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Svensk-finsk samverkan för maritim säkerhet i Östersjön 

 

Globalisering, digitalisering och miljöförstöring är faktorer som bidragit till dagens komplexa 

säkerhetssituation, i synnerhet på den maritima arenan. Forskning inom maritim säkerhet pekar 

entydigt på att nyckeln till framgång är samverkan mellan alla aktörer, såväl civila som militära. 

Sverige och Finlands försörjning är beroende av säkra sjötransporter varför maritim säkerhet i 

Östersjön är viktig för ländernas utveckling. Sverige och Finlands fördjupade militära samarbete har 

varit fokus för flera studier men förutsättningarna för myndighetssamverkan i det bredare 

perspektivet maritim säkerhet har inte studerats i samma omfattning.  

Denna studie undersöker genom kvalitativ textanalys hur de båda länderna ser på 

myndighetssamverkan och vilka förutsättningar som finns för samverkan i kontexten maritim 

säkerhet. Analysen genomförs med stöd av teorier kring samverkan – hur begreppet tolkas och vilka 

faktorer som påverkar effektiv samverkan mellan myndigheter. 

Slutsatsen är att det finns stora likheter i hur de båda länderna organiserar sig inom det maritima 

området och förutsättningarna för samverkan är goda ur ett organisatoriskt perspektiv. Det finns 

dock kulturella skillnader mellan de olika myndigheterna vilka behöver beaktas. 

I båda länderna finns sedan tidigare flera etablerade samverkansnätverk vilka kan användas för att 

utveckla ett fördjupat samarbetet inom maritim säkerhet, ett område där båda länderna redan har 

kommit långt. Utifrån aktuell forskning krävs dock ännu mer ifråga om myndighetssamverkan och 

politisk vilja. Denna uppsats visar att förutsättningarna för detta finns. 
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1 Inledning 

Do not take cooperation between authorities for granted – it is after all a 

human activity. (Ödlund, 2010, s. 105) 

Att integrera civila och militära komponenter i gemensamma insatser är en utmaning. Olika 

kulturer, mål och roller skapar friktioner vilket ställer krav på hur dessa komponenter 

organiseras. Framgångsrik samverkan är beroende av såväl yttre organisatoriska förutsättningar 

som en friktionsfri social interaktion. I detta sammanhang är förberedelser för samverkan 

centralt (Ödlund, 2010).  

Sverige och Finland undertecknade i maj 2014 en handlingsplan för fördjupat 

försvarssamarbete. Målet med försvarssamarbetet är att möjliggöra gemensamt operativt 

agerande syftande till att ”stärka Sveriges och Finlands nationella försvar och ländernas 

förmåga att agera tillsammans vilket förstärker säkerheten i Östersjöområdet” 

(Regeringskansliet, 2016). 

Som en följd av den gemensamt tecknade handlingsplanen togs 2015 ytterligare steg på ett 

sedan flera år långt marint samarbete länderna emellan, genom arbetet med att skapa en 

gemensam sjöstyrka, Swedish-Finish Naval Taskgroup, SFNTG. Målet är att 2023 nå full 

operativ kapacitet och under hösten 2017 nåddes initial förmåga omfattande bland annat 

förmåga till gemensamma sjöövervakningsoperationer. 

Nittio procent av den internationella handeln transporteras på köl och en lika stor del av Sverige 

och Finlands import och export är beroende av sjöfarten (Sjöfartsverket, 2017b) 

(Liikennevirasto (Trafikverket), 2018). Genom globaliseringen och samhällen som bygger 

mycket av sin handel på just-in-time har behovet av säker sjöfart aldrig varit större. Utöver 

nyttjande av havet som ett medel för transporter är våra samhällen beroende av havet genom 

fiske och råvaror så som olja och gas (Till, 2013, s. 282). Att dessa transporter och verksamheter 

kan genomföras i en säker miljö är därför nödvändigt för världens fortsatta utveckling 

(Europeiska kommissionen, 2014). Det samlade begreppet för denna säkerhet är Maritime 

Security, här översatt till Maritim Säkerhet.  

Det svensk-finska samarbetet är i första hand ett militärt samarbete, men omfattar även operativ 

planering och förberedelser för gemensamt användande av civila och militära resurser 

(Regeringskansliet, 2016).  
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EU fastslår i sin strategi för maritim säkerhet att civil-militärt samarbete är en förutsättning för 

framgång inom ramen för säkerhet i den maritima miljön (Europeiska kommissionen, 2014).  

1.1 Tidigare forskning 

Ämnesområdet maritim säkerhet är allomfattande och griper om såväl säkerhet i traditionell 

mening (t.ex. förebyggande av brott, gränskontroll, skydd mot terrorism), som säkerhet för den 

marina livsmiljön, att skydda våra hav från miljöförstöring och utarmning av dess resurser. 

Aktuell forskning inom området hanterar frågor i såväl globala som lokala perspektiv. En 

gemensam slutsats oavsett fokusområde och perspektiv är att framgångsfaktorn för att nå 

maritim säkerhet är behovet av samarbete och samverkan.  

Denna samverkan måste ske mellan aktörer på såväl global, nationell som enskild aktörs nivå 

(Till, 2013; Chapsos, 2015; Lundqvist, 2017). Budskapet är detsamma i olika policy-dokument 

utgivna av såväl Nato och EU som från enskilda nationer (NATO, 2011; Europeiska 

kommissionen, 2014). 

Goffrey Till (2013) utvecklar en teori kring maritim säkerhet i sin bok Seapower: A guide for 

the 21st Century. Tills teori och bok ses av vissa som ett referensverk i ämnet och citeras flitigt 

(Krause & Bruns, 2016; Lundqvist, 2017). Till framhäver vikten av samverkan mellan 

myndigheter som en absolut nödvändighet för att upprätthålla a good order at sea, och att nå 

framgång inom maritim säkerhet.  

Denna samverkan föreslås ske inom tre definierade områden: gemensamma lägesbilder och 

situationsförståelse (awareness), effektiv politik samt integrerad ledning. Med det senare avses 

en integration mellan civila och militära myndigheter. Till menar på att de marina 

myndigheterna behöver tänka, tala, planera och verka tillsammans för att nå framgång. Endast 

ett holistiskt – allomfattande maritimt perspektiv kan komma åt komplexiteten i de utmaningar 

som maritim säkerhet innebär. Olika länder har olika legala och organisatoriska lösningar för 

hantering av komplexiteten inom den maritima arenan. Det är därför av vikt, inte minst för de 

militära myndigheterna, att klargöra mandatfördelning och ledningsförhållanden så att resurser 

används så effektivt som möjligt (Till, 2013, s. 316). 
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Komplexiteten inom maritim säkerhet är något som även andra forskare belyser. Den tyske 

amiralen och forskaren Lutz Feldt konstaterar att komplexiteten kan spåras till tre orsaker: 

övergången från industrisamhället till informationssamhället, globaliseringen och 

klimatförändringarna (Feldt, 2016, s. 24). Dessa orsaker bidrar till att hoten mot den maritima 

säkerheten idag är gränslösa och ingen nation kan ensam hantera dem. Handelssjöfarten står 

idag för majoriteten av all import och export och genom undervattenskablar går 90 % av all 

världens internettrafik. Även dagens kriminalitet och terrorism är gränslös och kräver 

gemensamma insatser från flera olika aktörer såväl nationellt som internationellt. Hot mot 

handel och turism, även långt bort från våra hemmafarvatten, gör att maritim säkerhet i ett 

globalt perspektiv har påverkan på vårt samhälle. Åtgärderna kräver därför en bredare ansats 

än tidigare, ”think globally – but act regionally and locally” (Feldt, 2016, ss. 15, 24).  

Samverkan mellan olika myndigheter och olika nationer är svårt och kräver olika insatser på 

olika platser beroende på kultur. Genom att enas kring gemensamma definitioner och 

förhållanden inom de maritima säkerhetsfrågorna, kan komplexitet hanteras (Feldt, 2016, s. 

19). De kulturella skillnaderna må vara ett hinder men kan även vara en styrka i lösandet av 

komplexa problem. Engagemang från olika myndigheter med olika syn på problemet kan leda 

till bättre lösningar. Det krävs dock en gemensam nomenklatur samt kunskap och förståelse för 

de kulturella olikheterna för att förebygga missförstånd (Wilson, 2016, s. 157). 

Det ryska hybridhotet i Östersjön belyses i artikeln Hybrid Maritime Warfare – Building Baltic 

resiliens (Schaub, Murphy, & Hoffman, 2017). Det ryska agerandet i Ukraina har visat på 

förmåga och vilja att destabilisera ett grannland och artikeln visar att sårbarhet för liknande 

agerande finns i Östersjöregionen. Genom civil-militär samverkan och whole-of-government 

insatser kan detta hot sannolikt med framgång mötas. Förutsättningarna finns men kräver ett 

större fokus och att någon nation tar ledarrollen (Schaub, Murphy, & Hoffman, 2017, s. 38). 

Stefan Lundqvist (2017) presenterar i sin nyligen publicerade avhandling forskning kring 

maritim säkerhet med fokus på staters maritima säkerhetsstrategier och dess utveckling. 

Lundqvist kommer till slutsatsen att genom det vidgade säkerhetsbegreppet drar staters 

marinstridskrafter nytta av ett ökat fokus på maritim säkerhet som koncept genom dess 

inneboende behov av militära maktmedel. Avhandlingen studerar bland annat Sverige och 

Finland och konstaterar att båda länderna följer EUs koncept för maritim säkerhet. Fokus på 

utveckling av den maritima näringen och skydd av havsmiljön har dominerat men som en följd 
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av de senaste årens försämrade säkerhetsläge i Östersjön har fokus förskjutits mot försvar och 

avskräckning, vilket är orsaken till det fördjupade försvarssamarbetet länderna emellan. 

Försvarssamarbetets målsättning omfattar dock en bred ansats avseende maritim säkerhet och 

båda länderna har identifierat behovet av en regional strategi för maritim säkerhet (Lundqvist, 

2017, s. 249). 

Sammantaget kan sägas att ämnet maritim säkerhet är väl studerat i tidsperspektivet efter 2001, 

dels som en följd av globaliseringen och de nya komplexa samhällsstrukturer som följt därav 

men även som en följd av ett nytt säkerhetspolitisk läge med ny ordning i stormaktspolitiken 

(Lundqvist, 2017). Inom forskningsområdet har problematiken i Sydkinesiska sjön en 

framträdande roll men även Medelhavet, Arktis och Östersjön är fokusområden (Lundqvist, 

2017; Moran & Russel, 2016; Schaub, Murphy, & Hoffman, 2017). Det kan dock konstateras 

en brist i forskningen med fokus på Sverige och Finland i ett perspektiv som betraktar 

förutsättningarna för myndighetssamverkan. Mot bakgrund att Sverige och Finland fördjupar 

sitt försvarssamarbete i syfte att öka säkerheten i Östersjöområdet, är det motiverat att studera 

detta samarbete närmare.     

1.2 Problemformulering och syfte 

Kulturella skillnader är både en styrka och ett hinder för effektivt samarbete. De kulturella 

olikheterna kan hanteras genom ett gemensamt språk och enande kring definitioner (Wilson, 

2016). På liknade sätt kan komplexiteten inom maritim säkerhet hanteras (Feldt, 2016). Med 

utgångspunkt i slutsatsen att samverkan är en viktig framgångsfaktor för maritim säkerhet och 

att såväl Sverige och Finland har visat sin avsikt att utöka och fördjupa samarbetet länderna 

emellan, är det intressant att vidare undersöka hur denna samverkan på bästa sätt bör ske. Hur 

ser de båda länderna på civil-militär myndighetssamverkan och vilka förutsättningar finns för 

effektiv myndighetssamverkan mellan Sverige och Finland och dess olika maritima 

myndigheter? 

Studien syftar till att undersöka styrkor och svagheter med de förutsättningar som finns 

avseende civil-militär myndighetssamverkan inom ramen för maritim säkerhet i Sverige och 

Finland.  
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1.2.1 Forskningsfrågor 

För att finna svaret på det övergripande forskningsproblemet används två forskningsfrågor för 

att fokusera undersökningen ytterligare. 

Hur ser förutsättningar ut för myndighetssamverkan inom ramen för maritim säkerhet i Sverige 

och Finland och mellan dem båda? 

Sverige och Finland har olika organisatoriska lösningar för den marina myndighetsutövningen. 

Genom att undersöka de båda ländernas likheter och olikheter kan potentiella styrkor och 

problemområden identifieras.  

Skiljer sig synen på samverkan avseende vilja, ambition och mål mellan Sverige och Finland 

och i så fall på vilket sätt? 

En fördel för välfungerande samarbete är samsyn på problem och centrala begrepp. Genom att 

undersöka om det föreligger en skillnad i synen på samverkans-begreppet och målsättningen 

med samverkan länderna emellan kan slutsatser dras om eventuella hinder för effektiv 

samverkan föreligger.  

1.3 Begreppsanvändning 

Under förarbetet med denna studie konstaterades att det finns en stor mängd begrepp inom 

ämnesområdet, både på svenska och engelska, där entydiga definitioner saknas. Det följande 

delkapitlet förklarar de centrala begrepp som förekommer i denna uppsats. 

Marin – Maritim 

Följande definitioner är hämtade ur den av Regeringen 2015 utgivna svenska maritima 

strategin, En svensk maritim strategi – för människor, jobb och miljö. Definitionerna 

överensstämmer i stort med andra förekommande definitioner. I strategin förklaras: 

Marin […] i betydelsen av något som härrör från hav eller sjö, exempelvis marina resurser.  

Maritim […] i betydelsen av något som förekommer vid havet eller som betingas av 

närheten till havet, exempelvis maritima verksamheter. I vissa delar inkluderas även 

verksamheter vid de större sjöarna. (Näringsdepartementet, 2015, s. 4) 

Ovan beskrivning av skillnaderna mellan begreppen motsvarar definitionsskillnaden mellan de 

engelska begreppen marine och maritime. 
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Maritime Security - Maritim Säkerhet 

Det saknas en entydig och gemensam definition av begreppet maritime security och begreppet 

har även utvecklats under årens lopp (Lundqvist, 2017). Begreppet kan ses omfatta både ett 

tillstånd och som en aktivitet för att nå eller bibehålla detta tillstånd. Det är viktigt att skilja på 

security och safety. På svenska översätts dessa ord båda till säkerhet vilket i sammanhanget kan 

skapa missförstånd. 

En definition föreslår att maritime security ska ses som bestående av safety och defence (Feldt, 

2016, s. 4). Safety är säkerhet i bemärkelsen sjösäkerhet d.v.s. säkerhetsutrustning för fartyg 

och personal, livflottar, flytvästar och annan nödutrustning. Till sjösäkerhet räknas även 

aktiviteter för att minska påverkan på miljö samt trafiksäkerhet till sjöss. Defence är en nations 

aktiviteter för att trygga dess medborgare och intressen (Feldt, 2016, s. 12). 

I denna uppsats ska maritime security förstås, i svensk översättning maritim säkerhet, både som 

ett tillstånd och en aktivitet samt som ett begrepp omfattande säkerhet i både förståelsen 

sjösäkerhet och försvar. 

