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Sammanfattning: 

Uppsatsen syftar till att analysera de förmågor som den maritima säkerheten i 
Sveriges närområde kräver. Dessa behov har sedan jämförts med aktuella 
maritima resurser genom en avslutande diskussion. Utgångspunkt har tagits i 
Regeringens havs –och utrikespolitik med inriktning på den maritima säkerheten.   
 
I uppsatsen motsvaras begreppet ”maritima enheter” av Kustbevakningen och marinen. 

Hoten mot den maritima säkerheten har identifierats utifrån de uppsatta mål som de 

maritima enheterna arbetar mot. Dessa har fördelats över Geoffrey Tills fem 

underkategorier för maritim säkerhet. 

Begreppet maritim säkerhet har sedan brutits ned till handlingsvägar och medel, 
det vill säga förmågor. Handlingsvägarna och medlen leder fram till målet, som är 
just maritim säkerhet. 

Resultatet från uppsatsen visar att Sverige som småstat ständigt måste kompromissa för 

att optimera sina maritima enheters förmågor för att uppnå målet maritim säkerhet. 

Vidare dras slutsatsen att internationella samarbeten spelar en viktig roll för Sverige i 

detta sammanhang. Slutligen konstateras att det finns brister i de maritima enheternas 

förmågor och att ett fortsatt aktivt prioriterings –och förbättringsarbete är mycket 

viktigt för att bibehålla nödvändiga, grundläggande förmågor inom den maritima 

arenan.  
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Abstract: 
 

The aim of the report is to analyze the abilities that maritime security in the 
surroundings of Sweden demands. These needs are then compared to maritime 
resources in a finishing discussion.  

The Swedish government´s foreign policy and policy for the sea, with focus on 
maritime security, has been used as a starting point. 
 
In this report, the concept “maritime units” is represented by the Swedish coast 
guard and the Swedish navy. The threats against the maritime security have been 
identified from the goals that the maritime units are working against. These 
threats have been divided into Geoffrey Till´s five subcategories for maritime 
security. The concept maritime security is then broken down into ways of action 
and means, in this case abilities. The ways of action and the means lead up to the 
goal, that is maritime security.  
 
The result from the report shows that Sweden as a small country always need to 
compromise to optimize the abilities of its maritime units to achieve the goal of 
maritime security. Henceforth is the conclusion that international cooperation 
plays an important role for Sweden in this context. Finally it is established that the 
abilities of the maritime units contain flaws and that continuing work of 
improvement and continuing to prioritize is very important to sustain the 
necessary and fundamental abilities within the maritime arena. 
 
Key words: Maritime security, Threat, Maritime units, Abilities 
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1. Bakgrund 
Existensen av trygga kommunikationer till sjöss och en välfungerande havspolitik utgör 
ett fundament för en rad viktiga grundläggande funktioner i dagens europeiska 
samhällen. Exempel på viktiga områden är internationell handel, fasta installationer 
såsom vindkraftverksparker, havet som födokälla med mera.1  
 
I dokumentet ”Doktrin för marina operationer” beskrivs kortfattat aktuella hotbilder 
inom den maritima arenan och de insatser som förväntas av de marina 
sjöstridskrafterna för att motverka dessa hot.  
 
Ett viktigt ansvarsområde är att säkra den internationella handeln till sjöss. Det är 
viktigt att skydda handeln inte minst av ekonomiska skäl. Europiska kommissionen 
hävdar att den maritima arenan står för 40 % av Europas totala BNP.2  
 
”Doktrin för marina operationer” resonerar kring potentiella följder av en störning av 
sjöfartslederna: ”Ett avbrott i denna handel skulle få förödande konsekvenser för 
världssamfundet”3.  
 
Den internationella handeln ökar årligen, detta ställer nya krav på säkerheten.4 Dessa 
krav kan vara svåra att möta på egen hand, särskilt för småstater såsom Sverige. Ett sätt 
att angripa dessa problem kan vara ansluta sig till samarbeten med andra nationer för 
att på så sätt maximera kapaciteten utan att överskrida de tilldelade resurserna. 
 
Sjöövervakning är grundläggande för maritim säkerhet.5 Försvarsmakten har ingått i ett 
flertal samarbeten vars syfte är att dela med sig av varandras sjölägesinformation för att 
effektivisera och förbättra sjöövervakningen i Östersjön. Ett exempel är SUCBAS (Sea 
Surveillance Co-operation Baltic Sea). Till SUCBAS har Sverige, Finland, Danmark, 
Tyskland, Estland, Lettland, Litauen och Polen anslutit sig.6 Ett annat exempel på 
samarbeten är ett pilotprojekt vid namn MARSUNO. Detta projekt leddes av den svenska 
Kustbevakningen och syftade till att:  

”…(G)emensamt lokalisera och definiera eventuella hinder för ökad samverkan och 

harmonisering, och för att förenkla informationsöverföring mellan länderna och 

sektorer inom EU.”7 

 

                                                        
1 Commission of the European communities, Communication from the commission to European parliament, 
the council, the European economic and social committee and the committee of the regions:An Integrated 
Maritime Policy for the European Union, s.2 
2 Communication from the commission to European parliament, the council, the European economic and 
social committee and the committee of the regions:An Integrated Maritime Policy for the European Union, s.3 
3 Försvarsmakten, Doktrin för marina operationer (2005), s.26 
4 Till Geoffrey, Seapower (2009), andra utgåvan s.2-3 
5 Miljödepartementet, En sammanhållen svensk havspolitik (2009), s.55 
6The sucbas organisation, http://www.sucbas.org/ , (senast besökt 20/4 2012) 
7Kustbevakningen, http://www.kustbevakningen.se/sv/granslos-
samverkan/sjoovervakningsuppdraget/marsuno/?resid=1238433452&q=marsuno&ilang=sv&hitnr=2&u
rl=http%3a%2f%2f83.145.60.249%2fsv%2fgranslos-
samverkan%2fsjoovervakningsuppdraget%2fmarsuno%2f&uaid=10251B8CA51973CFC1D7A6F9F7C9F0
6E%3a3231332E3130332E3231382E3937%3a5246419764994887904 , (senast besökt 20/4 – 2012) 

