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I förra årets redovisning diskuterades 
våra förutsättningar för att skapa en 

maritim strategi baserad på de säkerhets-
politiska förutsättningar som landet har 
idag – efter det kalla kriget och som EU-
medlemsstat.                                           

Förslaget hade följande lydelse:

Den maritima säkerhetsstrategin syftar till 
att värna Sveriges intressen till sjöss och 
bidra till att säkra utnyttjandet av de marina 
kommunikationerna i alla säkerhetspolitiska 
lägen. 

I kris och krig syftar strategin dessutom till 
att hindra eventuella motståndares utnytt-
jande av dessa kommunikationer samt till att 
påverka dennes verksamhet till lands. 

Strategin utnyttjar alla svenska maritima re-
surser, som samordnas så att största möjliga 
totala effekt erhålls. Den svenska strategin 
stöder den europeiska maritima strategin 
samt EU:s säkerhets- och försvarspolitik 
i övrigt. Den stöder också internationella 
insatser i enligt med mandat från FN. 

Den maritima strategin uppfyller dessa mål 
genom att lösa följande strategiska uppgifter:

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

Syftet med årets redovisning är att appli-
cera dessa idéer på de nuvarande svenska 
omständigheterna och klargöra realiser-
barheten för ett strategiskifte i stort för 
landet. Avsikten har också varit att försöka 
klarlägga om vi behöver omvärdera en del 
tankar som vi av olika skäl odlade under 
det kalla kriget. Inledningsvis handlar detta 
också om att vi behöver ge den klassiska 
militära strategin en renässans eftersom 
den under det kalla kriget av förmenta se-
kretesskäl till stor del doldes av planering, 
simuleringar, operativa spel och liknande 
och där de strategiska förutsättningarna 
inte utnyttjades på ett mera vetenskapligt 
sätt i försvarspolitiken.

En nationell strategi ska gälla idag och 
på dagens konfliktnivå. Om den säker-
hetspolitiska situationen skulle förändras 
bör strategin naturligtvis omprövas. En 
ny strategi blir giltig för hela det svenska 
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försvaret – Försvarsmakten och andra – och 
särskilt påtaglig för alla svenska maritima 
organisationer, marinen, kustbevakningen, 
polisen, transportstyrelsen och sjöfartsver-
ket. I denna redovisning begränsas den stra-
tegiska tillämpningens innebörd främst till 
de statliga myndigheternas verksamheter, 
men också kommunala och enskilda företag 
med maritima verksamheter kommer förstås 
att beröras i hög grad, eftersom hamnar och 
rederier ofta finns i den kategorin.

Vår utrikespolitiska inriktning
I utrikesdeklarationen anges:

Det råder bred enighet om att vårt lands 
framtida säkerhet bygger på gemenskap 
och samverkan med andra länder. Det råder 
också bred enighet om att Sverige inte kom-
mer att förhålla sig passivt om en katastrof 
eller ett angrepp skulle drabba ett annat 
medlemsland i Europeiska unionen eller 
ett annat nordiskt land. I detta ligger också 
en förväntan om att dessa länder agerar på 
samma sätt om Sverige drabbas.

Försvarsberedningen säger något liknande 
i sitt senaste betänkande:

Sverige kommer inte att förhålla sig pas-
sivt om en katastrof eller ett angrepp skulle 
drabba ett annat medlemsland eller nordiskt 
land. Vi förväntar oss att dessa länder agerar 
på samma sätt om Sverige drabbas. Det 
innebär att Sverige kan bidra med militärt 
stöd vid kris- och konfliktsituationer. Vi ska 
kunna och vilja hjälpa varandra i händelse 
av olyckor, kriser eller konflikter och med 

relevanta förmågor. Sverige ska mot denna 
bakgrund både ha förmåga att ta emot och 
ge militärt stöd.

Som jämförelse kan studeras vad som 
anges i Artikel 5 i NATO-stadgan:

The Parties agree that an armed attack 
against one or more of them in Europe or 
North America shall be considered an attack 
against them all and consequently they agree 
that, if such an armed attack occurs, each of 
them, in exercise of the right of individual or 
collective self-defence recognised by Article 
51 of the Charter of the United Nations, 
will assist the Party or Parties so attacked 
by taking forthwith, individually and in 
concert with the other Parties, such action 
as it deems necessary, including the use of 
armed force, to restore and maintain the 
security of the North Atlantic area.

Ingetdera av dessa deklarationer innebär 
någon förpliktelse att omedelbart gå i krig vid 
ett angrepp mot en annan medlemsstat och 
vår egen solidaritetsdeklaration ter sig knap-
past mindre moraliskt tvingande än NATO:s, 
vilket ännu knappast medfört några större 
förändringar i Sverige eller inom det svenska 
försvaret. Kunskapen om solidaritetsde-
klarationen är inte heller utbredd i svenska 
media eller hos den svenska allmänheten. 
Detta är så mycket mera anmärkningsvärt 
eftersom liknande skrivningar finns i Lis-
sabonfördraget, som troligen kommer att 
bli antaget under 2009. Där finns för övrigt 
också en artikel (art 42), där medlemsstaterna 
förbinder sig att gradvis förbättra sin militära 
kapacitet; något som inte alls berörts i den 
svenska debatten!
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Säkerhetspolitik och strategi

Svensk säkerhetspolitik har ytterst målet 
att bevara landets suveränitet, trygga med-
borgarna, säkra våra institutioner samt 
att skydda vårt territorium och nationella 
intressen. Ordalydelsen har varierat över 
tiden, men innebörden förblir oförändrad 
och i säkerhetspolitiken har även ingått 
vår medverkan i operationer för att främja 
internationell fred och utveckling.

