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Sammanfattning 
 
Hotuppfattningar och strategier för maritim säkerhet i Östersjön, 
ur ett svenskt perspektiv 
 
I denna uppsats avhandlas hotuppfattningar och strategier för maritim säkerhet i Östersjön ur ett 
svenskt perspektiv. Ökade varuflöden, oljetransporter och handel inom östersjöregionen har 
tillsammans med den snabba omvärldsutvecklingen bidragit till ett nationellt och transnationellt 
intresse för bibehållen maritim säkerhet i Östersjön.  
 
Syftet med uppsatsen är att med kunskap om av regering och riksdag identifierade hot under 
perioden 1998-2009, analysera vilka strategier Sverige valt för att hantera hoten och bibehålla den 
maritima säkerheten.  
 
För att identifiera hoten mot svenska intressen i Östersjön har teorin om det vidgade 
säkerhetsbegreppet använts för att med sektorerna; politik, ekonomi, samhälle, miljö samt militär 
identifiera de hot som regering och riksdag lyfter fram i propositioner och försvarsberedningar.  
Strategierna som har analyserats har fokus både på svenskt nationellt såväl som transnationellt 
samarbete och berör både nutid och framtid.  
 
Resultatet av uppsatsen visar att Sverige lägger allt mer fokus på transnationellt samarbete med 
bl.a. EU och de nordiska länderna men att även instruktioner till svenska myndigheter betonar 
ökat behov av samarbete för att hantera de identifierade hoten.  

Nyckelord: Östersjön, maritim säkerhet, vidgat säkerhetsbegrepp, hot, strategier, samarbete 
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ABSTRACT 
 
Threat Perceptions and Strategies for Maritime Security in the Baltic Sea,  
from a Swedish Perspective  
 
This essay deals with threat perceptions and strategies for maritime security in the Baltic Sea from 
a Swedish perspective. An increased flow of goods, oil transport and trade in the Baltic region, 
together with rapid development in the world around us, contribute to a national and transnational 
interest in maintaining maritime security in the Baltic Sea.  
 
The purpose of the paper is that with knowledge of the threats in the period 1998-2009, identified 
by the government and parliament, to analyze the strategies Sweden chose to deal with the threats 
and to maintain maritime security.  
 
In order to identify threats to Swedish interests in the Baltic Sea, the theory of comprehensive 
security comprising the sectors; politics, economics, societal, environment and military will be 
used to identify threats emphasized in government bills and defence draftings. The strategies that 
have been analyzed focus both on Swedish national as well as transnational cooperation and affect 
both the present and the future.  
 
The results of the paper show that Sweden is paying more and more attention to transnational 
cooperation, including The EU and the Nordic countries, but also directives to the Swedish 
authorities stress increased need for cooperation to address the identified threats.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key words: Baltic Sea, maritime security, comprehensive security, threats, strategies, cooperation 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
Direkt efter andra världskriget växte tankarna fram om ett nordiskt försvarsförbund som en slags 
garant för säkerhet och stabilitet mellan Sverige, Norge samt Danmark. Osäkerhet om det 
tilltänkta försvarsförbundets ambition och förmåga, samt olikartade önskemål om relationerna till 
NATO innebar dock att det aldrig blev en realitet, utan länderna skapade nationella lösningar för 
fortsatt säkerhet. 
 
Östersjönationernas polarisering mot öst och väst under efterkrigstiden medgav trots allt den 
krigsdämpande visionen, om att Östersjön skulle vara ett fredens hav med fungerande handel och 
sjöfart samt omsorg om miljön och att detta skulle vara till gagn för alla parter.  
 
Många områden har utvecklats sedan kalla krigets slut och ett antal större förändringar har skett 
som berört samtliga östersjönationer. Överlag har samarbetet mellan strandstaterna utökats och 
civil-militärt samarbete är både pågående i form av bl.a. SUCBAS (Sea Surveillance Co-
operation in the Baltic Sea and Approaches) och EU:s Östersjöstrategi samt föreslaget samarbete 
i bl.a. Stoltenbergrapporten. 
 
Som en del av svensk utrikes och säkerhetspolitik skriver Försvarsdepartementet att 
 ”Ett stabilt och förutsägbart närområde, är svenska intressen. Svensk säkerhet stärks genom 
aktiva och trovärdiga bidrag till europeisk och global säkerhet. Vi vill upprätthålla och säkra vår 
försörjning, handel samt bi- och multilaterala relationer och institutioner.”1  
Tydliggörandet av att svensk säkerhet stärks genom politiska beslut att bidra till europeisk 
säkerhet samt säkrandet av handel är tecken på att fler områden identifierats som vitala för 
svenskt välstånd och säkerhet.  
 
Enligt Barry Buzans, Olle Waevers samt Jaap de Wildes (hädanefter B.W.W.) teori existerar en 
ny skola avseende säkerhetsstudier, Köpenhamnsskolan.  Köpenhamnsskolan vill utöka ämnet 
säkerhetsstudier, från att bara innehålla politiska och militära områden, till att även innehålla 
områdena ekonomi, samhälle, och miljö.2  B.W.W.s teori är relevant i den svenska kontexten då 
det vidgade säkerhetsbegreppets identifierade hot mot ekonomi, samhälle och miljö uppfattats 
som relativt nya och fått ett allt större fokus i det utvidgade civil-militära samarbetet som pågår. 
Östersjön är särskilt intressant ur ett handelsperspektiv för Sverige, då flödet av varor och energi 
ökar och bedöms fortsätta att öka samtidigt som hoten mot aktörerna på den maritima arenan har 
antagit nya skepnader. Härvid delar Sverige intresset för en fungerande sjöfart i ett stabilt 
maritimt närområde med övriga strandstater. 

                                                   
1 Försvar i användning, Försvarsdepartementet, Departementsserien, (Ds) Ds 2008:48 13 juni 2008 Sid 20 
2 Buzan, Barry; Waever, Olle; de Wilde, Jaap (1998), Security A New Framework For Analysis. London: Lynne 
Rienner Publishers, Inc. Sid. 21-23 
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1.2 Problemformulering 
Sveriges förmåga att upprätthålla den nationella säkerheten skall enligt gällande civila och 
militära krisplanering anpassas efter rådande hotbild. Det åligger de svenska myndigheterna att 
samarbeta nationellt och internationellt för att upprätthålla den maritima säkerheten i vårt 
närområde. 
Men vilka är de, av regering och riksdag, identifierade hoten mot den maritima säkerheten och 
vilka strategier har svenska staten för att bibehålla en stabil och säker situation i Östersjön. 
 

1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att beskriva Sveriges engagemang för maritim säkerhet i Östersjön och 
varför detta engagemang har utvecklats. Finns det ett samband mellan identifierade hot enligt det 
vidgade säkerhetsbegreppet och säkerhetssamarbetet som Sverige bedriver?  
Sårbarheten i och hoten mot svenska och andra nationers intressen i Östersjön har ökat i takt med 
en allt större trafik till sjöss. Flöden av gods, människor och energi utmanar strandstaternas 
enskilda men även samlade förmåga att upprätthålla en maritim säkerhet. 
Det finns därmed ett behov av att systematisera och samla in uppfattningar om säkerhetshoten 
inom den maritima delen av östersjöpolitiken för att kunna analysera vilka tillvägagångssätt och 
strategier Sverige valt för att hantera problemen. 
 
Frågeställningar 
(1) Vilka säkerhetshot har identifierats av regering och riksdag mot svenska intressen i Östersjön? 
 
(2) Vilka strategier väljer regering och riksdag för att hantera säkerhetshoten mot svenska 
intressen i Östersjön?  
 

1.4 Tidigare forskning 
Området maritim säkerhet med det vidgade säkerhetsbegreppet i en svensk kontext är relativt 
outforskat.  
O. Knudsen har i boken ”Security Strategies, Power Disparity and Identity, The Baltic Sea 
Region”3 skrivit mycket om makt i internationella relationer i den östersjöregionen. Den handlar 
dock mer om nationers inbördes relationer och hur starka makter kan agera mot svaga och vise 
versa. Även energihandel, nukleär strålning, minoritetsproblem och ekonomisk utveckling är 
ämnen som beskrivs som avgörande för östersjöregionens säkerhet och utveckling. Det som är 
intressant med boken är att göra jämförelsen, att EU idag kan anses som en regional stark makt 
och hur enskilda medlemsländer tar stöd av EU för sin nationella agenda samt söker utöka sitt 
förhandlingsutrymme med starka makter inom och utom EU.  
 

                                                   
3 Knudsen. Olav. Security Strategies, Power Disparity and Identity. (2007) Ashgate Publishing, Aldershot, England 
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I boken Societal Security in the Baltic Sea Region4 tas områden som transnationell brottslighet i 
östersjöområdet upp. Även individens- och den samhälleliga säkerheten lyfts fram, men fokus 
ligger på hur framförallt de baltiska länderna infekteras av bl.a. droghandel och pengatvätt. 
Behovet av samordning och harmonisering mellan nationer och myndigheter är de områden som 
enligt E. Poljarevic måste prioriteras om utvecklingen och säkerheten i och runt Östersjön skall 
upprätthållas. 
 
P. Puurtinens C-uppsats5 från 2006 belyste maritim säkerhet och sjökrigets metoder. 
Tyngdpunkten låg framför allt i svensk sjömakt inkluderat sjöstridskrafter och utvecklingen av 
desamma med fokus på Internationella Korvett Styrkan (IKS). Puurtinen uttryckte i sitt förslag 
till fortsatt forskning, ett behov av undersökning av metoder för delgivning av sjölägesbilder till 
andra intressenter och behovet av internationell samordning syftande till korrekt lägesuppfattning 
vilket delvis berörs i min uppsats. 
 
Förhoppningen med denna uppsats är att bidra med att fylla en liten del av det tomrum som finns 
avseende forskning om maritim säkerhet i Östersjön. Det finns begränsad forskning som 
beskriver hur Sverige valt att agera mot de nya hoten och därför är avsikten med uppsatsen att 
komplettera detta genom att tillföra kunskap om de hot som identifierats och en ökad förståelse 
för vilka strategier och vilket handlande som Sverige valt. 

1.5 Disposition 
Första kapitlet inleds med bakgrund, problemformulering och syfte med tillhörande frågor för att 
lyfta fram uppsatsens intention. Därefter följer definitioner och teoridiskussion där B.W.W.s teori 
tolkas för att skapa en gemensam grund för studien. I metod, materialval och avgränsningar 
presenteras empirin och hur den kommer att användas samt hur studien skall genomföras. 
 
I andra kapitlet redogörs vilka hot som regering och riksdag framställer mot svenska intressen i 
Östersjön enligt B.W.W.s teori om vidgat säkerhetsbegrepp och därmed besvaras fråga 1.  
 
I tredje kapitlet beskrivs vilka tillvägagångssätt och strategier som Sverige valt för att hantera 
hoten mot svenska intressen i Östersjön och i och med detta besvaras fråga 2. Analysen av hot 
och tillvägagångssätt för att hantera hoten fortsätter och fördjupas till del i fjärde kapitlets 
diskussion med slutsatser, för att skapa en vidare syn på de hot som identifierats och de strategier 
som Sverige valt. 
 
Avslutningsvis i fjärde kapitlet genomförs en sammanfattande diskussion med slutsatser 
avseende hot och svenska strategier för den maritima säkerheten i Östersjön. I detta kapitel 
presenteras även förslag på fortsatt forskning inom maritim säkerhet i Östersjön och författarens 
egna reflektioner rundar av kapitlet. 
 

                                                   
4  Poljarevic. Emin. Societal Security in the Baltic Sea Region (2006) The Silk Road Studies Program, Uppsala 
Universitet 
5 http://www.annalindhbiblioteket.se/publikationer/uppsatser/2006/chp0406/index.asp  hämtad 2010-02-27 kl 14.08 
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1.6 Definitioner 

 Definitionen maritim förklaras i Doktrin för marina operationer (hädanefter DMO) där det 
står att ”Begreppet maritim avses det som kan sägas tillhöra havet, påverkas av havet eller 
dess närhet. Maritim miljö är det geografisk område som omfattar havet, kust- och 
skärgårdsområden och inre vatten.”6  
För att ytterligare utveckla vad maritim innebär ur ett svenskt statligt perspektiv beskrivs i 
DMO även att ”Övergripande mål för Svenska statens maritima verksamhet är bl.a. att 
skapa fysiska förutsättningar för sjöfartens bedrivande, hävda svenskt sjöterritorium, 
upprätthålla lag och ordning till sjöss, samt att förebygga olyckor till sjöss och utöva 
räddningstjänst till sjöss.”7 
 

 Hot beskrivs i Militärstrategisk doktrin som att ”Bakom hot står i regel en aktör med 
resurser och vilja. Hot bestäms bland annat av motståndarens tillgängliga 
påtryckningsmedel och metoder (…) En aktör kan vara statsstödd eller icke statsstödd.”8 
B.W.W. skriver på motsvarande sätt att ”The absolute capabilities of potential attackers  
determine the nature and extent of military threats.9 
I studien kommer hot från både statsstödda och icke statsstödda att identifieras i det 
empiriska materialet och hoten kan finnas inom sektorerna: politik, ekonomi, samhälle, 
miljö samt militär enligt B.W.W.s teori. 
 

 Försvarsmaktens definition av strategi är den definition som kommer att gälla i studien. 
”Plan eller förhållningssätt i form av mål, medel och metoder för hur tillgängliga resurser 
bör utvecklas, tillföras eller användas för att uppnå övergripande syften.”10 

1.7 Teoridiskussion 

1.7.1 Teori 
Med bakgrund i ämnesvalet som handlar om säkerhet och hur Sverige upprätthåller den maritima 
säkerheten, motiverar det ett val av teori om säkerhet som bl.a. Köpenhamnsskolan 
(Comprehensive Security) skrivit om. Teorin har framför allt kommit i fokus efter kalla krigets 
slut då tidigare allianser och koalitioner ändrat skepnad eller bytts ut mot nya regionala 
samarbeten där EU samt Östersjösamarbetet är två exempel på växande aktörer.  
 
Motiv till valet av just Köpenhamnsskolans säkerhetsteori kommer sig av att säkerhetsteorier har 
och kommer att förändras allt efter som världen förändras. Sverige är en del av den världen som 
förändras och måste således förhålla sig till omvärldsutvecklingen på ett genomtänkt sätt. Kalla 
krigets stora fokus på massförstörelsevapen och ett eventuellt tredje världskrig ändrade sakteligen 
skepnad i och med att internationella relationer under 1970-talet och framåt även påverkades 

                                                   
6 Doktrin för marina operationer (2005) Försvarsmakten, Stockholm. Sid. 29 
7 Doktrin för marina operationer (2005) Sid. 33  
8 Militärstrategisk doktrin (2002) Försvarsmakten, Stockholm. Sid. 25 
9 Buzan; Waever; de Wilde (1998) Sid. 58 
10 Militärstrategisk doktrin (2002) Sid. 61 
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starkt av miljö, ekonomi och groende transnationell terrorism.11 Just gränsöverskridande områden 
har påvisat ett behov av en vidare syn på säkerhet som måste mötas med en dynamisk och 
koordinerad säkerhetsstrategi. Sverige som strandstat i Östersjön är därför en given aktör med ett 
intresse i omvärldsförändringarna och ett ansvar för den maritima säkerhetsutvecklingen i 
närområdet.  
 
