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Sammanfattning av avd II:s årliga redo-
visning 2008. Den fullständiga texten 

redovisas separat.
Avd II har detta år valt att diskutera och fö-

reslå en svensk maritim strategi inom ramen 
för Akademiens småstatsprojekt och dess 
fråga ”på egen hand eller tillsammans”. 

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

Sverige liksom den övriga industria-
liserade världen är beroende av säkra 
sjöförbindelser. För Sverige gäller detta 
inte bara i vårt närområde – Östersjön och 
Västerhavet – utan globalt. För maritim 
verksamhet är global och definitionsmäs-
sigt ”tillsammans” enligt den fråga som 
ställs i småstatsprojektet.

Det internationella behovet av maritim 
säkerhet återspeglas i ett omfattande in-
ternationellt samarbete. Detta har såväl 
militär som civil karaktär. Det nära sam-
arbetet inom EU engagerar idag främst 
kustbevakningen. Den framväxande eu-
ropeiska gemensamma försvarspolitiken 
behöver emellertid också innefatta en stark 
marin komponent.

Mot ovanstående bakgrund föreslås en 
svensk maritim säkerhetsstrategi:

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

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

Maritim närvaro är här en grundfunktion 
såväl nationellt som internationellt. Upp-
giften innefattar två komponenter: bered-
skap och ”visa flaggan”. Närvaro är en 
nödvändig grund för ingripande, antingen 
detta avser nykterhetskontroller i skärgår-
dar eller beredskap för genomförandet av 
en FN-operation lik den utanför Libanon 
2007. Nationellt behöver de ”sjöverkande” 
myndigheterna visa upp sig för skattebe-
talarna i syfte att skapa förståelse för sin 
verksamhet och för vikten av den maritima 
arenan. För marinen blir att ”visa flaggan” 
också en nödvändig grund för att skapa re-
kryteringskraft om värnplikten försvinner. 
Internationellt gäller det att visa att Sverige 
har en effektiv marin med bra materiel och 
skickliga besättningar. Kan vi inte göra 
det minskar förutsättningarna för att vi får  
hjälp den dagen det behövs.

Havskontroll är en central funktion, det är 
genom havskontroll som maritim säkerhet 
skapas. I den dagliga nationella verksam-
heten är havskontroll i första hand en civil 
funktion där kustbevakningen har huvudan-
svaret. Kustbevakningen har också viktiga 
uppgifter inom ramen för EU-samarbetet. I 
kris och krig är det en uppgift för marinen 
såväl nationellt som internationellt. Havs-
kontroll kan här innebära såväl att skydda 
sjöfart som att implementera ett embargo. 

I krig handlar det om att i görligaste mån 
hindra mot oss riktad verksamhet samtidigt 
som eget utnyttjande av havet skyddas. Men 
det finns också en gråzon mellan fred och 
kris/krig där samarbetet mellan kustbevak-
ningen och marinen blir särskilt viktigt och 
kan skapa synergieffekter. Inte minst gäller 
detta terrorism, där Försvarsmakten ska 
kunna bistå polisen om kustbevakningens 
resurser inte räcker till. Det är närmast 
självklart att det här krävs övning, doktrin-
utveckling och planering. 

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

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

En svensk maritim strategi kräver sam  -



7

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT        

5-20085-2008

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

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

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

När det gäller det maritima samarbetet 
spelar såväl EU som NATO viktiga roller. 
NATO är ledande när det gäller doktrinut-

veckling och har betydande erfarenhet av 
marina säkerhetsoperationer. Men NATO 
saknar förmåga inom det civila området, 
vilket däremot EU har. 

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

Redovisningen i bihäftet har följande 
disposition:

1. Introduktion
2. Utgångspunkter
3. Presentation av den maritima arenan
4. Hot och utmaningar
5. Nationellt och internationellt  
 samarbete
6. Maritim strategi – teori
7. Svenska mål och intressen
8. Utkast till svensk maritim strategi
9. Sammanfattning

Författaren är kommendör och ledamot 
av KKrVA


