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Globaliseringen är ett sammanfat-
tande uttryck för alla de trender 
som påverkar människans verk-

samhet. Den bygger på s k ”flöden” och 
inkluderar allt, från information, pengar, 
varor, tjänster, idéer till mänskliga livsstils-
mönster. Dessa flödens in- och påverkan 
på vårt samhälle och vår livsstil är stora 
och måste därför tas på största allvar. Inte 
minst gäller detta den maritima arenan och 
därmed svensk marin förmåga – nationellt, 
regionalt och globalt. 

Som medlem i EU är vi för vår säker-
het, inklusive möjligheter till politiskt 
inflytande, till stor del beroende på hur vi 
bidrar till de gemensamma ansträngning-
arna att förverkliga en acceptabel framtid 
i det globala samspel som globaliseringen 
ställer krav på. Här har svensk marin för-
måga en central roll att fylla. Mot denna 
bakgrund står Försvarsmakten inför fem 
centrala utmaningar:

Tillräckligt hög insatsberedskap och 
tillgänglighet för att kunna möta de 
snabba händelseutvecklingar globali-

1.

seringen kan ge upphov till, där sättet 
att tänka måste vara intressebaserat 
ur det nationella och intressegemen-
samma perspektivet, inte traditionellt 
hotrelaterat. 
Förmåga att kunna sätta in, leda och 
underhålla förband, byggda efter 
uppgift och område, snabbt och i sam-
verkan med andra nationer, nationellt, 
regional och globalt 
Mycket god kunskap om vad som 
händer och sker i våra omgivande 
havs- och luftområden i syfte att med 
lämpliga medel och metoder kunna 
ta vårt ansvar och skydda de livsvik-
tiga flödena, nationellt, regionalt och 
globalt.
Krav på en ökad integration mellan 
olika myndigheter vid planering och 
genomförande av insatser, nationellt, 
regionalt och globalt, då ”krig” och 
”hot” inte med tydlighet kan defi-
nieras.
Den ekonomiska utmaningen – dyrare 
system, dyrare insatser och för låg 
kompensation för kostnadsutveck-
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Globaliseringen och svensk maritim förmåga
– en studie om Sveriges maritima ansvar, krav och lösningar  
med utgångspunkt i den globala och regionala utvecklingen

Årlig redovisning 2006 i Kungl Krigsvetenskapsakademien avd II den 5 
september 2006 av konteramiral Bertil Björkman, flottiljamiral Stefan 
Engdahl, överste Stefan Gustafsson, kommendörkapten Kenneth Lindmark 
och kommendörkapten Gunnar Wieslander
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lingen leder till en negativ spiral med 
omfattande konsekvenser. 

Konsekvenserna ställer många frågor på 
sin spets, t ex värnpliktssystemet, perso-
nalförsörjningen, avtalsfrågor när det gäller 
arbetstid och anställningsförhållanden, 
myndighetsansvar, strategisk transport-
förmåga, interoperabilitet, underhållssys-
tem för att skapa maximal tillgänglighet, 
förhållandet mellan kvalitet och kvantitet 
samt den eviga frågan hur våra förband 

ska se ut för att svara mot morgondagens 
krav. Alla dessa områden måste utvecklas 
och förändras, för att kunna möta det 
övergripande och viktigaste målet, en 
tillräckligt bra insatsförmåga i dag och i 
framtiden. Mot detta syfte måste ALLA 
våra ansträngningar fokuseras. 

Denna årsberättelse ger ett antal väl un-
derbyggda förslag och kan på så sätt ligga 
till grund för en välbehövlig debatt i dessa 
för nationen avgörande frågor. 

1  Corbett, Julian S: Some Principles of Maritime Strategy, Part II. Theory of Naval War. Longman, Green 
and Co, London 1911. Påståendet utvecklas vidare i samma kapitel: Command of the sea, therefore, means 
nothing but the control of maritime communications, whether for commercial or military purposes. The 
object of naval warfare is the control of communications; vilket skiljer sig från dagens”objectives“ för 
“land warfare”, se Smith, Sir Rupert: The Utility of Force, Allen Lane 2005.

2  U N Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, Sverige ratificerade konventionen 1996.

The object of naval warfare must always 
be directly or indirectly either to secure 
the command of the sea or to prevent the 
enemy from securing it. Julian Corbetts1 
snart 100-åriga beskrivning av syftet med 
sjökrig kan med fördel användas för att 
problematisera de utmaningar som dagens 
samhälle ställs inför, i kombination med 
behovet av att kontrollera råvaruutvinning 
ur havet. 

Sverige är sedan snart 15 år fullvärdig 
medlem i den Europeiska unionen. Sverige 
är en kompetent, drivande och uppskattad 
partnerskapsmedlem. Sverige har ratifice-
rat internationella överenskommelser med 
i vissa fall långtgående åtaganden som 
t ex “Havsrättskonventionen”2 och också 
ställt sig bakom ”Partnership Action Plan 

against Terrorism” (2002), och nu senast 
EU:s “Use of Force Concept for EU led 
Military Crises Management Operations”, 
(2006).

Sverige har under 90-talet och än tyd-
ligare under 2000-talets inledning fattat 
successiva försvarsbeslut, som inneburit 
en närmast dramatisk förändrad inriktning 
av vår säkerhetspolitik – från ett nationellt 
invasionsförsvar till ett internationellt in-
satsförsvar. Denna omställning och detta 
nya engagemang ställer krav på anpassning 
av såväl vårt regelverk som våra nationella 
politiska processer. 

Sverige har alltsedan 1990-talets början 
successivt fördjupat sitt internationella sä-
kerhetspolitiska samarbete, dels genom att 
avdela förhållandevis omfattande resurser 

Inledning



20

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT 

5-2006 5-20065-2006

till EU:s gemensamma stabsstruktur dels 
genom att vara mycket aktivt i den multi-
laterala marina övningsverksamheten. 

Sverige har också gjort uttalanden som 
ger uttryck för en vilja att expandera våra 
nationella intressen till att också inne-
fatta en s k angränsande zon (Contiguous 
Zone). 

Om vi som nation har viljan och ambi-
tionen att framgent ta ett ansvar för våra 
avtalsmässiga åtaganden, förutsätter detta 
att vi anpassar vår lagstiftning och våra 
säkerhetssystem, så att såväl vår egen 
säkerhetspolitiska ambition som EU-po-
litiska ambitioner på ett rationellt sätt kan 
uppfyllas..

Avd II:s årliga redovisning 2006 är del 
II i en serie, där vi vill diskutera vilka 
behov som föreligger och krav som bör 
ställas på vår marin för att bättre kunna 
svara upp mot dagens och morgondagens 
utmaningar. Som en delmängd i denna am-
bition vill vi belysa problemställningarna 
och initiera en diskussion på såväl politisk 
som myndighetsnivå. 

Vi vill med årets årsberättelse därmed 
skapa debatt om en tydligare inriktning 
inom det marina området, och då särskilt 
de utmaningar som skyddet av de för sam-
hället så viktiga s k flöden som sjöfarten 
står för.

Bakgrund
Den utveckling vi i dag upplever är mycket 
mer än konsekvenser av det kalla krigets 
upplösning. Efter 75 år av ideologiska 
motsättningar och varmt eller kallt krig, 
sprungna ur industrialiseringens samhälls-

förändringar, ser vi nu en helt ny värld växa 
fram. Förändringen är av samma genom-
gripande karaktär som övergången från 
samlar- och jägarsamhället till jordbrukets 
införande för flera tusen år sedan och 
som då industrialiseringens genombrott 
markerade slutet på jordbrukseran. För-
ändringsprocessen påverkar i stort sett allt 
och alla, alla skeenden och all utveckling. 
Populärt brukar den sammanfattas som 
Globaliseringen – ett ord som kan betyda 
allt och ingenting men som beskriver den 
allt starkare påverkan vårt dagliga liv får av 
händelser långt bortom och nära vår egen 
geografiska sfär. De omfattande skillnader 
som råder mellan jordens olika länder 
och regioner ger olika förutsättningar att 
tillvarata utvecklingen. Den kommer att 
påverka, men påverka olika i olika regio-
ner, nationer och folkgrupper. 

All förändring innebär att invanda mönster 
och strukturer förändras. Sådan förändring 
innebär osäkerheter och ökar risken för olika 
slag av konflikter. Dagens internationella 
säkerhetssystem är byggda för den värld vi 
känner sedan det senaste århundradet. Det är 
således inte optimerat mot den nya världen 
– hur den nu kommer att te sig. Även om 
den alltmer integrerade ekonomin innebär en 
återhållande kraft mot konflikter mellan de 
stater och aktörer som omfattas av den, kan 
klyftorna mellan dem som hänger med i ut-
vecklingen och dem som släpar efter komma 
att öka. I kombination med gemensamma 
megaproblem såsom klimatförändringar och 
deras konsekvenser, kamp om sinande natur-
resurser och levnadsbetingelser samt risken 
för rupturer med snabba globala förlopp är 
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den värld vi ser framför oss betydligt mer 
osäker än den vi varit vana vid.

Denna osäkerhet har dock få likheter 
med den som varit rådande under senare 
delen av industrialismens tidsålder. Ris-
kerna spänner över ett långt bredare fält 
än tidigare, medan det traditionellt mili-
tära direkta hotet från en stat eller aktör 
med ambition att invadera territorium är 
mindre i vår del av världen. Gränserna 
för vad som är militärt och icke-militärt 
suddas ut, nationalstatens territorium blir 
av mindre betydelse när det gäller mot 
vad hoten riktas men även när det gäller 
säkerhetslösningarna. Särskilt gäller detta 
hot och risker på den maritima arenan, som 
alltid har haft en transnationell karaktär. I 
dag och i framtiden kan stora skeenden, i 
än större utsträckning än tidigare, påverkas 
genom att störa den frihet haven innebär 
när de nyttjas som transportled och för 
utvinning av naturresurser. Strategiskt 
innebär utvecklingen att maritim säkerhet, 
eller avsaknad av sådan, kan påverka även 
mycket långt från oroshärden, med globala 
konsekvenser. Operativt behöver den ma-
ritima arenan i än större utsträckning än 
tidigare nyttjas för säkerhetsfrämjande 
insatser, särskilt i kustnära områden. Av 
särskild betydelse är i detta sammanhang 
kombinationen med insatser på land.

Sammantaget innebär detta att rent na-
tionella säkerhetspolitiska problem eller 
lösningar inte längre har samma betydelse. 
Allt är mer eller mindre transnationellt, 
och gränsen mellan fred och krig suddas 
ut. Krishantering är vad det handlar om, 
i såväl låga som höga konfliktnivåer och 

med motståndare som representerar såväl 
den högsta som den allra lägsta militära 
tekniska nivån. Fortfarande är det med få 
undantag nationalstaten som står för de re-
surser som krävs för att hantera problemen, 
även om dessa resurser ingår i olika former 
av institutionella samarbetslösningar (typ 
EU). Respektive stat måste således ta ett 
eget ansvar, ett ansvar som sträcker sig 
över den nationella arenan till den regio-
nala, men även ut på den globala. Det är om 
hur Sverige ska förhålla sig till detta ansvar 
och hur det kan omsättas till resurser för 
maritima insatser i en ny värld som denna 
årsberättelse handlar. 

Omvärldsutveckling – generella trender
De senaste årens händelser har med stor 
tydlighet visat att öppna och moderna 
samhällen är mycket sårbara. Estoniaka-
tastrofen liksom den förödande flodvågen 
i Sydostasien innebar att Sverige under en 
kort tidsperiod drabbats av två förhållan-
devis omfattande katastrofer. Stormarna i 
södra Sverige vintern 2005 har tydligt visat 
hur sårbar vår infrastruktur är. Terroristat-
tentaten i USA följdes av fruktansvärda 
terroristdåd världen över och är exempel 
på en ny form av väpnat angrepp på stater 
och våra grundläggande värden. Även om 
det idag inte finns ett väpnat hot som är 
direkt riktat mot Sverige, finns runt om 
i världen en hel rad regionala väpnade 
konflikter och andra händelseutvecklingar 
som kan få konsekvenser även för Sverige. 
De kräver internationella insatser för att 
kunna hanteras. Nyligen gavs ett exempel 
på detta, när behov uppstod att snabbt 
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evakuera flera tusen svenskar från det 
krigsdrabbade Libanon. Sverige bidrar 
med trupp i internationella missioner för 
att dämpa konflikter i Afrika, på Balkan 
och i Afghanistan

I en värld där det mellanstatliga öm-
sesidiga beroendet bara ökar, kommer 
upprätthållandet av gränsindelningar 
mellan olika säkerhetsaktörer3 att bli allt-
mer komplicerat. Faktorer som handel, 
finansiella transaktioner, migrationsflöden, 
energileveranser, miljöförstöring, stöd till 
utvecklingsländer och nya gränsöverskri-
dande asymmetriska hot kommer genom 
växelverkan att ha en global påverkan. 
Globaliseringens olika utmaningar behö-
ver koordinerade svar. Dagens internatio-
nella institutioner kan svårligen leva upp 
till detta. En fungerande globalisering 
förutsätter dock något slags styrning och 
även maktmedel. Marknader kan inte 
fungera utan regelverk, stabilitet och för-
utsägbarhet. 

”Hoten mot folk och länder har skiftat 
karaktär och fått en annan innebörd. Det 
går inte längre för länder att skapa egna 
skyddszoner som inte berörs av världs-
utvecklingen. Den tekniska infrastruktur 
och den ökade rörlighet som det öppna 
samhället präglas och är beroende av, blir i 
ökad grad transnationell och därmed en del 
av den gemensamma sårbarheten.”4 I sin 
rapport från juni 2004 betonade försvars-
beredningen hur starkt globaliseringen 

påverkade vår säkerhet och behovet av att 
komplettera vårt klassiska, territorium-
fixerade perspektiv med ett mer dynamiskt 
och situationsanpassat förhållningssätt. 
Det av försvarsberedningen föreslagna för-
ändrade synsättet har inarbetats i Försvars-
maktens perspektivplanerapport 2006.

