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Maritim säkerhet – en fråga om samarbete 

Maritim säkerhet har sedan terrorattentatet i New York 2001-09-11 varit ett begrepp utan en tydlig definition. 
Trots detta används det frekvent i Sverige när frågor angående säkerhet till havs diskuteras.  

Utgångspunkten i uppsatsen är en egen definition av begreppet och hur hoten bör hanteras. I likhet med det 
vidgade säkerhetsbegreppet krävs samarbete mellan civila och militära aktörer. Det för att uppnå de mål som 
sätts upp i Sveriges säkerhetspolitik angående säkerhet på den maritima arenan. Maritim säkerhet hanteras bäst 
med närvaro till sjöss av statliga enheter med befogenhet att agera. 

I denna uppsats undersöks Sveriges säkerhetspolitiska mål angående säkerhet på den maritima arenan. Därefter 
undersöks hur målen används till styrning av Kustbevakningen och Försvarsmakten och vidare hur de omsätts 
i interna dokument hos aktörerna.  

Undersökningen visar att det genomgående, från politiska mål till styrningar av Försvarsmakten och 
Kustbevakningen, talas om samarbete, samverkan och närvaro till sjöss. Ordet samarbete nämns dock inte lika 
frekvent i styrningarna inom Marinen och Kustbevakningen. Det finns dock flera anledningar till varför det 
inte finns ett operativt samarbete. Dels på grund av rådande lagstiftning, dels till följd av relationen mellan 
myndigheterna. Dessa kan göra att det operativa samarbetet inte utvecklas i linje med de politiska målen. 

Nyckelord: Maritim säkerhet, Marinen, Kustbevakningen 
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Maritime security – a question of cooperation 

Maritime security has since the attack in New York 2001-09-11 been a concept without a clear definition. In 
spite of this, it is frequently used when questions about security in the maritime arena is discussed.  

The starting point of this essay is a definition of the concept and how it is best handled. As in accordance with 
the broader security concept it takes cooperation between civil and military actors. This in order to achieve the 
goals set in the Swedish security policy regarding security in the maritime arena. Maritime security is best 
handled by ships in governmental service, such as the Coast Guard and the Royal Swedish Navy, which has 
the authority to act against crimes at sea. 

This essay examines Swedish security policy and its objectives regarding maritime security, how these are 
drafted into regulations for the Coast Guard and the Armed forces and further more how these are translated 
into internal documents by the actors. 

The survey shows that overall, from political objectives down to guidelines for the Coast Guard and the Armed 
forces, the words cooperation, collaboration and presence at sea are occurring. However, cooperation and 
collaboration are not as frequently used in the internal guidelines. The current laws make it hard for the Coast 
Guard ant the Navy to cooperate. Although this is not the only reason, further cooperation is hampered by the 
relationship between the authorities, the perception of themselves and of each other. Because of this the 
cooperation is not progressing as the political aims intend to. 

Key words: Maritime security, Swedish Navy, Swedish Coast Guard 
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1 Inledning 

1.1 Motiv och bakgrund 
Tidigare har diskussionerna rörande maritime security främst fokuserat på en stats förmåga att 
hävda sitt territorium till havs.1 Begreppet maritime security har dock sedan terrorangreppet 
mot USA 2001-09-11 fått en vidgad innebörd. 

I dagsläget finns det ingen definition av begreppet men det förknippas med frågor som berör 
hanterandet av problem såsom sjöröveri, terrorism, väpnat rån av fartyg, smuggling, illegalt 
fiske, miljöförstöring och myteri.2  

I Sverige diskuteras ämnet under begreppen maritim säkerhet och sjöfartskydd. Begreppet 
maritim säkerhet har en något vidare och inte helt klargjord innebörd medan sjöfartsskydd är 
definierat i lagtext. Diskussioner rörande säkerhet på havet och för sjöfarten förs med 
begreppet maritim säkerhet i centrum, men i få texter avses samma innebörd när begreppet 
används. Därför kommer författaren av uppsatsen att skapa en definition av begreppet baserad 
på tidigare nämnda begrepp. 

Kortfattat kan sägas att en stats maritima säkerhet baseras på förmågan att kunna hantera 
tidigare nämnda problemområden i kombination med att upprätthålla och hävda territoriell 
integritet. Fokus ligger därmed inte endast på hot av militär karaktär utan även på hot mot 
samhället där det främsta medlet att upptäcka dessa är kontinuerlig spaning och närvaro till 
havs. 

I Sverige åligger det flera myndigheter där Försvarsmakten, med Marinen som huvudaktör, 
samt Kustbevakningen är de två myndigheter som har bredast ansvar och störst möjlighet att 
agera till havs. Båda myndigheterna hanterar säkerhet till havs men har olika uppgifter och 
ansvar.  

Kustbevakningens primära uppgifter kan tydligt kopplas till frågor gällande maritim säkerhet 
där sammanställning av det civila sjöfartsläget ges största vikt. Enligt Kustbevakningen själva 
skall myndigheten ständigt ha enheter i beredskap i syfte att ha en uppdaterad bild av sjöläget 
och vid behov kunna ingripa.3  

Försvarsmakten har bland annat till uppgift att hävda Sveriges territoriella integritet. Det 
innebär för Marinen att enheter skall finnas till havs för att visa svensk närvaro och för att 
bevaka att Sveriges gräns inte kränks av utländska statsfartyg.4  

Därmed har båda myndigheterna till uppgift att kontrollera svenskt vatten samt att med 
enheter kunna ingripa till havs vid eventuella överträdelser eller lagbrott.  

                                                   
1 Jacobsson, Marie(2003) “Maritime security: an Individual or a Collective Responsibility” I Petman, Jarna och 
Klabbers, Jan(eds)(2003)Cosmopolitan essays in international law, Haag, Martinus Nijhoff Publishers s.393 
2 Jacobsson.Marie(2002) ”Om folkrätt och maritim säkerhet” I Kungl Krigsvetenskapsakademiens handlingar 
och tidskrift 206:4 s.4 
3 http://www.kustbevakningen.se/kbvtemplates/Page.aspx?id=191 7/6-2010 
4 Regeringens Proposition(2009)Försvar och samhällets beredskap Proposition 2009/10:1 utgiftsområde 6 s.25 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN Enskild uppsats   
Flkd Philip Lagerdahl 2010-06-14 6 ( 39 ) 
OP 07-10 

6 
 

Dock är det operativa samarbetet mellan myndigheterna begränsat trots likheterna i 
uppgifterna.5  

1.1.1 Begränsningar 
För att fokusera uppsatsen mot Kustbevakningen och Marinen avser författaren bortse från 
andra aktörer som berör området säkerhet inom den maritima arenan såsom sjöfartsverket, 
tullverket, fiskeriverket och sjöpolisen. Dessa aktörer spelar en mindre roll för maritim 
säkerhet vad gäller enheter som utför havsövervakning vilket är centralt för uppsatsen. 

Det innebär att uppsatsen kommer ha ett nationellt fokus och inte hantera de internationella 
frågorna inom maritim säkerhet. Även internationella samarbeten mellan Kustbevakningen 
och dess utländska motsvarigheter samt marinens samarbeten med utländska försvarsmakter 
kommer att utelämnas.  

Begränsningarna görs för att kunna rikta undersökningen till synen på maritim säkerhet i 
Sverige och det operativa samarbetet mellan Kustbevakningen och Marinen  

1.2 Problemformulering 
Myndigheterna samarbetar i dagsläget genom att dela med sig av information och lägesbilder 
av trafiken på Östersjön samt i Skagerack och Kattegatt. Dock har ingen av de båda 
myndigheterna den förmåga att agera till sjöss vad gäller avvisningar, övervakning och 
underrättelseinhämtning som krävs för att fullfölja tilldelade uppgifter.  

Det finns i dagsläget flera händelser som påvisar avsaknaden av enheter med befogenhet och 
möjlighet att agera till sjöss. Exempelvis kan nämnas att kränkningarna av svenskt vatten där 
Marinens enheter inte kunnat avvisa gränsöverträdarna ökat i antal sedan 2007.6  

Även Kustbevakningen har haft problem att garantera säkerheten för den civila sjöfarten, där 
kapningen av Arctic Sea 2009 på svenskt vatten kan ses som ett exempel.7 

Ett utökat samarbete mellan de båda aktörerna borde möjligöra effektivare övervakning av 
svenskt vatten. För detta krävs en ensad syn på de hot och problem som påverkar den 
maritima säkerheten. 

Finns det inom Kustbevakningen och Marinen en gemensam uppfattning angående maritim 
säkerhet? Finns det inom myndigheterna ett liknande tankesätt kring lösandet av begreppets 
innebörd? Framförallt, finns det en vilja inom myndigheterna att gemensamt arbeta med 
maritim säkerhet och utöka det operativa samarbetet? 

 

 

                                                   
5 Wedin, Lars(2008) ”En maritim strategi för Sverige” I Kungliga Krigsvetenskapsakademiens handlingar och 
tidskrift nr 5 2008 s.3 
6 Regeringens Proposition(2009)”Försvars och samhällets krisberedskap” s.25 
7 (2009) ”Den mystiska kapningen av Arctic Sea”i Dagens Nyheter 5/9-2010 
www.dn.se/nyheter/varlden/den-mystiska-kapningen-av-arctic-sea-1.946343 6/5-2010 
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1.2.1 Syfte 
Det övergripande syftet med uppsatsen är att kartlägga synen på maritim säkerhet i svensk 
säkerhetspolitik och framförallt hur den tar sig uttryck inom Kustbevakningen samt Marinen. 
Detta för att klargöra om det finns en gemensam uppfattning om maritim säkerhet. Vidare är 
syftet att undersöka till vilken grad de samarbetar och varför samarbetet inte utökas.  

1.2.2 Frågeställningar 
1a) Finns det i svensk säkerhetspolitik en övergripande plan för hur problemområdena inom 
maritim säkerhet ska hanteras? 

b) På vilket sätt formuleras maritim säkerhet och dess hotområden till Försvarsmakten och 
Kustbevakningen? 

c) Har Kustbevakningen och Marinen en gemensam uppfattning kring maritim säkerhet och 
arbetar myndigheterna mot liknande mål? 

2) Hur hanteras frågan om samarbete internt av Marinen och Kustbevakningen? 

3) Varför finns inte ett utökat samarbete mellan Kustbevakningen och Marinen som möjliggör 
gemensamt lösande av uppgifter? 

1.2.3 Tidigare forskning 
Forskning som gjorts tidigare i ämnet kring maritim säkerhet i Sverige är mig veterligen 
begränsad till Lars Wedins årsrapport beträffande en svensk maritim strategi .8 Lars Wedin 
fokuserar främst på internationella frågor och uttyder hur en svensk maritim strategi borde se 
ut, såväl nationellt som internationellt. Detta inbegriper även maritim säkerhet, dock fokuserar 
inte på samarbetet mellan Kustbevakningen och Marinen. 

En uppsats författad av Dick Börjesson har tidigare behandlat Försvarsmaktens roll i svensk 
maritim strategi. Frågan om maritim säkerhet och samarbetet mellan Marinen och 
Kustbevakningen lyfts inte upp.9 

En statlig offentlig utredning gjordes 1996 angående de statliga sjöverkande aktörerna samt 
deras organisation.10 Den berör bland annat en rad punkter kring hur Försvarsmakten bör 
inkorporeras mer i det civila arbetet. Frågan kring en övergripande svensk säkerhetssyn lyfts 
dock inte i sig, men området berörs i och med att all statlig maritim verksamhet utvärderas. 
Kommittén kommer till slutsatsen att nya styrningar angående samverkan inte behövs. Dock 
ställs inte frågan varför samarbetet inte utvecklas.  