http://www.sucbas.org/
http://www.kustbevakningen.se/sv/granslos-samverkan/sjoovervakningsuppdraget/marsuno/?resid=1238433452&q=marsuno&ilang=sv&hitnr=2&url=http%3a%2f%2f83.145.60.249%2fsv%2fgranslos-samverkan%2fsjoovervakningsuppdraget%2fmarsuno%2f&uaid=10251B8CA51973CFC1D7A6F9F7C9F06E%3a3231332E3130332E3231382E3937%3a5246419764994887904
http://www.kustbevakningen.se/sv/granslos-samverkan/sjoovervakningsuppdraget/marsuno/?resid=1238433452&q=marsuno&ilang=sv&hitnr=2&url=http%3a%2f%2f83.145.60.249%2fsv%2fgranslos-samverkan%2fsjoovervakningsuppdraget%2fmarsuno%2f&uaid=10251B8CA51973CFC1D7A6F9F7C9F06E%3a3231332E3130332E3231382E3937%3a5246419764994887904
http://www.kustbevakningen.se/sv/granslos-samverkan/sjoovervakningsuppdraget/marsuno/?resid=1238433452&q=marsuno&ilang=sv&hitnr=2&url=http%3a%2f%2f83.145.60.249%2fsv%2fgranslos-samverkan%2fsjoovervakningsuppdraget%2fmarsuno%2f&uaid=10251B8CA51973CFC1D7A6F9F7C9F06E%3a3231332E3130332E3231382E3937%3a5246419764994887904
http://www.kustbevakningen.se/sv/granslos-samverkan/sjoovervakningsuppdraget/marsuno/?resid=1238433452&q=marsuno&ilang=sv&hitnr=2&url=http%3a%2f%2f83.145.60.249%2fsv%2fgranslos-samverkan%2fsjoovervakningsuppdraget%2fmarsuno%2f&uaid=10251B8CA51973CFC1D7A6F9F7C9F06E%3a3231332E3130332E3231382E3937%3a5246419764994887904
http://www.kustbevakningen.se/sv/granslos-samverkan/sjoovervakningsuppdraget/marsuno/?resid=1238433452&q=marsuno&ilang=sv&hitnr=2&url=http%3a%2f%2f83.145.60.249%2fsv%2fgranslos-samverkan%2fsjoovervakningsuppdraget%2fmarsuno%2f&uaid=10251B8CA51973CFC1D7A6F9F7C9F06E%3a3231332E3130332E3231382E3937%3a5246419764994887904
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Dessa samarbeten är emellertid inte tillräckligt för att kunna uppnå målen för 
sjösäkerhet, särskilt med tanke på att kraven också ökar. För att ytterligare höja 
säkerheten för den internationella handeln så krävs det att de maritima enheterna 
innehar maktmedel och har förmågan att ingripa vid ett eventuellt hot mot den 
internationella handeln i Sveriges närområde. Grundläggande för att kunna bedriva 
detta arbete är ekonomiska resurser för att täcka verksamheten.8  
 

2. Problemformulering 
Det åligger svenska myndigheter att upprätthålla den maritima säkerheten i Sveriges 
närområde.9 Som tidigare nämnts innebär utvecklingen ökade krav på säkerheten. 
Samtidigt ökar Sveriges beroende av en fungerande sjöfart. Detta skapar en sårbarhet 
för eventuella angrepp till havs. 
 
Stefan Engdahl har sammanställt en årlig redovisning i Kungliga 
Krigsvetenskapsakademien avd II (2011) för att besvara frågan om marinen lever upp 
till de nya kraven på maritim säkerhet. Den här uppsatsen kommer att spinna vidare på 
de resonemang som Engdahl för genom att titta på hur de maritima enheterna som 
helhet klarar av att leva upp till uppsatta mål för maritim säkerhet.  
 

3. Syfte 
Uppsatsen syftar till att analysera de förmågor som den maritima säkerheten i Sveriges 
närområde kräver. Dessa behov jämförs sedan med aktuella maritima resurser genom 
en avslutande diskussion i slutet av uppsatsen. Utgångspunkt tas i Regeringens havs -
och utrikespolitik med inriktning på den maritima säkerheten.   

 

4. Frågeställningar 
1)Vilka är de huvudsakliga hoten mot den maritima säkerheten i Sveriges närområde 
idag? 
2)Vilka förmågor kan vara aktuella för att möta dessa hot och vilka styrkor och 
svagheter avseende dessa förmågor finns hos de svenska maritima enheterna idag? 

 
5. Definitioner 

5.1 Närområde 
Närområde är ett abstrakt begrepp som i dagens samhälle inte på något sätt är givet. I 
och med globaliseringen så ändras även innebörden av närområde. Således styr 
sammanhanget innebörden av begreppet närområde. I uppsatsen kommer närområde 
att definieras till Östersjön och Västerhavet, dels för att avgränsa uppsatsen och dels för 
att koncentrera uppsatsen till det svenska ”ansvarsområdet”. 
 

5.2 Maritima enheter 
Doktrin för marina operationer definierar maritim som ”Med begreppet maritim avses 

                                                        
8 Wedin Lars, Motorvägar på havet (2009),  s.7, 12 
9 En sammanhållen svensk havspolitik, s.1 
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det som kan sägas tillhöra havet, påverkas av havet eller dess närhet.”10  Utifrån detta 
kommer begreppet maritima enheter att syfta på alla de aktörer som på något vis tillhör, 
påverkas av eller är i havets närhet. Detta gör att begreppet blir mycket brett och 
innefattar en mängd olika aktörer. Några av dessa är Försvarsmakten, Sjöfartsverket, 
Rikspolisstyrelsen, Tullen, SMHI, Fiskeriverket, Kustbevakningen, Naturvårdsverket och 
Friviliga flygkåren.11  
 
Det kan också hävdas att även helt civila företag som exempelvis rederier bör inräknas i 
begreppet. I uppsatsen kommer dock begreppet maritima enheter att uteslutande 
innefatta Försvarsmakten (marinen) och Kustbevakningen. Detta val motiveras av att 
dessa två myndigheter troligen är de viktigaste aktörerna med avseende maritim 
säkerhet. 

 

5.3 Säkerhet 

Internationellt sett diskuteras säkerhet i termerna safety och security.  
Safety omfattar hot som på något vis är kopplade till miljö. Exempel på områden som 
ingår i safety väder, havsmiljö, besättningens miljö och liknande. Begreppet security 
omfattar hot som kan komna från militär eller kriminell verksamhet. På svenska skiljer 
vi inte på begreppen safety och security utan har samlingsbegreppet säkerhet. 12  
Begreppet säkerhet blir således mycket brett och trubbigt att nyttja i uppsatsen. Därför 
kommer uppdelningen i de två internationella begreppen safety och security att 
användas i uppsatsen.  
 
5.4 Hot 
Begreppet hot kommer i uppsatsen att utgöras av fenomen och/eller individer/ grupper 

som i någon utsträckning kan skada eller överhuvudtaget negativt påverka någon/några 

delar av den maritima säkerheten. Hoten kan antingen komma från en aktör med fientlig 

eller brottslig avsikt eller vara av en annan typ till exempel olyckor. De förstnämnda 

påverkar främst security medan resterande påverkar främst safety. 