Globaliseringen har underlättat för in-
vesterare att placera sitt kapital där detta 
kan ge maximal avkastning. Kraven på 
lönsamhet driver samtidigt produktions- 
och distributionsleden till kontinuerliga 
rationaliseringar. Resultatet har blivit en 
hög specialisering, där vissa stater ägnar 
sig åt forskning, teknologiutveckling och 
högteknologisk produktion, medan andra 
massproducerar konsumtionsvaror, alter-
nativt levererar tjänster via Internet. 

Allteftersom globaliseringen utvecklas 
och blir mer omfattande blir den även mer 
sårbar. Den ”globala byn” är en verklighet; 
världens verkstadsgolv ligger i Ostasien, 
med Kina som störste aktör. I Indien är 
miljoner människor sysselsatta med IT-
baserade serviceyrken. Det råder en sym-
bios mellan dessa länder och en västvärld 
som inom de närmaste 20 åren kommer 
att bibehålla sitt teknologiska försprång. 
Kittet som förenar de olika aktörerna är 
de virtuella och reella farlederna. IT-far-
lederna förutsätter fiberoptik eller kom-
munikationssatelliter, med en bandbredd 
som medger höga överföringshastigheter. 
Inom ramen för årsberättelsen kommer vi 

3  T ex mellan svensk militär och annan stats kustbevakning, polis, säkerhetsföretag motsvarande
4  Ds 2004:30 Försvar för en ny tid. Försvarspolitisk rapport från Försvarsberedningen. Kap 1.2 Slutsatser 

för svensk säkerhetspolitik.
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dock inte att fördjupa oss i den virtuella 
världen. Varor måste fraktas mellan pro-
ducenter och konsumenter snabbt, säkert 
och billigt, och lösningen inom överskådlig 
tid är sjötransporter5. Störningar av globa-
liseringen kan komma att skapa negativa 
effekter, som genom att förstärka varandra 
kan orsaka malströmseffekter.6 

Flödenas betydelse
Redan i inledningen till årets rapport tog 
Försvarsberedningen upp frågan om flöde-
nas betydelse: “Det är idag än svårare att 
skilja nationell och internationell säkerhet 
från varandra. Den gemensamma sårbar-
heten och de gränsöverskridande hoten 
innebär att svenska och internationella 
intressen alltmer sammanfaller. Vårt inter-
nationella agerande för att möta de globala 
hoten är centralt för att stärka Sveriges 
samlade säkerhet. Gränsöverskridande 
flöden av information, människor, varor 
och tjänster är en förutsättning för vårt 
välstånd och för vår säkerhet. I dagens 
värld är det lika viktigt att värna om fria 
flöden som det tidigare var att skydda ter-
ritoriella gränser.”7

För näringslivets överlevnad och lön-
samhet och därmed för både Sveriges 

och angränsande nationers säkerhet är det 
nödvändigt att klarlägga på vilket sätt vi är 
beroende av de globala flödena, vad som 
hotar dessa och hur de skall skyddas samt 
hur Sverige bör gardera sig mot avbrott. 

Flödena påverkas och formas av säker-
hets- och näringspolitiska händelser, av 
trender med skiftande orsak och karaktär 
men också av hot. Det fria globala flödet 
är ett absolut villkor för vårt välstånd och 
vår säkerhet, såväl ekonomiskt, politiskt 
som marknadsmässigt.

Pandemier, terrorism, transnationell eko-
nomisk brottslighet, gränsöverskridande 
kriminalitet och sjöröveriverksamhet kan 
utgöra säkerhetspolitiska problem som 
hotar de internationella flödena och där-
med också i förlängningen vår fred och 
frihet. Flödena kan även bidra till sprid-
ning av massförstörelsevapen, narkotika, 
människosmuggling m m. Sammantaget 
leder den nya situationen till behov av 
ökad kontroll av hela flödescykeln.8 Den 
internationella sjöfartorganisationens 
(IMO) fokusering på maritime säkerhet, 
liksom det amerikanska s k Proliferation 
Security Initiative (PSI) liksom SOLAS9-
konventionen är exempel på detta. 

De säkerhetsutmaningar som världen 

5  14 av världens 20 största containerterminaler ligger i Asien, av dessa ligger sju i Kina. (UNCTAD, 
2005). 

6  EU:s Institute for Strategic Studies (EUISS) belyser detta i sin rapport Global Context Study for an initial 
ESDP Long Term Vision.

7 Ds 2006:1 En strategi för Sveriges säkerhet. Försvarsberedningens förslag till reformer. 
8 Se vidare Avd II årsberättelse 2002.
9 Hänv. FN-konventionen angående ”Safety of Life at Sea” och International Maritime Organisations hemsida 

http://www.imo.org/
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kommer att ställas inför omfattar med and-
ra ord såväl direkta hot som svåridentifie-
rade risker. Enligt EUISS10 kommer dessa 
risker aldrig att dyka upp på ett isolerat 
sätt och effekten av dem kommer sannolikt 
att bli större än summan av dem. Ett ter-
roristangrepp mot en ”globaliseringsnod” 
(t ex energi- eller transportinfrastruktur) 
kan få ödesdigra konsekvenser för hela 
samhällen i en annan världsdel. Den glo-
bala byns påverkan på Sverige är stor. EU 
är fortfarande vår största marknad, men 
vårt (och EU:s) beroende av Asien har ökat 
markant under de senaste åren. Det lager-
lösa ”Just in Time-systemet” innebär stora 
besparingar med lägre priser som följd, 
samtidigt som sårbarheten ökar. Enligt In-
dustrins Utredningsinstitut11 kommer mer 
än 50 % av Sveriges industriproduktion att 
stoppas inom två veckor om tillförseln av 
importvaror avbryts. Ca 15 % av produk-
tionen stannar direkt efter ett eventuellt 
importstopp. Den globala sjötrafik som går 
mot den svenska västkustens hamnar, med 
de globala transportnoderna Göteborgs 
hamnar och Brofjorden, är helt avgörande 
för dessa flöden. Försvarsberedningen ut-
trycker sig på följande sätt i denna fråga: 

”Det är av underordnad betydelse var 
hotet har sitt ursprung eller i vilken form 
hotet manifesteras. Det är inte heller med 
nödvändighet hotets karaktär som avgör 
om ett hot är av säkerhetspolitisk art, utan 
dess konsekvenser.” 12

Förutom de hot och risker som nämnts 
ovan och speglar dagens situation ser vi 
också nya risker inför framtiden. Särskilt 
utvecklingen på energiområdet bidrar till 
att det inför framtiden kan uppstå nya 
konflikter. Kampen om världens energi-
tillgångar hårdnar för varje dag. Enligt 
OECD:s energiorgan IEA (International 
Energy Agency) bedöms världens samlade 
energibehov år 2030 vara nästan 60% 
högre än dagens.13 Vidare noteras att även 
om reserverna ser ut att räcka långt bortom 
2030, så kan man inte bortse från den osä-
kerhet som förknippas med svårare (och 
dyrare) utvinning. Slutligen konstateras 
att de största olje- och gaskonsumenterna 
(Västvärlden, Kina och Indien) kommer 
att bli alltmer beroende av leveranser från 
fjärran och ofta politiskt instabila områ-
den.14 Vissa bedömare anser dock att den 
prognostiserade efterfrågan inte kommer 
att kunna tillgodoses.15 Nyinvesteringar 

10  EUISS Global Context Study for an initial European Security and Defence Policy Long Term Vision, mars 
2006

11  Numera Institutet för Näringslivsforskning
12  Ds 2003:8, Säkrare grannskap –osäker värld. Säkerhetspolitisk rapport från Försvarsberedningen. Kon-

sekvenser för svensk säkerhetspolitik.
13  Findings of recent IEA work 2005. www.iea.org/findings
14 Ibid.
15  Energy Institute, London (energyinst.org.uk). Media release 2004-11-11. Oil supply to peak by 2015?
 The Business (www.thebusinessonline.com ) 2004-11-07:“Oil supply to peak sooner than we think, says 

BP scientist”



25

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT 

5-20065-2006

och ökad kapacitet bedöms inte vara till-
räckliga för att möta morgondagens behov. 
Konkurrensen om energiråvaror är idag 
ett faktum och torde komma att öka yt-
terligare. Detta innebär att energifrågorna 
kommer att påverka säkerhetspolitiken un-
der lång tid framöver. Sammantaget pekar 
dessa förhållanden på ett globalt ansvar för 
att upprätthålla flöden och tillgång, efter-
som störningar i någon av dessa regioner 
snabbt kan få långtgående konsekvenser i 
andra regioner liksom globalt. 

Politisk utveckling
Den aviserade reformeringen av FN 
2005 blev urvattnad. Medlemsstaternas 
misslyckande med att komma överens 
om formerna för en modernisering av den 
60-åriga organisationen är oroväckande. 
Det finns dock ljusglimtar. Upprättandet av 
en Fredsskapande kommission är ett steg 
framåt vad gäller post-konflikthantering 
och säkrandet av en varaktig fred i tidigare 
konfliktområden.

FN:s framtida förmåga att vara ett fung-
erande instrument för bl a konflikthanter-
ing är beroende av vilken legitimitet som 
dess 192 medlemsstater är beredda att ge 
organisationen, men i än större omfattning 
vilket genomslag som de permanenta med-
lemmarna i säkerhetsrådet är villiga att ge 
organisationen. 

Fem år efter terrorangreppen mot det 
amerikanska fastlandet har USA omde-
finierat sitt Global War On Terrorism 
(GWOT) till The Long War. Syftet är att 
visa för omvärlden att engagemanget är 
långsiktigt samtidigt som den egna befolk-

ningen förbereds för fortsatta uppoffringar. 
Engagemangen i Afghanistan och Irak 
beskrivs därför som delmängder i en kamp, 
vilken likt det kalla kriget kan vara i decen-
nier. USA:s ansträngningar har varit stora, 
och en debatt pågår såväl inom som utanför 
landet om hur många fler åtaganden landet 
mäktar med. Ett antal aktörer bedriver, på 
ett mer eller mindre utmanande sätt, ett 
ifrågasättande av supermaktens faktiska 
förmåga. Nordkorea och Irans ställnings-
tagande i kärnvapenfrågan är exempel 
på detta, men även Kina, Ryssland och 
Venezuela har på olika sätt visat att de 
inte tänker stillatigande acceptera vad de 
uppfattar som Washingtons ensidiga spel-
regler. Likväl är USA världens ekonomiska 
stormakt, och vad som händer och sker i 
USA inom det ekonomiska området följs 
med stort intresse i resten av världen. Sam-
tidigt som USA är den enda kvarvarande 
supermakten har landet omorienterat sin 
politiska agenda och som en konsekvens 
av detta också landets handel från Europa 
till Stilla Havsregionen. Med ett fortsatt 
accelererande energibehov blir också USA 
därmed alltmer beroende av säkra flöden.

Till följd av ökade oljeinkomster har 
Ryssland och President Putins självförtro-
ende över tiden stärkts. Inför årets G8-möte 
i S:t Petersburg uttalade Putin självsäkert 
att han, utan pekpinnar från väst, har för 
avsikt att återerövra landets position som 
inflytelserik aktör i en multipolär världs-
ordning. Putin har definierat energiråva-
rorna gas och olja som de nya strategiska 
medlen för att nå landets uppsatta mål. 
Östersjön har därför ånyo blivit av vitalt 
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intresse för landet. Idag skeppas över 100 
miljoner ton råolja per år ut på världshaven 
från den ryska oljeterminalen vid Primorsk 
i Finska viken. Vidare planerar det rysk-
kontrollerade konsortiet NEGP (North 
European Gas Pipeline) att i närtid dra en 
gasledning från Viborg i Finska viken till 
Greifswald i Tyskland, i syfte att pumpa 
55 miljarder kubikmeter gas per år utan 
att behöva passera transitstater. Projektet 
innebär en rysk geostrategisk framflyttning 
västerut och kommer att ställa ett antal 
frågor på sin spets (miljö, energi, sjöfart, 
havsrätt, säkerhetspolitik och inte minst 
underrättelseinhämtning). 

Den Europeiska unionens säkerhets-
politiska utmaning ligger i en fortsatt 

konsolidering. Det svala mottagandet som 
förslaget till den nya konstitutionen fick 
vid folkomröstningarna 2005 har bromsat 
upp men inte stoppat processen. Unionens 
genomslag är stort när dess medlemmar är 
överens, EU:s trovärdighet är också bero-
ende av detta. De europeiska stormakterna 
Frankrike, Storbritannien och Tyskland har 
härvid en nyckelroll.

EU:s säkerhetsutmaningar ligger enligt 
EUISS16 i det instabila grannskapet, främst 
i EU:s östra gränsområde. Om EU utvidgas 
österut, bedöms riskerna öka ytterligare.17 
Beträffande unionens metoder för att ta itu 
med framtida säkerhetsutmaningar noterar 
EUISS att, även om de flesta problemen 
kommer att kunna hanteras med civila 

Världens sjötransportleder

16  EUISS Global Context Study for an initial European Security and Defence Policy Long Term Vision, mars 
2006

17  Ibid.
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medel, så kan inte militära ingripanden 
uteslutas, inte minst med hänsyn till de 
osäkra framtidsutsikterna i vissa av EU:s 
östra grannstater.

I det korta perspektivet innebär upprät-
tandet av den s k krishanteringsstyrkan 
med registerförband och etablerandet av 
snabbinsatsstyrkor (Battle Groups) att EU 
kan sätta viss makt bakom beslut och ut-
talanden, samtidigt som unionen fortsätter 
att utveckla sina krishanteringsredskap. 
Denna utveckling sker i många olika spår 
och omfattar såväl det längre som kortare 
tidsperspektivet. Vad avser den maritima 
arenan tas för närvarande flera olika initia-
tiv, där bland annat en battlegroup-liknande 
struktur studeras även för maritima insat-
ser. Inom Maritime Surveillance-arbetet 
skapas en myndighetsöverskridande och 
gemensam lägesbild för sjötrafiken kring 
unionens länder. Liknande sker för insatser 
i luften. Sverige är med i dessa aktiviteter, 
och våra resurser är efterfrågade, eftersom 
de maritima säkerhetsbehoven i dag och i 
framtiden till stor del återfinns i kustnära 
områden. 

