Självständigt arbete krigsvetenskap (15 hp)
Författare: Stefan Lundqvist

Kurs: 2HU003
Magisteruppsats

Handledare: Jerker Widén
Bitr. handledare: Jacob Westberg

Att säkra en domän – en studie av maritim säkerhets förändrade innebörd.
Maritim säkerhet utgör ett dynamiskt forskningsområde där staters säkerhetsintressen fått en
förändrad betydelse. Studien undersöker förklaringsfaktorer till förändringen av maritim
säkerhets referensobjekt, från att tidigare ha varit sjöfart och sjöfarare till att nu utgöra
samhällen och samhällsekonomier. Därtill undersöker studien övergången från traditionella
uttryck av maritim säkerhet i staters säkerhetspolitik till aktuella uttryck ur ett vidgat
säkerhetsperspektiv.
Då maritim säkerhetsforskning fokuserar på dess ingående delområden utgör maritim säkerhet
ett samlingsbegrepp som saknar en samlad analys. Författaren använder därför en hypotetiskt
deduktiv metod där hypoteser formuleras utifrån utvalda teoretikers behandling av området
eller dess delområden, värderas och prövas empiriskt.
Studien visar att den maritima domänens uppfattade värde ökat bland stater och andra
säkerhetspolitiska aktörer, en utveckling som förstärkts av kuststaters rätt att hävda maritima
exklusiva ekonomiska zoner. Studien identifierar även en kamp om dess ekonomiska värden,
vilken föranleder kuststaters behov av att säkra den maritima domänen.
Nyckelord:
Maritim säkerhet. Terrorism. Piratverksamhet. EEZ. Det vidgade säkerhetsbegreppet.

Antal ord: 17999.
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1. Inledning
1.1.

Bakgrund och problemformulering

Maritim säkerhet är ett dynamiskt forskningsområde inom vilket staters säkerhetsintressen
fått förändrad betydelse. I den maritima arenan konvergerar och interagerar nationers
säkerhetspolitik, brottsbekämpning, samt sociala respektive ekonomiska målsättningar och
intressen. Därtill präglas arenan av disparata intressen som resursutvinning, ekologiska
hänsyn, handelssjöfart, turism, rekreation och militärstrategiska behov. Statliga och privata
åtaganden och intressen blandas därigenom med olika grader av statlig, mellan- och
överstatlig reglering och kontroll, vars effektivitet beror av samordning och samverkan
mellan arenans olika aktörer. Internationell handelssjöfart har en multinationell karaktär där
ett fartyg kan vara ägt av redare i ett land, registrerat (flaggat)1 i ett annat, bemannat med
personal av olika nationaliteter, föra en varierande last med komplicerade ägarförhållanden,
vilken hanteras i flera transportled över land och hav.2 Den maritima arenans intressen har
vittgående förgreningar som endast i undantagsfall är avgränsade till den egna arenan.
Förändringen av den maritima arenans säkerhetsintressen har gått fort. Efter attackerna mot
World Trade Center och Pentagon år 2001 har olika aktörers utnyttjande av den maritima
arenan i syfte att främja terrorism, illegal migration, flyktingar, narkotikasmuggling,
transnationell kriminalitet och illgalt fiske identifierats som maritima säkerhetshot.3
Piratverksamhet och piratbekämpning uppmärksammas frekvent i olika medier. Aktuell
säkerhetspolitisk debatt omfattar även den maritima miljöns egenvärde. Insikten om
mänsklighetens beroende av haven som en resurs för försörjning och rekreation
kompletterar traditionella transportbehov och utnyttjande av haven för maktprojektion eller
försvar.4 Förändringarna innebär att uppfattningarna av hot har vidgats från primärt
endimensionellt nationella till flerdimensionella transnationella perspektiv.
Maritim säkerhet utgör en begränsad del i staters säkerhetspolitik. Trots detta utgör maritim
säkerhet ett särskilt intressant studieområde, då stater i hög grad identifierar maritima hot
utgående från det vidgade säkerhetsbegreppet. Effekterna av bristande maritim säkerhet är
tydliga på Afrikas ost- och västkust. I Guinea-bukten bedöms bristande maritim säkerhet
innebära betydande regionala intäktsförluster, investeringsbegränsningar, växande
kriminalitet och risk för negativa säkerhetspolitiska följdverkningar.5 Bristande säkerhet i
markarenan kan likaledes äventyra maritim säkerhet. Somalias inbördeskrig och politiska
1

SOU 2003:72, bilaga 3, s. 269.
OECD:s rapport, Security in Maritime Transport: Risk Factors and Economic Impact, 2003, s. 5.
http://www.oecd.org/dataoecd/19/61/18521672.pdf. 2010-11-19.
3
Jacobsson, Marie, 2002: Om folkrätt och maritim säkerhet. I Kungliga Krigsvetenskapsakademiens handlingar
och tidsskrift 206:4, s. 3-4.
4
http://www.stimson.org/images/uploads/research-pdfs/Indian_Ocean-Chapter_6_Laipson.pdf. 2010-11-14.
5
Gilpin, Raymond, 2007: Enhancing Maritime Security in the Gulf of Guinea. I Strategic Insights, Volume VI,
Issue 1. http://www.nps.edu/Academics/centers/ccc/publications/OnlineJournal/2007/Jan/gilpinJan07.html.
2011-10-01.
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sönderfall har bidragit till att utveckla lukrativ maritim kriminalitet i form av
piratverksamhet, illegalt fiske och dumpning av miljöfarligt avfall till havs.6 Den maritima
kriminaliteten har även spridit sig regionalt och degraderat de intilliggande, marint
resurssvaga, staterna Kenyas, Tanzanias och Moçambiques maritima säkerhet.7
Säkerhetspolitiska förändringar kan tidigt observeras eller genereras i den maritima arenan,
vilket åskådliggörs i Sydostasien. Behoven av och utmaningarna i att tillgodose säkerhet i
regionens sjötrafikleder utgör där en drivkraft mot fördjupad regional bi- och multilateral
samverkan, trots allvarlig misstro och misstänksamhet i ländernas inbördes relationer och
vissa länders relation till USA.8 Samverkansbehovet har accentuerats av Malackasundets
kriminalitet. I det strategiska sundet kanaliseras sjötrafik av stor ekonomisk vikt för
regionens stater, inkluderande rivalerna Kina, Indien och Japan.
I rapporten ”Maritim säkerhet: En översikt av begrepp, lagstiftning och forskning för
Försvarsmaktens behov” kartlade jag hur organisationer av vikt för Försvarsmakten
definierar och utnyttjar begrepp relaterade till maritim säkerhet.9 Rapporten kategoriserade
även områdets aktuella forskning, debatt och lagstiftning. I rapporten konstaterades att
maritim säkerhet saknar en enhetlig, internationellt vedertagen, definition. En central
observation utgjorde maritim säkerhets förändrade referensobjekt, en förändring som
tydligt kommer till uttryck i EU. Genom att jämföra 2004 års EG-förordning och EUkommissionens definition av maritim säkerhet år 2010 konstaterades att referensobjektet
(skyddsobjektet) förändrats från sjöfart och sjöfarare till medborgare och
samhällsekonomier.
I nämnda rapport drog jag slutsatsen att förändringen får genomgripande konsekvenser för
områdets innebörd, då sjöfartsskydd reduceras från att utgöra maritim säkerhets
referensobjekt till ett medel för att tillgodose maritim säkerhet. Jag undersökte dock inte
närmare varför denna förändring inträffat och beskrev inte heller nyanser i dess tillämpning.
I detta konstaterande tar föreliggande studie sin utgångspunkt.

6

Potgieter, Thean, 2009: When Maritime Security is Absent. I Maritime Security in Southern African Waters,
SUN MeDia, Stellenbosch, s. 8.
7
Fouché, Henri, 2009: Piracy: The African Experience. I Maritime Security in Southern African Waters, SUN
MeDia, Stellenbosch, s. 80-86.
8
Avsnittet bygger på Sjaastad, Anders, 2007: Southeast Asian SLOCs and security options. I Maritime Security in
Southeast Asia, Routledge, Oxon, s. 3-12.
9
Avsnittet bygger på Lundqvist, Stefan: Maritim säkerhet: En översikt av begrepp, lagstiftning och forskning för
Försvarsmaktens behov, Försvarshögskolan, 2011-01-25, Ö960/2009:47, Årsrapport FoT Krigsvetenskap 2010,
bilaga 8.
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Syfte och frågeställningar

Studien syftar till att fördjupat undersöka den konstaterade förändringen av maritim
säkerhets referensobjekt. Vidare syftar den till att vetenskapligt pröva faktorer som kan
tänkas förklara denna förändring, liksom övergången från traditionella uttryck av maritim
säkerhet i staters säkerhetspolitik till de uttryck ur ett vidgat säkerhetsperspektiv som nu
konstituerar maritim säkerhet. De förklaringsfaktorer som bestått vetenskaplig prövning
skall utgöra grund för formulering av teori avseende de kausala sambanden med
förändringen av maritim säkerhets uttryck, vilken avser besvara huvudfrågan och uppfylla
studiens syfte:
Varför har undersökta staters syn på maritim säkerhets referensobjekt förändrats
under perioden 1991-2011?
För att svara på frågeställningen undersöker jag förklaringsfaktorer formulerade som
hypoteser, vilka värderas och prövas empiriskt.

1.3.

Avgränsningar

Studien avgränsas till tidsperioden 1991-2011. Min förförståelse indikerar att perioden
omfattar de förändringar som studien avser att undersöka och avgränsningen inskränker
dess omfång. Genom att inleda undersökningen i 1990-talets början tillvaratas mycket av det
kalla krigets tänkande och konceptuella uttryck, dock utan det överhängande hotet om
stormaktskonflikt. Tidsperioden inkluderar avgörande händelser som Sovjetunionens
upplösning år 1991, ikraftträdandet av FN:s havsrättskonvention år 1994, terrorangreppen
mot World Trade Center och Pentagon år 2001, utvecklingen av piratverksamhet i områden
av betydelse för kommersiell sjöfart, revideringen av 1988 års konvention för säker sjöfart
(SUA) år 2005 och andra avgörande förändringar i lagstiftning och konventioner. Av hänsyn
till studiens omfång och författarens språkförmåga avgränsas empirin till svensk- och
engelskspråkiga källor.
Studiens övriga avgränsningar presenteras i anslutning till respektive hypotesformulering
och hypotesprövning i kapitel två och tre.

1.4.

Metod

Studien har en teoriutvecklande ansats genom sökandet av orsakssamband mellan olika
förändringsfaktorer inom den undersökta tidsperioden och den observerade förändringen av
maritim säkerhets referensobjekt.10 Dess resulterande och tentativa teori behöver därför i
sin tur prövas på annat empiriskt material, eventuellt med beaktande av andra faktorer, för
att bekräftas eller falsifieras.

10

Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängerud, Lena, 2003: Metodpraktikan, Norstedts
Juridik AB, s, 41f.
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Studiens upplägg innebär två huvudsakliga utmaningar: att identifiera kompletterande
förklaringsfaktorer samt att pröva deras förklaringskraft av maritim säkerhets förändrade
referensobjekt.11 Det hade varit intressant att även pröva förklaringsfaktorernas inbördes
relation och styrka kausala mekanismer till referensobjektets förändring, vilket skulle kräva
detaljstudier av enstaka fall. Maritim säkerhets förändring utgör dock ett globalt fenomen,
med relaterade krav på empirisk bredd. Studiens omfattning är därtill begränsad och därför
medges inte ett sådant undersökningsdjup.
Även om studien har en teoriutvecklande ansats från ett fragmentiserat forskningsläge
innebär det inte att teorier helt saknas. I de förberedande litteraturstudierna konstaterar jag
att olika förklaringsfaktorer framförs om ingående delområdens förändring, men deras
påverkan på maritim säkerhets referensobjekt behandlas inte. I studien aggregeras de
identifierade teorifragmenten genom hypotesgeneringen och prövas senare mot studiens
empiri. Därigenom omfattar denna teoriutvecklande studie också vissa teoriprövande inslag.
Studien inspireras metodologiskt av Esaiasson m.fl. beskrivningar om att fenomens
förklaringar lämpligast kan sökas där fenomenet har respektive inte har inträffat.12
Resonemanget om kontrasterande fall inspirerar mig att söka efter förklaringsfaktorer till
referensobjektets förändring i stater som kan förväntas vara pådrivande i områdets
utveckling. Förklaringsfaktorernas globala tillvaratagande prövas däremot mot stater som
kan förväntas att inte ha implementerat förändringen. Studiens omfång medger endast att
ett begränsat antal fall undersöks, vilket ställer krav på välgrundade samt motiverade urval
och empiriska avgränsningar.
Då studiens problemområde saknar en samlad analys, identifierar jag att hypotetiskdeduktiv metod som ett lämpligt angreppssätt på problemet.13 Karl Popper framhåller den
kritiska metoden som vetenskapens metod, där utmanande teorier formuleras, testas och
ger plats för nya – vilka i sin tur kan prövas och ersättas.14 I Holmbergs tolkning av Popper
framgår att forskning inleds med en förförståelse som växer genom en tillämpning av en
rationell och kritisk process enligt följande formel för problemlösning: P(Problem) →
TL(Tentativ lösning) → FE(Feleliminering) → P2(Nytt problem) → etc.15
Jag avser tillämpa Poppers principer i studien genom att formulera och pröva hypoteser om
förklaringsfaktorer till maritim säkerhets förändrade referensobjekt. Hypoteserna
formuleras med utgångspunkt i utvalda teoretikers beskrivning av maritim säkerhets uttryck
i dess helhet eller underordnade delelement. Därefter värderas hypoteserna utifrån deras
användbarhet i denna studie och ett motiverat urval görs. Hypoteserna utesluter inte
11

Avsnittet bygger på Esaiasson m.fl.: Metodhandboken, s. 122f.
Avsnittet bygger på ibid., s. 128f.
13
Liknande upplägg har använts av andra författare för att undersöka områden med svagt utvecklade
forskningslägen. Se exempelvis Öhrn, Erik, 2011: Teknikens påverkan på taktikutvecklingen inom de marina
stridskrafterna – ett försök till teori, Försvarshögskolan, Stockholm.
14
Holmberg, Håkan, 1983: Att läsa Karl Popper, Timbro Förlag AB, Stockholm, s. 15.
15
Ibid., s. 21f
12
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varandra, vilket innebär att flera av hypoteserna kan visa sig vara korrekta.
Hypotesgeneringen diskuteras närmare i anslutning till teoriavsnittet i kapitel två.
Genom att utsätta hypoteserna för en empirisk prövning syftande till falsifiering, kommer
grader av orsakssamband att kunna styrkas. Hypoteserna har därmed olika potential att
förklara förändringen av maritim säkerhets referensobjekt. Hypoteserna har därtill olika
struktur och beskriver olika säkerhetspolitiska och samhällsekonomiska dimensioner. Olika
krav ställs därför på det empiriska materialet, innehållet i den empiriska prövningen för att
de skall anses försvagade eller styrkta, samt fallstudiernas typ. För att pröva hypotesernas
olika dimensioner genomförs variabelanalyser, samt undersöks minst sannolika respektive
kontrasterande fall. Den empiriska prövningen av hypoteserna diskuteras närmare i kapitel
tre. Endast en hypotes försvagas genom prövningen, vilket diskuteras i avslutningskapitlet.
Utifrån en sammanfattande analys av styrkta förklaringsfaktorer formuleras i studien en
tentativ teori om varför maritim säkerhets referensobjekt förändrats. Studiens empiriska
underlag spänner över en internationell sfär med tyngdpunkt i fyra världsdelar där maritim
säkerhet utgjort ett fokusområde: Afrika, Asien, samt Nord- och Sydamerika. Genom att
studien teoretiserar internationella förklaringsfaktorer skall resultatet kunna bidra till en
global förståelse av maritim säkerhets utveckling.

1.5.

Forskningsläge och källor

I de förberedande litteraturstudierna konstaterade jag att en omfattande mängd
internationell litteratur, säkerhetspolitisk forskning och debattartiklar behandlar maritim
säkerhet, men att nationella svenska perspektiv var sällsynta.16 Avsaknaden av en enhetlig,
internationellt vedertagen, definition av maritim säkerhet innebär att begreppet ofta
används som ett överordnat samlingsbegrepp för enskilda funktionsområden. Jag fann att
materialet kunde indelas i fyra överlappande och ömsesidigt beroende kategorier:
utformning och tillämpning av internationell och nationell lagstiftning, maritim terrorism och
piratverksamhet, internationella säkerhetsregelverks kommersiella inverkan på
handelssjöfart, respektive säkerhetspolitisk och diplomatisk hantering av maritim säkerhet.17
Insikten om dessa kategorier omsätts som olika perspektiv i studiens hypotesprövningar.
Studiens empiri utgör officiella publikationer från internationella politiska organisationer och
stater, internationell forskning samt debattartiklar. Vid användning av internetkällor
eftersträvar jag erkända organisationers eller lärosätens hemsidor.