Under det kalla kriget utövade vi en 
neutralitetspolitik, som innebar en un-
danhållande och förebyggande strategi, 
med en tänkt förmåga att övergå till en 
avvärjande, eller om detta misslyckades, 
en tidsvinnande strategi (med mer eller 
mindre planerad hjälp utifrån). Då fanns 
det även en strävan att om möjligt stå 
neutrala vid ett krig i vår omgivning. Vi 
eftersträvade därför en förtroendeskapande 
politisk hållning och en avskräckande 
inriktning för försvaret. 

Nu är vi solidariska medlemmar i EU 
och samverkar nära med NATO. För-
svarspropositionen konstaterar därför, att 
”neutralitetsoptionen inte är möjlig”. Detta 
innebär en väsentlig förändring av vår 
säkerhetspolitik, och därmed de strategier 
som kan vara aktuella och nu förskjuts 
arten och omfattningen av de hot som 
omfattas av säkerhetspolitiken.

 Den europeiska säkerhetsstrategin, 
ESS, vilken Sverige är delaktigt i, har i 
korthet följande mål för säkerhets- och 
försvarspolitiken:

möta aktuella hot (terrorism, sprid-• 
ning av massförstörelsevapen, re-
gionala konflikter, fallerande stater, 
organiserad brottslighet),
skapa säkerhet i närliggande om-• 
råden, samt
utveckla en internationell ordning • 
byggd på effektiv multilateralism.  

Med strategi menas i militära samman-
hang vanligen dels konsten, dels sättet 
att genomföra ett krig eller en konflikt 
(”konfliktstrategi”). Man kan även tala om 
strategier i sammanhang där det inte före-
ligger en akut konflikt. Man kan välja olika 
strategier för att nå politiska mål (”politisk 
strategi”). Vidare kan strategi betyda en 
plan i stort för att nå vissa mål, exempelvis 
resursuppbyggnad, materielanskaffning 
etc (”projektstrategi”).

Strategi handlar om att välja medel och 
tillvägagångssätt för att nå uppställt mål. 
Gränserna mellan strategier kan vara fly-
tande. Samma medel eller metoder kan av-
vändas för att nå mål i skilda sammanhang. 
Strategier är ofta hierarkiska. Det kan vara 
ett mål för en strategi att skapa medel för 
en överordnad strategi. 

Nu har alltså vår säkerhetspolitiska 
miljö ändrats på ett radikalt sätt. Risken för 
konventionellt storkrig anses inte aktuell 
under överskådlig framtid.  I stället har 
en rad nya hot och risker aktualiserats, 
såsom terrorism, internationell brottslig-
het, miljörisker etc. Vi tillhör EU och har 
avgivit en solidaritetsförklaring. Vi deltar i 
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Partnership for Peace, samövar flitigt med 
NATO och deltar i NATO-ledda internatio-
nella operationer. 

EU avser tillämpa en föregripande och 
förebyggande strategi, genomförd i långt-
gående samverkan och avsedd att skapa 
säkerhet hellre än att bekämpa hot. I mer 
konventionell strategisk bemärkelse kan 
detta anges vara att söka vinna tidig stra-
tegisk tid. Inom det maritima området har 
dock EU:s samarbetssträvanden ännu inte 
givit nämnvärda resultat och en gemensam 
maritim strategi för hela unionen är ännu 
bara i sin linda. 

En förnyelse av den svenska strategin 
är därför motiverad och den bör grundas 
på vår försvarspolitiska inriktning, som i 
försvarspropositionen anges till att:

• hävda Sveriges suveränitet, värna su-
veräna rättigheter och nationella intres-
sen.

• förebygga och hantera konflikter och 
krig, samt

• skydda samhället och dess funktionalitet 
i form av stöd till civila myndigheter. 

Inom det maritima området förtjänar 
det därutöver att påminnas om att det 
på 1960-talet bestämdes att det som då 
kallades för ”sjöfartsskydd” skulle lösas 
med ”andra medel än militära”. Riktigt 
vad detta skulle innebära förklarades 
aldrig fullt ut. Grundorsaken var troligen 
att nybyggnad av eskort-/ubåtsjaktfartyg 

inte rymdes inom ramen för marinens 
anslag enligt den s k fördelningsnyckeln.  
Idag får termen ”sjöfartsskydd” en annan 
innebörd och bör snarare uppfattas som 
en del av skyddet av samhället och dess 
funktionalitet enligt den försvarspolitiska 
målsättningen.