B.W.W. menar med sin teori om det vidgade säkerhetsbegreppet, att synen på säkerhet också 
måste inkludera områden som; politik, ekonomi, samhälle och miljö utöver de rent militära hot 
som historiskt sett diskuterats.12 Köpenhamnsskolan är en utveckling från den traditionella 
säkerhetsteorin då denna framför allt fokuserade på politiska och militära områden. 
 
Liberalismen är en annan teori som delar likheter med B.W.W.s teori.  
”Interdependensliberalernas fokus på ömsesidigt beroende och integration innebär en 
intresseförskjutning i studierna av internationella relationer. Dessa liberaler vänder sig emot att 
tidigare forskning enbart betonat statsmän och deras handlingar, liksom säkerhetsfrågor och 
militärt våld.”13 Om östersjönationerna betraktas ur ett liberalt demokratiskt hänseende, är flera 
nationer relativt nyblivna demokratier efter Warszawa-paktens upplösning och ”ju mer 
demokratin sprids till tidigare icke-demokratiska stater, desto fredligare blir världen.”14  
Att studien kommer att använda B.W.W.s teori motiveras med att sektorn miljö är framträdande 
både i det vidgade säkerhetsbegreppet såväl som de regeringspropositioner som analyseras. 
 
Teorin kommer att användas i uppsatsen för att förstå hur Sverige inkorporerar det vidgade 
säkerhetsbegreppets områden samt hur identifierade hot mot dessa områden hanteras. 
Teorin har en central plats i arbetet då den först beskrivs under teorikapitlet i syfte att förklara hur 
studien tolkar teorin. Därefter kommer teorin att användas när empirin i analyskapitlet tolkas i 
syfte att med motsvarande fem sektorer som teorin representerar hitta vilka hot som Sveriges 
regering och riksdag identifierar mot den maritima säkerheten. 
När denna del av studien är klar kommer teorin att användas för att beskriva hur tre olika svenska 
strategier samt ytterligare nationellt och transnationellt samarbete hanterar identifierade hot mot 
de fem sektorerna som teorin representerar. 
  
Teorins styrka är att den omfattar en majoritet av de områden som påverkar den globalisering 
som pågår, vilken berör allt ifrån enskild individ upp till transnationell handel och därmed ger 
teorin räckvidd. Sambanden mellan t.ex. mellanstatligt samarbete, handel och sjöfart samt ett 
stabilt demokratiskt närområde illustrerar vikten av en vidgad syn på begreppet säkerhet. 
En svaghet med teorin är att den kan tolkas på olika sätt då t.ex. ”Human Security” av vissa även 
bör inkluderas. Detta gör teorin svårare att använda då det till del minskar förklaringskraften.  
Ytterligare en aspekt på användbarheten med teorin är att det är svårt att identifiera en illustrativ 
teorimodell som skulle kunna vara applicerbar och förenkla en pedagogisk förklaring av teorin.  
 
                                                   
11 Buzan; Waever; de Wilde (1998) Sid. 2 
12 Buzan; Waever; de Wilde (1998) Sid. 21-23 
13 Christiansson. Magnus, Säkerhetspolitisk teori. (2004) Militärhögskolan Karlberg, Stockholm. Sid. 35 
14 Christiansson. Magnus. (2004) Sid. 39 
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Hur skall då teorin om det vidgade säkerhetsbegreppet tolkas och hur skall den användas i 
uppsatsen? För att svara på hur det vidgade säkerhetsbegreppet skall tolkas är det lämpligt att 
analysera B.W.W.s teori i syfte att åtskilja och beskriva de olika områdena där hot kan 
förekomma.  
B.W.W. åtskiljer sin teori i följande fem sektorer; politik, ekonomi, samhälle, miljö samt 
militärsektorn. Hot inom flera sektorer kan korskopplas eller utlösa varandra beroende på vilket 
sammanhang som hoten förekommer i och detta stämmer väl överens med militärteoretikern Carl 
von Clausewitz teori om; att krig är en förlängning av politiken, fast med andra medel. En stat 
förhåller sig således till säkerhet såsom summan av de ingående delarna av begreppet säkerhet, 
men måste ha förmågan att dela upp begreppet i olika beståndsdelar för att kunna hantera och 
upprätthålla säkerheten. 
 
 För att förstå innebörden kommer nu en tolkning och beskrivning av B.W.W.s fem sektorer15. 
Syftet är att lyfta fram de olika sektorerna och visa deras inneboende olikheter samtidigt som 
förståelsen för att de ändå har eller kan ha kopplingar till varandra härmed poängteras. I en senare 
del av kapitel 2 återkopplas och redogörs för vilka hot som finns mot svenska civila och militära 
intressen i Östersjön enligt B.W.W.s teori. 
 
Hot inom den militära sektorn16 
Det som är utmärkande för hot inom den militära sektorn är att de alltid är avsiktliga och riktade 
mot något specifikt. Därmed utesluts eller kringgås ordinarie politiska relationer såsom 
ekonomiska, samhälleliga samt politiska till förmån för militärt våld. Ett exempel på detta skulle 
kunna vara Balkankrigen under 1990-talet. Inom fungerande demokratier används inte de militära 
enheterna enbart för försvar av landet utan även som ett politiskt instrument på platser långt bort 
från det egna territoriet. Militära enheter utbildas och nyttjas i allt högre grad för insatser som 
stödjer en stabil omvärld genom fredsbevarande, fredsframtvingande eller humanitära uppdrag. 
För nationer som är del av någon typ av säkerhetsförbund, används relativt sett stora resurser för 
säkerhetsförbundets gemensamma intressen snarare än upprätthållandet av nationellt försvar. 
Detta innebär att det är en politisk agenda och överenskommelse snarare än ett externt gränsnära 
hot som styr hur resurserna skall nyttjas. Exempel på detta skulle kunna vara Danmarks 
nuvarande deltagande i Irak samt Afghanistan17.   
 
Militärens uppgift i en fungerande demokrati består i att stödja sittande styre mot externa militära 
hot i form av aggressiva nationer, t.ex. Sydkoreas rädsla för Nordkorea, men även interna 
säkerhetshot såsom terrorism och grovt kriminella organisationer.  Även i demokratier kan det 
finnas en stor spänning mellan de styrande och de styrda. Georgien skulle kunna vara ett nutida 
exempel på detta. 
I stater som bryter ihop p.g.a. interna oroligheter utgör respektive stridande part ett militärt hot 
mot inrikes såväl som utrikes motståndare. Här utgör nyttjandet, eller hotet om nyttjande av det 
militära maktmedlet möjligheten att uppnå militära och politiska segrar. De interna oroligheterna 
i Somalia under de senaste åren skulle kunna vara ett exempel på detta.  
                                                   
15 Buzan; Waever; de Wilde (1998) Sid. 49-162 
16 Buzan; Waever; de Wilde (1998) Sid. 49-70 
17 De exempel som ges inom de 5 sektorerna är författarens egna. 
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Hot inom den politiska sektorn18 
Den politiska sektorn tar hand om ickemilitära hot mot nationens suveränitet. 
Detta inkluderar även inrikes terrorism som utgör ett hot mot både folket och styret. 
Ett sätt att beskriva hoten inom den politiska sektorn är ”Political threats are aimed at the 
organizational stability of the state (…) The idea of the state, particularly its national identity and 
organizational ideology, and the institutions which express it are the normal target of political 
threats.”19 Typiska hot inom den politiska sektorn är att erkänna eller förneka erkännande av en 
nations styre, stödja styret eller legitimitet. Hot kan förekomma mellan nationer ingående i en 
större organisation och därmed splittra organisationen men även riskera att fler nationer dras in i 
konflikten. Cypernfrågan med intressenter såsom Turkiet, Grekland, Cypern, EU och NATO, 
skulle kunna vara ett typexempel på hur enskild politisk fråga får ringar på vattnet och bli 
globaliserad.  
 
Hot inom den ekonomiska sektorn20 
Den ekonomiska sektorn bygger till stor del på hot, i det avseende att endast de företag som säljer 
rätt varor till rätt pris överlever en konkurrensutsatt effektiv marknadsekonomi. Global handel 
innebär att hot mot marknadsekonomin får konsekvenser mot både företag, finansiella system och 
mot nationer. Beroendet av olja och andra naturtillgångar som bara vissa stater och företag kan 
tillgodose gör att leverenssäkerhet till köparna måste säkerställas. Illegala aktörer som livnär sig 
på smuggling av militär utrustning, droger eller människor får genom ökad handel en allt större 
makt som underminerar fungerande ekonomier genom mutor och hot mot samhällsintressen och 
rättsväsendet.  
 
Självförsörjning inom vissa nationella intressen såsom energi- vapen, och livsmedelsindustrin är 
ett sätt att parera ekonomisk instabilitet och hot mot externa leverantörers distributionsmöjlighet 
utanför nationens påverkansområde. Det finns ett samband mellan handel och militär makt som 
lyder ” If goods can t́ cross borders, soldiers will”21 vilket förtydligar behovet av en fungerande 
marknad, för annars kommer det militära maktmedlet att nyttjas vilket i sig är ett hot. Ytterligare 
en aspekt på hot mot ekonomin är olika typer av bojkotter mot varor eller nationer. Ett exempel 
skulle kunna vara de handelsbojkotter mot t.ex. Libyen och Irak som fått avsevärda konsekvenser 
mot både den berörda nationen såväl som mot externa företag med intressen och investeringar i 
landet.   
 
Hot inom den samhälleliga sektorn22 
Samhälle kretsar kring identitet och individens självuppfattning om man tillhör gemenskapen i 
samhället. Hot mot den samhälleliga sektorn kan vara migration där ett folk tillhörande en 
gemenskap blir starkt uppblandat av en annan gemenskap. Spansktalande immigranter på USA´s 
västkust är ett fall av uppblandning mellan olika tillhörigheter som måste samsas om samma land.  
Ett annat hot kan vara utomstatligt där många individuella gemenskaper delvis fogas samman i en 
                                                   
18 Buzan; Waever; de Wilde (1998) Sid. 141-162 
19 Buzan; Waever; de Wilde (1998) Sid. 142 
20 Buzan; Waever; de Wilde (1998) Sid. 95-117 
21 Buzan; Waever; de Wilde (1998) Sid. 102 
22 Buzan; Waever; de Wilde (1998) Sid. 119-140 
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större, där Europeiska Unionen är ett exempel. Ytterligare ett hot mot det samhälleliga är grupper 
som ifrågasätter och kämpar emot nuvarande styre av nationalistiska, religiösa eller kulturella 
skäl, utan att själva vilja eller kunna axla ansvaret att leda samhället. Ett exempel på detta skulle 
kunna vara de grupper som erhåller externt stöd i form av vapen, pengar eller tillflyktsorter och 
träningsläger som i konflikten mellan Indien och Pakistan. 
 
Hot inom miljösektorn23 
Det finns analytiker som beskriver hoten mot miljön som det ultimata trots att det till skillnad 
från de andra ovanstående är en ganska ung sektor. Risken för att civilisationens utveckling skall 
retardera, eller ännu värre gå under, p.g.a. hot mot miljösektorn har skapat en debatt och krav på 
omedelbara åtgärder både bland forskare och bland beslutsfattare. Nationer med svaga ekonomier 
kan uppfatta begränsande miljöstyrningar som påverkar produktionen som en ”lyx” som de inte 
har råd med att ta hänsyn till. Miljösektorn är stor och hoten mot den innefattar bland annat; 
rubbningar i ekosystemet, energiproblem inklusive förbrukning av naturtillgångar samt hantering 
och transporter av råvaror, befolkningsökning med tillhörande konsumtion samt tillgång till mat 
och vatten inkluderat brist på odlingsbar mark och rent vatten. 
 
Aktörer inom miljösektorn som kan utgöra ett hot är militanta miljöorganisationer som genom 
olika åtgärder vill påverka opinionen och utvecklingen. Miljöhot kan även identifieras i 
dumpning av militärt ammunition och avfall eller vanskötsel av militära fordon och fartyg som i 
sig utgör ett miljöhot om det inte omhändertas. 

 

1.8 Metod, materialval och avgränsningar  

1.8.1 Metod 
För att uppsatsen skall bli intressant och kunna utgöra underlag för ytterligare studier användas 
kvalitativ innehållsanalys för att kategorisera underlaget till uppsatsen. Den kvalitativa 
innehållsanalysen skall stödja författaren att på ett systematiskt sätt beskriva innehållet i de texter 
som utgör empirin.24 I empirin kommer inte vissa nyckelord, som t.ex. maritim säkerhet, räknas 
eller mätas, utan tolkningar av väsentlig information utgör grunden för analyskapitlet. 
Studien inriktas mot de hot som svarar mot Köpenhamnsskolans fem sektorer, men studien 
begränsas till de hot som särskilt lyfts fram i textmaterialet. 
  
Köpenhamnsskolan har använts i studien då den med sitt vidgade säkerhetsbegrepp lyfter fram 
nya säkerhetshot som utgörs av andra aktörer än stater och andra frågor än de militära och 
politiska som traditionellt utgjort säkerhetshoten. 
För att bygga en grund för uppsatsen har studien redan i teoridiskussionen under punkten 1.7.1 
analyserat B.W.W.s teori i syfte att hitta verktyg för att åtskilja, beskriva och tolka de olika 
områdena. Med hjälp av perspektivtänkande kommer fokus riktas på hur hot mot svenska 

                                                   
23 Buzan; Waever; de Wilde (1998) Sid. 71-93 
24 Bergström. Göran, Boréus. Kristina. Textens mening och makt (2000) Studentlitteratur, Lund. Sid. 45 
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intressen inom de av B.W.W. identifierade områdena påverkat riksdagens beslutsunderlag samt 
agerande nationellt såväl som internationellt.  
 
För att svara på frågeställningarna kommer tre olika regeringspropositionerna från åren 1999, 
2004 och 2008 samt olika rapporter från Försvarsdepartement att analyseras. Syftet med analysen 
av regeringspropositionerna och rapporterna är att identifiera vilka hot som lyfts fram respektive 
inte lyfts fram utifrån de områden som B.W.W.s teori anknyter till. Med målet att uppnå hög 
reabilitet, tas stöd av en analysram för att hitta eventuella förändringar i fokus inom de olika 
sektorerna och därmed skapa förståelse för varför Sverige väljer sitt maritima säkerhetssamarbete 
i Östersjön. 
 
