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Sveriges roll i internationellt maritimt säkerhetsarbete 
 

Efter kalla kriget har den generella hotbilden ändrat karaktär. Stater och samarbetsorganisationer 
agerar olika mot de nya hoten. Avsikten med uppsatsen är att utifrån ett sjömaktsperspektiv undersöka 
och diskutera hur utvecklingen av de svenska sjöstridskrafterna, särskilt internationella korvettstyrkan 
(IKS), förhåller sig till den hotbild och de samarbetsmönster som framträder idag. Följande frågor 
ligger till grund för uppsatsen: 
1) Hur kan nya typer av hot hanteras inom sjöarenan? 
2) Vilka nya samarbetsmönster kan urskiljas inom sjöarenan och hur förhåller sig Sverige till dessa? 
3) I vilken mån är svenska sjöstridskrafter, särskilt korvettstyrkan, användbara i den nuvarande 
hotmiljön och i förhållande till de nya samarbetsmönster som kan urskiljas? 
 
Den teori som används är modellen sjökrigets metoder, som huvudsakligen grundar sig på amiral 
Alfred T Mahan och Sir Julian Corbetts teorier om hur att vinna krig till sjöss. 
 
Metoden är litteraturstudier, som omfattar: nya typer av hot, IKS, NATO operation Active Endeavour 
och samarbetsorganisationer. Beskrivningarna analyseras och tolkas och diskuteras slutligen mot 
bakgrund av uppsatsens syfte. Följande slutsatser utgör mina svar på frågorna: 

• Nya typer av hot kan effektivast hanteras genom dominerande närvaro, power projection 
• Samarbetsmönster för framgångsrik insats mot nya hot tycks vara allianser eller koalitioner. 
• Svenska sjöstridskrafter behärskar erfordliga sjökrigsmetoder och besitter förutsättningar att 

bekämpa nya typer av hot i maritima säkerhetsoperationer. 
 
Nyckelord: maritim säkerhet, IKS, Sverige, EU, NATO, Operation Active Endeavour, nya hot, 
sjökrigets metoder och sjömakt. 
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Sweden’s Role in International Maritime Security Operations 
 

Since the Cold War, new kinds of threats have occurred, to which states and organisations react 
differently. Looking from a sea power perspective, the aim of this essay is to examine and discuss how 
Swedish naval units, specifically the Swedish international corvette unit (SwICU), can adapt to the 
new threat situation and new patterns of cooperation that occur today. The thesis is based on the 
following questions: 
1) How can new kinds of maritime threats be handled? 
2) What new patterns of cooperation occur in the maritime arena and how does Sweden relate to these?
3) In what way are Swedish naval units, specifically the SwICU, useful in a new threat environment 
and in relation to other cooperation patterns? 
 
The theory used in this essay, with which to analyse the research, is the compiled methodical summary 
of the Methods of Combat at Sea, mainly based on admiral Alfred T Mahan’s and Sir Julian Corbett’s 
theories on how to win wars at sea.  
 
The method used is to study literature, which comprises: the new kinds of threats, SwICU, NATO 
operation Active Endeavour and organisations. Each part of the studies is analysed and interpreted and 
finally discussed as regards the aim of the essay. The following main conclusions form answers to the 
questions: 

• New kinds of threats are best handled with dominant presence, power projection. 
• Successful patterns of cooperation seem to be different alliances or coalitions. 
• Swedish naval units do possess the required methods for fighting new kinds of threats and are 

able to contribute to a maritime security operation. 
 
Key words: maritime security, SwICU, Sweden, EU, NATO, Operation Active Endeavour, new kinds 
of threats, Methods of Combat at Sea and sea power. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Försvarsmaktens nya inriktning mot det ”insatta insatsförsvaret”1 markerar tydligt att 
verksamheten går in i ett nytt skede. Kalla krigets doktriner med strikt defensiva 
försvarskoncept skall vändas till att Försvarsmakten skall användas. Försvarsmakten skall 
vara aktiv vilket innebär att vara på plats i konflikter ute i världen och bidra till den aktuella 
operationens helhet och dess verkan för fred, säkerhet och stabilitet. Efter Berlinmurens fall 
och kalla krigets slut har konflikter och hot markant ändrat karaktär. Vi har i över ett 
decennium bevittnat konflikterna på Balkan, inbördeskrig i Afrika, konflikter för säkrande av 
energitillgångar i mellanöstern och inte minst tilltagande terrorism. 11 september attacken och 
händelserna i Madrid 2003 och senast i London 2005 visar på att terrorismaktiviteterna har 
ökat och tagit oväntade riktningar. Denna utveckling av hot är primärt en polisiär fråga, men 
kräver ofta militära medel för att kunna hanteras, vilket framgår av svenska regeringens 
säkerhetspolitiska deklaration: 
 

Hoten mot vår säkerhet är idag annorlunda och mer komplexa än de traditionellt militära. I det 
nya, vidgade säkerhetsbegreppet inryms även icke-militära hot.2 

 
Idag börjar den svenska utrikespolitiken komma ikapp medlemskapet i EU. Det innebär att 
det finns en tydligare dimension om vad som är europeiskt och därmed också vad som utgör 
svenskt intresseområde, som det tydligt pekas på i den svenska utrikespolitiska debatten: 
 

Sverige har under tio års medlemskap varit med om att utveckla EU till vårt, vid sidan om FN, 
viktigaste forum för att påverka den globala agendan.3 
 
EU har krishanteringsinsatser i Afrika, Mellanöstern, södra Kaukasus och på Balkan. Sverige 
deltar i alla EU-operationer.4 
 

Med intresseområdets dimension menas att om EU:s krishanteringsinsatser symboliserar en 
geografisk sfär av var fronterna går för att hålla kriser utanför EU:s territorium, så innefattar 
det även betydande delar av hav och kommunikationsvägar till sjöss. Idag sker transporter av 
det globaliserade, interkontinentala handelsutbytet närmast uteslutande med sjöfart. Det stora 
antalet fartyg med stora mängder av allehanda gods och varor gör att ett enskilt stycke 
gods/vara blir försvinnande liten i mängden. En container kan vara fylld med vapen, 
ammunition eller annat som kan åstadkomma skada. Det kan bli väldigt allvarliga följder om 
en bomb briserar på ett fartyg i inloppet till Rotterdams hamn, som är Europas största 
import/exporthamn, eller om ett oljefartyg likt en trojansk häst slår ut Sveriges enda 
oljeraffinaderi i Brofjorden på västkusten. Dessa fiktiva beskrivningar kan utan djupare analys 
sorteras som nya typer av hot. De nya hoten förekommer således inte bara på land utan även 
på andra arenor som sjöarenan. Uppsatsen omfattar frågor om maritim säkerhet, i en situation 

                                             
1 “Försvarsbeslutet 2004: ÖB pressad av nya krav” (Ivarsson, U, artikel publicerad i nättidningen Hemvärnet 
2004-03-23: http://www.hemvarnet.mil.se/hemvarnet/index.php?c=news&id=20767). 
2 ”Sveriges säkerhetspolitik” (Artikel publicerad på regeringskansliets hemsida 2006-03-27: 
http://www.regeringen.se/sb/d/1991/a/12436;jsessionid=aB7STL9t_w2g). 
3 ”Regeringens deklaration vid den utrikespolitiska debatten i Riksdagen, onsdagen den 9 februari 2005” 
(Deklaration publicerad på regeringens hemsida 2006-02-01:http://www.regeringen.se/sb/d/3216). 
4 ”Regeringens deklaration vid den utrikespolitiska debatten i Riksdagen, onsdagen den 9 februari 2005” 
(Deklaration publicerad på regeringens hemsida 2006-02-01:http://www.regeringen.se/sb/d/3216). 
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där Försvarsmakten mer än ett decennium efter kalla krigets slut fortfarande söker nya roller 
och uppgifter. Har Sverige fastnat för djupt i det kalla krigets strategier så att marinen inte kan 
användas till annat än rent militära syften? Uppsatsen avser att undersöka hur användbara 
sjöstridskrafter, speciellt internationella korvettstyrkan (IKS), är idag med tanke på att det 
förekommer en ny och annorlunda hotbild samt nya samarbetsmönster. 
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att utifrån ett sjömaktsperspektiv undersöka och diskutera hur 
utvecklingen av de svenska sjöstridskrafterna, särskilt korvettstyrkan, förhåller sig till den 
hotbild och de samarbetsmönster som framträder idag.  
 
Följande frågor ligger till grund för undersökningen: 
 

1) Hur kan nya typer av hot hanteras inom sjöarenan? 
 
2) Vilka nya samarbetsmönster kan urskiljas inom sjöarenan och hur förhåller sig 
Sverige till dessa? 
 
3) I vilken mån är svenska sjöstridskrafter, särskilt korvettstyrkan, användbara i den 
nuvarande hotmiljön och i förhållande till de nya samarbetsmönster som kan urskiljas? 

 

1.3 Avgränsningar 
Uppsatsen behandlar handlingsmönster för sjöstridskrafter uttryckt i generella termer. 
Avsikten är inte att genomföra fördjupande analyser eller sammanställningar om taktik eller 
handlingsregler för hur ett fartyg genomför verksamhet. Uppsatsen tar riktning mot 
internationell kontext och internationella operationer. Uppsatsens fokus är IKS, men enstaka 
kopplingar görs även mot andra sjögående förband. Uppsatsens geografiska 
upptagningsområde kommer endast att omfatta sjöarenan per se intill den möter land. 
Även om maritim säkerhet inte enbart löses till sjöss, så behandlas inte amfibie- land- och 
luftkomponenter, eftersom de inte tas upp inom ram för teorin som används i uppsatsen. 
Avgränsning i upptagningsområdets utbredning är detsamma som EU:s intresseområde för sin 
krisberedskap, vilket motsvarar en cirkel med radie om 6000 km från Bryssel. Framtid avser 
nära nutid, högst tio år, vilket ungefär motsvarar den tid som åtgår för anskaffning av ett nytt 
fartygssystem under normala förhållanden i Sverige.5 Slutligen, enligt svenska myndigheters 
upptagningsområde för begreppet maritim säkerhet, kommer uppsatsen inte att beröra 
kustbevakningen, Sjöfartsverket, Polisen och tull eller andra myndigheter med maritim 
beröring. Det juridiska området kommer inte heller att behandlas.  
 
 
 
 
 

                                             
5 Rydén, L, personligt samtal, FHS, Stockholm, 2006-02-18. 
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1.4 Teori- och metoddiskussion 
Teoridiskussion 
Militärteorier för analys inom uppsatsens områden hittar man inom den sjömilitärteoretiska 
sektorn. Alfred T. Mahan6 och Julian S. Corbett7 har starkt bidragit till den teoribildning som 
studeras8 och tillämpas idag av flertalet militära skolor och försvarsmakter.9 Uppsatsen är 
skriven ur ett sjömaktsperspektiv. Som utgångspunkt för sjömaktsbegreppet används Mahans 
definition om villkor för sjömakt. Med begreppet sjömakt menas stater eller 
samarbetsorganisationer som har sjöstridskrafter och samspelande intressen i övrigt. 
Sjömakt kan i princip betyda två saker: En stat kan vara en sjömakt och en stat (eller annan 
aktör) kan utöva sjömakt. Stater som utövar sjömakt är nästan alltid sjömakter, men det 
betyder inte alltid att sjömakter utövar sjömakt. I frågeställningarna har sjömaktsperspektivet 
haft följande roll: I fråga (-1-) och fråga (-2-) handlar det framför allt om utövandet av 
sjömakt inom sjöarenan. I fråga (-3-) handlar det både om Sverige som sjömakt och om 
Sveriges förmåga att utöva sjömakt.  
 
Mahan ställer upp sex delområden, indelade i fyra grupper. Mahans modell föreskriver ingen 
särskild inbördes balans eller proportion annat än att en sjömakt bör ha något av alla villkor 
uppfyllda till någon del. Den första gruppen, Naturliga villkor, består av: (1) Geografiskt läge, 
närmare menat kust. Staten ifråga skall ha tillgång till kust, som anknyter och ger access till 
kommunikationsvägar till sjöss. (2) Fysisk beskaffenhet, i kusterna skall det finnas hamn/ar, 
som medger hantering av gods, basering av fartyg, så även skydd och försörjning av egna 
örlogsfartyg. (3) Maktområdets utsträckning, statens styrka som genom sina sjöstridskrafter 
och dess kapaciteter kan föra politik i den geografiska utsträckning som den inneboende 
förmågan medger för respektive fartyg och/eller en sammansatt styrka. Med nästa grupp,  
(4) Folkmängd, menas möjligheten till försvar, att staten har en tillräcklig mängd av invånare 
för att kunna försörja styrkor [sjöstridskrafter] och att dessa har en naturlig maritim koppling 
t.ex. genom fiskeri och skeppsbygge. (5) Med Folklynne menas att handel med/via sjöfart är 
av tydlig betydelse för befolkningen och således staten och att det finns ett etablerat 
handelsutbyte med hjälp av sjöfart. Slutligen (6) Regeringens karaktär och dess vilja. 
Statsledningen för en medveten och aktiv politik som tar hänsyn till och befrämjar sjöfarten  
i alla dess områden [maritim politik].10 
 
Teorimässigt kommer undersökningen att kategoriseras i olika typer av handlingsmetoder för 
sjöstridskrafter enligt modellen sjökrigets metoder som Christopher Werner sammanfattat i 
figuren nedan.11 12 De mest tongivande militärteoretikerna bakom modellen är Corbett och 
Mahan. Modellen har sitt tydliga ursprung från krig före andra världskriget, 
men den utgör fortfarande en utgångspunkt för svenska och utländska sjöstridskrafter i dess 
taktikutveckling. Essensen av modellen är att visa på vilka sjökrigsmetoder som blir 

                                             
6 Jablonsky, D (1999), Roots of Strategy, Book 4, Stackpole books, Mechanicsburg, USA. 
7 Jablonsky, D (1999), Roots of Strategy, Book 4, Stackpole books, Mechanicsburg, USA. 
8 Försvarshögskolan, (2004), ”Taktisk fortsättningskurs (KrV B:2 inkl B:10 del 1) MARINEN ChP 04-06”, 
kursbeskrivning, kurskod FBU9I0-KrV B:2 samt Kurskod FBP1R0-KrV B:10 del 1, KVI-U, Stockholm, 2004-
12-01. 
9 Till, G (2006), ”A review of maritime strategy”, föreläsning, Belgiska FHS, Bryssel, 2006-01-03. 
10 Mahan, A T (1899), Sjömaktens inflytande på historien 1660-1783, översättning av L. Åkerhielm, 
Militärlitteratur-Föreningens förlag, Stockholm, sidan 36. 
11 Werner, C (2002), Den blå boken – Marina stridskrafter ur ett militärteoretiskt perspektiv, Försvarshögskolan, 
Stockholm, sidan 46. 
12 Werner, C (2004), ”Mahan och Corbett”, föreläsning, Försvarshögskolan, Stockholm, 2004-09-28. 
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förhärskande för att uppnå herravälde till sjöss (HTS), eller som uttryckt på engelska sea 
control. Herravälde, eller kontroll, är ett önskat tillstånd man strävar mot att uppnå. 
Nämnda principer i citatet nedan är i allt väsentligt gällande även när man förhåller sig till de 
nya hoten. 

 
Sjökrigföring går ut på att tillförsäkra den egna sidan möjligheter att utnyttja havet, vilket görs 
genom att säkra kontrollen till sjöss eller att hindra fienden att säkra den. Dock är inte de 
sistnämnda syftena några självändamål, utan medel att nå mål.13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Modell av sjökrigets metoder.14 
 
Modellen föreskriver ingen exakt regel, som säger att HTS uppnås när alla rutor är uppfyllda, 
eller att man är segrare [uppnådd HTS] då två faktorer ur bestrida påverkar en motståndare, 
eller andra kombinationer. Modellen är snarare ett hjälpmedel att förstå en situation och vilka 
metoder man kan tillämpa för att påverka ett händelseförlopp. I sjökrig är inga förhållanden 
statiska, situationer ändrar sig konstant beroende av vilka resurser som kan bidra till, eller 
påverka, metodernas inbördes förhållande. 
 