                                                   
8 Wedin.L (2008), ”En maritim strategi för Sverige”  
9 Börjesson Dick(2005) ” Försvarsmakten och svensk maritim politik - "en lycklig skilsmässa?" Stockholm, 
Försvarshögskolan 
10 Sjöverksamhetskommittén(1996)Statens maritima verksamhet, Stockholm, SOU 1996:41 
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1.3 Metod  

1.3.1 Metod och disposition 
Utgångspunkten i uppsatsen är maritim säkerhet ur ett svenskt perspektiv, därför krävs 
förståelse för vad maritim säkerhet är. För att skapa en grundläggande förståelse för de 
begrepp som behandlas för att definiera maritim säkerhet skall följande ämnen deskriptivt 
undersökas; vidgade säkerhetsbegreppet, maritim säkerhet, maritime security och 
sjöfartsskydd.  

Deskriptiv metod syftar till att redogöra för ett begrepp eller en företeelse.11 Syftet med detta 
är att påvisa de punkter inom varje begrepp som har bärighet gentemot uppsatsen.  

Då nyckelbegreppet i denna uppsats, maritim säkerhet, saknar en etablerad definition används 
kvalitativ textanalys. Innebörden av maritim säkerhet skall sökas i de tidigare deskriptivt 
redogjorda begreppen; vidgade säkerhetsbegreppet, maritim säkerhet, maritime security och 
sjöfartsskydd. Därför kommer en kvalitativ textanalys av dessa begrepp genomföras för att via 
dem komma fram till en definition av maritim säkerhet som skall användas i denna uppsats. 
Den kvalitativa textanalysen innebär att fånga de väsentliga delarna i en större textmassa.12 

Syftet med den i uppsatsen bestämda definitionen av maritim säkerhet är att sedan följa 
innebörden av denna vidare neråt i staten. Då begreppets betydelse innefattar bemötandet av 
eventuella hot gentemot svenska intressen är det en fråga om säkerhet. I svensk 
statsvetenskaplig begreppsflora sorteras bemötandet av hot mot en stat och dess intressen in 
under säkerhetspolitik.13 Därför kommer utgångspunkten tas i Sveriges säkerhetspolitik. 

Därefter kommer begreppets innebörd följas via departementets formulering och fördelning 
av uppgifter vidare till myndigheterna. Det för att undersöka ifall Marinen och 
Kustbevakningen har samma uppfattning angående begreppet maritim säkerhet och därmed 
arbetar tillsammans mot de gemensamma målen. En kvalitativ textanalys kommer nyttjas för 
att hitta en övergripande målsättning och i sökandet av en gemensam uppfattning kring 
maritim säkerhet inom Kustbevakningen och Försvarsmakten.  

 

 

 

 

 

                                                   
11Ejvegård, Rolf(2003) Vetenskaplig metod, Lund, Studentlitteratur, tredje upplagan s.32 
12 Esaiasson, Peter(2007) Metodpraktikan-konsten att studera samhälle, individ och marknad Stockholm, 
Norsteds Juridik AB, tredje upplagan s.237 
13 Andrén, Nils(2002)Säkerhetspolitik – Analyser och tillämpningar, Stockholm, Norstedts Juridik AB, andra 
upplagan s.29 
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Nedan visas tillvägagångssättet i en bild:  

                     Maritim säkerhet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att undersöka hur samarbetet fungerar idag har bland annat två intervjuer genomförts. En 
med; Kmd Magnus Lüning från Högkvarteret samt en med Stabschefen för Kustbevakningen 
Styrbjörn Bjarke. Intervjuerna  kompletteras med information från de inre styrningar vilka 
myndigheterna använder sig av i sitt arbete och till vilken grad samarbete tas upp där. Denna 
information kommer senare undersökas med hjälp av teorier angående förvaltning. 

1.3.2 Källkritik 
Grundläggande för denna uppsats är de officiella dokument vilka förklarar den säkerhetssyn 
som finns i Sverige och inom myndigheterna. De dokument som valts på högre nivå är ifrån 
regeringen och anses därför trovärdiga.  

På myndighetsnivå har doktriner och interna styrdokument använts som källor. Den doktrin 
som Marinen följer är 5 år gammal vilket medför att förändringar i styrningar kan ha gjorts 
utan att vara dokumenterade. Dock är doktrinen fortfarande det officiella styrande dokumentet 
inom Marinen och kommer därför användas. 

De interna styrande dokument som Kustbevakningen har är av skiftande ålder. Det dokument 
som kan liknas vid en doktrin är från 2007. Dokumentet är för närvarande under omarbetning 
varför det inte till fullo speglar de nya styrningar som kommer.  

 
        Regering 

Försvarsdepartementet 

Marinen 

KBV 

Säkerhetspolitisk 
deklaration 

Propositioner och 
regleringsbrev 

Styrningar och 
doktriner 

             Varför finns inte ett utökat samarbete? 
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Dock är de mer kortsiktiga dokument som erhållits av Kustbevakningen gällande. En 
sammanfogning av dokumenten gör att de kan användas som trovärdiga källor beträffande 
dagsläget inom Kustbevakningen.  

De båda intervjuade personerna valdes efter samråd med respektive organisation. 
Representanten från Marinen är ansvarig för samarbetsfrågor med Kustbevakningen på 
MTS14. Representanten från Kustbevakningen är Stabschef för centrala ledningen på 
Kustbevakningen och kan därför sägas vara lämplig på grund av sin övergripande kunskap om 
organisationen. Begränsningen till två personer görs till följd av storleksbegränsningar 
gällande uppsatsen. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

                                                   
14 Marin Taktiska Staben 
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2 Teori 
För att skapa uppsatsens definition av maritim säkerhet kommer begreppen maritime security, 
sjöfartsskydd och maritim säkerhet att analyseras. Med stöd av det vidgade 
säkerhetsbegreppet kommer maritim säkerhet och viktiga komponenter i hanterandet av detta 
att definieras. Maritim säkerhet kommer sedan nyttjas som utgångspunkt genom hela 
uppsatsen. 

Lundquist och Allisons teorier kring förvaltning kommer att användas för att följa maritim 
säkerhet genom hierarkin och samarbetet mellan myndigheterna. 

2.1 Begrepp 

2.1.1 Maritime security 
Det engelska begreppet maritime security berör till övervägande grad bemötandet av hot 
gentemot den internationella sjöfarten.15  

Fokus ligger vid bemötande av terroristhot och hur sjöfarten skall skydda sig dels mot att 
attackeras och dels mot att utnyttjas för transport vid en attack.16 Den ökande diskussionen 
kring vad maritime security är och vad som är hoten gentemot den maritima arenan har inte 
inneburit att en tydlig definition av begreppet skapats.  

Maritime security blev ett diffust begrepp som tillfördes en rad problemområden inom den 
maritima arenan. De två största och tydligaste problemområdena sågs vara hoten ifrån 
terrorism samt organiserad brottslighet.17  

De nuvarande problemområdena inom begreppet maritime security är: 

- sjöröveri,  
- terrorism,  
- väpnat rån av fartyg,  
- organiserad brottslighet som sysslar med drogsmuggling, människosmuggling,  
- miljöhot18 

 

 

 

                                                   
15 Karpen, Ulrich, Lukic, Djoko och Heinze, Sonja(2008) ”Maritime security – Current problems in the Baltic 
sea”,I Conference in cooperation with the international tribunal for the law of the sea may 9th-11th 2007 Baden-
Baden, Nomos verlagsgesellschaft s.36 
16 Herbert-Burns, Rupert, Bateman, Sam, Lehr, Peter(2009) Lloyds MIU Handbook of maritime security, Boca 
Raton, Auerbach Publications s.9 
17 Ibid s.30 
18 IMO 2004:”Focus on maritime security” J/8670 s.2 www.imo.org 7/6-2010 
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Alla dessa hot skall ses ur ett internationellt perspektiv. 19 Det medför att frågor angående 
maritime security till stor del ses som ett internationellt problem. Därmed finns lösningen i 
samarbetet samt mellan stater och internationella organisationer exempelvis genom IMO20.  

I begreppet maritime security ligger därför fokus på att skydda sjöfarten och dess tillhörande 
godshantering med stöd av staters både militära och civila medel. Detta för att begränsa risken 
för att handelssjöfarten skall nyttjas som medel eller vara mål för terrorism och organiserad 
brottslighet.21  

2.1.2 Sjöfartsskydd 
I svenska lagtexter används begreppet sjöfartsskydd när säkerheten för fartyg och 
hamnanläggningar diskuteras. Den svenska lagen Sjöfartskydd 2004:487 stipulerar bland 
annat att fartyg som befinner sig på svenskt vatten skall tillhandahålla information till därför 
avsedda statliga myndigheter, exempelvis Kustbevakningen och Tullverket.22   

Informationen innebär bland annat att fartygen skall ange sin identitet och färdhistorik. Krav 
ställs även på att myndigheter, organisationer och stater skall samarbeta och dela med sig av 
information för att skapa en gemensam bild av alla fartyg och dess rörelser.  

Dessa båda komponenter, fartygsinformation samt informationsutbyte mellan stater och inom 
stater avser skapa en tydlig bild av sjöfarten och fartygen.23 Dock innehar ansvariga 
myndigheter medel och metoder för att avkräva den information som efterfrågas.24 

I likhet med maritime security nämns främst terrorism som det största hotet vilket 
lagstiftningen syftar till att hindra. Transportstyrelsen är främsta ansvarstagande myndighet 
med Kustbevakningen och Tullverket som stöd med operativ verksamhet. Det är dock 
Polismyndigheten som, i samråd med Kustbevakningen och Transportstyrelsen, beslutar om 
skyddsnivå för anläggningar och fartyg. Detta är en följd av polisens övergripande ansvar för 
frågor gällande terrorism och olaga handlingar. 25 Kraftsättandet och utövandet av 
bestämmelserna vilar därmed på civila myndigheter. 

Sjöfartsskydd kan även ses ur ett militärt perspektiv eftersom begreppet existerar som militärt 
tillvägagångssätt för att skydda den civila sjöfarten. 

”Sjöfartskydd är en beteckning för en verksamhet som syftar till att ge ett eller flera 
handelsfartyg rimlig säkerhet under passage av ett visst område.”26 

 

                                                   
19 Karpen.U et al.(2008) ”Maritime security – current problems in the Baltic sea” s.36 
20 International Maritime Organisation 
21 Herbert-Burns.R(2009) “Lloyds MIU – Handbook of maritime security” s.4 
22 SFS 2004:487 ”Lag om sjöfartskydd ”passim 
23 Regeringens proposition Åtgärder inom sjöfartsskyddet m.m 2004/05:156 s.11 
24 Ibid 
25 Ibid 
26 Werner, Christopher(2002) Den blå boken - Marina stridskrafter ur ett militärteoretiskt perspektiv, 
Stockholm, Försvarshögskolan s.154 
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Likheterna med den civila benämningen är tämligen stora, samma uppgift att skydda den 
civila sjöfarten ges. Dock ligger fokus här endast på fartygen, handelsfartygen skall skyddas 
till havs eller i skärgården med örlogsfartyg eller militärtflyg som garant för säkerheten. Den 
militära uppgiften kommer fortsättningsvis benämnas skydd av sjöfart.27 

2.1.3 Maritim säkerhet  
Säkerhetsproblemen som finns på den maritima arenan samlas i dagens diskussioner i Sverige 
under begreppet maritim säkerhet. Skillnaderna gentemot maritime security handlar inte till så 
stor del om vilka problemområden som berörs utan snarare vart. Maritim säkerhet hanterar 
främst hot mot den nationella säkerheten medan maritime security hanterar framförallt 
internationell säkerhet.28  

I dagsläget hanteras inte bara frågor kring den nationella sjöfarten så som sjöfartsskydd och 
skydd av sjöfart eller internationella frågor så som maritime security utan de gemensamma 
problemområden som existerar. Hela den maritima arenan omfattas av maritim säkerhet  
såsom hot mot fartyg, hot mot staten, hot mot den samhälleliga strukturen, hot mot havet och 
yrkesnäringen till havs. Därmed är även medlen av en annan karaktär, begreppet berör både 
Försvarsmakten och civila myndigheter.   