Oro i Asien
Om EU-området utvecklats till en region 
där militära maktmedel inte längre ses 

som ett gångbart alternativ för att reglera 
meningsskiljaktigheter mellan grannar, 
är östra Asien antitesen. Gränskonflikter, 
ifrågasättande av status quo, konkurrens 
om råvaror och en stor militär upprustning 
är tecken som oroar i skuggan av de stora 
ekonomiska framgångarna. Kina döljer 
inte sin ambition att etablera sig som en 
regional stormakt. I den senaste försvars-
vitboken18 framhåller visserligen Peking 
att Kina aldrig kommer att inrikta sig mot 
expansion eller eftersträva hegemoni. Mot 
dessa ord står bl a agerandet på japanskt 
sjöterritorium,19 den aggressiva tonen mot 
Taiwan, liksom det offensiva uppträdandet 
i Sydkinesiska sjön. Samtidigt påtalar man 
att den militära faktorn har kommit att 
spela en större roll såväl nationellt som 
internationellt. I den årliga Kinarapporten 
som amerikanska försvarsdepartementet 
presenterar för Kongressen20 anmäler Pen-
tagon att Kinas utrikespolitik numera är 
global och att dess marina styrkor avsevärt 
har höjt sin ambitionsnivå och nu också 
opererar i den Indiska oceanen. Kina upp-
ges vara bekymrat över de konsekvenser 
som en störning av trafiken genom Ma-
lacka-sundet skulle få för landets oljeleve-
ranser (80 % av Kinas oljeimport passerar 
Malackasundet)21 och vill i framtiden inte 

18  China’s National Defense in 2004, 2004-12-27, State Council Information Office. 
19  Curtin, J Sean: “Submarine puts Japan-China ties into a dive“, Asia Times 2004-11-17, “Oil and gas in 

troubled waters, Japan and China, two resource-hungry nations square off in the East China Sea“ The 
Economist 2005-10-06. 

20  Department of  Defense, annual report to Congress: Military Power of the People’s Republic of China 
2006, 2006-05-23.

21  Department of Defense, annual report to Congress: Military Power of the People’s Republic of China 
2005.
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vara beroende av västvärlden (med USA i 
spetsen) för sin leveranssäkerhet.

Mellanöstern är en djupt splittrad region, 
och dess djupgående politiska och etniska 
spänningar förebådar en fortsatt långvarig 
konflikt. Det är svårt att föreställa sig en 
fredlig lösning till vare sig den palestinska 
eller den irakiska konflikten. Vidare kan 
Irans förhållande till världssamfundet 
fortsätta att försämras. Bekymret för om-
världen är dess ökade beroende av energi 
från denna region, i takt med att källor i 
andra områden sinar. Regionens omfat-
tande energitillgångar, i kombination med 
etniska motsättningar, hög arbetslöshet, en 
närmast explosionsartad befolkningsök-
ning, analfabetism, omfattande korruption, 
omoderna statsskick m m, gör den till en 
strategisk oroshärd med stora globala kon-
sekvenser för lång tid framåt. 

Den afrikanska kontinenten tenderar att 
inför framtiden få en ökad betydelse i kraft 
av omfattande råvarutillgångar av stra-
tegiskt intresse för samtliga ekonomiska 
stormakter. Samtidigt har instabiliteten un-
der de senaste åren tenderat att öka till följd 
av politiska och religiösa motsättningar, 
fattigdom, liksom förödande sjukdomar. 

Utvecklingen i Sydamerika är mot bak-
grund av kontinentens omfattande råva-
rutillgångar i kombination med regionens 
pågående frigörelseprocess från den tradi-
tionella amerikanska hegemonin också av 
intresse. 

Gränslösa hot och risker – det globala 
perspektivet
En ny strategisk spelplan kan sägas ha 

börjat ta form, där händelser och aktö-
rer är sammanlänkade i ett mer globalt 
perspektiv än någonsin tidigare. Detta 
riskerar orsaka mer komplexa och snabbare 
händelsekedjor. Hot och risker blir därmed 
mer svårbedömda, kriser kan utvecklas 
snabbare i och oväntade riktningar. Hoten 
och riskerna måste därmed ses som ett 
brett spektrum av orsak och verkan, där 
händelser på stora avstånd snabbt kan 
generera konsekvenser såväl regionalt 
som nationellt.

Statliga aktörer har inte längre något 
faktiskt monopol på att utnyttja maktme-
del av militär art. Resonemanget ovan 
visar att konflikter som har sitt ursprung 
i regionala problem kan få konsekvenser 
varhelst i världen. Aktörerna är ofta svåra 
att identifiera och hantera med traditio-
nella metoder. Förloppen kan vara mycket 
snabba och oförutsägbara. Sviktande stats-
strukturer och svaga internationella insti-
tutioner försvårar global konflikthantering 
samt underlättar illegal handel med vapen, 
människohandel och annan organiserad 
brottslighet. 

Risken för spridning av massförstörelse-
vapen hotar också internationell säkerhet. 

Statliga aktörers vilja att hantera konflik-
ter med militära medel är fortfarande en 
realitet. Pågående väpnade konflikter tyder 
härpå, liksom den pågående upprustningen 
i t ex Sydostasien, Sydamerika, Mellanös-
tern, Ryssland och Afrika. 

Kombinationen av starka och ibland 
anonyma transnationella aktörer, omfat-
tande oroshärdar, förväntad konkurrens 
om råvaror och humankapital samt glo-
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baliseringens finansiella konsekvenser i 
kombination med ett svagt överstatligt 
globalt säkerhetssystem genererar stora 
säkerhetsrisker. Globaliseringen karaktä-
riseras av ökade möjligheter och behov 
att snabbt överföra varor, tjänster och in-
formation över hela världen. En störning 
av dessa flöden kan snabbt få förödande 
konsekvenser. 

Slutsatsen av resonemanget är att en av de 
viktigaste uppgifterna för ett globalt säker-
hetssystem är att så långt möjligt minimera 
störningar i dessa flöden. Sjötransporter 
är i detta samanhang av en helt avgörande 
betydelse och koncentreras alltmer till ett 

begränsat antal regionala storhamnar, vilka 
utgör logistiska centra. Transportlederna 
mellan dessa går igenom områden vilka 
är starkt influerade av säkerhetsrisker.  
Ca 70 % av världens befolkning bor inom 
120 km från havet. Den urbaniseringtrend 
som präglat de senaste decennierna kom-
mer sannlikt att fortsätta, framförallt i ut-
vecklingsländer. Sammantaget tyder detta 
på att befolkningskoncentrationen längs 
världens kustområden kommer att fortsätta 
öka. Stadsregionernas befolkningstillväxt 
kommer antagligen inte att motsvaras av 
en nödvändig infrastrukturell utbyggnad 
och inte heller av utkomstmöjligheter. 

Västerhavet

Nordsjöns oljefält
Länken till världshaven med 
mycket omfattande sjötrafik
Nordeuropas viktigaste 
globala hamnar (Göteborg, 
Brofjorden)
Känsligt för störningar

•
•

•

•

Barents-regionen

Stora olje- och gasfyndigheter
Sjötrafik (ökar)
Militära aktiviteter och nygammal 
militär betydelse
Fiske- och miljöproblem

•
•
•

•

Östersjöregionen

Nära områden med risk för politisk instabilitet 
(Vitryssland)
Innanhav i EU men med starka Ryska 
intressen – 40% av all rysk handel på köl 
genom Östersjön. Ny gaspipeline militärt 
intresse – link åt väster 
Ny strategisk situation
Ökande och intensiv sjötrafik för över  
100 milj människor
Historiska influenser t ex etniskkulturella  
samt över 100 000 minor från VK I och II 
Miljöproblem och fiske.
Lätt att störa – svårt att kontrollera

•

•

•
•

•

•
•

Fartygstrafiken en vanlig dag i Östersjön

1000 km ◄◄
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Det torde därför vara mer sannolikt att 
konflikter uppstår i sådana tättbebyggda 
och kustnära områden än i andra typer av 
områden.22 Sammantaget innebär detta en 
ökad risk för störningar i flödena med allt 
allvarligare konsekvenser som följd. Till 
följd av detta genomför det internationella 
samfundets olika medlemsstater med stora 
ansträngningar bl a övervakningsoperatio-
ner (såsom t ex Active Endeavour) samt in-
för system för global maritim säkerhet.23

Den gemensamma sårbarheten och 
de gränsöverskridande hoten innebär 
att svenska intressen och gemensamma 
internationella intressen sammanfaller. 
Vårt agerande internationellt för att möta 
dagens globala hot är centralt för att stärka 
Sveriges samlade säkerhet. Resonemanget 
ovan visar att behoven av resurser för att 
kunna hantera säkerhetsproblem i kust-
nära regioner är och förblir stora, världen 
över. Detta torde komma att karaktärisera 
världssamfundets behov av internationella 
insatser. Sådana insatser kan syfta till att 
ta och bibehålla kontroll över strategiska 
förträngningar, noder, landområden och 
sjövägar, såväl under, på som över ytan 
i alla konfliktnivåer. Själva insatsen men 
även de transporter som krävs för att in-
leda, underhålla och avveckla operationen 
kan bli utsatta för olika former av hot och 
risker. Dessa kan vara rent militära eller 
ha militära inslag. 

Gränslösa hot och risker – det 
nordeuropeiska perspektivet 
Även den nordeuropeiska arenan påverkas 
starkt av de förhållanden som skapar den 
nya globalstrategiska spelplan som börjar 
ta form. Beroendet av fritt flöde av varor, 
tjänster, människor och pengar är starkt. I 
regionen finns stora fyndigheter av gas och 
olja, de största i de västra havsregionerna 
samt i Barents hav. Beroendet av sjötrans-
porter är stort hos flertalet av regionens 
nationer och industriella aktörer. Göteborgs 
hamn är den enda hamnen i den nordeuro-
peiska regionen med kapacitet att hantera de 
stora globala sjötrafiksystemen och är därför 
den i särklass viktigaste internationella 
logisitiknoden, av stor betydelse inte bara 
för Sverige utan för alla länder i regionen. 
Där sker inte bara omlastning till andra 
transportsystem utan även till en omfattande 
transittrafik in i Östersjön. Brofjorden-
etablissemanget har samma betydelse vad 
gäller energileveranser. Av intresse är att 
PreemRaff i dag tar huvuddelen av sin olja 
via sjötransporter från Ryssland.

Regionen gränsar till områden där 
instabila säkerhetspolitiska förlopp kan 
förväntas. Det skiljer endast 80 mil mel-
lan Stockholm och Vitryssland. Skeenden 
där, eller i områden längre bort (Ukraina, 
Moldavien) kan komma att påverka såväl 
EU:s som Rysslands agerande med kon-
sekvenser för säkerheten i regionen. För 

22  Perspektivplaneringens årsrapport, FM 2006.
23 T ex NCAGS, NATO Coordination and Guidance for Shipping, EU Maritime Survelliance European  

Union Maritime Dimension Initiatives samt EU RC05 dvs. materialiseringen av EU säkerhetsstrategi.
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Sverige är Östersjön av central betydelse 
vid en sådan utveckling. 

Östersjön är ett hav som nästan helt om-
sluts av EU-medlemsstater men samtidigt 
är av stor betydelse för Ryssland. Sjötra-
fiken är omfattande och ökar år från år. 
40% av Rysslands hela utrikeshandel går 
på köl över detta hav. En stor del av dessa 
transporter är olja. Havet är tillräckligt stort 
för att vara svårt att kontrollera men litet 
nog att göra det känsligt för störningar. 
Miljöproblemen är uttalade och deras 
risker omfattande.

Till följd av ökad internationalisering 
av ekonomi och handel och därmed öm-
sesidigt ekonomiskt beroende kommer 
betydelsen av flöden av energi och andra 

varor i Östersjön och västerhavet att öka. 
Rysslands möjligheter och betydelse som 
aktör kan förväntas öka beroende på ökan-
de gas- och oljepriser i kraft av stora egna 
tillgångar. Såväl realfaktorer som president 
Putins strategi avseende energifrågorna 
och militär upprustning ger nya möjlig-
heter att nyttja energin som ett strategiskt 
verktyg (”soft power”) i kombination med 
militära medel (”hard power”). Möjlighe-
ten att nyttja dessa medel för att ta initiativ 
i syfte att påverka skeenden i regionen eller 
andra delar av världen (Krim-krigsscena-
rion) kan bli en realitet och kan därmed 
förväntas behöva mötas, varför regionens 
strategiska betydelse ökar. 

Den planerade ryska gasledningen, 

Fartygsspår
Automatic Identification System (AIS)

2006-04-22--23
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NEGP,24 mellan Primorsk och Rügen, 
väcker många frågor och kan i ett slag 
i grunden förändra den existerande sä-
kerhetspolitiska situationen i Östersjön. 
Projektet leds av före detta KGB-anställde 
Alexander Medvedev och f d Stasi-an-
ställde Matthias Warning under NEGPC 
ordföranden Gerhard Schröder. En sä-
kerhetszon om 200 meter på var sida om 
ledningen ska inrättas och den ”shall be 
enforced”. Den kompressoranläggning 
man avser bygga nära Gotska Sandön utgör 
inte endast en säkerhetsrisk när det gäller 
kollisioner, den kan även ses som ett att-
raktivt terroristmål och ger utomordentliga 
övervakningsmöjligheter av stora delar 
av centrala Östersjön. Hela ledningen ger 
möjligheter till undervattensinformation 
av aldrig skådad kapacitet. Sammantaget 
torde detta vitala ryska intresse mycket 
nära svenskt territorium i grunden förändra 
den militärstrategiska normalbilden.25

En tydlig indikation på den betydelse 
Ryssland fäster vid Östersjön är följande 
uttalande från försvarsminister Ivanov 
så sent som i juli i år ”Speaking about 
the Baltic Fleet, it would keep its strate-
gic military importance now and in the 
future. Its existence makes it possible to 
influence seriously military and political 
processes taking place on Russia’s western 
frontiers.”26

Gasledningen accentuerar frågan om 
minläget i Östersjön. Den är planerad 
rakt igenom områden där stora mängder 
minor fällts under krigen. I havet finns 
över 100 000 minor sedan första och andra 
världskriget. I takt med att bottnarna i allt 
större omfattning nyttjas för olika ändamål 
och sjötrafiken ökar med allt större fartyg 
ökar behoven att slutgiltigt ta upp och 
förstöra minorna, av vilka flertalet sänktes 
med dåtidens röjningsmetoder efter krigen. 
Flera mineringar har dock hittats där minor 
fortfarande hänger i sina förankringar och 
är aktiva. 