Metoddiskussion och tillvägagångssätt 
 

Med begreppet metod avses ett vetenskapligt sätt att närma sig det ämne man skall skriva om och 
hur man ämnar behandla ämnet.15 

 
Kunskapsbildning är den process som leder fram till någon form av kunskap.16 Kunskapssyn 
har med verklighets- och vetbarhetsuppfattning att göra. Verklighetsuppfattningar syftar på 
sättet att uppfatta den verklighet som skall studeras och att det finns en viss given verklighet 
att studera. Vetbarhetsuppfattning är sättet att studera verkligheten på och där empiriska 
studier skall kunna upprepas med jämförbara eller liknande resultat.17 Uppsatsen grundar sig 
på empirisk verklighet, som betraktas ur ett sjömaktsperspektiv. Uppsatsens frågeställningar18 
har formats utifrån syftet: 
 

                                             
13 Chefen för marinen (1987), Taktikreglemente för flottan, TRFL 1987, M7741-315001, Försvarsmakten, 
Stockholm, moment 2:7-9. 
14 Werner, C (2002), Den blå boken – Marina stridskrafter ur ett militärteoretiskt perspektiv, Försvarshögskolan, 
Stockholm, sidan 46. 
15 Ejvegård, R (1996 andra upplagan), Vetenskaplig metod, Studentlitteratur, sidan 29. 
16 Johansson Lindfors, M-B (1993), Att utveckla kunskap, Studentlitteratur, Lund, sidan 9. 
17 Johansson Lindfors, M-B (1993), Att utveckla kunskap, Studentlitteratur, Lund, sidan 10. 
18 Johansson Lindfors, M-B (1993), Att utveckla kunskap, Studentlitteratur, Lund, sidan 15. 
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Syftet med uppsatsen är att utifrån ett sjömaktsperspektiv undersöka och diskutera 
hur utvecklingen av de svenska sjöstridskrafterna, särskilt korvettstyrkan, 
förhåller sig till den hotbild och de samarbetsmönster som framträder idag. 

 
Som syftet antyder kommer uppsatsen att utveckla resonemang för att skapa ny kunskap om 
IKS användbarhet. Det är från utgångspunkten att sätta in befintlig kunskap i en ny verklighet 
som kommer att prägla de slutsatser som kommer att dras. Verklighetsuppfattningen uppfattas 
och byggs utifrån IKS. Vetbarhetsuppfattningen formas utifrån studier om nya hot och 
samarbetsmönster.  
 
Närmast följer beskrivning av använd metod och ämnets behandling. Uppsatsen och det 
empiriska materialet är i stor omfattning beskrivande. Metoden för bearbetning av det 
empiriska underlaget är kvalitativ textanalys, som går ut på att tolka och analysera tidigare 
forskning på området syftande till att sätta in den egna analysen i rådande kunskapsläge.19 
Utifrån förförståelse är författaren medveten om att när verkligheten beskrivs så går det inte 
att bortse ifrån att vara påverkad av erfarenheterna från utbildning och truppslagstillhörighet. 
Det innebär att verkligheten betraktas på ett annat sätt än hur den traditionelle sjöofficeren 
normalt sett gör. Författarens kunskaper och kompetens inom området har förstärkts av 
erfarenheten som Amfibiekårens huvudlärare inom ämnet taktik.20 
 
För att göra information hanterbar är det viktigt att kategorisera, vilket görs med sjökrigets 
metoder. I undersökningskapitlet beskrivs, systematiseras, kategoriseras och kombineras de 
olika begreppen. Det innebär att hitta relevant information som efterhand snävas in mot den 
aktuella frågeställningen.21 Den beskrivning och systematisering som görs av sjökrigsmetoder 
ger en bra plattform att stå på inför uppsatsens analys. Slutsatserna och modellerna hjälper till 
att kategorisera sätten för IKS att förhålla sig till nya hot och samarbetsmönster. Avsikten är 
att bli medveten om den växelverkan som de underliggande begreppen till HTS innebär. 
Det blir en växelverkan mellan den teoretiska HTS modellen och den empiriska 
beskrivningen där analys och slutsatser utmynnar i ny kunskap. Uppsatsen bidrar med 
diskussioner och slutsatser som kan ses som ett försök att närma sig Sveriges roll i 
internationellt maritimt säkerhetsarbete.  
 
För att komma fram till hur IKS förhåller sig till dagens hotbild och hur IKS kan samarbeta  
i olika konstellationer, behöver olika delar beskrivas och tolkas. I huvudsak används en 
deskriptiv metod för att beskriva de områden som studeras i uppsatsen. Nya typer av hot 
beskrivs för att skaffa kunskap om dess karaktär. De nya hoten sammanfattas i termer av 
markanta sjökrigsmetoder för att i analysen diskuteras i termer av hur de ska bemötas och 
bekämpas. Samarbetsmönster och dess grunder beskrivs för att skapa en översiktlig kontext.  
I den analys som görs sökes implikationer på kapaciteter och förmågor som krävs beroende på 
vilken entitet som verkar mot de nya hoten. Här ingår en beskrivning av NATO operation 
Active Endeavour (OAE) som sammanfattas med markanta indikationer på kapaciteter och 
förmågor som är framgångsrika i ett verkligt exempel på bekämpning av nya hot. 
En beskrivning om hur Sverige förhåller sig till bekämpning av de nya hoten görs genom 
komparation. IKS beskrivs och tolkas för att skaffa kunskap om styrkans karaktär. 

                                             
19 Esaiasson, P, Gilljam, M, Oscarsson, H, Wängnerud, L (2003), Metodpraktikan, Nordstedts juridik, 
Stockholm, kapitel 12. 
20 Johansson Lindfors, M-B (1993), Att utveckla kunskap, Studentlitteratur, Lund, sidan 76. 
21 Jacobsen, D I (2002), Vad, hur och varför?, Studentlitteratur, Lund. 
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För att kunna titta framåt görs en återblick på några övergripande markanta drag som påverkat 
utvecklingen och anpassningen av sjöstridskrafterna. För att kunna svara på hur IKS kan 
medverka i bekämpningen av nya hot samt delta i olika konstellationsformer görs jämförelser 
mellan de diskussioner som förs och de slutsatser som dras i fråga 1 och 2. Utifrån den modell 
som de nya hoten bildar, den kontext som framkommer av sjöstridskrafternas 
utvecklingsprocess, upprepade studier inom området och genom andra exempel utgör 
diskussionen ett bidrag till hur principer inom området kan skapas och utvecklas. 
 
Uppsatsen avslutas med en slutdiskussion som är komparativ utifrån de slutsatser som har 
dragits i de tre frågeställningarna samt en utblick som syftar till att föra diskussionen vidare. 
Vad uppsatsen kan bidra med är nyanserade delar av ny kunskap för att i vidare studier 
antingen pröva befintliga teorier eller möjligen bidra till ny teoribildning. För att visa på 
exempel på användning av modellen om sjökrigets metoder ägnas en punkt åt detta i 
uppsatsens avslutande del om förslag till fortsatt forskning. Detta för att modellen och 
metoderna trots allt är centrala i marina sammanhang. 
 
Källkritik 
Datainsamling är hämtad från ett antal böcker, skrifter och Internetkällor. Dessa källor har 
bearbetats i enlighet med kvalitativ textanalys, vilket innebär en (mycket) noggrann och 
medveten inläsning för att försöka hitta en helhet bland begreppen och således täcka 
ämnesområdet. Datainsamlingsmetoden har sina svagheter. I och med att det görs en 
kvalitativ textanalys måste sekundärdata användas. Här uppstår problemet att källorna 
innehåller lite s.k. rådata och att textanalysen görs i utifrån resultat som redan är tolkade, 
alltså data som ursprungligen samlats in för annan undersökning än denna. Det innebär att det 
kan uppstå en bristande överensstämmelse mellan den information som kan användas och det 
man vill använda den till. Författaren anser att de dokument som valts utifrån 
frågeställningarna enskilt har stor trovärdighet och att de passar in i den kontext som 
uppsatsen har. Sekundärdata är ofta skräddarsydd för det ändamål som den ursprungliga 
datainsamlaren hade. Den kurslitteratur som används vid Försvarshögskolan kan vara 
subjektiv i den bemärkelse att enskilda kursansvariga och lärare väljer kurslitteratur utifrån 
egna tolkningar och värderingar om vad som är relevant för respektive utbildningsmoment.  
I vilken utsträckning studiematerialet alltid är det mest neutrala och relevanta gentemot 
Försvarsmaktens vilja och i förlängningen även den avlägsna syn som statsmakten rimligen 
kan ha i frågan har inte heller framgått med någon speciell tydlighet och har inte undersökts.22 
 
Information hämtad från Internet är från organisationers eller branschers egna hemsidor. Det 
man väljer att presentera tjänar förstås sina syften och kan således vara selektiv. Men, det som 
har politisk förankring betraktas som så saklig den kan vara, men det betyder inte alltid att 
hela sanningen redovisas. 
 
Det är många faktorer som påverkar utvecklingen av förband och dess uppträdande. Denna 
uppsats belyser generella förutsättningar snarare än några procedurer. Handlingsregler och 
praktiskt utförande i en försvarsmakt, normalt uttryckt i reglementen, har en stark förankring i 
beprövad erfarenhet, som kanske inte alltid har sitt ursprung vare sig i någon särskild 
militärteori eller kan förklaras av teorier. Detta skulle kunna påverka utfallet av dragna 
slutsatser. De viktigaste anvisningarna återfinns i dokument som är konfidentiella eller 
hemliga, vilket gör att de har utelämnats här. 

                                             
22 Jacobsen, D I (2002), Vad, hur och varför?, Studentlitteratur, Lund, kapitel 7. 
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Uppsatsen beskriver hot från en motståndarsida. För att hitta ett begrepp som beskriver det 
egna perspektivet används här ordet västorienterad. Med det menas inte att motståndaren är 
traditionellt östorienterad, de har egentligen ingen riktning alls. Men, för att hålla isär sidorna 
så är det tydliggjort i och med detta. Ingen information har hämtats som har sitt ursprung och 
källor från motståndarsidan. Det som berör dem är framtaget och dokumenterat av 
västorienterade källor. Motståndaren har sannolikt andra betraktelser, analyser och annan 
begreppsapparat för vad som beskrivs i den här uppsatsen, vilket gör uppsatsen monopolär i 
det avseendet. 
 

1.5 Tidigare studier och forskning 
Det material som finns skrivet om nya hot och händelser berör generella drag och är till 
största del relaterat till markarenan. Det är däremot svårare att hitta material kopplat till marin 
säkerhet som direkt pekar på händelser på sjöarenan, däremot inom ämnet maritim säkerhet 
finns det återigen mycket material. Det är inom området marin säkerhet som uppsatsen avser 
att möjligen kunna bidra med ny kunskap. 
 
Någon forskning som exakt prövar IKS mot nya hot har inte hittats. Under studier har en 
sammanställning kommit att läsas om marina möjligheter i ett internationellt sammanhang, 
framställt av HKV GRO M. Den tar upp ett antal beskrivningar om hur marina enheter kan 
bidra till EU ledda gemensamma operationer. Skriften belyser i huvudsak en rad funktioner 
och kapaciteter kopplat till bl.a. Helsinki Headline goal för att möta olika hot. I skriften 
återfinns dock inte en konkret analys eller beskrivning som visar på erfarenheter från 
fallstudier eller kopplingar till militärteoretiska utgångspunkter.23 Örlogskapten Axel Oweling 
skriver i sin C-uppsats om sjökrigsmetoder förr och nu. Han gör en fallstudie om 
Falklandskriget med hjälp av Corbetts sjökrigsmetoder. Det är visserligen ett krig i modern 
tid, men representerar inte nya hot, vilket Oweling gör en avgränsning om. Vidare prövar han 
inte alla vedertagna sjökrigsmetoder. Han når inte fram till det område som behandlas i denna 
uppsats, men bedömningsvis kan Owelings uppsats väl utgöra en förstudie av förståelse om 
teorier och tillämpning av sjökrigsmetoder inför denna uppsats.24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                             
23 Försvarsmakten (2004), ”Marina möjligheter i ett internationellt sammanhang”, HKV, GRO M, HKV 
beteckning 01800:68532, Stockholm. 
24 Oweling, A (2005), ”Sjökrigsmetoder förr och nu”, C-uppsats, FHS, KVI, FHS beteckning 19100:2053, 
Stockholm. 
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2. Undersökning  
Kapitlet utgår från uppsatsen tre frågeställningar, som bearbetas var och en för sig.  
Varje delfråga inleds med en empirisk del som är beskrivande utifrån den kvalitativa 
textanalysen, för att sedan gå över i analys och slutsatser.  
 
Amiralen inleder 
Svenska marinen tar avstamp inför framtiden utifrån de resurser man har idag. Marinen är 
idag helt och hållet specialiserad för invasionsförsvar med kustnära anknytning. Denna 
specialisering tar man som en styrka och fördel mot framtida hot som riktas mot den fria 
navigeringen till sjöss, sannolikt utfört av terrorister. Man anpassar dagens koncept för att 
kunna vara än mer effektiv mot asymmetriska hot, skyddande av kommunikationsleder till 
sjöss, handel och den territoriella integriteten. Den territoriella sfären vidgas till att omfatta 
även Medelhavet, som liknande innanhav som Östersjön. När man rör sig i dessa trängre 
vatten, nära territorium och kustnära blir kopplingen till begreppet maritim säkerhet mer 
påtaglig. Den maritima säkerheten möter nya utmaningar i skärningarna av övergången 
mellan territorialgränser och fritt hav, då internationell maritim verksamhet rör sig över alla 
dessa gränser. Oavsett närmare definitioner av maritima säkerhetsbegrepp så kommer 
framtidens säkerhet i den maritima arenan att kräva samarbete och koordinering mellan 
nationer.25 
 

2.1 Nya typer av hot 
Delkapitlet redogör för undersökning, analys och slutsatser för att svara på den första 
delfrågan: Hur kan nya typer av hot hanteras inom sjöarenan?  
 

Sjökrig handlar mycket om… möjligheter att transportera respektive hindra fienden att 
transportera något över havet.26 

 
Krig till sjöss 
Efter kalla kriget har nya krig och hot utvecklats. Dessa har främst varit tydliga på land, och 
således är dessa också mest beskrivna. Det betyder inte att hoten på sjöarenan är mindre 
allvarliga, mer begränsade eller mindre varaktiga. Som historisk maxim har sjökrig ytterst 
handlat om att säkra kommunikationslederna till sjöss27. Om de nya hoten kan relateras till 
nämnd maxim eller inte, påverkar dock inte just den grundläggande faktorn, att haven inte 
utgör något annat än möjligheter att kunna utnyttjas som kommunikationsvägar. Även om det 
finns territoriella gränser, så går det inte att besätta havsområden.28 De nya hoten och krigen, 
som har tydlig landkaraktär, har kommit att få en begränsad, men ändå inte en försumbar del 
till sjöss. 
 

                                             
25 Eriksson, J (2005), “Modern Navies: A force for good - Senior officers from 25 of world’s navies offer their 
personal perspective on the contribution that naval forces can make peace, security and civil relief in the 21st 
century”, artikel i Jane’s NAVY International, volume 110, number 3, april 2005, sidan 22. 
26 Rekkedal, N M (2004 tredje reviderade upplagan), Modern krigskonst, Militärmakt i förändring, 
Försvarshögskolan, Stockholm, sidan 284. 
27 Chefen för marinen (1987), Taktikreglemente för flottan, TRFL 1987, M7741-315001, Försvarsmakten, 
Stockholm, moment 2:7. 
28 Chefen för marinen (1987), Taktikreglemente för flottan, TRFL 1987, M7741-315001, Försvarsmakten, 
Stockholm, moment 2:1-2. 
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Efter andra världskriget upplevdes det allmänna hotet till sjöss vara pirater. Piraterna var 
enskilda organisationer som enbart var ute efter att sko sig själva så anonymt och spårlöst som 
möjligt. De senare hoten med terrorism visar en omvänd situation. Det finns ingen konkret 
egen materiell eller ekonomisk vinning i deras aktioner, det handlar mest om ideologiska 
budskap. Terroristernas attacker levereras mot mål som skapar spektakulär effekt och en så 
bred medial uppmärksamhet som möjligt, eller åtminstone får den berörda staten en markant 
markering emot sig.29 
 
En jämförelse mellan pirater och sjögående terrorister är att pirater även i fortsättningen 
kommer att uppträda land- och kustnära. Terrorister väljer i allt större grad tid, plats, mål och 
metod för att utföra sina attacker och behöver inte den konkreta kopplingen till land.30 
Visserligen är terroristhotets omfattning begränsat, men för det aktuella målet så är det ett 
allvarligt problem. Inte minst då effekterna för det utsatta målet ofta är närmast förödande och 
utslagsgivande.  
 
Omvänt, en ensidig maritim strategi är meningslös om inte den kopplas till nationella mål och 
behov, och återigen, med maritim menat i det breda perspektivet. Men vad gör marina 
stridskrafter när man anser sig ha HTS i termer av krig31, alltså, det finns ingen motståndare 
att föra krig mot. Samtidigt pågår annan illegal verksamhet av varierande grad, 
okonventionella konflikter som gränsdispyter, etniska och religiösa konflikter samt 
terrorism.32 I vilken utsträckning marina stridskrafter, eller andra medel, används i denna 
gråzon är upp till respektive stat att bestämma. Beroende på statens val kommer det mycket 
tydligt att ge implikationer och dimensionera utformningen av stridskrafter. Detta exempel är 
inte minst tydligt i Sverige. 
 