 
5.5 Konfliktspektrum/Konfliktsituation 
Ett konfliktspektrum består av flera konfliktsituationer som till exempel kan delas in i 
följande fyra nivåer: Normal, spänt läge, kris och krig.13  
 
5.6 Viktiga samhällsfunktioner 
”Viktiga samhällsfunktioner” innefattar begreppet ”samhällsviktig verksamhet” men 
avser även funktioner och verksamheter som är till nytta för befolkningen och 
samhällets funktionalitet oavsett om de är offentliga eller privata.14  

                                                        
10 Doktrin för marina operationer, s.29 
11 Wedin Lars, En maritim strategi för Sverige (2008), s.2 

12 Engdahl Stefan, Sjöfartens och nationens behov av maritim Säkerhet: Årlig redovisning från KKrVA avd II 

(2012), s.9 
13Till Geoffrey, Seapower (2004), första utgåvan,  s.1-2 
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Samhällsviktig verksamhet är funktioner i samhället som är sådana som är av särskild 
betydelse för upprätthållandet av samhällets funktionalitet. Exempel på detta är hälso –
och sjukvård, handel och industri samt transporter. 15 
Bortfall eller svår störning av en samhällsviktig funktion skulle innebära stor risk eller 
fara för befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet eller samhällets 
grundläggande värden. 16 
 

5.7 Maritim säkerhet 

”Havet utgör en oumbärlig resurs för människan och samhället.” 17 

 
Som tidigare definierats i uppsatsen avser begreppet maritim det som kan sägas tillhöra 
havet, påverkas av havet eller dess närhet.18 Även begreppet säkerhet har tidigare 
definierats. Utifrån dessa definitioner blir begreppet maritim säkerhet mycket brett och 
svårt att överblicka. 
 
Geoffrey Till skriver om ”good order at sea” och delar upp begreppet i fem 
underrubriker vilket gör det med överskådligt: 

- Havet som resurs  
- Havet som ett medium för transport 
- Havskontroll  
- Havet som ekosystem 
- God ordning iland 

 
Maritim säkerhet syftar till att upprätthålla Good order at sea, enligt Geoffrey Till.19 
Således är det möjligt att definiera begreppet maritim säkerhet utifrån detta. Nedan 
följer en närmare beskrivning om vad som ingår i var och en av de fem 
underkategorierna: 

 
Havet som resurs 
Havet är en mycket viktig resurs som bidrar med bland annat olja och fiske.20 
Exempelvis så planeras en mycket stor vindkraftpark att utanför Gotland 
 
Havet som ett medium för transport 
Som tidigare nämnts så står sjöfarten för 40 % av Europas BNP.  Även för Sverige som 
enskilt land har transporter till havs stor betydelse. Detta innefattar både turism och 
handel. 
 

                                                                                                                                                                             
14Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Ett fungerande samhälle i en föränderlig värld: Nationell 
strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet (2011), s.9-10 
15 Ett fungerande samhälle i en föränderlig värld s.21 
16 Ett fungerande samhälle i en föränderlig värld s.10 
17 En sammanhållen svensk havspolitik s.12 
18 Doktrin för marina operationer (2005) s.29 
19 Seapower (2009), s. 287-288 
20 Seapower (2009), s. 287ff 
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Havskontroll  

Begreppet innefattar att upprätta, bevara, bestrida eller utöva kontroll till sjöss. 

Havskontroll omfattar polisära uppgifter, sjöfartsskydd och omfattar även skydd av den 

svenska suveräniteten.21  

Havet som ekosystem 
Ett väl fungerande ekosystem är en förutsättning för vårt välstånd och vår överlevnad. 
Klimatet kan hotas av maritim verksamhet; exempelvis vid fartygsolyckor.   
 
God ordning iland 
Denna del syftar till att belysa vikten av en väl fungerande struktur längs med 
kuststräckor såsom hamnar och en fungerande infrastruktur.  
 

6. Tidigare forskning 
Geoffrey Till redogör i sin bok Seapower för nya utmaningar som dagens maritima 

enheter har att möta. Exempelvis så innebär globaliseringen i många fall att en typ av 

gränslös värld börjar framträda. Detta ställer nya krav på dagens maritima enheter.22 

Globaliseringen kräver fritt flöde av sjötrafik vilket även kräver sjöfartsskydd. Detta är 

ingen ny företeelse, menar Geoffrey Till. Han tillägger dock att dagens globalisering är 

oerhört mycket mer omfattande än tidigare och således ställs det nya krav.23  

 

Tills moderna syn där globaliseringen sätts i sammanhang med maritim strategi gör det 

enklare att förstå den maritima utvecklingen.24 Boken Seapower kommer att vara en 

central publikation för uppsatsen, då flertalet definitioner som är nödvändiga för analys 

är hämtade ur denna bok. Vidare kommer Tills indelning av beståndsdelarna i begreppet 

maritim säkerhet att användas för att kategorisera uppsatta mål såväl som hot.  

Robert L. Larsson har skrivit en rapport som heter Nord Stream, Sweden and Baltic Sea 
Security. Analysen tar upp hur Nord Streams gasledning kan komma att påverka 
Östersjöregionen och vilka typer av svårigheter det kan tänkas leda till. Larsson 
konstaterar att en ökning av den militära närvaron i Östersjön kan vara att vänta då den 
nya gasledningen är skyddsvärd. Exempel ur denna studie kommer att användas för att 
belysa hur säkerhetstänkandet måste omvärderas för en modern maritim säkerhet.  
 
Lars Wedin har skrivit En maritim strategi för Sverige (2008). Texten framhäver vikten 
av sjöfarten och då framförallt vikten av en fungerande sjöfart i en globaliserad värld. 
Detta sätts i sammanhang med hur svensk maritim strategi bör utformas, med betoning 
på maritim.  

                                                        
21 En maritim strategi för Sverige, s.31,37 
22 Seapower (2009), s.2 
23 Seapower (2009), s.3 
24 Seapower (2009), förord 
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”En svensk maritim strategi kräver samarbete mellan de ”sjöverkande” 

myndigheterna. Detta gäller särskilt mellan Försvarsmakten – främst 

marinen – och kustbevakningen.”25 

 
Havskontroll, menar Lars Wedin, är en central funktion i den maritima säkerheten som 
både Försvarsmakten och Kustbevakningen sköter om. Dock menar han att det finns 
brister i samarbetet mellan dessa bägge parter, vilket en liten stat som Sverige, med 
begränsade resurser, inte har råd med. Ett välfungerande samarbete mellan dessa två 
organisationer måste därför finnas.26  
 
Lars Wedin konstaterar vidare att Sverige som småstat med ett alltmer nedrustat 
försvar är beroende av internationell solidaritet och samarbeten med bland annat EU 
och NATO för att upprätthålla maritim säkerhet.27  Lars Wedins rapport ligger till grund 
för problemformuleringen i uppsatsen. Wedin tar upp vikten av en fungerande sjöfart 
och diskuterar hur en eventuell strategi bör utformas utifrån detta. Detta väcker frågan 
om dagens maritima enheter håller måttet, vilket utgör uppsatsens huvudsakliga 
frågeställning.  
 
Att säkra en domän av Stefan Lundqvist, konstaterar att piratverksamhet och 
organiserad maritim brottslighet är ett hot mot staters och regioners 
samhällsekonomier.28 Uppsatsen indikerar även att den nya hotbildens bakomliggande 
faktorer delvis har utgallrat det kalla krigets polariserade hot.  Vidare menar Stefan 
Lundqvist att hoten mot den globaliserade handeln återfinns i fler sfärer än enbart den 
militära. Detta menar han återspeglas i staters förhållningsätt till det vidgade 
säkerhetsbegreppet. I och med detta så förändras begreppet maritim säkerhet.29 I 
uppsatsen kommer Lundqvist syn på piratverksamhet och organiserad maritim 
brottslighet att prägla uppsatsens syn på dessa hot.  
 