16

Se Wedin, Lars, 2008: En maritim strategi för Sverige. I bihäfte till Kungliga Krigsvetenskapsakademiens
handlingar och tidsskrift, Nr 5, samt Fejes, Jonas, 2010: Förstudie: Tankesmedja Maritime Safety and Security,
Blekinge Tekniska Högskola, http://www.bth.se/com/Maritim.nsf/sidor/forstudie-om-maritim-sakerhet. 201110-13.
17
Avsnittet bygger på Lundqvist: Maritim säkerhet: En översikt av begrepp, lagstiftning och forskning för
Försvarsmaktens behov, s. 10.
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För att exemplifiera staters förändrade tillvaratagande av maritim säkerhets referensobjekt,
studerar jag amerikanska och australiensiska strategiska respektive militärstrategiska
styrdokument, samt viss associerad lagstiftning. Avseende Australien studeras även ett
förarbete som utgör en logisk brygga i förändringsprocessen. De officiella styrdokumenten
har relevans för undersökningen genom att de utgör primärkällor som uttrycker ländernas
säkerhetspolitiska inriktningar. Studien undersöker inte staternas säkerhetspolitiska
ageranden, vilka kan ha avvikit från innehållen i inriktningsdokumenten.
Vid formuleringen av förklaringshypoteser använder jag tre forskningsartiklar, som jag anser
har lämnat viktiga bidrag till förståelsen av maritim säkerhets delområden under
tidsperioden 2009-2011. Artiklarna ger delvis olika perspektiv på maritim säkerhet och
spänner därtill empiriskt över tre olika kontinenter, vilket ökar deras relevans för
undersökningen. I skriften ”Concepts of Maritime Security”, analyserar Chris Rahman
innebörden av maritim säkerhets förändring för Nya Zeelands och Australiens
säkerhetspolitik samt marinstrategiska doktrinutveckling.18 Rahman undersöker det vidgade
säkerhetsbegreppets maritima uttryck, tillvaratagandet av säkerhetspolitiska koncept i
Stillahavsregionens asiatiska del efter det kalla krigets slut, samt hur globaliseringen
påverkat den internationella förståelsen av säkerhetspolitik och maritima säkerhetskoncept.
Författarens tendens att, utifrån sin inblandning i dess förarbete, framhålla Australiens
marina strategis förtjänster balanseras genom tillvaratagandet av ytterligare källor.
I skriften ”Maritime Security and the Southern Cone: Argentina, Brazil and Chile” analyserar
Martin Robson maritim säkerhets innebörd, samt Sydamerikas maritima utmaningar, utifrån
traditionella säkerhetspolitiska perspektiv respektive det vidgade säkerhetsbegreppet.19
Robsons text tillför ett alternativt perspektiv på området maritim säkerhet och bedöms
utgöra en relativt tendensfri beskrivning av området.
Piratverksamhetens potential att nomineras som ett säkerhetspolitiskt hot avhandlas i
Charles Reids skrift ”Securitisation of Piracy off the Horn of Africa: Are there implications for
Maritime Terrorism?”.20 Reid analyserar piratverksamhetens hot mot Afrikas horns maritima
säkerhet och argumenterar för att fortsättningsvis beakta denna i kombination med maritim
terrorism. Författarens tendens att tillskriva piratverksamhet en säkerhetspolitisk dimension
balanseras i studiens empiriska del genom prövningen mot andra forskares arbeten.
För att underlätta för läsaren väljer jag att i samband med respektive hypotesprövning i
kapitel tre löpande presentera ytterligare källor med källkritik.

18

Rahman, Chris, 2009: Concepts of Maritime Security, i Discussion paper No07/09, Centre for Strategic
Studies: New Zealand, Victoria University of Wellington.
19
Robson, Martin, 2011: Maritime Security and the Southern Cone: Argentina, Brazil and Chile, i Corbett Paper
No 4, The Corbett Centre for Maritime Policy Studies, King’s College, London.
20
Reid, Charles, 2011: Securitisation of Piracy off the Horn of Africa: Are there implications for Maritime
Terrorism?, i Corbett Paper No 5, The Corbett Centre for Maritime Policy Studies, King’s College, London.
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Nyckelbegrepp och definitioner

För att underlätta läsarens förståelse av studiens argumentation beskrivs och definieras här
vissa begrepp som genomgående förekommer i studien.

Terrorism
Terrorism saknar en enhetlig, internationellt vedertagen, definition. Studien definierar
begreppet enligt lagen (2003:148) om straff för terroristbrott. Terrorism avser därigenom
våld och tvång avsett att ”injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller befolkningsgrupp,
otillbörligen tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig organisation att vidta eller att avstå
från att vidta en åtgärd, eller allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska,
konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer i en stat eller i en mellanstatlig
organisation”.21

Maritim kriminalitet
Maritim kriminalitet avser i denna studie organiserad brottslighet i den maritima domänen
där våld och tvång utövas mot värden och individer i syfte att uppnå ekonomisk vinning eller
makt.22 Maritim kriminalitet innefattar därigenom även underbegreppet piratverksamhet.

Piratverksamhet
Studien definierar piratverksamhet enligt 1982 års havsrättskonventions definition av
sjöröveri.23 Detta begränsar begreppet till handlingar utförda på fritt hav, dvs. utanför
staters exklusiva ekonomiska zoner (EEZ), och för privata ändamål som ekonomisk vinning.

Det vidgade säkerhetsbegreppet
Begreppet utgör ett analysramverk med fem ontologiska analysnivåer skapat av
Köpenhamnsskolans företrädare Barry Buzan: internationell systemnivå (exempelvis FN),
internationell delsystemnivå (exempelvis EU), enhetsnivå (främst stater), underenhetsnivå
(exempelvis lobbyorganisationer) och individnivå. Begreppet indelar säkerhetspolitiska hot i
fem sektorer: militära, politiska, ekonomiska, samhälleliga och ekologiska.24

21

SFS 2003:148, Lag om straff för terroristbrott, 2 §. Lagens definition baseras på EU:s rambeslut (2003) om
terroristbekämpning.
22
Jag ansluter mig därmed till EU definition av organiserad brottslighet, utgörande kriminalitet vilken inte
omfattar beskyddarverksamhet. Se Annual European Union Organised Crime Situation Report 6204/1/97
(ENFOPOL 35 Rev. 2) DG H II.
23
SÖ 2000: 1. Förenta nationernas havsrättskonvention Montego Bay den 10 december 1982 och avtalet om
genomförande av Del XI i denna konvention, artikel 101.
24
Avsnittet bygger på Lundqvist, Stefan: 2009: Från totalförsvar till gemensam säkerhet – en studie av vidgade
säkerhetsperspektiv, Försvarshögskolan, Stockholm, s. 8.
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Disposition

Studien indelas i fyra avsnitt. I inledningskapitlet presenteras forskningsområdet, studiens
syfte och avgränsningar. Därtill redovisas och diskuteras den valda undersökningsmetoden,
forskningsläget, källurvalet som studiens teoribild baseras på, samt studiens disposition.
I kapitel två illustreras två staters förändrade tillvaratagande av maritim säkerhets
referensobjekt och förklaringsfaktorer identifieras. Därefter utvecklas förklaringsfaktorerna
till förklaringshypoteser utifrån en teoribild baserad på tre forskares maritima
säkerhetsanalyser. Förklaringshypotesernas användbarhet i studien värderas och ett
motiverat urval görs för prövning mot studiens empiri.
I kapitel tre redovisas den empiriska analysen och dess resultat i en struktur utgående från
respektive hypotes.
I avslutningskapitlet sammanställs hypotesprövningens resultat, studiens slutsatser
presenteras och diskuteras, huvudfrågan besvaras och förslag ges till fortsatt forskning.
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2. Maritim säkerhet – teorier om en förändrad innebörd
I detta kapitel illustreras staters förändrade tillvaratagande av maritim säkerhet och en
vidgad hotbild genom att undersöka utvecklingen i två stater. Därigenom identifieras
tänkbara förklaringsfaktorer till maritim säkerhets förändrade referensobjekt, vilka utvecklas
genom analys av utvalda forskares artiklar om maritim säkerhet och dess funktionsområden.
Analyserna spänner över tre regioner och är skapade i olika syften. För att underlätta
läsarens förståelse för teoriuttryckens ursprung och sammanhang presenteras författarnas
primära budskap. Förklaringsfaktorerna formuleras som fem förklaringshypoteser, vars
användbarhet i studien värderas. Värderingen leder till ett urval av fyra hypoteser som
prövas i kapitel tre. I syfte att tydliggöra studiens metodologiska val redovisas mina
ställningstaganden för respektive hypotes.

2.1.

Maritim säkerhets förändrade referensobjekt

Studiens begränsade omfattning medger inte att utvecklingen undersöks i ett stort antal
stater, varför ett urval krävs. Genom områdets snabba förändring kan stater i olika grad
förväntas ha tillvaratagit förändringen i nationella styrdokument. Ledande stater med
betydande maritima intressen kan förväntas vara drivande i utvecklingen. Även avseende
tillvaratagandet av en förändrad hotbild kan ledande stater med kapacitet att projicera
sjömakt förväntas uppvisa störst tydlighet. Därför undersöks två geografiskt separerade,
engelskspråkiga, icke-europeiska stater: USA respektive Australien.
USA utgör en stark förändringsreferens genom sin militärt ledande roll, starka ställning inom
Nato, omfattande regionala säkerhetssamarbeten och ledande världshandelsposition.
Landet kan förväntas ha påverkat regional och global utformning av marin doktrin och
marinstrategiska perspektiv. Australien utgör genom sin ledande roll i regionala
säkerhetssamarbeten och starka sjöfartsintressen en alternativ förändringsreferens,
representativ för ytterligare stater. Staterna har inom undersökningsperioden genomfört en
genomgripande marinstrategisk doktrinutveckling. I vilken utsträckning staterna de facto
påverkat andra staters och organisationers doktrinutveckling kräver dock vidare forskning.

2.1.1. USA
År 1991 utgjorde gällande doktrin 1986 års ”The Maritime Strategy” . Doktrinen uttrycker
endimensionellt statliga hot, med Sovjetunionens globalt närvarande sjöstridskrafter som
primärt hot mot USA:s maritima transportvägar och strategiska försörjningsbehov.25
Sekundära hot utgjorde lokala och regionala konflikter med potential att utlösa
stormaktskonflikt. USA:s maritima säkerhet skulle tillgodoses genom att i allians avdela
tillräcklig marin kapacitet för att hävda kontroll till sjöss relativt sovjetiska stridskrafter.
Maritim säkerhet gavs en säkerhetspolitisk innebörd genom fokus på sjömakt och marin

25

Avsnittet bygger på US Naval War College, 2008: U.S. Naval Strategy in the 1980s, Selected Documents, Naval
War College Press, Newport, Rhode Islands, s. 209f, 247f.
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kontroll av sjötrafikleder. Handelssjöfart, men inte explicit sjöfarare, utgjorde ett
referensobjekt för att tillgodose USA:s ekonomi och strategiska råvarubehov.
USA:s förändrade säkerhetssituation efter det kalla krigets slut innebar nya strategiska
styrdokument.26 I 1992 års policydokument ”The Navy Policy Book” uttrycktes flottan
tillgodose ”… a critical role in national security”. “America must be able to use the oceans to
guarantee our defense, protect our trade and ensure access to our allies. The Navy’s
maritime strategy is designed to guarantee a naval force to ensure maritime superiority.”
Maritim säkerhet utgjorde marin kontroll av sjötrafikleder för maktprojicering från havet och
sjöfartsskydd: ”As a maritime nation, the United States uses the oceans as barriers for
defense, as broad avenues of commerce and access to our overseas allies and as a
springboard for projection of power”. Jag identifierar att USA:s sjömaktsfokus vidmakthålls,
men att hotbilden ersatts av regionala och globala hot av föränderlig och svårförutsägbar
karaktär.
U.S. Maritime Security Fleet Program (MSP) utgör ett uttryck för 1990-talets syn på maritim
säkerhet, syftande till att kostnadseffektivt tillgodose USA:s militära sjötransportbehov vid
nationella krissituationer. Programmet inrättades för att säkerställa ”a fleet of active,
militarily useful, privately-owned vessels to meet national defense and other security
requirements and maintain a United States presence in international commercial
shipping”.27 Programmet vidmakthålls t.o.m. år 2015.28
2005 års maritima säkerhetsstrategi förändrar områdets innebörd: ”The safety and
economic security of the United States depend in substantial part upon the secure use of the
world’s oceans. Maritime security is best achieved by blending public and private maritime
security activities on a global scale into an integrated effort that addresses all maritime
threats.”29 Den maritima domänen ges i det samtida presidentdirektivet en vidsträckt
definition: ”All areas and things of, on, under, relating to, adjacent to, or bordering on a sea,
ocean, or other navigable waterway, including all maritime-related activities, infrastructure,
people, cargo, and vessels and other conveyances”.30 Haven och sjötrafiklederna uttrycks
som avgörande för USA:s säkerhet och medborgarnas och samhällsekonomins välstånd, med
80 % av världshandeln baserad på sjötransporter.31 USA:s maritima säkerhet hotas av
26

Avsnittet bygger på US Naval War College, 2006: U.S. Naval Strategy in the 1990s, Selected Documents, Naval
War College Press, Newport, Rhode Islands, s. 1, 41, 46f, 69.
27
US PUBLIC LAW 104–239–OCT. 8, 1996, Maritime Security Act of 1996.
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-104publ239/pdf/PLAW-104publ239.pdf. 2011-06-24.
28
US Department of Transportation, Maritime Administration: The Maritime Security Program.
www.marad.dot.gov/documents/MSP_Brochure08_GLAKE.pdf. 2011-06-24.
29
US DHS, 2005: A National Strategy for Maritime Security, s. 1.
http://www.dhs.gov/xlibrary/assets/HSPD13_MaritimeSecurityStrategy.pdf,. 2011-06-24.
30
Avsnittet bygger på US DHS: US Homeland Security Presidential Directive-13, December 21, 2004, section I.
http://www.dhs.gov/xabout/laws/gc_1217624446873.shtm#1. 2011-06-24.
31
US DHS: A National Strategy for Maritime Security, s. 1.
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fientliga nationalstater och transnationella, icke-statliga, terrorist- eller kriminella grupper
inkluderande pirater, naturkatastrofer, avsiktlig miljöförstöring och människosmuggling.32
2007 års marina strategi uttrycker: ”The creation and maintenance of security at sea is
essential to mitigating threats short of war, including piracy, terrorism, weapons
proliferation, drug trafficking, and other illicit activities. Countering these irregular and
transnational threats protects our homeland, enhances global stability, and secures freedom
of navigation for the benefit of all nations.”33 Maritim säkerhet förutsätter
gränsöverskridande samarbeten: ”…the Sea Services must become adept at forging
international partnerships in coordination with the other U.S. services and government
departments. To this end, the Global Maritime Partnerships initiative seeks a cooperative
approach to maritime security, promoting the rule of law by countering piracy, terrorism,
weapons proliferation, drug trafficking, and other illicit activities”.

2.1.2. Australien
Australiens första nationellt utarbetade strategiska maritima doktrin utgavs år 2000. Maritim
säkerhet uttrycks som förmågan att med sjöstridskrafter hävda nationella säkerhetsintressen
i landets maritima jurisdiktionsområde.34 Australien konstateras vara maritima beroende för
transport och resursutvinning, varför människors respektive fraktgods fria rörlighet inom
regionens sjötrafikleder samt kustområden framhålls som ett betydande säkerhetsintresse.
Inga maritima säkerhetshot redovisas, däremot frånvaron av identifierbara militära hot mot
Australien.
Doktrinen
beskriver
en
hotbildsförändring
från
symmetriska
nationalstatskonflikter till asymmetriska hot från icke-statliga aktörer och kriminella grupper,
samt sönderfallande staters politiska, ekonomiska och miljöskadliga konsekvenser.
Alex Tewes m.fl. definierar i ett förarbete till Joint Standing Committee on Foreign Affairs
Defence and Trade (JSCFADT) strategiska analys, maritim säkerhets historiska innebörd i
Australien som ”… the security of its trade and passenger vessels”.35 Författarna beskriver
säkerhetsbegreppets förändring från det kalla krigets militära säkerhet till det vidgade
säkerhetsbegreppet, och argumenterar för en maritim strategi som tydliggör Australiens
vitala nationella intressen. Kontroll av sjötrafikleder framhålls som centralt även i fredstid,
med sjöfartskydd mot pirat- och terroristverksamhet. Enligt författarna behöver den
maritima strategin även tillvarata lågnivåhot och tillgodose myndighetssamverkan.