Maritim säkerhet 
Det är inte helt tydligt med vilka medel man löser maritim säkerhet. FN är noga med 
distinktionen att det inte handlar om enbart fred eller enbart säkerhet, utan både och.33  
Detta med anledning av det maritima områdets utsträckning som förutom de fria haven har 
sina slut och angränsningar mot stater och deras respektive territorialvatten. Det är en sak att 
skapa allmänna regler för internationellt vatten och en annan hur respektive stat formulerar sin 
nationella agenda för den maritima säkerheten. Här uppstår uppenbarligen ett 
samordningsproblem mellan stater då FN inte vill påverka staters suveränitet och nationella 
lagar för säkerhet, samtidigt som man inser att någon form av gemensam grundnivå borde 
finnas. En tydligare konceptualisering av maritim säkerhet började ske först drygt ett 

                                             
29 “Terrorism – Is the new enemy at sea” (Kubiak, K, artikel publicerad i U.S. Naval Institute magazine 
Proceedings December 2003 Vol. 129/12/1,210, sidan 68, hemsida 2006-01-26: 
http://www.usni.org/Proceedings/pro2003toc.htm#dec). 
30 “Terrorism – Is the new enemy at sea” (Kubiak, K, artikel publicerad i U.S. Naval Institute magazine 
Proceedings December 2003 Vol. 129/12/1,210, sidan 68, hemsida 2006-01-26: 
http://www.usni.org/Proceedings/pro2003toc.htm#dec). 
31 Till, G (1994), “Maritime strategy and the twenty-first century”, artikel i Journal of strategic studies, vol 17, 
sidan 186. 
32 “Maritime strategy in the post cold war era” (Tan, W N, artikel publicerad i nättidningen Journal of the 
Singapore Armed Forces, Journal V 26 N1, jan-mar 2000, sidan 6,hemsida 2006-01-27: 
http://www.mindef.gov.sg/SAFTI/pointer/back/journals/2000/Vol26_1/6.htm). 
33 Jakobsson, M (2003), “Maritime Security: an Individual or a Collective Responsibility?”, essä i Nordic 
Cosmopolitanism: Essays in International Law, Haag, sidan 391. 
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decennium tillbaka34. Idag har även begreppet maritim säkerhet blivit något av ett modeord 
efter 11 september attacken. USA’s snabba reaktionen på attacken med att förklara krig mot 
terrorismen gör att även begreppet krig får sin tydliga koppling till maritim säkerhet. Mer om 
detta längre fram. 
 
Något mer om samordning, FN har ingen enhet som bevakar den maritima säkerheten. 
Däremot genom United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) och 
framtagandet av Law of the Sea35, har man att åstadkommit gemensamma regler, som 
respektive stat ratificerar. Meningen är att ratificerande stater skapar tillämpningar av detta på 
nationell bas. Om alla stater i teorin hade effektiva handlingsplaner, så skulle det inte medges 
något territorium att utgå från för den illegala verksamheten utan att riskera ertappande, följt 
av någon form av rättslig process. Verkligheten är dock inte idealisk. Fortfarande har 29 av 
ursprungliga 159 stater, som deltagit vid förhandlingarna inte ratificerat Law of the Sea36. 
Av de stater som har ratificerat detta har de nationella handlingsprogrammen utvecklats olika, 
allt från det rent juridiska området till med vilka medel man bevakar detta. 
 
Nya hot 
I de krig och hot vi upplever idag kretsar det närmast uteslutande om begrepp som Fourth 
Generation War (4GW), Revolution in Military Affairs (RMA), Military Operations Other 
Than War (MOOTW), soft power, maritime security, maritime safety, asymmetrisk krigföring 
och så vidare. En av de minsta gemensamma nämnarna för dessa är att det inte handlar om 
regelrätt krig och slag i klassisk bemärkelse mellan nationalstater. Det handlar snarare just om 
militära operationer andra än krig. Verksamheter där uppgifter löses med militära medel för 
att nå varierade syften. Vad alla dessa benämningar står för i sig med sina definitioner är inte 
av intresse för uppsatsen, däremot den sistnämnda allmänna karaktären d.v.s. att militära 
medel används. I uppsatsen kommer alla dessa former av hot att benämnas som nya hot. 
 
Inom det maritima området är kopplingar mellan begrepp sammanflätade och det är svårt att 
uttyda en stringent skiljelinje. Marie Jakobsson har i sin artikel om maritim säkerhet37 
sammanställt vad som tycks vara allmänt accepterat som ingående delar av Maritime security, 
nämligen: 

• Kriminella handlingar som: 
o Pirateri/sjöröveri 
o Väpnat rån 
o Trafficking 
o Illegal migration 
o Droghandel 
o Smuggling 
o Illegalt fiske 
o Miljöförstöring 
o Illegal etersändning 
o Terrorism 

 

                                             
34 Jakobsson, M (2003), “Maritime Security: an Individual or a Collective Responsibility?”, essä i Nordic 
Cosmopolitanism: Essays in International Law, Haag, sidan 391-392. 
35 Law of the Sea – Havsrättskonventionen [av författaren uppfattad vedertagen översättning]. 
36 ”Förenta nationerna” (Fakta pulicerad på hemsida 2006-01-26: 
http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/status.htm). 
37 Jakobsson, M (2003), “Maritime Security: an Individual or a Collective Responsibility?”, essä i Nordic 
Cosmopolitanism: Essays in International Law, Haag, sidan 395. 
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Inget av ovanstående punkter är traditionella militära hot, eller uppgifter för militär att 
hantera, i vart fall inte från svensk utgångspunkt. Däremot, utan djupare analys kan man 
konstatera att andra stater och deras marina styrkor har ett annat konstitutionellt läge. 
Stater med kolonialhistoria har en väl inarbetad tradition av att hantera mångfacetterade 
uppgifter då örlogsfartyg ibland var det enda medlet som representerade statens makt vid 
fjärran platser. Oavsett konfliktens eller problemets art var man tvungen att agera. Det har lett 
till att förutsättningarna för att idag hantera en maritim operation med internationellt 
sammansatt sjöstyrka, har sina utmaningar med att identifiera vem som får och kan göra vad i 
olika uppgifter, så att rätt resurser allokeras rätt uppgift. 
 
4GW och MOOTW är dagsaktuella samlingsbegrepp för de flesta krig som uppstått efter kalla 
krigets slut. Dessa krig finns det ingen entydig och klar definition för. Omfattande utredningar 
och artiklar hanterar begreppet, med sina speciella vinklingar. Det rör sig om inbördeskrig i 
sönderfallande stater eller statskupper, inom detta av varierande ideologisk art. Det kan röra 
sig om etniska konflikter, ingrepp mot mänskliga rättigheter eller kamp om naturtillgångar. 
Dessa har ibland lett till olika typer av fredsbefrämjande, fredsskapande och 
fredsframtvingande operationer av FN eller allianser och koalitioner. Vidare kategoriseras 
pirateri/sjöröveri, smuggling och människohandel till detta. Och, slutligen har även terrorism 
kommit att grupperas till denna kategori. 
 
Omvänt kan sägas att en gemensam faktor för dessa är att det inte är en fråga om rent krig, 
en öppen och total militär konflikt mellan de berörda parterna. Karaktären är snarare ofta 
begränsad för att nå sina syften med begränsade resurser. Den teknologiska nivån är inte 
heller jämförelsevis särskilt hög. Den tydligaste drivkraften tycks vara övertygelse och 
motivation som används för att påverka en motståndare.38 Till denna kategori kan andra 
begrepp anknytas som gerillakrigföring och asymmetrisk krigföring. Som sagt, var exakt man 
drar gränsen är svårt, men det kommer inte ha större betydelse för fortsättningen i 
uppsatsen.39 
 
Några kännetecknande drag med marina offensiva inslag i dessa typer av konflikter är 
sällsynta. Utan att belysa samtliga konflikter efter kalla krigets slut kan följande generella 
sammanfattningar göras: (1) Konflikterna har sökt maktpositioner och projicering över 
territorium och folk. Det är alltså på land, i markarenan, de yttersta avgörandena sker. (2) 
Sjöarenans betydelse har i enstaka fall varit att kunna nå ett gynnsamt läge för fortsättning och 
avgörande på mark. (3) Vidare har sjöarenan haft viss betydelse för försörjning av någon part. 
 
Som exempel kan listas de FN operationer som pågår i Europa och angränsande områden40. 
Dessa är särskilt intressanta då Sverige anger att man i första hand vill bidra med styrkor för 
internationella operationer i FN regi: 
 
 
 
 
 

                                             
38 Kaldor, M (1999), Nya och gamla krig, Göteborg, kapitel 2, 4. 
39 Försvarsmakten (2005), Doktrin för marina operationer 2005, M7740-774021, Högkvarteret, Stockholm, 
sidan 25-26. 
40 ”FN operationer” (Fakta publicerad på hemsida 2006-01-17: http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/index.asp). 
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Europa: UNFICYP (Cypern) 
  UNOMIG (Georgien) 
  UNMIK (Kosovo) 
Mellanöstern: UNDOF (Golanhöjderna) 
  UNIFIL (Libanon) 
  UNTSO (Mellanöstern) 
Afrika:  UNMIS (Sudan) 
  ONUB (Burundi) 
  UNOCI (Elfenbenskusten) 
  UNMIL (Liberia) 
  MONUC (Kongo) 
  UNMEE (Etiopien och Eritrea) 
  MINURSO (Väst Sahara) 

 
Dessa exempel har visat på passiv verksamhet på sjöarenan med tonvikt på logistik som 
dessutom sällan, eller aldrig, haft någon offensiv komponent som skydd. Ingen av dessa 
operationer har entydigt syftat till maritim säkerhet. Den maritima dimensionen har 
representerats av olika former av handel och utnyttjande som försörjningsled. Denna 
försörjning är relativt enkel att förutse, dels genom de geografiska förutsättningarna och dels 
vilken maritim historik som funnits innan konfliktens utbrott. Går det inte att koppla marina 
enheter till en situation eller konfliktens parter betyder inte det per automatik ett totalt 
uteslutande av den marina dimensionen. En tredje part kan se sina möjligheter att påverka 
utfallet av konflikten. Denna tredje part behöver inte vara en stat utan kan väl vara privata 
intressen med ekonomiska förtecken. Vapen och ammunition tycks vara ett aldrig sinande 
affärsområde som i de flesta konflikter tycks hitta sina vägar att nå fram, eller med andra ord 
smuggling. 
 
Var möts framtidens hot? 
Framtidens hot möts bortom eget territorium, inte vid egna hamnar eller gränser. Det kan 
innebära att hoten emanerar från bergen i Afghanistan eller i Medelhavet. Det kräver en 
expeditionär kapacitet att kunna projicera stabilitet genom många, små operationer samtidigt 
över en lång tidsperiod. Härtill krävs uthållighet, nära som långt borta från eget territorium. 
Dessutom med förmågan att snabbt kunna växla från krig till fredsbevarande uppdrag inom 
samma expedition. En anmärkningsvärd iakttagelse märks i övergången från NATO: s och 
flera andra staters försvarsretorik, som förr syftade till krigsavhållande, till numera ändrat 
fokus till att användas. Det kan jämföras med Sveriges övergång från invasionsförsvar till 
”insatt insatsförsvar”. Beroende på omfattningen av den nya inriktningen kan man fråga sig 
var gränsen går för just begreppet expeditionär?41 
 
Exempel på incidenter till sjöss 
Om man tittar närmare på offensiva inslag på sjöarenan med kopplingen terrorism och 
krigföring märks följande: Denna typ av krigföring, eller enstaka insatser såsom det yttrat sig 
som, är avsevärt mycket svårare att förutse. Dessa kommer helt oannonserat och från en 
situation där man inte kan knyta händelsen till någon annan pågående konflikt. Konflikten, 
eller attacken, kan just vara den enstaka händelsen i sig. Likaledes är attackerna riktade mot 
mål som inte direkt alltid är engagerade i någon operation. Hastigt betraktat och enkelt 

                                             
41 “The alliance military transformation building the weapons to fit the fight” (Kujat, H, föreläsning i Bryssel 
2005-05-24, publicerad på New defence agenda’s international conference hemsida 2006-01-16: 
http://www.forum-europe.com/publication/KeynoteSpeech_GeneralKujat.pdf). 
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uttryckt har målen råkat vara på fel plats vid fel tillfälle. Ett par händelser är: USS Cole, 
Jemen, 200042 och tankfartyget Limburg, Jemen, 2002.43 
 
Den minsta gemensamma nämnaren för dessa är att insatsens mål har varit att leverera ett 
budskap riktat mot en annan plats och nivå än vad det utsatta målet i sig representerar i den 
aktuella situationen. Man vill försöka påverka beslutsfattare, direkt eller indirekt. En viktig 
observation i detta är förskjutningen från tidigare krig med staters organiserade militära 
styrkor stridandes mot varandra, till att undvika traditionella stridssituationer och istället 
påverka politiska, sociala och ekonomiska faktorer44.  
 
Om det inte är deklarerat någon form av konflikt, kan en aspekt vara upprätthållande av ship- 
eller force protection, eller fritt översatt [det egna] fartygets/styrkans egenskydd. I krig strävar 
örlogsfartyg att behålla distans mellan sig och motparten då bekämpningssystem medger 
långa verkansavstånd. Även om man aldrig har försummat fartygens egenskydd, så har 
metoden fått ny fokus i och med nya hot. Ett bredare spektra av de system man förfogar över 
på det egna fartyget inberäknas till fartygens egenskydd och defensiva förmågor, så att ingen 
kan påverka fartyget med direkta eller indirekta medel. Särskilt känsligt område är mycket 
korta stridsavstånd. Detta ger en graderad dimension på den utsträckning av avgörande som 
man vill kunna uppnå när hotet väl är identifierat. Än mer detaljerat, det kan även handla om 
att tillse att de plattformar, som finns i presumtivt riskabla områden, har en robust 
andraslagsförmåga, menat en reaktiv kapacitet av att snabbt och resolut besvara och slå 
tillbaka mot en redan utförd attack av motståndaren. Som i alla insatser finns graden av 
verkan som en relativ faktor med i bilden, alltså proportionalitet. Balansen mellan att bli 
skadad och utsättas för ett avgörande med fullständig utslagning är en fråga om medvetenhet 
om den egna förmågan.45 
 
Nya hot som 4GW eller MOOTW är en realitet, representerat som krig till sjöss. Parter i 
konflikter använder sig av små och dolda resurser för att nå sina syften, antingen att stödja 
konflikten i land med försörjning eller att utgöra ett begränsat och oförutsägbart hot mot en 
tredje part eller i ett indirekt syfte. En sådan fortsatt utveckling av situationen skulle allvarligt 
hota Good Order at Sea46 47 med kontrollrelaterade följder som kan liknas med luftfartens.48 
Aspekten av att vara expeditionär mot nya hot går inte att ses som ett enskilt företag. 
Det handlar om att etablera kontroll för att med rimlig säkerhet kunna hantera en situation. 
En indikation om den relativa mängden fartyg som kan krävas för att utföra just kontroll, 
skulle kunna vara visionen om 1000 Ship Navy, som motiveras av chefen för USA:s marina 
operationer: 
 

                                             
42 ”USS Cole” (Fakta publicerad på hemsida 2006-02-28: http://en.wikipedia.org/wiki/USS_Cole_bombing). 
43 ”Limburg” (Fakta publicerad på hemsida 2006-02-28: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Limburg_tanker_bombing). 
44 “The evolution of war: The fourth generation” (Hammes, T, artikel i Marine Corps Gazette, September 1994, 
publicerad på hemsida 2006-01-27: http://www.d-n-i.net/fcs/hammes.htm). 
45 Brown, N (2005), “Sails of the unexpected – UK trains for asymmetric threat”, artikel I Jane’s NAVY 
International, volume 110, Issue 10, December 2005. 
46 Good Order at Sea – Anges som begrepp relaterat till bl.a. innocent passage i artikel 19 i UNCLOS, som i sin 
vidare mening bygger på rätten till just fri manöver i den utsträckning man enbart har fredliga syften, men också 
att man inte bedriver illegal verksamhet i övrigt till sjöss. United Nations (1997), The law of the sea, United 
Nations Convention on the Law of the Sea, New York. 
47 Till, G (2004), Seapower – A Guide for the Twenty-First Century, London, sidan 310-350. 
48 Till, G (2006), ”Good order at sea”, föreläsning, Belgiska FHS, Bryssel, 2006-01-06. 
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Policing the maritime commons will require substantially more capability than the United States 
or any individual nation can deliver. It will take a combination of national, international, and 
private-industry cooperation to provide the platforms, people, and protocols necessary to secure 
the seas against the transnational threat [terrorism].49 

 
Analys och slutsatser 
Maritim säkerhet är inte direkt en militär uppgift, men trots det finns det kopplingar mellan 
nya hot, krig och terrorism. Följden av 11 september attacken blev att USA formellt 
förklarade krig mot terrorismen. NATO:s verkställande av bl.a. OAE, med stöd av artikel 5, 
är krig mot terrorism och ökad säkerhet. Alltså har terrorism inom maritim säkerhet kopplats 
till begreppet krig. Svenska Försvarsmaktens uppgifter är inte primärt maritim säkerhet, utan 
relaterade till kris och krig med traditionella militära uppgifter. Men likväl i internationella 
uppdrag kan uppgifter inom det maritima säkerhetsområdet mycket väl komma att lösas. 
En parallelljämförelse skulle kunna vara de uppgifter som svenska markförband idag löser på 
Balkan, som i allt väsentlig omfattning är polisiära, men sorteras även inom nya hot. 
 