Stefan Engdahl beskriver i sin text, Sjöfartens och nationens behov av maritim säkerhet, 
hur globaliseringen ligger till grund för nya maritima utmaningar och hur småstater som 
Sverige blir alltmer beroende av internationella samarbeten för att kunna möta dessa 
ökande krav. Han beskriver hur Sverige därmed också blir förpliktigad att bistå sina 
samarbetspartners i konflikter som äger rum utanför det svenska närområdet. Detta 
genererar en ny typ av uppgifter för de svenska maritima enheterna vilket i sin tur leder 
till nya erfarenheter som kan appliceras på maritimt arbete i till exempel Östersjön. 
Detta synsätt vad gäller behov av internationella samarbeten och dess konsekvenser 
kommer att innefattas i den här uppsatsens kravanalys. Engdahl delar upp hot mot den 
maritima säkerheten i security respektive safety. Även detta sätt att definiera typer av 
hot kommer att användas i denna uppsats. Engdahl analyserar situationen utifrån 
marinens perspektiv i en sammanställning av KKrVA avd II:s årsredovisning. Den här 
uppsatsen avser spinna vidare på den här problematiken genom att innefatta de 
maritima enheterna som helhet: Kustbevakningen och Försvarsmakten.  

                                                        
25 En maritim strategi för Sverige, s.54-55 
26 En maritim strategi för Sverige, s.2 
27 En maritim strategi för Sverige, s.55 
28 Lundqvist Stefan, Att säkra en domän (2011),  s.44 
29 Att säkra en domän, s.46 
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7. Teori 
Den franska regeringens ”vitbok” från 2008 har förändrat den franska definitionen av 
strategi från att i huvudsak beröra försvarsstrategi till att även innefatta nationell 
säkerhet som helhet.30  

“The risks may arise from natural or health disasters 

calling for a global response. The life of the country may be affected 

either as a result of hostile intentions or of accidental breakdowns. 

Whatever the case, the possibility of a threat to national security 

demands foresight, prevention, and a swift response, harnessing all of 

the means at the government’s disposal and the activation of European 

and international co-operation.”31 
 

Denna syn har vuxit fram till följd av en ökad globalisering som har tvingat fram en 
förändring av beståndsdelarna i nationell säkerhet.  
 
Numera anses hoten mot en stat vara av en bredare karaktär än bara militära.32 De kan 
komma från en statlig eller ickestatlig aktör. Det kan röra sig om natur –eller 
hälsokatastrofer. Hoten kan uppstå på grund av riktade hotfulla intentioner eller till 
följd av olyckor. För att kunna försvara sig mot detta breda spektrum av hot behöver 
såväl civila som militära resurser nyttjas. Internationella samarbeten behöver också 
upprättas för att möta den här typen av hot. 33 
 
Den första teorin som uppsatsen kommer att grunda sig på är teorin kring det 

strategiska sambandet mellan mål, handlingsvägar och medel. Teorin beskriver hur 

handlingsvägar och medel i samverkan med varandra kan leda fram till ett mål.34 Målet i 

det här fallet är maritim säkerhet.35 Förmågor motsvaras av handlingsvägar och medel 

som leder fram till målet maritim säkerhet.  

Den andra teorin som kommer att användas är Tills ovan nämnda sätt kategorisera 
maritim säkerhet i fem underkategorier.36 

 
8. Metod 
Uppsatsen kommer att utgå från den svenska havspolitiken och de krav som den ställer 

                                                        
30Franska regeringen, The French White Paper on Defence and National Security (2008), s.15 
31The French White Paper on Defence and National Security, s.16 
32Buzan Barry, People, states and fear (1991) s.35-36 
33The French White Paper on Defence and National Security, s.13-16 
34 Wedin Lars, Från politiskt projekt till militär handling: en introduktion till militärstrategin (2009), s.18 
35 Från politiskt projekt till militär handling: en introduktion till militärstrategin s.16-17 
36 Seapower (2009), S,287 
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samt från Kustbevakningens och Försvarsmaktens styrdokument. Vidare beskrivning av 

publikationer som använts och hur urvalet har skett beskrivs under rubriken Material 

nedan. Från dessa publikationer dras slutsatser om vilka krav som ställs på de maritima 

enheternas förmågor för att uppnå målen. Dessa kommer sedan att jämföras med de 

förmågor som de maritima enheterna har i dagsläget.  Det rör sig således om en 

jämförande studie. 

 

Sambandet mellan hot, mål och handlingsvägar/medel kommer att användas för att 

belysa hur dessa står i förhållande till varandra. Handlingsvägar och medel kommer i 

uppsatsen att motsvaras av förmågor.  

 
Figur 1: Metod för användandet av teorierna. 

 

Uppsatta mål för maritim säkerhet kommer att delas in i Tills fem underkategorier 

Hoten och de förmågor som behövs för att hantera dessa hot kommer att identifieras ur 

uppsatta mål.  

 

I uppsatsen kommer vikten av att ta hänsyn till rådande konfliktsituation vid 

prioritering av hot att belysas. Detta kommer främst att göras utifrån 

konfliktsituationerna fred och kris/krig med utgångsläge i Figur 2 (s. 29). 

I kapitlet Disposition beskrivs närmare hur varje del av uppsatsen är uppbyggd och vilka 

delar som baseras på egen analys eller andras publikationer.  
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Uppsatsen kommer att avslutas med en diskussion baserad på uppsatsens tidigare 

resultat i syfte att åskådliggöra hur väl de maritima enheterna klarar av att möta den 

hotbild som finns i dagsläget samt kommentarer till detta i delen Slutsats. 

 

9. Material 
Huvuddelen av källmaterialet för uppsatsen är taget från svenska och utländska statliga 

myndigheter.  Denna typ av källor får anses ha hög trovärdighet. Det bör dock beaktas 

att det finns en viss problematik med att låta myndigheter själva kartlägga om de lever 

upp till sina uppsatta mål. 

 

För att skapa underlag till uppsatsen gjordes först en rad sökningar för att få en 

överblick över ämnet. En sökning gjordes på DIVA-portalen med sökorden ”maritim 

säkerhet” vilket gav nio träffar. Av dessa nio selekterades fyra publikationer ut då de 

vara relevanta för uppsatsen. Andra sökord som användes vid sökning på DIVA-portalen 

var ”maritim”, ”hotbild” och ”maritim strategi” men dessa gav inga ytterligare relevanta 

träffar.  

 

Nästa sökning gjordes bland Totalförsvarets forskningsinstituts publikationer i deras 

databas på www.foi.se med sökorden ”Ryssland”, ”Nord stream” och ”C-stridsmedel”. 

Dessa sökningar gav ett stort antal träffar. Efter en översiktlig genomgång av titlarna, 

selekterades ett fåtal relevanta publikationer ut. Totalförsvarets forskningsinstitut är en 

myndighet varför detta får anses vara en god primärkälla med hög trovärdighet.  

