även om mer kan göras särskilt när det 

gäller gemensam havsövervakning och 
samarbete med Ryssland.

När det gäller det maritima samarbetet 
spelar såväl EU som NATO viktiga roller. 
NATO är ledande när det gäller doktrinut-
veckling och har betydande erfarenhet av 
marina säkerhetsoperationer. Men NATO 
saknar förmåga inom det civila området 
vilket däremot EU har. 

Det alltmer nedrustade Sverige har 
behov av internationell solidaritet. Kriget 
i Georgien visar hur snabbt det säkerhets-
politiska mönstret kan förändras. Den 
”solidaritetsstrategi” som försvarsbered-
ningen tycks förespråka innebär emellertid 
inga som helst garantier. Inte heller EU 
och än mindre ett nordiskt samarbete kan 
ersätta en verklig försvarsallians. Det finns 
inget alternativ till NATO. Men inte heller 
ett NATO-medlemskap är problemfritt. 
Det kostar pengar. NATO är i stort behov 
av reformering. Det finns en risk att ett 
medlemskap tas till intäkt för ytterligare 
svensk nedrustning. Säkerhetsgarantin är 
inte absolut. Under alla omständigheter 
är det bara Sverige som kan värna svensk 
suveränitet. 

Författaren är kommendör och ledamot 
av KKrVA