De nya hoten uppträder gränslöst. De kan uppstå, eller projicera sin verkan såväl nära som 
långt borta från eget territorium. Långt borta kan även innebära en annan stats territorium. 
För att se helt obegränsat till vilka krav det ställer på egna marina kapaciteter går det att dra 
följande slutsatser: 

• Insatser långt borta kan innebära förflyttningar över oceanerna, vilket ställer vissa 
grundkrav på ett fartygs storlek, och som här räcker att betecknas som stort. 

• Att uppträda långt borta ställer krav på uthållighet. Det finns ett tydligt samband med 
avståndet till bas och fartygets inneboende förmåga att verka över tiden, bland annat 
sett till kapacitet att medföra drivmedel, ammunition, förnödenheter. Det finns 
övergripande två sätt att hantera uthållighet, beskrivet som ytterligheter: 

o Stora fartyg med relativt sett god förmåga till medförande av logistik så att 
tidsperioder mellan uppfyllning kan bli långa. Ett idealvärde av autonomi 
skulle kunna vara att gå från hemmahamn till operationsområde, lösa uppgifter 
över en tidsperiod och därefter dessutom gå tillbaka till hemmahamn utan att 
behöva komplettera något. 

o Det andra sättet relateras till underhållsresurser. Om uppgifter löses nära 
hemmahamn blir det naturligt att med jämna mellanrum gå till hamn för 
uppfyllnad. Ett operationsområde längre bort kan kompletteras med 
logistikkoncept med baser utmed vägen eller i anslutning till 
operationsområdet, alternativt ett rörligt logistikkoncept. 

 
Uppträdande på fritt hav eller i anslutning till andra staters territorium ställer krav på 
samordning. Inte minst om de angränsande staterna har samma intresse och avsikt att verka 
mot samma mål. I trånga vatten blir denna fråga central då staters suveränitet är en viktig 
faktor att ta hänsyn till. Om stater går samman i en koalition eller allians mot samma hot blir 
samordning en naturlig del, men som funktion återfinns samordning som en gemensam 
nämnare, oberoende av hur man uppträder.  
Omvänt, vid bristfällig eller utebliven samordning, kan delar eller områden uppstå där man 
inte kan påverka ett hot. Det ger motståndaren frister eller rent av möjligheten att komma 
undan bekämpning, vilket på ett passivt sätt blir en fördel för den som hotar. Detta problem 
kunde ha varit mindre om fler stater hade ratificerat UNCLOS, som innebär att den allmänna 
                                             
49 “Vision for a 21st Century Navy” (Mullen, M, artikel i internetforum Military.com, 2006-01-17, publicerad på 
hemsida 2006-02-01: http://www.military.com/forums/0,15240,85574,00.html). 
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kontrollen till sjöss ökar och minimerar just dessa områden att kunna gömma sig i. Ett annat 
exempel på oreglerat område för samordning är EU. Det finns inget gemensamt fördrag som 
samordnar sjöterritorium. Europas staters kuster ligger relativt tätt intill varandra vilket 
medför att inre rörelser i staternas territorialvatten lätt blir problematisk och svår att 
kontrollera. Slutsats och sammanfattning blir följande nyckelord: Samordning och samverkan. 

 
Kan samordningen vara avklarad innan hoten uppstår och handlingsregler utarbetade har tid 
vunnits för att snabbare och effektivare bekämpa uppkomsten av hot. Koalitioner och allianser 
kan ha en fördel då motsvarande frågor är avklarade tidigt eller rent av innan en operation. 
 
De nya hoten med terrorism har en tydlig strävan att nå medial utbredning. Verkan mot mål 
som ger en spektakulär effekt är närmast ett mål i sig. På sjöarenan kan detta förhållande 
knyta an till viktiga kommunikationsleder och särskilt känsliga objekt eller hamnar. En 
slutsats av det kan vara att knyta ett skydd närmre till just leder och platser. Skyddet syftar till 
att möta ankommande hot och begränsa möjligheterna till verkan. 
 
De exempel på hot som fullföljts med verkan är få. Det har varit enskilda attacker som 
dessutom till synes varit av sporadisk och slumpartad karaktär i tiden. Ställt i relation till de 
ytor som kust, sjö och hav utgör, är det i utgångsläget svårt för en båt eller ett fartyg att 
upptäcka hot och förutse hotets avsikter. Denna nackdel ställer stora krav på förmågan till 
upptäckt vid utlöpande, men den förmågan är inte direkt kopplad till den tidigare analysen om 
fartygens storlek, utan snarare till antalet fartyg. Om man inte kan peka ut en exakt plats där 
man rimligt säkert vet varifrån ett hot kan utlöpa, måste man ha flera fartyg som täcker större 
ytor. Utifrån respektive fartygs sensorförmåga uppstår ett relativt förhållande man måste 
förhålla sig till mellan områdets utbredning och antalet fartyg. 
 
Efter upptäckt och identifiering av hot kan det fullföljas med ingripande. Här uppstår en 
duellsituation. Utgången av duellen beror förstås helt och hållet på vem som upptäcker vem 
först, reaktionsförmågan samt den tekniska kapaciteten från beslut till verkan. Denna faktor 
försvåras för de egna om krav på identifiering och andra kriterier för insats är av 
tidsfördröjande karaktär, och i värsta fall om insatsmandatet endast sträcker sig till att besvara 
eld vid beskjutning. Om ”värsta” fallet råder bör man av den anledningen ha redundans i 
verkan, företrädesvis flera egna fartyg inom samma insatsområde för att från tillräckligt 
många positioner kunna avge moteld. En slutsats av detta kan vara att öka förutsättningarna 
för att nå ett avgörande mot hot är att fartyg inte bör uppträda enskilt utan det bör ske i 
sammansatta grupper. 
 
Förutom att verka mot hot på avstånd, försök till avgörande genom anfall, kan hoten 
överraska och genomföra rammning eller placera sprängmedel direkt mot eller på eget fartyg. 
För att hot inte ska kunna komma så nära inpå och skada eget fartyg så krävs speciella medel 
för att upptäcka hot och verka mot det. Det finns inget system idag som ger absolut garanti för 
att hindra sådana uppkommande hot. Däremot kan fartygets storlek spela en viss roll genom 
att reducera den relativa effekten, menat att ju större fartyg desto större skada måste 
åstadkommas för utslagning. Metodmässigt är det en fråga om force protection, som en egen 
metod. 
 
De nya hoten uppträder enskilt som plattform. Det gör att de i en relativ jämförelse är 
underlägsna vilken militär enhet man i princip möter. Däremot kan deras avsikter väl vara 
dolda eller omgärdade av olika döljande och vilseledande aktioner, vilket gör att hotet 
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upptäcks sent eller inte alls förrän de levererat verkan. Målvalen är utvalda för att skapa 
uppmärksamhet. Vad effekten i själva målet egentligen blir är något underordnat, så det rör 
sig om enstaka attack mot enstaka mål, militärt eller civilt. Sammanfattande tolkningar dras 
följande slutsatser i termer av sjökrigets metoder: De nya hotens mest markanta drag 
representeras av följande metoder: 

• Fleet in being. 
• Skenmanöver eller raidföretag. 
• Anfall mot handelssjöfart. 
• Mindre motanfall. 

 
Sättet att effektivt bekämpa de nya hoten är att ha HTS, eller snarast möjligt upprätta det. 
För framgång för den egna sidan kan följande sjökrigsmetoder bli effektiva och avgörande 
mot nya hot i sjöarenan: 

• Power projection. 
• Försvar av handelssjöfart. 
• Invasionsförsvar (i begränsad omfattning menat hindrande av hotets möjlighet att nå land). 
• Behärska choke point. 
• Observera hamn. 

Och över tiden beredskap att genomföra: Avgörande slag. 
 

2.2 Nya samarbetsmönster 
Delkapitlet redogör för undersökning, analys och slutsatser för att svara på den andra 
delfrågan: Vilka nya samarbetsmönster kan urskiljas inom sjöarenan och hur förhåller sig 
Sverige till dessa? 
 
Samarbetsmönster 
Med samarbetsmönster menas vilka organisationer som agerar och verkar mot nya hot. 
Uppsatsen kommer ur ett sjömaktsperspektiv att beröra följande stater och organisationer: 
Sverige, EU och NATO. Den geografiska utsträckningen är som angivet i inledningsstycket 
avgränsningar d.v.s. utgångspunkt från Bryssel, en cirkel med radien 6000 km. 
 
Var går gränsen för självförsvar? 
FN stadga, artikel 51, uttrycker klart rätten till självförsvar mot en aggressor.50 Men var exakt 
kan man börja försvara sig? Ett sätt att uttrycka en förflyttning av gränsen kan vara av just FN 
sanktionerade fredsframtvingande operationer. Dessa har i och för sig oftast genomförts med 
humanitära förtecken, men med viss uttalad rädsla för att konflikter ska sprida sig och i 
förlängningen utgöra hot mot egna [försvarande] länder. I och med de nya hoten med 
terrorism har begrepp som föregripande anfall fått sin betydelse, menat att man identifierar ett 
hot som presumtivt kan skada [försvararens] land. Det skulle vara tillräckligt för att slå mot, 
även om det är mot icke-statliga mål i länder som officiellt inte känner sig vid de utpekade 
terroristerna.51 Kan det vara så att det sker en glidning från att man först måste vänta på ett 
tydligt anfall, aktiv åtgärd från en aggressor, till att söka efter hot och slå till varefter de 

                                             
50 ”FN stadga” (Fakta publicerad på hemsida 2006-02-27: 
http://untreaty.un.org/cod/repertory/art51/english/rep_supp2_vol2-art51_e.pdf). 
51 “NATO and the use of force - 165 PC 04 E rev. 1” (Koenders, B, föredragning vid NATO parliamentary 
assembly, Bryssel, 2004, publicerad på hemsida 2006-01-16: www.nato-pa.int). 
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upptäcks? En konkret karaktärskoppling till samtida operationer kan vara koalitionens anfall i 
Afghanistan. 
 
EU 
EU saknar en gemensam sjöstyrka. Inte ens genom bidragande medlemsländer finns idag en 
stående sammansatt styrka för försvar av något slag. Detta beror sannolikt på att 
säkerhetsfrågor i unionen är relativt nya och man har helt enkelt inte kommit dit i den 
processen. Att majoriteten av unionens medlemsländer även är NATO medlemmar kan ha en 
dämpande effekt på utveckling av andra säkerhetslösningar, vilket bl.a. Berlin plus-avtalet är 
ett uttryck för. Avtalet innebär ett samutnyttjande av NATO:s resurser då EU begär så. En 
tolkning och förklaring till avsaknad av gemensam EU sjöstyrka kan vara att EU varit 
introvert i sin syn om kommunikationsvägar. Det rör sig närmast ensidigt om att trafiken ska 
fungera centralt inom unionen via lands- och järnväg.52 53 Skillnaden kanske består av 
betraktelsen att sjöfartstrafik går till och från enskilda stater, oftast ut till fritt hav. Därav har 
det inte funnits behov av samordning av trader. De nya hoten tvingar dock unionen att blicka 
utanför sina gränser, som består av övervägande del av hav. Här finns ett område att utveckla, 
där man kan ifrågasätta om det räcker att påkalla samverkan mellan medlemsländernas olika 
myndigheter. Ett behov av en tydligare indelad stående organisation som bekämpar hot tycks 
behövas, och då med inslag av militära komponenter. 
 
Är den maritima säkerheten Europas Akilleshäl?54 
Så lyder rubriken på den konferens som New Defence Agenda anordnade oktober 2004 i 
Bryssel. Av konferensens omfattning och det allmänna innehållet är det tydligt att maritim 
säkerhet i stor grad handlar om marina militära resurser. Det sistnämnda emanerar från 
konstaterandet om avsaknad av maritim dimension i den europeiska säkerhetsstrategin 
(ESS)55. Betydelsen av Europas beroende av sjöfartshandel och kommunikationsvägar tills 
sjöss omnämns inte, och inte heller den del av energiberoendet som transporteras till sjöss. 
Det uttryckliga hotet utgörs av ökande piratverksamhet och terrorism. Man efterlyser en 
holistisk syn på maritim säkerhet inom EU då inget pekar mot detta i vare sig Europeisk 
säkerhets- och försvarspolitik (ESDP) eller Headline Goal 2010. En summering kan vara att 
kopplingen till militära marina resurser är stark, men även den nationella dimensionen av 
kustbevakning, polis, tull samt den civila sjöfarten och hamnar är tydlig. Representanter vi 
konferensen påpekade att även den civila sektorn redan bidrar till säkerhetsarbetet med bl.a. 
International Ship and Port facility code (ISPS) och 24-Hour rule.56 
 
Tre punkter framkommer om hur att hantera maritim säkerhet, som föreslås sammanhållas 
under en hög nivå, nationell och europeisk, för koordinering. Detta styrt av en gemensam 
doktrin med nya sätt att tänka för att möta [de nya] hoten på ett adekvat sätt med relevanta 
                                             
52 ”Kartläggning av interna transportvägar, bl.a. sjökommunikation och hamnar” (EU fakta publicerad på 
hemsida 2006-02-06: http://europa.eu.int/comm/ten/transport/maps/schema_en.htm). 
53 “European transport policy for 2010: time to decide” (EU White Paper, rapport publicerad på hemsida 2006-
02-06: http://www.sjofartsverket.se/upload/424/White%20Paper%20-
%20European%20transport%20policy.pdf). 
54 ”New Defence Agenda” (Huvudfråga vid NDA konferens, Bryssel, 2004-10-18, publicerad på hemsida 2006-
01-20: http://www.forum-europe.com/publication/NDA_SOD_18_October_2004.pdf). 
55 “Ett säkert Europa i en bättre värld – En Europeisk säkerhetsstrategi” (Solana, J, Europeiska unionens råd, 
Bryssel, 2003-12-12, publicerad på hemsida 2006-01-23: 
http://ue.eu.int/uedocs/cmsUpload/031208ESSIISV.pdf). 
56 ”International Maritime Organisation” (Fakta publicerad på hemsida 2006-02-01: 
http://www.imo.org/home.asp). 
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medel.57: (1) Avskräckning. Genom att ha reell kapacitet har det en avskräckande effekt. 
Exempel på det är Frankrike som prioriterar maritim säkerhet efter attacken mot tankfartyget 
Limburg. (2) Närvaro och sjöfartskontroll. Uttrycks som nationellt ärende, men i en EU 
kontext. (3) Styrke projektion.  
 
Sverige och EU 
Sveriges säkerhetspolitiska situation med sitt hävdande av neutralitet fortsätter. Den nya 
europeiska grundlagen kunde ha påverkat den då innehåller består av en rad politiska 
överenskommelser om ett närmande i solidaritetsfrågor. Parallellt pågår arbete med 
framtagning av EU gemensam militär kapacitet. Det arbetet har dock hamnat lite i skuggan av 
den transatlantiska dominansen genom NATO, då de flesta av EU:s medlemsländer även är 
NATO medlemmar. Det har medfört att Sverige har kunnat huka sig bakom de tongivande 
länderna i EU och inte behövt ta förnyad ställning till frågan.58  
 
Exakt var den framtida gränsdragning sker mellan vad som kan vara en presumtiv EU eller 
NATO operation kan verkligen diskuteras. I och med Berlin plus-avtalet mellan EU och 
NATO om möjligheter för EU att disponera NATO resurser, så gör det att den praktiska 
gränsdragningen kan bli diffus, även om det yttersta formella beslutet ändå fattas i endera 
styrande organ. Den viktigaste slutsatsen, som artikeln drar av detta är att oavsett vem som 
ansvarar för ledningen, så kan svenska resurser än tydligare komma att engageras i framtida 
operationer. Det ger vissa implikationer om kapacitetsutveckling, som behöver analyseras. 
 