32

US DHS: US Homeland Security Presidential Directive-13, s. 4ff.
Avsnittet bygger på US Navy, US Marine Corps, US Coast Guard, 2007: A Cooperative Strategy for 21st
Century Seapower, s. 11, 14. http://www.navy.mil/maritime/MaritimeStrategy.pdf. 2011-06-29.
34
Avsnittet bygger på Commonwealth of Australia, 2000: Australian Maritime Doctrine (RAN Doctrine 1), First
Edition, s. 11f, 17, 21.
35
Avsnittet bygger på Tewes, Alex, Rayner, Laura & Kavanaugh, Kelly, 2004: Australia's Maritime Strategy in the
21st century, section I, III, IV. http://www.aph.gov.au/library/pubs/rb/2004-05/05rb04.htm. 2011-06-29
33
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JSCFADT:s analysrapport år 2004 utvecklar budskapet: ”The military concept of maritime
strategy encompasses diplomatic, constabulary and warfighting elements” samt ”… maritime
strategy is a subset of broader military strategy”.36 Rapporten framhåller Australiens
beroende av den maritima miljön, internationell handelssjöfarts ekonomiska betydelse och
behovet av resursförvaltning i landets exklusiva ekonomiska zon (EEZ). Rapporten
identifierar behovet att tillgodose sjöfartssäkerhet i strategiska sjötrafikleder och koordinera
myndigheter med maritimt säkerhetsansvar. Författarna stödjer därför regeringsbeslutet att
tilldela kommunikationsdepartementet huvudansvar för maritim säkerhet.
Australien samordnar sedan år 2006 civil maritim säkerhet genom Border Protection
Command (BPC) operativa ledning av ”Operation RESOLUTE”, bemannad ur tull- och
fiskerimyndigheterna, karantäninspektionen samt marinen.37 Identifierade maritima
säkerhetshot utgör: illegala aktiviteter i skyddade områden, illegal resursexploatering,
förbjuden import eller export, icke-auktoriserade maritima ankomster, äventyrad
biosäkerhet, piratverksamhet, rån eller våldshandlingar till sjöss samt maritim terrorism.
Maritim säkerhet utgör i 2009 års försvarsbeslut en del av Australiens nationella säkerhet.38
Dess referensobjekt uttrycks som samhället, samhällsekonomin och miljöns integritet, ”…
our national security involves many concerns other than those involving the use of armed
force. The security of our community, our nation's economy and the integrity of our
environment can all be threatened by illegal activities (such as people smuggling, illegal
fishing and the drug trade)”. Australiens säkerhetspolitiska miljö beskrivs som alltmer
komplex och otydligt separerad från traditionella försvarskoncept, där hot från statliga och
icke-statliga aktörer med strategiska förmågor vid fredsförhållanden hanteras av civila
myndigheter med stöd av australiensiska stridskrafter. Stödjande roller exemplifieras med
”… whole-of-government border protection efforts to secure our offshore maritime domain”
och ”securing ships or offshore resource infrastructure”. Öppna och säkra sjötrafikleder i
Indiska oceanen beskrivs som särskilt viktiga för Australien och handelspartnern Indien.
Australiens stöd till Papua New Guineas uppbyggnad av maritim säkerhetsförmåga uttrycks
stärka landets förmåga att hävda sin suveränitet och skydda sina maritima resurstillgångar,
men även bekämpa transnationell kriminalitet.
Uppfattningen om maritim säkerhet som en del i ett sammanhängande transportsystem
med syfte att säkra Australiens ekonomiska välbefinnande, nationella identitet och enighet,
tydliggörs i transportdepartementets strategiplan för år 2007-2010. Nämnda syften utgör
36

Avsnittet bygger på The Parliament of the Commonwealth of Australia, Joint Standing Committee on Foreign
Affairs, Defence and Trade, 2004: Australia’s Maritime Strategy, s. 10f, 99-108, 117.
http://www.aph.gov.au/house/committee/jfadt/maritime/report/report.pdf, 2011-06-29.
37
Avsnittet bygger på Commonwealth of Australia, 2010: Australian Maritime Doctrine: RAN Doctrine 1 – 2010,
Second Edition, s. 53.
38
Avsnittet bygger på Commonwealth of Australia, Defence White Paper, 2009: Defending Australia in the Asia
Pacific Century: Force 2030, s. 24, 54, 59, 62, 89, 96ff.
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transportsäkerhetsorganets mål, för att uppfylla medborgarnas förväntningar att skyddas
från terrorism eller andra illegala handlingar när de använder landets transportsystem.39
USA och Australien illustrerar staters förändrade tillvaratagande av maritim säkerhet inom
undersökningsperioden. Flerdimensionella, transnationella och globala perspektiv har ersatt
endimensionella nationella sjömaktsperspektiv med sjöfartsskydd som referensobjekt.
Maritim säkerhet tillgodoses genom myndighets- och nationsöverskridande samarbete i
vidare perspektiv än krigsscenarier för att tillgodose medborgarnas och
samhällsekonomiernas välstånd. Förändringarna illustreras i figur 1. I förändringsexemplen
framträder även fem möjliga förklaringsfaktorer till maritim säkerhets förändrade
referensobjekt: en förändrad hotbild, globalisering, terrorism, piratverksamhet, samt den
maritima domänens resurser.
År 2011

Säkerställt maritimt
transportflöde för maktprojicering och
strategiska försörjningsbehov

Säkerställda globala
handelsflöden med handelssjöfart som
transportsystem samt maritim
resursutvinning

Förändring

Målsättningar

År 1991

Innebörd

Marin kontroll av sjötrafikleder
Marint sjöfartsskydd
Nationellt säkerställd sjöfartskapacitet

Bekämpning av maritim kriminalitet
Förhindra maritima terroristattentat
Maritim förvaltning

Figur 1: Förändring av strategiska målsättningar och innebörd av maritim säkerhet i USA och
Australien.

2.2.

Förklaringsfaktorer och hypotesformuleringar

De fem förklaringsfaktorer som identifierades i föregående avsnitt utvecklas här genom
analys av utvalda forskares artiklar om maritim säkerhet och dess funktionsområden.
Förklaringsfaktorerna utvecklas därigenom till förklaringshypoteser om maritim säkerhets
förändrade referensobjekt och de värderas utifrån deras användbarhet i studien.

39

Avsnittet bygger på Commonwealth of Australia, Department of Infrastructure, Transport, Regional
Development and Local Government, 2008: Office of Transport Security Strategic Plan 2007 – 2010, s. 3.
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2.2.1. Det kalla krigets slut har inneburit en ny hotbild
Föregående avsnitts förändringsfaktor utgör möjligheten att stater genom det kalla krigets
slut tillvaratagit en förändrad hotbild. Chris Rahman och Martin Robson behandlar denna
förklaringsfaktor i sina artiklar, medan Charles Reid i sin analys av Somalias piratverksamhet
förhåller sig till dess påverkan på det vidgade säkerhetsbegreppets hotsektorer.
Elimineringen av det kalla krigets militära konflikthot har enligt Rahman inneburit en
vitaliserande våg av tänkande avseende nationella och internationella, icke-traditionella,
säkerhetspolitiska hot inom ramen för ”det vidgade säkerhetsbegreppet”.40 Rahman
konstaterar att aktuella säkerhetspolitiska koncept inte har skapats utifrån den maritima
miljön. Istället måste maritim säkerhet konceptuellt betraktas inom ramen för en
arenaöverskridande och global säkerhetspolitisk analys och debatt. En viktig trend utgör
enligt Rahman det globalt ökade tillvaratagandet av ”Human Security”, relaterat till
analysnivån ”Individual Security”, som kompletterar nationalstatsperspektivet. Enligt
Rahman utgör ”Human Security”, med dess förordande av framtidsorienterade
styrelseformer som inom ramen för världssamfundet tillvaratar mänskliga behov och
ekologisk uthållighet, en reaktion på gränsöverskridande hotuppfattningar.
Robson analyserar den sydamerikanska regionens maritima säkerhet. Frånvaron av externa
militära hot har enligt Robson inneburit att de sydamerikanska staternas relationer med
stater utanför Sydamerika dominerats av territoriella anspråk, samt externa staters strävan
att tillvarata sina ekonomiska intressen respektive medborgares säkerhet.41 Han använder
Geoffrey Tills definition av begreppet ”maritim”, omfattande alla aktiviteter syftande till
militärt, civilt och kommersiellt utnyttjande av havet. ”Maritim säkerhet” relaterar
därigenom till en rad vitala nationella intressen vars utmaningar berör alla politiska,
kommersiella och militära aktiviteter utförda av statliga eller icke-statliga aktörer i den
maritima miljön, liksom maritimt relaterade aktiviteter i markarenan. Robsons definition av
maritim säkerhet omfattar staters kustområden, territorialhav, EEZ, sjötrafikleder och dess
medborgares ekonomiska och kulturella intressen i en globaliserad värld. Han strukturerar
de maritima säkerhetshoten genom Köpenhamnsskolans hotsektorer och ansluter sig till de
främsta hoten enligt 2003 års europeiska säkerhetsstrategi: massförstörelsevapen,
terrorism, regionala konflikter, sönderfallande stater och organiserad brottslighet.
Resonemangen underbygger formulering av hypotesen: Elimineringen av det kalla krigets
traditionella militära konflikthot har inneburit att ytterligare sektorer av säkerhetspolitiska
hot ur det vidgade säkerhetsbegreppet har kommit att beaktas i den maritima miljön.
Hypotesen är teoretiskt och logiskt underbyggd, varför den prövas i studien.

40
41

Avsnittet bygger på Rahman: Concepts of Maritime Security, s. 3, 5f, 26f, 29.
Avsnittet bygger på Robson: Maritime Security and the Southern Cone, s. 2, 4ff.
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2.2.2. Globaliseringen har skapat ett globalt säkerhetstänkande
Samtliga teoretiker behandlar denna förklaringsfaktor. Rahman ansluter sig till Jan Scholtes
spatiala definition av globaliseringens innebörd som ”the spread of transplanetary …*or+
supraterritorial … connections between people” och avfärdande av begreppen
internationalisering, liberalisering, universalisering samt ”Westernization”.42 Globaliseringen
har enligt Rahman inneburit att uppfattningar av säkerhetspolitisk osäkerhet efter det kalla
krigets slut kommit att delas av samhällen och befolkningsgrupper utan hänsyn till
nationsgränser. ”Human Security” utgör en global reaktion på dessa gränsöverskridande
hotuppfattningar. Följaktligen har globaliseringens effekter inneburit att ett internationellt
säkerhetstänkande ersatts av ett globalt säkerhetstänkande. Rahman framhåller dock
avsaknaden av en överstatlig regim och praktiska strategier för idéernas genomdrivande.
Rahman beskriver fyra säkerhetspolitiska koncept ur ett arenaöverskridande och ett specifikt
maritimt perspektiv: ”Common, Collective, Comprehensive and Cooperative Security”.43 De
tre senare koncepten har enligt Rahman genomgått en utveckling efter det kalla krigets slut.
”Collective Security” framhålls i USA:s ”National Strategy for Maritime Security” och försöket
att genom ”the U.S. Navy’s Global Maritime Partnership Initiative” tillgodose en
multinationell maritim flotta. ”Comprehensive Security”, omfattande både militära och civila
säkerhetsperspektiv och vars praktiska arenaöverskridande tillämpbarhet Rahman kritiserar,
uttrycks som framgångsrikt i regionala maritima perspektiv som Östasien, Australien och Nya
Zeeland. Rahman beskriver ”Cooperative Security” i betydelsen samverkande säkerhet, inte
att förväxla med underordnad och frekvent förekommande bi- eller multilateral
säkerhetssamverkan, som ett koncept med betydande spridning till den maritima arenan.
I sin analys av maritim säkerhet i den sydamerikanska regionen bekräftar Robson Rahmans
observation avseende ett ökat, men inte problemfritt, regionalt tillvaratagande av
säkerhetskonceptet ”Cooperative Security”.44 Tidigare konflikter mellan exempelvis
Argentina och Chile har kunnat biläggas i en anda av säkerhetspolitisk samverkan i Unión de
Naciones Suramericanas (UNASUR) försvarsråd. Robsons definition av maritim säkerhet
omfattar globaliseringens effekter då den, förutom staters territoriella intressen, omfattar
tillvaratagande av medborgarnas ekonomiska och kulturella intressen i en globaliserad värld.
Reid är genom sina globala resonemang samstämmig med Rahman och Robson.45 Han
fastslår piratverksamhetens ömsesidiga beroende av global ekonomisk utveckling, staters
politik och gemensamma strategier samt regionala och lokala aktörers agerande.
42

Avsnittet bygger på Rahman: Concepts of Maritime Security, s. 26f. Förhållandet mellan världsomspännande
och överterritoriella kopplingar definieras dock inte som or utan som and i Scholte, 2002: What Is
Globalization? The Definitional Issue – Again, Centre for the Study of Globalisation and Regionalisation Working
Paper No. 109/02, University of Warwick, Coventry, s. 2.
43
Avsnittet bygger på ibid., s. 15-25, 42-46.
44
Avsnittet bygger på Robson: Maritime Security and the Southern Cone, s. 2-5, 27.
45
Avsnittet bygger på Reid: Securitisation of Piracy off the Horn of Africa: Are there implications for Maritime
Terrorism?, s. 6.

- 17 -

FÖRSVARSHÖGSKOLAN
Stefan Lundqvist

2011-12-11

Resonemangen underbygger formulering av hypotesen: Globaliseringen har inneburit att
uppfattningen av säkerhetspolitiska hot har kommit att delas av samhällen och
befolkningsgrupper utan hänsyn till nationsgränser, där ett globalt säkerhetstänkande vidgat
endimensionellt nationella perspektiv till flerdimensionella transnationella.
Hypotesen är teoretiskt intressant och logiskt underbyggd. För att pröva dess förklaringskraft
av maritim säkerhets förändrade referensobjekt bedömer jag dock att detaljstudier krävs av
staters säkerhetspolitik. Det empiriska undersökningsmaterialet överstiger därigenom
studiens omfattning. Hypotesen prövas därför inte i denna studie.

2.2.3. Maritim transnationell terrorism hotar samhällsekonomier
Denna förklaringsfaktor behandlas i samtliga teoretikers artiklar. Rahman beskriver det
transnationella terroristhotet som accentuerat i amerikansk maritim strategi, hanterat som
en dimension av staters sjöterritoriella kontroll och genom den maritima transportsektorns
tillvaratagande av International Maritime Organisations (IMO:s) säkerhetsregelverk.46 Enligt
Rahman sammankopplas terroristhotet i amerikanska koncept med risken för spridning av
massförstörelsevapen och bemöts maritimt genom ”Maritime Security Operations”. Rahman
beskriver piratverksamhet som en traditionell aspekt av maritim kriminalitet och ett
allvarligt hot mot sjöfart och sjötrafikleder, vilket ofta hanteras som ett nytt, icketraditionellt, hot.
Robson strukturerar hoten mot maritim säkerhet genom att tillvarata Köpenhamnsskolans
fem sektorer av hot, samt genom att ansluta sig till de främsta hoten enligt 2003 års
europeiska säkerhetsstrategi: terrorism, massförstörelsevapen, regionala konflikter,
sönderfallande stater och organiserad brottslighet.47 Han belyser terrorismens
transnationella innebörd genom att beskriva Brasiliens utmaningar inför värdskapet av de
globala sportevenemangen FIFA World Cup 2014 samt OS 2016. I formuleringen av
regionens maritima utmaningar framhåller Robson de sydamerikanska staternas bidrag till
den globala ökningen av sjöfraktens 90-procentiga andel av världshandeln.
Reid utgör den teoretiker som starkast framhåller transnationell terrorism som ett allvarligt
hot mot maritim säkerhet. Effekten av den ökade och utvecklade piratverksamheten i den
misslyckade statsbildningen Somalia, med rivaliserande och ideologiskt motiverade
terroristgrupper, behöver enligt Reid sättas i kontext av en vidare samtida säkerhetsmiljö.48
Han hävdar att skiljelinjen mellan piratgrupper och terroristorganisationer är tunn och att
hoten kan komma att överlappa varandra avsevärt, vilket utesluter deras tillvaratagande
som separata problem. Piratledare, som utöver redan tillskansade ekonomiska
46

Avsnittet bygger på Rahman: Concepts of Maritime Security, s. 30, 35, 40f, 49ff.
Avsnittet bygger på Robson: Maritime Security and the Southern Cone, s. 6-10, 21-26.
48
Avsnittet bygger på Reid: Securitisation of Piracy off the Horn of Africa: Are there implications for Maritime
Terrorism?, s. 6, 12-15.
47
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förmögenheter attraheras av status och politisk makt, skulle enligt Reid kunna motiveras att
utföra maritima terroristdåd i sundet Bab el-Mandeb. Därtill skulle islamistiskt influerade
unga pirater kunna förmås att medverka. Kunskap om sundets strategiska betydelse för
handelssjöfarten ger Reids farhåga ett perspektiv.
Resonemangen underbygger formulering av hypotesen: Fenomenet med transnationell och
ideologiskt motiverad terrorism har trängt in i den maritima arenan på ett sätt som, i
kombination med handelssjöfartens ökade betydelse för en globaliserad ekonomi, innebär
att maritima attentat utgör ett hot mot samhällsekonomier.
Hypotesen är aktuell samt teoretiskt och logiskt underbyggd, varför den prövas i studien.