Den nationella prägeln kan uttydas i den svenska debatten kring maritim säkerhet då ämnet 
diskuteras i Försvarsmakten. Då nämns bland annat följande problemområden: 

- Sjöövervakning och underrättelseverksamhet. 
- Embargoverksamhet, 
- Kontroll av immigration, 
- Evakuering av civila i fara, 
- Antiterrorism, 
- Fiskeövervakning, 
- Miljöinsatser och övervakning, 
- Sjöräddning 
- Maritimt säkerhetssamarbete militärt och civilt.29 

Detta mer inomstatliga perspektiv lägger större tonvikt vid statens egna möjligheter att lösa  
den maritima säkerheten. En effektiv kontroll av statens egna gränser till havs är därmed ett 
måste.30  

 

 

                                                   
27 Wedin.L(2008) ”En maritim strategi för Sverige” s.29 
28 Jacobsson.M (2002) ”Om folkrätt och maritim säkerhet” s.6 
29 Tornberg, Claes(2003) “Nationellt säkerhetskoncept” I Maritim säkerhet – nu och i framtiden: Ett symposium 
arrangerat av Kungl. Örlogsmannasällskapet och Kungl. Krigsvetenskapsakademien, s.47 
30 Hafström, Marie(1999) ”Sveriges roll i Östersjösamarbetet – Kustbevakningen ett viktigt redskap!” I Kungl 
Krigsvetenskapsakademiens handlingar och tidskrift 203:6, s.90 
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2.1.4 Det vidgade säkerhetsbegreppet 
Den i dagsläget förhärskande teorin kring en stats säkerhet benämns det vidgade 
säkerhetsbegreppet.31 Det innebär att fler faktorer än de rent militära hoten ifrån en annan stat 
skall tas i beaktande.32 

Buzan inledde teoriskapandet och påpekar att staten inte endast är hotad av andra stater utan 
det finns en mängd hot som kan påverka statens säkerhet. Viktigt att framhålla är att dessa 
eventuella hot gentemot staten inte måste vara militära utan kan uppträda på  många olika sätt.  

Slutsatsen blir därmed att det militära försvaret inte kan möta upp mot samtliga typer av hot 
utan det krävs en bredare syn på säkerhet och hur den skall upprätthållas.33  

Nils Andrén har utvecklat Buzans teorier och därmed fått en bredare täckning av områdena 
inom vilka hot kan tänkas finnas. 

- Territoriell: hotet från en utomstående militärmakt 
- Systemsäkerhet: säkerheten för den politiska strukturen och dess värden 
- Ekonomisk: statens förmåga att upprätthålla en självförsörjande ekonomi 
- Funktionell: säkerheten för samhällets infrastruktur och teknik 
- Kulturell: skydd av nationens värderingar 
- Ekologisk: säkerhet för de naturliga miljöer som staten är beroende av 

Även Andrén fokuserar på förändringen som skett i fråga om hotbild och han tar upp 
terrorism, organiserad brottslighet och miljöförstöring som möjliga hot mot staten. För att 
skydda staten krävs därför ett mångfacetterat skydd. 34   

2.2 Uppsatsens definition av maritim säkerhet 
Maritim säkerhet kan jämföras med det vidgade säkerhetsbegreppet, fokus läggs inte endast 
vid strikt militära eller civila hot. Utan begreppet inrymmer både ”hårda” och ”mjuka” hot, 
det vill säga strikt militära men även mer svårdefinierade såsom miljö.  

Maritim säkerhet syftar tydligast till att bemöta alla de faktorer som ingår i det vidgade 
säkerhetsbegreppet och är därmed ett sammanfattande begrepp. För att möta samtliga dessa 
hot måste ur ett nationellt perspektiv samtliga berörda myndigheter samarbeta och gemensamt 
skapa ett mål. 

Med det vidgade säkerhetsbegreppet i åtanke kan en sammanslagning göras av begreppen 
maritime security, sjöfartsskydd, skydd av sjöfart och maritim säkerhet. Definitionen görs för 
att klargöra vilka problemområden maritim säkerhet innebär för staten i denna uppsats: 

- Terrorism 
- Territoriell integritet 
- Organiserad brottslighet (ex. väpnat rån av fartyg, kapning, smuggling) 
- Olagligt fiske 

                                                   
31 Agrell.Willhelm(2005): Förvarning och samhällshot, Lund, Studentlittertur s.176 
32 Buzan.Barry  (1991)”People, states and fear” London, Harvester Wheatsheaf, s.19  
33Ibid s.97 
34 Andrén.N(2002)”Säkerhetspolitik- analyser och tillämpningar”, s.45 
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- Sjöräddning 
- Miljöövervakning 

Fokus kan sägas ligga i att säkra staten och dess intressen på den maritima arenan. Därmed 
görs begreppet maritim säkerhet till ett begrepp med kopplingar till staten med utgångspunkt i 
statens säkerhet, en del av statens säkerhetspolitik. Avgränsningen görs för att kunna 
konkretisera begreppet i förhållande till vald frågeställning baserad på statliga aktörer.  

Övergripande för att hantera de hot vilka finns att bemöta i uppsatsens definition av maritim 
säkerhet är en av Andréns faktorer i det vidgade säkerhetsbegreppet. Den territoriella faktorn 
kan ses som ett avgränsat militärt problem men i det här fallet berör alla de aktörer som skall 
bemöta hot till havs. 

För att belysa detta kan en jämförelse göras med Wedins idé till en svensk maritim strategi. 
Wedin nämner ett antal uppgifter som måste utföras för att strategin för maritim säkerhet skall 
kunna genomföras. Två av de fyra punkter han tar upp gällande maritim strategi är maritim 
närvaro samt havskontroll. 35  

Med maritim närvaro menas att för att bemöta de problem som finns i begreppet maritim 
säkerhet krävs det att fartyg med kapacitet och befogenhet att agera på svenskt vatten finns till 
havs eller i beredskap. 36 Havskontroll å sin sida pekar inte bara på behovet av att ha enheter 
till sjöss utan även att dessa skall utöva kontroll av det område de färdas i. Enheterna skall 
med andra ord vara kapabla att möta de uppgifter de ställs inför, både vad gäller medel och 
befogenheter.  

”I fred och på svenskt territorium samt, i tillämpliga delar, inom vår ekonomiska zon, 
omfattar havskontroll polisiära uppgifter samt skydd av sjöfart och hävdandet av svensk 
integritet”37  

För att hantera de problem som finns på den maritima arenan och skapa maritim säkerhet 
krävs därmed i likhet med det vidgade säkerhetsbegreppet en gemensam ansats till lösning. 
Varken enbart militära eller civila medel kan lösa samtliga problem.38Därför är ett samarbete 
mellan aktörerna på den maritima arenan nödvändigt för att upprätthålla maritim säkerhet. Att 
gemensamt inhämta och bearbeta information samt att gemensamt agera till havs är 
avgörande för lösa uppgiften. 

 

2.3 Förvaltning 
”Vid rodret i den moderna staten står valda partipolitiker och utnämnda professionella 
tjänstemän i ett omaka kompanjonskap.”39 

                                                   
35 Wedin.L(2008) ”En maritim strategi för Sverige” s.29 
36 Andrén.N,(2002)”Säkerhetspolitik- analyser och tillämpningar 
37 Ibid s. 31 
38 Buzan.B(1991) ”People, states and fear” s.97 
39 Aberbach ,Joel D, Putnam, Robert D och Rockman Bert A (1981) Bureaucrats and politicians in Western 
Democracies,Cambridge, Mass:Harvard Universty Press  ,vii 
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Detta citat tydliggör problematiken som finns inbäddad i relationen mellan politiker och 
tjänstemän. Det är i en statsförvaltning inte självklart att de mål som sätts upp av politiker 
utan omsvep verkställs av departement och myndigheter.  

Politikernas metod för att påverka förvaltningen benämns förvaltningsstyrning. Det är via 
förvaltningsstyrning som politiskt uppsatta mål förmedlas till förvaltningen och där skall 
förverkligas. Inom förvaltningen sker organisationsstyrningen. Förvaltningsledningen 
kommunicerar politikernas mål till underlydande enheter i organisationen, exempelvis från 
nationell till regional nivå eller från departementen till underlydande myndigheter. 

Den sista nivån benämns samhällsstyrning d.v.s. hur myndigheterna konkret omsätter 
politikernas mål till förvaltningen.40  

De mål vilka politikerna sätter upp skall i idealförvaltningen gå från förvaltningsstyrning via 
organisationsstyrning till samhällstyrning och då vara ”oförvanskat”. I praktiken fungerar det 
inte på detta sätt. När en förvaltning får nya styrningar finns risken att dessa inte genomförs.41 

Enligt Lundquists teorier finns tre anledningar till varför detta inte sker. Styrningen kan vara 
oprecis och otydlig vilket leder till att tjänstemännen inte förstår vad som skall uppnås eller 
göras. I andra fall kanske tjänstemannen inte kan verkställa på grund av resurser, 
handlingsfrihet eller kunskap. Alternativt vill inte tjänstemannen verkställa styrningen. Dessa 
tre felkällor kan göra att resultatet inte blir vad som var avsikten.42 

Om förvaltningen(B) inte kan eller förstår de styrningar som ges av politikerna(A) kan en rad 
åtgärder vidtas. A kan se till att utbildning ges så att B förstår styrningarna och målet. I fallet 
när B inte kan så har A ett antal medel för att göra så att B kan, exempelvis mer resurser, nya 
lagar för agerande och utbildning. I det fall då B inte vill föreligger en större komplexitet, A 
måste i detta fall veta varför B inte vill samt påverka och kanske till och med tvinga B att 
agera så som A vill.43   

Likheter kan här göras med Allison som också hanterat frågor gällande beslutsfattare och de 
som genomför. Allison nämner att det ofta görs förändringar hos beslutsfattarna eller i 
förvaltningen för att undvika de problem som Lundquist påpekar.  

Problemet finns dock inte hos parterna själva utan i relationen dem emellan. En god 
kommunikationskanal mellan politikerna och tjänstemännen kan medföra att ”förstår inte”, 
”kan inte” och ”vill inte” kan undvikas.44 

För att politikerna skall kunna styra förvaltningen och tydligt visa inte bara vad som är målet 
utan även hur målet skall nås finns ett antal att metoder använda.  