Samverkan och Samordning 

Två vanligt förekommande begrepp med avseende på samarbete är samverkan och samordning. 

Trots att dessa begrepp är så vanligt förekommande råder stor skillnad i begreppens tolkning 

mellan olika aktörer. Skillnader finns mellan militära och civila tolkningar såväl som inom den 

offentliga förvaltningen och näringslivet. I denna uppsats tillämpas MSB, Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskaps, definition av begreppen samverkan och samordning. 

Definitionen är heltäckande och omfattar alla aspekter av civil-militär samverkan. Med detta 

perspektiv möter definitionen komplexiteten och bredden inom maritim säkerhet som ett 

tillstånd och aktivitet som spänner från fred till krig.  

Samverkan är den funktion som, genom att aktörer kommer överens, åstadkommer 

inriktning och samordning av tillgängliga resurser. 

Samordning är anpassning av aktiviteter och delmål så att tillgängliga resurser kommer till 

största möjliga nytta. Samordning är en effekt av ledning och/eller samverkan hos de 

resurser som hanterar samhällsstörningar. Samordning handlar om att aktörer inte ska vara 

i vägen för varandra, och hjälpa varandra där det går. (Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap (MSB), 2017, s. 20) 

En djupare presentation kring begreppen och dess olika tolkning och roll vid 

myndighetssamarbete redovisas i det följande teorikapitlet.  
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1.4 Disposition  

I detta inledande kapitel har en introduktion till ämnesområdet maritim säkerhet och dess 

inneboende komplexitet beskrivits. Mål och syfte med den föreliggande analysen har 

presenterats och i det följande kapitlet presenteras de vetenskapliga teorier som utgör ramverk 

och analysverktyg för uppsatsen. I metodkapitlet redovisas och diskuteras uppsatsens 

vetenskapsteoretiska utgångspunkt, metodval och valet av empiri och källmaterial. Kapitlet 

innehåller även en operationalisering av uppsatsens teori till ett för analysen användbart 

verktyg.  

Undersökningens analys och resultat presenteras i det fjärde kapitlet och följs av ett avslutande 

kapitel där resultatet diskuteras i förhållande till det rådande forskningsläget i ämnet. 

Undersökningen summeras med en reflektion över genomfört arbete och förslag till fortsatt 

forskning. 

 

Figur 1. Uppsatsens disposition (Författaren)  



Jonas Forsmark 2018-02-26  

HSU 16-18   

 

 

Sida 10 av 54 

2 Teori 

Den teoretiska utgångspunkten för denna uppsats är tudelad, en teori skapar kontexten i vilken 

uppsatsen rör sig och ett annat teoriområde utgör underlag för analysverktyget. Uppsatsen tar 

sin första utgångspunkt i den av Geoffrey Till konstruerade teorin för hur maritim säkerhet 

uppnås och bibehålls, ett tillstånd som Till benämner a good order at sea. Tills teori sätter 

ramarna för undersökningen och inriktar avgränsningen av det empiriska materialet. 

Uppsatsens frågeställningar fokuserar på förutsättningarna för maritim samverkan mellan 

Sverige och Finland. För att besvara frågorna har uppsatsens andra teoretiska utgångspunkt 

sökts inom forskningsområden som förvaltningskunskap och krishantering, vilka båda 

inbegriper forskning som rör samarbete och samverkan. 

2.1 Teoretisk utgångspunkt för maritim säkerhet 

A good order at sea 

Som presenterats i inledningen har globalisering, teknikutveckling och klimatförändringarna 

medfört att dagens maritima miljö är komplex. Geoffrey Till presenterar ett sätt att se på havet 

utifrån fyra perspektiv som omfamnar dagens komplexa verklighet: 

 Havet som en resurs (as a resource);  

 Havet som ett medel för transport (as a mean of transportation);  

 Havet som en fysisk miljö (as a physical environment); 

 Havet som ett kontrollerat område (as an area of sovereignty). 

(Till, 2013, s. 283) 

För att nå framgång i att skapa och bibehålla a good order at sea, en maritim säkerhet, krävs 

att problemen angrips ur ett holistiskt perspektiv. Myndigheter, såväl civila som militära, som 

andra samhällsaktörer behöver samarbeta för att hantera problem som många gånger berör fler 

än ett område (Till, 2013, s. 305). 

Maritime security governance  

Tills teori konstituerar fyra stycken grundförutsättningar för framgångsrik hantering av den 

maritima säkerheten, maritime security governance. För det första krävs en maritim 

medvetenhet och situationsuppfattning, a maritime awareness. För detta krävs både en 

medvetenhet om havet som livsmiljö, de marina värdena, och en medvetenhet om vad som 

händer och rör sig såväl över som under ytan. Det senare uttrycks ofta som Maritime Domain 

Awareness, MDA (Till, 2013, s. 307).  
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MDA omfattar såväl operativa data som kurs och fart på enskilda mål i lednings- och 

övervakningssystem som underrättelseinformation så som last, ägare och destination för fartyg. 

Inom sjöövervakning talar man om sjölägesinformation och sjöinformation (Kustbevakningen, 

2016, s. 8). Till understryker vikten och nödvändigheten att samla in och dela denna information 

mellan olika aktörer, både civila och militära i syfte att kartlägga det normala så att det onormala 

kan upptäckas (Till, 2013, s. 307). Maritime awareness och kunskapen om havet är även viktig 

i ett vidare perspektiv. Maritim säkerhet får allt större fokus kopplat till havets ekonomiska 

potential inom det som kallas the blue economy, ett begrepp som syftar på ekonomi som 

relaterar till den maritima miljön (Bateman, 2016, s. 8). 

Tills andra grundförutsättning är behovet av maritime policy, en politisk viljeinriktning 

och/eller en strategi. En politisk inriktning med fokus på maritim säkerhet måste vara 

allomfattande och förhålla sig balanserat till alla olika intresseområden som den direkt eller 

indirekt berör. Det är av vikt att den politiska viljan för att hantera de maritima frågorna får 

genomslag även på andra politikområden då havet och verksamheten där har påverkan på hela 

samhället. En strategi eller policy måste även kunna hantera en bredare internationell kontext 

som en följd av att maritima intressen ofta är gränslösa och globala till sin natur (Till, 2013, s. 

308).  

För det tredje behövs, för framgång inom maritim säkerhet, samverkan mellan civila och 

militära myndigheter. Behovet av Integrated maritime governance, grundar sig behovet av tvär-

sektoriell samverkan för att hantera dagens komplexa hot och problem. Till följd av att hoten 

är gränslösa och maritima intressen inte sällan är globala måste detta ske ur både nationellt och 

internationellt perspektiv. Reglering kring fiske kan t.ex. inte ske enbart nationellt då fisken 

inte tar hänsyn till nationella gränsdragningar. På samma sätt måste t.ex. åtgärder för att 

begränsa miljöförstöring eller stoppa människosmuggling genomföras tillsammans med andra 

nationer för att nå effekt (Till, 2013, s. 309). 

Den fjärde grundförutsättningen som krävs enligt Till är att de övriga förutsättningarna 

implementeras av de två centrala aktörerna inom maritim säkerhet, kustbevakningen och 

marinstridskrafterna, ”implementation by coast guard and navy” (Till, 2013, s. 312f).  

Den förändrade hotbilden och vidgade synen på säkerhet har medfört att militära maktmedel 

och myndigheter med polisära uppgifter många gånger har mycket lika och i vissa fall 

överlappande ansvarsområden.  
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Av denna anledning är det viktigt att förtydliga ansvarsområden och identifiera områden för 

samverkan (Till, 2013, s. 314). Även Bateman berör detta faktum i sin forskning och menar på 

att det i vissa fall även handlar om legitimitet och trovärdighet.  

There are good reasons to distinguish military and policing actions, one of which is that 

military personnel answer ultimately to government, but police officers to the courts. The 

employment of a coast guard on law enforcement helps to keep the military out of politics 

both domestic and international. (Bateman, 2016). 

 

 
Figur 2. A good order at sea: general requirements (Till, 2013, s. 305) 

 

Med Geoffrey Tills teori för a good order at sea och dess grundförutsättningar sätts de yttre 

ramarna för den kommande analysen. Samtliga förutsättningar kräver samverkan, nationellt 

såväl som internationellt, civilt som militärt. För att få till stånd någon form av effektiv 

samverkan krävs politisk vilja och inriktning. I det följande avsnittet presenteras den teoretiska 

utgångspunkten för samverkan som används i analysen.  
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2.2 Teoretisk utgångspunkt för samverkan 

Behovet av att samverka för att lösa komplexa problem har sin förklaring i att dagens offentliga 

förvaltning är sektorsindelade och specialiserad. Varje organisation har sin specifika uppgift 

och instruktion medan många komplexa problem spänner över flera områden vilket tvingar 

flera aktörer till att samverka för att lösa dem (Bartholdsson & Norén-Bretzer, 2016, s. 14).  

I ett svenskt perspektiv går spåren av organisering och sektorisering av statsförvaltningen 

tillbaka till 1600-talet och Axel Oxenstiernas grundläggande av skatteuppbördssystem, 

länsindelningar och statliga byråer. Även Max Weber har haft inflytande i debatten om vad som 

är effektiv offentlig förvaltning genom sin argumentation om en byråkrati fungerande ”som en 

opartisk maskin som in i sina olika funktionsdelar utförde politikernas vilja och beslut” 

(Bartholdsson & Norén-Bretzer, 2016, s. 12).    

Begreppet samverkan 

Samverkan är ett begrepp som ofta används i samband med myndighetsutövning men som 

saknar en entydig och fastställd definition. Olika myndigheter och institutioner gör olika 

tolkningar och lägger olika innebörd i dess betydelse (Andersson & Hellgren, 2015). Detta 

faktum kan dock vara en styrka då det kan anses att en allt för likriktad tolkning av begreppet 

kan komma att urvattna dess innebörd och begränsa dess användbarhet i en föränderlig framtid. 

Samhället förändras ständigt med nya samhällsaktörer, nya utmaningar och metoder för 

problemlösning tillkommer. För att begreppet även framgent ska fungera i dessa dynamiska 

sammanhang finns behov att kritiskt kunna granska begreppet och betrakta det från nya vinklar 

(Uhr, 2011).  

Även Försvarsmakten konstaterar i sin Handbok Civil-Militär samverkan (H Samv) från 2016 

att olika aktörer har sina egna tolkningar av begreppet samverkan och att det är av vikt att ge 

akt på dessa olikheter (Försvarsmakten, 2016a). Försvarsmakten ställer sig bakom de av MSB 

fastställda definitionerna av samverkan och samordning som presenterats tidigare vid 

samarbete med övriga myndigheter. Internt i Försvarsmakten utrycks dock samordning som en 

aktivitet som sker genom befäl eller genom samverkan.  

Samordning genom befäl innebär att överordnad ger order och direktiv till underställda 

chefer och förband. Samordning med sidoordnade chefer, stridande parter, andra 

myndigheter och civila organisationer sker genom samverkan. (Försvarsmakten, Handbok 

Civil-Militär Samverkan 2016, 2016a, s. 12).  
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Det är värt att notera att Försvarsmaktens interna definition skiljer sig från den civila 

definitionen så till vida att den ser samverkan som ett av två sätt att samordna medan den civila 

ser samordning som en delmängd av samverkansbegreppet. Försvarsmaktens interna definition 

av samverkan förutsätter även någon form av hierarki och bestämmanderätt till skillnad från 

den civila definitionen som inte kräver detta. 

I en FOI-rapport från 2010 presenteras resultatet av en undersökning av samverkan mellan 

Försvarsmakten och civila myndigheter inom krishanteringssystemet. Rapporten konstaterar att 

det finns olika syn på myndighetssamverkan och civil-militär samverkan. De civila 

myndigheterna ser myndighetssamverkan som ett heltäckande begrepp där civil-militär 

samverkan är en delmängd. Försvarsmakten å andra sidan ser begreppen som två olika typer av 

samverkan. (Forsström, Lagerström, & Tejpar, 2010, s. 29). Det senare fastslås i H Samv 

(2016a) där tre olika typer av samverkan presenteras:  

 Ordinarie myndighetssamverkan, 

 Totalförsvarssamverkan,  

 Samverkan i insatsområdet vid internationella militära insatser (CIMIC).  

Ordinarie myndighetssamverkan är den vardagliga samverkan som sker mellan Försvarsmakten 

och de civila myndigheterna genom stöd till samhället och t.ex. planering och förberedelser för 

kriser. Totalförsvarssamverkan är den samverkan som krävs för att planera för situationer under 

höjd beredskap och i krig (Försvarsmakten, 2016a). 

Den tredje typen av samverkan används inte i nationella sammanhang utan motsvarar den av 

NATO definierade betydelsen av civil-militär samverkan, Civil Military Cooperation CIMIC, 

som utgår från de militära behoven att samverka för att lösa militära uppgifter (Försvarsmakten, 

2016a, s. 103). 
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Samverkan som allomfattande ansats (comprehensive approach) - olika begrepp och nivåer 

Samverkan är fundamentet för att en verksamhet ska kunna kategoriseras som allomfattande. 

Utmärkande för en allomfattande ansats är beroendet mellan aktörerna och deras respektive 

verksamhet. Ingen enskild aktör kan lösa det övergripande problemet själv men genom 

gemensam effekt kan målet nås. (Ödlund, 2011, s. 21). 

Vanligt förekommande begrepp i facklitteraturen rörande krishantering, samverkan och 

myndighetsutövning är inter-agency cooperation, whole of government approach (WHOGA) 

och Collaborative Governance. Begreppen och dess tillämpningar är snarlika varandra men det 

finns skillnader. 

Inter-agency cooperation beskrivs av Ödlund (2011, s. 21) som ”all samverkan mellan olika 

aktörer i ett krisområde – militära, internationella organisationer, statliga organisationer samt 

NGO:er, insatslandets myndigheter m.fl.”  

WHOGA innebär nationell samverkan på olika nivåer, inför internationell insats såväl som 

inför nationella kriser. Främsta syftet är att koordinering och samordning av myndigheternas 

arbete för ett för nationen så effektivt resursutnyttjande som möjligt (Ödlund, 2011, s. 21). 

Skillnaden är således att WHOGA utgår ifrån det nationella behovet av samordning till skillnad 

från inter-agency cooperation har större fokus på samverkan mellan aktörer oberoende av 

nationalitet. 

Collaborative Governance ligger mycket nära både Inter-agency cooperation och WHOGA i 

sin definition men sätter större fokus på samverkan mellan statliga och ickestatliga aktörer. 

Skillnaden från övriga begrepp ligger i att det är ett mindre fokus på statlig ledning och ett 

större fokus på samverkan i konstellationer där deltagandet är frivilligt (Ansell & Gash, 2007, 

s. 542). 
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Tre grundläggande faktorer för samverkan 

Den svenske sociologen Berth Danermark har forskat på fenomenet samverkan. Danermark 

framhåller att det är tre grundläggande faktorer som skapar förutsättningar och påverkar 

effektiviteten och resultatet av samverkan.  Dessa kan summeras till; synsätt, organisation och 

regelverk (Danermark, 2005).  