Oljefyndigheterna i Barents hav får i 
takt med ökande konkurrens om energi-
råvarorna en successivt ökad betydelse. 
Fyndigheterna, som ligger i internatio-
nellt hav i ett område där flera länder har 
intressen, är redan omstridda. Norge har 
självklara intressen i området. Ryssland har 
stora ambitioner och ser klara kopplingar 
till nyttjande av militära resurser för att 
säkra såväl tillgångar som transporter, även 
detta bekräftat genom ett konkret uttalade 
av försvarsminister Ivanov under somma-
ren: ”Speaking about the North, the State 
has already serious plans to develop large 
oil- and gas fields in the Barents Sea. The 
Northern Fleet has detailed knowledge of 
these plans because the fleet will definitely 
be vested with the task of anti-terrorist 

24  North European Gas Pipeline
25  Nothern European Gas Pipeline, Offshore Section, Ref. 6671024 , 671-060018(B) Version B Date 2006-

04-10.
26  Den ryske försvarsministern Sergej Ivanov, 2006-07-30.
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defense and of providing security for the 
routes of transportation of Russian hydro-
carbon resources to world markets.”27 

Till den säkerhetsrelaterade normalbil-
den hör även företeelser såsom kriminell 
verksamhet (till exempel smuggling) och 
terrorism. Självklart tillhör även detta 
spektrum av hot och risker normalbilden 
även i framtiden.

Säkerhetssituationen i regionen har, 
mot bakgrund av ovan förda resonemang, 
i grunden förändrats. Analysen visar att 
riskerna och hoten är betydande. Redan 
små störningar kan få stora konsekvenser. 
Riskbilden spänner över en mycket stor 
bredd. Klart är att hoten och riskerna är 
transnationella och går över myndighets-
gränserna. För att skapa ett hållbart system 
krävs internationellt samarbete, framförallt 
med våra närmaste grannländer. Gemen-
samma sjö- och luftövervakningssystem 
behöver skapas, liksom gemensamma in-
satsresurser. Synsättet måste vara effektba-
serat.28 Alla tillgängliga och för ändamålet 
lämpliga resurser, oavsett myndighetstill-
hörighet eller nation, måste kunna nyttjas 
mot de hot och risker som föreligger. Detta 
innebär förändring och utveckling av såväl 
insatsprinciper som ledningssystem och, 
på det nationella planet, framförallt de 

olika myndigheternas samverkansformer. 
Stödförordningen ger ökade möjligheter att 
nyttja militära resurser, men kunskapen om 
hur de kan nyttjas och i vilka samarbets-
former behöver öka. 

I den operativa uppgift som Försvars-
makten, enligt den försvarspolitiska inrikt-
ningen, har att lösa ingår att hävda Sveriges 
territoriella integritet. Denna uppgift har 
historiskt varit den som kanske ställt störst 
krav på våra marina förband, allt ifrån 
neutralitetsvakten under andra världskri-
get till ubåtsjakterna under 80-90-talen, 
och att kunna lösa denna uppgift har varit 
ett grundläggande krav. I dag är detta inte 
tillräckligt. Istället måste synsättet präglas 
av en ambition att tillsammans med civila 
resurser på effektivast möjliga sätt kunna 
trygga nationella intressen såsom funk-
tioner, flöden etc för att bidra till en stabil 
och säker utveckling i vår del av världen. 
Förloppen kan vara mycket snabba, varför 
insatta resurser behöver ha förmåga att 
kunna hantera stora delar av konfliktskalan 
direkt, autonomt och professionellt. Kra-
ven på adekvata maritima resurser med hög 
förmåga och god samordning har därmed 
markant ökat.29 Samtidigt har tillgänglig-
heten på faktiska resurser minskat, så att 
Sverige i dag inte kan sägas ha förmåga 

27  Sergei Ivanov, 2006-05-15
28 Se perp årsrapport 2006, Effektbaserade operationer (EBAO)
29 Resonemanget stöds både av försvarsberedningens rapport (tidigare citerad i denna skrift) och av För-

svarsmaktens rapport från Perspektivplaneringen 2006, där Försvarsmakten bland annat skriver: ”att 
nyttja begrepp som angreppshot och direkta hotbilder som grund för försvarsplaneringen har förlorat sin 
aktualitet. Istället behöver planeringen utgå från de strategiska effekter vi behöver kunna utveckla för att 
försvara våra intressen.
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att uppfylla de grundläggande kraven på 
att kunna hävda sitt maritima territorium 
överallt, dygnet runt året runt. Detta är inte 
acceptabelt och är det än mindre när kraven 
ökar på att skydda fler och mer svårskyd-
dade intressen på den maritima arenan än 
enbart territoriet.

Var står vi idag – behov och 
möjligheter
Analysen ovan visar tydligt ett stort behov 
av förmåga på den maritima arenan. Få 
störningar kan ge lika snabba och oför-
utsägbara konsekvenser som störningar i 
de globala och regionala flödena. Utvin-
ningen av havens naturresurser – främst 
energi – måste kunna tryggas. Ett maritimt 
säkerhetssystem i balans med riskerna 
måste skapas för att undvika svårlösta 
och långvariga konflikter. Analysen visar, 
med samma tydlighet, att en sådan maritim 
förmåga måste kunna hantera ett stort antal 
uppgifter i ett brett hot- och riskspektrum. 
Inblandade aktörer kan vara av de mest 
skiftande slag – från okvalificerade ter-
rorist- eller cowboyliknande kriminella 
till avancerade stats- eller organisations-
kontrollerade stridskrafter. Situationerna 
som ska kunna hanteras kan dyka upp 
oväntat, utvecklas snabbt och få långtgå-
ende konsekvenser, om de inte hanteras 
snabbt och rätt. Förmågan måste vara 
uthållig, ”joint”, ”combined, interagency”, 
flexibel och snabb. Operativt behöver för-
mågan utvecklas mot insatser syftande till 
kontroll över händelser, flöden, risker och 
hot i kustområden (sund, farleder, hamnar, 
befolkningscentra) under, på och över havs-

ytan och på land. Informationsflödet måste 
vara snabbt och säkert. Ledningen måste 
vara delegerad och ha särskild kompetens 
och förståelse för denna specifika maritima 
miljö. Förmågan måste kunna nyttjas för 
insatser på den nationella arenan (runt våra 
egna kuster och i vårt territorialhav och 
vår ekonomiska zon), i vår nordeuropeiska 
region eller globalt, varhelst det behövs. 
Förmågan ställer därför även krav på att 
snabbt och säkert kunna ta sig till aktuella 
områden och stanna kvar där, så länge 
uppgiften det kräver. 

Fokus för att bygga en sådan insatsför-
måga måste vara effektbaserad, det vill 
säga utgångspunkten måste ständigt ligga i 
det som behövs och ska utföras. En global 
strategi för att hantera både orsaken till 
säkerhetsproblemen och problemen i sig 
behöver utvecklas och implementeras. I 
en sådan strategi har nationer som Sverige 
sin givna roll, som medlem i Europeiska 
unionen men även som aktör i FN. 

Mot denna bakgrund behöver Sverige 
ha maritim förmåga för insatser i vår 
region av världen, men även för att kunna 
bidra varhelst säkerhetsproblem dyker 
upp på den maritima arenan. Tillgäng-
liga resurser med förmåga att bidra måste 
kunna nyttjas, oavsett vilka myndigheter 
– eller nationer – som förfogar över dem. 
Resurser som finns behöver vara till-
gängliga. Försvarsberedningen skriver: 
”Användningen av Sveriges offentliga 
maritima resurser kan också effektiviseras. 
Kustbevakningen, Sjöfartsverket, polisen 
och Försvarsmakten har alla maritima 
uppgifter med bäring på säkerhet, allt från 
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att kunna utföra väpnad strid till att hävda 
vår territoriella integritet, upprätthålla 
lag och ordning, stävja hot om terrorism, 
smuggling och människohandel, samt att 
bedriva sjö- och miljöräddningstjänst. Ett 
effektivt och flexibelt användande av sam-
hällets resurser är ett nödvändigt krav i ett 
modernt samhälle. Det finns betydande 
synergier i att − utgående från uppgifter, 
förmågor och resurser − merutnyttja, 
samutnyttja respektive samordna berörda 
myndigheters kompetens, infrastruktur, 
ledningsresurser, materiel och personal 
samt verksamhetsplanering.”

 Den nya lagstiftningen med stödförord-
ningen ger nya möjligheter att närma sig 
försvarsberedningens rekommendationer. 
Det är ett steg i rätt riktning, men snabba, 
välövade rutiner för beslut saknas ännu 
liksom insatsregler och gemensamma pro-
tokoll, planer och metoder. Gemensamma 
övningar genomförs mycket sparsamt, 
både praktiskt och i ledningsorganisatio-
nen. Kunskapen hos andra myndigheter 
och ledningsorgan om hur och till vad 
marinens resurser kan nyttjas är låg. 

För att åstadkomma de nödvändiga 
synergier Försvarsberedningen talar om 
måste formen (t ex lagar och förordningar) 
för samverkan och samordning klarläggas, 
formaliseras och regleras. Detta inkluderar 
även vem som skall ansvara för, respektive 
stödja, då händelseutvecklingen och upp-
gifterna förändras. En effektivisering av 
användningen av våra maritima resurser 
måste också beakta möjligheterna till 
internationell resurssamverkan. Det se-
nare gäller även för att bidra eller stödja 

fredsfrämjande insatser i olika delar av 
världen, men kanske i ännu högre grad för 
att skydda de flöden av varor som sjöfarten 
svarar för.

Prioritering av internationella 
uppgifter
Av Sveriges säkerhetspolitiska deklaration 
framgår bl a att ”Hot mot freden och vår 
säkerhet kan bäst avvärjas i gemenskap 
och i samverkan med andra länder. På det 
globala planet är det främsta uttrycket för 
detta vårt stöd till Förenta Nationerna. 
Genom vårt medlemskap i EU deltar vi 
i en solidarisk gemenskap vars främsta 
syfte är att förhindra krig på den euro-
peiska kontinenten. En betryggande för-
svarsförmåga är en central del av svensk 
säkerhetspolitik”. 

Ett aktivt agerande i denna linje tillsam-
mans med andra länder, både i vårt närom-
råde och globalt, är den linje Sverige har 
valt. Vi skall inte bara vara en konsument 
av säkerhet utan aktivt bidra till denna 
säkerhet tillsammans med andra länder 
och då främst i EU.

Av den försvarspolitiska inriktning som 
fastställdes av riksdagen 2004 framgår att 
internationella fredsfrämjande insatser är 
en prioriterad uppgift för Försvarsmakten 
under lång tid framöver. Den kommer 
därför även fortsättningsvis genomsyra 
Försvarsmaktens kontinuerliga utveckling 
av militära förmågor. Även om fokus i 
omställningen behöver vara internationell 
förmåga innebär detta inte att ansvaret 
för den regionala och därmed nationella 
arenan minskat. Tvärtom, utmaningarna 
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är stora och nya, även om syftet är tidlöst 
– värna våra nationella intressen, vår frihet 
och vår säkerhet.

Av EU:s säkerhetsstrategi som fastställ-
des 2003 framgår bl a att inget land kan på 
egen hand angripa dagens problem och att 
i en värld med globala hot, globala mark-
nader och globala medier är vår säkerhet 
och vårt välstånd alltmer beroende av ett 
effektivt multilateralt system. En aktiv 
och resursstark Europeisk union skulle få 
effekter i global skala. Av ”NATO Part-
nership Plan Against Terrorism” från Prag 
2002 framgår bl a att partnerskapsländer, 
och då även Sverige, skall vidta alla 
åtgärder som ligger inom deras makt att 
förebygga och bidra till att försvara sig 
mot en terroristattack. 

Sverige deltar aktivt i materialiseringen 
av den europeiska säkerhetsstrategin. Det 
tydligaste exemplet är vår roll som ”frame-
work nation” i uppsättandet av en av EU:s  
Battle Groups. Åtagandet har hittills varit 
mycket framgångsrikt. Det har, genom en 
tydlig satsning, visat vår vilja att bidra, 
vilket givit Sverige ett ökat säkerhetspo-
litisk förtroende inom och utom unionen. 
Denna vilja manifesteras också genom 
vårt deltagande i andra, mer långsiktiga 
fredsfrämjande insatser. Det är i detta per-
spektiv väsentligt att aktivt kunna bidra till 
att säkra flöden av varor och tjänster kan 
upprätthållas även långt hemifrån. Det är 
därför av stor betydelse att våra marina 
resurser, inom ramen för det internationella 
samfundet, har en operativ förmåga som 
också nyttjas för detta ändamål i kustnära 
operationer – även utanför svenskt territo-

rium. Detta ställer en rad krav, bland annat 
på uthållighet, transportförmåga och skydd 
av sådan, logistik i operationsområdet samt 
inte minst kvalitet och interoperabilitet 
hos förbanden. Interoperabilititen har två 
dimensioner. Sådan måste föreligga både 
inom en svensk styrka modulärt uppbyggd 
efter behov och område och med andra 
deltagande länders resurser, det vill säga 
både joint och combined. När det gäller 
interoperabilitet är det NATO-standard 
som gäller. Våra marina resurser har gång 
på gång visat att de i många avseenden är 
mer NATO-anpassade än många medlem-
staters. Minröjningsförbandens validering 
mot de högsta NATO-kraven inom OCC- 
samarbetet den gångna vintern är ett sådant 
exempel.

Svenska militära resurser avsedda att 
nyttjas för insatser på den maritima arenan 
passar väl in i denna bild. Internationaliser-
ingen av våra svenska marina resurser har 
gått bra. De allra flesta förband har nått ”er-
forderlig” förmåga. Man kan med fog påstå 
att våra svenska marina resurser är ”klara” 
för internationella insatser i den meningen 
att grundläggande förmåga finns. Självklart 
måste övnings- och utvecklingsverksamhet 
fortsätta, med den internationella arenan 
som en lika naturlig del i vardagen som 
den nationella. Förbandsvolymerna är 
dock mycket små, i vissa fall på gränsen 
till underkritiska.