                                                   
40Lundquist, Lennart(1992) Förvaltning, stat och samhälle, Lund, Studentlittertur, 1992 s.71 
41 Allison, Graham och Zelikow, Philip(1999) Essence of decision –Explaining the Cuban missile crisis, New 
York, Addison-Wesley Educational Publisher Inc. 2 edition s.149 
42 Lundquist.L (1992) ”Förvaltning, stat och samhälle”, s.73 
43 Ibid s.76 
44 Allison.G et al (1999). ”Essence of decision. Explaining the Cuban missile crisis” s.263 
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Det kan belysas genom två motsatspar, direkt -  indirekt som beslutas i inledningsskedet av 
processen samt specifik – generell vilket är steg två.  

Den direkta styrningen syftar till att styra de åtgärder som förvaltningen kan genomföra. 
Medan indirekt syftar till att visa målet. Specifikstyrning som befinner sig på nivån under de 
två tidigare innebär att åtgärder genomförs i ett specifikt fall. Generell åsyftar en bred styrning 
gällande ett visst område 

Direktstyrning  Specifik                                                 
Generell                                                                                                                                                                                                                                                 

Förvaltningsstyrning     

Indirektstyrning Specifik                                                                                      
eller                                                                  
Generell45                                                                                                                 

En tredje dimension som tillhör förvaltningsstyrningen är precisionen i styrningsmeddelandet. 
Det finns här tre nivåer, målstyrning, programstyrning samt detaljstyrning som kan ges genom 
förvaltningsstyrningen. Nivån som ges i precisionen delger vilken handlingsfrihet 
förvaltningen har i utförandet av uppgifterna när direktstyrning ges. När indirektstyrning 
nyttjats medger precisionsnivån vilken handlingsförmåga förvaltningen har inom uppgiftens 
ramar.46   

När styrningen kommit ner till förvaltningen och tjänstemannen som skall verkställa 
styrningen uppstår även där möjlighet till friktion.  

Anpassning – skall tjänstemannen följa styrningen eller inte. Här finns tre alternativ att agera:  

1. Lojalitet - tjänstemannen är lojal gentemot styrningen och genomför denna. 
2. Protest – tjänstemannen protesterar öppet mot styrningen till avsändaren, om detta inte 

får gehör kontaktar tjänstemannen allmänheten eller högre förvaltning för att påvisa 
missförhållanden. 

3. Obstruktion –det kan sägas vara en dold protest. Tjänstemannen motarbetar styrningen 
i sitt arbete.47 

 

Specificering – hur ska tjänstemannen hantera det mått av egenansvar som finns inom 
styrningen.  

1. Ämbetsmannaskolan – tjänstemannen skall följa de lagar som finns på området.  
2. Politikerskolan – tjänstemannen är ett instrument för politikerna och skall genomföra 

den politik som ligger bakom styrningarna. 

                                                   
45 Lundquist.L(1991)  ”Förvaltning, stat och samhälle s.80 
46 Ibid s.87 
47 Lundquist.L(1991)  ”Förvaltning, stat och samhälle s. 87 ff 
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3. Expertskolan – den expertis som finns hos tjänstemännen är avgörande. 
Tjänstemännen är experter på sitt område och skall följa styrningarna utefter vad de 
anser bäst. 

4. Intresseskolan – de vars intressen påverkas av styrningarna ska beredas möjlighet att 
medverka vid beslut om genomförande av styrningarna.48 

I den tidigare texten har politikernas möjlighet att påverka förvaltningen förklarats, dock är 
utbytet inte enkelriktat. Förvaltningen påverkar även politikerna, vilket kan ske genom fyra 
metoder.  

1. Initiering – förvaltningsorganen kan själva ta initiativ till undersökningar som syftar 
till att förändra organisationen och dess verksamhetsområden. Tjänstemän inom 
förvaltningen eller underliggande myndigheter kan på detta sätt påverka de politiska 
målen genom att arbeta fram egna mål och få dessa implementerade.49 

2. Beredning – politikerna ger förvaltningen i uppdrag att undersöka en viss fråga eller 
effekterna av ett visst beslut.  

3. Implementering – förvaltningen som genomför de av politikerna förelagda besluten 
färgas såsom tidigare nämnts av förvaltningens tjänstemän. 

4. Efterkontrollen – eftersom det är förvaltningen själv som genomför utvärdering av 
exempelvis ett projekt kan tjänstemännen välja passande utvärderingskriterier från 
deras aspekt.50  

Det är viktigt att påpeka att det även inom eller mellan förvaltningar kan finnas ovilja att 
genomföra förändringar. Det är inte endast i förhållandet tjänstemän - politiker utan kan likväl 
vara tjänsteman - tjänsteman eller politiker – politiker. Det innebär att de värden som skapats 
inom exempelvis en myndighet inte alls behöver överensstämma med andra myndigheters 
värden.  Organisationer som existerat under en längre tid tenderar att skapa en egen identitet 
och åsikt kring hur dess och andras arbete skall utföras d.v.s. vad som faller under dess 
uppgifter och vad som inte gör det.51 Det kan medföra svårigheter till samarbete och 
förändring.52 Inom organisationer finns även sär- och egenintressen vilka ofta färgar 
handlande och beslutsfattning.53 

I den utopiska världen skall målen sättas av politikerna och förvaltningen verkställa dem, 
såsom beskrivits här ovan är inte verkligheten så enkel. 

                                                   
48 Lundquist.L(1991)  ”Förvaltning, stat och samhälle s.91 
49 Allisson.G et al. (1999)”Essence of decision. Explaining the Cuban missile crisis” s.151 
50 Lundquist.L(1991) ”Förvaltning, stat och samhälle s.95 
51 Allisson.G et al. 1991)”Essence of decision. Explaining the Cuban missile crisis” s.153 
52 Ibid s.54 
53 Ibid s.259 

Borttaget:  
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3 Undersökning 

3.1 Styrningar angående säkerhet i den maritima arenan 
Inledningsvis kommer övergripande mål och syfte med Sveriges maritima säkerhet att sökas 
inom svensk säkerhetspolitik. Fokus kommer att ligga på vilken typ av hot som anses 
sannolika och vilken utveckling säkerhetsarbetet bör ha i Sverige. De mål, medel och metoder 
som stipuleras kommer att sökas längre ner i hierarkin av dokument för att se hur dessa mål 
verkställs och tydligare åskådliggörs längre ner i dokumentshierarkin.  

3.1.1 Svensk säkerhetspolitik 
”Utmaningar och hot mot vår säkerhet är i dag föränderliga, gränslösa och komplexa.”54 

Detta citat påvisar tydligt regeringens syn på säkerhet, inte som ett fast begrepp med tydligt 
definierade hot och aktörer att ta hänsyn till utan att det är ett föränderligt begrepp. 
Tyngdpunkt läggs också vid att de hot som finns mot Sveriges säkerhet inte endast utgörs av 
stater med militära medel.55    

En rad hot nämns som sannolika problemområden som måste hanteras för att garantera 
Sveriges säkerhet: terrorism, organiserad brottslighet, spridning av massförstörelsevapen, 
pandemier och miljökatastrofer.56  

För att bemöta terroristhotet har det i Sverige skapats en särskild strategi. Att samarbeta inom 
nationen men även internationellt anses vara det bästa sättet att skydda det sårbara svenska 
samhället.57 

Det påpekas att synen på säkerhet inte skall begränsas till en sektor utan säkerhet skall ses ur 
alla perspektiv och därmed hanteras gemensamt och med stöd av övergripande mål.58 Att 
stärka Sveriges säkerhet sker inte endast genom militära aktioner utan genom militärt och 
civilt samarbete.59 Det beskrivs specifikt att det militära försvaret skall enskilt och 
tillsammans med andra (myndigheter och stater) syfta till att främja Sveriges säkerhet.60 

 

 

 

 

 

                                                   
54 http://www.regeringen.se/sb/d/1991/a/12436 s.1 5/5-2010  
55 Ibid s.2 
56 http://www.regeringen.se/sb/d/1991/a/12436 s.1 5/5-2010 
57 Regeringens skrivelse Nationellt ansvar och internationellt engagemang – En nationell strategi för att möta 
hotet från terrorismen 2007/08:64 passim 
58 Regeringens proposition 2008/09:140, ”Ett användbart försvar 2009” s.16 
59Regeringen, ”Ett användbart försvar 2009” s.17 
60 Ibid s.1 
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Sveriges medlemskap i EU medför att även de hot som identifieras av EU måste bemötas : 

 • Terrorism  
 • Spridning av massförstörelsevapen  
 • Regionala konflikter  
 • Stater i upplösning  
 • Organiserad brottslighet  
 
Även enligt EU bör dessa hot hanteras gemensamt och tvärs genom säkerhetsverktygen, 
exempelvis polis, militär och rättsväsende.61   

3.1.2 Styrningar till Försvarsmakten  
 

 

 

 

 

  

 

 

Försvarsmaktens övergripande uppgifter formuleras på detta sätt enligt förordning 2007:1266. 
Grunden är den väpnade striden och fokus läggs på möjlighet att agera nationellt och 
internationellt samt tillsammans med och till stöd för andra.  

Vid övervakning av Sveriges territorium och förmågan att avvisa kränkningar påtalas det att 
detta skall ske gemensamt med andra myndigheter.62 Specifikt vad gäller sjöarenan påpekas 
slutsatserna av en tidigare rapport där en ökad samordning av de sjöövervakande 
myndigheterna bör fortgå. 63 Myndigheterna som är aktiva till sjöss tillskrivs även uppgiften 
att tillsammans identifiera möjliga rationaliseringar i syfte att effektivisera nyttan av svenska 
sjöverkande myndigheter.  Framförallt prioriteras förmågan att utbyta sjölägesinformation i 
syfte att förbättra den svenska kontrollen av sjöterritoriet. Detta samarbete skall även 
utvecklas på den operativa nivån.64 

 

                                                   
61 Europeiska unionens råd (2003) Ett säkert Europa i en bättre värld – En europeisk säkerhetsstrategi 
www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/031208ESSIISV.pdf  s.7 
62 Regeringen Ett användbart försvar 2009 s.40 
63 Försvarsdepartementet (2008)Ds Försvar i användning 2008:48 s.66 
64 Regeringen Ett användbart försvar 2009s.41 

1 § Försvarsmakten ska upprätthålla och utveckla ett militärt försvar. 
Grunden för detta ska vara förmågan till väpnad strid. 
 