Efter att empirin beskrivit det vidgade säkerhetsbegreppets ingående områden ur ett svenskt 
perspektiv, finns det ett behov av att förklara vilka strategier som Sverige valt för att upprätthålla 
den maritima säkerheten i Östersjön. Metoden för detta är en jämförande studie av tre olika 
strategier; Östersjöstrategin, SUCBAS samt rapporten ”Nordisk samarbeid om utenrikes- og 
sikkerhetspolitikk”25 (hädanefter Stoltenbergrapporten) som kommer analyseras i syfte att kunna 
tolka sambanden mellan de identifierade säkerhetshoten samt vidtagna åtgärder från svensk sida.  
Metoden att använda en analysram med strategier från 2000-talet syftar till att beskriva 
tillvägagångssätt som Sverige har valt för att hantera hoten mot svenska intressen i Östersjön. 
På motsvarande sätt genomförs kompletterande analyser av styrningar från regering och riksdag 
med fokus på att identifiera de nationella och transnationella tillvägagångssätt Sverige valt för 
maritimt säkerhetsarbete och i vilka avseenden samarbete utvecklats och bedrivs.  
 
Avslutningsvis kommer studien med stöd av B.W.W.s teori och med sammanfattningen om 
möjliga hot mot svenska intressen diskutera hur svenska strategier och säkerhetssamarbete 
hanterar hoten. Viss ytterligare analys av hot och strategier sker löpande även i den avslutande 
texten då detta tillför ett vidare perspektiv på identifierade hot och strategier. Med diskussionen 
följer även slutsatser som dras hur Sverige i fredstid med sitt säkerhetssamarbete valt att 
upprätthålla maritim säkerhet för svenska intressen i Östersjön. 
 
Styrkan med den valda metoden är att empirin som till största del är från 2000 talet är relativt 
aktuell och därmed gör att slutdiskussionens resultat är aktuellt ur ett säkerhetspolitiskt 
perspektiv men även för vidare forskning.  
 
Svagheten med metoden är att empirin är omfattande och därför måste avgränsas och selekteras 
restriktivt vilket till del minskar värdet av tolkningen av empirin med därpå följande 
slutdiskussion och de slutsatser som dras. 

1.8.2 Materialval 
Det empiriska underlaget i denna uppsats kommer i huvudsak från både kända säkerhets-
begreppsteoretiker, såväl som från regeringens och riksdagens olika beredningar samt 

                                                   
25 http://www.um.dk/NR/rdonlyres/958EB963-011C-4A3D-B722-EB4FBDC2CD32/0/Stoltenbergrapporten.pdf  
hämtat 2010-02-25 kl 13.08 
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propositioner. Beredningarna och propositionerna uttrycker vad regering och riksdag säger och 
det gör dem till relevanta primärkällor. De källor från regering och riksdag som nyttjas har en 
generellt bred parlamentarisk representation vilket ökar trovärdigheten och sannolikheten för 
fortsatt implementerande oavsett regeringskonstellation, samt att propositioner och beredningar 
tagits fram tillsammans med extern expertis från flera myndigheter och departement. 
Material avseende vilka hot som identifierats mot svenska intressen i Östersjön finns övergripet 
beskrivet i försvarsberedningens rapporter och regeringens propositioner. 
 
Det materialval som berör empirin kring hur Sverige valt att hantera hoten mot svenska intressen 
i bl.a. Östersjön är hämtad från regeringskansliet med fokus på Försvarsdepartementets 
försvarsberedningar och departementsskrivelser samt regeringens propositioner. Motivet till detta 
är att dessa utgör statliga beslutsorgan som utger instruktioner och styrningar till de olika 
departementen. Dessa instruktioner och styrningar har sedan inarbetats i Författningshandbok för 
totalförsvar och skydd mot olyckor26 vilket ger en spårbarhet mellan förslag och propositioner till 
faktiska styrningar till enskilda myndigheter.  
 
Vid studien av Sveriges valda strategier för maritim säkerhet i Östersjön kommer strategier i 
form av Östersjöstrategin, SUCBAS samt Stoltenbergrapporten användas, vilka alla får betraktas 
som trovärdiga primärkällor. Strategierna är aktuella här idag, men blickar framförallt framåt i 
tiden vilket även gör dem intressanta ur ett forsknings- och reabilitetsperspektiv på längre sikt. 
För att hitta adekvat och korrekt information om olika myndigheters uppgifter och ansvar har 
deras respektive hemsida bidragit med kunskap och fakta då de utgör lämpliga primärkällor. 
Gemensamt för dessa primärkällor och orsaken till valet av dem är, att de ur författarens 
perspektiv presenterar de viktigaste samarbetena nationellt och transnationellt för lösandet av 
östersjöregionens gemensamma säkerhetsproblem. 
 
Utöver empirin kommer författaren att närvara vid två skilda seminarier som behandlar maritim 
säkerhet i närområdet och vilka aktörer som berörs. Aktörerna som deltar vid seminarierna 
representerar bland annat områdena; politik, Försvarsmakten (hädanefter FM), ekonomi samt 
miljö vilket till största del överensstämmer med B.W.W.s teori om vidgad säkerhet. Seminarierna 
i sig tillför inget till studiens empiri, men de ökar författarens förståelse för dagsaktuella 
diskussioner i ämnet maritim säkerhet och bidrar till författarens förslag till fortsatt forskning 
under punkten 4.2. 
 

1.8.3 Avgränsningar 
För att skapa en ram kring möjliga militära hot mot Sverige väljs i studien att identifiera hot i 
fredstid och inte i krigstillstånd. Som motiv till detta finns flera av regeringen utgivna 
propositioner från 1999 och fram till 2008 där bl.a. regeringens proposition 2008/09:140 säger 
att: ”Ett enskilt militärt väpnat angrepp direkt mot Sverige är fortsatt osannolikt under 
överskådlig tid.” Fredstid utesluter dock inte att det finns konflikter eller kriser i vårt närområde 

                                                   
26 Författningshandbok för totalförsvar och skydd mot olyckor 2009/2010. Norstedt Juridik AB/Fritzes. Stockholm 
2009. 
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som påverkar ledningen av Sverige och hur våra resurser nyttjas enskilt, eller tillsammans med 
andra. 
 
Uppsatsen kommer att beröra de hot som kan uppträda i den maritima miljön i Östersjön ner till 
Öresund, då detta är det geografiska område där det svenska maritima säkerhetssamarbetet har 
kommit längst. 
 
Studien kommer inte att utveckla och analysera ”Human Security” i kontexten ”Säkerhet” då 
B.W.W. med sitt vidgade säkerhetsbegrepp inte särskiljer just ”Human Security”, samt att 
individens säkerhet/skydd mot hunger, sjukdomar och förtryck inte har direkt anknytning till 
upprätthållande av maritim säkerhet i Östersjön. 
 
Uppsatsens empiri och innehåll kommer främst att röra den försvarspolitiska nivån då det är där 
som underlag inhämtas och förslag framställs för beslut, om vilka hot som skall kunna hanteras 
och vem som enligt ansvarsprincipen27 är ansvarig i olika situationer.  
 
När det gäller strategier som Sverige valt för att hantera identifierade hot mot svenska intressen 
avgränsar sig studien till Östersjöstrategin, SUCBAS samt Stoltenbergrapporten. 
Östersjöstrategin då den ur ett EU- perspektiv tar sig an nuvarande och möjliga hot i Östersjön 
samt hur samarbete och handel i området skall utvecklas. SUCBAS är en utveckling av ett 
tidigare svensk-finskt samarbete (SUCFIS28) avseende utbyte av sjölägesinformation och får 
anses som en pionjär i östersjöregionen samt att delar av systemet är operativt sedan flera år 
tillbaka. Stoltenbergrapporten berör inte bara Östersjön utan även delar av nordatlanten, men det 
intressanta är att den lyfter upp nordiska samarbetsmöjligheter avseende utrikes- och 
säkerhetspolitik, vilket innebär att strategin sträcker sig utanför både NATO och EU.  
För att skapa en mer fullständig bild av tillvägagångssätt som Sverige valt kompletteras de tre 
strategierna med de viktigaste samarbetena vilka är nationella- och transnationella 
tillvägagångssätt för maritim säkerhet i Östersjön. 
 
Den tidsperiod som framför allt kommer att analyseras är mellan åren 1998 till 2009 då det är 
tidsperioder som huvuddelen av Östersjöns strandstater på kort tid har fått starkt förändrade 
relationer med sina närmsta grannar i och med NATO:s och EU:s utvidgning samt Rysslands 
ökade energihandel. De svenska regeringarnas propositioner från 1999, 2004 samt 2008 är ur 
empirisk synpunkt särskilt intressanta, då de skapar en länk från post- kalla krigets totalförsvar 
fram till dagens minskade försvarsmakt med förväntad ökad försvarsförmåga genom 
tillgänglighet och användbarhet. Händelser som attackerna den 11 september 2001 i USA samt 
bomberna i Madrid 2004 har påverkat Sveriges syn på hot och vilka som kan drabbas, vilket även 
poängteras i de propositioner som används i studien. 
 
 

                                                   
27 http://www.krisinformation.se/web hämtat 2010-02-22 kl 16.30 
28 http://www.sweden.gov.se/sb/d/9497/a/108551  hämtat 2010-02-27 kl 15.16 
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2 Analys av hur hot i östersjöregionen framställs av regering 

och riksdag 
I detta kapitel genomförs inledningsvis en analys och tolkning av vilka hot som finns mot civila 
och militära intressen, enligt B.W.W.s sektorer, i Östersjön enligt Försvarsdepartementets 
departementsserie (Ds) från åren 1998, 2003, 2006, 2007 samt 2008. Därefter sker en analys av 
regeringspropositioner från åren 1999, 2004 samt 2008 kopplat till B.W.W.s fem sektorer. 
Analysen med tillhörande analysram syftar till att skapa en empirisk bas att utgå från i avseende 
vilka hot som lyfts fram respektive inte lyfts fram från tre olika regeringskonstellationer.  
 
Sverige har landgräns mot två nationer och delar Östersjön med åtta andra strandstater, vilket 
innebär ett strategiskt utsatt läge som behövs övervakas och hävdas i syfte att upprätthålla 
nationell integritet. ”All states are enmeshed in a global web of security interdependence. But 
because most political and military threats travel more easily over short distances than over long 
ones, insecurity is often associated with proximity. Most states fear their neighbours more than 
distant powers.” 29 Detta citat skulle kunna uttrycka hur propositionerna och 
departementsserierna har utvecklats under tidsperioden 1998 till 2008 och att det vidgade 
säkerhetsbegreppet är relevant, så till vida att instabila grannländer eller länder som påverkats 
stark av energihandel och den nuvarande ekonomiska krisen kan bidra till eller orsaka nya 
regionala hot mot östersjöregionens säkerhet och därmed Sveriges. 

2.1 Vilka hot finns mot civila intressen i Östersjön 
Departementsserien identifierar och beskriver ett antal hot mot bl.a. den maritima säkerheten i 
Östersjön. För att öka förståelsen tar studien stöd av B.W.W.s fem sektorer för indelning av hot. 

2.1.1 Hot inom den politiska sektorn 
Försvarsberedningen skrev i förslaget, ” En strategi för Sveriges säkerhet” (Ds 2006:1) vilket 
senare fastlades av riksdagen, att målen för Sveriges säkerhet skulle vara: 
– att värna befolkningens liv och hälsa  
- att värna samhällets funktionalitet  
– att värna vår förmåga att upprätthålla våra grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet 
och mänskliga fri- och rättigheter.30 
Det som hotar något av ovanstående mål är säkerhetshot. Säkerhet är därmed ett vidare begrepp 
än skydd av det egna fysiska territoriet. Utifrån ovanstående beskrivning av säkerhetshot pekas 
inte några specifika hot ut mot den svenska politiska sektorn utan det kan tolkas som en generell 
beskrivning. En tydligare formulering avseende hot skrevs 2007. ”Den organiserade 
brottsligheten och korruptionen utgör ett hot mot den ekonomiska och politiska ordningen både 
nationellt och internationellt. Funktionen hos och tilliten till politiska organ, rättsväsende och 
myndigheter hotas av kriminella eller korrupta element, vilket drabbar samhällets värderingar och 
funktionalitet. Sverige och Norden befinner sig på den nedre delen av denna hotskala, men 

                                                   
29 Buzan; Waever; de Wilde (1998) Sid. 11 
30En strategi för Sveriges säkerhet, Försvarsdepartementet, Departementsserien (Ds) Ds 2006:1 Sid. 16 
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ytterligare insatser krävs för att den organiserade brottsligheten inte ska få vidare fotfäste i 
Sverige.”31 
 
1999 lyftes begreppet aktörer fram. Aktörer som kan tänkas agera mot Sverige och hota vår 
säkerhet är inte i första hand stormakter med överväldigande militära resurser utan snarare stater 
eller organisationer och grupper, kanske geografiskt långt från Sverige, som med hot och 
påtryckningar, våld och skadegörelse kan tänkas vilja påverka oss. Utsatta blir då våra svaga 
punkter, t.ex. vårt beroende av en fungerande infrastruktur.32 Aktörer kan även utgöra det hot mot 
EU-länder som solidaritetsklausulen i Lissabonfördraget ämnar hantera ”medlemsländerna ska 
hjälpa varandra om det inträffar en terroristattack, naturkatastrof eller "en katastrof som orsakas 
av människor" inom EU.”33 
 
B.W.W. hävdar i sin teori, att hot inom den politiska sektorn kan utgöras av erkännande eller att 
förneka erkännande av en nations styre, stödja styret eller legitimitet.34 Hot kan även förekomma 
mellan nationer ingående i en större organisation och därmed splittra organisationen men även 
riskera att fler nationer dras in i konflikten. Sverige som ett av EU´s medlemsländer har ett 
politiskt intresse av stabilitet i Europas närområde vilket inkluderar Östersjön. Östersjön har- och 
kan nyttjas för politiska ändamål där närvaro av örlogsfartyg och övningar i luften eller till sjöss 
utgör tydliga politiska signaler genom att visa sitt stöd eller avståndstagande för händelser i 
området. Enligt propositionen ”Ett användbart försvar” så sker en ökning av övningsverksamhet 
och patrullering i Östersjön.35 Regeringens bild av Ryssland, är bilden av en mer auktoritär 
politisk ledning där nationalism, korruption och inskränkningar av det civila samhällets utrymme 
har ökat.36 

2.1.2 Hot inom den ekonomiska sektorn 
“The coastal state is well advised to invest in a credible coast guard and navy in order to be able 
to actively pursue or advance their interests by use of force outside their boarders. The reason is 
that EEZ and continental shelves by definition lie in international waters. And if the coastal state 
does not venture out into these waters and establish a presence there in order to uphold its legal 
rights and obligations, a power vacuum will ensue that someone else is bound to want to fill 
sooner or later, with political instability and crisis as a result.”37 
Hobson & Kristiansen beskriver hoten som kan uppstå om nationer inte bevakar sina intressen 
ute till havs vilket stämmer väl in i hot inom den ekonomiska sektorn. Östersjöns ekonomiska roll 
för handel, energiflöden, fiske och andra resurser som finns inom de exklusiva ekonomiska 
zonerna (EEZ) är per definition hotat om inte stabilitet och säkerhet upprätthålls. 