Battle Group-åtagandet har accentuerat 
en rad viktiga transformeringsfaktorer. 
Exempel på sådana är personalförsörj-
ningen, där såväl värnpliktssystemets 
reformering som yrkesofficerens karriär 
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och anställningsformer nu utreds. Dessa 
frågor är i högsta grad även aktuella för 
att kunna skapa en adekvat marin förmåga. 
Tillgänglighet, att effektivt kunna nyttja 
de förband som existerar både nationellt 
och internationellt, är avgörande, liksom 
att kunna lösa uppgifter vilka ligger i 
gränslandet mellan traditionellt militära 
och dem som nationellt ligger inom civila 
myndigheters jurisdiktion.

Vår tradition av civil-militär samverkan, 
som utvecklades under totalförsvarets tid, 
stämmer väl med morgondagens behov, 
sedda utifrån ett internationellt perspektiv. 
Våra marina förband och vårt marina kon-
cept för integrerade kustnära insatser fyller 
ett ”tomrum”, och utgör därmed ett kapa-
citetstillskott inom ett område som värl-
den har brist på. Den i ett internationellt 
perspektiv mycket höga kvalitén räcker 
väl långt in i framtiden. Den integrering 
som nätverksbaserade lösningar ger skapar 
nya och ännu bättre förutsättningar att i 
än större omfattning ta ett ledningsansvar 
där alla delar av den marina dimensionen 
är sammankopplade. Det ger möjlighet 
till långtgående delegeringar och därmed 
flexibilitet och snabbhet att lösa uppgif-
terna med syftet30 i fokus. 

Våra flygförband har likaledes en mycket 
hög kvalitet, som genom beslutad satsning 
mot fjärde generationens flyg för huvud-
delen av spetsflyget ger en mycket god 

förmåga långt in i framtiden. Satsningen 
på flygande radar är även den betydelsefull 
och utgör ett värdefullt tillskott för integre-
rade operationer på den maritima arenan 
redan under normala förhållanden, förut-
satt att enheterna ges förmåga att länkas 
samman direkt även med marina förband. 
Bland markförbanden har de enheter som 
ingår i Battle Group-konceptet redan i 
dag god förmåga. Andra markförband av 
stor betydelse för operationer i kustnära 
områden är säkerhetsförband, specialför-
band och EOD-förband.31 Samtliga dessa 
förband är under stark utveckling men i 
små volymer.

Insatser på den nationella och regio-
nala arenan
Den regionala säkerheten kräver redan i 
dag och än mer i framtiden en nationell 
marin insatsförmåga, möjlig att nyttja i 
vårt närområde, tillsammans med andra 
myndigheter i nationella insatser, men 
framförallt tillsammans med våra grann-
länder. Det är väsentligt att vi har en i 
Östersjön och Västerhavet aktivt uppträ-
dande marin inom ramen för ett nationellt 
och internationellt samordnat regionalt 
försvarskoncept. Det är även väsentligt 
att gemensamt bidra till att utvecklingen 
i Barents-regionen inte får en explosiv 
karaktär. En tydlig förmåga att ingripa 
mot varje försök att hota rätten till ett fritt 

30  Med syfte menas här ”Desired End State” för resp operation och insats men även slutmålet i ett strategiskt 
perspektiv 

31  Även marina EOD (Explosive Ordnance Disposal)-förband är nödvändiga och ingår i minröjningsförbanden.
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utnyttjande av havet som transportled 
måste finnas. Resurserna skall ha förmåga 
att övervaka vårt territorium och intressen 
i omgivande havsområden, kunna ingripa 
mot kränkningar både på, över och under 
havsytan, kunna skydda svenska intressen 
och, självklart, även kunna avvärja hot 
mot vårt land. De skall också bidra till att 
upprätthålla efterlevnaden av internationell 
rätt, ett intresse som delas med de flesta av 
våra grannländer. 

För att erhålla en sådan förmåga, möjlig 
att nyttja över hela det breda uppgiftspektr-
um som kan bli aktuellt, krävs insats-
beredda förband för underrättelse- och 
informationsinhämtning samt direkta, 
snabba och uthålliga insatser året runt. 
Förbanden behöver vara närvarande, med 
fokus på att skydda våra viktigaste natio-
nella intressen. Kombinationen av militära 
och civila resurser måste vara naturlig, 
och de militära resurserna omfatta såväl 
sjögående enheter, flygförband, underrät-
telseförband som förband som kan verka 
i gränslandet mellan land och hav. För 
marina förband innebär detta att ständig 
närvaro i Västerhavet är nödvändig, liksom 
i Östersjön och dess utlopp. Måste insats-
förmågan prioriteras behöver detta ske till 
Östersjön och Västkusten, med Göteborgs 
logistiknoder i fokus.

Försvarsmaktens marina förband har 
mycket att erbjuda, såväl inom det tradi-
tionella uppgiftsspektret (TI, VA o s v) som 
när det gäller insatser generellt. Det faktum 
att endast marinens resurser har förmåga 
att täcka hela uppgiftsspektret, från lägsta 
till högsta konflikt- eller uppgiftsnivå, är en 

styrka väl värd att tillvarata på ett tydligare 
och bättre sätt än idag. För det talar såväl 
en analys av framtidens krav som försvars-
beredningens rapport och statsmakternas 
direktiv i övrigt.

För att nå rimlig säkerhet i insatsen får 
inga begränsningar – vare sig formella 
eller praktiska – föreligga avseende re-
sursernas möjligheter att nyttjas, även 
om ansvaret för en specifik insats ligger 
hos en annan myndighet. I Sverige har 
många myndigheter olika och gemen-
samma ansvarsområden på den maritima 
arenan. Samordning mellan dessa är en 
av de viktigaste förutsättningarna för att 
erhålla en tillräckligt bra effekt. Skall 
samordningen kunna ske inför framtiden, 
måste frågan dels ges högsta prioritet i 
berörda strukturer, dels lyftas högt upp på 
våra politikers dagordning. Många olika 
vägar finns att gå, det viktiga är att dessa 
analyseras och prövas och att successiva 
beslut kan fattas mot ett gemensamt mål: 
En nationell insatsförmåga som svarar mot 
framtidens behov. 

Dagens svenska marina resurser 
– mot framtidens krav
Den svenska marinen av i dag har en 
mycket hög kvalitet. Såväl korvettförban-
den som ubåtarna och amfibieförbanden 
har, liksom minröjningsförbanden och de 
kommande helikopterförbanden, system i 
absolut världsklass. De är anpassade för att 
ta och bibehålla kontroll på, under och över 
havsytan samt på land i kustnära områden. 
Vårt sätt att strida i kustzonen innebär att 
våra resurser integreras som ett system av 
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system inom vilket ledning av insatser på, 
under och över vattenytan samt i land sker 
i realtid. En sådan marin insatsstyrka består 
av olika förband och system, vart och ett 
med sin specifika roll och sina specifika 
förmågor, där samordningen skapar syner-
gieffekter för att maximera förmågan. En 
svensk marin insatsstyrkas sammansätt-
ning är uppgiftsspecifik och därigenom 
unik för varje uppgift. Grunden för kustnä-
ra förmåga i alla dimensioner ligger i våra 
amfibie- och korvettförband, med stöd från 
helikoptrar, ubåtar, minröjningsförband 
samt lednings- och logistikförband, alla 
med specifika roller, som, rätt utnyttjade 
och uppgiftssammansatta ger synergier 
med betydligt högre effekt än de enskilda 
enheternas samlade förmåga.32 

Inget annat land har en så utvecklad 
förmåga i kustzonen, ett område som 
tillhör det absolut mest svårhanterliga. 
Behovet av en sådan förmåga är redan 
i dag uttalat. De flesta mariner världen 
över har en lång tradition av ”Blue Water 
Warfare”, medan kustnära förmåga är en 
bristvara. De flesta mariner försöker nu 
anpassa sina resurser till att även kunna 
nyttjas nära kust. Dessa behov kommer att 
öka ytterligare i framtiden, varför Sverige 
kan och behöver fortsätta utveckla sitt 
koncept – förband som kan nyttjas i en 
flexibel, mångsidig och uthållig modulärt 
uppbyggd marin insatsstyrka för kustnära 
operationer, varhelst sådana behöver ge-
nomföras. Utvecklingen bör därför inriktas 

mot att skapa insatsförband som förmår 
att tillgodose behovet av insatsförmåga 
för regional och nationell säkerhet. Där-
med kan de bidra till internationell fred 
och säkerhet och även nyttjas för insatser 
inom ramen för internationella institutioner 
tillsammans med andra nationer globalt. I 
det fortsatta reformarbetet behöver därför 
utvecklingen inriktas mot att skapa resur-
ser som kan möta hela det breda spektret 
från krishantering i låga konfliktnivåer till 
krishantering i höga konfliktnivåer – krig 
mot en högteknologisk motståndare. Vårt 
konceptuella och materiella arv, utgående 
från vår förmåga till operationer i kustzo-
nen, präglar även vår framtida utveckling. 
Detta är tillfyllest och fyller ett internatio-
nellt och regionalt behov. 

Volymen förband i dagens svenska marin 
är dock låg, tillgängligheten undermålig 
– ett fartygsförband har, med dagens avtal, 
endast cirka 60 sjödygn per år att nyttja och 
dessa ska räcka till både utbildning och 
nationella insatser (territoriell integritet, 
underrättelser m m). Underhållscyklerna 
för kvalificerade förband är alltför långa 
(förbanden binds för lång tid i underhålls-
åtgärder). Personalförsörjningssystemen 
och avtalen svarar inte mot kraven på 
tillgänglighet nationellt och beredskap 
internationellt, underhållssystemen är inte 
anpassade mot kraven på tillgänglighet, 
och dessutom saknas vissa avgörande 
resurser.

32 Verifierades i spel och modeller då iden till styrkesammansättningen togs fram under perspektivstudierna 
inför FB 96 och 2000. Under senare år har detta även verifierats i övningsverksamheten. 
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Behov av strategisk 
transportförmåga
Våra internationella insatser har behov av 
transporter. Behov föranledda av inter-
nationella fredsinsatser, naturkatastrofer 
och humanitär verksamhet utgör de högst 
prioriterade. Dessa transporter kan också 
behöva skyddas mot olika former av hot, 
allt ifrån terrorister med okvalificerade 
vapen till statliga aktörer med relativt kva-
lificerade system. Det sistnämnda kräver 
förmåga att operera, inte bara transportera 
sig, på och över internationellt hav, en 
förmåga som många nationer i dag har och 
därför finns ett överskott av globalt sett. 

 Den sammantagna förmågan till stra-
tegiska transporter – internationellt, 
nationellt, civilt och militärt – är däremot 
inte tillfyllest. USA är den enda nation 
med adekvata resurser, men även dessa 
blir överbelastade vid större operationer. 
Mycket talar därför för att EU och därmed 
även Sverige behöver komplettera trans-
portkapaciteten. Snabba långräckviddiga 
flyg- och fartygstransporter som kan trans-
portera allt från tung materiel och skadade 
människor till och från områden med sar-
gad infrastruktur behövs, liksom fartyg för 
ledning och underhåll i insatsområdet. 

Vad ska man då satsa på? Som ofta i 
militära sammanhang är det en avvägning 
mellan faktorerna tid, styrka och plats.33 
Med fartygsförband kan man transportera 
stora förband långa sträckor till nära eller 

avlägsna platser. Är fartygen specialiserade 
för militära transporter krävs inte hamnka-
pacitet. Ledning och logistik (underhåll 
och sjukvård) kan kombineras i samma 
fartyg som transporterar förbanden. För att 
vinna tid är det möjligt att nyttja samma 
princip som näringslivet gör idag, d v s 
förrådsställa ombord och se till att vara på 
rätt plats vid rätt tillfälle. Flygtransporter är 
oftast snabbare med möjlighet att transpor-
tera, förutsatt att det finns lämpliga flygfält, 
långt in i konfliktområden och oberoende 
av kust. Problemet är lastförmågan, vilket 
gör att sjötransporter ofta behöver kom-
plettera. Europa satsar nu stora belopp 
på att förstärka flygtransportförmågan. 
Satsningen styrs av behoven av snabbin-
satsförmåga, såväl civil som militär, vilka 
accentuerats efter tsunamikatastrofen samt 
EU:s tidskrav för insatser med bland annat 
”Battle-Group”-konceptet. Redan strax ef-
ter nästa decennieskifte finns ett stort antal 
transportflygplan tillgängliga, om planerna 
innehålls. Även Sverige överväger att 
anskaffa sådana resurser, vilka på ett avgö-
rande sätt skulle förbättra möjligheterna att 
med små förband snabbt komma på plats i 
ett insatsområde. Samma satsning sker för 
närvarande inte på sjötransportsidan.

Alla Försvarsmaktens operativa förband 
är i dag rörliga. De ska förflyttas till ak-
tuellt insatsområde, nationellt, regionalt 
eller globalt. Att säkerställa tillgänglighet 
på transport- och underhållskapacitet är 

33  Direkt översatt från the operational factors Time Space and Force – enligt gängse operativa planeringmetoder 
inom NATO och USA. 
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nödvändigt. Dessa krav accentueras av den 
globala säkerhetspolitiska utvecklingen. 
För svenskt vidkommande torde därför ett 
nationellt strategiskt transportfartyg kunna 
bidra på ett avgörande sätt, såväl nationellt 
och regionalt som globalt. En sådan resurs 
kan bli en mycket allsidigt användbar na-
tionell försvarsmaktsgemensam resurs att 
nyttja för såväl militära som civila trans-
porter, ledning och underhåll i nationens 
och det internationella samfundets tjänst. 