2 § Försvarsmakten ska kunna försvara Sverige och främja svensk säkerhet 
genom insatser nationellt och internationellt. Försvarsmakten ska kunna 
upptäcka och avvisa kränkningar av det svenska territoriet samt värna Sveriges 
suveräna rättigheter och nationella intressen utanför det svenska territoriet. 
Försvarsmakten ska med myndighetens befintliga förmåga och resurser 
kunna lämna stöd till civil verksamhet. 
Försvarsmakten ska kunna utföra uppgifterna enligt första stycket 
självständigt, 
men även i samverkan med andra myndigheter, länder och organisationer. 
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Två av Försvarsmaktens uppgifter är av avgörande intresse för Marinen: att kunna upptäcka 
och hantera kränkningar av Sveriges sjöterritorium samt att följa fartygsrörelser för att 
upptäcka säkerhetshot eller brott mot nationell och internationellrätt. I propositionen skrivs att 
dessa förmågor bör utvecklas och förbättras genom samarbete med andra myndigheter.65 
Exempelvis skall Försvarsmakten, vid kris eller konflikt, stödja andra myndigheter och även 
vid terroristangrepp understödja med tillgängliga resurser.66 

Även marinens förmåga att skydda sjöfart och annan verksamhet som bedrivs i den marina 
arenan bedöms vara en viktig funktion.67 

Övergripande för dessa funktioner är att Försvarsmakten skall vara en flexibel myndighet som 
skall kunna hantera den nya tidens hot. Den operativa rörligheten skall utvecklas både 
nationellt och internationellt.68 

3.1.3 Hantering inom marinen 
Doktrin för marina operationer är det dokument som beskriver och förklarar marinens syn på 
och ställningstagande gentemot eventuella hot mot Sverige. Den förklarar även hur marinen 
skall agera och varför.69 I doktrinen är det tydligt uttalat att marina stridskrafters agerande 
skall återspegla de politiska beslut och ställningstaganden som görs av regeringen.70  

En av marinens fyra uppgifter är: 

 ”…skydda svenskt territorium och svenska medborgare även mot icke militära 
säkerhetshot…”.71 

Hoten definieras tydligare på denna nivå exempelvis kriminella organisationer, smuggling och 
illegal immigration. Marinen skall också säkerställa tryggheten för handelssjöfarten på 
svenskt och internationellt hav72  

Vidare i doktrinen förtydligas behovet av samordning med andra myndigheter för att bemöta 
hoten.73  Vilket tillsammans med stor flexibilitet samt hög beredskap skall göra marinen 
kapabel:  

”…att möta det oförutsedda…”.74   

För att lösa dessa uppgifter nämns framförallt ett nära samarbete med Kustbevakningen som 
en del i arbete för att utföra dessa uppgifter.  

                                                   
65 Ibid 
66 Regeringen Försvars och samhällets krisberedskap s.25 
67 Ibid s.66 
68 Regeringen Försvars och samhällets krisberedskap s. 1  
69 Försvarsmakten(2005)Doktrin för marina operationer, Stockholm, Försvarsmakten s.11 
70 Ibid s.13 
71 Ibid s.21 
72 Ibid s.26 
73 Ibid s.20 
74 Ibid s.24 
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Exempel på när Marinen kan biträda civila myndigheter ges i IKFN75, t.ex. lagbrott gentemot 
sjötrafikförordningen, utländskt utnyttjande av svenskt EEZ76 och miljöbrott. I dessa fall kan 
militära enheter biträda ansvariga myndigheter.77 

Grunden för marinens operationer är begreppet kontroll vilket innebär att styrkorna som 
befinner sig till havs skall utöva kontroll över det havsområde där de befinner sig. Detta är 
nödvändigt för att kunna lösa uppgiften och erbjuda exempelvis säkerhet för andra fartyg.78 

Ett exempel på detta samarbete är att den grundläggande sjölägesinformation som inhämtas 
av Försvarsmaktens enheter fördelas vidare till Kustbevakningen vilka är ansvariga för att 
upprätthålla den civila sjölägeskontrollen. 79 I doktrinen påvisas även det faktum att i händelse 
av kris eller krig i närområdet kan Kustbevakningen efter regeringsbeslut integreras i 
Försvarsmakten och därmed sorteras under högkvarteret.80 

3.1.4 Styrningar till kustbevakningen 
Kustbevakningens främsta uppgift är att bedriva sjöövervakning och räddningstjänst till sjöss. 
Det i syfte att förebygga och motstå krissituationer inom sitt angivna ansvarsområde, vilket är 
ansvarsområdet är svenskt vatten samt svensk ekonomisk zon.81 

Sjöövervakningens syfte är att genom närvaro kunna upptäcka och ingripa vid fall av 
lagöverträdelser gällande sjötrafikföreskrifter och brottslighet till sjöss.82 Uppgifterna som ges 
Kustbevakningen är dock flera. Bland annat skall Kustbevakningen ansvara för kontroll och 
tillsynsverksamhet angående fartygsidentifiering, sjösäkerhet, skydd av miljön, tillträde för 
utländska fartyg, övervakning av fiskelagar samt in- och utförsel av gods.83 

I den senaste propositionen läggs viss tyngd på hot som gäller organiserad brottslighet, 
fartygskapningar och terrorism. Inom ramen för samarbetet med Polisen ses här en positiv 
utveckling på dessa områden.84  

Nationellt och internationellt samarbete nämns som en viktig metod för att trygga säkerheten 
till sjöss. Det för att förbättra gränskontroll och sjöövervakning samt insatser för att stävja 
brottslighet och miljöhot.  

”Kustbevakningen ska vidare samverka med andra myndigheter för att främja svenskt 
deltagande i internationellt samarbete inom sitt verksamhetsområde.”85 
 
                                                   
75 Ingripanden Kränkning Fred och Neutralitet 
76 Exklusive Economic Zone 
77 Försvarsmakten(1995) Handbok IKFN – Försvarsmaktens handbok vid hävdande av vårt lands suveränitet 
och oberoende, Stockholm, Försvarsmakten s.17ff 
78 Försvarsmakten, “Doktrin för marina operationer”,  s.83 
79 Försvarsmakten, Doktrin för marina operationer, s. 35 
80 Svensk författningssamling, Förordning om utnyttjande av Kustbevakningen inom Försvarsmakten, SFS 
1982:314 §1 
81 Svensk författningssamling, Förordning med instruktion för Kustbevakningen  SFS 2007:853 §1 
82 Regeringen, Försvars och samhällets krisberedskap  s.90 
83 Svensk författningssamling, Förordning med instruktion för Kustbevakningen, §5 
84 Regeringen, Försvars och samhällets krisberedskap s.90 
85 Svensk författningssamling, Förordning med instruktion för Kustbevakningen, §15 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN Enskild uppsats   
Flkd Philip Lagerdahl 2010-06-14 23 ( 39 ) 
OP 07-10 

23 
 

Kustbevakningen är ansvariga för sammanställningen av det civila sjöfartsläget.86 Förmågan 
att övervaka Sveriges havsterritorium ges stor vikt liksom utvecklandet av en strategi för att 
hantera dessa frågor.  
I propositionen läggs vikt vid att Sveriges sjöverkande myndigheter har en gemensam bild av 
vilka resurser som finns tillgängliga för att mer effektivt kunna hantera kriser, katastrofer, hot 
och olyckor.87    

3.1.5 Hantering inom kustbevakningen 
Förutsättningarna utifrån vilka Kustbevakningen ser sina uppgifter präglas framförallt av det 
vidgade säkerhetsbegreppet. Kustbevakningen identifierar därmed inte bara ett 
säkerhetsproblem utan ser den marina arenan som ett område vilket kräver en bred 
säkerhetssyn.88 

”Kustbevakningen övervakar kust- och havsområdet för att skydda nationella och 
gemensamma intressen. Vi värnar den enskildes och samhällets ordning, säkerhet, miljö och 
maritima resurser i samspel med andra aktörer.” 

Utgångspunkten för Kustbevakningen är att aktivt övervaka sjöterritoriet vilket ska säkerställa 
förmågan att ständigt vara i beredskap och kunna ingripa vid incidenter, olyckor och kriser. 
Verksamheten baseras på att vara på plats i hela ansvarsområdet, det vill säga från 
strandkanten till svensk ekonomisk zon längs med hela Sveriges kust. 89 Denna närvaro både 
till sjöss samt i luften anses ha en preventiv verkan gentemot hot men medför även en hög 
beredskap. Att aktivt kunna verka i hela ansvarsområdet över året och dygnet ges stor vikt vid 
bekämpande av brott.90  

De hot som vägs in i ordet brott är flera, gränsöverskridande brottslighet såsom smuggling av 
illegala substanser, smuggling av människor, terrorism, illegal invandring, illegalt fiske, hot 
mot kryssningsfartyg och handelsfartyg, miljöbrott och brott mot bestämmelser av farligt 
gods. 91  

Dessa brott skall Kustbevakningen ha förmåga att upptäcka och arbeta förebyggande mot i 
syfte att säkerställa säkerheten till sjöss. Vidare har Kustbevakningen uppgiften att kontrollera 
Sveriges gränser för att ha kunskap om den trafik som anländer till respektive lämnar svenskt 
vatten.92 

För att bemöta hotet från terrorismen nämns vikten av samarbete genom samverkansrådet 
gällande terroristbekämpning. Där skall en plan formas gemensamt med andra myndigheter, 
framförallt då med Polisen.93 

                                                   
86 Ibid §14 
87 Regeringen, Försvars och samhällets krisberedskap, s.91 
88 Melin, Judith(2009)Generaldirektörens inriktning för 2010-2012 s.2 
89 Salomonson, Christina(2007) Kustbevakningens grunddokument för operativ verksamhet, s.3 
90 Ibid s.8 
91 Ibid s.8 
92 Ibid s.9 
93 Ibid 
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Att samverka med andra myndigheter prioriteras och fokus läggs på Tull och Polis för att 
effektivisera arbetet så mycket som möjligt, även samarbetet med Transporstyrelsen 
poängteras.94 Samarbetet med dessa myndigheter ses som en förutsättning för att kunna 
bedriva den underrättelseverksamhet som krävs för att hindra att tidigare nämnda brott 
begås.95 

Dessutom har Kustbevakningen en rad uppgifter som skall utvecklas under perioden 2010-
2012. Däribland ingår djupare operativ samverkan inom sjöövervakning, fortsatt utveckling 
av underrättelseverksamhet i syfte att hindra brott samt ökad räddningsförmåga till sjöss.96 
Baserat på nämnda uppgifter krävs enligt Kustbevakningen en ökad närvaro till sjöss .97 

3.2 Uttydande av svensk maritim säkerhetssyn  
Den svenska synen på säkerhet är avgörande för utformandet av hur Sverige skall hantera 
maritim säkerhet. Även om begreppet som sådant, maritim säkerhet, inte nämns ovan kan de 
faktorer författaren väger in i begreppet sökas, härigenom kan en övergripande syn på svensk 
maritim säkerhet identifieras. För att därefter följa denna säkerhetssyn neråt, via 
departementen och myndigheterna, i syfte att klargöra om Kustbevakningen och Marinen har 
likartade mål och om dessa stämmer överens med det övergripande målet.  

Utgångspunkten för analysen kommer att ske med stöd av uppsatsens definition av maritim 
säkerhet samt att närvaro och kontroll till sjöss är ett måste för att lösa dessa uppgifter.  

3.2.1 Sammanfattning och jämförelse på politisk nivå 
Det sätt på vilket de säkerhetspolitiska målen formuleras på har tydliga likheter med det 
vidgade säkerhetsbegreppet. Säkerhetsfrågor enligt de övergripande målen är av föränderlig 
karaktär och inget tydligt ensamt hot finns gentemot Sveriges säkerhet. 

I en jämförelse med författarens definition av maritim säkerhet tas flera av dessa hot upp 
såsom terrorism, organiserad brottslighet och hot mot miljön. Sveriges säkerhet och därmed 
nämnda hot skall inte mötas med endast militärmakt eller civila myndigheter utan ett 
samarbete är nödvändigt.  

Målet är säkerhet för Sverige och dess medborgare i dess vidaste begrepp. Medlen till 
förfogande är den bredd av myndigheter som arbetar med vissa av säkerhetshoten. Metoden 
att nå säkerhet är samarbetet mellan myndigheter och stater för att kunna möta den komplexa 
hotbild som ingår i Sveriges syn på säkerhet som ett föränderligt begrepp  

Synen på säkerhet i dessa riktlinjer är sådan att om säkerhet skall säkerställas till havs måste 
de problemområden som nämns inom maritim säkerhet bemötas av samtliga havsverkande 
myndigheter. 