Inom ramen för våra nationella och in-
ternationella åtaganden återfinns också de 
folkrättsregler som anges i FN:s Havsrätts-
konvention1 och som Sverige ratificerade 
2000. Många av de regler som där finns 
angivna saknar ännu tillämpningsbestäm-
melser för det svenska försvaret i bredaste 
bemärkelse. Hur ska vi till exempel förfara, 
och med vilka resurser, för att kunna vidta 
”effektiva åtgärder för att förhindra och 
bestraffa transport av slavar” (Art 99) el-
ler för att ”bekämpa sjöröveri på det fria 
havet” (Art 100)?  Dessa två exempel på 
terroristliknande verksamheter anges här 
särskilt, för de ansågs väl tidigare mest ha 
ett historiskt intresse, men de har nyligen 
genom händelsernas gång fått förnyad 
aktualitet.

Vårt maritima läge
Sveriges välstånd och säkerhet är bero-
ende av havet och den verksamhet som 
bedrivs på havet – handel, fiske, annan 
resursutvinning, och samtidigt ger det 
omgivande havet oss en form av skydd. 
Globalisering och miljökrav kommer att 
medföra att en ökande del av landets han-
del går över havet och även utnyttjandet 

1  SÖ 2000:1
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av det fria havet är reglerat genom FN:s 
havsrättskonvention. Resurser i samt på 
och under det fria havets botten – utanför 
nationell jurisdiktion d v s utanför den 
ekonomiska zonen – utgör mänsklighetens 
gemensamma arv och måste skyddas mot 
olaga exploatering, vilket ligger i Sveriges 
intresse att bidra till.

Terrorism, piratverksamhet, människo-
handel, illegal invandring, smuggling av 
bl a sprit, tobak och narkotika utgör hot 
mot landets välstånd, lugn ordning och 
säkerhet och utgör en betydande del av de 
hot som EU:s säkerhetsstrategi avser att 
skydda samhället mot. 

Det nya sjöfartsskyddet måste därför 
kunna indikera och upptäcka brott mot 
folkrätten eller mot svensk lag så att behö-
riga insatser kan göras mot terroristattacker 
eller mot fartyg som felar eller bryter mot 
bestämmelserna. I vissa fall måste vi kan-
ske på ett tydligt sätt bevaka – eskortera 
– och kontrollera fartygsrörelser på ett 
förebyggande sätt, så att terroristattacker 
kan undvikas, men också så att t ex miljö-
brott inte begås.

Den ökande ryska oljeexporten och en 
planerad gasledning genom Östersjön 
kräver ökad sjöövervakning och hög 
beredskap för olika slag av sjöfartsskydd 
och miljöskyddsinsatser. Om något oro-
ande uppmärksammas eller observeras så 
måste insats kunna ske. Våra skyldigheter 
även i detta avseende framgår av Havs-

rättskonventionen del VI och del XIII. 
Detta berör både Kustbevakningen och 
Försvarsmakten och kanske även Sjöfarts-
verket. Det förhållandet att man på politisk 
nivå angivit att de civila myndigheterna 
ska ha ansvaret för skyddet på det svenska 
territoriet och de militära styrkorna ska 
verka utomlands bör i belysningen av den 
gällande havsrätten nog omformuleras nå-
got, för folkrätten ställer ju krav på insatser 
med örlogsfartyg redan i fred och även på 
det egna sjöterritoriet.2 

Östersjöns brackvatten är en unik miljö. 
Skeppsmaskar trivs inte här. Havets botten 
innehåller, förutom säkerhetshotande gamla 
minor, dumpad ammunition och annat bråte, 
relativt intakta vrak med orörd last från ti-
digt 1600-tal och tidigare. De utgör ett unikt 
kulturarv som måste skyddas och bevaras. 
Dagens teknik för bärgning och konserve-
ring medger inte att alla dessa fartyg bärgas. 
De måste lämnas oförstörda och oplundrade 
till dess kommande generationer av mari-
narkeologer, kanske med ny teknik, kan ta 
hand om dem. Strategin ska garantera att 
även detta blir möjligt och att vrakplundrare 
hindras i sin verksamhet. På svenskt terri-
torialhav och inom vår ekonomiska zon är 
detta den svenska statens ansvar.

Målet för våra säkerhetssträvanden är att 
hävda Sveriges suveränitet samt att värna 
våra suveräna rättigheter och nationella 
intressen i övrigt.

Försvarsmakten är den aktör som till-

2  Jfr förordning 2002:375 med flera
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sammans med andra myndigheter och 
organisationer ska hävda Sveriges terri-
toriella integritet genom att upptäcka och 
avvisa kränkningar samt värna svenska 
suveräna intressen utanför svenskt territo-
rium i enlighet med internationell rätt, t ex 
över naturtillgångar i den ekonomiska zo-
nen samt vår rätt att utnyttja det fria havet 
för transporter av varor och tjänster.

Sverige har historiskt sett inte alltid haft 
förmåga att leva upp till dessa krav. Tidi-
gare fanns dock inte några gemensamma 
säkerhetspolitiska mål på det sätt som det 
gör idag. En svensk maritim strategi ska 
bidra till målen för svensk säkerhet som 
uppsatts av riksdagen ”…värna befolk-
ningens liv och hälsa, värna samhällets 
funktionalitet och värna vår förmåga att 
upprätthålla… demokrati, rättssäkerhet 
och mänskliga fri- och rättigheter.”