                                                   
31 Säkerhet i samverkan, Försvarsdepartementet, Departementsserien (Ds) Ds 2007:46  Sid. 19 
32 Regeringens proposition, Det nya försvaret. 1999/2000:30. Sid. 30 
33 http://www.eu-upplysningen.se/Aktuellt/Lissabonfordraget/Lissabonfordragets-innehall/ hämtat 2010-03-04 kl. 
12.49 
34 Buzan; Waever; de Wilde (1998) Sid. 142 
35 Regeringens proposition  2008/09:140 Ett användbart försvar. Sid. 27 
36 Prop. 2008/09:140. Sid. 16 
37 Hobson. Rolf, Kristiansen. Tom (eds.) (2004), Navies in Northern Waters 1721-2000. London: Frank Cass. Sid. 
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Sedan det kalla krigets slut och särskilt under de allra senaste åren har beroendeförhållandena 
som den fortgående ekonomiska integrationen stater emellan medfört, kommit allt mer i 
blickpunkten.38 Minskad lagerhållning innebär ökad känslighet för störningar. 
Arbetsfördelningen inom internationella koncerner tenderar att medföra att komponenter som 
behövs för tillverkningen av en viss slutprodukt tillverkas vid en rad produktionsställen på olika 
håll i världen. Ett sådant produktionssystem förutsätter att världshandeln och de internationella 
transportsystemen fungerar störningsfritt.39 
 
Hoten mot sjötransporter i Östersjön består bl.a. i risken för kollisioner såväl som drivande lösa 
minor från världskrigen och att varje incident eller begränsning i sjöfarten får omedelbara 
konsekvenser för ekonomin. Ett exempel var den gamla sjöminan som den 8 dec 2005 togs med 
av en fiskebåt in till Göteborgs hamn. Hamnen fick stängas för all trafik till sjöss under ett antal 
timmar och längs det närmsta vägnätet inklusive bron över Göta Älv stoppades trafiken innan 
situationen var under kontroll och minan senare sprängdes.  
 
Utöver hotet för avbrott och förseningar i sjötransporterna utgör även den organiserade 
brottsligheten ett transnationellt hot på och runt Östersjön. ”Den organiserade brottsligheten utgör 
ett växande hot och blir alltmer internationell. En och samma kriminella organisation kan bedriva 
verksamhet i flera länder. Brottsorganisationerna sprider sina risker genom att bedriva 
verksamhet inom olika områden som narkotikahandel, prostitution, människohandel, illegal 
invandring, vapensmuggling, ekonomisk brottslighet, utpressning, penningförfalskning och 
miljöbrott.”40 

2.1.3 Hot inom den samhälleliga sektorn 
B.W.W. beskriver i sin teori att hot mot den samhälleliga sektorn kan vara migration där ett folk 
tillhörande en gemenskap blir starkt uppblandat av en annan gemenskap. Ytterligare ett hot kan 
komma från nationalister eller religiösa grupper som ifrågasätter nuvarande nationella styre. 
Information eller beskrivande text om enligt ovan beskrivna hot mot den svenska samhälleliga 
sektorn har inte kunnat finnas i de propositioner eller beredningar som använts, vilket får tolkas 
som att inte utgör ett större hot mot nationen eller den maritima säkerheten under angiven 
tidsperiod. 
 
Däremot har flera av de baltiska länderna minoriteter av rysk härkomst vilket är intressant då 
Georgienkriget 2008 bl.a. hade ett ursprung i ett påstått förtryck av och skadeutfall på ryska 
medborgare. ”Putin försvarade Rysslands agerande i konflikten med att han, som 
premiärminister, inte hade något annat val när ryska soldater och civila dödades.”41 Detta 
stämmer väl överens med president Medvedjevs syn på att ”världen borde vara multipolär och 
med betoning på skyddet av ryska medborgare oavsett var de befinner sig.”42 
 
                                                   
38 Ds 1998:9. (1998) Sid. 10 
39 Ds 1998:9. (1998) Sid. 65 
40 Ds 2007:46. (2007) Sid. 18 
41 http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22584&a=1231457  hämtat 2010-03-07 kl 10.20 
42 Prop. 2008/09:140. Sid. 24 
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2.1.4 Hot inom miljösektorn 
Miljösektorn är stor och hoten mot den innefattar bl.a. rubbningar i ekosystemet, energiproblem 
inklusive förbrukning av naturtillgångar samt hantering och transporter av råvaror enligt 
B.W.W.s teori. Miljökatastrofer har fått ett ökat fokus. Det har sitt ursprung i ett stigande flöde av 
oljetransporter och farligt gods, men även övrig trafik till sjöss vilket därmed ökar risken för 
kollisioner och utsläpp i Östersjön. ”I Sveriges närområde kan olyckor och utsläpp till havs få 
dramatiska konsekvenser. Östersjön och dess utlopp är särskilt känsliga. Stora delar av Östersjöns 
bottnar är döda och utvecklingen är negativ. Transporter av olja över Östersjön har mångdubblats 
under de senaste åren och med allt större fartyg blir riskerna avsevärda. Frågan är inte om utan 
när det händer en olycka och hur långtgående följderna blir.”43 
 
En miljökatastrof sker sannolikt inte med flit, utan det kan vara tekniska fel eller individers 
misstag som kan vara orsakande, men hotet är likväl ett faktum. Ett värre scenario och hot är att 
en miljökatastrof åstadkoms av någon enskild grupp med en särskild agenda, eller som vill 
påverka en eller flera av Östersjöns strandstater.  Det finns även en risk att militanta miljögrupper 
kan hota eller genomföra aktioner mot de gas- och oljeledningar som finns och kommer att 
byggas i Norden, som en protest mot exploateringen av havet och dess rikedomar.44 Ett exempel 
på motåtgärd mot fiskfångst, är Greenpeace dumpning av betongblock syftande till att förstöra 
vissa typer av trålar vilket utgör en typ av hot mot fiskerinäringen. Detta uttrycker även B.W.W. 
när de skriver att; ”The environment has to survive; therefore, this issue should take priority over 
all others, because if the environment is degraded to the point of no return all other issues will 
loose their meaning. If the normal system is not able to handle this situation, we (Greenpeace and 
especially the more extremist ecoterrorists) will have to take extraordinary measures to save the 
environment.”45    
 
En miljökatastrof berör sällan bara en nation och i Östersjön med sin täta trafik kan en incident 
motsvarande fartyget Prestige utanför Spaniens kust innebära att samtliga östersjönationer måste 
samarbeta. ”Vid den stora olyckan med oljetankern Prestige utanför Spaniens kust november 
2002 tog den akuta räddningsfasen ett halvår och det efterföljande saneringsarbetet flera år. Men 
utöver det beräknades de socioekonomiska skadorna på turist- och fiskenäringarna till över tio 
miljarder kronor.”46 
 
Till detta skall läggas de problem som hanteringen av kärnkraftsavfall för med sig. Hanteringen 
av de stora mängder av de mycket farliga ämnen det handlar om kräver avsevärda insatser. 
Risken är påtaglig både för att olyckor skall inträffa och för att materialet skall hamna i orätta 
händer.47 
 

                                                   
43 Ds 2007:46. (2007) Sid. 18 
44 Hobson, Kristiansen. (2004) Sid. 288 
45 Buzan; Waever; de Wilde (1998). Sid. 38 
46 http://www.skyddsnatet.se/templates/Article____7257.aspx 2010-02-24 hämtat kl 12.36 
47Svensk säkerhetspolitik i ny omvärldsbelysning. Försvarsdepartementet, Departementsserien (Ds) Ds 1998:9  
 Sid. 70 
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I den ovanstående analysen visar studien att regering och riksdag har identifierat hot i 
östersjöregionen mot svenska intressen i tre av de fyra sektorerna. Den sektor som inte påvisade 
hot mot svenska intressen var den samhälleliga, men i övriga sektorer fann studien flera hot som 
varit kopplade till civila intressen. Nu följer en tolkning av hot mot militära intressen i Östersjön. 

2.2 Vilka hot finns mot militära intressen i Östersjön 
Det gamla säkerhetsbegreppet innebar nationell suveränitet och integritet och att dessa två 
tillstånd skulle försvaras från yttre angrepp. ”Security is about survivial.”48 
 
I första kapitlet står det under punkten avgränsningar att studien identifierar hot i fredstid och inte 
i krigstillstånd. Ur svenskt säkerhetspolitiskt perspektiv finns arvet med alliansfrihet. ”Genom att 
konsekvent behålla den militära alliansfriheten bidrar Sverige liksom tidigare till den säkerhets-
politiska stabiliteten i norra Europa och skapar förutsättningar för nationell handlingsfrihet. (...) 
Den militära alliansfriheten utesluter vårt deltagande i samarbete som rör försvar av territoriet 
och säkerhetsgarantier.”49 
 
Idag har tolkningen av alliansfriheten ändrats med hänsyn till Lissabonfördraget. ”Riksdagen har 
ratificerat Lissabonfördraget samt deklarerat att ”Sverige kommer inte att förhålla sig passivt om 
en katastrof eller ett angrepp skulle drabba ett annat medlemsland eller nordiskt land. Vi 
förväntar oss att dessa länder agerar på samma sätt om Sverige drabbas. Sverige bör därför kunna 
såväl ge som ta emot militärt stöd.”50 Ratificerandet innebär enligt Lissabonfördraget att ”Om en 
medlemsstat skulle utsättas för ett väpnat angrepp på sitt territorium, är de övriga 
medlemsstaterna skyldiga att ge den medlemsstaten stöd och bistånd med alla tillbuds stående 
medel i enlighet med artikel 51 i Förenta nationernas stadga.”51 Ratificerandet av 
Lissabonföredraget innebär rimligtvis att hot mot andra östersjönationer indirekt blir ett hot som 
Sverige skall kunna hantera. Detta bekräftas även i B.W.W.s teori som uttrycker att: ”In the mid 
1990s, most Western European states face little in the way of existential military threats. But they 
maintain substantial armed forces and often use those forces in roles that have much more to do 
with political and economic relations than with military ones. (…) For states living in security 
communities, rather substantial parts of their military activities may fall into the political rather 
than the security sphere.”52 
 
Även terrorister utgör hot mot militära intressen i och runt Östersjön. Detta ökade hot har 
aktualiserats då ”Terroristinsatser kan förekomma långt från det primära konfliktområdet i syfte 
att väcka uppmärksamhet, utöva påtryckningar och påverka opinioner.53 Försvarsberedningen 
skriver i sin rapport att ”Sedan det visat sig att al-Qaidanätverket även har arbetat med att 
framställa biologiska och kemiska vapen har det amerikanska engagemanget mot spridning av 

                                                   
48 Buzan; Waever; de Wilde (1998) Sid. 21 
49 Ds 1998:9. (1998) Sid. 81 
50 Prop.  2008/09:140. (2008) Sid. 9 
51 http://www.regeringen.se/content/1/c6/09/92/62/3344427e.pdf hämtat 2010-03-04 kl 13.13 
52 Buzan; Waever; de Wilde (1998) Sid. 49 
53 Ds 1998:9. (1998) Sid. 62 
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massförstörelsevapen förstärkts från en redan hög nivå. Terrorister som använder sig av 
massförstörelsevapen utgör idag enligt amerikansk uppfattning det främsta säkerhetshotet.”54 
 
Kombinationen av icke-konventionella stridsmedel och terrorister eller brottssyndikat utgör ett 
hot mot både sjöfarten och strandstaterna runt Östersjön och ”Tröskeln för användning av icke-
konventionella stridsmedel som terroristvapen passerades vid den japanska sektens attack med 
nervgas i Tokyos tunnelbana. Risken för att terrorister och kriminella, även enstaka individer, kan 
komma över och använda sig av NBC-vapen är betydande. Det finns ett antal egenskaper som 
gör B- och C-stridsmedel attraktiva för terrorister.”55 
 
Ytterligare en dimension av hot mot svenska militära intressen kan utgöras av: 
”Informationsoperationer och psykologisk krigföring är former av okonventionella medel som 
också kan påverka svensk säkerhet och svenska intressen, även om det inte sker med vapen i 
hand.”56 Den ovanstående dimensionen är svår att upptäcka och koppla ihop med enskild aktör 
eller nation vilket innebär att hotet i sig är allvarligt och svårt för en nation att hantera.  
 
”Genom att bidra till förebyggande insatser och konflikthantering i det aktuella området kan 
spridningsrisken stävjas. Samtidigt kan deltagande i internationell krishantering innebära en ökad 
risk för Sverige att bli utsatt för hot och påtryckningar. Olika aktörer kan ha intresse av att 
insatsen misslyckas. Hot kan riktas mot de svenska förbanden i konfliktområdet, men också 
direkt mot det svenska samhället.”57 Detta hot från som uppmärksammades 2003 har tydligt 
eskalerat i bl.a. Afghanistan i avseende attacker mot det svenska förbandet ingående i ISAF.58 
 
Ovanstående analys visar ett antal hot mot svenska militära intressen i östersjöregionen. Studien 
har i empirin identifierat ett brett spektra av hot som i fredstid existerar där Lissabonfördraget 
med sin transnationella inriktning utgör en viktig faktor. 

2.3 Sammanfattning av hot mot civila och militära intressen i 
Östersjön 

Nedanstående analysram syftar till att utifrån författarens tolkning av respektive regerings-
proposition och försvarsberedning lyfta fram de hot som identifierats mot svensk säkerhet. Alla 
hoten kan inte kopplas direkt till den maritima säkerheten i Östersjön, men som tidigare framförts 
skall den nationella integriteten upprätthållas och hoten hanteras. De ”boxar” som är tomma är 
det just därför att de analyserade propositionerna och försvarsberedningarna inte framhävt hot 
inom just den sektorn på ett för författaren tydligt sätt. Indelningen av och tillskrivningen till 
respektive box är gjord utifrån författarens tolkning av propositioner och beredningar (Ds) och 
hur dessa kan kopplas till B.W.W.s teori med de fem sektorerna.  