 

                                                   
94 Melin.J(2009) Övergripande verksamhetsplan för Kustbevakningen 2010-2012, s.2 
95 Salomonson.C(2007) Kustbevakningens grunddokument för operativ verksamhet s.6 
96 Ibid s.5 
97 Ibid s.6 
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3.2.2 Sammanfattning och jämförelse på förvaltningsnivå 
Försvarsmakten ansvarar för den territoriella integriteten och skall genom att upprätthålla den 
övervakning som krävs för att upptäcka och avvisa andra staters kränkningar. Detta med stöd i 
Försvarsmaktens förmåga till väpnad strid. Dessutom skall även förmågan att stödja Polisen 
vid terroristangrepp samt förmågan att identifiera och ingripa vid nationella och 
internationella lagbrott till havs upprätthållas. 

Kustbevakningen har en rad definierade problemområden att agera mot; organiserad 
brottslighet, fartygskapningar, säkerhet till sjöss, sjöräddning, miljökatastrofer, olagligt fiske, 
terrorism och kontroll av utländska statsfartyg. Dessa skall framförallt lösas genom 
sjöövervakning och därigenom kunna upptäcka dessa hot på svenskt vatten.  

Uppgifterna faller väl in inom de problemområden som nämns inom maritim säkerhet, därför 
kan sägas att myndigheterna kompletterar varandra vad gäller bemötandet av dessa 
hotområden. Dock finns en intressant iakttagelse. Även Försvarsmakten skall via sin 
havsövervakning kunna upptäcka och ingripa gentemot lagbrott. Dessa brott torde falla inom 
Kustbevakningens uppgifter såsom nämnts ovan. På samma sätt finns det i styrningarna till 
Kustbevakningen uppgifter vilka tydligt definieras i Försvarsmaktens styrningar. Att upptäcka 
kränkningar av svenskt vatten är en sådan. 

En anledning till denna överlappning kan vara att Förvarsmakten liksom Kustbevakningen 
skall samarbeta med andra myndigheter. På denna styrningsnivå kan detta ses då orden 
samarbeta, samverka och stödja ofta dyker upp i styrningarna. Dessa ord ges stor vikt vid 
lösandet av respektive myndighets uppgifter. Det nämns även att förmågan att samarbeta skall 
utvecklas och ett djupare operativt samarbete bör skapas. 

Målet på denna nivå är att tillgodose säkerhet till havs för miljö, människor och stat. Medlen 
är tydliga, samtliga sjöverkande myndigheter har som uppgift att skapa denna säkerhet. 
Metoden som skall nyttjas är att genom samarbete mellan myndigheterna och närvaro till 
sjöss kunna inhämta information och upptäcka lagbrott som hotar säkerheten. 

3.2.3 Sammanfattning och jämförelse på myndighetsnivå 
I de interna styrande dokument som ligger till grund för myndigheternas agerande finns en 
gemensam syn på säkerhetsbegreppet. Båda hänvisar till det vidgade säkerhetsbegreppet. 

Marinen ser som en av sina uppgifter att skydda svenskt territorium och människor inte endast 
mot militära hot. Det skall göras genom att ha stor flexibilitet, hög beredskap till sjöss och 
kontroll av svenskt hav. Kustbevakningens utgångspunkt är endast fokuserad på icke militära 
hot då dess ansvarsområde ligger på den civila sidan.  

En jämförelse av de hot som formuleras är av intresse. Kriminella organisationer, smuggling, 
illegal invandring samt skydd av sjöfart nämns i Marinens doktrin. 

Förmågan och rätt befogenhet att bemöta dessa ickemilitära hot är dock ett problem. I IKFN 
stipuleras att Marinens fartyg kan stödja andra myndigheter om så efterfrågas och anses 
lämpligt av den militäre befälhavaren.  
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Ifall behöriga myndigheter begär stöd av marinen kan ingripanden göras om det är fråga om 
miljöbrott, illegalt fiske eller brott mot sjötrafikföreskrifterna. Kustbevakningens uppgifter 
innehåller samma hot men med befogenhet att agera. Båda myndigheterna nämner återigen 
terrorism som ett hot, dock är båda knutna till samarbete med polisen för att kunna hantera 
frågan. 

På denna nivå nämns samarbete mellan sjöverkande myndigheter som en fördel för att kunna 
trygga maritim säkerhet på svenskt vatten. Båda myndigheterna lägger stor vikt vid förmågan 
att närvara till sjöss och därigenom öka möjligheten att upptäcka och ingripa.  

Därmed kan en viss skillnad skönjas vad gäller samarbete mellan myndigheter, på högre nivå 
gjordes ingen definition av vilka myndigheter samarbetet skall genomföras med. 
Kustbevakningen lägger i sina interna dokument stor vikt vid Polis och Tull men nämner 
varken Försvarsmakten som myndighet eller Marinen som aktör. 

Av de problemområden vilka används i uppsatsens definition av maritim säkerhet dyker 
samtliga upp även här. Även det fokus på att det krävs närvaro och möjlighet att agera till 
sjöss för att hantera dessa frågor ges stor vikt av Marinen och Kustbevakningen. 

Målet skiljer sig på myndighetsnivå mellan aktörerna. Marinen med sitt huvudfokus gentemot 
framförallt  staten och dess integritet lägger dock vikt vid uppgifter som syftar till att skydda 
även miljön, civilsjöfart, människor till havs samt att stävja brottslighet. Kustbevakningen 
lägger vikt vid att motverka brottslig verksamhet till sjöss så som smuggling, olagligt fiske 
samt kapning. De två aktörerna kompletterar varandra för att uppnå målet maritim säkerhet, 
detta utifrån tilldelat ansvarsområde. 

Medlen är här mer fokuserade på den egna myndigheten och dess kapacitet. Metoden är även 
den färgad av den egna myndigheten. Samarbetet ges inte lika stor vikt som på överordnade 
nivåer. Gemensamt för de båda myndigheterna är att de båda lägger stor vikt vid att kunna 
inhämta information till havs samt att via fartygen kunna ingripa vid behov. 

3.3 Analys av svensk maritim säkerhetssyn 
Det finns ingen övergripande plan som tydligt stipulerar hur myndigheterna skall förhålla sig 
till maritim säkerhet utifrån begreppets innebörd. Eftersom begreppet inte används så kan 
heller ingen plan läggas upp för att möta problemområdena. Däremot innebär Sveriges syn på 
säkerhet, utifrån det vidgade säkerhetsbegreppet, att samtliga problemområden inom maritim 
säkerhet måste tas i beaktande för att myndigheterna skall kunna lösa tilldelade uppgifter.  

För att hantera maritim säkerhet ges i styrningarna, till myndigheterna och längre ner där 
dessa verkställs, närvaro till sjöss stor vikt för att kunna bemöta både civila och militära hot. 
Kustbevakningen och Marinen kan därför anses ha en gemensam uppfattning kring maritim 
säkerhet. Hoten som tas upp gentemot säkerhet på svenskt vatten är i fler fall likvärdiga.  

Skillnaden ligger i Marinens uppgift att bemöta militära hot medan Kustbevakningen endast 
har övervakningsansvar för dessa. På samma sätt tas de ”mjuka” hoten upp hos Marinen som 
tillfällen då Marinen kan stödja andra myndigheter.  
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Det finns alltså en viss fördelning mellan militära och civila hot beroende på tilldelat ansvar. 
Intressant är dock att både Marinen och Kustbevakningen skall genom närvaro till sjöss 
upptäcka, hindra och motverka lagbrott samt avvisa utländska statsfartyg. Det finns en 
nyansskillnad i huvuduppgiften men myndigheterna har likväl liknande uppgifter men olika 
befogenheter. 

Dock finns en gemensam syn på säkerhet samt hur de problemområden som finns gentemot 
svensk säkerhet bäst bemöts. Det kan därmed sägas att det finns ett gemensamt mål i 
organisationerna, nämligen att hantera säkerhet inom den maritima arenan utifrån det vidgade 
säkerhetsbegreppet.  

De styrningar som ges till de båda myndigheterna från departementen är av indirekt karaktär. 
Det vill säga, både Kustbevakningen och Försvarsmakten tilldelas medel som skall användas 
för att uppnå ett mål. Inom ramen för den indirekta styrningen ges en generell styrning, här 
formuleras det övergripande mål som skall uppnås. Målet är som tidigare nämnts att trygga 
maritim säkerhet i allmänhet och närvaro till sjöss i synnerhet för att uppnå maritim säkerhet. 
Medlen som ges är ett spektra av egna enheter men även metoden att genom samarbete med 
andra myndigheter öka närvaron till sjöss skapa och säkerhet. 

Ytterligare en faktor som är av vikt är precisionen i de styrningar som ges, i detta fall ges 
målstyrning till båda myndigheterna. Det innebär att när indirekt styrning nyttjats får 
myndigheterna en handlingsfrihet inom satta ramar att själva tillse det samarbete som 
tillskrivs dem i högre styrningar. 

Frågan om samarbete är otydlig på myndighetsnivå, kan det vara en följd av agerande inom 
den handlingsfrihet som ges? Det sker idag samarbete mellan aktörerna via 
sjöövervakningscentraler gällande fartygsrörelser. Av det direktiv om ökat operativt 
samarbete som ställs på myndigheterna syns intet i de interna styrningarna. Några faktiska 
mål eller krav på utökat samarbete på aktörsnivå nämns inte annat än i händelse av kris eller 
krig.  

3.4 Varför inte utökat operativt samarbete? 
Genomgående i den svenska säkerhetspolitiken och dess förverkligande i styrningar till 
Försvarsmakten och Kustbevakningen finns ordet samarbete nämnt. I de interna dokument 
som Marinen och Kustbevakningen använder som styrningar tenderar samarbete få en lägre 
prioritet. Frågan kan därmed ställas varför metoden, samarbete, är densamma genom hela 
hierarkin men att det slutligen skiljer sig längst ner? 

Samt varför direktiv om utökat operativt samarbete inte genomförts? 

Utgångspunkten blir därför att ett fördjupat samarbete inte genomförs till följd av åsikter, 
intressen och värden som finns på myndighetsnivå. Som bas kommer Lundquist och Allisons 
teorier om förvaltning användas. Utgångspunkten tas i Lundquists tre faktorer; förstår inte, 
kan inte och vill inte. Den första faktorn, förstår inte, kan åsidosättas.  
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Det då den tidigare undersökningen påvisat att både Kustbevakningen och Marinen har en 
likvärdig syn på maritim säkerhet och vikten av att vara till sjöss för att möta de problem som 
finns i begreppet. Därmed förstår de målet. 

3.4.1 Kan inte 
Som tidigare nämnts fanns det tre faktorer under denna punkt som hindrade samarbete, 
resurser, utbildning och handlingsfrihet. I detta fall kommer handlingsfrihet vara den orsak 
som hanteras, därför undersöks legala begränsningar. 

Det styrande dokumentet för marinen vad gäller frågor om stöd för civil verksamhet är IKFN. 
Vid fall där marinens enheter identifierar dessa brott skall stöd ges till behöriga myndigheter 
ifall de begär detta.98 Ingripanden vid denna typ av brott kan därmed inte göras ifall inte 
behörig myndighet ser behovet av det. Ett inbyggt problem i denna formulering är att för att 
kunna identifiera brott mot fiske, miljö och trafikföreskrifter krävs utbildning i de 
bestämmelser som styr dessa samt hur denna ”brottsplats” skall hanteras. Marinens personal 
har inte kompetens som krävs för detta. 

Ett andra alternativ är att Kustbevakningen identifierat brottet och ber om stöd ifrån Marinen 
för att genomföra ett ingripande. 