En annan bristande förmåga hos svenska 
marina förband, för att fullt ut vara kap-

abla att svara mot internationella krav, är 
uthållighet. Sådan byggs med många olika 
medel. Det är av stort taktiskt och operativt 
värde att inte vara helt beroende av baser-
ing iland inom ett direkt insatsområde. 
Såväl korvett-, ubåts- som amfibieförband 
behöver kunna ges logistiskt stöd till sjöss. 
Detsamma gäller helikopterförband och 
minröjningsförband. Stödet omfattar allt 
från teknisk support och löpande försörj-
ning till sjukvård. Ett medel att nå detta 
mål skulle kunna vara anskaffning av ett 
transportfartyg, till exempel av LPD-typ.34 

34  Landing Platform Dock, fartyg av till exempel den holländska Rotterdam-klassen 

Svenska stridsbåtar lastade i tranportfartyget USS Tortuga under övningen Strong Resolve 2002
Foto: Förvarets Bildbyrå/ Håkan Nyström
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Konceptet har med framgång provats med 
amfibieförbanden vid ett flertal större inter-
nationella övningar. Stridsbåtsenheter har 
i sammanhanget visat sig vara effektiva 
plattformar för att skydda denna typ av 
fartyg mot bland annat små snabba robot-
bärare eller sprängämnesladdade båtar, s k 
”Boghammer-threats”. 

 Sammantaget innebär utvecklingen att 
kraven på marina resurser har ökat. Det 
svenska marina konceptet har möjlighet 
att svara mot framtidens krav nationellt 
och internationellt, förutsatt vissa komplet-
teringar i förband, avtal, underhålls- och 
personalförsörjningssystem. Vår utveck-
ling behöver även fortsättningsvis inriktas 
mot att utveckla förmåga att ta samt utöva 
kontroll i kustzonen. Utgångspunkten 
måste vara ett effektbaserat förhållnings-
sätt till operationer syftande till kontroll 
över tilldelat område, såväl i närområdet i 
den dagliga verksamheten som vid insatser 
i ett regionalt eller mer globalt perspektiv. 
Den förmågebredd som beskrivs i befintlig 
förbandsstruktur behövs. Utöver denna 
krävs några förmågor och system vi i 
dag inte förfogar över. De viktigaste är 
strategisk transportförmåga (sjö/luft) samt 
förmåga att skydda globala transportrörel-
ser till insatsområden. Väl på plats behövs 
logistik- och ledningsresurser. Vi behöver 
således bibehålla och till delar utveckla vår 
nuvarande förmågebredd. Det ekonomiska 
utrymmet tillåter dessvärre knappast att vi 
går vidare, ens med hela den nuvarande 
förmågebredden, trots att behoven är ut-
talade – vissa förmågor är ju redan nu på 
gränsen till underkritiska. Än mindre kan 

vi, utan omfattande avvägningar mellan 
förmågorna, klara att bygga upp de nya 
förmågorna. Ändå måste vi ha dem. Sam-
tidigt blir det ekonomiska utrymmet allt 
mer begränsat.

Den nationella utmaningen
En nation som har en målmedveten och 
balanserad utveckling av sitt försvar skapar 
militär säkerhet i närområdet. Det ger ett 
säkerhetspolitiskt inflytande genom för-
måga att kunna genomföra insatser inom 
såväl nationens gränser som internatio-
nellt. En utveckling i Sverige som leder till 
ett relativt militärt underskott i förhållande 
till omgivande länder i vårt närområde 
(kring Östersjön, Nordsjön samt Norska 
havet och Barents hav) kommer således 
att innebära en ökad militär osäkerhet och 
för Sverige ett minskat säkerhetspolitiskt 
inflytande. Dessutom krävs att vi bidrar 
vid internationella globala insatser inom 
ramen för det internationella samfundet. 
Situationen kräver således att vi satsar, 
och satsar nu.

Den sedan mer än ett decennium pågåen-
de omstruktureringen av svenskt försvar har 
lett till en liten men högkvalitativ struktur. 
Stora investeringar i nya mycket avance-
rade system har genomförts. Samtidigt har 
de facto anslagen reducerats, både genom 
beslutade anslagsreduktioner, utebliven 
priskompensation och normala ökningar 
av personalkostnaderna. Dessutom pågår 
en ständig urholkning av anslagen, som 
leder till ett oacceptabelt dåligt nyttjande 
av satsade medel. Enligt statsmakterna ska 
varje statlig myndighet genom fortlöpande 
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rationaliseringar själva kompensera för 
prisökningar. Ju mindre volymen blir desto 
svårare blir detta. I kombination med allt 
dyrare tekniska system och ökade kostna-
der för reell beredskap och insatser leder 
förhållandet till ett behov av att ständigt 
minska förbandsvolymerna och därmed 
försvarsförmågan. Satsade medel nyttjas 
därmed dåligt – förband (system och 
personal) som utvecklas och övas måste 
av ekonomiska skäl obönhörligen kastas 
på soptippen efter en tid. I längden är 
detta naturligtvis omöjligt och oacceptabelt 
– förmågan minskar ständigt och satsade 
skattemedel kastas bort. I en relativt sett 
kostnadsintensiv struktur med låg volym är 
det inte möjligt att rationalisera tillräckligt 
för att kompensera kostnadsökningarna. 
Sammantaget har dessa ekonomiska rea-
liteter tillsammans med den nödvändiga 
satsningen på kvalitet och teknik inneburit 
att vissa funktioner och förbandstyper nu 
nått nära underkritiska nivåer – det vill 
säga volymer där kompetens och förmåga 
svårligen kan upprätthållas och utvecklas 
över tiden. Vissa funktioner blir även 
oacceptabelt dyra, sett till den effekt man 
kan få ut av de små volymer ekonomin 
tillåter. 

De analyser som genomförts både inom 
ramen för EU:s försvarssamarbete35och 
Försvarsmaktens långsiktiga analyser36 
visar entydigt på behov av en bred för-
svarsförmåga. Inga operativa förmågor är 

direkt möjliga att ta bort. Många behöver 
istället utvecklas för att bli mer allsidigt 
användbara, inte minst internationellt. 
Analyserna visar även på brister i förmå-
gebredden, både nationellt och inom EU. 
Lika tydligt är att kvalitén på förbanden be-
höver vara hög för att kunna möta dagens 
och morgondagens hot. Även i så kallade 
låga konfliktnivåer behövs tekniskt avan-
cerade och högkvalitativa förband för att 
effektivt och säkert kunna lösa uppgifterna. 
Det är ett faktum att situationer i dag, än 
mer än tidigare, kan utvecklas oväntat och 
eskalera snabbt. Vår marina förmåga måste 
därför vara internationellt gångbar och ha 
expeditionell karaktär, men ha sitt fokus 
mot att vara allsidigt användbar regionalt 
och nationellt. Att upprätthålla en sådan 
bred förmåga torde för svenskt vidkom-
mande inte vara ekonomiskt realistiskt. 
Situationen är likartad för alla små stater i 
Europa – det torde inte vara möjligt för små 
stater att upprätthålla full förmågebredd. 
Mycket talar därför för att många små 
europeiska stater inom en 20-årsperiod 
inte har råd att hålla ett flygvapen eller 
en marin, alternativt att man måste skära 
radikalt i markstridskrafterna. Valet är vårt, 
men måste ske i harmoni med Europeiska 
unionens långsiktiga förmågebehov och 
vad övriga stater inom EU kan välja efter 
sina behov. Dessutom måste ett sådant val 
ske med stor försiktighet och helst i sam-
förstånd med våra grannländer eftersom 

35 Se EU Long Term Vision samt Requirement Catalogue och Progress Catalogue framtagna inom amen  
för materialiseringen av Head Line Goals 2010-processen.

36 Se Försvarsmaktens rapport från perspektivplaneringen 2006.
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vi, liksom de, har ett gemensamt ansvar 
för säkerheten i vår region. Sverige kan 
som nation ta initiativ i dessa avseenden, 
initiativ som både kan innebära större möj-
ligheter och handlingsfrihet till agerande i 
olika framtida händelseförlopp men även 
ökad säkerhet. 

Vilka lösningar finns då? Ja, en är na-
turligtvis ökade anslag. Den möjligheten 
upplevs f n som orealistisk, åtminstone 
i det korta och medellånga perspektivet. 
Ett annat alternativ skulle då kunna vara 
att skruva organisationen med krav på än 
större rationaliseringar. Den åtgärden har 
varje planeringschef redan intecknat och 
torde därför inte kunna lösa problemet. 
Återstår så den tredje vägen d v s interna-
tionellt samarbete. 

För Sveriges vidkommande erbjuder EU 
i detta perspektiv för närvarande de största 
möjligheterna till institutionellt samarbete. 
Med sådant kan mycket vinnas, men defi-
nitivt inte allt.

Det står, mot beskriven bakgrund, i dag 
utom allt tvivel att internationellt samar-
bete är den modell som behöver nyttjas 
för att möta utmaningarna. Kostnadsef-
fekten i den militära marina strukturen kan 
dessutom höjas med ett tydligare fokus 
på insatser i stället för produktion. På det 
nationella planet torde även ett närmande 
mellan olika myndigheter med ansvar på 
den maritima arenan ge en betydligt högre 
kostnadseffekt Det kan inte vara relevant 
för ett litet land att ha myndigheter som 
konkurrerar om medel och uppgifter inom 
i stort samma verksamhetsområde. Fullt 
klart är att ett närmare samarbete behövs, 

såväl när det gäller resursernas utveckling 
som utbildning, nyttjande och ledning, 
generellt och vid insatser. Hur detta ska 
ske och vilka alternativa vägar som finns 
kräver en närmare analys.

De största vinsterna kan sannolikt erhål-
las genom ett fördjupat bilateralt samarbete 
med våra närmaste grannländer, i kombina-
tion med ett mer myndighetsgemensamt 
synsätt. För detta talar att de flesta regiona-
la säkerhetsproblem är gemensamma och 
således behöver gemensamma lösningar. 
Men även den mer globala förmågan kan 
vara gemensam, eller byggas gemensamt, 
det har utvecklingen av Battle Group-
konceptet visat. Sammantaget kan således 
ett närmare samarbete med våra närmaste 
grannländer och myndigheter ge ökad 
nationell och regional säkerhet samt bättre 
global insatsförmåga till förhoppningsvis 
en sammantaget lägre kostnad.

Lösningar – tankar och förslag 
Utveckling av den svenska marinens 
system och förband
De resurser som Sverige har och som kan 
verka inom det maritima området behöver 
fortsätta anpassas mot de krav framtiden 
ställer. Behovet av nationell och internatio-
nell insatsförmåga i kustzon och randhav 
(typ Östersjön) måste vara dimensionerade 
för förbandens utveckling. Huvuddelen av 
förbanden i insatsorganisationen skall vara 
omedelbart gripbara året runt för insatser 
i Östersjön, Västerhavet eller ingående i 
multinationella insatsstyrkor. 

Ett bättre och effektivare nyttjande av 
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de resurser vi disponerar är nödvändigt. 
Resonemanget ovan visar att behoven är 
större än vad befintliga resurser kan klara. 
Eftersom förbandsvolymerna är ytterligt 
små men enheterna mycket kvalificerade, 
behöver därför varje enhet kunna nyttjas 
maximalt. Tillgängligheten hos befintliga 
marina förband behöver förbättras. Detta 
innebär kortare och kraftfullare under-
hållsperioder, fler besättningar per fartyg 
samt reformerade arbetstidsavtal. Ett nytt 
personalförsörjningssystem är nödvändigt 
för såväl officerare som meniga. Ett nytt 
synsätt när det gäller tekniskt underhåll 
måste till – det är inte acceptabelt att 
mycket dyra och kvalificerade enheter är 

borta ur effektiv beredskapsproduktion 
under månader årligen. 

Förmågebredden behöver bibehållas och 
i vissa avseenden utvecklas för att själv-
ständigt kunna lösa nationella uppgifter 
samt för att verksamt bidra till internatio-
nell krishantering. Den viktigaste delen av 
detta är anskaffning av ett transportfartyg 
med internationell förmåga och kapacitet 
för transporter av militära enheter och civila 
resurser, samt som logistik- och lednings-
plattform på plats i ett operationsområde. 
Fartyget behöver även kunna bära och un-
derhålla helikoptrar och UAV-system. Som 
ledningsplattform på ”task-unit”- eller 
”task-group”-nivå, eller MTK-nivå med 

Minfartyget HMS Carlskrona torde kostnadseffektivt kunna anpassas som ledningsplattform. 
Foto: Försvarets Bildbyrå /Håkan Nyström



46

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT 

5-2006 5-20065-2006

37  Jfr den svenska U-båt som under mer än ett år övat med US Navy i stilla havet 

svenska krav, behövs ett separat fartyg. 
En anpassning av minfartyget Carlskrona 
torde vara en kostnadseffektiv lösning.
Korvettsystemet Visby behöver fullföljas 
och det totala antalet fartyg bör utökas med 
ytterligare en delserie, vilken kan modifie-
ras för större uthållighet (bl a något större 
fartyg) och mer integrerad förmåga för att 
klara både regionala (nationell beredskap) 
och internationella insatser. Med sin höga 
skyddsnivå, höga fart, bra manöveregen-
skaper, ringa djupgående och avancerade 
teknik är systemet redan i dag mycket 
lämpat för kustnära operationer. Svagheten 
i dagens version är uthålligheten. Med en 
bra logisitkplattform samt en landbasering 
i närheten av operationsområdet kan dock 
uthålligheten göras tillräcklig. Skydd av 
tilltransport är att karaktärisera som ”blue 
water operations” och torde kunna erhållas 
genom ett partnerland – det råder inte brist 
på denna typ av resurs globalt sett. 

Amfibieförbanden behöver vidareut-
veckla sin förmåga att nyttja stridsbåtarna 
som stridande enheter på ytan. Dessutom 
krävs förmåga att ännu tydligare koppla 
samman undervattensdimensionen med 
ytan och land för att i alla konfliktnivåer 
och operationsområden kunna ta och vid-
makthålla kontroll, bland annat för att 
möjliggöra för större enheter att nyttja det 
område där förbanden har ansvar. Detta 
innebär ombordbaserade vapensystem 
samt ombordbaserade ledningssystem, 
kompatibla med korvetternas/ubåtarnas. 
På detta sätt erhålles en helt unik förmåga 

att med små och större enheter kontrollera 
hela zonen från ”blue water” till en bit upp 
i land. Förmågan innebär även en utpräg-
lad form av distribuerad funktionalitet, 
där små men många enheter kan verka 
med stor autonomitet i samverkan med 
olika slags resurser inom ett och samma 
ledningskoncept. 