 

En liknande först bred och sedan avsmalnad sökning gjordes bland material från 

Kustbevakningen, Försvarsmakten och Regeringen på deras hemsidor, för att identifiera, 

för uppsatsen, lämpligt material. Detta rörde sig om lagtexter, doktriner och dylikt 

material, vilka bygger på information från myndigheter och därför kan anses som 

relevanta primärkällor. Flertalet av dessa publikationer har även förekommit som 

kursmaterial under utbildningstiden på Försvarshögskolan.  

 

Några av de publikationer som används i uppsatsen har rekommenderats av Arita 

Holmberg respektive Lars Wedin. Detta gäller bland annat Sea Power, The French White 

Paper on Defence and National Security och Kampen om hotbilden: rutin och drama i 

svensk säkerhetspolitiken.  

 

I en begränsad utsträckning så har material från media använts men då endast för att 

visa på enstaka händelser som inträffat men som till stor del inte har behandlats i 

vetenskapliga skrifter. Denna typ av källor får anses mindre tillförlitliga än till exempel 

information från myndigheter. Eftersom att den här typen av källor har använts 

sparsamt till bärande delar av uppsatsen bör inte detta påverka slutsatserna nämnvärt.  

http://www.foi.se/
http://www.foi.se/
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I boken Sea Power används begreppet ”konfliktspektrum” vilket diskuteras senare i 

denna uppsats. En sökning på Google Scholar på den engelska översättningen av 

”konfliktspektrum”, ”Spectrum of conflict”, gav bland annat en träff i form av bild som 

utgör Figur 2 i denna uppsats. Bilden förekommer i en artikel som är publicerad i Air 

and Spacepower Journal 1998. Air and Spacepower Journal är det amerikanska 

flygvapnets egen tidning. 

 

Att få tag på information om brister hos de maritima enheterna var inte alltid lätt. Det 

kan tänkas att det har ett samband med en ovilja att skylta med brister inom 

organisationerna.  

 

Då ämnet maritim säkerhet är mycket brett så krävdes en relativt snäv selektering av 

publikationerna för att mängden material skulle bli hanterbar för en uppsats av den här 

storleken. Det måste beaktas att resultatet av en snäv selektering i ett tidigt skede kan 

innebära en vinkling av materialets innehåll. För att minska risken för att viktiga 

publikationer selekteras bort har kontinuerlig dialog hållits med Lars Wedin.  

 

10. Avgränsningar 

.  För att avgränsa ämnet så kommer arbetet att begräsas till att enbart beröra svenskt 

närområde. Vidare kommer uppsatsens fokus inte att ligga på detaljnivå utan snarare på 

en övergripande nivå. Att ta upp alla relevanta förmågor är omöjligt för en uppsats av 

den här omfattningen. Därför har de förmågor som under hotanalysen framstått som 

mest relevanta inkluderats. Utifrån den detaljnivå på vilken informationen i den här 

uppsatsen analyseras så blir slutsatserna begränsade. Uppsatsen har avhandlat delar av 

ämnet och kan locka till diskussion men för en korrekt och täckande slutsats krävs en 

studie av betydligt större omfattning. 

 

11. Disposition 
Kapitlet Målbild för maritim säkerhet skrivs med utgångspunkt i ett antal publikationer: 
En sammanhållen svensk havspolitik, Doktrin för marina operationer, års –och 
kvartalsredovisningar från Försvarsmakten samt material från Regeringens, 
Kustbevakningens och Riksdagens hemsidor. Ifrån detta material identifieras aktuella 
uppsatta mål för de svenska maritima enheterna.  
 
I kapitlet Identifiering av hot används de uppsatta målen som grund för en egen analys 
där aktuella hot identifieras. I följande kapitel, Hotbeskrivning och krav på förmågor, 
följer ytterligare en egen analys kring hur hoten kan tänkas påverka olika delar av den 
maritima säkerheten samt vilka förmågor som krävs för att möta dessa hot. Den här 
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delen kompletteras med faktaunderlag från publikationer samt exemplifiering med 
exempel tagna framförallt från media men även andra källor. 
  
Delen Sammanställning av förmågor är en sammanfattning av de förmågor som 
identifierats i den tidigare egna analysen i kapitlet Hotbeskrivning och krav på förmågor. 
 
Sedan följer kapitlet Konfliktspektrum och prioritering av hot med en egen analys av hur 
aktuell konfliktsituation påverkar prioritering av olika hot. Denna del är främst en egen 
tolkning och diskussion kring informationen i Figur 2 (s. 29).  
 
Kapitlet Diskussion består av en egen analys som handlar om vilka material de maritima 
enheterna innehar samt hur väl de med sina, tidigare nämnda, aktuella förmågor klarar 
av att möta de uppsatta mål som finns. Det ingår ett visst tillägg av fakta från olika 
publikationer, vilket liksom i tidigare delar, markeras med fotnot. 
 
I den sista delen, Slutsats, sammanställs och kommer resultaten från tidigare analyser 

att kommenteras och slutgiltiga slutsatser att dras.  

 
12. Målbild för maritim säkerhet 
Den maritima säkerheten har tidigare definierats utifrån Geoffrey Tills fem kategorier 
Denna uppdelning kommer att vara grunden för analysen. 
 

12.1 Havet som resurs 

”Havet utgör en oumbärlig resurs för människan och samhället… 

Livskraftigt ekosystem utgör därför grunden för nyttjandet av havets 

resurser.”37 

 
Inom begreppet ”havet som en resurs” kan en viktig samhällsfunktion inom 
samhällssektorn energiförsörjning identifieras. Denna blir aktuell då det i inom svensk 
exklusiv ekonomisk zon (EEZ) finns vindkraftverk och gasledningar38. 
Energiförsörjningssektorn till sjöss är en växande sektor39.  Runt 200 vindkraftverk är 
planerade med kapacitet att försörja halva Stockholms stad med elektricitet.40  
Således är det av intresse för de maritima enheterna att skydda denna bransch och dess 
verksamhet. Detta för att upprätthålla elementet havet som resurs i begreppet maritim 
säkerhet.41  
 

                                                        
37 En sammanhållen svensk havspolitik s.12 
38 Larsson Robert L., Nord Stream, Sweden and Baltic Sea Security (2007), s.60 
39 En sammanhållen svensk havspolitik s.12 
40På Väg, Svensk nättidning, http://www.pavag.nu/8/nyheter/artiklar/2012-03-23-varldens-storsta-
vindkraftspark---i-ostersjon-.html , (senast besökt 5/4 2012) 
41 En sammanhållen svensk havspolitik s.21 

http://www.pavag.nu/8/nyheter/artiklar/2012-03-23-varldens-storsta-vindkraftspark---i-ostersjon-.html
http://www.pavag.nu/8/nyheter/artiklar/2012-03-23-varldens-storsta-vindkraftspark---i-ostersjon-.html
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Fiske ger ekonomiska vinster och bidrar till levande kust- och skärgårdssamhällen.42 
Idag gör höga halter av dioxiner i fet fisk denna otjänlig som matfisk då värdena 
överstiger EU:s gränsvärden.43 Miljömålet inom denna sektor är att förbättra 
havsmiljön, fiskbestånd och en övergång till ett hållbart fiske.44 Utan detta arbete kan 
fiske som resurs från havet gå förlorad till följd av utfiskning och förorening. Detta skulle 
få konsekvenser för allt ifrån jobb (4000 personer skulle förlora sin sysselsättning), fiske 
som föda samt minskade ekonomiska inkomster (fiske svarar för 0,1 procent av Sveriges 
BNP)45.  
 