Vid alternativ två, Kustbevakningen ber om stöd, inträffar ytterligare svårigheter. 
Försvarsmaktspersonal får enligt SFS 2002:375 ej användas i stödjande situation då det finns 
risk för att tvång eller våld mot enskilda måste användas.99 Inte heller får 
Försvarsmaktspersonal användas ifall utbildning för att hantera uppgiften saknas.100 Därmed 
finns det svårigheter trots begäran om stöd. 

En begäran om stöd från civil myndighet, i detta fall Kustbevakningen, skall då det inte är 
frågan om ”…utrustning eller tjänster av mindre omfattning…” gå via högkvarteret. I detta 
fall är det ÖB alternativt den av ÖB utsedde ansvarige. Ifall det är frågan om mindre tjänster 
eller utrustning får beslut fattas av chefen för organisationsenheten. 101  

Även om IKFN ger Marinens enheter möjligheten att stödja Kustbevakningen angående en 
rad problemområden kvarstår flera andra. Områden som räknas till maritim säkerhet; 
terrorism, kapning av fartyg, organiserad brottslighet, sjöräddning, miljöövervakning och 
smuggling, täcks ej av IKFN. Samarbete angående dessa områden nämns i doktrin för marina 
operationer men ett samarbete kring dessa verkar inte finnas reglerat eller utarbetat mellan 
Marinen och Kustbevakningen. 

Ett annat hinder som kan försvåra ett djupare samarbete mellan Kustbevakningen och 
Marinen vad gäller handlingsfrihet är frågan angående sekretess. Marinen får inte lämna ut 
exempelvis positioner för ubåtar, till följd av sekretess.  

                                                   
98Försvarsmakten, “IKFN”, s.17 
99 Svensk författningssamling, Förordning om Försvarsmaktens stöd i civil verksamhet, SFS 2002:375, §7 
100 Ibid § 8 
101 Ibid § 13 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN Enskild uppsats   
Flkd Philip Lagerdahl 2010-06-14 29 ( 39 ) 
OP 07-10 

29 
 

Även Kustbevakningen har flertalet polisiära befogenheter till sjöss vilket också medför 
sekretess gällande utredningar, brott och personer.  

Nödvändigt uppgiftslämnande kan användas för att utbyta sekretessbelagd information till 
annan myndighet. Denna paragraf i sekretesslagstiftningen stipulerar att sekretessbelagda 
uppgifter ska utlämnas till en annan myndighet om så krävs för att den skall kunna lösa sin 
uppgift. Vidare skrivs att detta skall nyttjas restriktivt.102  Som ett resultat av detta kan sägas 
att då Marinen inte har till lagstadgad uppgift att hantera brottslighet vilket Kustbevakningen 
arbetar med kan informationen inte lämnas över. 

Kustbevakningens polisiära uppgifter baseras på lagen om Kustbevakningens medverkan vid 
polisiär övervakning, vilket innebär att Kustbevakningen vid en rad omständigheter innehar 
polismans befogenheter och därmed ett annat myndighetsutövande. Detta 
myndighetsutövande och de befogenheter vilka en kustbevakningstjänsteman besitter kan inte 
överlämnas till en annan myndighet. 103  

3.4.2 Försvarsmakten vill inte 
Förmågan till väpnad strid utgör den specifika kompetens vilken Försvarsmakten, och i detta 
fall Marinen, bidrar med till svensk säkerhetspolitik.104 Det är utifrån denna ståndpunkt som 
Marinen utvecklats och utvecklas idag.  

Försvarsmakten vill inte vara tvungen att fokusera på den typ av uppgifter (civila 
säkerhetshot) vilka Kustbevakningen utför. Det finns då en risk att kompetensen vad gäller 
väpnad strid kan gå förlorad. Liknelsen kan göras med Royal Navy som nästan enbart sysslar 
med ”naval policing” vilket gör att de känner oro för tappad kompetens inom strid till sjöss.105 

Det är även viktigt att trycka på det faktum att Försvarsmakten inte har uppgiften att hantera 
civila brott och liknande tilldelat till sig. Utan det är framförallt väpnad strid som utgör 
grunden för myndighetens uppgifter. 106  

I den marina doktrinen nämns samarbete med Kustbevakningen endast i sammanhanget av att 
Kustbevakningen kan integreras med Försvarsmakten i händelse av krig eller kris i 
närområdet.107 Samarbete i fredstid specificeras ej. Hantering av ”mjuka” hot och stöd till 
civila myndigheter hänvisas till de tidigare nämnda styrningarna i IKFN.108  

Det understryks av Kmd Lüning i intervjun där frågan om icke militära hot tas upp och om det 
ska hanteras via civila myndigheter: 

”Ja så är det, just nu i alla fall. Lagstiftningen tillåter inte annat…” 

                                                   
102 Svensk författningssamling, Offentlighets och sekretess lag , SFS 2009:400, 10 kap § 2 
103 Svensk författninssamling , Lag om kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning, SFS 1982:395, §6  
104 Regeringen,”Ett användbart försvar 2009” s.35 
105 Intervju med Kmd Magnus Lüning 5/5-2010 (Intervjuunderlaget finns i författarens ägo) 
106 Ibid 
107 Försvarsmakten, “Doktrin för marina operationer ”, s.35 
108 Försvarsmakten, “IKFN”,  s.17 
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Försvarsmakten fyller i fråga om civila hot gentemot säkerheten endast en stödjande funktion 
till Kustbevakningen och som ett resultat att behöriga myndigheter ber om stöd. 109 

Under intervjun framkommer behovet av ytterligare förtydliganden av de styrningar som ges 
till Försvarsmakten om samarbete med Kustbevakningen. Behovet av en öppen dialog mellan 
organisationer och ett bättre samarbete ges stor vikt. I dagsläget finns det en känsla av att 
Försvarsmakten delger Kustbevakningen information men får inget tillbaka. Det finns en 
önskan, inom delar av Försvarsmakten, att skapa ett gemensamt mål vad gäller 
sjöövervakningen, en gemensam vision.110  

3.4.3 Kustbevakningen vill inte 
I Kustbevakningens interna styrande dokument är samarbete något som återkommande 
används. Varför Försvarsmakten inte nämns i de interna dokumenten gällande samarbete kan 
vara en följd av att Försvarsmakten inte sågs som en av de bättre samverkansmyndigheterna 
för Kustbevakningens verksamhet. Erfarenheter ifrån tidigare samverkansmöten med bland 
annat Förvarsmakten har påvisat de klyftor som finns mellan organisationerna. Det som ett 
resultat av att Försvarsmakten har som huvuduppgift att agera i krig medan Kustbevakningen 
skall agera i det civila samhället.111 

Den tidigare Generaldirektören för Kustbevakningen Marie Hafström uttalade sig 1999112: 

”Enligt min uppfattning är det viktigt att vi inte förirrar oss in i en otydlighet, där gränsen 
mellan militära och civila uppgifter, befogenheter, förmågor och strukturer blir oklar.  

Tvärtom – det är i den tydliga ansvars- och uppgiftsfördelningen som styrkan ligger och som 
förmågan säkerställs att verka i hela skalan fred-kris-krig.”113 

Denna uppdelning vilken Hafström nämner, mellan civila och militära säkerhetsuppgifter, 
syns tydligt idag i de styrningar och instruktioner som ges till myndigheterna. Det är 
framförallt dessa som hindrar en vidare utveckling av samarbetet. Det då Kustbevakningen 
inte kan överlåta det myndighetsutövande som de utför, därför kan inte Försvarsmakten 
närmare samarbeta med Kustbevakningen.114    

Det finns dock inom Kustbevakningen en vilja till utökat samarbete som ett resultat av att 
myndigheten inte känner att den får all information angående sjöläget av Försvarsmakten.  

”Myndigheten upplever nog att vi inte får all den information som vi skulle kunna få ifrån 
försvarsmakten. Likadant tycker nog Försvarsmakten att de inte får all information de skulle 
vilja ha av oss.”115 

                                                   
109 Intervju med Kmd Magnus Lüning 5/5-2010 
110 Ibid  
111 Intervju med Stabschef Kustbevakningen Styrbjörn Bjarke 6/5-2010 (Intervjuunderlaget finns i författarens 
ägo) 
112 Mellan 1996-2005 
113 Hafström.M(1999) ”Sveriges roll i Östersjösamarbetet – Kustbevakningen ett viktigt redskap!” s.85 
114 Intervju med Stabschef Kustbevakningen Styrbjörn Bjarke 6/5-2010 
115 Ibid 
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De tidigare utredningar som genomförts har undersökt samverkans möjligheter men enligt 
Bjarke har dessa kommit till botten av möjligheterna.116 Kustbevakningens 
myndighetsutövande kan inte involvera andra myndigheter.117  

3.5 Analys av faktorer som kan hindra samarbete 
Tidigare i uppsatsen klargjordes att Försvarsmakten och Kustbevakningen fått en relativ 
handlingsfrihet att själva hantera samverkansfrågor mellan organisationerna. Denna analys 
skall undersöka hur denna handlingsfrihet hanterats.  

Försvarsmakten har tydliga direktiv att inte hantera situationer där de kan tvingas använda 
våld mot privatpersoner. Inte heller skall försvarsmaktens personal utsätta sig för situationer 
de inte är utbildade för. Det medför att den typ av uppgifter vilka Kustbevakningen utför i 
många fall inte är aktuella för marinens personal. Marinens personal hindras därmed av den 
rådande lagstiftningen och de interna styrningarna. De kan helt enkelt inte hantera denna typ 
av uppgifter på grund av lagstiftning och opassande utbildning. 

Kustbevakningens främsta orsak till att inte kunna samarbeta är att myndigheten har andra 
befogenheter och uppgifter. Detta har gjort att den typ av myndighetsutövande och den 
sekretess som råder kring dessa inte kan överlämnas till Marinen. Det som ett resultat av 
skiljda uppgifter och befogenheter.  

Det Allison nämner angående sär- och egenintressen är applicerbart även på politiker vilket 
gör frågan kring varför dagens ramar för samarbete inte förändras intressant. Eftersom de rent 
lagliga ”kan inte” anledningarna ligger i politikernas händer kan anledningen till dessa kanske 
sökas i politiska sär- eller egenintressen. Politikerna överlåter ansvaret till myndigheterna 
genom att inte styra förvaltningen. Att undersöka den politiska viljan är dock en uppgift för 
vidare forskning. 

De hinder som finns i lagstiftningen är faktiska saker vilka gör att myndigheterna inte kan 
lösa varandras uppgifter. Dock kan de inte sägas ligga till grund för att inte kunna utöka 
samarbetet inom dagens ramar mellan myndigheterna.  

Det gör att fler orsaker söks, därför undersöks vill inte.    

Grundläggande för förhållandet mellan Kustbevakningen och Försvarsmakten verkar inte vara 
de uppgifter som är tilldelade utan snarare den uppfattning de har om varandra samt sig 
själva. 

Marinen definierar sig själva utifrån förmågan till väpnad strid och den funktion de fyller i 
den svenska säkerhetspolitiken. Att i så fall börja engagera sig i civila säkerhetsuppgifter 
skulle kunna innebära en kompetensförlust och risken att tappa fotfäste i sin egen identitet.  