I samverkanssituationer kommer människor med olika bakgrund, andra synsätt och perspektiv 

tillsammans och ska lösa gemensam uppgifter. I detta möte kan friktioner uppstå till följd av 

olika individers och organisationers antaganden om verkligheten. Denna skillnad i uppfattning 

kan vara stimulerade och givande men kan också leda till misstro eller en maktkamp om 

inflytande. Av denna anledning är det viktigt att de olika synsätten klargörs i en 

samverkanssituation. Lyckad samverkan handlar om att lära känna varandras synsätt och att 

kunna kommunicerar om dem (Danermark, 2005, ss. 22-28). Det är även viktigt att beakta att 

olika organisationer talar olika språk utifrån sin specifika kunskapstradition. Detta understryker 

behovet av att det inom samverkanssituationer föreligger ett behov av att lära sig delar av 

varandras begreppsapparat och enas kring definitioner i de fall det saknas enhetlighet. 

(Danermark, 2005, s. 29f) 

Olika samverkansaktörer kommer från olika organisatoriska förhållanden. Var och hur beslut 

fattas är olika i olika organisationer och hur stora befogenheter som delegeras i organisationen 

varierar. Om det råder obalans mellan aktörerna avseende detta finns risk för irritation och 

ineffektivitet (Danermark, 2005, s. 32f). Det är viktigt med en aktiv ledningen som är beredd 

att ta ansvar och är beredd att fatta nödvändiga beslut när frågor eller oklarheter uppstår i 

samverkanssituationer (Danermark, 2005, s. 19). För framgångsrik samverkan krävs ett 

klargörande av de organisatoriska strukturer som de inblandade i samverkan kommer från. 

Vidare är det viktigt att tydliggöra var och på vilken nivå beslut fattas och att tydliga 

beslutsmandat är delegerade till berörda samverkansaktörer (Danermark, 2005, s. 40). 

Danermarks tredje och sista grundläggande faktor rör de regelverk som styr verksamheten. På 

samma sätt som organisatoriska förutsättningar kan begränsa möjligheterna till effektiv 

samverkan kan olika juridiska utgångspunkter begränsa och i vissa fall även förhindra 

samverkan (Danermark, 2005, s. 41). Utöver begränsningar i utövandet av samverkan kan 

regelsystem ibland även ge de inblandade olika stor makt i beslutsprocessen vilket kan leda till 

friktioner. Mot bakgrund av detta är det viktigt att reda ut vad aktuellt regelverk tillåter och 
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inte. Det är även viktigt att tydliggöra olika tolkning av regelverket då denna kan skilja sig 

mellan aktörerna (Danermark, 2005, s. 45). 

Organisatoriska och socialpsykologiska perspektiv på samverkan 

Mycket forskning kring samverkan har skett inom ramen för krisberedskap. I Sverige definieras 

krisberedskap i förordningen (SFS 2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap som: 

[…] förmågan att genom utbildning, övning och andra åtgärder samt genom den 

organisation och de strukturer som skapas före, under och efter en kris förebygga, motstå 

och hantera krissituationer”(§4).  

Således ligger ämnet krishantering nära vad som omfattas av maritim säkerhet varför det är 

rimligt att utnyttja den kunskap som finns rörande samverkan inom krishanteringen i denna 

studie. 

FOI-forskaren Ann Ödlund har studerat interorganisatorisk1 samverkan inom 

krishanteringssystemet och totalförsvaret vid ett flertal tillfällen och presenterade i en artikel 

2010 i Journal of Contingencies and Crisis Management, ett antal faktorer som påverkade 

samverkan mellan myndigheter. Trots att det finns planer för förutsedda och oförutsedda 

händelser så brister samverkan. Ödlund kommer, likt Danermark, till slutsatsen att det krävs en 

ömsesidig förståelse för varandras organisation, kultur och regelmässiga begränsningar. Genom 

att identifiera samverkansförutsättningarnas styrkor och svagheter kan en effektivare 

samverkan nås (Ödlund, 2010, s. 96). 

Ödlund kategoriserar faktorerna i två perspektiv, ett rationalistiskt organisationsperspektiv och 

ett socialpsykologiskt perspektiv. Det organisatoriska perspektivet grundas i Max Webers 

(1947) teori om byråkratier och beskriver organisationer som medvetet skapade strukturer, 

formade för att uppfylla specifika mål. Viktiga faktorer för detta är mål, struktur, formell makt, 

ansvar, kompetens och koordinering. Det rationalistiska organisationsperspektivet kan sättas i 

kontrast till det systemteoretiska perspektivet på organisationer där relationer mellan 

organisationens (systemets) olika delar och dess anpassning till omvärlden står i fokus i stället 

för målsättningar och hierarkier (Ödlund, 2010, s. 97). Ödlund motiverar valet av det 

rationalistiska före det systemteoretiska perspektivet till sin modell med att det bättre 

kontrasterar den andra komponenten, det socialpsykologiska perspektivet.  

                                                 

1 Motsvarar det engelska begreppet inter-agency cooperation (Ödlund, 2011). 
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Det socialpsykologiska perspektivet fokuserar på den mänskliga interaktionen med andra 

människor och dess miljö. Perspektivet omfattar faktorer som kultur och identitet, vilka är två 

viktiga komponenter i hur människor uppfattar varandra. Kultur skiljer sig mellan 

organisationer och detta blir tydligt i samverkanssituationer, i synnerhet i internationella 

sammanhang. Identitet är nära kopplat till kultur och handlar om individens självuppfattning 

och tillhörighet till en viss social grupp, t.ex. en grupp som delar samma professionella 

bakgrund (Ödlund, 2010, s. 101f). Tillit och förtroende är andra faktor som sorteras till det 

socialpsykologiska perspektivet och i samverkanssituationer är dessa viktiga för fungerande 

relationer. Samverkan innebär en viss nivå av beroende mellan parterna och är därigenom 

förknippat med risk. Erfarenheter från tidigare samverkan ger kunskap om varandra och bygger 

förtroende vilket minskar upplevelsen av risktagande (Ödlund, 2010, s. 102). Omvänt kan 

tidigare konflikter skapa friktioner i samverkan. Andra variabler som räknas till detta perspektiv 

är maktrelationer, förväntningar och prestige (Ödlund, 2011, s. 15). 

I senare arbeten utvecklar Ödlund sin tidigare forskning till en analysmodell. De tidigare 

identifierade faktorerna operationaliseras till ett antal variabler, dvs. faktorer som kan 

förändras. Ödlunds analysmodell konstrueras genom en kombination av variablerna och det av 

Tor Hernes presenterade ramverk för analys av interorganisatoriska processer (Ödlund, 2011, 

s. 9f). Hernes (2004) bygger sitt ramverk utifrån antagandet att organisationsutveckling kan 

jämföras med hur sociala system uppstår i relation och interaktion till andra. Det är således lika 

viktigt att studera kontakten mellan organisationerna som de inre drivkrafterna. Hernes menar 

att det oavsett organisationsform, hierarkisk- eller nätverksstruktur alltid kommer att finnas 

mentala, sociala och fysiska gränser att förhålla sig till. Ödlunds analysmodell syftar till att 

tydliggöra de olika variabler som påverkar samverkan och dess sammanhang och relation. Detta 

skapar i sin tur förutsättningar för strukturering och en större förståelse för interorganisatorisk 

samverkan (Ödlund, 2011, s. 13). 

I analysmodellen ingår utöver de organisatoriska och socialpsykologiska variablerna även 

insatsvariabler (situationsspecifika) och samverkansvariabler. Insatsvariabler är sådan variabler 

som utgår ifrån den specifika samverkanssituationens förutsättningar såsom tid, geografi, 

situationens natur och händelseförlopp. Samverkansvariabler utgörs av samverkanssituationen 

i sig, hur den vid en specifik situation (i Ödlunds fall en kris) yttrar sig t.ex. avseende 

representantskap, form, beroende och behov av självständighet.  
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Insatsvariablerna och samverkansvariablerna kommer inte att analyseras i denna uppsats då 

undersökningen sker i ett makroperspektiv syftande till att jämföra förutsättningarna för 

samverkan generellt och inte i specifika fall. 

 

 

 

Figur 3. Ödlunds modell för interorganisatorisk samverkan 

 (Ödlund, 2011, s.14, Författarens tolkning) 

Figuren illustrerar hur krisen eller insatsen och dess förutsättningar (röd) påverkar samverkan 

(orange). Dessutom påverkar de organisatoriska (blå) och socialpsykologiska (grön)variablerna 

tillsammans och var för sig möjligheterna till effektiv samverkan. (Ödlund, 2011)  

Collaborative Governance  

Ett närbesläktat ämnesområde är Collaborativ Governance vilket hanterar den samverkan som 

sker mellan myndigheter och andra samhällsaktörer (Ansell & Gash, 2007) t.ex. inom 

miljöskydd, utbildning och medborgarinflytanden (Emerson & Nabatchi, 2015). Collaborativ 

governance är även en princip för att leda flera olika aktörer inom ramen för samhällsnyttan på 

ett icke-hierarkiskt sätt. Genom detta finns det beröringspunkter mot maritim säkerhet då fler 

än statliga aktörer är berörda. Viktiga spelare för framgång inom maritim säkerhet är alla de 
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privata aktörer som på ett eller annat sätt är beroende av den maritima miljön. Deltagande från 

dessa aktörer sker ofta på frivillig basis där effektiv samverkan är centralt.  

I detta arbete är fokus på de maritima myndigheterna i Sverige och Finland varför samverkan 

mellan myndigheter och näringslivs inte berörs närmare. Den övergripande teoretiska ansatsen 

inom collaborative governance är dock generell till sin natur och därför relevant att beröra i 

sammanhanget. En del i förklaringsmodellen inom collaborativ governance är systemkontexten 

för samverkan, d.v.s. de yttre förutsättningarna som formar samverkansrummet (Emerson & 

Nabatchi, 2015). Systemkontextens konstruktion och påverkan harmonierar med övrig teori 

som presenterats ovan inom interorganisatoriska samverkanssituationer vilket stärker 

validiteten i Ödlunds samverkansmodell 

2.3 Sammanfattning 

De olika teoretiska utgångspunkterna och forskningsansatserna sätts samman till ett för 

undersökningen lämpligt analysverktyg. Goeffrey Tills teori för maritim säkerhet definiera 

forskningsämnet och skapar sammanhanget för undersökningen både vad gäller urval av 

empiri, se vidare i kapitel tre, och inriktning för analysen. Ett centralt tema i Tills teori är 

samordning och samverkan mellan de olika maritima myndigheterna. Analysverktyget 

konstrueras utifrån teorier kring samverkan, teorier som ömsesidigt förstärker varandra. De två 

variabelkategorierna, de organisatoriska och de socialpsykologiska, i Ödlunds analysmodell för 

interorganisatorisk samverkan utgör huvudsaklig uppdelning av analysen.  

 

 

Figur 4. Sammanfattande bild av uppsatsens teoretiska utgångspunkt (Författaren) 
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Reflektion och diskussion  

Det teoretiska analysverktyget på vilket undersökningen vilar utgår ifrån utvald vetenskaplig 

litteratur och artiklar. Urvalet har gjorts efter en genomgång av aktuell forskning och valts 

utifrån kriterierna att det omfattar eller tangerar samverkan mellan statliga myndigheter, är 

vetenskapligt prövat i tidigare arbeten samt är applicerbart i en civil-militär kontext.  

Undersökningen omfattar en studie av samarbetet mellan två nordiska grannländer som delar 

mycket av historia och kulturellt arv vilket motiverar ett val av teori som utvecklats och tidigare 

prövats i liknande sammanhang. Inom maritim säkerhet med Östersjön i fokus saknas detta. 

Det finns dock stora likheter mellan krishantering och de åtgärder som krävs för framgång inom 

maritim säkerhet. Resurser och aktörer aktuella inom ramen för krishantering är i stor 

utsträckning de samma som inom maritim säkerhet. Ödlunds samverkansmodell är utvecklad 

genom forskning inom just krishantering. Modellen är lämplig som utgångspunkt för denna 

undersökning då en grundläggande förutsättning för krishantering är samverkan.  

Berth Danermarks forskning har främst skett inom vården och skolan. Trots att Danermarks 

forskning har skett mot ett annat område än vad denna uppsats berör så är de presenterade 

resultaten generellt hållna varför de går att tillämpa även utanför dess ursprungliga perspektiv. 

Inom svensk forskning med samverkan i fokus är Danermark ofta citerad (Bartholdsson & 

Norén-Bretzer, 2016) (Uhr, 2011). Danermarks teori tillsammans med forskningen inom 

Collaborative Governanance har använts för att stärka validiteten i Ödlunds modell. 
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3 Metod 

3.1 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 

Den föreliggande studien avser studera förutsättningar för samverkan vilket som objekt är en 

mänsklig interaktion. Genom sitt fokus på effekterna av det av människor författade 

regelsystemet och uttryckta vilja som påverkar de analyserade studieobjekten, de maritima 

myndigheterna och dess organisatoriska kontext, ansluter sig denna studie till 

konstruktionismens forskningstradition. Denna vetenskapsteoretiska utgångspunkt utgår från 

uppfattningen att känslan av ordning i en sociala verklighet skapas genom interaktion mellan 

människor i en gemensamma övertygelser och inte av externa strukturer och orsaker (David & 

Sutton, 2016, s. 79). Epistemologiskt, kunskapsteoretiskt eller på vilken grund kunskap skapas, 

placerar sig konstruktionismen nära hermeneutiken och fokus ligger på att förstå och tolka de 

sociala konstruktionerna i samhället (Sohlberg, 2013, s. 266f). Detta till skillnad från den 

positivistiska traditionen som kräver att forskaren intar en icke-normativ och icke-bedömande 

hållning till det som studeras (David & Sutton, 2016, s. 78). Den teoretiska grunden för 

samverkan i denna uppsats utgår i vissa delar från Max Webers rationalistiska perspektiv på 

organisationer (Ödlund, 2010, s. 97). I sammanhanget blir det här viktigt att skilja på de sociala 

konstruktioner som forskaren försöker förstå och de analytiska konstruktioner, modeller, som 

forskaren skapar för att analyser och förstå sociala företeelser (Sohlberg, 2013, s. 270).  

3.2 Metodologisk ansats 

Med en vetenskapsteoretisk utgångspunkt i konstruktionism med fokus på förståelse för social 

interaktion följer en metodologisk ansats i kvalitativa analyser (Sohlberg, 2013, s. 274). I denna 

uppsats avses, med stöd av teorier för samverkan, undersöka Sverige och Finlands 

förutsättningar för effektivt myndighetssamverkan utifrån vad tidigare forskning inom maritim 

säkerhet föreskriver som nödvändigt. Det empiriska underlaget utgörs av offentliga dokument 

varför textanalys blir den teknik som tillämpas. Forskningsdesignen för undersökningen kan 

definieras som en jämförande, strukturerad och fokuserad fallstudie. Ur teorier för 

myndighetssamverkan, krishantering och samverkan i generell bemärkelse identifieras ett antal 

variabler som påverkar förutsättningarna för effektiv samverkan. Dessa variabler 

operationaliseras och skapar det analysverktyg som används i analysen av empirin. Resultatet 

av undersökningen ger svaret på forskningsfrågorna och bidrar med kunskap till det 

övergripande forskningsproblemet och Geoffrey Tills teori om maritim säkerhet.  
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Teoriutvecklande induktiv ansats 

Forskningsdesignen kan som följd av sin analysmetod uppfattas som teorikonsumerande genom 

sitt sätt att använda befintlig teori i syfte att finna svaret på forskningsfrågorna utan att svaret 

bidrar till utveckling av den nyttjade teorin. En studie kategoriseras som teorikonsumerande när 

det undersökta materialet står i centrum och existerande teori används för att förklara 

förhållanden i det valda fallet (Esiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2012, s. 41). Denna 

undersökning har dock en induktiv ansats, det vill säga att den utgår ifrån empirin, i sitt 

övergripande syfte att finna ny kunskap i empirin (Teorell & Svensson, 2007, s. 49).  