Säkerhet skapas i en globaliserad värld 
internationellt också genom ömsesidig för-
ståelse mellan stater och nationellt mellan 
olika delar av de maritima funktionerna. 
Samverkan över gränserna och mellan 
olika organisationer inom landet, centralt, 
regionalt och lokalt är nödvändigt för att 
ge bästa effekt och därmed högsta grad 
av säkerhet.

Hot och risker
Landterritoriet kan hotas av miljöförstör-
ing, terrorism, illegal invandring, olika 
slag av organiserad brottslighet, såsom 

smuggling av narkotika, alkohol, tobak 
och människor. Detta är väl känt hos all-
mänheten genom media och debatter, men 
sjöterritoriet kan utsättas för motsvarande 
hot. Härutöver kan brott mot internationell 
rätt (allmän folkrätt, havsrätt och sjörätt) 
ske. Egna och främmande fartyg kan hotas/
angripas och ska skyddas. Piratkapningen 
av Arctic Sea i Gotska Sjön nyligen il-
lustrerar tydligt att vårt sjöövervaknings-
system inte är tillräckligt samordnat och 
effektivt. Våra skyldigheter att ingripa mot 
en sådan kränkning är reglerade i FN:s 
havsrättskonvention. Händelsen pekar på 
att den moderna havsrättens regler ännu 
inte har fogats in i våra regelverk. 

Inom hela oss omgivande hav, sjö-
territoriet, ekonomiska zonen och fiskezo-
nen kan kablar (tele, el), gas- och oljeled-
ningar, vindkraftverk, offshoreverksamhet, 
fiske och sjötrafik, hotas. Miljön kan hotas 
genom dumpning, läckage m m. Fisket kan 
hotas av såväl utfiskning som olaga fiske 
(överskridna kvoter). Inom hela området 
ska fiskare och annan sjötrafik kunna 
skyddas. Mycket av detta finns beskrivet i 
propositionen om en sammanhållen svensk 
havspolitik, där dock den förebyggande 
övervakningen och närvaron inte alls 
berörs, vilket måste betecknas som en 
betydande brist.3

Sjöolyckor ställer krav på en väl sam-
ordnad och samövad sjöräddning, bärgning 
och miljöräddningstjänst.

3  Prop 2008/09:170
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Sjöfart internationell och i vårt närom-
råde kräver att sjöfartsleder och hamnar 
för vår export och import hållas öppna. 
Den marina miljön måste övervakas och 
skyddas mot ett antal olika hot.

Hamnsäkerhet.   Ekonomisk utveckling 
är beroende av fri handel, säkra sjövä-
gar och säkra hamnar. Sverige är starkt 
beroende av en säker import och export. 
Blockad, störning eller stängning av större 
svenska hamnar skulle få ekonomiska 
och andra samhälleliga konsekvenser. I 
dagens pressade ekonomiska situation är 
tillgången till fri handel och öppna hamnar 
av större betydelse än någonsin. Hoten 
kan utgöras av självmordsbombare i båtar 
lastade med sprängmedel – eller i enskilda 
containrar –  minor, miniubåtar eller dy-
kare. Hamnarna måste också skyddas mot 
angrepp från landsidan. Beredskapen är 
på många platser tunn. Branden ombord 
på kryssningsfartyget Zenith i Stockholms 
frihamn i augusti 2009 kan vara ett exem-
pel på detta, då det saknades brandbåtar 
vid olyckstillfället.

Militära hot eller terroristhot mot oss 
och/eller grannländer i form av blockad, in-
cidenter, sabotage och krig ska avskräckas 
genom ständig övervakning av oss omgi-
vande havsområden och så långt möjligt en 
ständig närvaro av anpassade maktmedel 
så att vi har en tydlig handlingsfrihet att 
bistå enligt solidaritetsdeklarationen. 

Underrättelsetjänst
Globalisering, internationell verksamhet 
och ökade miljökrav ändrar inriktningen 

av underrättelsebehoven samtidigt som nya 
behov tillkommer. Det måste mötas genom 
ökat informationsutbyte och samordning 
inom den maritima sektorn. Kraven på 
sekretess av olika slag måste samtidigt 
tillgodoses.

Havsövervakning
De globala flödena av varor och människor 
samt miljöhoten ställer krav på ständig 
uppföljning och ökad detaljeringsgrad. Ett 
samordnat informationsutbyte inom och 
mellan stater är nödvändigt för att kunna 
följa all sjötrafik. I ett nätverk med berörda 
statliga myndigheter, hamnar och civila 
aktörer, såsom rederier, mäklare och spe-
ditörer kan fartyg och laster ner till enskild 
container följas från lastning till lossning. 
Det möjliggör kontroll av farliga laster 
och utsläpp samt försvårar smuggling och 
terrordåd. Detta skulle underlättas om 
Sverige, liksom flera av våra grannstater, 
inrättade en tilläggszon.

Övervakning av sjöterritoriet och den 
ekonomiska zonen åvilar Sverige som 
strandstat. Härvid måste även militär 
verksamhet följas och kunna särskiljas från 
civil, såsom kontroll av fiske, uppföljning 
av fritidsbåtstrafik och sjöräddning. I den 
nationella sjöövervakningen ingår även 
uppföljning av viss flygverksamhet, t ex 
helikoptrar.