                                                   
116 Sjöverksamhetskommittén(1996)Statens maritima verksamhet 
117 Intervju med Stabschef Kustbevakningen Styrbjörn Bjarke 6/5-2010 
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Till följd av detta vill inte Försvarsmakten arbeta med Kustbevakningens uppgifter, att stödja 
vid behov och förfrågan ses som en självklarhet men inte att kontinuerligt syssla med den 
typen av uppgifter.  

Kustbevakningen ser på säkerhet, därmed även maritim säkerhet, utifrån det vidgade 
säkerhetsbegreppet där hoten består av både militära och civila hot, dock är inte 
kontaktpunkterna däremellan tydliga. Fokus verkar ligga till att särskilja de militära och civila 
hoten, därmed även de myndigheter vilka skall möta dem. Kustbevakningens bild av 
Försvarsmakten baseras därför framförallt på Försvarsmaktens uppgift kring väpnad strid.  

Det medför att Försvarsmakten inte ses som en samarbetspartner. Kustbevakningen hanterar 
de civila hoten gentemot Sverige och Marinen hanterar de militära.   

Detta förhållande, två parter vilka är strikt sysselsatta med sin del av säkerhetsuppgifterna och 
tillsynes inte vill engagera sig i den andres del, färgar sedan hur tjänstemännen hanterar det 
mått av egenansvar och handlingsfrihet vilket finns i styrningarna. 

De kan därmed anpassa hanteringen av styrningarna efter vad som anses bäst. Hanterandet 
tenderar i dessa fall, Kustbevakningen och Marinen, att trycka på det faktum att det finns 
lagar och instruktioner som hindrar den samverkan som ges i styrningarna. Detta kan tolkas 
som lojalitet gentemot de lagar och instruktioner som finns. Problemet ligger då i att lagarna 
inte sätter så strikta begränsningar vilka påstås i källorna. Det finns inom lagarna ett visst mått 
av egen tolkning som möjliggör utökat samarbete inom lagarnas ramar.118  

Det andra alternativet är obstruktion, det vill säga genom att strikt följa de lagar som finns kan 
argument skapas vilka hindrar samverkan mellan myndigheterna. Det vill säga tjänstemännen 
hanterar de styrningar som kommer genom att göra de minsta åtgärderna och sedan påpeka att 
lagar hindrar vidare samverkan. Med andra ord genomför tjänstemännen en typ av dold eller 
omedveten protest till följd av den egna bilden av myndigheten. Ett exempel på detta är att 
inom Försvarsmakten peka på att det inte ingår i Marinens uppgift att lösa de uppgifter vilka 
kustbevakningen utför. Från Kustbevakningens sida kan de peka på skillnader i befogenheter, 
sekretessbehörighet, d.v.s. skilda myndighetsutövanden. Tjänstemännen hindrar på så sätt de 
politiska styrningar vilka inte går före de lagar som finns på området. 

Det mått av handlingsfrihet som finns i styrningarna medför att tjänstemännen kan specificera 
hur styrningarna skall hanteras. Det finns här fyra alternativ enligt Lundquist. 

Ett alternativ som förklarar hänvisningarna till lagar som hindrar samarbete är att 
tjänstemännen agerar efter ämbetsmannaskolan, d.v.s. de lagar som finns på området skall 
följas till punkt och pricka. I dessa fall skulle det vara ett sätt för tjänstemännen i Marinen 
samt Kustbevakningen att rättfärdiga de hänvisningar som görs för att inte utöka samverkan 
mellan myndigheterna. Enligt lagen är inte en utökad operativ samverkan möjlig. 

                                                   
118 Intervju med Kmd Magnus Lüning 5/5-2010 
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Alternativ två är expertskolan, tjänstemännen i Kustbevakningen och Marinen är med stor 
sannolikhet de som är kunnigast på området. Därför följer de styrningarna efter vad de anser 
bäst för organisationerna och dess mål. Dessa beslut fattas med stor sannolikhet med grund i 
den bild de själv har av organisationen och dess syfte. 

Dessa symtom kan alla ses som en effekt av organisationernas självbild samt deras bild av den 
andra. Allison påpekar att de problem som kan uppstå inom förvaltning ofta inte är ett resultat 
av beteende inom organisationen utan snarare i kommunikationen mellan dem. Ett exempel 
som kan tyckas belysa ett sådant problem mellan Kustbevakningen och Marinen är följande. 
Båda organisationerna upplever att den andra har mer information att delge men inte gör det 
av någon anledning. Kustbevakningen säger dessutom att de tror att man inom 
Försvarsmakten tror samma sak. Om inte ens en sådan fråga kan lösas kan tyckas att 
kommunikationen dem emellan är bristfällig. 

Dock bör tilläggas att det inom bägge organisationer finns tydliga tendenser till vilja att utöka 
samarbetet och samverkan. Initiering görs alltså inom Kustbevakningen och Försvarsmakten 
för att förändra organisationerna och möjlighet till samverkan. Kustbevakningen skall utforma 
nya styrdokument vilka troligtvis innehåller större operativ samverkan med Marinen. Även 
inom Försvarsmakten efterfrågas tydligare och mer utförliga styrningar från politisk nivå för 
att kunna utöka samarbetet. 
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4 Avslutning 

4.1 Sammanfattning 
I den svenska säkerhetspolitiken finns idag ingen övergripande plan för maritim säkerhet på 
svenskt vatten. Däremot kan sägas att Sveriges förhållningssätt gentemot säkerhetshot, det 
vidgade säkerhetsbegreppet, medför att säkerhet är en fråga vilken skall hanteras av militära 
såväl som civila myndigheter. Specifikt till sjöss skall denna säkerhet primärt tryggas genom 
närvaro på svenska vatten och en förmåga att snabbt genomföra operationer över hela 
konfliktskalan på svenskt territorium.  

De hot som nämns i uppsatsens definition av maritim säkerhet tas alla upp och sorteras in 
under Marinens eller Kustbevakningens ansvar. I ett fall, terrorism, är det Polisen som är 
ansvarig men som kan begära stöd ifrån Marinen och Kustbevakningen. Den säkerhetssyn 
som råder innebär alltså att maritim säkerhet tillses utan att begreppet används. Det finns en 
gemensam syn på säkerhet inom Marinen och Kustbevakningen samt hur dessa 
problemområden bäst bemöts men begreppet maritim säkerhet nyttjas inte. Det kan därmed 
sägas att det finns liknande mål och en gemensam uppfattning av maritim säkerhet i 
organisationerna.  

I de inre styrningar som ges i organisationerna tenderar samarbetet mellan Kustbevakningen 
och Marinen att minska i vikt. I dagsläget sker mycket informationsutbyte mellan aktörerna 
via utbyte av sjölägesbilden men inget operativt samarbete. Detta trots att det i högre 
styrningar uttrycks politisk önskan om detta. Några faktiska mål eller krav på utökat 
samarbete på aktörsnivå nämns inte annat än i händelse av kris eller krig. Ambitionsnivån 
angående samarbete minskar därmed i omfattning i jämförelse mellan högre och interna 
styrningar.  

Den bild vilka organisationerna har av sig själva samt av varandra kan hindra ett utökat 
samarbete. Kommunikationen mellan organisationerna är dålig och ett utökat samarbete ses 
som väldigt svårt till följd av lagstiftning. Det gör att samarbete mellan organisationerna blir 
lidande. Trots de politiska mål som sätts upp tenderar dessa att inte kunna genomföras av 
tjänstemännen inom myndigheterna. Hänvisningar görs till uppgifter, lagstiftning och 
befogenheter. Den klyfta som finns mellan organisationerna och rådande lagstiftning gör att 
ett operativt samarbete inte ses som aktuellt eller givande.  

Dock skall påpekas att initiativ tas inom organisationerna för att minska de 
kommunikationsproblem och att överbrygga den klyfta som finns. Myndigheterna efterfrågar 
dessutom, av politikerna, nya och tydligare styrningar för att förbättra möjligheterna till 
samarbete. 

4.2 Slutsatser 
Försvarsmakten och Kustbevakningen identifierar till stor del samma hot mot säkerheten i den 
maritima arenan. Det till följd av både synen på säkerhet som ett brett begrepp baserat på det 
vidgade säkerhetsbegreppet men även som ett resultat av de uppgifter som är tilldelade 
myndigheterna.  
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Myndigheterna har till stora delar överlappande uppgifter vilket skulle kunna leda till ett 
fruktsamt samarbete. Dock hindras samarbetet av flera faktorer, två har identifierats i denna 
uppsats, lagar och förordningar samt relationerna mellan myndigheterna. 

De överlappande uppgifterna som ges och de politiska målen om ökat operativt samarbete är 
inte åtföljt av politisk handling. En av faktorerna bakom svårigheterna med samarbete är de 
rent legala frågorna. Kustbevakningen och Försvarsmakten hindras i sitt samarbete av frågor 
gällande sekretess, myndighetsutövande och hur Försvarsmakten får nyttjas i fredstid. 

Anledningen till att målstyrningen inte åtföljs av tydliga direktiv och befogenheter vilket 
skulle skapa ramar som möjliggör utökat samarbete av politikerna skapar oklarheter. Detta 
kan vara en följd av politisk vilja att inte fatta beslut som är av känslig karaktär. 
Försvarsmaktens inblandning i det civila rättsamhället kan anses vara ett sådant känsligt 
ämne.  

Den andra faktorn finns inom myndigheterna själva. Relationen mellan Kustbevakningen och 
Försvarsmakten har sedan länge varit svår. Orsakerna till detta är flera men några kan vara 
den egna självbilden samt bilden av den andra aktören. Inom relationen finns tendenser till 
revirtänkande och en ovilja att engagera sig i sådant som inte anses tillhöra tilldelade 
uppgifter. Detta trots att båda myndigheter i många fall har liknande uppgifter. 

Dock bör påpekas att den andra anledningen, inre orsaker, verkar befinna sig under 
förändring. Både inom Kustbevakningen och Försvarsmakten finns numer en vilja att 
förändra relationen och att utöka även det operativa samarbetet. Båda myndigheterna har 
pekat på de legala bestämmelserna som ett hinder, vilket borde förändras. Tydligare politiska 
styrningar som kan möjliggöra ett utökat samarbete efterfrågas. 

Ett sådant samarbete skulle enligt uppsatsens definition av maritim säkerhet kunna leda till 
ökad statlig närvaro till sjöss och därmed förbättrad maritim säkerhet 

4.3 Vidare forskning 
Det finns en nyansskillnad i huvuduppgiften men båda myndigheterna har likväl liknande 
uppgifter men olika befogenheter. I detta legala utrymme finns behov av att undersöka varför 
fördelning är som den är och om förändringar bör eller kan göras. Varför ges politiska mål om 
samarbete när myndigheterna pekar på att de begränsningar som finns är till följd av politiska 
beslut? 

Betydelsen av tjänstemännens roll för genomförandet av de politiska besluten har påvisats. 
Dock krävs en mer djuplodande undersökning av inställningen till samarbete mellan Marinen 
och Kustbevakningen för att kunna klargöra relationen mellan organisationerna och bestyrka 
de påståenden som gjorts i denna uppsats.   

Ett alternativ för att utöka samarbetet och komma förbi problemen angående sekretess och 
myndighetsutövande begränsningar skulle kunna vara sambemanning av patrullerande 
enheter. Det för att dels förbättra relationen och förståelsen mellan myndigheterna samt att 
möjliggöra fler enheter till sjöss med befogenhet att agera 
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Ett annat skulle kunna vara fler gemensamma övningar och gemensamt planerande av 
patrullering för att närvaron av svenska statsfartyg skall öka och därmed möjligheten att 
förbättra den maritima säkerheten. 
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