Fokus för Sveriges arbete för en god havsmiljö ligger på närområdet framförallt 
Östersjön och Västerhavet men även internationellt sett bedriver Sverige den här typen 
av arbete. Exempel på detta är skydd av havsmiljön i Arktis, utvecklingssamarbeten och 
nedmontering av fartyg med flera.46  
 
Maritim turism är en resurs som Regeringen i sin proposition En sammanhållen svensk 
havspolitik definierar som en betydande resurs. Vidare konstateras att denna typ av 
resurs är starkt kopplad till folkhälsoaspekter och att förändringar i miljön kan leda till 
stora förluster inom sektorn. En attraktiv miljö är en grundläggande förutsättning för att 
denna sektor skall kunna existera. Ca 30 miljoner passagerare åker med färjor till och 
från Sverige varje år. Lika många åker med den inrikes sjötransporten varje år. 80000 
bussar transporteras med färjor varje år.47  
 

12.2 Havet som medium för transport 

”Tillsammans kan de nordiska länderna möta nya strategiska hot och 
utmaningar, säkra energi- och handelsflöden på bland annat Östersjön 
och på ett snabbt och effektivt sätthantera incidenter som kan komma 
att påverka våra intressen eller territorier.”48 

 

Sjöfartsnäringen är av betydande värde för svensk handel och svenska 

exportmöjligheter. Den kölbundna trafiken är beräknad att öka inom överskådlig tid och 

en tredubbling inom 30 år är fullt möjlig.49 Sjöfartsnäringen gör det möjligt för Sverige 

att upprätthålla en av de högsta levnadsstandarderna i världen.50  

                                                        
42 En sammanhållen svensk havspolitik s.12 
43 En sammanhållen svensk havspolitik s.149 
44 En sammanhållen svensk havspolitik s.175 
45 En sammanhållen svensk havspolitik, s.85 
46 En sammanhållen svensk havspolitik, s.22 
47 En sammanhållen svensk havspolitik, s.121-122 
48 Försvarsdepartementet, Försvar i användning (2008), s.58 
49 Seapower (2009), s.290 
50 Regeringens och Regeringskansliets, http://www.regeringen.se/sb/d/10675 (Senast besökt 21/4-
2012) 

http://www.regeringen.se/sb/d/10675
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”Sverige är i hög grad beroende av sjöfart. Med en av Europas längsta 
kuststräckor och ett brett nät av hamnar, svarar sjöfarten för den 
dominerande delen av transporterna i den svenska utrikeshandeln – ca 
90 procent mätt i volym eller knappt 168 miljoner ton – och för 54,7 
miljoner personer i resor i färjetrafiken till våra grannstater. Den 
svenska sjöfartsnäringen har stor betydelse för svensk handel och 
svenska exportmöjligheter.”51 

 

De maritima enheterna har som övergripande mål att försvara landet och dess intressen. 
För att kunna uppnå detta mål måste sjötrafiken skyddas. Minor är ett av de aktuella 
hoten mot trygga farleder. De maritima enheterna deltar i minröjningsoperationer 
såsom MCOPLAT där Sverige gemensamt med andra länder röjer minor i Östersjön.52 
OPEN SPIRIT är en liknande minröjningsoperation som Sverige deltagit i.53 Sveriges 
deltagande påvisar att det anses viktigt med denna typ av operationer för att 
upprätthålla säkra sjöfartsleder. 
 
De maritima enheterna har även deltagit i Operation Atalanta i två omgångar(ME01 och 
ME02.).  Operationerna var EU-ledda och syftade till att stötta Somalias 
övergångsregering att bekämpa pirater, väpnade överfall och väpnade rån utanför 
Somalias kust. Detta gjordes genom att eskortera WFP:s (World Food Programme) 
fartyg med hjälpsändningar till Somalia.54 Bakgrunden till svenskt deltagande i 
operation Atalanta utgörs bland annat av den svåra humanitära situationen i Somalia 
men även på den ökande piratverksamheten i området.55  
 

12.3 Havskontroll 

”Total kontroll över ett maritimt område, i den bemärkelsen att 

nationens marina styrkor helt obestritt kan genomföra operationer var 

som helst och helt hindra motståndaren från att utnyttja havet, kan 

bara nås genom att förinta motståndarens maritima styrkor, eller 

genom att neutralisera eller undvika dem på något annat sätt. Detta är 

idag sällan nödvändigt.”56  

 

De maritima enheterna har till uppgift att utöva tillsyn av svensk exklusiv ekonomisk 

zon. Inom svenskt territorialhav är Försvarsmakten och Kustbevakningen bemyndigade 

av Regeringen att använda våld i syfte att inneha förmåga att hävda svensk territoriell 

                                                        
51 En sammanhållen svensk havspolitik, s.101 
52Försvarsmakten, Årsredovisning (2006),  s.13 
53

Försvarsmakten, Kvartalsrapport 3 (2011) s.7 
54Försvarsmakten, http://www.forsvarsmakten.se/sv/Internationella-
insatser/Avslutadeinsatser/Truppinsatser/Eunavfor--Somalia/ , (Senast besökt 22/4-2012) 
55Regeringen och Regeringskansliet, http://regeringen.se/sb/d/2574/a/75151 , (Senast besökt 22/4-
2012) 
56Doktrin för marina operationer, s.49 

http://www.forsvarsmakten.se/sv/Internationella-insatser/Avslutadeinsatser/Truppinsatser/Eunavfor--Somalia/
http://www.forsvarsmakten.se/sv/Internationella-insatser/Avslutadeinsatser/Truppinsatser/Eunavfor--Somalia/
http://regeringen.se/sb/d/2574/a/75151
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integritet både i fred såväl som neutralitet samt att  möta väpnat angrepp.57 .Att möta 

väpnat angrepp mot Sverige och dess intressen är givetvis den svåraste uppgiften för de 

maritima enheterna. 