2.2.4. Ökad piratverksamhet och organiserad maritim brottslighet har vuxit till
samhällsekonomiska hot
Alla utvalda teoretiker behandlar denna förklaringsfaktor. Reid utgör den teoretiker som
djupast analyserar regional piratverksamhets konsekvenser för maritim säkerhet. Reid
ifrågasätter validiteten i tidigare beräkningar av piratverksamhetens kostnader.49 Han anför
forskarna Fus, Ngs och Laus beräkningar, som inkluderar piratverksamhetens påverkan på
den globala ekonomiska utvecklingen och en ojämlik fördelning av dess effekter mellan
drabbade regioners stater. Enligt Reid rättfärdigar beräkningarna piratbekämpningens
kostnader och hävdar att piratverksamhet utgör ett betydelsefullt hot mot regional
ekonomisk säkerhet. Han fastslår samtidigt piratverksamhetens ömsesidiga beroende av
global ekonomisk utveckling, staters politik och gemensamma strategier, samt regionala och
lokala aktörers agerande.
Enligt Reid är Somalias övergångsregering och regionerna Puntlands och Somalilands
myndigheter försvagade av konflikten med den islamistiska milisen i landets södra delar.50
Han identifierar samtidigt en positiv trend avseende Puntlands myndigheters alltmer
negativa hållning till piratverksamhet. Trenden riskerar dock att brytas genom
myndighetsföreträdarnas benägenhet att låta sig mutas och piratverksamhetens ekonomiska
styrka, vilket gör korruption till ett hot mot rättstatsprinciper och regional stabilitet. Reid
anför bevis för att piraternas alltmer sofistikerade organisation skyddas av välbeväpnad milis
på fastlandet, där de i symbios med kriminella grupper utvecklat människosmuggling, vapenoch narkotikahandel. Piraterna erbjuder enligt Reid, utan ideologisk koppling, den
islamistiska milisen inkomster, vapen och utländska frihetskämpar i utbyte mot rätten att
operera från säkra basområden längs kusten. Enligt Reid föreligger en potentiell risk att
tillfångatagna besättningar överförs till milisen som ersättning för dess skydd och att
”politisk” piratverksamhet uppstår.

49

Avsnittet bygger på Reid: Securitisation of Piracy off the Horn of Africa: Are there implications for Maritime
Terrorism?, s. 6, 9f.
50
Avsnittet bygger på ibid., s. 5-8.
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Rahman beskriver piratverksamhet som en traditionell aspekt av maritim kriminalitet och ett
allvarligt hot mot sjöfart och sjötrafikleder, vilket ofta hanteras som ett nytt, icketraditionellt, hot.51 Robson ser den även som en aspekt av staters sjöterritoriella kontroll.52
Han framhåller Sydamerikas maritima kriminalitetsproblem, med internationell
narkotikahandel som framträdande aspekt. Robson hävdar att den maritima domänen
genomströmmas av 85 procent av den sydamerikanska droghandeln till Nordamerika,
medan nya maritima rutter etableras till Västafrika och Europa. Kontroll av regionens
maritima kriminalitet utgör enligt Robson en förutsättning för de sydamerikanska
kuststaternas förmåga att tillgodose investerande exploatörers säkerhet och säkra fortsatt
ekonomisk tillväxt. Rahman uttrycker en växande betydelse av havsbaserad oljeutvinning
och de relaterade behoven av att skydda dessa mot stölder, piratverksamhet, terrorism,
olyckor och miljökatastrofer.53
Resonemangen underbygger formulering av hypotesen: Organiserad maritim brottslighet
och regional piratverksamhet med kopplingar till kriminella och ideologiskt motiverade
organisationer i den maritima arenan har vuxit i omfattning så att dess påverkan på
handelsjöfart, utöver en kostnad för sjöfart och ett lidande för sjöfarare, utgör en risk för
staters samhällsekonomier samt regionala och globala ekonomiska system.
Hypotesen är aktuell, logiskt underbyggd och teoretiskt intressant, samt bedöms möjlig att
pröva inom ramen för denna studie.

2.2.5. Utökad EEZ har gett den maritima domänen ökad betydelse
Denna förklaringsfaktor behandlas av Rahman och Robson, men inte Reid. Sydamerikanska
staters tillgång till hav beskrivs av Robson som viktig för handel och sjöfart, men central för
att ge tillgång till maritima naturresurser.54 Detta utgör också en källa till maritim
upprustning och mellanstatlig konflikt. Enligt Robson underbygger maritima naturresurser de
sydamerikanska ekonomierna, men utvinningen förutsätter en förmåga att tillgodose
maritim säkerhet. Den strategiska länken mellan nationella intressen och maritim säkerhet
är enligt Robson tydligast i Brasilien, där stora kommersiella investeringar i havsbaserad
oljeutvinning villkoras av tillgodosedd maritim säkerhet. Robson konstaterar betydelsen av
staters utökade EEZ genom 1982 års havsrättskonvention, samt Chiles pådrivande roll i
förarbetet och genom sin ensidiga och omstridda deklarering av EEZ år 1947.
Rahman understryker den ekologiska sektorns betydelse för maritim säkerhet.55 Krav på
uthållig förvaltning samt konfliktbegränsande regimer avseende naturresurser i staters
utökade EEZ och det fria havet, framhålls enligt Rahman av företrädare för perspektivet
havsförvaltning. Rahman uttrycker även en växande betydelse av havsbaserad oljeutvinning
51

Rahman: Concepts of Maritime Security, s. 51.
Avsnittet bygger på Robson: Maritime Security and the Southern Cone, s. 15f, 23, 25, 27.
53
Rahman: Concepts of Maritime Security, s. 35.
54
Avsnittet bygger på Robson: Maritime Security and the Southern Cone, s. 7-21, 27.
55
Avsnittet bygger på Rahman: Concepts of Maritime Security, s. 32f, 35.
52
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och de relaterade behoven av att skydda dessa mot stölder, piratverksamhet, terrorism,
olyckor och miljökatastrofer.
Resonemangen stödjer formulering av hypotesen: Havsrättskonventionens utökade
rättigheter för kuststater att utvinna naturtillgångar upp till 200 distansminuter från
baslinjen har inneburit att maritim säkerhets inverkan på kuststaters samhällsekonomier och
livsmedelsförsörjning markant ökat.
Hypotesen är teoretiskt och logiskt underbyggd, varför även denna prövas i studien.
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3. Empirisk analys
3.1.

Inledning

I detta kapitel kommer de hypoteser som formulerades i föregående kapitel att prövas
empiriskt. Det empiriska underlaget utgörs av internationell forskning, staters styrdokument
och internationell statistik med viss tonvikt mot Afrika och Sydostasien som fall. Mitt motiv
utgör det fokus som riktats mot regionernas maritima säkerhetsutmaningar. Det tillgodoser
även en bredd avseende källmaterial och bidrar därmed till prövningens validitet.
Hypoteserna har olika potential att förklara förändringen av maritim säkerhets
referensobjekt. Om hypotes ett eller fyra styrks genom den empiriska prövningen, kan de
självständigt förklara förändringen. Däremot kräver hypotes två att någon av de andra
hypoteserna verifieras, då den endast omfattar den maritima miljöns ökade betydelse och
inte eventuella hot mot densamma. Om den styrks genom prövningen ökar dock de övriga
hypotesernas förklaringsförmåga. Hypotesernas innehåll är inte i inbördes konflikt, utan kan
utgöra kompletterande aspekter av en förklarande förändringsteori.
Hypoteserna har olika struktur och beskriver olika säkerhetspolitiska respektive
samhällsekonomiska dimensioner. Därigenom ställs olika krav på empiriskt material och
innehåll i den empiriska prövningen för att de skall kunna anses försvagade eller styrkta,
liksom fallstudiernas typ. Innebörden av dessa val och mina associerade resonemang
presenteras utifrån respektive undersökningsdimension, d.v.s. hypotes, för att tillgodose en
tydlig struktur och underlätta läsbarheten. I direkt anslutning till respektive hypotesprövning
redovisas resultaten, vilka i avslutningskapitlet sammanställs och diskuteras.
Hypotes

Hypotesprövning

Resultat

#1: Det kalla krigets slut har
inneburit en ny hotbild.
#2: Utökad EEZ har gett den
maritima domänen ökad betydelse.
#3: Ökad piratverksamhet och
organiserad maritim brottslighet har
vuxit till samhällsekonomiska hot.
#4: Maritim transnationell terrorism
hotar samhällsekonomier.

↓
Slutsatser
Figur 2. Analysschema.
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Hypotesprövningens genomförande som en kvalitativ textanalys innebär att jag analyserar
och värderar information i det empiriska materialet. Resultatets tillförlitlighet och pålitlighet
är därigenom beroende av att mina tolkningar är korrekta, varför jag även i detta kapitel
öppet presenterar mina förda resonemang.56 Kombinerat med analysschemat i figur 2 vill jag
även möjliggöra replikering och konfirmering av hypotesprövningen. Den valda metoden
innebär av omfångsskäl delvis en sekundäranalys av andra forskares arbeten, vars resultat
och ståndpunkter balanseras i den konceptuella hypotesprövningen.

3.2.

Empirisk prövning

3.2.1. Hypotes 1: Det kalla krigets slut har inneburit en ny hotbild
Hypotesens utvecklade formulering lyder: Elimineringen av det kalla krigets traditionella
militära konflikthot har inneburit att ytterligare sektorer av säkerhetspolitiska hot ur det
vidgade säkerhetsbegreppet har kommit att beaktas i den maritima miljön. Hypotesens
centrala tes utgör att stater börjat beakta flerdimensionella hotuppfattningar enligt det
vidgade säkerhetsbegreppet. I min strävan att falsifiera hypotesen eftersöker jag därför
dominerande uttryck av militära hot i staters säkerhetspolitiska styrdokument.
Anledningen till den militära hotbildens dominans under det kalla kriget utgör enligt min
förförståelse dess existentiella och överhängande karaktär, vilket undertryckte andra
säkerhetspolitiska hot. Ett logiskt antagande utgör därför att stater som upplever
överhängande militära hot undertrycker hot i andra sektorer än de politiska och militära. I
syfte att falsifiera hypotesen identifierar jag lämpligheten i en fallstudie där det minst
sannolika fallet undersöks. Sydkoreas säkerhetspolitiska hotbild kan förväntas domineras av
militära hot genom dess upplevda hot från grannstaten Nordkorea, varför jag väljer att
undersöka uttrycken av säkerhetspolitiska hot i sydkoreanska försvarsbeslut. Jag undersöker
även aktuell säkerhetspolitisk forskning för att finna uttryck av militärt dominerade
hotuppfattningar. Dominerande uttryck av militära hot i sydkoreanska försvarsbeslut,
kombinerat med motsvarande uttryck i säkerhetspolitisk forskning, försvagar hypotesen.
I förordet till 2010 års försvarsbeslut understryker försvarsministern betydelsen av det
oförminskade krigshotet mot Sydkorea, accentuerat av incidenterna där den sydkoreanska
korvetten ROKS Cheonan sänktes och ön Yeonpyeong artilleribesköts.57 Hotet från
Nordkorea behandlas i ett separat avsnitt av försvarsbeslutets tredelade inledningskapitel.
Nordkoreas kommunistdiktatur beskrivs som instabil med provocerande inslag i relationen
till Sydkorea, präglad av sin strategiska målsättning att förena länderna under den egna
regimen. Nordkoreas konventionella militära styrka framhålls som ett allvarligt säkerhetshot,
accentuerat av dess innehav av massförstörelsevapen.
56

Terminologin baseras på Bryman, Alan, 2002: Samhällsvetenskaplig metoder, Liber AB, Malmö, s. 45f.
Avsnittet bygger på Republic of Korea, Ministry of National Defence, 2011: 2010 Defense White Paper, s 2f,
24-29.
57
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Försvarsministern framhåller samtidigt hoten mot Koreahalvöns säkerhet från
transnationella och icke-militära hot, kombinerat med potentiella intressekonflikter med
andra stater i regionen.58 Dessa hot utvecklas i inledningskapitlets återstående avsnitt,
indelade i beskrivningar av de globala och regionala säkerhetspolitiska landskapen.
Transnationella och icke-militära hot som spridning av massförstörelsevapen, terrorism,
piratverksamhet, epidemiska sjukdomar, cyberattacker, klimatförändringar och
naturkatastrofer, kompletterar enligt dokumentet konventionella militära hot i en ny global
säkerhetspolitisk miljö. Denna miljö beskrivs som komplex, där mångfacetterade aspekter
som dispyter om territorium, resurser, religion och ras blandas. Blandningen exemplifieras
genom 2006 års strider mellan Israel och Libanon, samt 2008 års strider mellan Ryssland och
Georgien. Risken för storskaligt krig uttrycks som låg medan lokala, mångfacetterade,
konflikter uttrycks hemsöka världen. I den nya säkerhetspolitiska miljön beskrivs stater
bevaka sina nationella intressen. Jag konstaterar att de hot som enligt dokumentet formar
den globala säkerhetspolitiska miljön är direkt relaterade till det vidgade
säkerhetsbegreppets fem hotsektorer. Avseende regionala säkerhetshot framhålls Kinas
mellanstatliga intressekonflikter med Ryssland och Japan.
2006 års försvarsbeslut kontrasterar mot 2010 års motsvarighet genom att uttrycka den
förväntade, militärt dominerade, hotbilden. Inledningskapitlets struktur och rubriker
överensstämmer, men innehållet skiljer sig åt.59 Avsnittet om den globala säkerhetspolitiska
miljön behandlar endast hot relaterade till de politiska och militära sektorerna: staters
främjande av nationella intressen genom strategiska koalitioner, transnationell terrorism,
spridning av massförstörelsevapen, respektive lokala konflikters bidrag till regional
instabilitet. Skydd mot ”icke-militära” hot som terrorism och naturkatastrofer beskrivs i ett
separat kapitel avhandlande etableringen av ett ”Integrated Defence Headquarters”.
Maritim säkerhet uttrycks i 2010 års försvarsbeslut utgöra ett transnationellt och
gemensamt säkerhetsintresse, vilket avspeglas i överenskommelsen om att ge det status av
ett samarbetsområde i oktober 2010 vid ASEAN Defense Ministers' Meeting Plus.60 USA:s
betydelse som Sydkoreas allierade framgår tydligt i beskrivningen av landets behov av att
vidmakthålla en tydlig försvarsposition på Koreahalvön. Alliansen har dock ytterligare
dimensioner, där maritim säkerhet beskrivs som ett av flera samarbetsområden inom vilka
Sydkorea åtar sig att främja global och regional fred och säkerhet.
Hur förklaras Sydkoreas förändrade hotuppfattningar i aktuell forskning? Jag använder
inledningsvis en artikel av Asienforskaren Scott A. Snyder, programansvarig för ”the Center
for U.S.- Korea Policy” vid den inflytelserika amerikanska tankesmedjan ”Council on Foreign
Relations”, samt knuten till den likaledes amerikanska tankesmedjan ”The Asia Foundation”.
58

Avsnittet bygger på Republic of Korea, MoD: 2010 Defense White Paper, s. 2ff, 8ff, 15.
Avsnittet bygger på Republic of Korea, MoD, 2006: Defense White Paper 2006, s, 1-6, 65-68.
60
Avsnittet bygger på Republic of Korea, MoD: 2010 Defense White Paper, s. 101, 398f.
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Snyder uppmärksammar en markant förändring i Sydkoreas säkerhetspolitiska
förhållningssätt genom 2008 års försvarsbeslut.61 Genom förändringen har Sydkorea enligt
Snyder övergett sin traditionella och solitära fokus på Koreahalvöns säkerhetsförhållanden,
för att bestämt markera landets önskade roll i det internationella samfundets
säkerhetssträvanden. Det nya förhållningssättet lanseras enligt Snyder under parollen
”Global Korea”. Han framhåller tillkomsten av huvudmålsättningen ”enhancing competence
and status internationally” i försvarsbeslutet, vilken skall tillvaratas parallellt med
vidmakthållandet av stabilitet på Koreahalvön. Sydkoreas förändrade förhållningssätt
förklaras enligt Snyder av landets roll som en ledande världsekonomi, nybliven medlem av
G2062 och relaterade behov av finansiell stabilitet. Ambitionen att utgöra ett ekonomiskt
bidragarland kombineras enligt Snyder med strävan att aktivt medverka i internationella
fredsfrämjande operationer och insatser som främjar maritim säkerhet. Sydkoreas strävan
motiveras enligt Snyder av beroendet av den globala världshandeln och bidrar till att förklara
de ambitiösa satsningarna på sjöstridskrafter med global verkansförmåga.
För ett kompletterande forskningsperspektiv använder jag en artikel av Rommel C. Banlaoi, i
vilken orsaker till Sydkinesiska sjöns maritima säkerhetsdilemma analyseras.63 Regionen är
av säkerhetspolitisk vikt för Sydkorea, inte minst genom dess maritima handelsvägar.
Banlaoi uppmärksammar två aspekter av regionens dynamiska säkerhetspolitiska utveckling.
Primärt identifierar han ett maritimt säkerhetsdilemma i södra och östra Kinesiska sjön, där
kuststaternas överlappande krav på öar, territorialvatten och EEZ utgör en potentiell
konfliktkälla.64 Dess främsta orsak utgör enligt Banlaoi Kina, vars militära tillväxt riskerar att
tippa regionens marina maktbalans. Enligt Banlaoi krävs ”comprehensive engagement” för
att främja goda relationer med Kina och förhindra att dess tillväxt hotar såväl regional som
global fred och stabilitet. Sekundärt uppmärksammar Banlaoi transnationella maritima
säkerhetshot i östra och södra Kinesiska sjön. Enligt Banlaoi utgör området ett av världens
mest tättrafikerade hav, vars andel av global handelssjöfart som överstiger 50 %. Han
betecknar områdets sjötrafikleder som en livlina för global handel, sårbar för ökande
transnationella maritima säkerhetshot. Hoten exemplifieras med piratverksamhet, maritim
terrorism, samt vapen- och människosmuggling. Oron för den maritima säkerheten bland
regionens stater underblåses enligt Banlaoi av områdets ökade piratverksamhet och dess
potentiella länk till terrorism.
61