                                                   
54 http://www.regeringen.se/content/1/c4/13/22/a3457c5c.pdf  hämtat 2010-02-20 kl 15.33 
55 Ds 1998:9. (1998) Sid. 66 
56 Ds 2007:46. (2007) Sid. 13 
57 Ds 2003:8. (2003) Sid. 28 
58 ISAF; International Security Assistance Force  
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Tabell 1. Hotuppfattningar i propositioner från 1999, 2004 och 2008 samt försvarsberedningar 
från 1998, 2003, 2006, 2007 och 2008 
 
 Politik Militär Ekonomi Samhälle Miljö 
Regeringens 
Proposition  
1999/2000:30 
 

Hot & 
påtryckningar 
för att störa 
samhället & 
påverka vårt 
agerande 
(sid 8) 

Ingen risk att dras in 
i krig mellan 
stormakter 
Spridningseffekt av 
regionala konflikter  
(sid 7) 
Massförstörelsevapen 
(sid 9) 

Våld & 
skadegörelse mot 
infrastruktur 
(sid 22) 

  

Regeringens 
Proposition  
2004/05:5 

 Militärt angrepp 
osannolikt 
(sid 16) 
Incidenter mot 
territoriell integritet 
(sid 16) 
CBRN59 
(sid 18) 
Terrorism 
(sid 9) 

Organiserad  
brottslighet 
(sid 9) 

  

Regeringens  
Proposition  
2008/09:140 

Lissabon-
fördraget/ 
Solidaritets-
klausulen 
avs. terrorist 
attack & 
naturkatastrof 
eller katastrof 
orsakad av 
människor60 
(sid 9) 

Militärt angrepp 
osannolikt.  
(sid 28) 
Storskalig 
terrorism 
Spridningseffekt av 
regionala konflikter 
(sid 28) 

Oljetransporter 
och sjötrafik 
(sid 27) 
Ekonomisk kris 
(sid 28) 

 Miljökatastrofer 
Oljetransporter 
(sid 28) 

Försvars- 
beredningens 
 Ds 
1998, 2003, 
2006, 2007, 
2008 

Hot mot 
demokrati, 
rättssäkerhet 
Brottslighet, 
korruption61 
 

Terrorist-insatser62 
NBC-vapen63 
Informations-
operationer64 
Hot mot svenska 
förband65 

Världshandel, 
transport-
system66 
Organiserad 
brottslighet67 

 Miljöbrott68 
Miljökatastrof69 
Kärnkraftsavfall70 

                                                   
59 CBRN, Chemical, Biological, Radiological, and Nuclear 
60 http://www.eu-upplysningen.se/Aktuellt/Lissabonfordraget/Lissabonfordragets-innehall/  hämtat 2010-03-04 kl 
12.24 
61 Ds 2007:46. ( 2007) Sid. 19 
62 Ds 1998:9. (1998) Sid. 62 
63 Ds 1998:9. (1998) Sid. 62, NBC: Nuclear, Biological, Chemical 
64 Ds 2007:46. ( 2007) Sid. 13 
65 Ds 2003:8. (2003) Sid. 28 
66 Ds 1998:9. (1998) Sid. 65 
67 Ds 2007:46. ( 2007) Sid. 18 
68 Ds 2007:46. ( 2007) Sid. 18 
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Det som är intressant med sammanfattningen ovan är att alla boxarna för samhälle är tomma, 
vilket kan härledas till att regering och riksdag således inte identifierat hot för just denna sektor 
under angiven tidsperiod. Att sektorn miljö utgjort ett tydligt uttryckt hot först från 2007 får anses 
som anmärkningsvärt med tanke på Östersjöns känslighet samt minhot och ökande sjötransporter 
med bl.a. olja. Det som var väntat var att det fanns ett flertal hot i varje militärbox samt att 
försvarsberedningarnas rapporter avseende hot har implementerats i de följande propositionerna. 
Med denna sammanfattning som grund kommer studien i kapitel tre analysera om de strategier 
och tillvägagångssätt Sverige valt har samma inriktning och fokus som hoten enligt ovanstående 
analysram har.  
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                     
69 Ds 2007:46. ( 2007) Sid. 18 
70 Ds 1998:9. (1998) Sid. 70 
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3 Vilka tillvägagångssätt har Sverige valt för att hantera 
hoten mot svenska intressen i Östersjön 

3.1.1 Inledning 
”Hot mot freden och vår säkerhet kan bäst avvärjas i gemenskap och samverkan med andra 
länder.”71 
 
Empirin i studien som berörde vilka hot som finns mot svenska intressen i Östersjön påvisade ett 
antal olika hot som kunde matchas mot B.W.W.s teori med det vidgade säkerhetsbegreppet.  
De tre propositionerna varierade delvis i vilka hot som lyftes fram vilket även styrktes med den 
övriga empirin som till största del kom från Försvarsdepartementet. De tre olika propositionerna 
är produkter av sin tid, vilket gör det intressant att med det perspektivet identifiera vilka 
styrningar som givits och åtgärder som regering och riksdag vidtagit.  
 
Genom att granska tre olika strategier kan en bra bild skapas i hur svenska staten med beaktande 
av identifierade hot sedan hittat sätt att hantera dessa hot. De tre olika strategier som skall 
granskas är Östersjöstrategin, SUCBAS samt Stoltenbergrapporten. Genom att använda en 
liknade analysram som vid identifieringen av hot mot svenska intressen kan spårbarhet uppnås. 
Efter att de tre strategierna är granskade kommer ytterligare tillvägagångssätt på nationellt- och 
transnationellt plan att analyseras för att komplettera bilden av sätt som Sverige valt för att 
hantera hoten mot den maritima säkerheten i Östersjön. 
 

3.1.2 De tre strategierna 
Östersjöstrategin 
Östersjöstrategin togs fram på uppmaning av Europeiska rådet syftande till att belysa 
utmaningarna inom miljöområdet, men även utveckla handeln i området.72 Med åtta 
medlemsstater kring Östersjön fanns ett tydligt behov av en strategi för området. 
Östersjöstrategin bygger på fyra pelare: Miljö, ekonomi, energi och transporter samt det 
svåröversättbara ”Safety and Security.”73 Dessa områden stämmer väl överens med B.W.W.s 
teori om vidgad säkerhet vilket gör EU´s strategi intressant och adekvat för studien. 
 
SUCBAS (Sea Surveillance Co-operation in the Baltic Sea and Approaches) 
De Nordiska ministrarna har beslutat om ett utökat samarbete för Östersjön och dess anslutande 
delar. Det uttalade syftet med samarbetet ur ett svenskt perspektiv är att Försvarsmakten på 
uppdrag av regeringen utökar samarbetet mot bakgrund av att: ”Omkring 80 000 fartyg passerar 
Gotland årligen. Östersjön är ett hav präglat av oljetransporter och intensiv sjöfart, med allt vad 
det innebär av risk för olyckor. Det går heller inte att utesluta risk för militära incidenter och 
                                                   
71 Ds 2003:8. (2003) Sid. 26 
72 http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/baltic/#council2 hämtat 2010-02-24 kl 09.30. Sid. 2 
73 http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/baltic/#council2 hämtat 2010-02-24 kl 09.30. Sid. 2 
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intressekonflikter. Ett gemensamt system för sjöövervakning de nordiska och baltiska staterna 
emellan ger stärkt möjlighet att följa rörelserna på Östersjön, förebygga olyckor och hantera det 
som ändå sker. Därför är det viktigt att vi utvecklar samarbetet, säger försvarsminister Sten 
Tolgfors. I mars kommer Försvarsmakten, tillsammans med motsvarande myndigheter från flera 
andra länder i regionen, att i Helsingfors underteckna ett letter of intent för SUCBAS-
samarbetet.”74 
 
Stoltenbergrapporten 
I juni 2008 enades de nordiska utrikesministrarna om att en studie skulle påbörjas som skulle 
avhandla ett nordiskt samarbete rörande utrikes- och säkerhetspolitik under en 10-15 års period 
framåt i tiden. Studiens resultat redovisades på ett nordiskt utrikesministermöte i februari 2009 
där 13 olika möjliga samarbetsområden föreslogs varav flertalet kan kopplas till maritim 
säkerhet. 
 
Nedan följer en analysram med tolkning avseende de tre strategier Sverige valt för att hantera 
hoten mot svenska intressen i Östersjön. De ”boxar” som är tomma är det just därför att nyttjad 
empiri inte framhävt vidtagna åtgärder inom just den sektorn på ett för författaren tydligt sätt. 
Analysramen med de tre olika fallen visar på vidtagna svenska åtgärder som påbörjades från 
tidigt 2000- tal då Sverige och Finland började utbyta sjölägesbilder fram till dags datum med ett 
snart operativt SUCBAS. Östersjöstrategin har fått ökat fokus under Sveriges ordförandeskap i 
EU och Stoltenbergrapporten tittar framåt i tiden i intervallet 10-15 år. Det är tydligt att både EU 
och de andra nordiska länderna är utpekade samarbetspartners och att inte Sverige skall lösa den 
maritima säkerheten i Östersjön själv.  

                                                   
74 http://www.ud.se/sb/d/11430/a/120893  hämtat 2010-02-25 kl 11.30 
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Tabell 2. Tre olika strategier som Sverige valt för att hantera identifierade hot  
 
 Politik Militär Ekonomi Samhälle Miljö 
Östersjö- 
strategin 

 Integrerat maritimt 
övervakningssystem 
(sid 4) 

Förbättra 
transport- 
Infrastrukturen 
Koppla 
samman 
strandstaterna 
till energi 
nätverk 
(sid 4) 
Samordna 
forskning &  
Utveckling 

 Skapa 
skyddade 
områden i 
Östersjön 
Förbättra 
samarbete 
vid marin 
förorening 
(sid 4) 
 

SUCBAS  Integrerat maritimt 
övervakningssysten75 
 

  Förebygga 
olyckor och 
hantera det 
som ändå 
sker76 

Stoltenberg- 
rapporten  
 

Samarbete om 
utrikestjänsten77 
Solidaritetsförklaring 
(sid 34) 

Nordisk insatsenhet 
för stabilisering 
(sid 7) 
Luftövervakning 
(sid 10) 
Havsövervakning 
(sid 12) 
Maritim insatsenhet 
(sid 15) 
Kompetensnätverk 
mot IT angrepp 
(sid 21) 
Katastrofenhet 
(sid 23) 
Militärt samarbete. 
(sid 28) 
Amfibisk enhet 
(sid 32) 
 

   

 
 
 
                                                   
75 http://www.hamburg-messe.de/presse/presse_msd/Interview-SUCBAS-Pennala.pdf  hämtat  2010-02-24 kl 11.25 
76 http://www.ud.se/sb/d/11430/a/120893 hämtat 2010-02-25 kl 11.30 
77 http://www.um.dk/NR/rdonlyres/958EB963-011C-4A3D-B722-EB4FBDC2CD32/0/Stoltenbergrapporten.pdf   
Sid. 26. hämtat 2010-02-25 kl 13.08 
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3.1.3 Kompletterande nationella och transnationella tillvägagångssätt för 

maritim säkerhet I Östersjön 
De senaste årens utveckling medför att vi i dag måste teckna en bredare bild av tänkbara risker, 
hot och påfrestningar som kan drabba samhället även i fred. Sammantaget talar detta för ett 
vidgat säkerhetsbegrepp.”78 
 
Efter att nu ha redovisat tre olika strategier med anknytning till den maritima säkerheten i 
Östersjön är det dags att titta på andra kompletterande tillvägagångssätt som Sverige valt. Det går 
att identifiera samarbete mellan Sverige och andra nationer, samt att den maritima säkerheten i 
Östersjön kontinuerligt upprätthålls av olika svenska myndigheter inom sina respektive 
ansvarsområden.  
 
Insikten om det vidgade säkerhetsbegreppet och dess innebörd har sakteligen mynnat ut i en mer 
utvecklad syn på säkerhet och hur svenska myndigheter, med sina uppgifter och mandat, kan 
verka för att vara proaktiva i sina respektive roller istället för reaktiva. Ett exempel på den 
vidgade synen på säkerhet är: ”Från att tidigare i hög grad ha fokuserat på militära fenomen 
måste underrättelsetjänsten nu kunna förstå, förklara och förutsäga komplexa, dynamiska 
skeenden och system med militära, politiska, ekonomiska, sociala, och kulturella dimensioner.”79  
 
Att underrättelsetjänsten skall inriktas mot ett vidare område gäller inte bara nationellt utan även i 
samverkan med andra länder enligt regeringspropositionen från 2008: ”De nordiska länderna bör 
i ökad grad samverka kring underrättelseverksamhet till stöd för insatser avseende breda 
säkerhetshot, bevakning och analys av omvärlden. Sverige bör verka för att utveckla en 
gemensam nordisk policy och struktur för samverkan mellan civila och militära 
komponenter.”80 

3.1.3.1 Nationella tillvägagångssätt för maritim säkerhet i Östersjön 
”Sverige har 2700 km kust, över 60 000 km² sjöterritorium och en stor ekonomisk zon, som vi 
har folkrättslig rätt till och därmed också skyldighet att hävda.”81 
 
Genom att tolka innehållet i Författningshandbok för totalförsvar och skydd mot olyckor82 
(hädanefter FTS, men hette 1999 TFH83) som utges av Försvarsdepartementet finns spårbarhet 
från bedömda hot till fattade beslut i regeringen ner via förordningar till enskild myndighet. Vid 
en jämförelse mellan TFH från 1999/2000 och FTS från 2004/2005 är en av skillnaderna i den 

                                                   
78 Ds 1998:9. (1998) Sid. 9 
79 Grundsyn Und08. Försvarsmakten 2008. Stockholm. Sid. 10. 
80 Ds 2008:48. (2008) Sid. 61 
81 Doktrin för marina operationer (2005) Sid. 30 
82 Författningshandbok för totalförsvar och skydd mot olyckor 2009/2010. Norstedt Juridik AB/Fritzes. Stockholm 
2009 
83 TFH: Totalförsvarets författningshandbok för skydd mot olyckor 
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senare, att just ”kunna samverka med andra myndigheter och kunna ställa resurser till 
förfogande”84 finns med i instruktionen för bl.a. Försvarsmakten (hädanefter FM).  
Ytterligare en skillnad är att i FTS från 2009/10 så står det i instruktionen att Kustbevakningen 
(hädanefter KBV) får begära bistånd från och lämna bistånd till utländska myndigheter vid 
räddningsinsatser enligt 2. konventionen om skydd av Östersjöområdets marina miljö, samt 3. 
konventionen om beredskap för och insatser vid föroreningar med olja.85 
Motsvarande styrning finn inte i t.ex. TFH från 1999/2000 vilket kan tolkas som en ökad insikt 
om behovet av samarbete, både civilt och militärt. 
 