Det svenska ubåtssystemet är av världs-
klass. Det är för närvarande det enda sys-
tem som kan möta ett hot från till exempel 
ryska eller iranska moderna KILO-ubåtar. 
Detta ger systemet en strategisk betydelse, 
inte bara för Sverige utan för hela västvärl-
den inklusive USA. Att bibehålla en sådan 
förmåga ger, utöver ren operativ effekt, 
klara politiska och strategiska fördelar i det 
internationella samfundet och i bilateralt 
utbyte med en rad länder. Dessutom är sys-
temet mycket värdefullt som underrättel-
senod, kanske speciellt i perspektivet med 
den planerade nya gasledningen. Genom 
bilateral samverkan med våra grannländer 
och möjligen även med USA37torde förmå-
gan gå att upprätthålla, trots små volymer. 
Systemet måste ges en högre tillgänglighet. 
Detta kan ske genom flera besättningar 
per fartyg och avsevärt kortare men mer 
intensiva underhållsperioder.

Ett i dag i Sverige ofta förbisett marint 
system är helikoptrarna. Sådan kapacitet 
är avgörande för effektiv strid under ytan 
och på land i kustzon. Betydelsen i vår 
region är särskilt stor i fred eller låga 
konfliktnivåer. Övning i fartygsbordning 
måste bli rutin. Undervattensförmågan 
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måste fortsätta att utvecklas. Dessutom 
bör icke-dödande vapensystem38 utvecklas 
för att t ex snabbt kunna hindra framfart 
av fartyg i till exempel terroraktioner. He-
likoptersystemet måste ges möjligheter till 
fortsatt utveckling i dessa förmågor. 

Vår kompetens inom minröjningsområ-
det har i ett drygt decennium kommit till 
användning i internationella operationer, 

bilaterala såväl som multilaterala, och 
blivit en stor succé över tiden som också 
gett våra beslutsfattare en hel del politiska 
poäng. Utifrån hur minsituationen ser ut 
i Östersjön och hur minhotet med enkla 
medel kan komma att utgöra ett allvarligt 
hot mot flödet i kustnära farvatten, finns 
all anledning att befästa och utveckla 
vår nationella förmåga inom kompetens-
området. Även det kan genomföras med 
en utveckling av Visbykonceptet samt 
vidareutveckling av förmågan inom EOD-
området.

Beskrivna system utgör grunden i den 
svenska förmågan till kustnära operationer, i 
vår region samt globalt. Sammantaget torde 
alla dessa förmågor vara av större betydelse 
i det korta och medellånga perspektivet än 
att satsa på att utveckla ett nytt ytstridsfar-
tyg. Ett sådant kan skjutas på framtiden, 
eftersom den ovan beskrivna strukturen 
svarar väl mot kraven under överskådlig 
tid och det ekonomiska utrymmet redan är 
alltför trångt. Det är i sammanhanget ange-
läget att notera att ett sådant beslut ställer 
krav på såväl FM som på våra politiker att 
säkerställa att försvarsindustrin ges politiska 
och ekonomiska förutsättningar att kunna 
vidmakthålla/utveckla sin förmåga inför 
framtiden – eventuellt i samverkan med 
andra parter.

Regionala åtgärder
Ett närmare samarbete med våra grann-
länder kan ge en rad ekonomiska och 

38  Till exempel propellersnärjare utskjutna med helkopterburen torped eller torped med liten laddning för att 
förstöra framdrivningssystem

Det svenska ubåtssystemet är av världsklass. 
HMS Gotland på väg ut i Stilla Havet från 
ubåtsbasen i Point Lona i San Diego. HMS 
Gotland har samövat under ett år med den 
amerikanska marinen.
Foto: Försvarets Bildbyrå/Anders Sjödén
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säkerhetshöjande fördelar. Genom att sam-
utnyttja flyg- och sjöstridskrafter mellan de 
olika länderna kan säkerheten i regionens 
omgivande havsområden avsevärt förbätt-
ras. Dessutom kan resurserna komplettera 
varandra vid internationella insatser.

Nära bilaterala relationer bör knytas med 
i första hand Norge, Finland och Danmark 
i syfte att hitta och nyttja gemensamma 
produktions- och utvecklingsområden och 
på det sättet lösa underkritiska volymer i 
olika funktioner, förband och system och 
därmed hålla de sammantagna kostnaderna 
nere. Åtgärden berör alla vapenslag och 
förbandstyper och ska därför ses i ett för-
svarsmaktsperspektiv. 

På den operativa sidan finns mycket att 
göra. Ett gemensamt regionalt sjöövervak-
ningssystem med tillhörande insatsresurser 
behöver etableras i hela regionen. Am-
bitionen bör vara att få med huvuddelen 
av Östersjöstaterna samt Norge. Även 
insatsresurser behöver kunna nyttjas ge-
mensamt mellan länder och myndigheter. 
Dessa behöver inte vara gemensamt ägda, 
men bör ha gemensamma insatsregler 
mot gemensamma mål samt koordineras 
genom interregionala nätverk i nationella 
myndighetsgemensamma regionala led-
ningscentraler, till exempel av den typ som 
finns i Göteborg. För Östersjöstaterna torde 
EU-arbetet inom ramen för ”Maritime Sur-
veillance”39 kunna underlätta en etablering 
av en sådan struktur. Samarbetet kan byg-

gas genom överenskommelser om ”burden 
sharing” mellan aktuella stater, syftande 
till ett effektivt nyttjande av nationella 
resurser i ett regionalt perspektiv och bör 
ges interagency-ansvar40. Etableringen kan 
bygga på erfarenheter från såväl den lyck-
ade utvecklingen av det mellan Finland 
och Sverige gemensamma och nyligen 
driftsatta systemet samt erfarenheter från 
system i Medelhavet. 

I Barentsregionen kan och bör vi gå ännu 
längre. Ett gemensamt sjö- och luftöver-
vakningssystem, med gemensamma insats-
resurser, bör utvecklas. I samarbetet bör 
förutom Norge också Finland involveras. 
Ett sådant koncept kunde t ex innebära att 
svensk luftövervakningsförmåga nyttjas 
för övervakning och insatsberedskap i 
Barentsregionen medan norska fregatter 
vid behov förstärker patrullering i Öst-
ersjön och Västerhavet. På motsvarande 
sätt skulle fregatterna kunna utnyttjas som 
skydd vid transport av en samnordisk inter-
nationell styrka till aktuellt insatsområde.

För att lösa de stora behoven av minröj-
ning behövs ett gemensamt minröjnings-
kommando med uppgifter i Östersjön och 
Västerhavet samt längs norska kusten. 
Diskussioner pågår mellan Finland och 
Sverige, men fler länder bör vara med. Ut-
vecklingen kan bygga på erfarenheter från 
de internationella minröjningsoperationer 
som under ett decennium genomförts år-
ligen längs den baltiska kusten. 

39  Gemensam övervakning av Östersjön.
40  Interagency-ansvar innebär koordinering av olika myndigheters ansvar mot bakgrund av olika strukturer 

i olika länder samt behoven av att möta myndihetsöverskridande hot och risker.
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En svensk-norsk-finsk gemensam marin 
insatsstyrka bör därför sättas samman och 
övas för att kunna nyttjas vid behov. En 
sådan kan byggas modulärt om gemensam 
utbildning och samövning sker kontinuer-
ligt. Här kan pågående samarbete, mellan 
finska och svenska amfibieförband utgöra 
en grund där också norska amfibieförband 
med fördel torde kunna delta. Ett gemen-
samt minröjningskommando är, som tidi-
gare nämnts, ett annat område för samar-
bete, liksom ett samarbete mellan svenska 
korvettförband och norska fregatter skulle 
kunna ge ytterligare en samarbetsstruktur. 
Förbandstyperna kompletterar varandra väl 
– till exempel kan svenska korvetter och 
amfibieförband lösa uppgifter i den direkta 
kustzonen, medan norska fregatter, med 
helikopterkapacitet, kan bidra längre ut och 
därvid svara för fjärrskyddet av styrkan, 
samtidigt som de vid olika typer av em-
bargon eller vid hävdande av en ”Maritime 
Exclusive Zone” runt operationsområdet, 
kan rapportera och ingripa vid fartygsrörel-
ser. Genom ett sådant fokuserat samarbete 
kan de underkritiska funkioner som kan bli 
följden av ekonomiska begränsningar ändå 
upprätthållas.

Samarbetet inom EU bör nyttjas, så 
långt det är möjligt, för att åstadkomma 
en balanserad utveckling av internationell 
insatsförmåga samt för att hitta kostnads-
besparande lösningar inom utveckling och 
produktion. I samarbetet med NATO är de 
väsentligaste inslagen att delta i större öv-
ningar i högsta komplexitetsnivå (s k ”high 

end exercises”) i syfte att spara kostnader 
(undvika att behöva skapa sådana övningar 
själva) samt att utveckla interoperabilitet 
och att validera förbandens förmåga. An-
mälan till ”Pool of Forces” bör ske omedel-
bart för att snabba på utvecklingen 

På längre sikt och av ekonomiska skäl 
torde ett nära samarbete mellan de nord-
iska länderna kunna komma att innebära 
naturliga ombalanseringar mellan de olika 
nationella förmågorna. Sålunda kan Fin-
land stå för huvuddelen av markförmågan i 
kraft av stora nationella behov, och genom 
att de andra länderna tar ett större ansvar 
för andra funktioner klara att vidmakthålla 
en tillräcklig förmåga längs sin långa gräns 
mot Ryssland. Sverige kan bestå regionen 
med starka flyg- och marinstridskrafter, 
de sistnämnda för operationer i kustzon 
och inkluderande ett transportfartyg, som 
kanske kan vara gemensamt finansierat, 
medan Norge står för uthållig förmåga till 
sjöss med sina fregattförband och helikopt-
rar. En gemensam nordisk insatsstyrka för 
operationer på marken kan etableras med er-
farenheterna från Battle Group-samarbetet 
som grund. Detsamma gäller insatsförmåga 
i Barents-regionen – ett gemensamt luft- och 
sjöövervakningssystem kan kombineras 
med gemensamma insatsresurser.

För svenskt vidkommande skulle en 
sådan struktur kunna innebära en fortsatt 
satsning på flygförband – de hundra mo-
derniserade JAS-planen torde vara fullt 
tillräcklig förmåga kombinerat med ASC41 

– samt en utbyggnad av den maritima för-

41 Flygande radar – fortsättningen på provsystemet FSR 890
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mågan med marina förband för regionala 
och nationella uppgifter med kapacitet att 
vid behov kunna genomföra internationella 
insatser. Den nuvarande förmågebredden 
behöver kompletteras med ett allsidigt 
transport- och stödfartyg, vilket avsevärt 
skulle förbättra hela den svenska insats-
förmågan, nationellt, regionalt och globalt. 
Den pågående processen att anskaffa C17 
är en mer kortsiktig lösning, relevant 
främst för markförbanden i globala insatser 
och torde inte ge samma långsiktiga flex-
ibla effekt nationellt och regionalt som ett 
transportfartyg.

De kvalificerade markförbanden byggs 
runt Battle Group-strukturen med en hög 
kvalitet men liten volym (en fullt operativ 
mekaniserad bataljon och en säkerhetsba-
taljon) och har internationella insatser som 
främsta uppgift. Eftersom ett invasionshot 
är föga sannolikt ens på lång sikt räcker 
en sådan förmåga för de nationella och 
regionala behoven. Ett begränsat nationellt 
markterritoriellt försvar krävs dock för 
främst stöd till andra myndigheter och för 
att skapa regional balans. Stommen bör 
utgöras av hemvärn och mindre operativa 
och högkvalitativa enheter, till exempel 
luftvärn och smärre mekaniserade förband. 
Utbildning, övningar och materialutveck-
ling sker i största möjliga utsträckning 
gemensamt med samarbetspartners. 

En satsning i denna riktning skulle kraft-
fullt bidra till en ökad säkerhet i den nord-
europeiska regionen, öka möjligheterna att 
skydda våra vitala regionala intressen och 
samtidigt utgöra ett för det internationella 
samfundet värdefullt och mycket effektivt 

instrument för global konflikthantering.
Sammantaget synes tre delar vara avgör-

ande för att lyckas: 
Den första är att skapa ökad tillgänglig-

het på svenska marina förband så att de i 
stort blir oberoende av årsvisa utbildnings-
rytmer. De kan därmed ges betydligt bättre 
beredskap att över tiden genomföra kvali-
ficerade nationella insatser samt regionala 
och internationella insatser och övningar. 
De nationella insatserna behöver fokuseras 
både mot traditionellt militära uppgifter 
såsom att värna vår territoriella integritet 
men även att hantera olika former av an-
grepp på våra vitala intressen – till exempel 
flöden till sjöss och i hamnområden. Dessa 
insatser behöver även kunna genomföras 
inom uppgifter av icke traditionellt militär 
karaktär (skydd av vitala intressen som 
stöd åt eller i samverkan med civila myn-
digheter). Insatserna behöver koordineras 
med våra grannländer, med vilka infor-
mationsutbyte och övningsverksamhet 
ska kunna ske kontinuerligt. De nationella 
och regionala insatserna kräver närvaro 
– sådan måste ständigt finnas i våra och 
den nordeuropeiska regionens viktigaste 
havsområden, för svenskt vidkommande 
Västerhavet, Östersjön med dess utlopp 
samt i en framtid även Barentsregionen, 
där främst svenskt flyg kan komma att 
behövas. 

Den andra delen är att fortsätta utveck-
lingen av interoperabilitet, nationellt och 
internationellt, så att vilken enhet som helst 
kan sättas in där den behövs och inom den 
internationella struktur som är aktuell, ef-
fektbaserat och modulärt. 



51

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT 

5-20065-2006

Den tredje är att snarast fördjupa bi-
lateralt samarbete med våra närmaste 
grannländer samt ytterligare fördjupa sam-
arbetet inom EU, där Sverige bör fortsätta 
att ta initiativ för att främja gemensamma 
ansträngningar såsom skett inom uppsät-
tandet av Nordic Battle Group. 

Vad avser tillskapande av nya resurser 
är, i ett strategiskt försvarsmaktsperspektiv, 
anskaffandet av ett kvalificerat och relativt 
allsidigt transport- och understödsfartyg 
sannolikt den viktigaste nationella långsik-
tiga investeringen42 inom försvarsanslaget. 