Avsnittet bygger på Snyder, Scott: South Korea's Emerging Global Security Role, i World Politics Review,
March 23, 2010. http://www.worldpoliticsreview.com/articles/5316/south-koreas-emerging-global-securityrole. 2011-09-21.
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G20 utgörs av 19 ekonomiskt inflytelserika stater samt EU.
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Författaren är chef för ”Philippine Institute for Peace, Violence and Terrorism Research”.
64
Avsnittet bygger på Banlaoi, Rommel: Maritime Security Environment in the East and South China Seas,
Artikel presenterad vid OPRF ”International Conference on Maritime Security Environment in East Asian
Waters”, Tokyo, Japan 2011-02-16--17. s. 1, 6f, 12f
https://blog.canpan.info/oprf/img/858/prof.banlaoi_presentation.pdf. 2011-09-21.
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Resultat
Hypotesprövningen infriar förväntningen om att Sydkoreas försvarspolitiska inriktning
präglas av det uppfattade militära hotet från Nordkorea. Nordkorea dominerar trots detta
inte Sydkoreas säkerhetspolitiska hotuppfattningar i 2010 års försvarsbeslut. Istället
värderas transnationella och icke-militära hot ur övriga säkerhetspolitiska sektorer parallellt
och balanserat. 2006 års försvarsbeslut uppvisar däremot den förväntade dominansen av
militära hot. Forskarnas analyser tydliggör Sydkoreas förändrade säkerhetspolitiska
förhållningssätt, initialt uttryckt i 2008 års försvarsbeslut:
Sydkoreas territoriella säkerhetsbehov på Koreahalvön har vidgats till behov av att
även tillvarata nationella intressen i en vidare regional och global kontext,
resulterande i marina rustningsprogram.
Sydkoreas maritima säkerhetsbehov har vuxit genom dess ökade beroende av
finansiell stabilitet och globala handelsflöden, samt den regionalt ökade
piratverksamheten med en potentiell länk till terrorism.
Det logiska antagandet att stater med en överhängande militär hotbild, i likhet med det kalla
krigets epok, skulle undertrycka säkerhetspolitiska hot i andra sektorer än de politiska och
militära har inte bekräftats i fallet Sydkorea. Däremot har Sydkoreas förändrade
hotuppfattningar kommit till uttryck i landets försvarsbeslut först 17 år efter Sovjetunionens
upplösning. Hypotesen om staters beaktande av vidgade säkerhetshot i den maritima miljön
har därmed inte kunnat falsifieras, utan har istället stärkts.

3.2.2. Hypotes 2: Utökad EEZ har gett den maritima domänen ökad betydelse
Hypotesens utvecklade formulering lyder: Havsrättskonventionens utökade rättigheter för
kuststater att utvinna naturtillgångar upp till 200 distansminuter från baslinjen har inneburit
att maritim säkerhets inverkan på kuststaters samhällsekonomier och livsmedelsförsörjning
markant ökat. Hypotesen hävdar att havsrättskonventionens tillkomst har ökat den
maritima domänens betydelse för kuststaters samhällsekonomier och livsmedelsförsörjning.
Förändringen utgör en nyckelfaktor att studera och mäta. I syfte att falsifiera hypotesen
eftersöker jag uttryck i officiell statistik och forskning som indikerar att den maritima
domänens ekonomiska och försörjningsmässiga betydelse vidmakthållits eller minskat för
kuststater inom undersökningsperioden.
Hypotesen genererades ur teorier med tonvikt på sydamerikanska och australiensiska
förhållanden, vars kuststater har relativt goda marina resurser. Ett rimligt antagande utgör
att stater med bristande resurser att förvalta en EEZ skulle kunna uppvisa en utebliven
förändring. I syfte att falsifiera hypotesen undersöker jag därför ett urval av afrikanska
kuststater. Statistik som styrker en utebliven förändring, kombinerat med motsvarande
uttryck i aktuell forskning, försvagar hypotesen.
Hypotesprövningens initiala steg utgör att undersöka om, och i så fall i vilken utsträckning,
afrikanska stater anslutit sig till 1982 års havsrättskonvention och vilka relaterade
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territoriella anspråk som i så fall hävdas med konventionen som grund. FN-statistik redovisar
att av kontinentens 54 erkända stater65 har alla utom Eritrea, Sydsudan samt Västsahara
signerat konventionen, varav Burundi, Centralafrikanska republiken, Etiopien, Libyen, Niger,
Rwanda, respektive Swaziland ännu inte ratificerat den.66 Trettiosex av kontinentens stater
utgör kuststater, varav 34 signerat och 33 ratificerat konventionen. Majoriteten av de
ratificerande kuststaterna hävdar i depositionsinstrumenten territorialhav med tolv nautiska
mils (M) utsträckning från baslinjen, undantaget Togo och Somalia som hävdar 30 respektive
200 M. Staternas anspråk avseende EEZ utgör 200 M från baslinjen, undantaget Algeriet,
Benin, Gambia, Somalia och Sudan som inte hävdar någon EEZ. Juridiska överenskommelser
begränsar zonernas utsträckningar för Cameron, Demokratiska Republiken Kongo, Egypten,
Eritrea, Kenya, Libyen och Madagaskar. Afrikanska staters tillvaratagande av
havsrättskonventionens kan därigenom konstateras vara omfattande, med relaterade
anspråk avseende territorialhav och EEZ.
Hypotesprövningens sekundära steg utgör undersökning av aktuell forskning för att pröva
antagandet om afrikanska staters bristande förvaltningsförmåga av maritima EEZ. Jag väljer
att studera en artikel av den sydafrikanske forskaren Thean Potgieter.67 Jag studerar även en
artikel av militäranalytikern och mångårige korrespondenten för Jane's Information Group,
Helmoed Römer Heitmann.
Potgieter anför en strategisk fokus på Afrika genom Indiens och Kinas intresse för
kontinentens omfattande naturresurser, i stor utsträckning koncentrerade till kust- och
kustnära områden. Han hävdar att kontinentens stater generellt lider av en marin
resursbrist, varför effektiv kontroll av territorialhav och EEZ utgör en skrämmande svår
uppgift för huvuddelen av Afrikas stater.68 Afrikas samlade marina resurstillgångar söder om
Sahara
utgör
enligt
Heitmann
fem
stridsfartyg
av
fregattstorlek,
sju
havsövervakningsflygplan med medeldistansräckvidd, 60 patrullfartyg med begränsad
utomskärskapacitet, 18 havsövervakningsflygplan för kustnära uppträdande samt 80
patrullfartyg med inomskärskapacitet.69 Heitmann framhåller avsaknaden av
havsövervakningsflygplan med långdistanskapacitet och att existerande resurserna delvis
inte är operativa. Enligt Heitmann mäter Afrikas kustlinje söder om Sahara 21 000 kilometer
och ytan av kuststaternas EEZ 7.8 miljoner kvadratkilometer. Obalansen mellan
havsövervakningskapaciteten och den maritima domänens geografiska omfattning utgör
65

Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/rep/en-nation-blir-till, 2011-10-03.
Avsnittet bygger på
http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/table_summary_of_claims.pdf. 2011-1003.
67
Artikelförfattaren är forsknings- och utvecklingschef vid Public Administration Leadership and Management
Academy, samt tidigare chef för centrat för militära studier vid Stellenbosch University.
68
Avsnittet bygger på Potgieter, 2009: When Maritime Security is Absent, i Maritime Security in Southern
African Waters. s. 5, 7, 9.
69
Avsnittet bygger på Heitmann, Helmoed, 2009: African Navies and Peacekeeping: A Role for The South
African Navy?, i Maritime Security in Southern African Waters, SUN MeDia, Stellenbosch. s. 43, 49.
66
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enligt Heitmann ett kritiskt problem för den maritima säkerheten. Mitt antagande om
afrikanska staters bristande förmåga att förvalta sin maritima domän stärks därigenom av
forskarnas artiklar, vilket ökar värdet av att pröva hypotesen mot afrikanska kuststater.
Hypotesprövningens tertiära steg är att undersöka utvecklingen av den maritima domänens
betydelse för ett urval av de afrikanska kuststaternas samhällsekonomi och
livsmedelsförsörjning. Mina urvalskriterier utgör kuststater som ratificerat 1982 års
havsrättskonvention under tidsperioden 1991-2009, är geografiskt exponerade mot hav och
med olika ekonomisk och militär styrka. Undersökningens begränsade omfattning gör att jag
avgränsar den till två stater söder om Sahara, vilka utifrån urvalskriterierna tillgodoser två
kontrasterande fall. Därför undersöks det ekonomiskt och militärt svaga östafrikanska
Moçambique, med Afrikas tredje längsta kust, samt det jämförelsevis ekonomiskt och
militärt starka västafrikanska Nigeria, vars kust utgör en fjärdedel av dess landgräns. Nigeria
har därtill uppmärksammats för bristande maritim säkerhet under 2000-talet.
Den forna portugisiska kolonin Moçambique och medlemmen av den regionala
intresseorganisationen Southern African Development Community (SADC), har 2470 km kust
som gränsar mot Moçambiquekanalen i den Indiska oceanen.70 Landet ratificerade
havsrättskonventionen år 1997 och hävdar ett territorialhav om 12 M, en tilläggszon om 24
M och en EEZ om 200 M.71
Moçambique hade en obruten, genomsnittlig, årlig BNP-tillväxt om 5.5 % under år 19901999 respektive 7.3 % under år 2000-2009.72 Under tidsperioden 1997-2009 ökade
exportvärdet av handelsvaror från 222 till 2147 miljoner USD och kommersiella tjänster73
från 279 till 544 miljoner USD.74 Under tidsperioden ökade importvärdet av handelsvaror
från 739 till 3764 miljoner USD och kommersiella tjänster från 329 till 1004 miljoner USD.75
Moçambique uppvisade därigenom betydande årliga, genomsnittliga, underskott i
bytesbalansen om 23.6 % under år 1990-1999 respektive 15 % under år 2000-2009.76
Exportens andel av landets BNP utgjorde i genomsnitt 12.8 % under perioden 1990-1999 och
mer än fördubblades till 29 % under perioden 2000-2009. Importens andel av landets BNP
ökade under motsvarande två perioder från i genomsnitt 36.4 % till 44 %. Moçambiques
främsta exportprodukter utgjorde år 2009 aluminiummalm (38.1 %), elkraft (10.5 %) samt
lätta petroleumprodukter (9 %), medan livsmedelsprodukters exportandel utgjorde 23.3 %.

70

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mz.html. 2011-10-19.
http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/table_summary_of_claims.pdf. 2011-1003.
72
The World Bank: Africa Development Indicators 2011, s. 10
73
”Kommersiella tjänster” definieras i WTO, 2008: International Trade Statistics 2008, s. 165.
74
Ibid., s. 183, 190, samt WTO, 2010: International Trade Statistics 2010, s. 183, 190.
75
WTO: International Trade Statistics 2008, s. 187, 193 & WTO: International Trade Statistics 2010, s. 187, 193.
76
Avsnittet bygger på The World Bank: Africa Development Indicators 2011, s. 29, 32f, 67, 70f.
71
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Malm- och petroleumprodukters exportandelar var under perioden 2000-2004 större (54.8
respektive 16.4 %), medan livsmedelsprodukters var lägre (19.1 %).77
Jag konstaterar att Moçambiques samhällsekonomi dominerats av jordbruksproduktion och
gruvdrift på fastlandet. Landets fiske har dock påverkat statistiken. Under tidsperioden 19912002 varierade fiskproduktionen mellan 23 195-41 579 ton, men ökade fr.o.m. år 2003 till
nivåer mellan 67 801-119 645 ton.78 Fr.o.m. år 2002 tillkom den begränsade produktionen
från utvecklingsförsöken med marina odlingar om 560-1278 ton. Moçambique utgjorde år
2005-2008 en nettoexportör av fisk genom exporten av 17514 ton, vilket år 2008 utgjorde
18.9 % av livsmedelsprodukternas respektive 2.9 % av handelsvarornas exportvärde.79
Exportvikten ökade därmed med 63 % jämfört med 2003 års fiskexport om 10742 ton.80
Jag konstaterar att fiskets betydelse för Moçambique är större än dess exportintäkter. FNorganet Food and Agriculture Organisation (FAO) uppskattar att 500 000 män och kvinnor är
direkt beroende av fisket för sitt uppehälle, en näring som till 80 % utgörs av småskaligt fiske
längs landets kust.81 Enligt FAO utgör fisket en viktig animalisk proteinkälla för befolkningen
och efterfrågan överstiger kontinuerligt tillgångarna, varför fiskimport krävs. Exportbalansen
tillgodoses genom export av värdefull fisk och skaldjur till länder i bl.a. SADC, Asien och EU,
samt import av bl.a. billig makrill från Namibia. Fiskexporten utgör enligt FAO ett viktigt
ekonomiskt tillväxtområde och bidrar till det internationella intresset av att utveckla landets
fiskeförvaltning och produktion, exempelvis marina odlingar. Ett aktuellt exempel utgör
Storbritanniens stödprojekt till Moçambique inom ramen för biståndsprincipen ”Aid-forTrade” som avslutades år 2010, vilket kvalitetssäkrade landets fiskeförvaltning och
möjliggjorde fortsatt fiskexport till EU.82
Ett av landets viktigaste fiskeområden utgör Sofala Bank, centralt belägen i landets EEZ.83
Sofala Bank, Östafrikas största kontinentalsockel, återfinns ca 80 M utanför kusten och
sträcker sig österut till kontinentalsockelns rand mellan den 16:e och 21:a breddgraden.84
Flera floder utmynnar i området, som med 20 meters medeldjup erbjuder rikligt med fisk
och skaldjur. Fiskbestånden utgör en komponent i de olösta territoriella konflikterna mellan
Frankrike, Madagaskar och Comoros avseende öar i Moçambiquekanalen, där överlappande
77