I FTS står det att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (hädanefter MSB) ska ” i 
samverkan med myndigheter, kommuner, landsting, organisationer och företag identifiera och 
analysera sårbarheter, hot, och risker i samhället som kan anses särskilt allvarliga.”86 MSB som 
myndighet har funnits sedan 2008-12-31 då den uppstod efter en sammanslagning av 
Krisberedskapsmyndigheten, Statens räddningsverk samt Styrelsen för psykologiskt försvar.87 
Instruktionen till MSB kan tolkas som en metod för att uppnå just den samverkan och 
synergieffekt som regeringen vill uppnå mellan de olika myndigheterna enligt instruktionerna i 
FTS. 
De myndigheter som har ett ansvar för upprätthållande av maritim säkerhet i Östersjön är enligt 
DMO: Försvarsmakten med marinen, Kustbevakningen, Sjöfartsverket, samt Sjöpolisen.88 Vid en 
närmare granskning av FTS så uttrycks det, som tidigare nämnts, tydligt att samarbete skall ske 
mellan berörda myndigheter och att stöd skall kunna ges till ansvarig myndighet från de andra vid 
större påfrestningar eller kriser. 
 
Ett område som både på kort och på lång sikt utgör ett tydligt hot är de gamla minorna i Östersjön. 
Den handgripliga minröjningen som bedrivs i Östersjön samt kunskapen om det stora antalet 
minor som existerar är faktorer som måste beaktas. Studier och forskning om var de mest utsatta 
områden är belägna utgör en viktig bas att utgå ifrån när det gäller kraftsamling av de resurser 
som finns tillgängliga för minröjning. Sjöfartsverket är en aktör i detta avseende och: ”Sedan 
våren 2003 har forskning bedrivits på uppdrag av Försvarsmakten som syftar till att analysera 
huruvida kvarvarande minor fortfarande kan utgöra ett säkerhetshot mot sjöfart, fiske, forskning 
och utvinning av havens resurser samt militär verksamhet. Arbetet har inriktats på att kartlägga 
samtliga mineringar i Östersjön, Kattegatt och Skagerrak.”89 
Ett omfattande arbete som detta har ett stort värde ur ett maritimt säkerhetsperspektiv. Det ligger 
i strandstaternas intresse att rätt åtgärder vidtas då ökad handel och transporterna till sjöss 
förutsätter en god lägesuppfattning och att aktiva åtgärder vidtas för att öka de riskfria områdena. 
 
                                                   
84 Författningshandbok för totalförsvar och skydd mot olyckor 2004/2005. Norstedt Juridik AB/Fritzes. Stockholm 
2004. Sid. 167 
85 Författningshandbok för totalförsvar och skydd mot olyckor 2009/2010. Norstedt Juridik AB/Fritzes. Stockholm 
2009. Sid.180 
86 Författningshandbok för totalförsvar och skydd mot olyckor 2009/2010.  Sid. 183 
87 http://www.regeringen.se/sb/d/10562/a/105564 hämtat 2010-02-28 kl 16.13 
88 Doktrin för marina operationer (2005) Sid. 33 
89 http://www.sjofartsverket.se/pages/21140/Information-oexploderad%20ammunition.pdf  hämtat 2010-02-28 kl 
11.58 
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Ytterligare exempel på samordning och effektivare resursutnyttjande har införts hos KBV. 
Regeringen har gett i uppgift till KBV ”att samordna de civila behoven av sjöövervakning och 
sjöinformation, och att förmedla denna till berörda myndigheter.”90 De nio myndigheter som är 
berörda är civila och har ansvarsområden inom miljö, fiske samt sjöfart enligt KBV hemsida.  
 
Utöver sjöövervakning och sjöinformation utgör miljösektorn en betydande del av KBV 
ansvarområde. Den ökade mängden fartygstransporter har medfört ett behov av kvalificerade 
fartyg för att kunna lösa ålagda uppgifter. ”Att skydda Östersjön vid olje- och kemikalieutsläpp 
och att bogsera och brandbekämpa vid fartygsolyckor är det nya fartygets främsta uppgifter  
(…) Internationell samverkan för en bättre havsmiljö, för insatser vid olyckor och för en effektiv 
gemensam krishantering, är nödvändig, menade försvarsministern”91 när han invigde ett av fyra 
nya kombinationsfartyg som tillförs KBV under 2010. 

3.1.3.2 Transnationella tillvägagångssätt för maritim säkerhet i Östersjön 
”Samarbete inom Östersjöområdet bör enligt Försvarsberedningen ges fortsatt hög prioritet, då 
det utgör en viktig grundstomme för möjligheten att gemensamt möta en vidgad hotbild mot vårt 
samhälle och våra grundläggande demokratiska värderingar.”92 
 
Den maritima säkerheten i Östersjön kom tidigt i fokus under det post-kalla krigets sena 1990-tal. 
En av förutsättningarna för ökad säkerhet i området var stabilitet och förmåga att upprätthålla den 
nationella integriteten. ”De nordiska länderna och de större västländerna stödjer på olika sätt 
upprättandet av för en stat normala säkerhetsfunktioner i de tre baltiska länderna. 
Uppmärksammade är bl.a. insatserna för att skapa en gemensam baltisk bataljon för 
fredsfrämjande verksamhet (BALTBAT) och en gemensam marin enhet (BALTRON).”93 Genom 
det svenska stödet vid upprättandet av bl.a. BALTRON möjliggjordes just förmågan att 
upprätthålla den nationella integriteten, om än i liten skala. 
 
Ett hot mot den maritima säkerheten i Östersjön och mot sektorerna ekonomi, militär samt miljö 
är arvet på havsbotten från världskrigen. ”Östersjön är troligtvis det hav i världen som har störst 
koncentration av minor, ammunition och kemiska stridsmedel på botten (…) Under de båda 
världskrigen fälldes omkring 165 000 minor i Östersjön och västerhavet. Av dessa ligger ett stort 
antal kvar på havsbotten.”94 
 
Mot det här hotet har Sverige valt lite olika tillvägagångssätt. En styrning har varit att: 
”Minröjning innebär i huvudsak att aktivt lokalisera och oskadliggöra enskilda minor. 
Regeringen anser att Försvarsmaktens förmåga till minröjningsinsatser bör vidmakthållas och 
utvecklas.”95 Det är värt att notera regeringens inriktning att utveckla förmågan till minröjning då 
                                                   
90 http://www.kustbevakningen.se/kbvtemplates/Page.aspx?id=602 hämtat 2010-02-28 kl 14.42 
91 http://www.kustbevakningen.se/kbvtemplates/PressReleasePage.aspx?id=1868  hämtat 2010-02-28 kl 14.34 
92 http://www.regeringen.se/content/1/c4/13/22/a3457c5c.pdf hämtat 2010-02-28 kl. 15.27 
93Ds 1998:9. (1998) Sid. 28 
94 http://www.mil.se/upload/Oexpl_amm_minor_kemstridsmedel_till_%20sjöss_0712.pdf hämtat 2010-02-28 kl 
10.44 
95 Prop. 1999/2000:30. Sid. 56 
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detta rimligtvis bör fullföljas med uppgifter och resurser till Försvarsmakten. Mer om detta 
återkommer studien till i den avslutande diskussionen. 
Ett sätt från regeringens sida att hantera det stora minhotet i Östersjön, har varit bilaterala 
överenskommelser avseende minröjning i för sjöfarten vitala områden. Ett exempel på detta är 
överenskommelsen mellan Sverige och Estland om minröjning och minsökning.96 
 
Enligt Sjöfartsverket, ”som står för sjöfartens säkerhet och framkomlighet,”97 har svenska 
marinen sedan 1995, deltagit i internationella minröjningsoperationer i de olika baltiska ländernas 
farvatten. Under åren har ca 1000 minor och andra ammunitionseffekter omhändertagits eller 
oskadliggjorts. Ytterligare ett tillvägagångssätt som Sverige initierade 2007 med internationellt 
fokus är ”Baltic Ordonance Safety Board” (BOSB). Syftet med BOSB är att nationerna runt 
Östersjön gemensamt skall fokusera minröjningsansträngningar till de områden med sjunkna 
minor som, utifrån en analys, bedöms som mest farliga för sjöfarten och fisket.98 
 
Den organiserade brottsligheten fick en ny utveckling efter kalla krigets slut i det avseendet att 
fler länder i östersjöregionen kunde nyttjas i kriminella nätverk och som transitländer. Ett sätt att 
hantera denna utveckling var ökat utbyte av information och samarbete.  ”Task Force on 
Organised Crime in the Baltic Sea Region” är en arbetsgrupp som inrättades 1996 av 
statsministrarna i Östersjöområdet (…) i verksamheten deltar polisen, tull- och 
gränsbevakningsmyndigheterna och åklagarväsendet (…) samarbetet har varit koncentrerat till 
narkotikabrottslighet, illegal invandring och människosmuggling, smuggling av tillgripna fordon 
och högbeskattade varor, internationella kriminella ligor, brottslighet på datanät, miljöbrott, 
terrorism och penningtvätt.”99 Det är ett brett register av områden som behandlas och flera av 
områdena tangerar samtidigt andra bilaterala samarbetsformer även om alla inte berör just den 
maritima säkerheten. 
 
Även FM är del av det svenska transnationella samarbetet och Partnership for Peace (hädanefter 
PFP) och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (hädanefter OSSE) är två exempel 
som berör bl.a. Östersjön och den maritima säkerheten. PFP är ett samarbete som gäller mellan 
enskilda länder och militäralliansen NATO och ”PFP-samarbetet syftar därutöver till (…) 
förbättrade möjligheter till samarbete när det gäller räddningstjänst och civilt försvar. Samarbetet 
innefattar också planering av gemensamma åtgärder för att hindra terrorism samt arbete för att 
hindra kärnvapenspridning och illegal vapenhandel.100 
Det svenska samarbetet med OSSE har även det en koppling till det vidgade säkerhetsbegreppet 
där hot identifieras inom ett antal olika sektorer. ”OSSE:s verksamhet tar sin utgångspunkt i det 
breda säkerhetsbegreppet och omfattar militärpolitiska aspekter, demokrati och mänskliga 
rättigheter samt ekonomi och miljö (…) Eftersom gränsöverskridande organiserad brottslighet, 

                                                   
96 http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/98592  hämtat 2010-02-28 kl 11.43 
97 http://www.sjofartsverket.se/templates/SFVXPage____193.aspx  hämtad 2010-02-28 kl 13.38 
98 http://www.sjofartsverket.se/pages/21140/Information-oexploderad%20ammunition.pdf  hämtat 2010-02-28 kl 
11.58 
99 http://www.polisen.se/Om-polisen/Internationellt-samarbete/Ostersjosamarbetet  hämtat 2010-02-28 kl 14.29 
100 http://www.ne.se/lang/pfp hämtat 2010-03-01 kl 11.03 
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till exempel människohandel och illegal handel med narkotika och vapen, har en destabiliserande 
effekt arbetar OSSE även med gränsfrågor.”101 
 
Sveriges regering driver i propositionen ”Försvar i användning”102 idén om gemensam 
havsövervakning i Östersjön. Målet, enligt propositionen, är att upprätthålla och säkra viktiga 
transportflöden genom Östersjön och samtidigt minska riskerna för allvarliga olyckor och 
miljökatastrofer samt kunna hantera andra hot mot sjöfarten. Det som står i propositionen är just 
målet att skapa en samlad havslägesbild som kan distribueras nationell och internationellt. Detta 
kräver en sammanslagning av olika centraler som skapar havslägesbilden vilket även stämmer 
överens med att: ”På nationell nivå måste en ökad integrering ske mellan de sjöverkande 
myndigheterna inklusive Kustbevakningen, Sjöfartsverket, Polisen och Försvarsmakten. Därför 
föreslår Försvarsberedningen att en gemensam myndighet för ickemilitära och statligt ägda 
sjöverkande förmågor bildas. Ansvaret för att övervaka våra havsområden samordnas och övertas 
av denna myndighet.”103 
 
Det poängteras även i propositionen ”Försvar i användning” att fortsatt ökning av oljetransporter 
och en eventuell gasledning genom Östersjön kommer öka behovet av samordnad förmåga att 
hantera olyckor. För att skapa ett bättre samarbete kring transporterna i Östersjön trycker 
propositionen ”Försvar i användning” på att” Samarbete avseende sjöräddning och miljösanering 
bör utvecklas. Rederier och försäkringsbolag bör i ökad utsträckning engageras i frågor som rör 
Östersjöns säkerhet, inklusive i förebyggande arbete såväl som effekter av olyckor.”104 
 

3.2 Sammanfattning avseende vilka tillvägagångssätt Sverige valt för 
att hantera hoten mot svenska intressen i Östersjön 

De tre strategierna kompletterar varandra då de har olika tidsperspektiv och delvis olika 
intressenter. SUCBAS och Östersjöstrategin har tydligt fokus på Östersjön medan 
Stoltenbergrapporten även sträcker sig utanför östersjöregionen mot Nordatlanten. De tre 
strategierna har en tydlig civil-militär inriktning med ökat samarbete som gemensam nämnare.  
De myndigheter inom Sverige som har som uppgift att upprätthålla den maritima säkerheten har 
tydliga instruktioner vad som skall göras men begränsade resurser för själva genomförandet, 
vilket kräver utökat samarbete. Detta samarbete sker nationellt civilt genom t.ex. MSB och 
transnationellt där PFP och OSSE utgör en militär samarbetsform.  
I nästa kapitel kommer studien att med inhämtade svar på vilka hot som identifierats (fråga 1) 
och vilka strategier och tillvägagångssätt Sverige har (fråga 2), diskutera hur Sverige hanterar 
hoten mot den maritima säkerheten i Östersjön.  

                                                   
101 http://www.sweden.gov.se/sb/d/2560 hämtat 2010-03-01 kl 11.09 
102 Ds 2008:48. (2008) 
103 Ds 2008:48. (2008) Sid. 67 
104 Ds 2008:48. (2008) Sid. 66 
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4 Sammanfattande diskussion med slutsatser avseende hot 
och svenska strategier för den maritima säkerheten i 
Östersjön. 

 
” A coastal state whose strategically important geographical location constitutes a challenge to its 
security, its navy will rank among its most relevant peacetime instruments of power, among its 
most valuable pieces of diplomatic real-estate.”105 
 
I fråga1 i kapitel 2 identifierades hot mot svenska intressen och den maritima säkerheten i 
Östersjön. Detta följdes upp med fråga 2 i kapitel 3 som redovisade vilka strategier och 
tillvägagångssätt Sverige valt för att hantera hoten i Östersjön. Detta leder nu fram till kapitel 4 
med diskussionspunkten avseende strategier Sverige väljer för att hantera hoten mot den 
maritima säkerheten i Östersjön. 
 
Enligt B.W.W.s teori bestod det vidgade säkerhetsbegreppet av de fem sektorerna; politik, 
ekonomi, samhälle, miljö samt militär. Hoten inom de nämnda sektorerna berör, enligt 
regeringens propositioner, i varierande grad den maritima säkerheten i Östersjön. 
Diskussionen som nu följer kommer att beskriva de hot som identifierats och de tillvägagångssätt 
som Sverige valt och författarens slutsatser av detta. 