I den tidigare forskningen kring maritim säkerhet har ett område med begränsad forskning 

identifierats och till detta önskar uppsatsen bidra. De yttre gränserna för undersökningen utgörs 

av teoribildning inom maritim säkerhet och det är till detta forskningsområde uppsatsens bidrar 

med ny kunskap, härigenom är således uppsatsen teoriutvecklande i sin ansats. Det 

övergripande målet med uppsatsen är dock inte att utveckla befintliga teorier utan i huvudsak 

att undersöka förutsättningarna för samverkan i det specifika fallet. Resultatet kommer däremot 

att diskuteras i förhållande till teorin i den avslutande diskussionen. 

Jämförande fallstudie 

Studiens design som jämförande strukturerad och fokuserad fallstudie motiveras utifrån det 

faktum att det är två tydligt definierade områden som undersöks, Sverige respektive Finland. 

Fallstudie definieras här i bredare förståelse som en djupgående studie av specifika 

analysenheter, vilka kan vara individer, organisationer, händelser eller samhällen (David & 

Sutton, 2016, s. 149). Båda fallen undersöks genom att ett antal strukturerade frågor ställs till 

båda fallen. Genom att identiska frågor ställs till båda fallen erhålls ett resultat som är 

jämförbart (George & Bennett, 2005, s. 69). Att fallstudien är fokuserad betyder i detta 

sammanhang att studien genomförs utifrån en tydlig målsättning och att frågor har en teoretisk 

utgångspunkt som grund (George & Bennett, 2005, s. 70). 

3.3 Material och avgränsningar 

Den övergripande teoretiska utgångspunkten för detta arbete i Geoffrey Tills teori för maritim 

säkerhet sätter perspektivet för den empiriska undersökningen. Centralt i Tills teori är vikten 

av att styrande politiker har en förståelse för det maritima perspektivet, visar en viljeinriktning 

och ger direktiv till underställda myndigheter (Till, 2013). Påverkan på och förutsättningar för 

effektiv samverkan styrs således uppifrån varför också denna undersökning bedöms lämpligast 
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att genomföras från samma perspektiv, ett top-down perspektiv. Med den teoretiska 

utgångspunkten i samverkan mellan stater och dess myndigheter och inte mot enskilda individer 

eller organisationer antar undersökningen samtidigt ett makroperspektiv. Valet av teoretisk 

utgångspunkt för denna uppsats har behandlats i det föregående kapitlet, nedan följer motiv för 

empiri och avgränsningar. 

Empiri  

Urval av empiriskt material utgår uppifrån den politiska nivå och ned till myndighetsnivån. Det 

empiriskt material för analysen utgörs av officiella dokument utgivna av svensk och finsk 

riksdag och regering. Vidare hämtas fakta från aktuella myndigheters webbplatser. Genom 

valet av officiella källor, vilka i majoritet har hämtats från myndigheternas webbplatser uppfylls 

det källkritiska kravet på närhet och aktualitet. 

En utmaning i urvalet av materiel har varit att begränsa hur långt och hur mycket data som ska 

samlas in för varje fall. Det går inte på förhand veta vilka data, och hur den presenteras av 

myndigheterna. Målsättningen har varit att jämföra likvärdig data, vilket i vissa fall t.ex. 

inneburit ett strategidokument från en aktör har motsvarats av information i en årsredovisning 

hos en annan. Detta förfarande stärker undersökningens inre validitet, dess trovärdighet och 

representativitet för det som undersöks (David & Sutton, 2016, s. 33). En sammanställd lista 

över använd empiri för undersökningen återfinns i bilaga 1. 

Avgränsningar 

Studien avgränsas till maritima myndigheterna med operativ verksamhet. Inom maritim 

säkerhet är det svårt att avgränsa till enskilda aktörer då det som beskrivits tidigare handlar om 

ett stort antal aktörer som i större och mindre utsträckning är beroende av varandra. Ett 

beroende som både kan vara direkt och indirekt i flera led. Den avgränsning som trots allt måste 

göras för att undersökningen ska bli hanterlig med bibehållen validitet är gjord utifrån 

definitionen att undersökta aktörer innehar operativ förmåga. Med denna operativa förmåga 

menas att myndigheten på ett eller annat sätt har möjlighet att agera direkt i den maritima arenan 

med personella och materiella resurser. Utöver de utvalda myndigheterna omfattar 

undersökningen även den bakomliggande politiska styrningen av desamma.  
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3.4 Metoddiskussion 

En vanligt förekommande metod för datainsamling kring samverkan är olika former av 

intervjuer och enkätundersökningar (se t.ex. Ödlund, 2011; Bartholdsson & Norén-Bretzer, 

2016; Danermark, 2005). Denna metod har för detta arbete valts bort till fördel för kvalitativ 

textanalys av officiella dokument vilket bättre överensstämmer med det eftersökta 

makroperspektivet på samverkan framför förhållanden uttryckta av enskilda individer. Vidare 

har omfattning av projektet inte medgivit den mängd intervjuer som krävts för att resultatet 

skulle kunna generaliseras. Intervjuer och enkätundersökningar kräver en viss volym och antal 

för att inte förlora i extern validitet, möjligheten att generalisera utifrån resultatet (David & 

Sutton, 2016, s. 221). Den externa validiteten i denna undersökning är begränsad till sitt syfte 

att förstå vilka förutsättningar som råder i den specifika kontexten, samverkan mellan Sverige 

och Finland inom maritim säkerhet.  

Vad beträffar begreppsvaliditeten, d.v.s. hur väl undersökningen stämmer med den teoretiska 

modellen, har detta säkerställts genom att verifiera analysverktygets teori kring samverkan mot 

flera olika teorier, hämtade från olika forskningsområden. Ödlunds modell stärks genom dess 

principiella överensstämmelse med analysramverk inom Collaborative Governance (Ansell & 

Gash, 2007) såväl som med observationer inom vårdande organisationer (Danermark, 2005).  

Reliabiliteten, kvaliteten och möjligheten att replikera undersökningen, säkerställs genom att 

tydligt och transparent presentation av arbetets vetenskapsteoretiska och metodologiska 

utgångspunkt vilket skapar förutsättningar för att göra arbetet intersubjektivt prövbart. 

Alternativa metoder att genomföra en liknande undersökning kommer diskuteras i det 

avslutande kapitlet under rubriken fortsatt forskning.  
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3.5 Operationalisering  

Analysverktyget för denna uppsats utgår ifrån Ann Ödlunds organisatoriska- och 

socialpsykologiska variabler i modellen för interorganisatorisk samverkan. Ödlunds forskning 

tillsammans med Danermarks tre grundförutsättningar för samverkan ligger till grund för de 

frågor som formulerats, se nedan. 

Organisatoriska förutsättningar för samverkan (påverkansfaktorer inom parentes): 

- Hur är de marina myndigheterna organiserade? (reglering, struktur) 

- Vilka uppgifter har aktuella myndigheter? Vilket mandat har aktuella myndigheter? 

(roller, ansvar) 

- Vilka är myndigheternas strategiska och övergripande målsättningar? (strategiska mål) 

- Vilka resurser och ekonomiska förutsättningarna förfogar aktuella myndigheter över? 

(finansiering, resurser) 

Socialpsykologiska förutsättningar för samverkan (påverkansfaktorer inom parentes): 

- Vilken kulturell bakgrund har myndigheterna och uttrycker de sin identitet?  

(kultur, identitet) 

- Vilken syn på samverkan uttrycker de båda länderna och dess myndigheter inom 

maritim säkerhet? (förväntningar, prestige, attityder) 

- Finns exempel på tidigare och pågående samverkan? (förtroende, tillit, konflikter) 

Undersökningsfrågorna (indikatorerna) ställs till de två fallen, Sverige och Finland, och jämförs 

därefter i förhållande till varandra och eventuella skillnader diskuteras. Detta sammanställda 

resultat ger en indikation på ländernas förutsättningar för effektiv myndighetssamverkan. Var 

de olika skillnaderna återfinns ger även en inriktning om var åtgärder för att främja gott 

samarbetet kan göra mest nytta. 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Operationalisering (Författaren) 
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4 Analys och resultat  

I det följande kapitlet redovisas resultatet av undersökningen. Resultaten presenteras utifrån 

Ödlunds indelning i två perspektiv på yttre förutsättningar för samverkan. Slutsatser av 

analysen presenteras i förhållande till teorin i varje perspektiv. I den avslutande 

sammanfattningen sammanställs analysresultaten viket ger svaret på de två forskningsfrågorna. 

En sammanställning av den empiri som bearbetats i analysen återfinns i bilaga 1.  

4.1 Organisatoriska förutsättningar för samverkan 

Det organisatoriska perspektivet fokuserar på de variabler som en samverkanspart för med sig 

i form av sin egen organisations målsättningar, mandat, resurser och organisationsstruktur.  

4.1.1 Sverige – mål, mandat och struktur 

Politisk nivå 

Sverige är en konstitutionell monarki med parlamentarisk representativ demokrati. Regeringen 

styr Sverige genom Statsministern och elva departement.  

Departement med huvudsakligt ansvar för frågor inom maritim säkerhet är 

Försvarsdepartementet, Justitiedepartementet och Näringsdepartementet. Mindre funktioner 

med bärighet på maritim säkerhet, som t.ex. energiförsörjning, miljöskydd och ekonomi 

återfinns i andra departement och har inte analyserats närmare i denna undersökning. 

Försvarsdepartementet har ansvar för det militära försvaret genom Försvarsmakten och dess 

stödmyndigheter. Departementet ansvarar för planering på strategisk nivå för internationella 

insatser, säkerhetsfrämjande verksamhet och försvars- och försvarsmaterielsamarbeten med 

andra länder. Försvarsdepartementet ansvarar för den militära delen av totalförsvaret, 

inkluderande bland annat totalförsvarsplikt, försvarsunderrättelseverksamhet och signalskydd 

samt samordning med det civila försvaret, det senare under justitiedepartementets ansvar. 

Justitiedepartementet ansvarar inom områden som rättsväsende, bekämpning av terrorism, 

migration, civilt försvar och krisberedskap. Bland departementets myndigheter finner vi 

Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Kustbevakningen. Svensk krisberedskap syftar till att 

”värna befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet och förmågan att upprätthålla våra 

grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter” 

(Regeringskansliet, Justitiedepartementet, 2018b). Det civila försvaret utgår från samhällets 

krisberedskap och ska säkerställa att viktiga funktioner inför och under höjdberedskap och krig. 
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Vidare ska det civila försvaret bidra till Försvarsmaktens förmåga att möta ett väpnat angrepp. 

Till justitiedepartementet hör även Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, vars 

uppdrag är att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor, kriser och civilt 

försvar.  

Näringsdepartementet har som huvudsakliga ansvarsområden frågor som rör näringsliv, 

innovation, regional tillväxt och IT-politik. Inom ramen för maritim säkerhet har 

näringsdepartementet ansvar för transportpolitiken. Sjöfartsverket är den myndighet som har 

direkt operativ verksamhet inom den maritima säkerheten. Trafikverket och Transportstyrelsen 

har mer indirekt verksamhet genom infrastrukturplanering och vägfärjetrafik (Trafikverket) 

samt som regel- och tillsynsmyndighet (TS). 

Krishanteringsfunktionen inom regeringen leds av justitie- och inrikesministerns 

statssekreterare och stöds av kansliet för krishantering. Kansliet för krishantering upprätthåller 

omvärldsbevakning dygnet runt både nationellt och internationellt. Kansliet kan larma och ta 

fram en samlad lägesbild och gör bedömningar av hur enskilda händelser sammantaget 

påverkar samhället. Därigenom stöds samordningen av departementen och myndigheternas 

krishanteringsarbete. Utöver kansliet för krishantering kan Regeringskansliet sammankalla 

Gruppen för strategisk samordning, bestående av statssekreterarna i berörda departement. För 

informationsutbyte sammankallas Krishanteringsrådet vilket består av ett för krisen centrala 

myndighetschefer och representation från länsstyrelserna.  

Myndighetsnivå 

Myndigheter med operativ verksamhet inom maritim säkerhet är i Sverige; Försvarsmakten, 

Kustbevakningen, Sjöfartsverket och Polisen. Polisen bedriver i huvudsak sin verksamhet 

inomskärs och endast i vissa områden längs kusten varför de inte behandlas närmare i denna 

analys. 

Försvarsmakten 

Försvarsmakten ska värna Sveriges territoriella integritet. Detta sker i ett maritimt perspektiv 

genom att övervaka Sveriges sjöterritorium, upptäcka eventuella kränkningar och avvisa dessa. 

Uppgiften löses självständigt eller i samverkan med andra myndigheter, länder och 

organisationer. Utöver sjöövervakningen ska Försvarsmakten med befintliga förmåga och 

resurser kunna lämna stöd till civil verksamhet. Genom Försvarsmaktens fasta sensorkedja, 

fartyg, flygplan och helikoptrar samlas sjölägesinformation in vilken bearbetas och för civila 

behov delges Kustbevakningen.  
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Avvikelser i normalbilden som upptäcks av någon av Försvarsmaktens 

sjö(övervaknings)centraler rapporteras till berörda myndigheter, Kustbevakningen, 

Sjöfartsverket och Transportstyrelsen. 

Försvarsmakten (2016) definierar i sin strategiska inriktning, FMSI 2015 Ä1, fyra stycken 

militärstrategiska målsättningar: 

- Försvarsmakten ska bidra till att värna Sveriges suveränitet och territoriella 

integritet  

- Försvarsmakten ska bidra till att skydda politisk handlingsfrihet och samhällets 

funktionalitet 

- Försvarsmakten ska bidra till att förebygga att konflikter uppstår, förvärras eller 

sprids,  

- Försvarsmakten ska försvara Sverige mot väpnat angrepp. 

Försvarsmaktens anslag för förbandsverksamhet och beredskap (anslag 6:1:1) uppgick 2016 till 

ca 26 miljarder kronor, varav 3,4 miljarder gick till marinstridsförbanden. Marinen är 

organiserad i två sjöstridsflottiljer med vardera ca tio korvetter, minröjningsfartyg och 

ledningsfartyg, ett amfibieregemente med ett stort antal mindre fartyg, svävare och båtar, en 

ubåtsflottilj och ett marinbasförband. Under flygvapnet finns sjutton sjöoperativa helikoptrar 

organiserade. 