The World Bank: Africa Development Indicators 2006, s. 63.
Avsnittet bygger på: Mozambique. Fishery and Aquaculture Country Profiles. I FAO Fisheries and Aquaculture
Department. http://www.fao.org/fishery/countrysector/FI-CP_MZ/3/en, 2011-10-19.
79
FAO Yearbook, 2008: Fishery and Aquaculture Statistics, s. 52, 217.
http://www.fao.org/docrep/013/i1890t/i1890t.pdf, 2011-10-19.
80
FAO, 2007: Fishery Country Profile, Mozambique, ftp://ftp.fao.org/FI/DOCUMENT/fcp/en/FI_CP_MZ.pdf,
2011-10-20, s. 1.
81
Avsnittet bygger på ibid., s. 6, 8ff, 12.
82
OECD, 2011: Maintaining the Fisheries Sector’s Access to the EU Market in Mozambique,
http://www.oecd.org/dataoecd/28/3/47407097.pdf. 2011-10-20.
83
FAO, 2007: Fishery Country Profile, Mozambique, s. 2.
84
Avsnittet bygger på UNESCO, 2002: Seasonal variation of tides, currents, salinity and temperature along the
coast of Mozambique,
http://www.oceandocs.net/bitstream/1834/188/1/MOZAMBIQUE_%20COAST__Final.pdf, s. 32ff. 2011-10-20.
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anspråk avseende EEZ bidrar till Moçambiques problem att reglera sin EEZ.85 I ett anförande
vid en FN-ledd havsrättskonferens år 2011, kopplade Moçambiques kommissionär samman
de olösta territoriella dispyternas juridiska oklarheter med svårigheterna att tillgodose
havsförvaltning och maritim säkerhet i Moçambiquekanalen.86 Kommissionärens uppfattning
delas av landets marinchef, men den avgörande faktorn utgör enligt honom obalansen
mellan de marina resurserna och det maritima jurisdiktionsområdets storlek.87
Jag konstaterar att havsrättskonventionens möjlighet för Moçambique att hävda 200 M EEZ
inverkat positivt på landets export och livsmedelsförsörjning, trots bristande förmåga att
förvalta och tillgodose maritim säkerhet inom territoriet. Det positiva inflytandet utgörs av
de delvis omstridda anspråken på goda fiskeområden, som även utgör en potentiell regional
konfliktkälla. Därtill konstaterar jag att den globala efterfrågan av fiskprodukter genererat
internationella utvecklingsprojekt i landet, syftande till exportökningar med tillgodosedda
internationella krav avseende livsmedelshantering och uthållig resursförvaltning.
Afrikas folkrikaste stat utgör den tidigare brittiska kolonin Nigeria, med 853 km kust som
gränsar till den resursrika Guineabukten.88 Nigeria är en av 15 medlemmar i den regionala
intresseorganisationen Economic Community of West African States (ECOWAS).89 Landet
ratificerade havsrättskonventionen år 1986 och hävdar sedan 1998 ett territorialhav om 12
M och en EEZ om 200 M, en förändring från 1978 års omstridda nationella lagstiftning där
landet hävdade ett territorialhav om 30 M.90 Nigerias EEZ har inneburit såväl dispyter som
bilaterala överenskommelser om gränsdragningar. En intressant lösning utgör
resursdelnings- och samverkansavtalet avseende oljeutvinning med öriket São Tomé och
Príncipe, centralt beläget i Guineabukten.91
Nigeria hade en obruten, årlig BNP-tillväxt om i genomsnitt 3.1 % under år 1990-1999
respektive 6.1 % under år 2000-2009.92 Mellan åren 1991-2009 ökade exportvärdet av
handelsvaror från 12264 till 52500 miljoner USD respektive kommersiella tjänster från 886
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Jamine, Elísio, 2007: Maritime Boundaries Delimitation, Management and Dispute Resolution, FN/Doalos,
http://www.un.org/depts/los/nippon/unnff_programme_home/fellows_pages/fellows_papers/jamine_0607_
mozambique.pdf, s. 6f, 28. 2011-10-20.
86
Jamine, Elísio, 2011: Aspects affecting maritime boundary delimitation in the Mozambique Channel (Indian
Ocean): The case of Mozambique boundaries with neighboring states. http://www.unfalumni.org/wpcontent/uploads/2011/africa_ppt/Jamine_Mozambique.pdf. 2011-10-20.
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Yotamo, Patricio, 2009: Maritime Security: Perspectives from Mozambique, i Maritime Security in Southern
African Waters, s. 64f, 68.
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Nationalencyklopedin, Nigeria. http://www.ne.se/lang/nigeria, 2011-10-18.
89
WTO, 2010: International Trade Statistics 2010, s. 30.
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Dzurek, Daniel, J., 1999: Gulf of Guinea boundary disputes, i IBRU Boundary and Security Bulletin Spring 1999,
s. 99 & http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/table_summary_of_claims.pdf.
2011-10-03.
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Dzurek: Gulf of Guinea Boundary Disputes och da Costa, Genoveva, 2008: Overlapping claims, i UNDP
Discussion Paper No. 6, s. 80f.
92
The World Bank: Africa Development Indicators 2011, s. 10.
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till 1769 miljoner USD.93 Under denna tidsperiod ökade handelsvarors importvärde från 8986
till 39000 miljoner USD, samt kommersiella tjänsters importvärde under perioden 1991-2007
från 2387 till 12364 miljoner USD. Överskottet i bytesbalansen blev därigenom i genomsnitt
4.1 % under år 1990-1999 respektive 11.4 % under år 2000-2009.94 Exportens BNP-andel
utgjorde i genomsnitt 42 % respektive 42.3 % under perioderna 1990-1999, respektive 20002009. Importens BNP-andel minskade under motsvarande två perioder från i genomsnitt
37.8 % till 31 %. Nigerias främsta exportprodukter utgjorde år 2009 råolja och kondenserad
naturgas, som utgjorde 86.3 % respektive 7.5 % av exportvärdet. Fossila bränslens
exportvärde ökade från 13 191 miljoner USD år 1990 till 45 125 miljoner USD år 2009, men
andelen av det totala exportvärdet minskade från toppvärdet 99.5 % år 2000.
Nigerias samhällsekonomi är därigenom dominerad av olje- och naturgasintäkter, ett
förhållande som utvecklats sedan 1958 års inledande export av högkvalitativ olja och befästs
under 1990-talet.95 År 2009 utgjorde Nigeria världens åttonde största oljeproducent.
Huvuddelen utvanns fram till 1990-talet från landbaserade oljefält, ett förhållande som
förändrats genom expansionen till havsbaserade fält i Nigerdeltat. En drivkraft bakom
oljeindustrins förändrade inriktning under 1990-talet uppges ha utgjort en bristande
säkerhetssituation vid de landbaserade oljefälten, med upprepade sabotage, storskaliga
oljespill och gisslantagande av rebellgrupper. Viktiga nya maritima djuphavsoljefält i Nigerias
EEZ utgör sedan år 2005 Bonga, 2006 Erha, och 2008 Agbami, med kapacitet att vardera
leverera 210 000 – 250 000 fat olja och 150-450 m3 naturgas per dygn.
Historikern och journalisten John Ghazvinian anför i sin uppmärksammade granskning av
petroleumindustrins utveckling i Afrika fyra argument avseende dess investeringar i Nigeria:
oljans kvalitet som möjliggör kostnadseffektiv raffinering, Nigerias medlemskap i OPEC som
garanterar oljans försäljningspris, fyndigheternas maritima belägenhet som medger ett
geografiskt avstånd till landbaserade konfliktområden, samt förväntningar bland
exploatörerna om ytterligare oljefyndigheter.96
Den sydafrikanske statsvetaren Francois Vreÿ undersöker i en artikel Guineabuktens
maritima säkerhet.97 Vreÿ argumenterar för Guineabuktens geostrategiska betydelse och
ifrågasätter hur länge det geografiska avståndet kan fjärma den maritima olje- och
gasexploateringen från pågående landbaserade konflikter. Hotbilden i Nigerias maritima
arena illustreras genom 2008 års statistik, omfattande Movement for the Emancipation of
the Niger Delta (MEND) attack mot oljefältet Bonga och 35 rapporterade attacker mot
93

Avsnittet bygger på WTO, 2002: International Trade Statistics 2002, s. 173, 177, 180, 183 samt WTO:
International Trade Statistics 2010, s. 183, 187, 190, 193.
94
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handelsfartyg. Vreÿ hävdar att Nigeria, i likhet med Västafrikas övriga kuststater, i princip
saknar marina resurser att säkra sina maritima resurstillgångar – vilket resulterat i den
amerikanska flottans närvaro i Guineabukten. Han argumenterar för lämpligheten av att
kuststaterna anlitar privata säkerhetsföretag för att tillgodose sin maritima säkerhet.
Jag konstaterar att havsrättskonventionens möjlighet att hävda 200 M EEZ inverkat positivt
på Nigerias ekonomi genom att medge exploateringsrätt av havsområden med resursrika
oljefält, vilket ökat gas- och oljeexporten. Exploateringen av Nigerias maritima oljefält har
genomförts trots att landet brustit i förmåga att förvalta och tillgodose maritim säkerhet.
Heitmann uppmärksammar att andelen FN-ledda fredsfrämjande insatser i Afrika förskjutits
från inlands- till kuststater under tidsperioden 1960 till 2007, samt att få afrikanska stater
har en reell marin förmåga.98 Mot denna bakgrund argumenterar Heitmann för behovet av
att de enligt honom landorienterade afrikanska kuststaternas regimer uppmärksammar den
maritima domänens ekonomiska, och därigenom strategiska, betydelse. Heimann anför
handelssjöfartens betydelse för Afrikas handel, värdet av kontinentens maritima olje- och
gasindustri, fiske och turism, samt den ekonomiska potentialen i maritim mineralutvinning
och marina odlingar. Heimann underbygger argumentationen med 2007 års statistik
avseende handelssjöfartens 90-procentiga andel av Sydafrikas utrikeshandel med lösgods
och merparten av landets oljeimport. Vidare anför han oljeexportens 80–95-procentiga
andel av Nigerias, Angolas, Ekvatorialguineas, Gabons och Kongo-Brazzavilles
exportinkomster, där merparten uppges härstamma från maritima fält. Fiske uppges av
Heimann bidra med 7-10 procent av Namibias, Ghanas och Senegals BNP, samt 50-75
procent av befolkningarnas animaliska proteinintag i Angola, Ghana och Senegal.
Den afrikanska maritima domänens ekonomiska värde är enligt Heimann så stort att den är
avgörande för kontinentens ekonomiska utveckling och har en strategisk betydelse.99 Att
kontrollera dess resurser utgör enligt Heimann ett så attraktivt mål att domänen förr eller
senare kommer att utgöra ett operationsområde för rebeller, terrorister eller utländska
militära styrkor. Han illustrerar det senare med MEND alltmer avancerade attacker mot
Nigerias och Camerons maritima olje- och gasinstallationer. Heimann belyser även de
politiska dimensionerna av piratverksamheten utanför Somalias kust. Han menar att Afrikas
handelssjöfartsberoende, kombinerat med kontinentens begränsade antal djuphamnar, gör
kuststaterna sårbara för extern intervenering. I en era där nya stormakter vill spänna sina
muskler och säkra råvarutillgångar och marknadsandelar, utgör Afrika enligt Heimann det
enda stora område i världen som är både tillgängligt och sårbart för deras inblandning. Han
exemplifierar fenomenet med närvaron av USA:s militära utbildningsgrupper i afrikanska
stater och Kinas ”väpnade polisstyrkor” som skyddar kinesiskt ägda oljefält i Sudan.

98
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99
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Resultat
Hypotesprövningen bekräftar antagandet om afrikanska staters bristande förmåga att
tillgodose maritim säkerhet. Trots detta konstaterar jag statistiskt att Nigerias
samhällsekonomi, respektive Moçambiques samhällsekonomi och livsmedelsförsörjning,
påverkats positivt av havsrättskonventionens möjlighet att hävda 200 M EEZ. Undersökt
forskning indikerar att den maritima domänens ekonomiska och försörjningsmässiga
betydelse ökat för kuststaterna under undersökningens tidsperiod. En intressant aspekt av
prövningens resultat utgör den inverkan som externa staters militära inblandning, i syfte att
skydda nationella intressen, har på de afrikanska kuststaternas suveränitet. Hypotesen har
inte kunnat falsifieras genom hypotesprövningen, varför den stärkts.

3.2.3. Hypotes 3: Ökad piratverksamhet och organiserad maritim brottslighet har
vuxit till samhällsekonomiska hot
Hypotesens utvecklade formulering lyder: Organiserad maritim brottslighet och regional
piratverksamhet med kopplingar till kriminella och ideologiskt motiverade organisationer i
den maritima arenan har vuxit i omfattning så att dess påverkan på handelsjöfart, utöver en
kostnad för sjöfart och ett lidande för sjöfarare, utgör en risk för staters samhällsekonomier
samt regionala och globala ekonomiska system.
Hypotesen innehåller fyra faktorer att studera och mäta: en påstådd ökning av regional
piratverksamhet och maritim kriminalitet, att ökningen har påverkat handelssjöfartens
villkor, att piratverksamheten är kopplad till kriminella och ideologiskt motiverade
organisationer, samt att handelssjöfartens förändrade villkor uppfattas som ett hot mot
(kust)staters samhällsekonomier respektive regionala och globala ekonomiska system.
Lämplig metod utgör därmed att genom variabelanalys undersöka faktorernas samvariation.
Min förkunskap indikerar att kriminellt belastade maritima regioner utgör områden med
sjötrafikkoncentrationer, vars kuststater av olika orsaker brustit i förmåga att tillgodose
havsövervakning och brottsbekämpning. Ett initialt steg utgör därför att kartlägga statistik
över sådana områden och identifiera utvecklingstrender avseende maritim kriminalitet och
piratverksamhet. Konstanta eller sjunkande nivåer försvagar hypotesen. Ett sekundärt steg
utgör kvalitativ textanalys av aktuell forskning i syfte att undersöka eventuella uttryck av
piratverksamhets koppling till kriminella organisationer och uppfattningar om dess
samhällsekonomiska risker. Forskning som beskriver piratverksamhet frikopplad från
organiserad brottslighet, eller dess huvudsakliga ekonomiska påverkan som relaterad till
handelssjöfartens fraktkostnader, försvagar hypotesen. Jag anser hypotesen vara
motbevisad om den globala nivån av regional piratverksamhet och maritim kriminalitet inte
har ökat under den undersökta tidsperioden, alternativt om piratverksamhetens kopplingar
till kriminella nätverk och samhällsekonomiska påverkan bestrids i aktuell forskning.
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Utifrån rådande förkunskaper indelar jag områden med sjötrafikkoncentrationer i två
kategorier:
a) Transiteringsområden som tillgodoser ett av flera möjliga passagealternativ.
b) In- och utfartsområden som måste passeras vid förflyttning till eller från innanhav.
Transiteringsområden utgör exempelvis Suez- och Panamakanalen, Bab el-Mandeb-,
Gibraltar- och Malackasundet, medan Hormuzsundet respektive Skagerack och Kattegatt
exemplifierar in- och utfartsområden.
För statistik om piratverksamhet och maritim kriminalitet utnyttjar jag International
Chamber of Commerce (ICC) organ International Maritime Bureau (IMB). IMB statistik
baseras på en bred definition av piratverksamhet som innefattar väpnade rån: ”An act of
boarding or attempting to board any ship with the apparent intent to commit theft or any
other crime and with the apparent intent or capability to use force in the furtherance of that
act”.100 Fr.o.m. juli 2002 redovisar IMB incidentrapporter i kategorierna till havs
(internationellt vatten101 eller staters territorialhav), i hamnområden, respektive om den
utgör ett angreppsförsök.102 För tidsperioden 1991-2000 saknas denna redovisning, varför
samtliga statistiska jämförelser omfattar såväl angrepp som angreppsförsök. För IMB
statistik och analys av piratverksamhet under tidsperioden 1991-2001 använder jag en
artikel av organisationens frekvent citerade chef, Jayant Abhyankar.103
IMB rapporterade totalt 489 pirat- och rånincidenter mot fartyg under år 2010, en ökning
från 107 incidenter år 1991.104 2010 års svårast drabbade regioner utgjorde Östafrika med
172 incidentrapporter, Sydkinesiska sjön med 134, Indiska oceanen med 77, Västafrika med
47, samt Latinamerika inkluderande Karibiska havet med 40. Tre incidenter rapporterades i
Malackasundet. År 1991 rapporterades inga incidenter i Öst- eller Västafrika, Latinamerika
eller Indiska oceanen, däremot 14 incidenter i Sydkinesiska sjön och 88 i Malackasundet.
Antalet rapporterade pirat- och rånincidenter mot fartyg har därmed mer än fyrdubblats
mellan år 1991-2011. Ökningen kan endast delvis förklaras med möjligheten att
rapporteringen ökat genom IMB etablering av piratrapporteringscentret (PRC) i Kuala
Lumpur år 1992, varför den sannolikt korresponderar med ett ökat antal angrepp. Enligt IMB
utgjorde etableringen ett svar på en alarmerande ökning av piratverksamheten.105 Jag
100