I denna beskrivning behöver man förstås titta på hotbilden. I den europeiska 
säkerhetsstrategin uttalas de nya hoten att vara: Terrorism, spridning av massförstörelsevapen, 
icke statliga grupper, regionala konflikter, sönderfallande stater styrda av krigsherrar och 
gangsters samt internationell brottslighet.59 Dessa hot är inte de traditionella som svensk 
försvarsplanering varit inriktad mot fram till kalla krigets slut. Nu behöver man se sig om 
efter nya strategier att möta dessa. Fronterna för de nya hoten är dynamiska och 
fragmenterade. Därför har man sett ett av sätten att möta hoten vara just där konflikter 
uppstår. Det utgör den främsta frontlinjen.60 Bildligt talat försöker man ingripa och släcka 
branden där den uppstår för att inte låta konflikten sprida sig. Konkret exempel på 
förberedelser inför framtida beredskap är bl.a. EU Battlegroup konceptet och förband 
anmälda till NATO:s Plan and Review Process (PARP)61. Nu finns det egentligen inte något 
hinder eller motsägelse i det att man på förbandsnivå förbereder sig för att kunna fullfölja ett 
åtagande i en kommande operation. Det man skulle kunna efterlysa är ett konkret 
ställningstagande från den politiska nivån så att vissa förberedelser kan bli legitima, som t.ex. 
större utbyte av underrättelser, få tillgång till motsvarande data och teknik för kommunikation 
samt öva och förbereda sig på lika villkor i alla avseenden som ordinarie NATO medlemmar. 
 

                                             
57 ”New Defence Agenda” (Huvudfråga vid NDA konferens, Bryssel, 2004-10-18, publicerad på hemsida 2006-
01-20: http://www.forum-europe.com/publication/NDA_SOD_18_October_2004.pdf). 
58 Hamilton , C B (2004), ”Svensk säkerhetspolitik – Myt och verklighet”, artikel i Internationella Studier, 
Utrikespolitiska Institutet, Nr 1, våren 2004, sidan 3-4. 
59 Hamilton , C B (2004), ”Svensk säkerhetspolitik – Myt och verklighet”, artikel i Internationella Studier, 
Utrikespolitiska Institutet, Nr 1, våren 2004, sidan 5. 
60 Hamilton , C B (2004), ”Svensk säkerhetspolitik – Myt och verklighet”, artikel i Internationella Studier, 
Utrikespolitiska Institutet, Nr 1, våren 2004, sidan 5. 
61 ”The Partnership for Peace Planning and Review Process” (NATO fakta publicerad på hemsida 2006-04-06: 
http://www.nato.int/docu/handbook/2001/hb030208.htm). 
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En konspiratorisk tanke skulle kunna vara att inte ställa upp på det ömsesidiga solidariska 
samarbetet. Genom att erhålla säkerhetsgarantier av andra, men inte själv bidra, så behöver 
man inte anpassa sin försvarsmakt till dyra kostnader mot fullständig interoperabilitet.62 
Det skulle kunna gälla anskaffande av helt nya system som bidrar till en större gemensam 
helhet, t.ex. nya fartygsklasser. Resonemanget kan tyckas långsökt, men motiven är inte helt 
tydliga att enbart hävda att det vi har duger bra för våra ändamål och inget behöver förändras. 
 
En annan föregripande åtgärd i form förberedelser kan vara antagandet att en ny EU 
författning kommer att beslutas. I det vilande förslaget till den gemensamma 
säkerhetsstrategin av Javier Solana finns solidaritetsprinciper medtagna. De omfattar en 
bredare hotbeskrivning och vidd än det strikt militära, uttryckt i termen mänsklig säkerhet. 
Återigen, kopplingen till befarad terrorism är tydlig eftersom den inte slår mot traditionellt 
militära mål, men indirekt utgör det militära försvaret en tydlig del i skyddet av t.ex. 
kommunikationer och energiförsörjning eller andra känsliga objekt som vid störning kan 
skapa samhälleligt kaos. Säkerhetstjänsten i vid bemärkelse kommer att få ny innebörd vilket 
pekar på ett fördjupat samarbete mellan myndigheter nationellt och mellan EU stater.63 
 
Är terroristhotet överdrivet eller är upplevelsen av uteblivna efterföljande attentat likt 11 
september en följd av effektiva motåtgärder? Det går sannolikt inte att utröna ett entydigt svar 
på frågan. I jämförelsen om det är terroristerna eller fenomenet som bekämpas är det förstås 
enklare att peka på genomförd konkret, attributstark åtgärd än möjligen en mer dold och 
långsiktig aktion. En följd av 11 september är ISPS, som en form av uppvägning mot den hårt 
kontrollerade flygsäkerheten. Ett exempel är den globala containertrafiken till sjöss, där ca 15 
miljoner containrar varje dag flyter omkring som presumtiva trojanska hästar. Analogin med 
att flytta fram fronten för nya krig och hot är att kontrollera containrar redan i hamnar varifrån 
de skeppas och redan där stoppa misstänkta objekt så att de inte når sina destinationer.64 
Detta är också en av anledningarna att förstärka sjöfartskontrollen, som antogs av NATO som 
en av åtgärderna till följd av USA:s krigsförklaring mot terrorismen.65 I Sverige råder närmast 
ett omvänt förhållande i relationen mellan svenska sjöstridskrafter och handelssjöfarten. 
Om något hot skulle föreligga mot handelssjöfarten ska den skyddas med andra medel än 
militära. Denna markering gjordes vid 1972 års försvarsbeslut av dåvarande regering.66 
 
NATO 
NATO har en gemensam strategi för sjöoperationer. Genom den och operationsområdena, 
angränsande hav till medlemsländerna, har man också kunnat identifiera vilka behov av 
kapacitet och förmågor som krävs. Den kanske viktigaste leden är den transatlantiska länken, 
som inte minst genom historien och världskrigen visat sig absolut nödvändig för framgång. 
Genom dialog och samordning med medlemsländer har länderna anskaffat kapaciteter för att 
tillmötesgå de gemensamma målen i NATO, men inte utan hänsyn till nationella behov och 

                                             
62 Hamilton , C B (2004), ”Svensk säkerhetspolitik – Myt och verklighet”, artikel i Internationella Studier, 
Utrikespolitiska Institutet, Nr 1, våren 2004, sidan 8. 
63 Hamilton , C B (2004), ”Svensk säkerhetspolitik – Myt och verklighet”, artikel i Internationella Studier, 
Utrikespolitiska Institutet, Nr 1, våren 2004, sidan 12. 
64 Bergquist, M (2005), ”Är terrorhotet överdrivet?”, artikel i Internationella Studier, Utrikespolitiska Institutet, , 
Nr 4, vintern 2005, sidan 46. 
65 Hamilton, C B (2004), ”Svensk säkerhetspolitik – Myt och verklighet”, artikel i Internationella Studier, 
Utrikespolitiska Institutet, Nr 1, våren 2004, sidan 11. 
66 Lindsjö, R (1993), Marinhistoria, M 7740-399121, Värnamo, sidan 439. 
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krav. Förutsättningarna har varit planering för krig, där man inte behövt ta hänsyn till gränser, 
eller andra nationella lagar. Tydliga förmågor och karaktärer för NATO är: 

• God uthållighet, med expeditionär kapacitet. 
• Global, geografisk räckvidd. 
• Stor slagkraft med varierande och kombinerade vapensystem. 
• Gemensamma system och metoder. 
• Stort antal och urval av plattformar. 

 
NATO operation Active Endeavour (OAE) 
Operationen började den 9 oktober 2001, då order gavs till NATO:s stående sjöstyrka 
STANAVFORMED i Medelhavet67 att gruppera i östra Medelhavet för att visa NATO:s 
närvaro i området. Syftet initialt var att demonstrera NATO:s beslutsamhet och solidaritet. 
Beslutet fattades mycket snabbt av North Atlantic Council (NAC)68 som en direkt följd av 11 
september attacken, som tolkades vara en militär handling mot USA, en NATO medlem. 
Nämnvärt i sammanhanget är också att det enhälliga stödet för att aktivera NATO artikel 5, 
kollektivt försvar69, var det första beslutet i sitt slag i NATO:s historia som bl.a. motiveras i 
citatet nedan: 
 

Active Endeavour is a fulfilment of a NATO commitment to the United States following the 
terrorist attacks of September 2001. It is also an important contribution to the preservation of 
peace, stability and security of all Alliance member nations.70 

 
Till en början bestod styrkan av åtta fartyg, som patrullerade östra Medelhavet. Man skulle 
kunna likna detta vid en allmän beredskapshöjning då OAE var en av åtta initiala militära 
åtgärder vid den tidpunkten. Stor osäkerhet rådde vid lokalisering av hotet, var kom det ifrån 
och på vilka andra sätt kunde det komma till uttryck. Helt klart var att Medelhavet utgör en 
viktig och kraftigt trafikerad passage av sjöfart, där Suezkanalen och Gibraltar sundet vid 
Medelhavets ändar sammanbinder Atlanten och haven i öst. Inte minst är 
sjökommunikationslederna viktiga för energitransporter, bl.a. transporteras ca 65% av 
Västeuropas årliga konsumtion av olja och naturgas över Medelhavet.71 Att visa närvaro 
genom patrullering , övervaka choke points, viktiga passager, hamnar och fartygsrörelser i 
allmänhet blev de inledande uppgifterna. 
 
I mars 2003 utökades uppgifterna med att erbjuda eskort genom Gibraltarsundet av icke-
militära fartyg från NATO medlemsländer. Utökandet var ett led i att försöka skydda sig mot 
liknande attacker som drabbade det amerikanska örlogsfartyget USS Cole i Jemen, 2000, 
och det franska tankfartyget Limburg, 2002. En mer stadigvarande närvaro av NATO i 
Gibraltarsundet har bidragit till ökad uppfattning om säkerhet i passagen. Inte minst mot det 
faktum att om kring 300 civila fartygspassager sker igenom sundet dagligen. Fram till mars 
2004 hade man genomfört 420 eskorter.72 I april 2003 påbörjade NATO även systematiskt att 
                                             
67 NATO (2001), NATO Handbook, Bryssel,sidan 259, 261-262. 
68 NATO (2001), NATO Handbook, Bryssel,sidan 149-151. 
69 NATO (2001), NATO Handbook, Bryssel,sidan 528. 
70 “Operation Active Endeavour 2004” (Sanfelice di Monteforte, F, artikel i NATO Publications, April 2004, 
publicerad på hemsida 2006-02-02: 
http://www.nato.int/docu/briefing/terrorism_at_sea/html_en/terrorism_sea01.html). 
71 “Combating terrorism at sea” (Artikel i NATO Publications, April 2004, publicerad på hemsida 2006-02-02: 
http://www.nato.int/docu/briefing/terrorism_at_sea/html_en/terrorism_sea01.html). 
72 “Operation Active Endeavour” (Artikel i NATO Topics, 2006-02-23, publicerad på hemsida 2006-02-27: 
http://www.nato.int/issues/active_endeavour/in_practice.html). 
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borda misstänkta fartyg. Mer konkret begär man uppgifter från utvalda fartyg om identifiering 
och verksamhet. Informationen kontrolleras och skulle något vara avvikande kan man sätta in 
en bordningsstyrka för att närmare utföra vidare kontroller av dokumentation och last. 
Fram till mars 2004 hade man genomfört 48 bordningar. Mars 2004 utökades 
operationsområdet till att vara hela Medelhavet. Den ständiga kärnan i OAE utgörs av 
NATO:s två beredskapsfregattstyrkor. Förutom NATO medlemsländer har ett antal icke-
medlemsländer uttryckt sitt stöd för operationen varav några av dessa även deltar med 
resurser i operationen. Insatstiderna, eller rotationstiderna, för de flesta ingående enheterna är 
tre månader. Motsvarande rytm har även andra tillförda enheter i operationen.  
 
Att just OAE geografiskt genomförs där den gör har sina naturliga förklaringar. Bildligt 
uttryckt utgörs Medelhavets norra delar av en samlad NATO front som angränsar till 
operationsområdet. Det medför att man har nära till egna baser, men det förtar dock inte att 
operationens genomförande i huvudsak ändå bedrivs till sjöss. Kravet på uthållighet för 
enskilda plattformar måste säkerställas genom stora fartyg eller av robusta logistikkoncept. 
Kontinuitet och ständig beredskap är nyckelord för operationens framgång. Förutom de rent 
militära aktiviteterna engagerar OAE en rad andra områden förutom att operationen har gett 
en del oväntade fördelar. Fördelar är att genom sin kontinuerliga närvaro, så har man snabbt 
kunna assistera med räddning vid sjönöd.  
 
Sammantaget under operationens genomförande och genom att vara ständigt aktiv över tiden, 
så har nya erfarenheter och metoder utvecklats, vilket resulterar i, och bidrar till en allt 
effektivare bredare bekämpning av terrorism och illegal verksamhet. NATO anger också att 
erfarenheterna från förra Jugoslavienkonflikten, operation Sharp guard, även visat sig varit 
värdefulla. En tolkning av det är att för att kunna vara i takt med tiden och utvecklingen av 
nya karaktärer av krig, som 4GW representerar, så måste dessa konfronteras i ett tidigt skede. 
Likt resonemang om medel och motmedel, måste man skaffa sig erfarenheter om hur att möta 
och bekämpa sådana hot. Oavsett detaljer så är den här utvecklingen viktig ur aspekten att 
utveckla en kultur, bestående av allt från metoder, kännedom om varandra m.m. som man 
sannolikt inte helt och hållet kan läsa sig till eller på något annat sätt inhämta annat än just 
genom erfarenheten av att vara med. Beroende på när man ansluter till en internationellt 
sammansatt operation har det förstås betydelse för vilka uppgifter och positioner man får i 
styrkan, och så inte minst, vilken tillit kan man tillgodoräkna sig från den etablerade delen av 
den organisation man ansluter sig till. Den senaste beskrivningen är i och för sig relaterat till 
ett helt annat område, psykologin, men samtidigt ska man komma ihåg att det spelar kanske 
ingen roll hur bra kapacitet man än må ha så är det inget värt på grund av brister i metod och 
tidigare samarbete. 
 
En av framgångsfaktorerna för OAE är HTS. En av hörnstenarna för bibehållande av HTS är 
kontinuerlig uppdatering av underrättelser och sammanställning av sjölägesbild (Recognized 
Maritime Picture, RMP). Bland konkreta, sammanbindande resurser för ett kontinuerligt 
informationsutbyte, är sambands- och datasystemet LINK 1173 en central funktion. Förutom 
örlogsfartygen ingående i styrkan med sina resurser, krävs även långtgående samverkan med 
andra civila myndigheter som polis, kustbevakning, tull m.fl. för informationsutbyte. 

                                             
73 ”LINK 11 – Tactical Digital Information Link (TADIL) A/B [Link-11]” (Taktisk datalänkkommunikation 
[författarens översättning], fakta publicerad på hemsida 2006-02-08: 
http://www.fas.org/irp/program/disseminate/tadil.htm). 
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Styrkan består i att tidigt veta vilka misstänkta fartyg man vill ingripa mot och utföra närmare 
kontroller av och således på ett genskjutande sätt beordra fartyg i OAE styrkan att verkställa 
uppdraget. En metod att i föregripande syfte förneka misstänkta mål att hinna nå presumtiva 
mål för attacker.74  
 
En förutsättning för snabbt agerande är nära och korta beslutsvägar för hantering av 
handlingsregler (Rules Of Engagement, ROE). Dessa skall inte vara fria och generella, utan 
hållas av chefen för styrkan till sjöss. Just genom chefens närvaro på plats kan denne snabbt 
skapa sig en uppfattning om läget och fatta beslut om ingripande. I operationens inledning var 
det ett problem då besluten fattades på högre nivåer i land, vilket medförde tidsfördröjningar 
och försvårande av ingripande. Förutom den militära chefen med offensiva mandat har det 
visat sig vara viktigt att i samverkan med civila myndigheter även ha förbindelseofficerare 
grupperade hos dessa, med mandat att kunna agera i operationens anda. 
 