 
Innan diskussion och slutsatser kan det dock ifrågasättas om Sverige hade tagit till sig det 
vidgade säkerhetsbegreppet 2003 då: ”Försvarsberedningen anser att säkerhetspolitiken även 
fortsättningsvis primärt bör avse sådana hot mot säkerheten som kan innebära snabba och 
allvarliga försämringar av samhällets funktion. Till det räknas inte långsiktiga förändringar i 
handel och ekonomi vilka kan medföra försämrade levnadsvillkor, utarmning av naturresurser, 
klimatförändringar eller sociala förändringar.”106 

Men med ett större perspektiv initierat av valda strategier och genomförda åtgärder, kan studien 
ändå konstatera att genom att lyfta fram de fem olika sektorerna och diskutera vilka hot som 
uppfattas inom respektive sektor enligt propositionerna går det att hitta en spårbarhet i vilka 
tillvägagångssätt som valts.  

 

                                                   
105 Hobson, Kristiansen. (2004) Sid. 273-274 
106 Ds 2003:8. (2008) Sid. 30 
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4.1 Av Sverige identifierade hot och tillvägagångssätt för att hantera 

hoten och upprätthålla maritim säkerhet i Östersjön 

I analysramen under punkt 2.3 framkom att de tre till åren skilda propositionerna redovisade 
delvis olika uppfattning om vilka hot som fanns i respektive sektor. Vissa ”boxar” var tomma då 
det inte framkom tydligt att hot förekom inom den sektorn. Ytterligare tolkning av hot som lyfts 
fram i andra av Försvarsdepartementet utgivna skrivelser kompletterade den syn på hot som 
regeringen haft att ta ställning till. De tre strategier som Sverige valt enligt analysramen under 
punkt 3.1.2 kompletteras med övrigt nationellt- och transnationellt samarbete samt uppgifter till 
respektive myndighet enligt bl.a. FTS. 

4.1.1 Hot och tillvägagångssätt för att hantera hoten inom den politiska 
sektorn 

B.W.W. beskrev bl.a. ickemilitära hot mot statens suveränitet vilket inkluderade inrikes terrorism 
som hot mot både folket och styret. Även förnekande av styrets legitimitet kan utgöra hot mot en 
stat. 
 
I propositionen från 1999/2000 lyftes fram ”hot och påtryckningar för att störa samhället och 
påverka vårt agerande.” I propositionen från 2004/05 lyftes inte hot fram på ett tydligt sätt men 
det gjorde däremot i propositionen 2008/09 som tog upp ”Lissabonfördraget samt 
solidaritetsklausulen.” Att fördraget och klausulen kan tolkas som hot, utgår ifrån att hot mot 
Sverige indirekt kan komma från hot mot andra EU- medlemmar samt Norge och Island. Sverige 
säger i propositionen från 2008 att ” Det går inte att se militära konflikter i vårt närområde som 
skulle påverka endast ett land. Sverige kommer inte att förhålla sig passivt om en katastrof eller 
ett angrepp skulle drabba ett annat medlemsland eller nordiskt land.107  
 
Ytterligare hot mot den politiska sektorn kunde enligt propositionen från 2007 vara korrupta eller 
kriminella element som underminerade förtroendet för rättväsendet och myndigheterna. De 
tillvägagångssätt Sverige valt för att hantera hoten inom den politiska sektorn bygger till stor del 
på samarbete med andra nationer och organisationer där östersjönationerna samt EU är i fokus. 
Stoltenbergrapporten bygger på nordiskt samarbete och lyfter fram gemensam motsvarande 
ambassad/konsulat representation utomlands men även en nordisk solidaritetsförklaring vid hot 
om eller direkt angrepp mot enskild nation. Områdena terrorism, brottslighet på datanät samt 
narkotikabrottslighet hanteras transnationellt av ”Task Force on Organised Crime in the Baltic 
Sea Region”  
 
Regeringen uttrycker det på ett nationellt plan att ”Som grundläggande krav måste de aktörer som 
Statsmakterna ansvarar för kunna öva och verka tillsammans och därför bör gemensamma 
doktriner och koncept utarbetas. Frivilliga organisationer bör uppmuntras att vara del i detta. 
Insatsförbanden måste i en kris kunna agera i ett sammanhang med diplomatiska-, ekonomiska-, 

                                                   
107 Prop. 2008/09:140  Sid. 9 
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och andra civila aktörer.”108 Detta får tolkas som en delvis ny inriktning av samhällets samlade 
resurser och hur högre effekt av dessa skall uppnås redan i fredstid. 
 
Slutsatser 
Slutsatserna av hot och tillvägagångssätt för att hantera hoten inom den politiska sektorn är att de 
identifierade hoten inom den politiska sektorn till övervägande del hanteras genom medlemskap i 
EU samt transnationellt samarbete. ”Politiskt har vi bytt neutralitetspolitikens cyniska 
isolationism- som ju bygger på principen att ”världen må brinna, bara vi klarar oss” - mot 
solidaritet med våra grannar.”109 
 
Solidaritetsklausulen säger att ”Sverige bör därför kunna såväl ge som ta emot militärt stöd”110 
vilket skulle kunna tolkas som ett ökat behov av interoperabilitet och samarbete med berörda 
parter. Samarbetet på det nationella planet skall också förbättras mellan olika myndigheter enligt 
regeringens- och FTS direktiv. Regeringen presenterade även 2008 en nationell strategi med 
åtgärder för att bekämpa terrorismen.111  
 
Att regeringen poängterar ökat behov av civil-militärt samarbete kan betraktas som att enskilda 
myndigheter inte aktivt löser detta tillfredställande vilket nämns ”Enligt regeringens mening är en 
förutsättning för att Försvarsmakten skall kunna lämna ett effektivt stöd till andra myndigheter i 
skilda situationer att Försvarsmakten också har förmåga att samverka med dessa myndigheter, allt 
med iakttagande av de begränsningar som anges i det följande. Strävan efter ett effektivt 
utnyttjande av de samlade resurserna bör enligt regeringen bli tydligare än hittills hos både 
Försvarsmakten och andra statliga myndigheter.”112 
 
Samarbetet mellan polis, kustbevakning och försvarsmakt har aktualiserats med ”Lagen om straff 
för terroristbrott.”113 Ansvaret för terroristbekämpning är polismyndighetens,114 men övriga 
myndigheters förmåga till stöd skall nyttjas bättre vilket bl.a. uttrycks i ”Förordning om 
Försvarsmaktens stöd till polisen vid terroristbekämpning.”115 
 

4.1.2 Hot och tillvägagångssätt för att hantera hoten inom den ekonomiska 
sektorn 

Propositionen från 1999 lyfte fram hotet om våld och skadegörelse mot vår infrastruktur, vilket 
kan få avseende konsekvenser för vårt samhälle och därmed ekonomi. I propositionen från 2004 
lyftes den organiserade brottsligheten fram som hot, för att i den senaste propositionen från 2009 

                                                   
108 Försvar i användning, Försvarsdepartementet, Departementsserien, (Ds) Ds 2008:48 13 juni 2008 Sid. 40 
109 DN.Debatt. 2010-01-17. 
110 Prop.  2008/09:140  Sid. 9 
111 http://www.regeringen.se/sb/d/10939 hämtat 2010-03-02 kl 16.50 
112 Prop. 1999/2000:30. Sid. 48 
113 http://www.regeringen.se/sb/d/10939 hämtat 2010-03-02 kl 16.50 
114 http://www.polisen.se/Om-polisen/Sa-arbetar-Polisen/Om-olika-brott/Terrorism---sa-arbetar-Polisen/   hämtat 
2010-03-02 kl 17.12 
115 http://62.95.69.3/SFSdoc/06/060344.PDF  hämtat 2010-03-02 kl 17.21 
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övergå till hot mot handel och sjötransporter och global ekonomisk kris. På samma sätt som inom 
de andra sektorerna ändras hoten allt eftersom östersjöstaterna och det övriga närområdet 
utvecklas. De ökade handeln mellan länderna i Östersjön är väl i fas med EU´s Östersjöstrategi, 
men Rysslands ökade energihandel med gas och olja har inneburit att nya hot kan uppfattas mot 
den maritima säkerheten i Östersjön.  
 
Både den ekonomiska utvecklingen runt Östersjön samt den ekonomiska krisen hanteras till del 
med ökad handel och förbättrad transportinfrastruktur hos strandstaterna. Men hotas 
sjötransporterna av t.ex. minor eller sjötrafik som inte är koordinerad i tid och rum i de 
kanaliserande passagerna och hamnarna, hotas tillverkningsindustrin och därmed ekonomin. 
Enstaka min- och ammunitionsröjningsoperationer löser inte grundproblemet med stora områden 
som inte kan nyttjas för sjöfart och fiske då resurserna är begränsade trotts att regeringen sagt att 
förmågan till minröjningsinsatser bör utvecklas.116 
 
Ett av de mest konkreta sätten att skapa förutsättningar för fungerande sjötransporter och handel 
är SUCBAS. ”Sverige betonar vikten av att i så stor utsträckning som möjligt bygga på 
existerande system och initiativ som länkas samman. Därigenom vill Sverige uppnå en bättre 
lägesuppfattning (...) Vinsterna av en mer integrerad sjöövervakning är bland annat: säkrare och 
effektivare sjöfart, bättre havsmiljö samt bättre förmåga att upptäcka och ingripa mot olika hot i 
och mot den maritima miljön.”117 
 
Slutsatser 
Att ekonomin är av stor betydelse för strandstaternas säkerhetspolitiska situation är tydligt 
identifierat av Europeiska rådet och implementerat med Östersjöstrategin, då ökad handel skapar 
ömsesidigt beroende och därmed minskar hoten mot säkerheten. ”Ryssland är till stor del 
beroende av intäkterna från sin energiexport som till största del sker till Europa.”118 Att 
transporterna kan ske via Östersjön är  rimligtvis en förutsättning för fortsatt ekonomisk 
utveckling, men  ”I Moskva är energivapnet uppenbart populärt för att höja landets status som 
supermakt på comeback (…) Upprustningen av det ryska försvaret har för övrigt i huvudsak 
finansierats av de goda inkomsterna från rysk energiexport.”119 För de östersjönationer som 
drabbas av ekonomisk kris kommer resursfördelning riktad mot maritim säkerhet sannolikt 
minskas vilket får konsekvenser även för övriga strandstater, som därmed måste axla en större del 
av det gemensamma ansvaret för Östersjön. 
 
Det maritima övervakningssystemet är ett verktyg för att flera nationer skall kunna samarbeta 
före och under en olycka eller incident, där den gemensamma lägesbilden kan bidra till ökad 
effektivitet i hanteringen av hotet. Sveriges förmåga att kunna försvara sig samt stärka säkerheten 
i Östersjön bygger både på militära och civila medel. 
 
                                                   
116 Prop. 1999/2000:30. Sid. 56 
117 Försvarsdepartementets prioriterade frågor under ordförandeskapet, Försvarsdepartementet, Informationsmaterial, 
2 juli 2009 
118 Regeringens proposition 2008/09:140 Ett användbart försvar Sid. 25 
119 Folk och Försvar, Säker Energi.(2009) Stockholm. Sid 16 
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De militära medlen kan konstateras minska i volym avseende antalet fartyg och förband. Sveriges 
marina minröjningsförmåga bestående av sju fartyg, enligt propositionen från 2008, kan inte 
anses som ett uthålligt och tillräckligt antal med hänsyn tagen till den mängd minor och 
ammunitionsdumpningsplatser som identifierats av bl.a. Sjöfartsverket. Stoltenbergrapportens 
förslag om gemensamma förband och viss indelning/fördelning av förmågor hos de nordiska 
länderna skulle kunna kompensera de små nationella förmågorna, men vilket nordiskt land vill 
vara utan egen kapacitet. 

Civila medel för att säkerställa säkerhet och fungerande transporter till sjöss består bl.a. av 
isbrytare och att sjöverkande myndigheter kan och vill samarbeta. Behovet av ökat samarbete 
måste ställa sig över myndigheternas eventuella revirtänkande och statlig resursfördelning. ”Det 
är oacceptabelt med nuvarande revirpinkande mellan myndigheterna tull, polis, kustbevakning 
och försvarsmakt.”120 Detta samarbete måste även inkludera den civila näringen i form av 
försäkringsbolag, rederier och planerade vindkraftparker samt gasledningar som kommer att 
behöva samsas om ekonomiska zoner och fritt vatten i Östersjön. Detta uttrycks även av ”Det är 
inte bara den planerade rysk-tyska gasledningen genom Östersjön och andra rördragningar som 
kräver säkra bottnar och farleder, utan också etableringen av vindkraftsparker till havs.”121 Nya 
hot kommer att uppstå inom den ekonomiska sektorn i Östersjön även om de privata och 
nationella intressena kan samordnas till högre grad, men omfattningen av hoten kan rimligtvis 
begränsas. 

4.1.3 Hot och tillvägagångssätt för att hantera hoten inom den samhälleliga 
sektorn 

Det har inte identifierats några direkta hot mot den samhälleliga sektorn av författaren i det 
empiriska materialet. Således har Sverige, enligt det empiriska materialet, inte heller tagit fram 
några specifika strategier eller motsvarande handlingssätt för att hantera hotet.  
Även om den samhälleliga sektorn inte utgör ett hot i Sverige kan andra östersjönationer uppfatta 
detta som ett möjligt eller reellt hot där Georgienkriget 2008 är ett talande exempel på hot som 
har utvecklas till krig med bl.a. samhälleligt ursprung. 
  
Slutsatser 
De av B.W.W. beskrivna delarna som ingår i den samhälleliga sektorn är inte ett identifierat hot i 
Sverige. Det är dock intressant ur ett svenskt säkerhetspolitiskt perspektiv, att en annan 
östersjönation, Ryssland, hänvisar till skyddet av egna medborgare på annat territorium, som en 
legitim orsak att kränka annan nations territorium och bryta mot FN:s våldsförbud. 

4.1.4 Hot och tillvägagångssätt för att hantera hoten inom miljösektorn 
Miljösektorn är enligt B.W.W. relativt ung. Detta bekräftas av att miljö tas upp mer specifikt först 
i 2008 års proposition. Ur ett östersjöperspektiv är det en sektor som fått mycket fokus i den 
nutida analyserade empirin. De områden som lyfts fram särskilt tydligt i propositionen från 2008 
är rubbningarna i Östersjöns ekosystem och transporter av olja. Även dumpningar av gammal 
                                                   
120 Citat av FÖ statssekreterare Håkan Jevrell vid Folk och Försvars seminarium i Göteborg 2009-12-02 
121 http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/miljo/article586447.ece  hämtad 2010-02-28 kl 11.33 
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ammunition och annat avfall till sjöss är historiska arv som måste hanteras. Östersjöstrategin är 
en strategi med fokus på bl.a. just miljön. 
 