Sjöövervakningen organiseras och in-
formationsutbyte sker enligt bestämmelser 
formade internationellt, inom EU, bilate-
rala överenskommelser mellan Sverige och 
andra länder samt efter nationella beslut. 
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Från effektivitetssynpunkt är gemensamma 
organisationer att föredra framför samver-
kande organ. Fartygs positioneringssystem 
tillsammans med övervakningssystem på 
och under ytan utgör grunden för uppfölj-
ningen. Till dessa kopplas olika databaser 
beroende på de underrättelsebehov som 
finns. I större importhamnar ställs särskilda 
krav på kontroll av farleder och övervakning 
av omlastningsplatser. Periodvis eller vid 
speciella situationer kan sjöövervakningen 
utökas med hjälp av mark-, fartygs-, flyg- 
och satellitspaning. En integrerad maritim 
övervakning är också en av det svenska 
ordförandeskapets prioriteringar.

Militär underrättelseinhämtning
Marinstridskrafterna har särskilda under-
rättelsebehov för att kunna lösa sina upp-
gifter nationellt och internationellt. Härvid 
måste en kraftsamling ske till den taktiska 
nivån. Erfarenheterna från det kalla kriget 
visar att den operativa och strategiska 
nivån tillsammans med sjöövervakningen 
tog ett oproportionerligt stort utrymme. 
När den militära hotnivån minskar yt-
terligare, finns en överhängande risk att 
underrättelsebehoven för att utveckla 
marinstridskrafterna och för att kunna göra 
taktikanpassningar negligeras. I interna-
tionella operationer tillgodoses behoven 
genom multilateralt underrättelseutbyte. I 
övrigt kan vissa svenska nationella behov 
tillgodoses genom bilateralt samarbete 
med andra länder under förutsättning att vi 
har exklusiv information att byta med. 

Ett särskilt eftersatt område är den 

tek niska underrättelsetjänsten. Organisa-
tionsstrukturen med från Försvarsmakten 
fristående FRA, FMV och FOI samt att 
dagens svenska stridskrafter aldrig varit i 
strid är kanske en förklaring. Erfarenheter 
från länder som Storbritannien och Israel 
bör studeras för att ge lämplig framtida 
inriktning. Eftersom stridskrafternas över-
levnad i en konflikt ökar dramatiskt med en 
väl fungerande teknisk underrättelsetjänst 
bör detta område prioriteras. Även den 
minskande numerären av marinstridskrafter 
talar för detta.

Spaning
Marinstridskrafterna är mycket lämpliga 
för olika typer av spaningsinsatser. De kan 
legalt uppträda nära främmande territorier, 
de har lång uthållighet och de har en hög 
teknisk nivå. Dold spaning med exempel-
vis ubåtar kan ge information som annars 
inte skulle kunna inhämtas. Spaning med 
marinstridskrafter kan göras för att till-
godose underrättelsebehov på strategisk, 
operativ och taktisk nivå.

I samband med marina operationer kan 
spaningsinsatser över hela eller delar av 
havsområden göras för att höja övervak-
ningsnivån eller för att klarlägga läget. 
Härvid kan förutom information från sjöö-
vervakningen även användas signalspa-
ning, flygspaning och fartygsspaning. Heli-
koptrar, sonarbojar, UAV:er, truppspaning 
m m kan komplettera underrättelsebilden. 
På motsvarande sätt kan spaningsinsatser 
göras vid t ex sjöräddningsuppdrag.
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Uppgifter

Territoriet ska hävdas genom att
förebygga regionala och lokala kon-• 
flikter genom en så långt möjligt 
ständig övervakning och närvaro till 
sjöss
vara beredda att svara på hot och ge • 
ansvariga politiker möjlighet att välja 
handlingslinje. Maritima styrkor kan 
avskräcka en eventuell ”angripare” 
från att agera och samtidigt visa våra 
grannländer att vi är beredda att stödja 
dem.
övervaka och vara ständigt närva-• 
rande för att värna våra suveräna 
rättigheter.

Jämför med regeringens Prop 2008/09:140 
s 36-37.

Illegal verksamhet ska försvåras och 
så långt möjligt försvåras genom en ma-
ritim närvaro. Maritima resurser ska visa 
sådan styrka att de avskräcker från illegal 
verksamhet.

Miljön skyddas genom en väl genomförd 
sjöfartskontroll och genom en hög bered-
skap hos enheter avsedda för miljöskydd, 
en god underrättelsetjänst och samverkan 
mellan berörda maritima myndigheter och 
deras motsvarigheter i våra grannländer 
om och när någon form av miljökatastrof 
inträffar. Ökade krav måste ställas på tra-
fikseparation, dubbelbottnar samt förbud 
mot tankrengöring, vilket kan bidra till att 
bevara Östersjöns unika miljö. Samtidigt 
måste en maritim närvaro kunna byggas 

upp för att avskräcka från miljöbrott av 
olika slag. 

Sjötrafik och fiske i vårt närområde samt 
installationer på svensk kontinentalsockel 
ska övervakas och skyddas.