Med över 82000 passager per år, med dygnsvisa toppar på närmare 300 fartyg, gör Gibraltar 
till en utpräglat trång plats att kunna agera med framförhållning i. Hotbilden är definierad till: 
små båtar och lågt flygande långsamma flygplan, bägge bärandes sprängmedel, med mål att 
träffa koalitionens fartyg av intresse. Samtidigt som koalitionen genomför eskort av icke 
militära fartyg för säker passage igenom sundet. Förutom en kontinuerligt uppdaterad RMP, 
så krävs ett objektbundet eller nära försvar av de eskorterade fartygen. Att inget attentat 
genomförts i OAE operationsområde kan inte tolkas som annat än framgång för operationen 
och att den varit effektiv.75 
 
Analys och slutsatser 
En slutsats om NATO kan vara att organisationen kan frigöra sig från problematiken av 
enskilda staters gränser och suveränitetsrelaterade problem och, bildligt uttryckt, lyfta hot 
bortom gränserna. Medlemsstaterna ses som en entitet och agerar som så, men med en annan 
syn på rörlighet att möta hotet. Kraften finns att kunna vara en global aktör, vilket man bl.a. 
visat genom OAE, som opererar utanför NATO:s territorium. Tolkat som att hotet kan riktas 
mot vilken NATO medlem som helst och då försöker man flytta området för ingripande 
längre bort för att öka möjligheterna till framgång. 
 
En sammanfattande tolkning av framgångsfaktorerna i OAE är upprätthållande av HTS.  
Den förhärskande sjökrigsmetoden är power projection. Redan den snabba reaktionen att 
skicka NATO:s stående fregattstyrka till Medelhavet efter 11 september attacken, visar på en 
tydlig vilja av att etablera kontroll över sjöfarten. I samma åtgärd även visa tillräckligt potent 
slagförmåga att bekämpa presumtiva hot. Idag är operationen utbredd över hela Medelhavet 
för att på plats, med en viss beredskap, ständigt vara beredd att slå till mot hot.  
 
 
 
 
 
                                             
74 “Active endeavour in the strait of Gibraltar” (Armada Vadillo, F, föreläsning vid IMO Fifth regional seapower 
symposium, Venedig 2004-10-13, publicerad på hemsida 2006-02-06: 
http://www.marina.difesa.it/symposium/pagine/programma/interventi/14_armadavadillo.pdf). 
75 “Active endeavour in the strait of Gibraltar” (Armada Vadillo, F, föreläsning vid IMO Fifth regional seapower 
symposium, Venedig 2004-10-13, publicerad på hemsida 2006-02-06: 
http://www.marina.difesa.it/symposium/pagine/programma/interventi/14_armadavadillo.pdf). 
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Utryckt i termer av sjökrigsmetoder ses följande som de mest markanta: 

• Power projection. 
• Försvar av handelsjöfart. 
• Invasionsförsvar (i begränsad omfattning menat hindrande av hotets möjlighet att nå land). 
• Behärska choke point. 
• Observera hamn. 

Samt ständig beredskap för: Avgörande slag. 
 
Vid en styrkejämförelse mellan hot, som sannolikt uppträder som enskilda plattformar, och 
styrkesammansättningen i OAE är utan närmare siffror styrkeförhållandena överväldigande 
till OAE:s fördel. Tolkningen är att det handlar just om att skapa en dominerande 
överlägsenhet. Även om risken för utslagning av enskilt fartyg finns så är andraslagsförmågan 
den avgörande faktorn. 
 
En allmän fördel för NATO:s styrkor i ett initialskede av en operation, som påbörjas med kort 
förberedelsetid, är att ingående enheter under längre tid innan har samövat och utvecklat 
gemensamma metoder. Genom återkommande prövning i skarpa operationer införs också en 
kontinuerlig återmatning av erfarenheter till nya övningar och metodutveckling. 
Förutsättningarna för effektiv samordning finns redan inbyggt i systemet genom vedertagna 
metoder. Även den materiella utvecklingen av centralt sammanhållande funktioner finns, 
som t.ex. lednings- och sambandssystem, metoder för vapeninsats. Ytterligare fördel kan ses 
av styrkesammansättningens inslag av större fartyg medger en flexibilitet i utbyte och 
mottagande av förbindelseofficerare och annan personal med specialkompetens. 
 
Säkerhet blir dag för dag ett bredare ämne som upptar nya områden i vår omgivning. Ett av de 
hittills genuint fria, relativt oreglerade områden är i allra högsta grad i fokus, nämligen 
sjökommunikationsvägarna. Men förmågan att känna ansvar för säkerheten och på ett 
påtagligt sätt aktivt agera verkar variera beroende på entitet och intresseområden. Utifrån en 
uppställning av fakta enligt villkor för sjömakt rörande Sverige, EU och NATO kan en del 
intressanta slutsatser dras. Först några generella punkter om gemensamma faktorer: 
Alla entiteter har behov av fungerande sjökommunikationsvägar. Utsattheten för yttre hot mot 
respektive entitet har inga principiella skillnader. Alla har en utvecklad sjötrafikhandel, som 
är nationellt viktig, även i dess underförstådda mening för NATO medlemmarna, dock inte 
organisationen i sig.  
 
Närmare betraktat utifrån sjömaktsperspektivets villkor mot entiteterna Sverige, EU och 
NATO kan följande slutsatser dras: Om maktområdets utsträckning representerar, förutom de 
fysiska resurserna, även aktiva åtgärder i relation till säkerheten av sjöfarten, alltså ett uttryck 
för aktiv politik utfört med militära medel, så pekar det åt att NATO, som allians är den aktiva 
parten medan EU inte är engagerad och Sverige är engagerat endast i begränsad omfattning. 
Inom områdena folkmängd och folklynne finns en tydlig skillnad beroende på vilken entitet 
som bedöms. När det gäller NATO finns det inga direkta kopplingar till dessa faktorer helt 
enkelt beroende av att NATO inte är en suverän stat och har således inte dessa faktorer som 
aktiva intresseområden. Avseende regeringens karaktär så är intresseområdet det omvända. 
Här visar NATO på ett tydligt engagemang i maritima säkerhetsfrågor medan EU och Sverige 
inte gör detsamma. Det som verkar vara fallet är att de EU stater som inte är medlemmar i 
NATO hamnar i en särskild situation, där de indirekt kan åtnjuta visst skydd av NATO:s 
agerande, men där de inte kan påverka eller medverka i processen. 
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För Sveriges vidkommande innebär ett par tolkningar dels att en alltför långt förd strikt 
försvars- och säkerhetspolitik och dels en alltför sektionerad indelning av myndigheter utan 
samverkan över gränserna, har marginaliserat sjöstridskrafters utnyttjande samt styrt 
utvecklingen till strikt nationella krav och behov. För EU är kommunikationer en inomstatlig 
fråga, och vad som sker till havs med tillkommande och frångående sjöfartstrafik har inte haft 
behov av statlig kontroll i säkerhetsbemärkelse. Nationell, direkt statsskydd skall separeras 
från områdena handel och andra sjöfartsrelaterade kopplingar. Alltså, NATO:s medlemmar 
har överfört externa säkerhetsfrågor till en specifik organisation. NATO:s 
maktutbredningsområde är summan av medlemsländernas, som tydligt understöds av 
politiken. Medan de som inte är alliansanslutna (Sverige) eller inte har en försvarsallians (EU) 
inte heller förmår att upprätthålla en aktiv säkerhetsåtgärd. Man skulle kunna anse att alla 
dessa delar hänger ihop och att man borde ta ett holistiskt ansvar för alla delar. Men med facit 
i handen verkar handlingskraften i agerande genom bl.a. OAE vara just skillnaden i olika 
separata konstellationer. 
 

2.3 Svenska sjöstridskrafter i en ny miljö 
Delkapitlet redogör för undersökning, analys och slutsatser för att svara på den tredje 
delfrågan: I vilken mån är svenska sjöstridskrafter, särskilt korvettstyrkan, användbara i den 
nuvarande hotmiljön och i förhållande till de nya samarbetsmönster som kan urskiljas? 
 
Återblick 
En försvarsmakts attityder och metoder tar lång tid att utveckla och lägga grund för. En viktig 
faktor i den utvecklingen är statens övergripande strategiska inriktning och dess inverkan på 
stridskrafter. Sverige har under lång tid varit alliansfritt med neutralitetspolitik. Neutraliteten 
fick särskilt fokus under kalla krigets tid, inte bara som officiellt ställningstagande i 
utrikespolitiken, utan även av Sveriges geografiska belägenhet mitt i mellan stormakternas, 
NATO:s och Warszawapaktens (WP) norra flanker, likt ett strategiskt hinder. Såsom utfallet 
blev efter andra världskriget (VK II) med bl.a. Finlands situation med vänskaps- och 
biståndsavtalet med Sovjetunionen, så kom tiden efter VK II att begränsa svenska 
allianssträvanden och utveckling av stridskrafter. Exempelvis tog man relativt stor hänsyn till 
att inte utveckla alltför offensiva kapaciteter med oro för negativa sovjetiska reaktioner. 
Reaktioner som tolkades kunna ge uttryck i framskjuten positionering och närvaro i Finland 
med militära styrkor. Några andra direkt offensiva militära ambitioner hade inte Sverige i 
övrigt, så det fanns ingen motsägelse i den defensiva trenden.76 
 
Marginaldoktrinen utvecklades, i huvudsak bestående av tre delar: upprätthåll en tillräcklig 
förmåga som avskräcker ett anfall mot och över Sverige [från öst], med tiden minskande 
försvarsanslag och upprätthållande av oberoende genom alliansfrihet. Operativt medförde 
detta att man utvecklade kapacitet och metoder för att vara tillräckligt krigs- och 
invasionsavhållande. Ett kraftsamlat storanfall skulle Sverige sannolikt inte klara av.77 
Istället utgick bedömningarna från att WP kunde avdela begränsade, om än fortfarande 
relativt stora, resurser för krig i Norden. Det var närmast otänkbart att tyngdpunkten i en 
väpnad konflikt mellan stormakterna skulle vara i Skandinavien och Sverige. Det blev ett 
intellektuellt resonemang om balansering av egna stridskrafter, som skulle fördröja och 

                                             
76 Lindsjö, R (1993), Marinhistoria, M 7740-399121, Värnamo, sidan 432-433. 
77 Chefen för marinen (1987), Taktikreglemente för flottan, TRFL 1987, M7741-315001, Försvarsmakten, 
Stockholm, moment 5:32. 
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tillföra förluster till den grad att framgång för WP inte var helt självklar. Åtminstone skulle 
anfallande WP-styrkor decimeras så att kvarvarande effekt skulle vara ringa.78  
 
De geografiska förutsättningarna var, och är, tämligen begränsande. Sverige kunde inte som 
utgångspunkt inteckna annat än eget territorium att föra krig på, vilket begränsade det 
strategiska manöverutrymmet. Det uteslöt inte offensiva inslag med framskjutna insatser, men 
sammantaget skulle det kunna liknas vid fördröjningsstrid.79 
 
För sjöstridskrafterna, med utgångspunkt från svensk kust och baser, innebar det att man inte 
behövde förflytta sig långa sträckor för att komma i position för att möta fienden. Med 
vapensystem som robotar och torpeder blev stridsmomenten korta. Stora skärgårdsområden 
och djupa vikar utgjorde ett naturligt skydd, som kombinerat med rörelse försvårade 
gripbarheten för fientlig verkan.80 Några faktorer i omvända termer: Det fanns inget krav att 
kunna uppträda i svåra sjöförhållanden (jmf oceanfart), inga krav fanns att kunna befinna sig 
till sjöss över långa tidsperioder.81 Att dessa taktiska faktorer sammanfaller med rådande 
ekonomi med minskande försvarsanslag, gav argument att bygga mindre fartyg till både pris 
och storlek och så blev samklangen med marginaldoktrinens grunder tillräckligt motiverande 
för att hålla ihop helheten. 
 
Logistik och återhämtning sammanföll med bastaktik i lyckad kombination av att utnyttja 
rörelse82 och basering i skärgård och vikar. Bastaktiken med geografisk närhet och korta 
omloppstider med uppfyllning medförde att det inte krävdes kapacitet för större mängder av 
vapen och ammunition på fartygen. Detta beskriver enkelt ett typiskt insatsförlopp.83 
 
Sjöstridskrafternas kapacitet 
Sjöstridskrafternas totala slagförmåga kan inte sägas vara avgörande. Istället anger 
reglementet olika metoder för att uppnå lokal HTS för olika syften. Huvudsyftet med sjökrig 
är dock generellt, vilket går ut på att opåverkat utnyttja havet som transportväg för egna 
syften.84 De viktigaste uttalade svenska syftena är: skydda [svensk] sjöfart, skydda fiske, 
skydda legal sjötrafik, skydda kustnära verksamhet samt hävdande av eget territorium.85 
Några strategiska eller operativa syften som t.ex. frambasering av andra stridskrafter, 
offensiva landstigningar eller andra åtgärder nämns inte, vilket kan tolkas som avsaknad av 

                                             
78 Wallerfelt, B (1999), Si vis pacem – parabellum Svensk säkerhetspolitik och krigsplanering 1945-1975, 
Stockholm, sidan 120-127. 
79 Chefen för marinen (1987), Taktikreglemente för flottan, TRFL 1987, M7741-315001, Försvarsmakten, 
Stockholm moment 5:43-50 (inklusive bilder). 
80 Chefen för marinen (1987), Taktikreglemente för flottan, TRFL 1987, M7741-315001, Försvarsmakten, 
Stockholm, moment 12:4-7. 
81 Chefen för marinen (1987), Taktikreglemente för flottan, TRFL 1987, M7741-315001, Försvarsmakten, 
Stockholm, moment 2:1-7 avseende miljöfaktorer. 
82 Chefen för marinen (1987), Taktikreglemente för flottan, TRFL 1987, M7741-315001, Försvarsmakten, 
Stockholm, moment 5:31. 
83 Chefen för marinen (1987), Taktikreglemente för flottan, TRFL 1987, M7741-315001, Försvarsmakten, 
Stockholm, moment 6:24-28. 
84 Chefen för marinen (1987), Taktikreglemente för flottan, TRFL 1987, M7741-315001, Försvarsmakten, 
Stockholm, moment 2:7. 
85 Chefen för marinen (1987), Taktikreglemente för flottan, TRFL 1987, M7741-315001, Försvarsmakten, 
Stockholm, moment 5:13, 15, 21.  
Försvarsmakten (2005), Doktrin för marina operationer 2005, M7740-774021, Högkvarteret, Stockholm, sidan 
63. 
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sådan offensiv ambition. Däremot återfinns de offensiva inslagen på taktisk nivå. En taktisk 
strävan är kraftsamling av eld mot bestämda mål, vilket kan ske från spridd gruppering.86 
Men en samlad kraftsamling av eld mot alla mål för att nå ett totalt avgörande syftande till att 
nå HTS, har man inte förmåga till.87 Förutom metoder är även matematiska uppställningar och 
mätningar viktiga inslag i föreberedelser för strid. Detta visar på betydelsen av materiell 
kapacitet i sjökriget.88 På taktisk och stridsteknisk nivå förekommer alla stridssätten, men 
sjöstridskrafternas sammantagna effekt kan förenklas till fördröjningsstrid och försvarsstrid. 
 
I krig skulle en god taktiker inte missa tillfället till ett avgörande. Förhållandena till sjöss är 
speciella, vilket tydligt kan exemplifieras med slaget vid Jutland 1916 och Winston Churchills 
efterföljande kommentar om amiral Jellicoes agerande. Kommentaren ramar slående väl in 
sjökriget och spelet mellan sökande efter ett avgörande och undvikande av egen förlust.  
 

Admiral Jellicoe is the only commander on either side capable of losing the war in a single 
afternoon.89 
 

Som en sammanfattning av detta och den unika situation som råder i Östersjön kan man fråga 
sig om man kan uppnå HTS. Detta ställt i ljuset av bara den faktorn att tillsammans med 
avancerade spaningssystem och robotar med långa räckvidder, så kan man i princip inte röra 
sig fritt, oupptäckt och utan risk för vapenverkan mot sig någonstans i Östersjön. Med enstaka 
resurser kan man bestrida kontrollen, men det krävs överväldigande resurser att slå ut de 
enstaka resurserna.90 
 
Internationella korvettstyrkan (IKS) 
För att nå framgång ställs man i något skede inför ett avgörande, vilket är ett centralt begrepp 
i strid.91 Det sjögående förband som kan möta dessa kriterier och som Sverige anmält att 
kunna ingå i internationella operationer är IKS. 
 