ICC IMB, 2005: Piracy and armed robbery against ships: Annual Report 2004, s. 2.
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identifierar Malackasundet som ett lämpligt fall att pröva piratverksamhetens eventuella
samband med organiserad brottslighet och samhällsekonomiska påverkan mot, då
incidentrapporterna i stort sett upphört. Enligt havsrättskonventionens definition av
piratverksamhet utgör Malackasundets incidentrapporter huvudsakligen maritim
kriminalitet, då havsområdet domineras av kuststaternas territorialhav. I prövningen
tillvaratar jag, förutom Abhyankar, forskarna Peter Chalk106 och Catherine Raymond107.
Hypotesen prövas initialt mot innehållet i Chalks monografi ”The Maritime Dimension of
International Security”, vilken analyserar USA:s maritima utmaningar från terrorism och
piratverksamhet.108 Hypotesen prövas även mot innehållet i Raymonds artikel ”Piracy in the
waters of Southeast Asia”109 samt uppföljningsartikeln ”Piracy and Armed Robbery in the
Malacca Strait: A Problem Solved?”, vars fokus utgör Indonesien och Malackasundet.110
I IMB:s incidentrapporter avseende piratverksamhet och väpnade rån mot fartyg i
Malackasundet uppvisar två tidsperioder väsentligt förhöjda värden, 1990-1992 samt 19992006, med ett toppvärde vid millenniumskiftet. Därefter har två till tre incidenter
rapporterats årligen.111 Mot förbättringen kontrasterar incidentrapporteringen från
Sydkinesiska sjön som sedan år 1994 ökat dramatiskt och i likhet med Malackasundets
kriminalitet drabbat Indonesien och Malaysia. Abhyankar karaktäriserar 1990-talets
piratverksamhet i Malackasundet som ”asiatisk”, där piraterna med snabbgående båtar,
vanligen nattetid, bordade och rånade handelsfartygsbesättningar på kontanter och
värdesaker. Men han beskriver även utvecklingen av en ny och våldsam form av
piratverksamhet i Sydostasien, där hela fartyg och fartygslaster kapades och såldes.112
Raymond bekräftar Abhyankars bild av piratverksamhetens utveckling i Sydostasien, där rån
av fartygsbesättningar överlagrats av avancerad piratverksamhet.113 Raymond anger fartyg
med brännoljelast som 1990-talets vanligaste offer, då bränslet snabbt kunde omsättas på
en blomstrande svart marknad. Hon menar att upplösningen av vissa internationella
brottssyndikat och kinesiska tillslag mot den svarta marknaden bidrog till att verksamheten
temporärt upphörde under år 2003, för att återuppstå år 2005. Även Raymond beskriver
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denna piratverksamhets höga nivå av våldsanvändning, där besättningar kidnappats,
mördats eller lämnats drivande i båtar. Chalk beskriver tillvägagångssättet som att fartygen
kapas till havs, lasten läktras till andra fartyg, varefter de under nya namn och med falsk
dokumentation utnyttjas i internationella brottssyndikats fraktverksamhet.114 Förfalskad
skeppsdokumentation uppges av Raymond och Chalk inte vara ovanlig inom internationell
handelssjöfart, då fartyg tillfälligt kan registreras under bekvämlighetsflagg utan krav på
ägarbevis.115 Enligt Raymond inleddes år 2001 en tredje kategori av piratverksamhet i
Sydostasien, inklusive Malackasundet, med en mellannivå av svårighetsgrad och
våldsanvändning: kidnappning mot lösensummor.116 Kategorin utgjorde enligt IMB en
fortsatt andel av piratverksamheten i regionen Sydkinesiska sjön år 2010.117
Raymond identifierar tre kategorier av förövare i Malackasundet. Den dominerande
kategorin utgjorde småkriminella element, som utförde opportunistiska väpnade rån av
stillaliggande fartyg.118 Nästa kategori var fem Malaysia- och Indonesienbaserade
brottssyndikat, som utförde storskaliga kapningar och kidnappningar. Den sista kategorin
bestod av Indonesiens terroriststämplade, islamistiska, separatiströrelse Gerakan Aceh
Merdeka (GAM), vars frihetskamp finansierades genom fartygskapningar med gisslantagning
och smuggling. Bakomliggande orsaker till 1990-talets ökade piratverksamhet i Sydostasien
utgjorde enligt Raymond en historisk förekomst, samt att forna kolonialmakters respektive
USA:s och Sovjetunionens marina närvaro upphörde. Raymond framhåller även den asiatiska
finanskrisens inledning år 1997, med svåra ekonomiska följder för Indonesien, samt
Malackasundets starkt ökade flöde av underbemannade handelsfartyg.
Vad löste Malackasundets kriminella problem? År 2004 samverkade enligt Raymond två
åtgärder: handelssjöfartens förbättrade säkerhet genom IMO:s införande av ”International
Ship and Port Facility Security Code” (ISPS-koden), samt Indonesiens, Singapores och
Malaysias överenskommelse om ”Trilateral Coordinated Patrols”.119 Överenskommelsen
förbättrade enligt Raymond kuststaternas koordinering av Malackasundets havsövervakning.
År 2005 initierades flygburen havsövervakning och år 2006 avtalades möjligheten för
kuststaternas patrullfartyg att fullfölja piratjakt på varandras territorialhav (”Hot Pursuit”).
I sin uppföljningsartikel konstaterar Raymond att kuststaternas nyvunna samarbetsvilja
avseende Malackasundets havsövervakning sannolikt genererades av oro och upprördhet
över 2004 års amerikanska säkerhetsinitiativ, i vilket USA föreslog stationering av
114
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terroristbekämpande specialförband på höghastighetsfartyg i sundet.120 Trots framgångarna
avseende reducering av Malackasundets kriminalitet, framhåller Raymond att kuststaterna
främst eliminerat den småskaliga kriminaliteten och att lönsamma kidnappningar av
fartygsbesättningar fortfarande förekommer. Hon kopplar detta till Indonesiens
finansieringsproblem av nödvändiga marina resurser. Problemet kan enligt Raymond ha
bidragit till Indonesiens tidigare samarbetsovilja, då landets marinstridskrafter delvis kan ha
finansierats genom piratverksamhet. GAM:s aktiviteter reducerades enligt Raymond efter en
svår tsunami mot Aceh-provinsen i december 2004 och upphörde efter att ett fredsavtal
undertecknats i augusti 2005. Hon framhåller även det regionala samarbetet ”Regional
Cooperation Agreement on Anti-Piracy” år 2006, omfattande ASEAN:s stater, Japan, Kina,
Sydkorea, Indien, Bangladesh, och Sri Lanka.
Vilka risker medför piratverksamhet? Raymond fokuserar på handelsjöfartens ekonomiska
risker avseende förlorade laster, fartyg, riskpremier till försäkringsbolag och lösensummor
för fartygsbesättningars frigivning.121 Hon resonerar även kring riskerna med att piraternas
taktik skulle kunna användas av terroristgrupper för terroristangrepp.
Chalk identifierar risker på individnivå genom piratverksamhetens hot mot
besättningsmedlemmarnas säkerhet, samt på enhetsnivå i de politiska, ekonomiska och
ekologiska hotsektorerna.122 I de ekonomiska och ekologiska sektorerna identifierar Chalk
rederiernas ekonomiska risker, men även kuststaternas risker avseende saneringskostnader
och livsmedelsförsörjning om ekologiskt känsliga miljöer förorenas. Han utvecklar även ett
resonemang kring piratverksamhetens samhällsekonomiska risker för kuststater. Riskerna
exemplifieras med Hong Kongs problem under 1990-talet, då rederier hotade med bojkott av
landets hamnar p.g.a. piratverksamheten i den geografiska triangeln Hainan–Luzon–Hong
Kong. Problematiken är enligt Chalk aktuell för hamnterminaler i Bangladesh, Nigeria,
Indonesien och Afrikas horn. Till skillnad från Raymond menar Chalk att sjöfartens kostnad
för piratverksamheten är hanterlig i relation till dess ekonomiska omsättning. Han framhåller
istället dess underminerande konsekvenser för drabbade kuststaters legitimitet genom den
associerade korruptionen av statliga regeringstjänstemän, exempelvis som i Indonesien.
Även Chalk identifierar risken att terroristgrupper utvecklar samarbeten med piratgrupper
för att överbrygga de förstnämndas sjöoperativa begränsningar.123 Men han avfärdar de
alarmistiska scenarier som anförts i samtida debatt, då grupperna har starkt skilda
målsättningar. Enligt Chalk bidrog oron för kopplingar mellan pirater och islamister till
Malackasundets höjda riskvärdering vid Lloyd’s Joint War Council år 2005, resulterande i
ökade försäkringspremier för passerande fartyg.
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Resultat
Jag konstaterar att antalet pirat- och rånincidenter mot fartyg ökat substantiellt under
undersökningsperioden. Omfattningen har varierat regionalt och påverkats av olika faktorer.
Undersökt forskning styrker ett samband mellan Malackasundets piratverksamhet och
kriminella organisationer respektive islamistiska frihetsrörelser. Forskarna värderar
handelsjöfartens ekonomiska risker olika, men är eniga om risken för framtida kopplingar
mellan pirat- och terrorgrupper. Chalk analyserar piratverksamhetens risker på ett mer
utvecklat sätt än Raymond och framhåller de samhällsekonomiska riskerna för drabbade
kuststater. Drabbade kuststaters samhällsekonomiska risker utgör främst sjöfartsindustrins
möjlighet att bojkotta dess hamnar av ekonomiska skäl samt hänsyn till besättningarnas
säkerhet. Därmed reduceras kuststatens sjöburna export och import, vilket föranleder
inkomstbortfall, ökade importkostnader och förlorade arbetstillfällen. Ingen av forskarna
uttrycker att piratverksamhet hotar globala ekonomiska system, men Chalks logiska
resonemang innebär att regional piratverksamhet kan ge regionala samhällsekonomiska
konsekvenser. Därigenom har förklaringshypotesen försvagats avseende piratverksamhets
och maritim brottslighets globala ekonomiska påverkan, medan dess övriga delar har stärkts.

3.2.4. Hypotes 4: Maritim transnationell terrorism hotar samhällsekonomier
Hypotesens utvecklade formulering lyder: Fenomenet med transnationell och ideologiskt
motiverad terrorism har trängt in i den maritima arenan på ett sätt som, i kombination med
handelssjöfartens ökade betydelse för en globaliserad ekonomi, innebär att maritima
attentat utgör ett hot mot samhällsekonomier. Hypotesen innehåller tre faktorer att studera
och mäta: handelssjöfartens betydelse för världshandeln, förekomsten av maritima
terroristhot, respektive dess potential att hota samhällsekonomier. Även i denna prövning
utgör därför variabelanalys en lämplig metod för att undersöka faktorernas samvariation.
Hypotesprövningen inleds med att statistiskt kartlägga handelssjöfartens utveckling och
betydelse för världshandeln. Nästa steg utgör en sekundäranalys av aktuell forskning för att
undersöka en eventuell maritim terroristhotbilds förekomst och uttryck, samt eventuella
potential att utgöra ett samhällsekonomiskt hot. Jag anser hypotesen vara motbevisad om
handelssjöfartens andel av världshandeln inte ökat under undersökningsperioden,
alternativt om existensen av en maritim terroristhotbild bestrids eller beskrivs ha en annan
inriktning än samhällsekonomier i aktuell forskning.
För att kartlägga handelssjöfartens andel av världshandeln utnyttjar jag statistik och analyser
från World Trade Organisation (WTO) respektive United Nations Conference On Trade And
Development (UNCTAD). WTO:s senaste tillgängliga statistik beräknar att handelssjöfartens
andel av den globala transportsektorns ekonomiska värde har ökat från 36 % år 1995 till 43
% av en totalsumma om 750 miljarder USD år 2006.124 Denna statistik avser
124
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transporttjänsternas sektoriella värde, dvs. även persontransporter m.m. och inte endast
exportvärdet av varor. WTO sekretariat uppskattar i en intern rapport att handelssjöfartens
andel av 2008 års motsvarande totalsumma om 890 miljarder amerikanska dollar ökat
markant.125 Handelssjöfartens jämna tillväxtökning avseende handelsvolymer i tidsperioden
2001 till 2008 bekräftas i UNCTAD:s rapport ”Review of Maritime Transport 2010”.126
Världshandeln reducerades påtagligt under finanskrisen år 2008 och 2009, vilket påverkade
den totala exporten liksom handelssjöfartens volymer. Under år 2009 bröts tillfälligt en
långvarig trend av ökande exportvolymer genom en nedgång med 12 %, analogt med den
globala nedgången i världsekonomin.127 Handelssjöfartens nedgång begränsades dock till
jämförelsevis låga 4 %.128 I kontrast till år 2009 uppvisade de globala exportvolymerna år
2010 en rekordartad ökning om 14.5 % och WTO utfärdade i april 2011 prognoser om en
fortsatt ökning för år 2011.129 Statisktik eller prognoser avseende handelssjöfart för år
2010/2011 har ännu inte presenterats av UNCTAD.
En statistisk faktor som ofta används utan källhänvisning utgör den maritima
transportsektorns uppgivna 90-procentiga andel av världshandeln. Jag finner att UNCTAD
konstaterar det statistiska förhållandet i ett officiellt nyhetsbrev från år 2008, baserat på
statistik från GlobalInsight och Lloyd’s MIU, samt att statistiken avser volymer av
transporterat gods under tidsperioden 2000-2006.130 Handelssjöfartens fraktvolymer ökade
under perioden med ca 30 %. Samtidigt fördubblades värdet av frakterna, vilket innebar att
andelen av världshandelns totalvärde enligt UNCTAD beräkningar utgjorde ca 70 % år 2006.
UNCTAD förklarar ökningen med förändrade världsmarknadspriser, främst avseende olja.
Handelssjöfartens andel av världshandelns totala transportvolymer har enligt UNCTAD varit
relativt konstant under perioden, trots en volymökning med ca 30 %, men dess andel av
världshandelns totalvärde har ökat med mer än 5 %.
Utifrån WTO och UNCTAD statistik konstaterar jag att handelssjöfartens betydelse för
världshandeln förstärkts sedan millennieskiftet. Ökningen har därtill skett från en
ursprungligt hög nivå.
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UNCTAD: Review of Maritime Transport 2010, figur 1.1(b), s. 4.
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I likhet med prövningen av hypotes tre väljer jag att pröva hypotesen mot innehållet i Chalks
monografi The Maritime Dimension of International Security, som analyserar USA:s maritima
utmaningar från terrorism och piratverksamhet.131 Chalk presenterar statistik som anger att
andelen terroristangrepp riktade mot maritima mål endast utgjort två procent av antalet
internationella incidentrapporter under tidsperioden 1976-2006.132 Chalks förklaringen är att
terroristorganisationerna inte varit lokaliserade i kustnära områden. Därtill har de saknat
nödvändiga resurser och specialistkunskaper för att operera till havs och därifrån genomföra
framgångsrika attacker. Han menar att de samlade utmaningarna och osäkerheten avseende
eventuell framgång historiskt har utgjort en tröskel som motverkat maritim terrorism. Fartyg
utgör enligt Chalk rörliga mål som till havs är begränsat användbara för attentatens egentliga
syfte, att genom medial uppmärksamhet påverka stora befolkningsgrupper. Därvid undantar
han kryssningsfartyg och stora passagerarfärjor.
I kontrast till sin avfärdande historiebeskrivning av maritim terrorism identifierar Chalk en
hotbildsförändring från millennieskiftet, genom en rad maritima terroristattentat och
attentatsförsök.133 Han framhåller attentatsförsöket mot USS Sullivans år 2000, följt av
attentatet mot USS Cole samma år, samt avslöjade attentatsplaner mot amerikanska
örlogsfartyg i haven utanför Singapore, Malaysia och Indonesien. Inventeringen fortsätter
med självmordsattentat mot sjöfartsintressen i Medelhavet, oljetankers i Gibraltarsundet
och en attack mot ett turkiskt kryssningsfartyg med israeliska turister. Chalk menar att
incidenterna, associerade med al-Qaida, ingjutit fruktan bland västmakter om en beslutsam
utökning av islamistiska organisationers operationer till den maritima arenan. Förhållandet
har enligt Chalk varit accentuerat i USA, som efter den 11 september 2001 tagit ledarrollen i
stärkandet av maritim säkerhets globala kontrollsystem.
En av Chalks fem förklaringsfaktorer till extremistorganisationernas antagna fokusskifte mot
den maritima miljön utgör möjligheten att bidra till den islamistiska terrorismens
överordnade syfte: ekonomisk destabilisering i västvärlden.134 Han utvecklar
handelssjöfartens centrala roll i de avancerade globala logistikförsörjningssystemen. Att
störa de känsliga försörjningssystemen, exempelvis genom att framtvinga stängning av en
viktig hamn eller blockera en flaskhals i det internationella sjötrafiksystemet, skulle enligt
Chalk ge globala dominoeffekter på världshandeln. Han belyser svårighetsgraden av sådana
storskaliga attentat, men även de ekonomiska effekterna av begränsade maritima
terroristattentat. Attacken mot oljetankern M/V Limburg år 2002, innebar enligt Chalk ett
kortsiktigt sammanbrott för handelsjöfarten i Persiska viken, en 48-procentig höjning av
råoljepriset, tredubblade försäkringspremier i Adenviken, samt svåra konsekvenser för dess
containertrafik och Jemens ekonomi. Chalk hävdar att maritim terrorism utgör en dimension
131

Chalk: The Maritime Dimension of International Security: terrorism, piracy, and challenges for the United
States.
132
Avsnittet bygger på ibid., s. 19ff.
133
Avsnittet bygger på ibid., s. 20f.
134
Avsnittet bygger på ibid., s. 21ff.
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av global islamistisk terrorism och delar dess målsättning: att porträttera USA:s finansiella
makt som en vanföreställning och att verka för landets finansiella kollaps.
Jag konstaterar att Chalk identifierar tillvaratagandet av en maritim terroristhotbild med
islamistiska förtecken bland västvärldens stater, vilken anförd av USA omsatts i
skyddsåtgärder. Därtill konstaterar jag att den terroristhotbild som Chalk beskriver syftar till
att skada den globala världshandeln.
För att pröva hypotesen och Chalks analys ur ett juridiskt perspektiv använder jag Helmut
Tuerks artikel Combating Terrorism at Sea – the Suppression of Unlawful Acts against the
Safety of Maritime Navigation.135 Jag uppfattar Tuerk som en auktoritet inom perspektivet i
sin roll av vice ordförande för FN:s internationella havsrättstribunal och sin medverkan i
havsrättskonventionens vidareutveckling. I artikeln efterforskar jag om motiven bakom de
juridiska redskapens överensstämmer med motiven för skyddsåtgärder som Chalk anför att
västvärldens stater implementerat mot maritim terrorism.
Tuerk konstaterar att utvecklingen avseende global terrorism respektive spridning av
massförstörelsevapen eskalerat efter havsrättskonventionens ikraftträdande år 1992, men
också att FN:s säkerhetsråd genom ett antal resolutioner utvecklat en koppling mellan
problemen.136 Enligt Tuerk exponerade händelserna den 11 september 2001 såväl den
globala transportinfrastrukturens sårbarhet mot terroristangrepp som dess potential att
förflytta massförstörelsevapen. Transportinfrastrukturen har enligt Tuerk förstärkts genom
det globala containerfraktsystemets utveckling, som accentuerat handelssjöfartens
betydelse i den dubbla rollen av måltavla och vektor för terrorism. Terroristattacker mot
handelssjöfart i strategiska nyckelområden för maritim transport har enligt Tuerk potential
att allvarligt störa världshandeln.
De juridiska åtgärdsprogram som det internationella samfundet vidtagit under 2000-talet, i
form av ISPS-koden och revideringen av konventionen ”Safety of Life at Sea” (SOLAS), skall
enligt Tuerk ses i ljuset av händelserna den 11 september 2001.137 Enligt Tuerk bedömde
IMO:s rådsförsamling de existerande juridiska verktygen i form av 1982 års
havsrättskonvention (UNCLOS III) och 1988 års konvention för säker sjöfart (”The Convention
for Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation”, SUA) som
otillräckliga för att avskräcka terrorister beredda att genomföra självmorduppdrag. Tuerk
refererar till motiven i 2001 års IMO:s resolution A.924(22), där revideringsarbetet avser
stävja och förhindra terroristhandlingar mot fartyg till sjöss eller i hamn genom att höja det
maritima transportsystemets säkerhetsnivå.