Möjligheten att röra sig fritt till sjöss 
är en nödvändighet för en sjönation som 
Sverige, som är i stort beroende av export 
och import över havet för landets välstånd. 
Mycket kan hota våra möjligheter att utöva 
sjökontroll, bl a närvaro av främmande 
nationers ubåtar i vårt närområde. Om 
våra viktigare sjövägar blockeras måste vi 
dessutom troligen samverka med vänligt 
sinnade nationer för att åter kunna öppna 
våra handelsvägar.

Säkerhet till sjöss är en nödvändighet 
för att möta fredstida hot som piratverk-
samhet, terrorism, smuggling av tobak, 
narkotika, sprit, vapen och annan illegal 
verksamhet. Incidenten med Arctic Sea i 
juli 2009 pekar på ett antal svagheter, som 
måste elimineras.

Våra maritima styrkor ska tillämpa 
internationell sjö- och havsrätt. Vi ska 
medverka i och stödja internationella 
insatser inom ramen för våra åtaganden 
inom internationella organisationer och 
enskilt inom ramen för vårt bistånd till 
andra länder. Maritima styrkor har unik 
förmåga till detta. Inom alla områden på 
alla nivåer måste vi därför förbättra vår 
förmåga till integrerad planläggning och 
integrerad verksamhet.

Medel
Flottans fartyg – övervattensfartyg och 
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ubåtar – är för få för att utöva en godtagbar 
närvaro till sjöss i vårt närområde. Far-
tygens fart och flexibilitet gör dem dock 
lämpliga för ingripande. Fartygen ska ha 
förmåga till strid på alla nivåer. Fartygs-
beståndet idag är dock inte utformat med 
avseende på internationella uppgifter. 
Inriktningen bör vara ett ökat antal fartyg 
med god sjöduglighet, uthållighet samt 
utrustade och utbildade för samverkan 
nationellt och internationellt samt kunna 
stödja civila resurser kontinuerligt.

Försvarsmaktens helikoptrar är väl 
lämpade för havsövervakning.4 

Amfibiestridskrafter är väl lämpade för 
insatser i skärgårdar, kustnära, i hamnar 
och deltaområden vid internationella in-
satser. Båtbeståndet är också lämpligt för 
kustbevaknings- och polisinsatser varför 
samproduktion eller utlåning kan ske.

Kustbevakningen har ett fartygs- och 
båtbestånd som är avpassat för uppgifterna 
inom miljöskydd, fiskeövervakning och 
alla typer av brottsbekämpning till sjöss. 
Också här är antalet enheter alltför litet.

I ofred eller som en selektiv beredskaps-
höjande åtgärd kan fartygen förses med 
enklare beväpning och inordnas för att delta 
vid insats mot kränkningar av sjöterritoriet.5 
Kustbevakningens flyg är idag världsle-
dande vad avser civil havsövervakning.

Sjöfartsverket disponerar enheter för 
isbrytning som väl lämpar sig även för 

uppgifter som normalt inte ligger inom 
Sjöfartsverkets ansvarsområde. Sjömät-
ningsverksamheten tycks ha avklingat 
till ett minimum, vilket kan förorsaka 
svårigheter, om minröjning i omätta vatten 
ska kunna bli en del av den internationella 
verksamheten.

Kommunala och privata resurser finns 
för brandförsvar, hamnbevakning, bogse-
ring, bärgning m fl uppgifter. Dessa enheter 
kan delta i lösandet av uppgifter som de 
primärt inte är avsedda för.

Ett mycket stort antal privata båtar finns 
som är väl lämpade för bevakning och 
sjöövervakning. Dessa kan i vissa lägen 
rekvireras för de maritima organisatio-
nernas behov.

Frågeställningar
Resursbrist finns i stort sett inom alla områ-
den. Man bör särskilt notera, att oförmåga 
att ingripa mot kränkningar inom vårt sjöter-
ritorium av omvärlden torde betraktas som 
subjektiv oförmåga med hänsyn till Sveri-
ges ekonomiska och tekniska möjligheter. 
Därmed kan det i sig utgöra ett folkrätts-
brott. En ökad samordning av verksamheten 
regionalt och lokalt kan dock vara ett sätt 
att förbättra situationen.

Resursbristen är inte bara kvantitativ. 
Det torde även krävas mera uthålliga fartyg 
bättre anpassade för fortsatta internatio-
nella insatser.

4  För närvarande saknas dock denna resurs, som planeras  vara tillgänglig först 2020!
5  Försvarsmakten har åtminstone sedan 1982 också uppgiften att utbilda kustbevakningens personal i 

”krigsuppgifter” (bl a SFS 1994:710)
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Högre beredskap kan vara ett annat sätt 
att minska tiden för ingripande, men med 
hänsyn till det ringa antalet kölar som är 
lämpade att ingripa till sjöss torde detta 
med hänsyn till personalen vara en svår-
framkomlig väg. Den ökande transporten 
av olja genom Östersjön kräver samtidigt 
en ökad övervakning och kontroll, vilket 
innebär krav på närvaro till sjöss.

Ledning och samordning
Dagens ledningsstruktur är ett arv från 
kalla-kriget-perioden. De maritima resur-
serna leds delvis irrationellt av ett antal 
självständiga myndigheter som dessvärre 
erfarenhetsmässigt har svårt att samverka 
med varandra.