Avgörande kan nås genom anfall.92 
 
Sedan kustbevakningen bildades som eget verk 1972 har relaterade uppgifter för marinen 
nedtonats. Svenska maritimt inriktade verk och polisen, har fördjupats mot sina respektive 
verksamhetsområden och samverkan och samordning över gränserna är närmast obefintlig. 
Parallellt har sjöstridskrafternas inriktning närmast uteslutande varit att förbereda sig för kris 
och krig. Den naturliga följden blir att de konceptuella förmågorna att lösa andra uppgifter än 
traditionellt militära minskar, eller faller bort. Det är krig man utbildar, övar och förbereder 

                                             
86 Chefen för marinen (1987), Taktikreglemente för flottan, TRFL 1987, M7741-315001, Försvarsmakten, 
Stockholm, moment 40-41. 
87 Chefen för marinen (1987), Taktikreglemente för flottan, TRFL 1987, M7741-315001, Försvarsmakten, 
Stockholm, moment 12:35. 
88 Chefen för marinen (1987), Taktikreglemente för flottan, TRFL 1987, M7741-315001, Försvarsmakten, 
Stockholm, moment 12:20. 
89 ”Slaget vid Jutland” (Churchill, Winston (1916), fakta publicerad på hemsida 2006-02-28: 
http://www.digitaldesk.org/resources/jutland/background.htm). 
90 Försvarsmakten (2005), Doktrin för marina operationer 2005, M7740-774021, Högkvarteret, Stockholm, 
sidan 54. 
91 Chefen för marinen (1987), Taktikreglemente för flottan, TRFL 1987, M7741-315001, Försvarsmakten, 
Stockholm, moment 12:3-5. 
92 Chefen för marinen (1987), Taktikreglemente för flottan, TRFL 1987, M7741-315001, Försvarsmakten, 
Stockholm, moment 12:3. 
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sig för. Vad blir konsekvenserna för ett eventuellt återtagande av förmåga? En analogi till 
detta skulle kunna vara den s.k. ubåtsjaktperioden. Till följd av att man inte beställde nya 
fartyg med ubåtsjaktfunktion, mellan 1950-talet och 1980-talet, blev inriktningen att ubåtsjakt 
löses med helikopter. Ubåtskränkningarna var tydliga territoriella integritetsbrott med militära 
medel av främmande makt. Naturligen skulle uppgiften lösas av flottan, men det visade sig 
snabbt att använda enbart helikoptrar var verkningslöst. Det tog ca 15 år av materiel- och 
metodutveckling att återta ubåtsjaktförmågan.93  
 
IKS kan lösa ett brett spektrum av uppgifter, framförallt strid mot ytmål och undervattensmål, 
och inom ramen för eskortering kan strid mot luftmål bli aktuellt. Strid mot luftmål kan även 
sträckas till att genomföras vid skydd av objekt mot luftangrepp.94 Dessa uppgifter är 
offensiva och kan utföras med graderad verkan, syftande till att nå avgörande. De mål som 
IKS är dimensionerad mot är allt från en högteknologisk och konventionell motståndare till 
enklare plattformar. Ytterligare hot och måltyper som påverkar det egna fartyget anges vara 
självmordsbombare, som närmare beskrivet uppträder på en farkost med sprängämnen, eller 
fullföljer med kontakt genom t.ex. rammning.95 
 
Ledningsmässigt ska IKS kunna samverkan med andra stridskrafter i en multinationellt 
sammansatt styrka, även inbegripet samverkan mellan alla nivåer.96 
 
IKS, bestående av två korvetter, har kapacitet att med relativt hög beredskap, lösa uppgifter 
med en korvett över tiden. Med hög beredskap menas enstaka uppgift med hög intensitet eller 
flera uppgifter med lägre intensitet. Kontinuitet bygger på växelverkan mellan korvetternas 
behov av återhämtning och underhåll med återkommande intervaller. Det går att för 
begränsade moment engagera bägge korvetterna samtidigt för uppgifter, men med risken att 
vid hårt utnyttjande behöva låta bägge fartygen vara i bas samtidigt för återhämtning och 
underhåll.97 Fartygen kan själva gå till aktuellt operationsområde, vilket påverkar initialt 
effektuttag beroende på mängden uppdämt underhållsbehov. Exempel på ett värde är vid 
genomförande av en förflyttning om 6000NM (21 dygn) som vid anländande erfordrar 
underhåll, återhämtning och reorganisering i 14 dygn.98  
 
Korvetternas möjligheter att medbringa tillförd personal, exempelvis förbindelseofficerare, 
är över tiden begränsad till enstaka. För kortare perioder kan flera personer embarkeras, 
exempelvis vid evakuering. Att kommunicera och utbyta personal i större omfattning för 
varaktig samverkan begränsas av kompetens och kapacitet. Det innebär att IKS uppgift och 
roll måste vara tydligt och avgränsat definierad. Alternering av fartyg för beredskap över 
tiden medför att erfarenhet och kontinuitet blir haltande vid rotationsmomenten. 
 
 
                                             
93 Råman, M, Wollert, C, personligt samtal, FHS, Stockholm, 2006-01-27, 2006-02-14, 2006-02-18. 
94 Försvarsmakten (2001), Taktisk, organisatorisk och ekonomisk målsättning för korvettförband internationella 
insatser, Högkvarteret 2001-11-22, Stockholm, beteckning 01630:73699, sidan 2. 
95 Försvarsmakten (2001), Taktisk, organisatorisk och ekonomisk målsättning för korvettförband internationella 
insatser, Högkvarteret 2001-11-22, Stockholm, beteckning 01630:73699, sidan 3. 
96 Försvarsmakten (2001), Taktisk, organisatorisk och ekonomisk målsättning för korvettförband internationella 
insatser, Högkvarteret 2001-11-22, Stockholm, beteckning 01630:73699, sidan 6. 
97 Försvarsmakten (2001), Taktisk, organisatorisk och ekonomisk målsättning för korvettförband internationella 
insatser, Högkvarteret 2001-11-22, Stockholm, beteckning 01630:73699, sidan 4-5. 
98 Försvarsmakten (2001), Taktisk, organisatorisk och ekonomisk målsättning för korvettförband internationella 
insatser, Högkvarteret 2001-11-22, Stockholm, beteckning 01630:73699, sidan 6. 
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Sammanfattningsvis kan IKS ingående i en sammansatt styrka bidra till förmågan att nå 
avgörande mot hot inom styrkans hela operationsområde, eller vid tilldelat begränsat område 
kan korvett/-er möta hot på ett avgörande sätt. Korvetternas storlek och utrustning gör dem 
väl ändamålsenliga för vad de huvudsakligen är framtagna för, d.v.s. krig. Allmänt sett är 
korvetterna ingående i IKS en avspegling av den utveckling som följt i kalla krigets spår och 
fram till 2004.99 Plattformarnas utveckling, senast genom korvett Visby, har varit strikt 
inriktat mot att öka egen överlevnad genom bl.a. smygteknik för att kunna leverera de vapen 
som sjöstridskrafterna hade även vid kalla krigets slut. Inte minst är det tydligt då projektering 
av korvetten Visby påbörjas i början av 1990-talet,100 med alla samlade erfarenheter av kalla 
kriget närmast till hands. Där har ingen markant avvikande utveckling skett med sikte på 
framtiden. 
 
Hybrid besättning 
En aspekt av kapacitet ombord på fartyg kan vara personal med specialkompetens. Många 
faktorer, några nämnt i uppsatsen, pekar på ett alltmer utökat behov av att kunna medföra 
specialkompetens ombord på fartyg i operationer. Det kan vara såväl militär som civil 
personal. Ett problem relaterat till detta har uppmärksammats ombord på USS Mount 
Whitney. Fartyget ingår i den amerikanska ledningen för militär sjötransport (Military Sealift 
Command) samtidigt som den är klassad som amerikanskt krigsfartyg med uppdrag för 
NATO och som ledningsfartyg för amerikanska försvarsmakten. Personalen ombord varierar 
från ren militär personal till andra officiella myndighetspersoner samt en rad civila 
kontraktorer. Det är en bred blandning av personer som i ett folkrättsligt perspektiv ställer en 
del frågor på sin spets. Speciellt om man i en krigssituation ska klassa fartyget som ett militärt 
mål eller inte. Till synes är fartyget ett grått krigsfartyg och det kan vara svårt för en 
motståndare att veta och förstå att det kan finnas annan personal ombord än bara de som har 
kombattantstatus. Skillnaden i status påverkar vilket skydd man åtnjuter. Men, har man tagit 
steget att vara ombord på ett krigsfartyg kanske man har övergivit den graden av skydd. 
Hur en motståndare agerar och vilket målval denne gör får man sannolikt inte veta förrän efter 
verkan. Ytterst handlar det om att medvetandegöra sig om problemet innan man tar ombord 
specialpersonal och tydliggöra protokollet för vilken status som råder. Det är viktigt eftersom 
en stor del av ansvaret ligger trots allt hos fartygschefen, som har direkt bindande relation till 
fartyget, klassning och den personal som finns ombord.101 
 
I Norge tjänar norska örlogsfartyg ofta dubbla syften, dels att vara just det militära 
instrumentet som fartyget i sig utgör, men har även en roll för den norska kustbevakningen. 
Dessa två myndigheter är samlokaliserade ombord och tjänar inte sällan varandras syften, 
inte minst i bevakningen av den ekonomiska zonen.102 
 
Någon av ovanstående funktioner är inte speciellt utvecklade i Sverige. Däremot pekar 
behoven och erfarenheter från bl.a. OAE på en tätare och mer integrerad sammansättning av 
flera myndigheter ombord till sjöss för att kunna möta situationer och agera snabbt varefter de 
uppstår. Att skapa förutsättningar för sådan samlokalisering ombord på svenska fartyg är ett 

                                             
99 Försvarsmakten (2005), Doktrin för marina operationer 2005, M7740-774021, Högkvarteret, Stockholm, 
sidan 64. 
100 Rydén, L, personligt samtal, FHS, Stockholm, 2006-02-18. 
101 Glassborow, K (2005), “Hybrid crew poses questions for US Navy”, artikel i Jane’s NAVY International, 
volume 110, issue 9, November 2005, sidan 12-13. 
102 Scott, R, Finseth, J E (2004), “Norway’s new-model navy looks beyond its borders”, artikel i Jane’s NAVY 
International, volume 109, number 1, january/february 2004, sidan 12-13. 
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utvecklingsområde, både att kunna ta emot extra personal och att utveckla metoder för 
samarbete. En viktig faktor är hur mandat fördelas beroende på vilken uppgift som för 
stunden löses och är i fokus. Det får inte förekomma intressekonflikter som äventyrar säkerhet 
eller annan skada med allvarliga konsekvenser. 
 
Norsk lösning 
Norska och svenska sjöstridskrafters kapacitet är inte helt olika. Länderna har ungefär samma 
förutsättningar i storlek och geografi. Liknelserna syns inte minst i gemensamma projekt som 
patrullbåtar av Hugin (svensk beteckning) och Hauk (norsk beteckning) klasserna med bl.a. 
samma huvudvapensystem ombord.103 Som NATO medlem har även Norge bidragit till OAE. 
Men med sina begränsade resurser använde man det som för tillfället fanns operativt, närmare 
bestämt fyra patrullbåtar av Hauk-klassen, under tiden april till oktober, 2003. Transporten till 
operationsområdet, Gibraltar, genomfördes av s.k. Heavy-lift104 fartyg. På plats i 
operationsområdet hade fartygen bas i Rota, Spanien, varifrån man utgick för att lösa sina 
uppgifter. Fartygen bidrog väl till övervakningen av sjötrafiken och eskorter i Gibraltar 
sundet, och i de trånga, kustnära vattnen var de hemmastadda i liknande förhållanden som de 
är framtagna för i norska vatten.  
 
För att kunna ingå i beredskapslika förhållanden, som NATO Standing NRF Maritime group 
1 (SNMG1)105 106, är det tydligt att det krävs större fartyg. För Norges del kommer dessa att 
utgöras av nya fregatter, Fridtjof Nansen klassen. Förutom att bidra till den stående 
beredskapen planerar Norge att föra befälet för SNMG1 år 2008. Att bidraga med till synes 
mindre enheter i OAE med känt operationsområde är en skillnad mot att kunna vara beredd på 
uppdrag i norra Atlanten. I det senare fallet krävs viss kapacitet för att klara av förekommande 
förhållanden till havs på ett uthålligt sätt.107 
 
Analys och slutsatser 
I princip är svenska sjöstridskrafter anpassade, fartygsmässigt, materiellt och metodiskt, till 
att slå ur ett styrkeförhållandemässigt underläge. Det ansågs inte rimligt att med svenska 
resurser uppnå HTS generellt och särskilt inte genom ett avgörande slag. Denna trend och 
nivå har pågått sedan efterkrigstiden fram till 1900-talets senare del, och var särskilt stark 
under kalla kriget. Idag har trenden vänt, åtminstone intellektuellt med Försvarsmaktens nya 
inriktning av att engageras och vara insatt, medan fartygen i allt väsentligt fortfarande är ett 
arv av kalla krigets behov och krav. I och med konstaterandet att HTS inte var uppnåeligt 
sökte man anpassning genom tillägget lokal HTS t.ex. vid eskort och skyddande av specifika 

                                             
103 Jane’s Information Group Limited (1997), Jane’s Fighting Ships, One Hundredth Edition, Coulsdon, U.K., 
sidan 474, 668. 
104 Heavy-lift – Ett större specialfartyg som kan lasta t.ex. mindre fartyg eller annan mycket skrymmande/tung 
last. Jmf med M/V Blue Marlin som transporterade USS Cole efter minattacken i Jemen, [Författarens 
översättning] (Fakta publicerad på hemsida 2006-02-12: 
http://www.msc.navy.mil/N00p/pressrel/press00/press22.htm). 
105 ”NATO, NRF” (Fakta publicerad på hemsida 2006-02-27: 
http://www.nato.int/shape/issues/shape_nrf/nrf_intro.htm). 
106 Artikeln nämner den förra benämningen på NATO stående styrkor: NATO Standing Naval Force Atlantic 
(SNFL), vilket f.o.m. den 1 januari 2005 ändrat benämning till det som anges ovan, NATO, SNMG (Fakta 
publicerad på hemsida 2006-03-01: 
http://www.afsouth.nato.int/JFCN_Operations/ActiveEndeavour/Endeavour.htm). 
107 Scott, R, Finseth, J E (2004), “Norway’s new-model navy looks beyond its borders”, artikel i Jane’s NAVY 
International, volume 109, number 1, january/february 2004, sidan 12. 
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objekt. Här går det att värdera ordens betydelse mellan metod och uppgift, vars innebörd i 
princip sammanfaller. 
 
Sammantaget görs tolkningen att svenska sjöstridskrafter i huvudsak befinner sig 
sjökrigsmetodiskt i bestrida HTS gruppen: 
 

• Fleet in being. 
• Försvar (& anfall) av handelssjöfart. 
• Mindre motanfall. 
• Vilseledning. 

Syftande till metoden: Invasionsförsvar. 
 
IKS har en ambitiös målsättning, men det går kanske inte att bortse från den långa 
återtagningstid, som det traditionella invasionsförsvaret innebar. En slutsats kan vara att man 
utifrån den beredskapen inte har den fullständiga förmågan att fullt ut ingå och delta i 
internationella insatser. Detta kan vara ett problem då styrkan i princip kan förväntas kunna 
engageras imorgon, trots förberedelser genom successivt ökande deltagande vid övningar med 
bl.a. NATO genom PfP. Det har i vart fall inte lett till deltagande i någon internationell 
fredsframtvingande eller fredsbevarande operation med offensiva svenska 
fartyg/sjöstridskrafter. 
 
Avseende IKS förmåga till anfall och avgörande som offensiv sjöstridsenhet tolkas det som 
möjligt i ett begränsat scenario, vilket väl sammanfaller med den allmänna beskrivningen om 
sjöstridskrafternas utveckling och förmåga att uppnå lokal HTS. Och, sett i perspektivet lokal 
HTS, som kan kräva ett lokalt avgörande, så utgör IKS/korvetter den viktigaste komponenten 
för att nå framgång. Således tolkas i dess begränsade utsträckning att korvetterna kan 
kompletteras med sjökrigsmetoden: Avgörande slag. 
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3. Avslutning 
I detta kapitel rekapituleras frågeställningarna och de besvaras kortfattat. Därefter kommer en 
slutdiskussion som ger ett samlat svar på i vilken mån syftet har uppfyllts. Kapitlet avslutas 
med en utblick mot ett större sammanhang och med diskussion till fortsatt forskning. 
 

3.1 Slutsatser och slutdiskussion 
Syftet med uppsatsen har varit att utifrån ett sjömaktsperspektiv undersöka och diskutera hur 
utvecklingen av de svenska sjöstridskrafterna, särskilt korvettstyrkan, förhåller sig till den 
hotbild och de samarbetsmönster som framträder idag. Nedan angivna frågor ställdes 
inledningsvis, vilka mot bakgrund av den undersökning som gjorts i kapitel 2, besvaras 
kortfattat enligt följande: 
 
Hur kan nya typer av hot hanteras inom sjöarenan? 
Nya hot uppträder enskilt med enstaka plattformar. För att hantera nya hot är nyckelordet 
kontroll. Med kontroll menas att ha en så heltäckande övervakning så att varje rörelse i ett 
bestämt område kan övervakas med möjlighet till identifiering. Med detta följer förmågan att 
snabbt kunna ingripa vid identifierat hot. Den förhärskande sjökrigsmetoden är power 
projection. Underordnat den metoden följer definitionsmässigt metoderna försvar av 
handelsjöfart, behärska choke point, observera hamn och förmågan till avgörande slag. 
 