135

Tuerk, Helmut, 2008: Combating Terrorism at Sea – the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of
Maritime Navigation, University of Miami International and Comparative Law Review, vol. 15 Special Issue
Spring 2008.
136
Avsnittet bygger på ibid., s. 353f.
137
Avsnittet bygger på ibid., s. 354f.
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Tuerk beskriver innebörden i diskussionen om ersättning av titelns term ”unlawful acts” med
”terrorist acts” i förarbetet av 2005 års tilläggsprotokoll till SUA.138 Han hävdar att den
befintliga termen behölls av formella skäl och att det var underförstått att ”…the object and
purpose of these treaties was to deal with acts of terrorism and to provide a legal framework
for the apprehension and prosecution of alleged terrorists”.
Jag konstaterar att Tuerks beskrivning av motiven bakom de internationella juridiska
redskapens förändring överensstämmer med av Chalk anförda motiv för väststaters införda
skyddsåtgärder mot maritim terrorism.
Hypotesprövningens avslutande moment sker mot en tredje terroristforskares arbete, Peter
Lehr vid University of St. Andrews, specialiserad på organiserad brottslighet och maritim
terrorism i Syd- och Sydostasien. Den artikel jag använder ingår i boken ”Lloyd’s MIU
Handbook on Maritime Security”, som syftar till att inta en kritiskt granskande roll av det
förändrade maritima säkerhetssystemet.139 Lehr menar att det maritima terroristhotet, i
likhet med cyberterrorism, är uppförstorat då det endast realiserats vid ett begränsat antal
tillfällen och med begränsade konsekvenser.140 Han framhåller skillnaden mellan Bin Ladins
svulstiga retorik och de islamistiska organisationernas reellt bristande förmåga att
genomföra terroristangrepp i megaformat i den svårbemästrade maritima arenan. Lehr
menar att de samlade erfarenheterna av terroristgruppers utveckling beskriver en
progressivitet, där beprövad erfarenhet kopieras mellan olika grupper, vilket innebär att ett
plötsligt utnyttjande av fartyg som massförstörelsevapen utgör en orimlig höjning av
terrorsistangreppens svårighetsgrad.
Efter en avfärdande inledning, där han frånsäger sig vad han anser vara spekulativa
megascenarier, analyserar Lehr aktörer, mål, syften och tillvägagångssätt vid genomförda
maritima terroristangrepp.141 Lehr beskriver en rad attentat inom undersökningens
tidsperiod där ”Improvised Explosive Devices” (IEDs) med varierande framgång utnyttjats i
olika ”modus operandi”, statiskt utplacerade eller medförda på båtar i självmordsuppdrag.
Han analyser även fall där terroristgrupper utfört ”Non-Improvised IED Attacks”, omfattande
kapning och gisslantagning ombord på fartyg. Utifrån analyserna argumenterar Lehr för
behovet av att förändra det globala tillvaratagandet av hot, från scenarier med låg
sannolikhet och hög konsekvens, till scenarier med hög sannolikhet och låg konsekvens.
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Avsnittet bygger på Tuerk: Combating Terrorism at Sea – the Suppression of Unlawful Acts against the Safety
of Maritime Navigation, s. 356.
139
Lehr, Peter, 2008: Maritime Terrorism: Locations, Actors and Capabilities, i Lloyd’s MIU Handbook of
Maritime Security, Auerbach Publications, Taylor & Francis Group, LLC, Boca Raton., s. xv, 56-69.
140
Avsnittet bygger på ibid., s. 55, 57.
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Avsnittet bygger på ibid., s. 57-69.
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Resultat
Jag finner att innehållet i den maritima terroristhotbilden är omstridd, men att den entydigt
tillvaratagits i staters och det internationella samfundets juridiska åtgärdsprogram i syfte att
skydda det transnationella och globala världshandelssystemet – ett system i vilket jag
statistiskt konstaterar att handelssjöfarten innehar en alltmer betydande roll. Genomförda
maritima terroristangrepp av begränsad omfattning har tydligt visat sin potential att påverka
maritima handelsflöden, och därigenom hota staters samhällsekonomi samt regionala
respektive globala ekonomiska system. Resultatet uppvisar undersökningens tydligaste
koppling till maritim säkerhets förändrade referensobjekt – behovet av att skydda samhällen
och samhällsekonomier. Hypotesen har inte kunnat falsifieras genom prövningen utan har
istället stärkts.
Den empiriska prövningen av hypoteserna är därmed avslutad och dess resultat
sammanställs samt diskuteras i nästa avsnitt.
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4. Avslutning
I detta kapitel sammanställs hypotesprövningens resultat. Studiens slutsatser presenteras
och diskuteras, varefter huvudfrågan besvaras. Därtill ger jag förslag till fortsatt forskning.

4.1.

Slutsatser och diskussion

Hypotesprövningen försvagade delvis en av förklaringshypoteserna om maritim säkerhets
förändrade referensobjekt, medan övriga hypoteser stärktes. I figur 3 presenteras studiens
sammanställda resultat.
Hypotes

Resultat

#1: Det kalla krigets slut har Genom
prövning
mot
fallet
Sydkorea
stärktes
inneburit en ny hotbild.
förklaringsfaktorn om att stater tillvaratagit en förändrad
säkerhetspolitisk hotbild i den maritima miljön.
Hypotesprövningen indikerar att även stater med
överhängande militära konflikthot kan förväntas balansera
dessa med andra säkerhetspolitiska sektorers hot.
#2: Utökad EEZ har gett den Genom prövning mot fallen Moçambique och Nigeria
maritima domänen ökad
stärktes förklaringsfaktorn om att havsrättskonventionen
betydelse.
juridiska bemyndigande till kuststater att hävda en EEZ har
ökat den maritima domänens betydelse för kuststaters
samhällsekonomi och livsmedelsförsörjning.
Studien styrker att förhållandet även omfattar stater med
bristande förmåga att tillgodose maritim säkerhet och
maritim förvaltning. Studien konstaterar att USA och
Storbritannien stöttat Nigeria respektive Moçambique
avseende maritim förvaltning och säkerhet i utbyte mot
tillgodoseende av nationella råvaruintressen. Undersökt
forskning indikerar att Kina agerar i Afrika av samma motiv
och att stödet kan ta sig militära uttryck. Studien har inte
undersökt dess påverkan på mottagarstaternas suveränitet.
#3: Ökad piratverksamhet
och organiserad maritim
brottslighet har vuxit till
samhällsekonomiska hot.

Genom att pröva hypotesen mot statistik och aktuell
forskning, med tonvikt på fallet Malackasundet, stärktes
förklaringsfaktorn om att ökad piratverksamhet och
organiserad maritim brottslighet innebär ett hot mot staters
och regioners samhällsekonomier. Däremot försvagades
hypotesen avseende denna kriminalitets påverkan på globala
ekonomiska system.
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Studiens resultat styrker en substantiell ökning av antalet
rapporterade pirat- och rånincidenter mot fartyg under
undersökningsperioden, men med regional variation.
Resultatet styrker även ett samband mellan Malackasundets
piratverksamhet och organiserade kriminella organisationer
respektive islamistiska frihetsrörelser.
#4: Maritim transnationell
terrorism hotar
samhällsekonomier.

Genom analys av maritim säkerhetsforskning stärktes
förklaringsfaktorn om staters tillvaratagande av en maritim
terroristhotbild, respektive i det internationella samfundets
juridiska åtgärdsprogram, syftande till att skydda ett
transnationellt och globalt världshandelssystem. Genom
prövning mot internationell handelsstatistik styrktes
handelssjöfartens alltmer betydande roll i detta
handelssystem.

Figur 3. Analysresultat.
Det är här på sin plats att ställa frågan om varför inte flera av hypoteserna falsifierades. Jag
identifierar tre tänkbara förklaringar: hypoteserna kan ha varit så välgrundade att de bestod
den empiriska prövningen; hypoteserna kan ha varit alltför generellt utformade för att kunna
falsifieras mot empirin; alternativt kan de utvalda fallen, trots de förväntade utfallen, ha
varit mindre väl valda. Sannolikt var hypoteserna så välgrundade att de för att falsifieras i en
empirisk prövning måste uttryckas på ett mer specificerat sätt, dvs. i grader av påverkan och
i inbördes relation med andra förklaringsfaktorer. Jag bedömer dock att studiens främsta
värde utgör dess initiala steg mot en sammanhållen analys av maritim säkerhets förändring,
specifikt i relation till dess förändrade referensobjekt. Tre förklaringshypoteser har styrkts i
sin helhet genom en inledande empirisk prövning. För ökad förståelse av maritim säkerhets
förändring behöver förklaringshypoteserna prövas mot ytterligare fall, den oprövade
förklaringshypotesen prövas, förklaringshypoteserna specificeras ytterligare och analysen
fördjupas.
Förklaringsfaktorerna har en gemensam nämnare i att de baserar sig på uppfattningar om
den maritima domänens värde, främst uttryckta i ekonomiska termer. När kostnadseffektivt
exploaterbara naturresurser i markarenan är otillräckliga eller uttömda, alternativt att
exploateringen som i fallet Nigeria hotas av konflikter, har fokus i en globaliserad ekonomi
med tillväxtkrav flyttats mot den maritima domänen – den egna och andras.
Undersökningen styrker att havsrättskonventionen förstärkt denna fokusförändring genom
att tilldela kuststater juridisk rätt att utvinna och, vilket undersökningen indikerar att
kuststaterna inte alltid uppfyller, skyldighet att uthålligt förvalta naturresurser i EEZ av
betydande ytor. Studien visar att kuststaters hävdade rättigheter kan vara överlappande,
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omstridda och utgöra en konfliktkälla. Studien indikerar att kuststaters EEZ kan rymma
exploateringsmöjligheter av rika fisk- och skaldjursbestånd samt mineral- och oljeresurser.
Resursrika utvecklingsländer har därigenom kommit i växande stormakters fokus. Genom
dessa staters bilaterala inblandning utifrån nationella intressen, tillgodoses vissa
utvecklingsländers territoriella säkerhet delvis av externa staters väpnade styrkor.
Uppfattningar om den maritima domänens ekonomiska värde har även ökat bland
befolkningsgrupper som inte omfattats av en global ekonomisk utveckling, kriminella, samt
ideologiskt motiverade aktörer som asymmetriskt avser bekämpa andra aktörer.
Undersökningen styrker att vissa aktörer valt att med våld tilltvinga sig delar av värdet av
den handelsjöfart som koncentreras i världshavens transiteringsområden, alternativt
bekämpa handelsflödet. Jag drar slutsatsen att insikten om den maritima domänens
ekonomiska värde utgör den viktigaste drivkraften bakom den maritima osäkerhet som
präglar delar av Sydostasien och Afrika, men också den innehållsmässigt omstridda maritima
terroristhotbild som vuxit fram sedan millennieskiftet.
Vilken eller vilka av studiens förklaringsfaktorer kan anses ha störst förklaringskraft av
maritim säkerhets förändrade referensobjekt? Transnationella maritima terroristhot utgör
studiens tydligaste förklaringsfaktor. Min slutsats baseras på de omvälvande och kostsamma
förändringar av den maritima transportindustrins säkerhet som studien styrker att stater och
världssamfundets maritima organ genomfört. Maritima terroristhot behöver dock placeras i
kontexten av staters förändrade hotbildsuppfattning. Därtill kan möjligheten att stater har
utvecklat ett globaliserat säkerhetstänkande inte uteslutas. Denna oprövade
förklaringsfaktor kan eventuellt visa sig ha en avgörande påverkan i en framtida studie.
Framförallt behöver det maritima terroristhotet kombineras med förståelse av den maritima
domänens uppfattade ekonomiska värde, såväl avseende naturresurser som
handelssjöfartens betydelse för den globala världshandeln. Medan förklaringsfaktorn om
piratverksamhets förmåga att hota den globala ekonomin försvagades genom prövningen
mot fallet Malackasundet, styrktes förklaringsfaktorn maritim terrorisms förmåga att
åstadkomma detsamma. Hotet från maritim terrorism korresponderar tydligast med kärnan i
maritim säkerhets aktuella referensobjekt: skydd av medborgare och samhällsekonomier.
Min slutsats är därför att även om maritim terrorism utgör studiens dominerande
förklaringsfaktor, samverkar den med övriga styrkta förklaringsfaktorer.
Staters förändrade hotuppfattningar i den maritima arenan leder till slutsatser om
orsakssamband och besvarande av studiens huvudfråga, vilket utgör studiens tentativa
teoriformulering. Undersökningen indikerar att den nya hotbildens bakomliggande orsaker
delvis utgör elimineringen av det kalla kriget med dess polariserade hot, marina närvaro och
relaterade undertryckande av regionala frihetsströmningar. Undersökningen indikerar även
globaliserade handels- och existensvillkor för världens stater. Hoten mot dessa villkor
återfinns i fler dimensioner än den militära, vilket återspeglas i staters tillvaratagande av det
vidgade säkerhetsbegreppet. Mot bakgrund av den globala insikten om den maritima
- 46 -

FÖRSVARSHÖGSKOLAN
Stefan Lundqvist

2011-12-11

domänens ekonomiska värde framstår staters förändrade uppfattning om maritim säkerhets
referensobjekt i form av samhällen och samhällsekonomier som naturlig. Maritim säkerhets
referensobjekt har förändrats därför att den maritima domänens betydelse ökat för staters
samhällsekonomier och att staternas nationella säkerhetsintressen i domänen hotas av olika
aktörer inom samtliga säkerhetspolitiska sektorer. Därför behöver stater säkra domänen ur
ett helhetsperspektiv – en komplex uppgift där sjöfartsskydd utgör ett av medlen.
År 1991

År 2011

USSR

Maritima
handelsflöden

Europa
Förändring

Strategiska
transportvägar
USA

Symmetriska,
statliga hot

Maritim
resursutvinning
Asymmetriska,
aktörsdrivna hot

Råvaruexportörer
er

Maritim säkerhets fokusområde

EEZ

Globala handelspartner

Figur 4. Staters förändrade behov av maritim säkerhet: från säkrade strategiska
transportvägar till en säkrad maritim domän.

4.2.

Förslag till fortsatt forskning

Den framtagna teorin måste betraktas som tentativ och som ett av flera sätt att svara på
frågan varför. Den bör även vidareutvecklas eller falsifieras genom fortsatt forskning.
Förklaringsfaktorernas värde skulle öka genom fördjupade fallstudier av ytterligare stater
respektive regioner. Regionala aspekter skulle i vissa staters eller regioners tillvaratagande
och förståelse av maritim säkerhet kunna visa sig dominera över de internationella
förklaringsfaktorer som denna studie avhandlar. Intressanta fall att pröva hypoteserna mot
utgör staterna Turkiet och Indien. I Turkiets maritima domän blandas motstridiga intressen
från stater och aktörer. Den växande regionala stormakten Indien utgör en strategisk partner
till USA sedan år 2004142 och dess maritima intressen är en del i Sydostasiens
säkerhetsdilemma.

142

Zhang Guihong, 2007: US-India Strategic Partnership. Implications for China, i International Studies April 1, i
abstract. http://isq.sagepub.com/content/42/3-4/277.short. 2011-12-01.
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Förklaringshypotesen om staters globala säkerhetstänkande, vilken inte prövades i studien,
skulle med fördel kunna prövas genom fördjupade detaljstudier av stater och internationella
säkerhetsorganisationer. Undersökningen skulle lämpligen kartlägga uppfattningar av
globala maritima hot och uttryckta behov av globala säkerhetslösningar i utvalda staters
säkerhetspolitiska styrdokument. Genom att därtill kartlägga staternas praktiska
utrikespolitiska
agerande,
respektive
agerande
inom
internationella
säkerhetsorganisationers utveckling av styrdokument, skulle kausala mekanismer till maritim
säkerhets förändrade referensobjekt kunna falsifieras eller styrkas. Lämpliga engelskspråkiga
fall att studera utgör USA, Storbritannien och Sydafrika, respektive organisationerna IMO,
Nato, EU och SADC. Motsvarande forskningsupplägg skulle sannolikt kunna falsifiera eller
stärka kausala mekanismer för de fyra hypoteser som prövats i denna studie.
Genom att applicera statsvetenskapliga teorier på en utökad empiri skulle fortsatt forskning
ge fler perspektiv på frågorna hur och varför stater och internationella organisationer valt att
definiera sina maritima säkerhetsintressen respektive agerat i den maritima domänen.
Fortsatt forskning skulle även kunna fördjupa denna studies problemställning genom att
undersöka om förändringen tillvaratagits av Sverige samt vilka uttryck det i så fall tagit i
Sveriges nationella och regionala agerande.
Ett avslutande forskningsuppslag utgör omfattningen och konsekvenserna av externa staters
stöd till afrikanska utvecklingsländers avseende tillgodoseende av maritim säkerhet. Vilka
likheter och skillnader i Kinas och USA:s engagemang kan dokumenteras och vilka
konsekvenser får detta för utvecklingsländernas suveränitet?
Genom resultatet av denna studies initiala steg i riktning mot en sammanhållen analys av
maritim säkerhet, konstaterar jag därmed potentialen för fortsatta och fördjupade studier.
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