Strukturen bygger på en fackmässig 
uppdelning mellan militära, polisiära/fi-
nansiella och nautiska verksamheter. 
Dagens förändrade situation medför att 
denna indelning inte längre framstår som 
den mest effektiva. En ny ledningsstruktur 
behövs, inte minst för att underlätta sam-
verkan, såväl regionalt, som inom EU vid 
internationella insatser.

Detta torde kräva omfattande radikala 
förändringar. En väg vore att organisera 
våra maritima resurser i en civil och en mi-
litär del, eller göra en geografisk ansvars-
fördelning utanför respektive innanför 
territorialhavsgränsen. Flera organisations-
modeller är dock tänkbara. Ett exempel är 
USA, med en uppdelning mellan å ena si-
dan en kustnära verksamhet (övervakning, 
sjösäkerhet, farledsansvar, tullbevakning 
etc) och å andra sidan militär verksamhet 

till havs och internationellt, även om detta 
inte alls är renodlat då operationer till sjöss 
ska genomföras.

Kanske skulle marinen vara ett förband 
direkt under ÖB för att samordna och 
leda all maritim verksamhet och därmed 
en tydlig organisationsenhet som alla 
nationellt och internationellt skulle kunna 
vända sig till. 

De nationella svårigheterna att sam-
verka finns angivna redan i förra årets ÅR 
och gäller ännu idag. Sjöbevakning och 
sjötrafikuppföljning är kanske en nyckel-
fråga. Där har Kustbevakningen ålagts ett 
nationellt samordningsansvar på den civila 
sidan medan Försvarsmakten har ett sys-
tem (SUCFIS) tillsammans med Finland. 
Flera andra länder i regionen har inbjudits 
och deltar nu i samarbetet som nu kallas 
SUCBAS (Sea Surveillance Co-operation 
Baltic Sea)

Samordningen inom EU håller på att för-
bättras genom utformningen av en gemen-
sam maritim EU-strategi för samordning av 
sjöövervakning och sjötrafikövervakning. 
Ett integrerat övervaknings- och delgiv-
ningssystem måste därför skapas i Sverige 
och tillsammans med våra grannstater. 
Arbete med detta måste påskyndas.  

Vi bör också fullfölja en förbättrad infor-
mation till allmänheten i maritima frågor. 
Inom detta område borde en samverkan ske 
även med Redarföreningen. Ett förbättrat 
informations- och PR-system behövs 
nationellt och samordnat. Integration får 
här kanske en helt ny innebörd! Verksam-
heten i Adenbukten utgör exempel på en 
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integrerad maritim operation. Sjömän, 
kustbevakare och amfibiesoldater kommer 
att ingå i integrerade förband, ”paketstyr-
kor”, sammansatta med hänsyn till varje 
enskild uppgift.

Försvar av Sverige, främst mot terrorist-
attacker i olika tänkbara scenarier, är i den 
nu aktuella hotsituationen det mest påtag-
liga exemplet på behovet av ökad integre-
ring. Tillgängliga resurser måste användas 
rationellt och ”dubbelarbete” undvikas. 
Planläggning av integrerade insatser måste 
ske på alla nivåer – centralt, regionalt och 
lokalt.

Att framgångsrikt genomföra/tillämpa 
en ny maritim strategi kräver flexibilitet, 
anpassning och enighet om vilka ansträng-
ningar som krävs att möta utmaningar och 
möjligheter i framtiden. Strategin måste 
testas och utvecklas genom försöksverk-
samhet, övningar, spel och vi måste få 
fortlöpande operativa erfarenheter vid 
periodiska övningar.

Internationell samordning är ett problem. 
En gemensam maritim strategi för hela EU 
bör vara en målsättning och är i vardande. 
Ett första steg skulle kunna vara att skapa 
ett europeiskt nätverk för att utbyta informa-
tion inom det maritima området och att i ett 
andra steg formulera en gemensam maritim 
strategi för EU. Europas marinchefer, 
CHEN, har här en viktig uppgift.

Samordningen inom EU måste förbättras 
genom utformningen av en gemensam 
maritim EU-strategi för samordning av 
sjöövervakning och sjötrafikövervakning. 
Ett integrerat övervaknings- och delgiv-

ningssystem måste skapas. Arbete med 
detta måste påskyndas.

Den förändrade verksamhetsinriktningen 
kräver förnyad utbildning av personal inom 
de maritima organisationerna. Gemensam-
ma övningar behövs för att ge personalen 
ökad kunskap om de olika organisationernas 
förmågor och verksamhet. Växeltjänstgö-
ring bör ökas i omfattning. Reservofficers-
utbildning bör breddas till ökad kunskap 
om alla maritima organisationers uppgif-
ter. Förutvarande korttidsanställda inom 
marinen kanske kan erbjudas en fortsatt 
maritim karriär inom andra organisationer 
och vice versa?

Samverkansövningar med maritima 
organisationer i våra grannländer bör ske 
kontinuerligt.

Utbildning nationellt och internationellt 
samt deltagande i internationella övningar 
och skarpa insatser erfordras för att ge 
chefer på alla områden ökade möjligheter 
att integrera vår egen verksamhet.