Kustbevakningen 

Kustbevakningens uppgift är att bedriva sjöövervakning och räddningstjänst till sjöss. I 

sjöövervakningen ingår att bistå andra myndigheter med övervakning, kontroll och tillsyn samt 

brottsbekämpning. Kustbevakningen har polismans befogenhet till sjöss och har inom tull- och 

gränskontroll långtgående befogenheter omfattande b.la. prejning och bordning av fartyg. 

Myndigheten ansvarar för att delge civila myndigheter aktuellt sjöläge vilket sker genom 

systemet SJÖBASIS, sjöbaserad informationssamordning. Systemet medger delning av 

information och lägesbild mellan de maritima myndigheterna. 

Enligt förordning (SFS 1982:314) om utnyttjande av kustbevakningen inom försvarsmakten, 

kan myndighetens personal och materiel användas i militär verksamhet under höjd beredskap 

och krig i enlighet med regerings beslut samt enligt överenskommelse med Försvarsmaktens. 

Kustbevakningen definierar sina strategiska mål utifrån sitt uppdrag i fyra huvudmål inom 

sjöövervakning, brottsbekämpning, räddningstjänst och civil sjöinformation. Sjöövervakning 

inkluderande både övervakning och kontroll/tillsyn.  
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Kustbevakningens är anslagsfinansierade med ett anslag om ca 1,1 miljard kronor 2016. 

Myndigheten förfogar över ett 15-tal större kombinationsfartyg och miljöskyddsfartyg, ca 15 

mindre övervakningsfartyg och ett stort antal mindre båtar och andra vattenfarkoster. 

Kustbevakningen har även tre stycken sjöövervakningsflygplan. Myndigheten har de senaste 

åren vid flera tillfällen deltagit i internationell gränskontrollverksamhet med flygplan och fartyg 

i Medelhavet. 

Sjöfartsverket 

Sjöfartsverkets, SjöV, övergripande uppdrag är att verka för tillgänglighet, framkomlighet och 

säkerhet till sjöss. Verksamhet är till största delen intäktsfinansierad genom avgifter från 

handelssjöfarten. SjöV ansvarar för rikets farleder till sjöss och ansvaret sträcker sig fram till 

hamnområdet där privata och kommunala aktörer tar vid. Utöver farleder ansvara SjöV för 

lotsning, isbrytning, sjötrafikledning av handelssjöfarten, AIS-information, flyg- och 

sjöräddning samt sjögeografisk information.  

Sjöfartsverkets strategiska mål är nedbrutna från det transportpolitiska målet till funktionsmål, 

hänsynsmål och generationsmål. Funktionsmålen syftar till god ekonomi och tillgänglighet till 

kunder. Generationsmålen syftar till ekologisk hållbarhet och hänsynsmålen till social 

hållbarhet. Med social hållbarhet avses att bedriva säker verksamhet såväl internt som externt 

men omfattar även det interna ledarskapet och arbetsmiljön. 

Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk med intäkter om ca 2,4 miljarder kronor 

enligt 2016 års budget varav 250 miljoner utgörs av statliga anslag resten inkomster från 

farleds- och lotsavgifter. Myndighetens förfogar över fem stycken isbrytare och fem 

sjömätningsfartyg. Flyg- och sjöräddningens resurser utgörs av sju stycken helikoptrar samt 

Joint Rescue Coordination Center, JRCC, samlokaliserad i Göteborg med Kustbevakningens 

ledningscentral och en av Försvarsmaktens sjöcentraler. Sjöfartsverket driver även fyra stycken 

VTS-centraler (Vessel Traffic Service) med tillhörande sensorkedja i nio VTS-områden runt 

kusten. Sjöfartsverket ansvar även för kustradiostationer och mottagarkedjan för AIS-signaler. 
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4.1.2 Finland – mål, mandat och struktur 

Politisk nivå 

Finland är en parlamentarisk republik med representativ demokrati. Statsrådet (motsvarande 

svenska regeringen) leds av Statsministern och består av tolv ministerier. Presidenten utövar 

den högsta verkställande makten tillsammans med statsrådet. Finlands utrikespolitik leds av 

Presidenten i samråd med statsrådet. Presidenten är tillika överbefälhavare för försvarsmakten. 

Ministerier med huvudsakligt ansvar för frågor inom maritim säkerhet är inrikesministeriet, 

försvarsministeriet och kommunikationsministeriet. Mindre funktioner med bärighet på 

maritim säkerhet, som t.ex. energiförsörjning, miljöskydd och ekonomi återfinns i andra 

ministerier och har inte analyserats närmare i denna undersökning. 

Inrikesministeriet ansvarar för landets inre säkerhet och migration. Ministeriet ansvarar för den 

lagstiftning som rör polis, räddningsväsendet, nödcentralverksamhet, gränsövervakning, 

sjöräddning och migration. Utöver detta ansvarar inrikesministeriet även för den nationella 

beredskapen inom civil krishantering. 

Försvarsministeriet har förutom det försvarspolitiska ansvaret även tre ytterligare uppgifter; 

resursfördelning och verksamhetsförutsättningar för Försvarsmakten, koordinering av 

totalförsvaret och Finlands deltagande i internationell krishantering och europeisk 

säkerhetssamarbeten. Den direkta ledningen för försvarsmakten åligger Kommendören för 

försvarsmakten och dennes stab. 

Kommunikationsministeriet ansvara för fungerande och säker trafik och kommunikation såväl 

förbindelser som tjänster. Trafikverket lyder under ministeriet och ansvarar för alla trafiksystem 

med undantag för luftfart. Trafikverkets uppgift är att tillse att Finland har ett fungerande 

trafiksystem som är energieffektivt, miljövänligt och säkert. Förvaltning och tillsyn av 

trafiksystemet åligger Trafiksäkerhetsverket som har till uppgift att främja säkerhet och hållbar 

utveckling. Informationssäkerhet i samhället åligger Kommunikationsverket. 

Koordinering av totalförsvaret sker genom säkerhetskommittén som ansvarar för en 

säkerhetsstrategi för samhället. Statens, kommunernas, organisationernas och näringslivets 

beredskap koordineras. Säkerhetskommittén organiseras under försvarsministerier och arbetet 

syftar till att bistå statsrådet och övriga ministerier med samordning av övergripande 

säkerhetsfrågor. Kommittén har representation från flera olika ministerier och myndigheter. 
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Myndighetsnivå 

Myndigheter med operativ verksamhet inom maritim säkerhet är i Finland: Försvarsmakten, 

Gränsbevakningsväsendet och Trafikverket. 

Puolustusvoimat - Försvarsmakten 

Den finska försvarsmaktens verksamhet har fyra huvuduppgifter; det militära försvaret av 

Finland, stöd till andra myndigheter, deltagande i internationellt bistånd och deltagande i 

internationell militär krishantering. Marinen har tre lagstadgade uppgifter inom ramen för det 

militära försvaret av Finland: att övervaka havsområdena och avvärja territoriella kränkningar, 

att trygga sjöförbindelserna och avvärja anfall från havet. 

Försvarsmaktens strategiska målsättning grundar sig på att:  

Genom en framgångsrik utrikespolitik och diplomati upprätthålls säkerheten under 

normala förhållanden. Som en sista utväg garanterar Finland säkerheten inom sitt 

territorium genom militärt försvar. (Puolustusvoimat (Försvarsmakten), 2018) 

Målsättningen är att i alla situationer: Säkra levnadsförhållanden för medborgarna, samhällets 

funktionsförmåga och bevarandet av självständigheten. 

Anslaget för finska Försvarsmakten är ca 1,9 miljarder euro exklusive materielkostnader. Den 

finska marinen är organiserad i Kustflottan bestående av två ytstridsflottiljer med robotbåtar 

och minfartyg, en minröjningsflottilj med minröjningsfartyg samt en underhållsflottilj där bland 

annat fartyg för oljesanering ingår. Utöver Kustflottan finns även Kustbrigaden och Nylands 

brigad vilka har sjöövervaknings- och kustförsvarsuppgifter. Uppgifter som löses i nära 

samverkan med gränsbevakningsväsendet.  

Rajavartiolaitos - Gränsbevakningsväsendet 

Gränsbevakningsväsendet har sex kärnverksamheter: gränsövervakning, gränskontroller, 

brottsbekämpning, säkerheten på havsområdet, internationellt samarbete och militärt försvar. 

Myndigheten ansvarar för sjöräddningsverksamheten och bistår inom polis- och 

tullverksamhet. Gränsbevakningsväsendet har befogenheter i likhet med polis och tull och 

samarbetar mycket nära. I den maritima miljön samarbetar gränsbevakningen med Trafikverket 

och Försvarsmakten. Gränsbevakningsväsendet är en del i Finlands försvarssystem och har 

uppgifter inom det militära försvaret inom gränsbevakning och hävdande av den territoriella 

integriteten. Gränsbevakningsväsendet utbildar även värnpliktiga. 
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Gränsbevakningen har enligt sin Strategi 2027, tre övergripande verksamhetsmål vilka 

presenteras under rubrikerna: gränssäkerhet, säkerhet på havsområdet och den territoriella 

integriteten och försvarsberedskapen. Under rubriken för säkerhet på havsområdet återfinns 

målsättningar för sjöräddningssystemet, ledning och beredskap samt skyddet av den maritima 

miljön. 

Gränsbevakningsväsendets anslag för 2018 är ca 0,25 miljarder euro inkluderande 

materielomkostnader. Gränsbevakningsväsendet har fyra stycken större bevakningsfartyg och 

ett 40-tal mindre kustbevakningsfartyg och farkoster. Därtill förfogar myndigheten över tretton 

helikoptrar i olika klasser samt två stycken flygplan för havsövervakning. 

Liikennevirasto - Trafikverket 

Trafikverket ansvarar inom sjöfarten för utveckling och underhåll av farleder samt trafikledning 

av sjöfarten genom VTS-centralerna. Ansvaret omfattar även huvuddelen av inlandsfarvatten 

med kanaler och slussar. Trafikverket är även ansvariga för kustradio, sjömätning och 

sjögeografiska produkter samt isbrytartjänster. Trafikverket har det övergripande ansvaret för 

isbrytartjänsten men verksamheten utförs av det statliga bolaget Arctia. 

Trafikverket formulerar fyra strategiska mål i visionen för 2025 - Smarta leder och intelligent 

trafik - för dig; ”Nytt ekosystem för trafik och mobilitet, Tillförlitliga digitala tjänster och 

effektivare verksamhet, en säker och fungerande infrastruktur utgör grunden för tjänsterna, 

Kompetenta människor och en ny skapande kultur” (Liikennevirasto (Trafikverket), 2018).  

Trafikverket har en årsbudget om ca 2,1 miljarder euro av vilka delar är avgifter från sjöfarten. 

All produktionsverksamhet inom Trafikverket har kontrakterats till tjänsteleverantörer. De nio 

finska isbrytarna ägs av staten och drivs genom bolaget Arctia. Trafikverket driver tre VTC-

centraler för trafikledning av sjöfarten i det finska farledsnätet. Majoriteten av Trafikverkets 

operativa verksamhet utförs av kontrakterade entreprenörer. 
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4.1.3 Slutsatser - organisatoriska förutsättningar 

Det kan konstateras stora likheter mellan Sverige och Finland avseende på hur 

statsförvaltningen är konstruerad och leds. Det finns dock tydliga skillnader i hur respektive 

land har valt att organisera sig. På politisk nivå har Finland valt att organisera de centrala 

delarna av det civila försvaret, gränsskydd och räddningstjänst, i inrikesministeriet medan 

Sverige är dessa delar tillhörande justitiedepartementet. Båda länderna har strukturer för 

krisledning och totalförsvarsplanering men endast Sverige har en särskild myndighet, MSB, 

med uttalat ansvar att utveckla och stödja kris- och totalförsvarsförberedelser. MSB har dock 

inget uttalat ansvar specifikt för den maritima arenan.  

Det militära försvaret i respektive nation är lika i sin organisation inom marinstridskrafterna. 

Skillnader finns i resurser och förmågor. Finland saknar ubåtar men har å andra sidan minfartyg 

vilket Sverige saknar. Bemanningsmässigt är en stor skillnad att Sverige har anställda soldater 

och sjömän men Finland värnpliktiga, vilka även återfinns i Gränsbevakningsväsendet. Denna 

faktor kan ha inverkan vid gemensam verksamhet genom skillnad i t.ex. olika former av 

arbetslagstiftning och mandat. 

Bortsett från en delvis värnplikts-bemannat gränsbevakningsväsendet finns likheter i uppgifter 

och mandat med svenska Kustbevakningen. Båda myndigheterna har ansvar inom tull och 

brottsbekämpning till sjöss, oljeskydd och sjöövervakning. En skillnad är dock att i det finska 

fallet finns en militär uppgift även i fredstid, i Kustbevakningens fall endast från höjd 

beredskap. Gränsbevakningsväsendets ansvar för sjöräddning, inkluderande även JRCC och 

helikopterresurser, är mer lågtgående än i Sverige där Kustbevakningen har en central roll men 

huvudansvar för sjö- och flygräddning är fördelat till Sjöfartsverket. I Sverige är således 

resurserna spridda på flera myndigheter vilket kan påverka förutsättningarna för samverkan. 

I Sverige återfinns ansvaret för farleder och trafikledning av civil sjöfart hos Sjöfartsverket. 

Den finska motsvarigheten Trafikverket har i stort samma ansvarsområden men har ansvar för 

hela det finska trafiksystemet med undantag för flygtrafiken. Ur ett samverkansperspektiv är 

detta positivt på finsk sida då det är färre aktörer som behöver samordnas men kan innebära 

friktioner mellan nationerna vid behov att samverka kring flera trafikslag. Även att 

Sjöfartsverkets ansvarsområde slutar vid hamngränserna kan vara försvårande då det krävs 

samverkan med ytterligare aktörer. 
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Vid jämförelse mellan de maritima myndigheternas strategiska mål konstateras att dessa till 

stor del utgår ifrån de politiska styrningarna. De båda affärsdrivande myndigheterna 

Sjöfartsverket och Trafikverket utmärker sig dock båda genom att i sina strategiska mål lyfta 

fram den egna personalens kompetens och välbefinnande. Motivering i båda fallen är den 

positiva nytta detta ger deras kunder, sjöfarten. 

Värt att notera är att Kustbevakningen väljer att lyfta ut civil sjöinformation som ett mål i sig 

trots att det är en del i sjöövervakningsuppgiften. Ur perspektivet maritim säkerhet är detta i 

linje med Tills modell för maritime security governance där just lägesuppfattning är en av fyra 

grundförutsättningar. 

Vid jämförelse av de ekonomiska resurserna finns vid en första anblick tydliga skillnader men 

om uppgifter och ansvarsområde vägs in är skillnaderna små. Sjöfartsverket utmärker sig som 

till största del intäktsfinansierade och finska Trafikverket med sin operativa verksamhet utlagd 

på entreprenad. Detta kan inverka i samverkan med övriga myndigheter då dessa är 

anslagsfinansierade utan samma uttalade ekonomiska resultatkrav. Denna samverkanssituation 

understryker vikten av tydlig uppgiftsställning och fördelning av anslagsmedel från 

uppdragsgivaren då friktioner annars kan uppstå till följd av oenighet kring kostnadsfördelning. 