Vilka nya samarbetsmönster kan urskiljas inom sjöarenan och hur förhåller sig Sverige till 
dessa? 
Samarbetsmönstren är de traditionella som existerat sedan andra världskriget, d.v.s. FN, EU 
och NATO. Sverige är generellt engagerad i alla dessa, men med viss skönjbar inbördes rang i 
nämnd ordning. Undersökningen visar dock att den organisation som ur ett 
sjömaktsperspektiv har minst anledning att aktivt engagera sig i maritima säkerhetsfrågor är 
den enda organisation som visar handlingskraft och genomför en skarp marin operation, 
nämligen NATO. Omvänt, så är enskilda stater, Sverige i detta fall, i behov av ett aktivt 
engagemang i maritim säkerhet. Det genomförs inte och dessutom är Sverige inte ens medlem 
i NATO. FN arbetar på ett annat sätt med andra medel än militära i maritima säkerhetsfrågor 
och undersökningen har inte funnit att en ändring är nära förestående. Inom EU är maritima 
säkerhetsfrågor uppmärksammade. Ett arbete, som Sverige deltar i, är uppsättandet av EU 
insatsförband, vars renodling är aningen hämmat av bl.a. Berlin plus-avtalet, som har en 
tydlig koppling till NATO och dess resurser. Det medför att i vissa avseenden är det 
detsamma som att inte vara NATO medlem med de konsekvenser det medför. 
Undersökningen av OAE som en NATO operation har visat på några väsentliga slutsatser, 
vilka redovisas i sammanställd modell under nästa fråga. 
 
I vilken mån är svenska sjöstridskrafter, särskilt korvettstyrkan, användbara i den 
nuvarande hotmiljön och i förhållande till de nya samarbetsmönster som kan urskiljas? 
Korvettstyrkan, IKS, besitter de metoder och förmågor som undersökningen tidigare visat, är 
effektiva mot nya hot. Här ska man dock ha mycket klart för sig att det endast är relaterbart i 
ett bestämt område, som anpassas efter IKS möjlighet till täckning. Ett par andra områden 
som även framkommit är IKS förmåga till långa förflyttningar och längre tids uthållighet 
under högre intensitet i ett operationsområde. IKS är väl lämpat att både ingå i och 
komplettera en större, internationellt sammansatt styrka. Slutsatsen förstärks inte minst av 
liknelsen med Norges deltagande med patrullbåtar i OAE. 
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I ett försök att återkoppla till teorin och modellen sjökrigets metoder, återges i figuren nedan 
en sammanställning av de mest markanta sjökrigsmetoderna OAE arbetar efter och som IKS 
och de nya hoten besitter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Sammanställning av analyserade sjökrigsmetoder kopplat till modellen HTS. 
 
Den svenska IKS har av tradition i huvudsak befunnit sig i HTS modellens bestrida grupp, 
samma som de nya hoten också representerar. Det förefaller naturligt då man generellt kan 
säga att bägge parter slår från varsina underlägen. Man har förlikat sig med, eller har inte en 
strävan, att uppnå HTS, utan bara finnas som ett hot mot sin motståndare. Nu ställs dock de 
nya hoten och Sveriges kapaciteter mot varandra, och den första anblicken av att mötas i 
samma grupp av sjökrigsmetoder kan ge funderingar om vem som har övertaget. Den ene med 
begränsade resurser söker också den andre med begränsade resurser. Det resulterar i att ingen 
kan hävda det totala området, eller kontrollera det. Det skapar luckor och möjligheter för 
respektive part att kunna uppträda utan upptäckt. I det värsta fallet kan de nya hoten nå 
motståndarens kust, hamnar och baser, om det är ett mål för denne. Här skulle man kunna 
vända på förhållandet och använda sig av termen lokal HTS. En term som Sverige beskriver i 
sina traditionella reglementen. I det fallet menas att styrkan i svenska sjöstridskrafters totala 
sammansättning ändå är överlägsen de nya hoten, som sannolikt representeras av enstaka 
plattformar. I det fallet skulle Sveriges cirkel med rätta täcka en större del av utöva området, 
som ritats in i figuren ovan. 
 
Att ge ett definitivt svar på hur utvecklingen av de svenska sjöstridskrafterna, särskilt 
korvettstyrkan, förhåller sig till den hotbild och de samarbetsmönster som framträder är inte 
lätt. Det är problematiskt att, utifrån den ovan redovisade relativa modellen, exakt bestämma 
antalet egna plattformar, kapacitet och förmågor, då den presumtiva motståndaren ändå är 
tämligen okänd. Det handlar om motståndare som sannolikt inte är en traditionell statsmakt, 
och där en styrkesammansättning i princip skulle kunna bestå av ”vad som helst”. 
En grundläggande faktor i detta skulle kunna vara att utifrån ett bestämt geografiskt område 
räkna ut vad som krävs för att övervaka och skapa en lägesbild av områdets alla delar. 
Därefter kompletterar man med en beräkning av vilka verkansdelar och hur mycket som 
behövs för snabb och effektiv insats. Graden av total redundans, möjligheten till egen 
överlevnad, kan bestämmas bl.a. med hjälp av önskad nivå av force protection. 
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Mer sannolikt skulle kunna vara att IKS deltar i en större internationellt sammansatt styrka 
och operation. OAE är en etablerad operation, men det behöver inte innebära att den pågår för 
alltid. Likt Bosnien och strävan i Kosovo kan det komma att uppstå att NATO söker vägar att 
överlämna ledningen till EU. I det fallet kan frågan om svenskt deltagande aktualiseras.  
Operationens karaktär torde då bli snarlik den som genomförs idag. Även om EU deklarerat 
bekämpning av terrorism som en uppgift som inte enbart är för militära enheter att lösa, 
så kan operationen vara en bidragande del i ett holistiskt handlingsprogram för EU.  
 
En framgångsfaktor i OAE, som har understrukits, är att ha ett utökat samarbete med andra 
civila myndigheter. Liknande närmande och integrering av samarbete mellan sjöstridskrafter, 
polis, tull och kustbevakning i en EU-ledd operation behöver inte innebära ett 
motsatsförhållande, tvärtom. Det är en fråga om gränsdragning om hur exakt samarbete 
genomförs. Styrkans fartyg/Svenska sjöstridskrafter får utökat mandat och följaktligen skaffar 
erforderlig kompetens, eller så tillförs kompetensen, som verkar från samma plattform. 
 
Undersökningen har inte kunnat påvisa någon ny sjökrigsmetod annat än att begreppet force 
protection har fått en ny innebörd. Om force protection kan få sin egen plats bland övriga 
sjökrigsmetoder kan diskuteras vidare. Men utifrån IKS sammansättning och dess uthållighet 
över tiden innebär det uppträdande med en korvett åt gången. Det medför en begränsning i 
möjligheter till force protection. Hur det hänger ihop med syftet att göra en enskild insats där 
den här situationen kan uppstå är en egen fråga, men viktig att beakta. 
 
En djupare analys skulle kunna nyansera bilden av metoder och karaktärer ytterligare. 
Uppsatsen har trots inledande argument om att sjökrigets metoder endast är tillämpbara i  
krig belyst grundläggande drag som på ett övergripande sätt visar teorins användbarhet. 
Författaren anser att uppsatsens syfte, i allt väsentligt med diskussion om relationen mellan 
IKS, nya hot och samarbetsmönster, är uppfyllt. 
 

3.2 Utblick 
För att lyckas med en marin operation idag och i framtiden går det inte att isolera den till att 
enbart genomföras med militära medel, i synnerhet inte om motståndaren kategoriseras till 
nya hot som 4GW eller MOOTW. Inte ens NATO genom OAE löser detta utan ett brett 
samarbete med andra myndigheter som t.ex. polis, tull och kustbevakningar i berörda länder 
runt Medelhavet. För att skapa förutsättningar för svenska sjöstridskrafter kan en alltför hård 
fortsatt sektorisering av områdena fortsätta marginaliseringen av sjöstridskrafternas förmåga 
ännu mer. Det blir mer en fråga om just maritim operation än enbart marin. 
 
En styrka ledd av EU har ingen operativ tradition och erfarenhet likt NATO, som genomfört 
insatser över en längre tidsperiod. En EU ledd operation genomförs med liknande, och i vissa 
fall även samma metoder som NATO tillämpar. En EU operation skulle sannolikt vara 
sammansatt av flera tillika NATO medlemmar. Det betyder att EU ledda operationer i det 
närmsta skulle vara en avbild av en NATO operation. I detta kommer onekligen frågor om 
tidigare samarbete och gemensam erfarenhet att spela en viktig roll. Sverige som i 
sjöoperativa sammanhang inte har en tradition av deltagande i NATO operationer har, trots 
engagemang i PfP, en hel del brister för att ingå i ett fullt utvecklat samarbete. Även om IKS 
har mycket hög teknisk kvalitet, och formellt väl representerar efterfrågad förmåga i 
sjökrigsmetoder, så finns fortfarande brister i vissa metoder, tekniska lösningar och 
erfarenheter. Då kan man fråga sig vilken roll IKS skulle få i en internationellt sammansatt 
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styrka. Fritt talat, man ska ha varit med för att få vara med. Det behöver inte innebära att man 
inte får vara med, men man får kanske acceptera mindre framträdande uppgifter av sekundär 
karaktär under en period då man tvingas att visa sin duglighet. 
 
Implikationer av sjömaktsbegreppet visar att säkerhetsfrågor löses bättre i allianser eller 
koalitioner. Komplexa nätverk kräver inte sällan komplexa lösningar. En förenkling av 
komplexiteten skulle kunna vara att generalisera synen på entitet, utnyttja en allians som 
uppträder som en enhet och flytta fram gränsen bortom entiteten för insats mot hot. För att 
åtnjuta ett skydd krävs deltagande i allians, men det kräver också att resurser utvecklas och 
avdelas till styrkor för att passa alliansens behov, vilket görs genom inre dialog, och här 
menat utvecklingen av fartyg med viss kapacitet och förmåga. Det betyder att varje enskilt 
land inte behöver ta hänsyn till att behöva utveckla förmågor i ett brett spektrum. Om NATO: 
s stående fregattstyrkor är dimensionerande för ett initialskede i en operation, så kan det vara 
en värdemätare för framtida fartygsutveckling. Är man inte med i alliansen kan inte detta 
styras. Frågan blir istället, om vi vill vara med i en operation, då bör man ha en bred bas, 
variation, att plocka bidragande resurser ifrån. Det är förstås kostsamt för mindre stater då det 
inte är en självklarhet att blir accepterad vid anmält intresse. Styrkor som kan vara borta länge 
och långt ifrån hemmet är en kapacitetsfråga. Styrkor som kan behöva verka under hög 
belastning över lång tid är en kapacitetsfråga. Styrkor som kan behöva inneha 
specialkompetens, organiskt eller tillfört är en kapacitetsfråga. Dessa kapacitetsfrågor tyder 
på att Sverige bör investera i materiel som har kapacitet som efterfrågas.  
 
När vänder trenden? 
Denna uppsats har egentligen visat på ett smalt område i en gammal, fortfarande gällande, 
sanning om det ambivalenta förhållande som råder i politikens budskap beroende på vem det 
riktas mot och på vilket sätt. En av reflektionerna väcktes nyligen ifrån ledarartikeln i Dagens 
Nyheter med rubriken ”Därför är vi i Afghanistan”108. I artikeln återkommer det svenska 
förhållandet till NATO och internationella operationer, som vi bidrar med militära styrkor till. 
Även om det nu inte rör sig om de initiala reaktiva motattackerna som en direkt koppling till 
terroristattacken 11 september, så kan man förmodligen inte inom överskådlig tid heller påstå 
att utländsk militär närvaro i Afghanistan är motiverat av någon annan orsak. Således gör jag 
den kopplingen att Sverige, genom svenska styrkor på plats i Afghanistan, inte bara accepterar 
krig mot terrorism utan även aktivt ingriper mot det. Vad exakt de svenska styrkorna gör i 
Afghanistan spelar mindre roll gentemot de allmänna förberedelser som görs innan de åker 
iväg. Försvarsmakten bedriver ingen öppen anpassning eller övning mot terrorism. 
Av analyser framkommer underförstådda uppgifter som leder till att Försvarsmakten i ett 
internationellt uppdrag kan komma att ställas inför uppgifter relaterade till 
terroristbekämpning, men hur förbereder man sig för det? Här finns en tydlig diskrepans 
mellan vilka Försvarsmaktens uppgifter är nationellt och vilka uppgifter man löser i 
internationella uppdrag. Hemma övas man, borta prövas man, men är det samma uppgift? 
 
I den mån man betraktar ny kunskap, har uppsatsen gett en ökad insikt och förståelse för 
svårigheten med att bekämpa nya hot. Det är kanske inte någon revolutionerande insikt, men 
såväl en viktig slutsats och en del i kunskapsbyggandet kring en begreppsapparat och teori 
inom området. Det behövs fler studier, liknande den om OAE, för att kunna dra generella 
slutsatser och se mönster i utvecklingen. Ny kunskap växer fram med erfarenheter och utifrån 
att man vågar prova nya metoder.  

                                             
108 Ledare, ”Därför är vi i Afghanistan”, Dagens Nyheter, 2006-01-24, sidan 2. 
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3.3 Förslag till fortsatt forskning  
Uppsatsen har visat på implikationer om kapaciteter och förmågor i stort och smått. De nya 
hoten enligt dess definitioner är ett relativt nytt fenomen och det finns ingen modern 
teoribildning inom det sjömilitärteoretiska området som möter upp det. Exempel på fortsatt 
forskning skulle kunna vara fler fallstudier av taktiska exempel syftande till att finna mönster 
som bidrar till ny teoribildning. Ett annat centralt område för vidare undersökning är metoder 
för internationell samordning av lägesuppfattning. Slutsatser i uppsatsen har pekat på att 
snabb identifiering och allmän delgivning av aktuellt sjöläge är kritisk information för snabb 
beslutsfattning. Väl fungerande samordning är en framgångsfaktor. En undersökning om 
metoder kan med fördel även kompletteras med en teknisk del. Slutligen, tider för insatsbeslut 
är kritiska. Den allmänna juridiska bilden vid bekämpning av nya hot är inte helt entydig. 
Att närmare studera förutsättningarna för samlokalisering av flera myndighetsrepresentanter 
ombord på fartyg i nationell och internationell kontext är ett område, som åtminstone ur ett 
svenskt perspektiv skulle kunna vara av intresse att skaffa mer kunskap om.  
 
Denna uppsats har varit begränsad till sjöstridskrafter bestående av fartyg. Inom den marina 
sektorn inbegrips allt oftare även komponenter ur flygstridskrafter och amfibieförmåga med 
enheter som uppträder på land. Beroende på hotets karaktär kan dessa komponenter i allra 
högsta grad vara relevanta. Inte minst i resonemanget att ytterligare vidga begreppet att 
påverka krigföringens tyngdpunkt d.v.s. källan till var viljan emanerar från. I samma takt ökar 
också komplexiteten i att leda och över tiden genomföra dessa typer av samordnade insatser, 
vilket likaså skulle ge en rad nya slutsatser om efterfrågad kapacitet och förmåga. Att utvidga 
studier om krigföring mot nya hot som innefattar andra vapenslag och dess aspekter kan med 
fördel studeras vidare, men dock inom ram för hur långt den marinspecifika teorin sträcker 
sig. I den mån det kan tydliggöras bör man alltså hitta en gräns för när andra arenarelaterade 
teorier blir mer relevanta. 
 
Epilog 
Allra sist, en jämförelse från det peloponnesiska kriget. Det attiska sjöförbundet, Atenarna, 
var den ena sidan och den andra sidan var av Sparta ledda peloponnesiska förbundet. De gick 
i krig med förhoppning om att möta sin respektive motståndare på den arena där man själv var 
starkast. Det skulle ge störst chans till seger och förlusterna skulle minimeras. Efter några års 
tid inser man att det inte går segra med denna metod. För att skapa ett avgörande måste bägge 
sidor gå över till den andres favoritarena och slåss som oerfaren och underlägsen109. 
Detta blev i och för sig Atenarnas undergång, men essensen av detta är att man kanske måste 
se sig om efter nya sätt att angripa de nya hoten på. Hur länge kan man sitta och hoppas att 
motståndaren kommer över till ens egen favoritarena för att bli besegrad? Kommer 
motståndaren någonsin att komma? Att kunna avgöra kräver alltid en aktiv handling, det går 
inte att passivt skydda sig till seger. 
 
 
 
 
 
 

                                             
109 Kagan, D (1987), The fall of the Athenian Empire, Ithaca, NY, Cornwell University Press, USA, sidan 423. 
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