Vår säkerhetspolitik och aktuella strategi 
och verksamhet måste ha medborgarnas 
stöd. Det är viktigt att strategin och re-
sursbehoven för att fullfölja den nationella 
handlingslinjen förklaras för allmänheten 
genom ett förbättrat informationssystem.

Sammanfattning
Den internationella politiska och ekono-
miska situationen har förändrats drastiskt 
efter det kalla krigets slut. Det övergri-
pande hotet om ett storkrig har ersatts av 
ett spektrum av säkerhetshot, både till art 
och till geografisk spridning.
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Dagens säkerhetssträvanden bygger på 
ökande internationell samverkan, både re-
gionalt (Östersjöregionen, EU, NATO) och 
globalt (FN). Målet är att skapa säkerhet 
hellre än att behöva bekämpa hot.

Svensk säkerhetspolitiks mål förblir 
tämligen oförändrade, men de föränd-
rade hoten och den ökande internationella 
samverkan motiverar en förändring och 
förnyelse av vår strategi.

Detta gäller inte minst på det maritima 
området. Havens betydelse och deras möj-
lighet att förmedla maritima förmågor, har 
inte minskat och bör inte glömmas bort, 
särskilt inte nu när vi förhoppningsvis står 
inför ett skifte i den svenska nationella 
strategin. Tvärtom har havens betydelse 
ökat i vår internationaliserade värld. Det 
är viktigt att även vi i Sverige förstår 
detta. Bortser vi från detta kommer vi 
snart att förlora de maritima förmågorna 
till andra aktörer på den internationella 
marknaden.

Innehållet i vår maritima strategi är till 
sin art föga problematisk. För en trans-
portmässigt insulär stat som Sverige är det 
angeläget att hävda havets frihet och säker-
het och att skydda våra intressen till sjöss. 
I vilken mån strategins mål kan uppnås, 
blir beroende av tillgängliga resurser och 
dessas utnyttjande. 

En inventering visar ett antal problem-
områden, som kräver åtgärder:

våra resurser är otillräckliga, både till • 
antal och med avseende på enheternas 
kapacitet.

vår maritima organisation är mogen • 
för en genomgripande omstöpning. 
ledning, underrättelsetjänst och sam-• 
ordning behöver effektiviseras.
den internationella samordnings-• 
strukturen finns, men kan vidareut-
vecklas.
nya uppgifter och förändrade verk-• 
samhetsformer motiverar förnyad och 
vidgad utbildning, som bör samordnas 
inom den maritima sfären.
allmänhetens stöd för vår strategi • 
måste utvecklas genom ett ökat infor-
mationsflöde.
den gällande havsrätten måste inarbe-• 
tas i våra regelverk.
försvarets uppgifter inom havspoliti-• 
ken bör utarbetas.

I dagens värld finns det anledning att göra 
en parafras på en gammal strategisk maxim 
om hur man kan skydda sina nationella 
intressen och uppnå sina mål:

Fred är en förlängning av krig fast med 
andra medel. 

Samtidigt har havsrätten fått en förnyad 
aktualitet. Haven kan förse stater med 
unika tillgångar samtidigt som de kan 
utgöra en miljö för olika typer av ho-
tande relationer – mellan stater och mellan 
dessa och andra intressegrupper. Det är i 
dagsläget inte klart hur dessa motstridiga 
betydelser kommer att fungera och det 
funderas nu på många håll i världen om 
hur man ska bygga upp sina förmågor för 
att kunna möta dessa, delvis nya, problem. 
Det handlar inte enbart om vilka fartyg, 
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som kan tänkas behövas för framtiden. Det 
handlar i vårt fall också om hur den statliga 
maritima verksamheten ska samordnas 
och ledas.

I princip kan vi välja mellan två huvud-
alternativ

En ”Försvarsmaktsmodell”, där alla • 
maritima myndigheter sammanförs i 
en övergripande myndighet
En modell baserad på samverkan mel-• 
lan självständiga myndigheter

Traditionell maritim strategi har i mycket 
handlat om marina frågor i och kring kon-
flikter eller krig. Nu ska vi i stället bygga 
säkerhet – inte minst för vår sjöburna 
försörjning – och då måste vi inlednings-
vis inse att vi är beroende av att sjöfarten 
fungerar ostört redan idag och under fred-
liga förhållanden. Hoten idag kommer i 
första hand inte från andra stater utan från 

andra säkerhetshotande sammanslutningar 
och det ska vi redan nu motverka genom 
övervakning, närvaro, ingripanden och 
ultimativt genom fysisk bekämpning. 
Den klassiska marina strategin och dess 
begreppsvärld finns redan tillgänglig och 
vi ska nu – eventuellt tillsammans med 
andra stater – kunna utöva en ny typ av 
sjöherravälde genom 

maritim diplomati och förmåga• 
att bygga upp och underhålla sjövä-• 
gar
maritim närvaro• 
maritim kontroll • 
att förhindra en motståndare från att • 
utnyttja haven
nautisk avskräckning• 

Författarna är båda kommendörer av 1.gr 
och ledmöter av KKrVA.