Sammantaget visar undersökningen i perspektivet organisatoriska förutsättningar på att det 

finns många likheter mellan de båda länderna. Skillnaderna som finns bedöms som små och 

utifrån ett samverkansperspektiv sannolikt hanterbara. De områden där friktion troligen kan 

uppstå är kring frågor som rör mandat och juridiska förutsättningar samt kring 

kostnadsfördelning. Danermark (2005) understryker vikten av ledarskap i 

samverkanssituationer. Den som ger uppgiften till parterna att samverka kan inte varar passiv 

utan måste vara beredd att stödja de samverkande parterna. 
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4.2 Socialpsykologiska förutsättningar för samverkan 

Det socialpsykologiska perspektivet fokuserar på den mänskliga interaktionen. Perspektivet 

omfattar faktorer som kultur, identitet och tillit. Effektiv samverkan förutsätter tillit och 

förtroende vilket kan byggas genom kunskap och förståelse för varandras kulturella olikheter. 

Detta kan skapas genom praktisk erfarenhet från tidigare samverkansituationer och övningar. I 

det följande stycket undersöks hur nationerna ser på maritim säkerhet och vilken samverkan 

som finns etablerad idag. De presenterade befintliga samverkansformerna utgör goda exempel 

inom maritim säkerhet och gör inte anspråk på att vara en komplett kartläggning. 

4.2.1 Sverige – kultur, identitet och tillit 

Den svenska regeringen beskriver i den nationella säkerhetsstrategin (Regeringskansliet, 

Nationell Säkerhetsstrategi, 2017) att det måste finnas en grundläggande förmåga i samhället 

att hantera kriser och att det därför är särskilt angeläget med en fungerande samverkan, i 

synnerhet med allt mer komplexa säkerhetshot. Strategin konstaterar även att ”[v]årt samhälles 

välstånd och funktionalitet är beroende av fria flöden av varor, tjänster och kommunikation” 

(Regeringskansliet, Nationell Säkerhetsstrategi, 2017, s. 10). 

I sin syn på myndighetssamverkan uttrycker Försvarsmakten i den militärstrategiska doktrinen, 

MSD 16, samverkan med övriga samhället som en central del av det militärstrategiska 

konceptet.  

Tillsammans med övriga totalförsvaret ska det militära försvaret först och främst utgöra en 

tröskel för den som vill angripa eller utöva påtryckningar på Sverige. Detta ska 

åstadkommas genom trovärdighet i krigföringsförmågan och vidare förstärkas genom 

tillgänglighet av dugliga krigsförband och vårt nära samarbete tillsammans med andra 

myndigheter, företag, stater och organisationer. (Försvarsmakten, 2016b, s. 6)  

Maritim säkerhet behandlas inte specifikt men problematiken kring samhällets sårbarhet och 

det successivt ökande beroende av flöden lyfts fram som strategiska utmaningar tillsammans 

med förmåga att hanterar hybridhot och irreguljär krigföring. MSD16 framhåller även att den 

svenska krishanteringen ”[…] utgår operativt från allomfattande ansats (eng. Comprehensive 

Approach) för att skapa ändamålsenlig operativ integrering av civila och militära medel.” 

(Försvarsmakten, 2016b, s. 58) 
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Försvarsmakten definierar i en bilaga till sin strategiska inriktning den militära professionen. 

”En militär profession har expertis i användandet av militärt våld under legal och politisk 

kontroll. Det kräver att det finns ett genuint förtroende mellan befolkningen, Försvarsmakten 

och dess medarbetare.” (Försvarsmakten, 2016, s. 6). Detta förtroende byggs genom ett 

agerande grundat på expertis, ansvar och värdegrund. 

I fredstid stödjer Försvarsmakten enligt lag det civila samhället efter begäran eller med stöd av 

lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). Sammanlagt uppgick stödet 2016 till ca 160 

tillfällen. Majoriteten av stödet bestod i eftersök av person, ammunitionsröjning, dykuppdrag 

och olika typer av transporter. Utöver detta stödjer Försvarsmakten civila myndigheter dagligen 

genom olika former av informationsutbyten och Polismyndigheten enligt särskilt avtal. 

Kustbevakningen har sitt ursprung i tullen och de första uppgifterna bestod i att förhindra 

smuggling och vrakplundring. 1988 blev Kustbevakningen en egen civil myndighet under 

försvarsdepartementet. Idag stödjer Kustbevakningen Tullverket till sjöss då de saknar egna 

fartyg och båtar. 

I Kustbevakningens vision (2017) uttrycks viljan att verksamheten ska ”utvecklas till en 

maritim verksamhet i världsklass som inger förtroende såväl nationellt som internationellt” och 

att ”Kustbevakningen ska bli den naturliga samverkansparten till sjöss som skapar trygghet”. 

Samverkan är således en central del av verksamheten och detta understryks ytterligare genom 

det faktum att myndigheten har en egen sektion på sin hemsida med rubriken Gränslös 

samverkan. Under denna sektion presenteras alla de områden som Kustbevakningen samverkar 

med övriga aktörer i (Kustbevakningen, 2018).  

Sjöfartsverket som i huvudsak bedriver inkomstfinansierad verksamhet understryker dock sin 

värdegrund att Sjöfartsverket är ett statligt bolag och att alla medarbetare är statliga tjänstemän 

och att detta innebär ett särskilt stort ansvar. 

Sjöfartsverkets fartyg och båtar bemannas av egen anställd personal och via 

bemanningsföretags. Fram till 2001 bemannades Sjöfartsverkets isbrytare och 

sjömätningsfartyg av marinens personal, såväl officerare som värnpliktiga. Under den tid som 

Försvarsmakten bemannade isbrytare och sjömätningsfartyg deltog dessa i övningsverksamhet 

och var en del i krigsplanläggningen. Försvarsmakten har dock ännu representation kvar i 

Sjöfartsverket genom Marinchefens post i bolagsstyrelsen. 
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Mellan de maritima myndigheterna i Sverige finns ett antal formaliserade samverkansformer, 

förutom rena affärskontrakt, vilka bidrar till kontakt och bygger erfarenhet:  

Försvarsmakten har med både Kustbevakningen och Sjöfartsverket samverkansavtal vilka 

syftar till att formalisera och strukturera de olika samarbeten som myndigheterna har mellan 

varandra på lägre nivåer. Avtalen omfattar både samverkan kring gemensamma tekniska 

lösningar, operativ samverkan och underrättelse och informationsutbyte. 

Myndigheterna deltar gemensamt och tillsammans med övriga myndigheter med maritim 

anknytning i Sjöövervakningsrådet. Rådet som leds av Kustbevakningen har till uppgift att 

samordna de civila behoven av sjöövervakning. 

Sverige och Finland samverkar inom sjöövervakningen sedan 2006 genom SUCFIS2, vilket är 

ett bilateralt utbyte av sjölägesinformation syftande till att öka täckningsgraden i de båda 

ländernas intresseområde. Utöver SUCFIS samverkar de båda länderna med övriga länder kring 

Östersjön genom SUCBAS3 och inom EU pågår utveckling mot EU CISE4, vilket är ett projekt 

för ökat informationsutbyte inom sjöövervakning för både civila och militära syften. 

 

  

                                                 

2 SUCFIS – Sea Surveillance Co-operation Finland-Sweden 

3 SUCBAS – Sea Surveillance Co-operation Baltic Sea 

4 CISE – Common Information Sharing Environment 
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4.2.2 Finland – kultur, identitet och tillit 

Den finska försvarsstrategin utgår likt den svenska från samverkan mellan det civila och 

militära komponenterna i totalförsvaret. ”Försvarsförmågan består av försvarssystemets 

militära kapaciteter samt av nationellt myndighetssamarbete och internationellt 

försvarssamarbete” (Statsrådet, 2017, s. 14). Inom ramen för maritim säkerhet konstateras att 

säkerhetsläget i Östersjöns är centralt och att ”En störning av sjötrafiken samt ett avbrott i 

Finlands sjöförbindelser västerut skulle påverka hela samhället” (Statsrådet, 2017, s. 10). 

Försvarsmakten beskriver i sin bild av framtida försvarslösningar att säkerhetsläget kommer att 

påverkas av miljöhot och hot från terrorism.  

Samarbetet mellan myndigheter och med andra nationer ska etableras i fredstid för att kunna 

utnyttjas fullt ut i högre konfliktnivåer. 

Det förtroendet som försvarssamarbetet förutsätter byggs upp genom en stabil och 

långsiktig verksamhet. Med hjälp av ett omfattande samarbetsnätverk utvecklar Finland 

arrangemang som kan utnyttjas för att få allt det stödet som det är möjligt att få från 

begynnelsefasen i en eventuell kris. (Statsrådet, 2017, s. 16) 

”Värnplikten – ett finländskt val” (Puolustusvoimat (Försvarsmakten), 2018). 

Personalförsörjningen i Finlands försvarsmakt utgår ifrån värnplikt. Detta motiveras med att 

det är ett kostnadseffektivt sätt att dels producera tillräckliga resurser åt stridskrafterna och 

samtidigt bygga en stor och prestationsduglig reserv. 

Försvarsmakten i Finland bistår det civila samhället genom lagstadgat stöd, i Finland kallat 

handräckning. Försvarsmakten utförde ca 600 handräckningsuppgifter under 2016. 

Handräckningsuppdrag sker ofta på begäran från polisen och räddningsverket och handlar 

vanligen om eftersök av personer eller röjning av ammunition. 

Gränsbevakningsväsendet utbildar även de värnpliktiga och myndigheten är en militärt 

organiserad organisation och en del av det finska försvarssystemet. Myndigheten ser sig som 

en del av den europeiska gräns- och kustbevakningen. Utbildning av officerare i 

Gränsbevakningsväsendet sker gemensamt med Försvarsmakten vid Försvarshögskolan. 

Gränsbevakningen uttrycker sina värderingar i tre ord – yrkeskunnighet, pålitlighet och 

samarbetsförmåga. Med det senare menas att verksamheten ska präglas av öppenhet, 

förtroende, flexibilitet och fördomsfrihet. 
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Trafikverket framställer sig själva som ”en branschövergripande expertorganisation” som 

verkar ”ansvarsfullt, effektivt och innovativt” (Liikennevirasto (Trafikverket), 2018). 

Samhällsansvaret lyfts fram som centralt i verksamheten ”Samhällsansvar är en del av det 

dagliga arbetet för alla medarbetare på Trafikverket och det är ett genomgripande tema i hela 

ämbetsverkets organisation och strategi” (Liikennevirasto (Trafikverket), 2018). 

Finland har en lång tradition av myndighetssamverkan i den maritima sektorn. Sedan 90-talet 

samverkar Försvarsmakten, Gränsbevakningsväsendet och Trafikverket tillsammans med 

Trafiksäkerhetsverket inom det så kallade METO-samarbetet. Syftet med samarbetet är att hitta 

kostnadseffektiva lösningar och minimera överlappande verksamheter. Exempel på 

verksamheter är samutnyttjande av radar- och radiomaster. Inom ramen för utvecklingen av EU 

gemensamma informationsmiljö för sjöövervakningsinformation, EU CISE, samarbetar 

myndigheterna i FIMAC-konsortiet5 för att samordna insamling och distribution av data som 

ägs av myndigheterna. 

4.2.3 Slutsatser - socialpsykologiska förutsättningar 

Det finns ingenting i det undersökta materialet som tyder på att det råder någon större skillnad 

i definitionen av begreppet samverkan mellan myndigheterna i de båda länderna. Begreppen 

används på ett likvärdigt sätt i såväl dokumentation från den politiska nivån som från respektive 

myndighet.  

Det som dock sticker ut, och som presenterats tidigare i uppsatsens teorikapitel, är att 

Försvarsmakten i Sverige i sin Handbok Samverkan beskriver den interna kategoriseringen av 

samverkan i ordinarie myndighetssamverkan och totalförsvarssamverkan (Försvarsmakten, 

2016). En möjlig förklaring till uppdelningen är dess koppling till olika lagrum för samverkan. 

Denna skillnad görs dock inte av övriga myndigheter vilket kan skapa oklarheter. Framgångsrik 

samverkan gynnas av samsyn på centrala begrepp och gemensam tolkning av regelverk 

(Danermark, 2005).  

I Sverige är det större skillnad mellan myndigheternas kulturella utgångspunkt än i Finland. 

Tydligast är skillnaden mellan Gräns- och kustbevakningen där det finska 

Gränsbevakningsväsendet är en militärt organiserad organisation med militära uppgifter även i 

                                                 

5 FIMAC – FInnish Maritime Authorities Cooperation 
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fredstid. Genom att officersutbildningen av gränsbevaknings- och försvarsmaktspersonal sker 

vid Försvarshögskolan finns en delvis gemensam kulturell bas och förutsättningar för 

personalen att knyta kontakter vilket i sin tur gynnar framtida samverkan. Dessa förutsättningar 

saknas i Sverige där utbildningen sker vid olika skolor. Detta torde gynna samverkan mellan 

svenska Försvarsmakten och Gränsbevakningsväsendet samtidigt som det kan skapa friktioner 

i samverkan med Kustbevakningen. Både Gränsbevakningsväsendet och Kustbevakningen 

uttrycker dock att de har mycket gemensam verksamhet varför positiva erfarenheter kan väntas 

av redan etablerad samverkan. Genom tillit och förtroende för varandra blir effekten av de 

kulturella skillnaderna således mindre.  

De båda sjötrafikansvariga myndigheterna skiljer sig från övriga genom sin utpräglade 

affärsfokus, Sjöfartsverket mer än Trafikverket. Trafikverket har å andra sidan ingen egen 

operativ verksamhet utan har allt utlagt på entreprenad. Båda har såväl uppgifter som ansvar 

inom krisberedskap och totalförsvar samtidigt som båda understryker sin särställning som 

statliga aktörer. Detta bedöms som positivt och minskar risken för friktioner i samverkan med 

övriga. 

I såväl Sverige som Finland finns lagstadgad uppgift till respektive Försvarsmakt att i fredstid 

stödja civila myndigheter efter begäran. Utöver den lagstadgade samverkan finns ett antal goda 

exempel på samverkansprojekt såväl inom respektive nation som bilateralt. Detta borgar för att 

det finns erfarenhet och kunskap om varandra vilket enligt teorin är gynnsamt för effektiv 

samverkan.  Genom regelbunden samverkan och övningsverksamheten skapas mängder med 

erfarenheter och kontakter, vilket leder till tillit och förtroende, två viktiga komponenter för 

effektiv samverkan. 
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4.3 Sammanfattande analys 

Uppsatsens två forskningsfrågor har till del redan besvarats i analysen genom slutsatserna i 

respektive perspektiv men kommer nedan att sammanfattas för att i nästa kapitel diskuteras i 

förhållande till tidigare forskning och sin vetenskapliga relevans. Frågorna kursiverade nedan.   

Hur ser förutsättningar ut för myndighetssamverkan inom ramen för maritim 

säkerhet i Sverige och Finland och mellan dem båda? 