Sammanfattande slutsatser och 
rekommendationer 
Det är idag än svårare att skilja nationell 
och internationell säkerhet från varandra. 
Den gemensamma sårbarheten och de gräns-
överskridande hoten innebär att svenska och 
internationella intressen alltmer sammanfal-
ler. Sveriges internationella agerande för att 
möta de globala hoten är därför centralt för 
att stärka landets säkerhet. 

Det är en grundläggande säkerhets-
politisk trovärdighetsfråga att Sverige 
aktivt bidrar i upprätthållandet av den 
internationella säkerheten. Detta görs 
genom att delta i internationella operatio-
ner och i insatsstyrkor som upprätthåller 
beredskap för krishantering; från stöd 
vid humanitära insatser, evakuering m m 
till fredsframtvingande operationer. Ett 
svenskt deltagande har sin grund i vårt 
medlemskap i Europeiska unionen men 

bör även kunna ske inom ramen för en 
FN- eller NATO-operation. Detta ställer 
krav på anpassning av såväl vårt regelverk 
som våra nationella politiska processer, lik-
som en fortsatt utveckling och integrering 
av Försvarsmaktens förmågor med andra 
berörda nationers.

Även om det idag inte finns ett väpnat 
hot som är riktat mot Sverige, så pågår 
runt om i världen en rad konflikter som 
kan få konsekvenser även för Sverige. Den 
gemensamma sårbarheten och de gräns-
överskridande hoten som t ex pandemier, 
terrorism, transnationell ekonomisk brotts-
lighet, gränsöverskridande kriminalitet och 
sjöröveriverksamhet innebär att svenska 
och internationella intressen alltmer sam-
manfaller.

En ny strategisk spelplan kan sägas ha 
börjat ta form, där händelser och aktörer 
är sammanlänkade i ett globalt perspektiv. 
Detta riskerar orsaka mer komplexa och 
snabbare händelsekedjor. Hot och risker 
blir därmed mer svårbedömda, kriser kan 
utvecklas snabbare och oväntade rikt-
ningar. Hoten och riskerna måste därmed 
ses som ett brett spektrum av orsak och 
verkan där händelser på stora avstånd 
snabbt kan generera konsekvenser såväl 
regionalt som nationellt.

Slutsatsen av resonemanget är att en av 
de viktigaste uppgifterna för ett globalt 
säkerhetssystem är att så långt möjligt 
minimera störningar i dessa flöden. Säkra 
sjötransporter blir i samanhanget av avgör-

42  Den pågående processen att anskaffa C17 är en mer kortsiktig lösning. 
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ande betydelse.
För Sveriges säkerhet och näringslivets 

överlevnad och lönsamhet är det nödvän-
digt att klarlägga på vilket sätt vi är bero-
ende av de globala flödena, vad som hotar 
dessa och hur de skall skyddas samt hur 
Sverige bör gardera sig mot katastrofala 
avbrott som kan drabba flödet.

Särskilt utvecklingen inom energiom-
rådet bidrar till att det inför framtiden kan 
uppstå nya konflikter. Kampen om världens 
energitillgångar hårdnar för varje dag.

Även den nordeuropeiska arenan påver-
kas starkt av de förhållanden som skapar 
den nya globalstrategiska spelplanen. 
Beroendet av fritt flöde av varor, tjänster, 
människor och pengar är starkt. I regionen 
finns stora fyndigheter av gas och olja, de 
största i de västra havsregionerna samt i 
Barents hav. Beroendet av sjötransporter 
är stort, där Göteborgs hamn respektive 
Brofjorden utgör logisitiknoder av stor 
betydelse för hela regionen. 

Inom vårt direkta närområde har en-
ergifrågorna kommit att få en allt större 
uppmärksamhet efter president Putins ut-
talande om att återerövra landets position 
som inflytelserik aktör, varvid energirå-
varorna gas och olja utgör de strategiska 
medlen för att nå målet. Östersjön blir där-
med ånyo av vitalt intresse för Ryssland. 
Tillkomsten av en ny gasledning genom 
Östersjön, från Ryssland till Tyskland 
innebär en rysk geostrategisk framflyttning 
västerut och kommer att ställa ett antal 
frågor på sin spets (miljö, energi, sjöfart, 
havsrätt till säkerhetspolitik och inte minst 
underrättelseinhämtning). 

Säkerhetssituationen i regionen har 
sålunda i grunden förändrats. Redan små 
störningar kan få stora konsekvenser. Risk-
bilden spänner också över ett brett spektr-
um. Hoten och riskerna är transnationella 
och överskrider myndighetsgränserna. För 
att skapa ett hållbart och trovärdigt system 
krävs internationellt samarbete, framförallt 
med våra närmaste grannländer. 

Alla tillgängliga och för ändamålet 
lämpliga resurser, oavsett myndighetstill-
hörighet eller nation, måste kunna nyttjas 
mot de hot och risker som föreligger. Detta 
innebär förändring och utveckling av såväl 
insatsprinciper som ledningssystem och, 
på det nationella planet, framförallt de 
olika myndigheternas samverkansformer.

Förloppen kan vara mycket snabba, 
varför insatta resurser behöver ha förmåga 
att kunna hantera stora delar av konflikt-
skalan direkt, autonomt och professionellt. 
Kraven på adekvata maritima resurser 
med hög förmåga och god samordning har 
därmed markant ökat. Det är därför av stor 
betydelse att våra marina resurser, inom 
ramen för det internationella samfundet, 
har en operativ förmåga och som också 
tillåts nyttjas i kustnära operationer – även 
utanför svenskt territorium

Den regionala säkerheten kräver redan 
i dag och än mer i framtiden en nationell 
marin insatsförmåga, möjlig att nyttja i 
vårt närområde, tillsammans med andra 
myndigheter i nationella insatser, men 
framförallt tillsammans med våra grann-
länder. Ständig närvaro, med möjligheter 
till direkta insatser, behöver skapas i våra 
viktigaste maritima områden Västerhavet 
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och Östersjön med dess utlopp. Dessa 
regionala uppgifter ställer de allra mest 
grundläggande kraven på våra framtida 
resurser. Sammantaget kräver detta dels 
att samordningen mellan de olika ansva-
riga myndigheterna (Kustbevakningen, 
Sjöfartsverket, Sjöpolisen) utreds samt 
att bilaterala samarbetsstrukturer skapas. 
Lagstiftning och andra regelverk (ar-
betstidsavtal m m) måste följa efter. Det 
är ett rimligt krav att detta arbete startas 
omgående. 

Våra marina förband och vårt marina 
koncept för integrerade kustnära insatser är 
utan tvivel ett efterfrågat kapacitetstillskott 
på den internationella arenan. Volymen 
förband i dagens svenska marin är dock 
låg och de regionala kraven på förmåga kan 
innebära att förband behövs både globalt 
och regionalt samtidigt. Detta, tillsammans 
med ekonomiska realiteter, innebär att det 
synes orealistiskt att hela förbandskoncept 
omfattande stora delar av marinens för-
band samtidigt skickas utanför vår region, 
åtminstone den närmaste framtiden. Istället 
kommer mindre enheter att kunna bidra, till 
exempel inom ramen för EU-samordnade 
förbandsstrukturer av liknande typ som EU 
BG utgör för insatser på marken. Sverige 
bör, mot den beskrivna bakgrunden, ta 
initiativ inom unionen i denna fråga så 
att våra fåtaliga resurser kan nyttjas inom 
effektiva, övade strukturer.

Våra förband måste ha förmåga att 
klara både internationella uppgifter på den 
globala arenan och nationella/regionala 
uppgifter. Kraven på interoperabilitet blir 
därmed höga ända ner på enskilt fartyg eller 

kompaninivå, inom amfibieförbanden ännu 
lägre. Att kunna nyttja NATO:s övnings-
mönster inom ramen för ”High End Exer-
cises” blir viktigt och kostnadseffektivt för 
att utveckla sådan interoperabilitet. Detta 
kräver validering enligt OCC-modellen 
och anmälan till ”NATO Pool of Forces”. 
Detta bör snarast ske för alla operativa 
marina förband.

Den beredskap som marina förband kan 
utveckla bara genom att vara i drift utgör 
själva grunden för den flexibilitet som 
behövs för att klara både det nationella, 
regionala och globala ansvaret. Personal-
försörjningssystemen och arbetstidsavtalen 
svarar dock inte mot kraven på insatsbe-
redskap. Detta måste snarast rättas till så 
att de kvalificerade resurser som de facto 
finns kan nyttjas maximalt. 

 Det föreligger ett uttalat behov av trans-
portkapacitet med internationell förmåga 
för transporter av militära enheter och ci-
vila resurser. Behovet är genererat både av 
globala krav inom ramen för till exempel 
EU vid såväl internationella fredsinsatser 
som vid insatser vid naturkatastrofer och 
humanitär verksamhet i övrigt, och regio-
nala krav. Fartyget behöver ha förmåga om 
logistik- och ledningsplattform på plats 
under lång tid i ett operationsområde. Det 
behöver kunna utnyttjas. Att anskaffa en 
sådan plattform torde utgöra en mycket 
viktig investering för framtiden. Detta 
behöver ske inom ramen för det totala 
försvarsanslaget. 

Genom bl a den begränsade förbands-
volymen måste nya vägar sökas. Det står 
utom allt tvivel att internationellt sam-
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arbete är den modell som måste nyttjas 
för att möta utmaningarna. Ett närmare 
samarbete med våra närmaste grannländer 
leder till ökad regional säkerhet, bättre 
global insatsförmåga till förhoppningsvis 
en sammantaget lägre kostnad

Tillgängligheten hos befintliga marina 
förband behöver också förbättras. Na-
tionell och internationell insatsförmåga i 
kustzon och randhav (typ Östersjön och 
Västerhavet med dess logistiknoder) 
måste vara dimensionerade för förbandens 
utveckling. Detta ställer krav på kortare 
och kraftfullare underhållsperioder, fler 
besättningar per fartyg samt reformerade 
arbetstidsavtal. Ett nytt synsätt när det 
gäller tekniskt underhåll krävs, i syfte 
att öka den operativa tillgängligheten på 
bekostnad av underhållsperioderna. 

Analysen ovan ger vid handen att för 
att kunna hantera den bredd av hot och 
risker vi visat på så är det nödvändigt att 
utöka fatygsantalet, oaktat om vi utökar 
uthålligheten genom att ha fler besätt-
ningar per fartyg. Detta bör ske av en 
rad skäl (effekt, utbildning, underhåll, 
systemutveckling m m) främst genom att 
Visby-konceptet vidareutvecklas, att ubåts-
systemets framtida utveckling säkerställs 
samt att amfibiesystemet förmåga i kustzon 
utvecklas och integreras med korvett- 
och ubåtssystemet. Ett transportfartyg 
anskaffas med internationell förmåga och 
kapacitet för transporter av såväl militära 
enheter som civila resurser, samt som lo-
gistik- och ledningsplattform på plats i ett 
operationsområde.

Beträffande regionalt samarbete med 
våra grannländer ger detta inte bara en rad 

ekonomiska fördelar utan också säkerhets-
höjande fördelar. Genom att samutnyttja 
flyg- och sjöstridskrafter mellan de olika 
länderna kan säkerheten i regionens om-
givande havsområden avsevärt förbättras. 
En av grunderna är att kunna dela infor-
mation i realtid, att ha samma normalbild 
att utgå från vid olika former av insatser. 
Det innebär att sjöövervakningssystemen 
hos våra grannländer snarast behöver byg-
gas samman med vårt. En annan grund är 
att så långt möjligt samordna utbildning, 
förbandsövningar och materielanskaff-
ning. Sådana möjligheter behöver snarast 
utredas i bilateral form. Detta leder till 
behov av gemensamma operativa koncept 
för vår region och ger möjligheter till ge-
mensamma förbandssammansättningar för 
internationella insatser. Dessa möjligher 
behöver tillvaratas omgående. 

Sammantaget vill avdelningen med 
årsberättelsen visa att det ansvar Sverige 
behöver ta för att svara mot kraven på 
gemensam säkerhet innebär en rad för-
ändringar i de nationella marina systemen, 
men även behov av att påverka inom olika 
internationella samarbetsfora. De före-
slagna förändringarna är nödvändiga, både 
för att skapa bästa möjliga kostnadseffekt 
och för att erhålla en rimlig säkerhet i våra 
omgivande maritima områden. Det natio-
nella ansvaret att skydda våra intressen 
är nationellt, regionalt och globalt. Den 
maritima arenan är, som en följd av glo-
baliseringen, särskilt viktig för en nation 
med Sveriges behov av handel och flöden. 
Sverige behöver tydligt visa detta genom 
ett kraftfullt agerande i dessa för nationen 
viktiga säkerhetsfrågor. 
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The word globalization is a comprehensive 
expression for all trends which impact 
upon the activities of human beings. Its 
foundation is “flow” and includes every-
thing from information, finances, goods, 
services, ideas to human lifestyles. The 
impact of flow on our society and life 
styles is  extensive and therefore has to be 
handled in all seriousness, not least when 
it comes to the maritime arena and in its 
extension – Swedish naval capability: na-
tional, regional and international.

As a member of the EU our security, 
our options for political influence, are to 
a very large extent dependent on to what 
extent we as a nation can contribute to the 
joint effort to realize an acceptable future 
with respect to globalization.  In this envi-
ronment Sweden and the Swedish  Navy’s 
capabilities can play a crucial part. This 

calls for a number of challenges to be faced 
such as a much higher readiness and acces-
sibility in order to be able to meet the rapid 
changes in the security environment and 
new demands for dealing with – engaging, 
commanding  and supporting – our units 
on the national, regional and global arena. 
Further: situation awareness and how to 
react in various situations – including RoE 
for handling situations according to inter-
national law and for closer collaboration 
between various authorities. All these are 
new requirements in a situation of general 
economic restrictions.

This report presents a number of well-
founded and relevant proposals how to 
meet the new challenges and it is our hope 
that this report will be a catalyst and initiate 
a badly needed and broad discussion about 
these matters so vital for our nation. 

Summary

Globalization and Swedish Maritime Capability
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