 

Vidare ska de maritima enheterna bedriva kontroll av personers resa in i, utresa ifrån 

samt vistelse i Sverige.  Gränsöverskridande organiserad brottslighet åligger det också 

de maritima enheterna att upptäcka och förhindra.58 De ska även ha förebygga och 

ingripa vid brottslig verksamhet. Vidare ska de maritima enheterna ingripa vid 

misstanke om brott inom svenskt territorialhav och exklusiv ekonomisk zon.59 Denna 

typ av uppgifter syftar till att skapa trygghet till sjöss och undvika att havet nyttjas i 

kriminella syften. Kontrollen vid Sveriges gränser är viktig för att undvika att olagliga 

varor kommer in i Sverige.60  

 

12.4 Havet som ekosystem 

”Det är viktigt att utveckla nyttjandet av resurserna så att 
ekosystemens förmåga att begränsa och möta klimatförändringen 
stärks och så att nyttjandet av ekosystemtjänsterna sker på ett effektivt 
sätt i såväl ekonomiskt som ekologiskt perspektiv.”61 

 
I En sammanhållen svensk havspolitik definieras miljön som en viktig utgångspunkt för 
svensk möjlighet att nyttja havet och dess resurser. Ett mer intensivt nyttjande av havet 
innebär en ökad belastning på ekosystemet och om havet förvaltats dåligt kommer detta 
att påverka de ekonomiska sektorena sjöfart, hamnar, fiske, turism och rekreation.62  
 
De maritima enheterna ska bedriva kontroll och tillsyn inom områdena fiske, jakt och 
annat ianspråktagande av naturresurser, skydd av miljö- och naturvårdsintressen.63 De 
skall också ansvara för miljöräddningstjänsten till sjöss och får även lämna och begära 
bistånd till/från utländska myndigheter vad gäller miljöräddningstjänst. Exempel på 
detta kan vara större olycka eller stort utsläpp. 64 Att förebygga och hantera olyckor som 

                                                        
57 Doktrin för marina operationer s.20 
58Kustbevakningen, http://www.kustbevakningen.se/sv/granslos-samverkan/polis-samverkan/ovrig-
samverkan/ , § 1, 3 , (senast besökt 25/5 – 2012) 
59Riksdagen, Förordning (2007:853) med instruktion för Kustbevakningen, 
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2007853-
med-inst_sfs-2007-853/?bet=2007:853 , (Senast besökt 22/5- 2012) 
60 Kustbevakningen, http://www.kustbevakningen.se/sv/sakerhet-till-sjoss/grans--tull/ , (Senast besökt 
25/5-2012) 
61En sammanhållen svensk havspolitik s.13 
62En sammanhållen svensk havspolitik s.12f 
63Förordning (2007:853) med instruktion för Kustbevakningen, § 5 

64
Förordning (2007:853) med instruktion för Kustbevakningen, § 12 

http://www.kustbevakningen.se/sv/granslos-samverkan/polis-samverkan/ovrig-samverkan/
http://www.kustbevakningen.se/sv/granslos-samverkan/polis-samverkan/ovrig-samverkan/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2007853-med-inst_sfs-2007-853/?bet=2007:853
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2007853-med-inst_sfs-2007-853/?bet=2007:853
http://www.kustbevakningen.se/sv/sakerhet-till-sjoss/grans--tull/
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kan inträffa ingår i de maritima enheternas uppgifter.65 Förbyggande arbete för detta 
definieras i internationella avtal som till exempel SOLAS. 66  
 

Miljöförstöring både lokalt och globalt sett kan i förlängningen komma att påverka den 

maritima säkerheten i Sveriges närområde.67 Att minimera giftutsläpp, övergödning och 

nedskräpning är därför en viktig uppgift för de maritima enheterna. 68 För att undvika 

störningar av den maritima säkerheten globalt är det viktigt med katastrofhjälp och 

dylikt arbete som därför ingår i de maritima enheternas uppgifter. 

 

12.5 God ordning iland 

Till följd av terrordåden den 11 september 2001 påbörjade International Maritime 
Organization (IMO) utarbetning av ISPS-koden (The International Ship and Port Facility 
Security Code). ISPS-kodens syfte är att införa internationella standarder och 
rekommendationer för att höja säkerheten inom sjöfartssektorn.69 Riksdagen har 
godkänt ISPS-koden och denna ska därför bli införlivad i svensk lag.70 Detta innebär att 
nya krav ställs på hur hamnanläggningar och fartyg ska utföra sitt säkerhetsarbete.71 
Containertrafiken står för cirka 90 procent av världens totala producerade gods och 
cirka 40 procent av dessa transporteras till sjöss.72 CSI (Container Security initiative) 
syftar till att hantera den mycket omfattande containertrafiken genom mellanstatliga 
arbeten i syfte att motverka terrorism.  Arbetet omfattar identifiering av containrar som 
kan utgöra ett hot och kontrollera deras innehåll genom exempelvis röntgen för att 
kunna motverka att dessa når sin destination. Göteborgs hamn är ansluten till CSI och 
även flertalet hamnar runt om i Europa.73    
 

De maritima enheterna har uppgifterna att bedriva tillsyns- och kontrollverksamhet av 

skyddsobjekt. Delar av hamnar eller hela hamnar kan vara skyddsobjekt.74  

 

                                                        
65Förordning (2007:853) med instruktion för Kustbevakningen, § 10 
66Transportstyrelsen, www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/gods-last-avfall/forpackat-farligt-
gods/SOLAS--MARPOL (Senast besökt 22/5- 2012) 

67
Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate 

Change s. 543f 

68En sammanhållen svensk havspolitik s125 
69 International maritime organization, 
http://www.imo.org/ourwork/security/instruments/pages/ispscode.aspx , (22/5-2012) 
70Riksdagen http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-
dokument/Betankanden/Arenden/200304/TU3/ , (Senast besökt 22/5-2012) 
71Regeringens proposition 2002/03:124 (2003), s.9 
72 U.S. customs and  border protection, CSI brochure (2011),  
http://www.cbp.gov/linkhandler/cgov/trade/cargo_security/csi/csi_brochure_2011.ctt/csi_brochure_20
11.pdf (Senast besökt 20/4-2012), s.6 
73U.S. customs and border protection, CSI brochure (2011), Sid. 2, 6 
74Stockholms hamnar,  http://www.stockholmshamnar.se/sv/Miljo--Sakerhet/Sakerhet/Sakerhet-med-
inriktning-pa-skydd/Skyddsobjekt/Vara-skyddsobjekt-/ (Senast Besökt 22/5-2012) 

http://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/gods-last-avfall/forpackat-farligt-gods/SOLAS--MARPOL
http://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/gods-last-avfall/forpackat-farligt-gods/SOLAS--MARPOL
http://www.imo.org/ourwork/security/instruments/pages/ispscode.aspx
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/200304/TU3/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/200304/TU3/
http://www.cbp.gov/linkhandler/cgov/trade/cargo_security/csi/csi_brochure_2011.ctt/csi_brochure_2011.pdf
http://www.cbp.gov/linkhandler/cgov/trade/cargo_security/csi/csi_brochure_2011.ctt/csi_brochure_2011.pdf
http://www.stockholmshamnar.se/sv/Miljo--Sakerhet/Sakerhet/Sakerhet-med-inriktning-pa-skydd/Skyddsobjekt/Vara-skyddsobjekt-/
http://www.stockholmshamnar.se/sv/Miljo--Sakerhet/Sakerhet/Sakerhet-med-inriktning-pa-skydd/Skyddsobjekt/Vara-skyddsobjekt-/
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13. Identifiering av hot 
Utifrån samtliga av Tills fem underkategorier för begreppet maritim säkerhet har 
uppsatta mål tagits upp. Utifrån målen kan potentiella hot identifieras.  
 