Vad beträffar förutsättningarna för myndighetssamverkan finns, i vad teorin beskriver som 

fördelaktigt i ett organisatoriskt perspektiv, goda förutsättningar till effektiv samverkan. Båda 

nationerna har liknande struktur i respektive statsförvaltningen och det är en i huvudsak lika 

fördelning av uppgifter mellan de maritima myndigheterna. De strategiska målen för 

myndigheterna är lika mellan länderna. Resurser och ekonomi är fördelat på likartat sätt i båda 

nationerna och skiljer sig endast i förhållande till ansvarsområden och uppgifter. De 

utmärkande skillnader som observerats finns avseende räddningstjänst till sjöss och 

kustbevakningens roll i det militära försvaret. 

I det socialpsykologiska perspektivet observeras större skillnader än i det organisatoriska. 

Skillnader finns i den militära kulturen avseende nyttjande av värnpliktiga och att 

Gränsbevakningsväsendet är militärt organiserad i jämförelse med dess motsvarighet 

Kustbevakningen. Likheter finns i de båda sjötrafikansvariga myndigheternas affärsdrivande 

verksamhet. Båda nationerna har liknande och redan etablerade samverkansnätverk, Finland 

uppfattas dock som något mer integrerade än Sverige. 

Detta tillsammans med det faktum att det redan finns en flertal nationella och internationella 

samverkansområden talar för att det finns erfarenhet och kunskap om varandra vilket bidrar till 

förtroende och tillit. Sammantaget bedöms dessa tidigare erfarenheter väga upp för de kulturella 

skillnader som finns. Således finns bedömt goda förutsättningar för effektiv samverkan även i 

ett socialpsykologiskt perspektiv. 

Skiljer sig synen på samverkan avseende vilja, ambition och mål mellan 

Sverige och Finland och i så fall på vilket sätt? 

I den empiri som undersökningen arbetat med kan konstateras att det inte finns några direkta 

motsättningar i synen på samverkan. Båda nationerna utrycker på ett liknande sätt samverkan 

mellan det militära maktmedlet, det civila samhällets resurser och samarbete med andra 
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nationer som centralt för försvarsförmågan. Det finns således både en vilja och ambition till 

myndighetssamverkan.  

Såväl Sverige som Finland identifierar sårbarheten i den egna försörjningen som ett hot och 

strategisk utmaning. För att nå framgång och hävda sin territoriella integritet, säkra flöden av 

varor, tjänster och kommunikation krävs ett allomfattande angreppssätt - ett angreppssätt som 

i sig förutsätter samverkan. Målet med samverkan blir med andra ord medlet för att nå framgång 

inom maritim säkerhet. 
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5 Diskussion av resultaten, reflektion och fortsatt forskning 

5.1 Diskussion 

Uppsatsens syfte har varit att undersöka och förklara styrkor och svagheter med de 

förutsättningar som finns för civil-militär myndighetssamverkan inom ramen för maritim 

säkerhet i Sverige och Finland. Genom ett analysverktyg bestående av frågor, konstruerade 

utifrån en teoretisk modell framtagen av Ödlund (2011) för interorganisatorisk samverkan, har 

empirin undersökts. Slutsatserna från analysen diskuteras nedan i relation till tidigare forskning 

och det teoretiska ramverket för undersökning, Geoffrey Tills (2013) modell för maritim 

säkerhet. 

Studien har visat på att det finns goda förutsättningar för fördjupad myndighetssamverkan 

mellan Sverige och Finland i kontexten maritim säkerhet. Styrkan finns främst i de båda 

ländernas liknade struktur i statsförvaltningen och ansvarsfördelning till myndigheterna. Även 

om det finns skillnader bedöms dessa som hanterbara. En annan observerad styrka är de redan 

etablerade samverkansformerna både nationellt och internationellt. Dessa utgör sannolikt en 

god grund att bygga vidare på. Erfarenhetsutbyte och gemensamma övningar är faktorer som 

positivt påverkar utfallet av samverkan enligt teorin. 

I ett socialpsykologiskt perspektiv lyfts tillit och förtroende fram som nyckelfaktorer. För att 

bygga det behövs kunskap och erfarenhet om varandra. Detta kan erhållas genom gemensamma 

övningar men även genom samverkan i vardagen. Inom kustbevakningsområdet är detta 

naturligt då båda ländernas kustbevakande myndigheter är utpräglade samverkansmyndigheter, 

d.v.s. att de utför många uppgifter till stöd för andra som t.ex. tull och brottsbekämpning. Detta 

är en styrka för ett fördjupat samarbete genom de erfarenheter som byggs. Det finns dock en 

risk att det med många olika uppgifter och ansvarsuppgifter blir svårt för myndigheterna att 

prioritera. Med bakgrund i teorin med tydlighet kring strukturer, mandat och rollfördelning är 

det viktigt att uppdragsgivaren, staten, är tydlig gentemot alla inblandade aktörer. I en bilateral 

samverkansituation blir här tydligt att de utpekade myndigheterna, i båda länderna, ges tydliga 

mandat för samverkan för att inte organisatoriska hinder ska begränsa samverkan. 

Följer vi vad Till (2013) föreskriver som grundförutsättningar för god maritim säkerhet, a good 

order at sea, kan konstateras att Sverige och Finland enskilt och tillsammans har kommit långt 

i utvecklingen. Vad beträffar situationsförståelse finns etablerad samverkan nationellt, genom 

METO och FIMAC i Finland och genom Sjöövervakningsrådet och SJÖBASIS i Sverige. 



Jonas Forsmark 2018-02-26  

HSU 16-18   

 

 

Sida 45 av 54 

Internationellt och bilateralt är integreringen långt gången genom SUCFIS och SUCBAS och 

på sikt EU CISE. 

Med Tills modell för ögonen framstår sjöövervakningsområdet (Kustbevakningen, 2016) och 

den samverkan som förekommer där som en god förebild. I sammanhanget är det viktigt att 

understryka att det inte är skillnad på civil och militär sjöövervakning, endast dess syfte skiljer. 

De etablerade samverkansnätverken inom sjöövervakningen har positiva effekter på 

grundförutsättningen, integrated maritime governace, där tvärsektoriell samverkan är nyckeln 

(Till, 2013). Det är positivt att samverkan finns men det krävs sannolikt mer för att de båda 

länderna ska kunna hantera alla komplexa problem och möta eventuell hybridkrigföring. 

För att möjliggöra detta krävs politisk vilja i forma av en uttalad policy (Till, 2013). Denna 

undersökning understryker detta genom att identifiera behovet av tydligt ledarskap för att nå 

framgång i samverkanssituationer. Förutsättningarna finns för samverkan mellan de maritima 

myndigheterna i Sverige och Finland. Denna samverkan kan underlättas och effektiviseras 

genom tydlig politisk vilja och styrning. Mot bakgrund av detta är det angeläget att båda 

nationerna enskilt eller gemensamt utvecklar en strategi för maritim säkerhet. I sammanhanget 

räcker det inte att som Sverige ge ut en maritim strategi (Näringsdepartementet, 2015) som 

enbart fokuserar på tillväxt och miljö och endast hanterar säkerhetsfrågor i perspektivet miljö- 

och sjösäkerhet. Maritim säkerhet kräver ett helhetsperspektiv och måste omfatta även 

säkerhetsfrågor i dess vidare bemärkelse i hela spektret från naturskydd till skydd mot 

främmande makt. 

I Tills fjärde grundförutsättning, implementering och tillämpning av övriga förutsättningar av 

de två huvudaktörerna, marinstridskrafterna och kustbevakningen, har undersökningen 

observerat en skillnad i hur de båda länderna har valt att organisera sin kustbevakning. Det finns 

uppenbara fördelar ur ett samverkansperspektiv att likt Finland hålla kustbevakningsfunktionen 

nära försvarsmakten men som påpekats av Bateman (2016) finns en styrka i att hålla de två 

funktionerna åtskilda likt den svenska modellen. Genom att se över regelverk för samverkan 

och ge tydliga uppgiftsställningar kan dagens strukturella nackdelar, med organisering som 

enskilda myndigheter under olika departement, motverkas. 

Genom att bygga vidare på den framgångsrika samverkan som redan finns idag kan båda 

nationerna komma närmare det helhetsgrepp som Schaub, Murphy, & Hoffman (2017) 

efterfrågar och optimera sina resurser mot en whole-of-government approach. 
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5.2  Reflektion 

Undersökningens val av teori och dess operationalisering har resulterat i tillfredställande utfall 

i analysen. I det organisatoriska perspektivet var det lätta att identifiera vilka likheter och 

olikheter som finns mellan länderna. I undersökning av de socialpsykologiska perspektivet har 

analysen varit svårare vilket förstärkts av metodologisk ansats och det valda makroperspektivet. 

Med en annan forskningsdesign hade kunskapsbidraget kunnat bli större i denna del av 

undersökningen. 

Det är i sammanhanget viktig att poängtera att undersökningen inte har beaktat det faktum att 

svenskar och finländare är olika i en mer allmän kulturell bemärkelse. Inte heller har den stora 

skillnaden i språk beaktats. Skillnaden i språk hänvisar inte sällan interaktionen mellan parterna 

till engelska. Med införande av dessa variabler kan resultatet delvis påverkas men syftet men 

undersökningen har varit att identifiera förutsättningarna för samverkan i ett makroperspektiv 

med textanalys av officiella dokument som analysteknik. Kulturella skillnader i det bredare 

perspektivet är en undersökning i sig och behöver då en annan frågeställning och annan empiri. 

Slutligen kan konstateras att denna studie bidrar, om än med begränsad spridning, till att vidga 

kunskap och förståelse för de komplexa frågor som finns inom den maritima arenan och vikten 

av att adressera dessa frågor för att säkerställa nationens och samhällets utveckling. Genom 

detta motverkas det som i debatten kallas för sea blindness, d.v.s. oförmågan att förstå havets 

betydelse ibland icke initierade beslutsfattare och den bredare allmänheten (Feldt, 2016). 

5.3 Fortsatt forskning 

Undersökningens forskningsdesign och metodologisk ansats har valts utifrån aktuell 

frågeställning. Med en annan design och frågeställning kan andra vinklar inom samma 

problemram utforskas. Genom att genomföra fallstudier på genomförda samverkanssituationer 

mellan svenska och finska myndigheter ges möjlighet att använda hela Ödlunds analysmodell, 

inkluderande även insatsvariabler och samverkansvariabler.  

Med samma teoretiska utgångspunkt i såväl kontext som analysverktyg som denna 

undersökning kan kompletterande kunskap finnas genom en annan metodologisk ansats. 

Textanalys valdes i detta arbete som huvudsaklig metod för detta arbete främst utifrån det valda 

makroperspektivet. En snävare avgränsning kan möjliggöra en studie med intervju som 
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huvudsaklig teknik. En dylik studie skulle kunna ge en djupare förståelse för de 

socialpsykologiska förutsättningarna. 

Ett intressant fallstudieobjekt skulle kunna vara den svensk-finska marinstridsgruppen, 

SFNTG, och den övergripande överenskommelsen om ett fördjupat försvarssamarbete. En 

avgränsad fallstudie av SFNTG, med fördel genomförd som intervju- eller enkätundersökning, 

skulle ge god insikt i påverkanseffekten av de socialpsykologiska förutsättningarna, 

inkluderande insatsvariabler och samverkansvariabler, då det undersöker faktisk samverkan 

och erfarenheterna ifrån densamma. Denna vinkling har utelämnats i detta arbete med anledning 

av att det faller utanför den jämförande och a priori-ansats som denna studie haft. 

  



Jonas Forsmark 2018-02-26  

HSU 16-18   

 

 

Sida 48 av 54 

6 Litteratur och referensförteckning 

6.1 Tryckta källor 

Chapsos, I. (2015). Conclusions. i I. Chapsos, & C. Kitchen, Strengthening Maritime Security 

Through Cooperation (ss. 74-76). Amsterdam: IOS Press. 

Danermark, B. (2005). Samverkan - himmel eller helvete? Malmö: Gleerups Utbildning. 

David, M., & Sutton, C. D. (2016). Sammhällsvetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur. 

Esiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H., & Wängnerud, L. (2012). Metodpraktikan: Konsten 

att studera samhälle individ och marknad. Stockholm: Nordstedts Juridik. 

Feldt, L. (2016). The complex nature of today's maritime security issues: a European 

perspective. i J. Krause, & S. Bruns, Routledge Handbook of Naval Strategy and 

Security (ss. 11-26). London: Routledge. 

Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). Collaborative Governance Regimes. Washington DC: 

Georgetown University Press. 

Försvarsmakten. (2016a). Handbok Civil-Militär Samverkan 2016. Stockholm: 

Försvarsmakten. 

Försvarsmakten. (2016b). Militärsstrategisk doktrin - MSD 16. Stockholm: Försvarsmakten. 

George, A. L., & Bennett, A. (2005). Case studies och Theory development. Cambridge, MA: 

MIT Press. 

Krause, J., & Bruns, S. (2016). Introduction: the changing face of twenty-first-century naval 

strategy and maritime security. i J. Krause, & S. Bruns, Routledge Handbook of Naval 

Strategy and Security (ss. 3-10). London: Routledge. 

Lundqvist, S. (2017). Continuity and Change in post-Cold War Maritime Security - A study of 

the Strategies Pursued by the US, Sweden and - Finland 1991-2016. Åbo: Åbo 

Akademi University Press. 

Näringsdepartementet. (2015). En svensk maritim strategi – för människor, jobb och miljö. 

Stockholm: Regeringskansliet. 

Sohlberg, P. &.-M. (2013). Kunskapens former: Vetenskapsteori och forskningsmetod. 

Stockholm: Liber. 

Teorell, J., & Svensson, T. (2007). Att fråga och att svara. Malmö: Liber AB. 

Till, G. (2013). Seapower - a guide for the twenty-first century (3:e uppl.). London: 

Routledge. 

Weber, M. (1947). Economy and Society. (Roth, G. & Wittich, C., övers.) Berkely 1968: 

University of California Press. 



Jonas Forsmark 2018-02-26  

HSU 16-18   

 

 

Sida 49 av 54 

Wilson, B. (2016). Why whole-of-government farmworks matter. i J. Krause, & S. Bruns, 

Routledge Handbook of Naval Strategy and Security (ss. 153-165). London: Routledge. 

6.2 Rapporter, artiklar, andra källor 

Andersson, D., & Hellgren, C. (2015). Marin Samverkansövning 2014: Utvärdering av 

samverkan (FOI-R--4069--SE). Stockholm: FOI. 

Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal of 

Public Administration Research and Theory, 18(4), 543-571. 

Bartholdsson, K., & Norén-Bretzer, Y. (2016). Samordnad samverkan. Göteborg: 

Förvaltningshögskolan Göteborgs Universitet. Hämtat från 

http://hdl.handle.net/2077/42420 den 20 Januari 2018 

Bateman, S. (2016). Martitime security governance in the Indian Ocean region. Journal of the 

Indian Ocean Region, 12(1), 5-23. 