Även kärnkraftsavfall med dess förvaring och transporter lyftes upp som hot i 1998 års 
försvarsberedning. De aktivister från Greenpeace som 2007-10-01 hindrade lastfartyget Atlantic 
Osprey att hämta kärnavfall från Studsvik krävde en koordinerad insats med KBV och Nationella 
insatsstyrkan från polisen för att säkerställa transporten.122 Ytterligare aktivister tog sig senare 
ombord när fartyget med kärnavfallet ombord passerade utanför Skagen i Danmark. Då fick 
fartyget vända om in på svenskt territorialvatten för att svenska polisen skulle kunna gripa 
aktivisterna.123 
 
KBV satsning på nya stora kombinationsfartyg för olje- och kemikaliebekämping är en tydlig 
prioritering från svensk sida för att tillsammans med SUCBAS kunna hantera eller begränsa 
framtida miljöbrott eller katastrofer. Fartygen kommer även att utgöra en pusselbit i 
Östersjöstrategins plan att förbättra samarbetet vid marina föroreningar. 
 
Slutsatser 
De internationella erfarenheter som finns från miljökatastrofer till havs har uppenbarligen gjort 
avtryckt både inom den statliga såväl som den privata sfären, där ansvarsfrågan är central. Den 
svenska myndighet som har huvudansvar för miljöhoten till havs är KBV som tillförs nya fartyg 
och flygplan för lösandet av tilldelade uppgifter enligt FTS.  
 
Väl lokaliserade och identifierade områden där ammunition och minfält förekommer är en 
förutsättning för att med begränsade resurser kunna kraftsamla insatserna. Även när det gäller 
miljösektorn verkar Sveriges fokus riktas mot samarbete mellan strandstaterna. Sannolikt 
kommer flera strandstater att drabbas vid en miljökatastrof, vilket försvarsberedningen 2007 
beskrev som att ”Frågan är inte om utan när det händer en olycka och hur långtgående följderna 
blir.”124 Den gemensamma maritima lägesbilden via SUCBAS är ett sätt att öka sannolikheten för 
framgångsrik nationell och transnationell hantering av en miljökatastrof i Östersjön. 

4.1.5 Hot och tillvägagångssätt för att hantera hoten inom den militära 
sektorn 

“The armed forces including the Coast guard of a coastal state contribute to the prevention of 
crisis or war principally by two methods: by incentive and deterrence. Incentive through 
legitimate, efficient, predictable and even-handed enforcement of sovereignty in territorial waters 
and of jurisdiction in the EEZ based on proportional use of force according to international law.” 
125 

                                                   
122 http://www.greenpeace.org/sweden/press/pressmedelande  hämtat 2010-02-26 kl 11.30 
123 http:// www.svd.se/nyheter/inrikes/poliser-ombord-pa-karnbranslefartyg  hämtat 2010-02-26 kl 12.25 
124 Ds 2007:46. Sid. 18 
125 Hobson. Kristiansen (2004) Sid. 254 
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Avseende hoten inom den militära sektorn, skriver B.W.W. att de är avsiktliga och att ordinarie 
politiska relationer kringgås eller utesluts vid militära hot. I fungerande demokratier stödjer 
militären det sittande styret och kan även nyttjas för stabiliserande operationer utomlands.   
 
Regeringens propositioner med ursprung i Försvarsdepartementet är naturligt tätt kopplade till 
militära hot. I propositionen från 1999 fanns fokus på post-kalla kriget och hot om spridning av 
regionala konflikter utöver hotet från massförstörelsevapen. I propositionen från 2004 har 
händelser som 11 september 2001 i USA samt bomberna i Madrid 2004 gett en ny syn på hot. 
Terrorister utgör även ett hot mot den militära sektorn, både utomlands och inom riket. Det 
resonemanget bygger på att deltagande i internationell krishantering innebär en ökad risk att 
utsättas för hot enligt Försvarsdepartementet.126  
 
I 2004 års proposition framställs incidenter mot territoriell integritet och CBRN som hot. 
Propositionen från 2008 lyfte återigen upp risken för spridningseffekten av lokala konflikter och 
storskalig terrorism. Ratificerandet av Lissabonfördraget samt att ”Sverige bör därför kunna såväl 
ge som ta emot militärt stöd”127 ställer krav på interoperabilitet. Ett av Sveriges tillvägagångssätt 
att uppnå ökad interoperabilitet är samövning och skarpa insatser. Samövning sker till del inom 
PFP och skarpa insatser sker genom minröjning i Östersjön samt eskortverksamhet utanför 
Somalias kust, men även amfibieförbandens insatser i Kosovo, Afghanistan samt Tchad ökar 
svensk interoperabilitet. Deltagandet i insatserna utomlands syftar inte bara till ökad 
interoperabilitet utan även de svenska förbandens ökade förmåga ur ett nationellt perspektiv. 
”Erfarenheter av internationella insatser skall utnyttjas för att stärka vår nationella 
försvarsförmåga för samtliga delar som ingår i det militära försvaret. Grunden för att 
Försvarsmakten skall kunna genomföra internationella insatser är att den utvecklar kunskaper och 
färdigheter samt att den anpassar utrustning så att landets militära medel blir lämpade för att i 
samverkan med andra nationers resurser bidra till fred och säkerhet i vår omvärld.”128 
 
Att Sverige inte varit indraget i krig ca 200 år är till övervägande del positivt men ”There are 
significant differences both in doctrine, structure and operational pattern between a military 
organisation, a navy, which is designed primarily for war fighting and one which has adopted a 
doctrine designed primarily to avoid war.”129 Således bör Sverige fortsätta sina insatser 
utomlands för att bibehålla eller öka sin samlade försvarsförmåga och därmed kunna uppfylla 
solidaritetsklausulen. 
 
Slusatser 
Identifierade hot i propositionerna i form av terrorism och CBRN-hot samt risken för spridning 
av regionala konflikter och upprätthållande av territoriell integritet är ett brett område av hot som 
rimligen FM dimensioneras för. ”Försvarsmakten skall med sjöstridskrafter, flygstridskrafter och 
amfibieförband i enlighet med folkrättsliga regler kunna möta intrång och angrepp på svenskt 
sjöterritorium, samt kunna skydda svenska fartyg och luftfartyg på och över svenskt 
                                                   
126 Ds 2003:8 (2003) Sid. 28 
127 Prop. 2008/09:140  Sid. 9 
128 Prop. 1999/2000:30. Sid. 37 
129 Hobson, Kristiansen (2004) Sid. 253 
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sjöterritorium och internationellt vatten.”130 Propositionen ”Det nya försvaret” uttrycker att 
svenska fartyg på svenskt sjöterritorium samt internationellt vatten vilket inkluderar Östersjön 
skall kunna skyddas, vilket kräver marina resurser. Med en tillbakablick på marinens tilltänkta 
organisation från 1999 samt 2008, framstår de identifierade hoten och tillvägagångssätten att 
hantera hoten, inte i balans ”Två ytstridsflottiljer med sammanlagt tolv ytstridsfartyg organiseras. 
En ubåtsflottilj med fem ubåtar organiseras. Därmed skapas förmåga till uthållig marin närvaro i 
omgivande farvatten i samband med kriser och konflikter. Utöver dessa fartyg skall en 
amfibiebrigadledning och tre amfibiebataljoner organiseras”131 enligt 1999 års inriktning. 
 
2008 års inriktning för de marina styrkorna är i stort en halvering. ”Av dagens sjögående system 
utvecklas och bibehålls fem korvetter av Visbyklass, två korvetter Göteborgsklass, fem 
minröjningsfartyg av Kosterklass, två röjdykfartyg av Spåröklass samt fyra ubåtar av 
Gotland/Södermanlandklass”132 samt att en amfibiebataljon bibehålls. Nedskärningar inom FM 
motiveras i propositionen ”Försvar i användning” Genom att avveckla eller reducera förband och 
system skapas förutsättningar för att frigöra resurser som kan användas för att öka den operativa 
effekten i den framtida insatsorganisationen.”133  
 
Den operativa effekten bör diskuteras då Sveriges val av kvalitet före kvantitet av marina 
stridskrafter emotsägs av: “ The combination of limited resources and the importance of a quick 
reaction to violations and intrusions before they are allowed to develop into major incidents or 
crises, and in order to buy time to solicit support from allies, also leads to an emphasis on 
quantity over quality. It is more important to be able to cover one´s own area of interest with 
units in order that one may react quickly, issue a declaration, fire a shot of warning etc., than to 
have the ability to survive a confrontation with an intruder.”134  
 
Med minskat antal fartyg och amfibieförband, varav några enheter periodvis är ute på 
internationell insats, ökar behovet av militärt samarbete med andra nationer där exempelvis det 
maritima övervakningssystemet SUCBAS implementeras och Stoltenbergrapportens förslag 
allvarligt bör övervägas om maritim säkerhet i Östersjön skall kunna upprätthållas nu och på sikt. 
Författaren har inte hittat något i empirin som uttrycker förändringar till att öka försvarsanslagen 
eller omfördela resurser syftande till att öka kvantiteten på de marina förbanden. Detta kan tolkas 
som att delansvaret för att upprätthålla den maritima säkerheten i Östersjön inte fullt ut axlas av 
regering och riksdag, utan tilltron på samarbete förväntas kompensera brister i numerären.  
 
Avseende gasledningen Nord Stream, ändras de militära förutsättningarna i Östersjön. ”Med 
gasledningen kommer Ryssland således att vara i besittning av ett vitalt nationellt intresse 
alldeles inpå svenskt territorium, och gör ingen hemlighet av att man avser att bevaka och skydda 
det med hjälp av rysk militär.”135 Risken för incidenter på, över eller under ytan mellan svensk 
                                                   
130 Prop 1999/2000:30. Sid. 42 
131 Prop 1999/2000:30. Sid.15 
132 Prop 2008/09:140  Sid. 67 
133 Ds 2008:48 (2008) Sid. 49 
134 Hobson.  Kristiansen (2004) Sid. 253-254 
135 Folk och Försvar, Säker Energi.(2009) Stockholm. Sid. 15 
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marin och kustbevakning på svensk ekonomisk zon där rysk marin bevakar gasledningen såsom 
nationellt intresse, måste bedömas som möjlig och utgör därmed ett hot. 
 
Hotet från cyberrymden lyftes fram i försvarsberedningen rapport ”Säkerhet i samverkan.”136 
”Informationsoperationer och psykologisk krigföring är former av okonventionella medel som 
också kan påverka svensk säkerhet och svenska intressen, även om det inte sker med vapen i 
hand.”137 Möjligheten att hantera dessa hot och identifiera vem som är ansvarig är komplex. 
”Folkrättsliga frågeställningar relaterade till den vidgade hotbilden och som är intressanta ur ett 
svenskt perspektiv är bl.a. frågan om neutralitet och den svenska IKFN-förordningen. Var går ett 
lands gränser i cyberrymden? Kan dessa gränser kränkas? Frågorna är sparsamt behandlade i den 
internationella diskussionen om t.ex. informationsoperationer och folkrätt.”138 
Cyberrymdhotet är därmed inte löst även om Stoltenbergrapporten föreslår ett kompetensnätverk 
mot digitala angrepp,139 men det är inte bara ett problem för strandstaterna kring Östersjön utan 
globalt, men problemet med vem som skapar eller utgör hoten kvarstår. 
 

4.2 Behov av ny forskning 
I analysen och slutsatserna av studien framkommer det att området maritim säkerhet är under 
utveckling och att Östersjön är ett pilotprojekt för EU avseende havsmiljö.140 Ur ett svenskt 
perspektiv är de tre strategierna som analyserats i studien i stort i sin linda och det kommer att 
dröja innan strategierna är delvis eller fullt implementerade. Studien uppfattar att turordningen 
för implementerande av strategierna är följande; SUCBAS, Östersjöstrategin samt 
Stoltenbergrapporten. Kommande forskning avseende maritim säkerhet i Östersjön kan således 
genom t.ex. fallstudier följa upp implementeringen av strategierna ur ett svenskt, nordiskt eller 
europeiskt perspektiv. 
 
Ytterligare forskning kan inriktas mot hur de förordningar med instruktioner som i FTS styr 
myndigheternas verksamhet efterlevs och då med särskilt fokus på samverkan mellan 
myndigheterna. En fördjupning i detta kan vara att forska i MSB roll och hur myndigheten lyckas 
med uppgiften att ”Arbeta med samordning mellan berörda aktörer i samhället för att förebygga 
och hantera olyckor och kriser.”141 Ett annat forskningsområde som berör nationellt samarbete i 
den maritima miljön, är det mellan myndigheter och privata intressen såsom; vindkraftprojekt till 
havs, transporter av miljöfarligt gods, åtgärder vid avvikande händelser såsom Arctic Sea142 samt 
större samövningar avseende miljökatastrofer. En bidragande faktor till att detta är ett intressant 

                                                   
136 Ds 2007:46.  (2007) Sid. 13 
137 Ds 2007:46. (2007) Sid.13 
138 Ds 2003:8 (2003) Sid. 31 
139 http://www.um.dk/NR/rdonlyres/958EB963-011C-4A3D-B722-EB4FBDC2CD32/0/Stoltenbergrapporten.pdf  
hämtat 2010-02-25 kl 13.08 
140 http://www.sweden.gov.se/sb/d/11983/a/128094 hämtat 2010-03-07 kl 09.35 
141 Författningshandbok för totalförsvar och skydd mot olyckor 2004/2005. Norstedt Juridik AB/Fritzes. Stockholm 
2004. Sid.183 
142 http://www.dn.se/nyheter/varlden/arctic-sea-kan-ha-fraktat-robotar-1.946541 hämtat 2010-03-07 kl 14.09 
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forskningsområde är försvarsberedningens syn att ”Samtidigt måste individer och företag hålla 
sig själv informerade om relevanta risker och hot, och vilka krav de ställer.”143 
 

4.3 Författarens reflektioner 
Med studien så har slutsatser dragits som skulle kunna tolkas som att Sverige går mot ett 
säkerhetspolitiskt paradigmskifte. Sverige har de senaste åren fört en säkerhetspolitik med militär 
alliansfrihet och stark försvarsförmåga syftande till neutralitet vid krig i vårt närområde.  
Strategin, att ingen bidrar till försvaret av Sverige och Sverige bidrar inte till någon annan nations 
försvar, har förändrats i och med ratificerandet av Lissabonfördraget och solidaritetsklausulen. 
Omfattningen och innebörden av Lissabonfördraget har ännu inte prövats i större skala, men det 
är en rejäl kursändring för svenskt vidkommande avseende säkerhetsfrämjande åtgärder och 
åtaganden mot andra nationer. Är det de nya hoten enligt det vidgade säkerhetsbegreppet som 
driver på denna kursändring mot ökat transnationellt samarbete, eller är logiken att tänkbara hot 
mot Sverige nedvärderas och förväntas hanteras tillsammans med andra, för att de av regeringen 
avdelade resurserna inte räcker till för att hantera hoten nationellt?

                                                   
143 Ds 2006:1 (2006) Sid. 16-17 
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