Europeiska kommissionen. (2014). Europeiska unionens strategi för sjöfartsskydd. Hämtat 

från http://data.consilium.europa.eu: 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11205-2014-INIT/sv/pdf den 15 

Januari 2018 

Forsström, A., Lagerström, M., & Tejpar, J. (2010). Myndighetssamverkan i nationell 

krishantering (FOI-R--3063--SE). Stockhom: FOI. 

Försvarsmakten. (2016). Försvarsmaktens Strategiska Inriktning 2015 ändringsutgåva 1 

(FMSI 2015 Ä1). Hämtat från https://www.forsvarsmakten.se/sv/om-

myndigheten/vart-uppdrag/strategiska-forandringsmal/ den 09 Februari 2018 

Försvarsmakten. (2017). Årsredovisning 2016. Hämtat från 

https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-

myndigheten/dokumentfiler/arsredovisningar/arsredovisning-2016/hkv-2017-02-21-

huvuddokument-ar16.pdf den 09 Februari 2018 

Försvarsmakten. (2018a). Vår verksamhet. Hämtat från 

https://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/verksamhetsomraden/marinen/ den 

09 Februari 2018 

Hernes, T. (2004). Studying composite boundaries: A Framework of Analysis. Human 

Relations, 57(1), 9-29. 

Kustbevakningen. (2016). Naionell Strategi för Sjöövervakning. Hämtat från 

https://www.kustbevakningen.se/globalassets/documents/granslos-

samverkan/sjoovervakning/nationell-strategi-for-sjoovervakningpdf den 13 Februari 

2018 

Kustbevakningen. (2017). Årsredovisning 2016. Hämtat från 

https://www.kustbevakningen.se/globalassets/documents/media/trycksaker/arsredovis

ningar/kustbevakningens-arsredovisning-2016pdf den 09 Februari 2018 

http://hdl.handle.net/2077/42420
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11205-2014-INIT/sv/pdf
https://www.forsvarsmakten.se/sv/om-myndigheten/vart-uppdrag/strategiska-forandringsmal/
https://www.forsvarsmakten.se/sv/om-myndigheten/vart-uppdrag/strategiska-forandringsmal/
https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/dokumentfiler/arsredovisningar/arsredovisning-2016/hkv-2017-02-21-huvuddokument-ar16.pdf
https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/dokumentfiler/arsredovisningar/arsredovisning-2016/hkv-2017-02-21-huvuddokument-ar16.pdf
https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/dokumentfiler/arsredovisningar/arsredovisning-2016/hkv-2017-02-21-huvuddokument-ar16.pdf
https://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/verksamhetsomraden/marinen/
https://www.kustbevakningen.se/globalassets/documents/granslos-samverkan/sjoovervakning/nationell-strategi-for-sjoovervakningpdf
https://www.kustbevakningen.se/globalassets/documents/granslos-samverkan/sjoovervakning/nationell-strategi-for-sjoovervakningpdf
https://www.kustbevakningen.se/globalassets/documents/media/trycksaker/arsredovisningar/kustbevakningens-arsredovisning-2016pdf
https://www.kustbevakningen.se/globalassets/documents/media/trycksaker/arsredovisningar/kustbevakningens-arsredovisning-2016pdf


Jonas Forsmark 2018-02-26  

HSU 16-18   

 

 

Sida 50 av 54 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). (2017). Gemensamma grunder för 

samverkan och ledning vid samhällsstörningar. Hämtat från 

https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/27565.pdf den 10 Januari 2018 

NATO. (2011). Alliance Maritime Strategy. Hämtat från 

https://www.nato.int/cps/ua/natohq/official_texts_75615.htm?selectedLocale=en den 

20 FebruarI 2018 

Regeringskansliet. (2017). Nationell Säkerhetsstrategi. Stockholm: Statsrådsberedningen. 

Hämtat från http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2017/01/nationell-

sakerhetsstrategi/ den 20 Februari 2018 

Schaub, G. J., Murphy, M., & Hoffman, F. G. (den 3 Apr 2017). Hybrid Maritime Warfare: 

Building Baltic resiliens. The RUSI Journal, 132(1), 32-40. 

Sjöfartsverket. (1999). Uppdrag till Sjöfartsverket och Försvarsmakten att utreda frågan om 

övergångsbestämmelser rörande övergång till civil bemanning på isbrytare och 

sjömätningsfartyg. Hämtat från http://www.sjofartsverket.se/upload/Listade-

dokument/Rapporter_Remisser/SV/1999/020801-9912071.pdf den 13 Februari 2018 

Sjöfartsverket. (2017a). Sjöfartsverkets verksamhetsbroschyr. Hämtat från 

http://www.sjofartsverket.se/pages/40240/SFV14962_Verksamhetsbroschyr_72dpi_1

20504.pdf den 08 Februari 2018 

Sjöfartsverket. (2017b). Årsredovisning 2016. Hämtat från 

http://www.sjofartsverket.se/pages/108737/Sjo%CC%88fartsverket_A%CC%8Arsred

ovisning_2016.pdf den 09 Februari 2018 

Statsrådet. (2017). Statsrådets försvarpolitiska redogörelse. Hämtat från 

https://www.defmin.fi/sv/publikationer/statsradets_forsvarspolitiska_redogorelse_201

7 den 21 Februari 2018 

Uhr, C. (2011). Samverkansbegreppet. i N.-O. Nilsson (Red.), Samverkan - för säkehets skull! 

(ss. 11-29). Karlstad: Myndigheten för sammhällsskydd och beredskap (MSB). 

Ödlund, A. (2010). Pulling the same way? A multiperspectivist study of crisis cooperation in 

government. Journal of Contingencies and Crisis management, 18(2), 96-107. 

Ödlund, A. (2011). Civil-Militär samverkan på strategisk och operativ nivå inom HKV - 

förutsättningar och utveckling (FOI-R--3343--SE). Stockholm: FOI. 

 

 

 

 

https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/27565.pdf
https://www.nato.int/cps/ua/natohq/official_texts_75615.htm?selectedLocale=en
http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2017/01/nationell-sakerhetsstrategi/
http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2017/01/nationell-sakerhetsstrategi/
http://www.sjofartsverket.se/upload/Listade-dokument/Rapporter_Remisser/SV/1999/020801-9912071.pdf
http://www.sjofartsverket.se/upload/Listade-dokument/Rapporter_Remisser/SV/1999/020801-9912071.pdf
http://www.sjofartsverket.se/pages/40240/SFV14962_Verksamhetsbroschyr_72dpi_120504.pdf
http://www.sjofartsverket.se/pages/40240/SFV14962_Verksamhetsbroschyr_72dpi_120504.pdf
http://www.sjofartsverket.se/pages/108737/Sjo%CC%88fartsverket_A%CC%8Arsredovisning_2016.pdf
http://www.sjofartsverket.se/pages/108737/Sjo%CC%88fartsverket_A%CC%8Arsredovisning_2016.pdf
https://www.defmin.fi/sv/publikationer/statsradets_forsvarspolitiska_redogorelse_2017
https://www.defmin.fi/sv/publikationer/statsradets_forsvarspolitiska_redogorelse_2017


Jonas Forsmark 2018-02-26  

HSU 16-18   

 

 

Sida 51 av 54 

6.3 Elektroniska källor  

Finansministeriet. (2018). Statens budgetpropositioner. Hämtat från 

http://budjetti.vm.fi/indox/sisalto.jsp?year=2018&lang=sv&maindoc=/2018/tae/hallitu

ksenEsitysRuotsi/hallituksenEsitysRuotsi.xml&id=/2018/tae/hallituksenEsitysRuotsi/

YksityiskohtaisetPerustelut/26/20/20.html den 6 Februari 2018 

Försvarsministeriet. (2018b). Försvarsministeriet. Hämtat från 

http://www.defmin.fi/sv/ministeriet/forsvarsministeriet den 26 Januari 2018 

Inrikesministeriet. (2018). Uppdrag och Målsattningar. Hämtat från 

http://intermin.fi/sv/ministeriet/uppdrag-och-malsattningar den 26 Januari 2018 

Kommunikationsministeriet. (2018). Kommunikationsministeriet. Hämtat från 

https://www.lvm.fi/forvaltningsomradet den 29 Januari 2018 

Kustbevakningen. (2018). Kustbevakningen. Hämtat från https://www.kustbevakningen.se/ 

den 09 Februari 2018 

Liikennevirasto (Trafikverket). (2018). Trafikverket. Hämtat från 

https://www.liikennevirasto.fi/web/sv/startsida den 11 Februari 2018 

Maanpuolustuskorkeakoulu (Försvarshögskolan). (2018). Studier. Hämtat från 

http://maanpuolustuskorkeakoulu.fi/sv/studier den 13 Februari 2018 

Merivoimat (Marinen). (2018). Marinen. Hämtat från http://merivoimat.fi/sv/framsida den 11 

Februari 2018 

Polisen. (2018). Sjöpolisen. Hämtat från https://polisen.se/Om-

polisen/Specialkompetenser/Sjopolisen/ den 09 Februari 2018 

Puolustusvoimat (Försvarsmakten). (2018). Försvarsmakten. Hämtat från 

http://puolustusvoimat.fi/sv/framsida den 11 Februari 2018 

Rajavartiolaitos (Gränsbevakningsväsendet). (2018). Gränsbevakningsväsendet. Hämtat från 

https://www.raja.fi/gransbevakningsvasendet den 4 februari 2018 

Regeringskansliet. (2016). Försvarssamarbetet Sverige Finland. Hämtat från 

http://www.regeringen.se/regeringens-politik/forsvarssamarbetet-sverige-finland den 

22 December 2017 

Regeringskansliet. (2018a). Försvarsdepartementet. Hämtat från regeringen.se: 

http://www.regeringen.se/sveriges-regering/forsvarsdepartementet/ den 5 Februari 

2018 

Regeringskansliet. (2018b). Justitiedepartementet. Hämtat från 

http://www.regeringen.se/sveriges-regering/justitiedepartementet/ den 7 Februari 2018 

Regeringskansliet. (2018c). Krisberedskap. Hämtat från 

http://www.regeringen.se/regeringens-politik/krisberedskap/regeringskansliets-

krishantering/ den 8 Februari 2018 

http://budjetti.vm.fi/indox/sisalto.jsp?year=2018&lang=sv&maindoc=/2018/tae/hallituksenEsitysRuotsi/hallituksenEsitysRuotsi.xml&id=/2018/tae/hallituksenEsitysRuotsi/YksityiskohtaisetPerustelut/26/20/20.html
http://budjetti.vm.fi/indox/sisalto.jsp?year=2018&lang=sv&maindoc=/2018/tae/hallituksenEsitysRuotsi/hallituksenEsitysRuotsi.xml&id=/2018/tae/hallituksenEsitysRuotsi/YksityiskohtaisetPerustelut/26/20/20.html
http://budjetti.vm.fi/indox/sisalto.jsp?year=2018&lang=sv&maindoc=/2018/tae/hallituksenEsitysRuotsi/hallituksenEsitysRuotsi.xml&id=/2018/tae/hallituksenEsitysRuotsi/YksityiskohtaisetPerustelut/26/20/20.html
http://www.defmin.fi/sv/ministeriet/forsvarsministeriet
http://intermin.fi/sv/ministeriet/uppdrag-och-malsattningar
https://www.lvm.fi/forvaltningsomradet
https://www.kustbevakningen.se/
https://www.liikennevirasto.fi/web/sv/startsida
http://maanpuolustuskorkeakoulu.fi/sv/studier
http://merivoimat.fi/sv/framsida
https://polisen.se/Om-polisen/Specialkompetenser/Sjopolisen/
https://polisen.se/Om-polisen/Specialkompetenser/Sjopolisen/
http://puolustusvoimat.fi/sv/framsida
https://www.raja.fi/gransbevakningsvasendet
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/forsvarssamarbetet-sverige-finland
http://www.regeringen.se/sveriges-regering/forsvarsdepartementet/
http://www.regeringen.se/sveriges-regering/justitiedepartementet/
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/krisberedskap/regeringskansliets-krishantering/
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/krisberedskap/regeringskansliets-krishantering/


Jonas Forsmark 2018-02-26  

HSU 16-18   

 

 

Sida 52 av 54 

Regeringskansliet. (2018d). Näringsdepartementet. Hämtat från 

http://www.regeringen.se/sveriges-regering/naringsdepartementet/ den 7 Februari 

Regeringskansliet. (2018e). Så styrs Sverige. Hämtat från http://www.regeringen.se/sa-styrs-

sverige/ den 28 Januari 2018 

Republiken Finlands President. (2018). Ställning och uppgifter. Hämtat från 

http://www.tpk.fi/public/default.aspx?culture=sv-FI&contentlan=3 den 28 Januari 

2018 

Sjöfartsverket. (2018). Sjöfartsverket. Hämtat från http://www.sjofartsverket.se/sv/ den 09 

Februari 2018 

Turvallisuuskomitea (Säkerhetskommittén). (2018). Säkerhetskommittén. Hämtat från 

https://www.turvallisuuskomitea.fi/index.php/sv/saekerhetskommitten den 11 Februari 

2018 

  

http://www.regeringen.se/sveriges-regering/naringsdepartementet/
http://www.regeringen.se/sa-styrs-sverige/
http://www.regeringen.se/sa-styrs-sverige/
http://www.tpk.fi/public/default.aspx?culture=sv-FI&contentlan=3
http://www.sjofartsverket.se/sv/
https://www.turvallisuuskomitea.fi/index.php/sv/saekerhetskommitten


Jonas Forsmark 2018-02-26  

HSU 16-18   

 

 

Sida 53 av 54 

7 Bilaga 1. 

Sammanställning över uppsatsens empiri. Komplett lista med hyperlänkar återfinns i kapitel 6, 

Referens och litteraturlista. 
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Försvarsmaktens Strategiska Inriktning 2015 ändringsutgåva 1 (FMSI 2015 Ä1) 
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Militärsstrategisk doktrin - MSD 16 

Årsredovisning 2016 

Kustbevakningen 

Naionell Strategi för Sjöövervakning (2016) 

Årsredovisning 2016 

Näringsdepartementet 

En svensk maritim strategi – för människor, jobb och miljö (2015) 

Regeringskansliet 

Nationell Säkerhetsstrategi (2017) 

Sjöfartsverket  

Sjöfartsverkets verksamhetsbroschyr (2017) 

Uppdrag till Sjöfartsverket och Försvarsmakten att utreda frågan om 

övergångsbestämmelser rörande övergång till civil bemanning på isbrytare och 

sjömätningsfartyg (1999) 

Årsredovisning 2016  

Webbsidor: 

Försvarsmakten – www.forsvarsmakten.se  

Polisen – Sjöpolisen – www.polisen.se 

Kustbevakningen - www.kustbevakningen.se 

Regeringen - www.regeringen.se 

Försvarssamarbetet Sverige Finland 

Justitiedepartementet 
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Försvarsdepartementet 

Näringsdepartementet 

Så styrs Sverige 

Regeringskansliets krishantering 
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Säkerhetsstrategi för samhället (2010) 

Trafikverket 

Hållbarhetsredovisning 2016 

Webbsidor: 

Finansministeriet - Statens budgetpropositioner – www.budjetti.vm.fi 
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