Energiförsörjning har tidigare berörts och utifrån den målsättning som finns för att 
skydda denna kan en rad hot identifieras. Naturkatastrofer är en typ av hot som kan 
skada och till och med ödelägga anläggningar som behövs för energiförsörjning. 
Terrorism är ytterligare ett potentiellt hot mot energiförsörjningen liksom väpnade 
konflikter. Orsaken till detta är framförallt att energiförsörjningen ligger som viktig 
grund för samhällets funktionalitet i stort och därmed utgör ett attraktivt mål.  
 
Fisket kan påverkas av en rad olika hot. Exempel på dessa är olyckor eller miljöbrott 
som påverkar havsmiljön och därmed kan inverka på fiskbeståndet och kvaliteten på 
fisken som föda. Även minor kan hota fisket genom att skapa otrygga vatten och 
begränsa rörligheten för fiskefartygen till sjöss. 
 
Trafiken i sjöfartsleder är potentiella mål för angrepp av terrorister, pirater och andra 
grupper av organiserade kriminella grupper. En väpnad konflikt torde utgöra ett mycket 
allvarligt hot mot svenska sjöförbindelser. 
 
Miljöbrott såsom dumpning av giftiga ämnen likväl som olyckor kan anses utgöra hot 
mot havet som ekosystem. Om havsmiljön förstörs till följd av miljöbrott så får det en 
inverkan på turismen, fisket, djur/växtlivet med mera. Därför innebär miljöbrott ett hot 
även mot havet som resurs.  
 
Terroristhandlingar kan orsaka stor skada på havsmiljön. Om påverkan på havsmiljön 
till följd av miljöbrott eller stora olyckor blir utbredd och långvarig kan den i 
förlängningen komma att rubba ekosystem och därmed potentiellt påverka klimatet i 
förlängningen. Detta kan leda till en ökning av naturkatastrofer i området vilket då kan 
komma att utgöra ett hot. 
 
Hamnar fyller en viktig samhällsfunktion och utgör en viktig del av infrastrukturen som 
i sin tur påverkar andra punkter såsom ”havet som resurs” och ”havet som ett medium 
för transport”. Därför blir hamnområden potentiella mål för terrorism men även 
organiserad brottslighet som kan innebära att farliga personer och/eller farligt gods 
kan passera in i/ut från Sverige. Även minor eller annat material som kommer i land av 
misstag eller avsiktligt kan utgöra ett hot mot ordningen i land.  
 
Utifrån identifierade hot kan slutsatsen dras att de maritima enheterna är ålagda en 
mycket bredd och komplex uppgift.  
 

14. Hotbeskrivning och krav på förmågor 
Potentiella hot mot maritim säkerhet har identifierats ur målen som finns uppsatta för 
de maritima enheterna. Här följer en djupare beskrivning av vart och ett av hoten för att 
närmare belysa på vilka sätt de kan hota maritim säkerhet. Beskrivningen kommer att 
innehålla konkreta exempel för att ytterligare förtydliga potentiella risksituationer 
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utifrån tidigare händelser. Den här delen omfattar även vilka förmågor som krävs för att 
möta dessa hot. Dessa förmågor sammanställs sedan under rubriken Sammanställning 
av förmågor.  
 
Det sista hotet som tas upp är väpnad konflikt. Detta kan anses vara både ett hot och en 
konfliktsituation. Först beskrivs begreppet väpnad konflikt som ett hot. Sedan följer en  
beskrivning av hur aktuell konfliktsituation, däribland väpnad konflikt, påverkar hoten 
mot den maritima säkerheten och säkerhetsarbetet.  
 
14.1 Minhotet (Security) 

I Sveriges närområde finns uppskattningsvis 40 000 minor, en stor mängd kemiskt 

stridsmedel och många ammunitionsdumpningar.75 Detta är såväl ett latent hot mot 

rörelsefriheten som ett direkt hot då dessa farligheter kan förflyttas till följd av vind och 

sjö.76  

 

Minhotet påverkar flertalet element i den maritima säkerheten. Olika incidenter som är 

kopplade till minor, rester av kemiska stridsmedel samt oexploderad ammunition har 

inträffat de senaste åren. Så länge hotet kvarstår finns risken för fler händelser. Hot som 

finns är att minor eller stridsmedel flyter in till land, dykare kan stöta på minor när de är 

ute och dyker, fiskare kan få upp senapsgas i trålen med mera.77  

 

Vid ett tillfälle 2005 fick en fiskare med sig en mina in i Göteborgs hamn vilket krävde 

stora insatser.78 Minor kan också påverka fiske och även friluftsliv för privatpersoner. 

Ovanstående incident är också ett exempel på hur ordningen och säkerheten vid strand -

och hamnområden ligger i riskzonen för den här typen av hot. Därmed kan även 

sjötrafiken till och från dessa områden samt hamnar påverkas. Hotet får därmed 

konsekvenser för sjötransporter av olika slag. 

 

Efter studier om kemiska stridsmedels inverkan på den marina miljön så har slutsatsen 

dragits att skadeverkan inte är stor nog för att motivera bärgning av materialet då själva 

bärgningen skulle medföra större risker. Dock har det även konstaterats att kunskapen 

om hur materialet bryts ned är bristfällig, varför vidare studier pågår.79 

 

Det går inte heller att utesluta att kriminella organisationer och/eller terrorister bärgar 

ovan nämnda farliga ämnen i syfte att göra skada inom det maritima området.80  

                                                        
75Försvarsmakten, http://www.forsvarsmakten.se/sv/Materiel-och-teknik/oexploderad-ammunition-till-
sjoss/Riskomraden/ , (Senast besökt 22/5-2012)  
76Sjöfartens och nationens behov av maritim säkerhet s.10 
77Sveriges radio, http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=2173922 , (Senast 
besökt 24/5-2012)  
78Sveriges radio, http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=95&artikel=750078 , (Senast 
besökt 24/5-2012) 
79Waleij Annica, Dumpade C-stridsmedel i Skagerrak och Östersjön en uppdatering (2001), s.7-8 
80Sjöfartens och nationens behov av maritim säkerhet s.10 

http://www.forsvarsmakten.se/sv/Materiel-och-teknik/oexploderad-ammunition-till-sjoss/Riskomraden/
http://www.forsvarsmakten.se/sv/Materiel-och-teknik/oexploderad-ammunition-till-sjoss/Riskomraden/
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=2173922
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=95&artikel=750078
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För att kunna hantera minhotet är det viktigt att arbeta förebyggande för att förhindra 

att incidenter med minor eller kemiska stridsmedel uppstår. Det förebyggande arbetet 

bör bland annat innefatta minröjning samt att lokalisera och varna för att dessa 

områden finns. Om en händelse av något slag ändå skulle inträffa trots det förebyggande 

arbetet så bör de maritima enheterna snabbt få personal på plats och röja minan. För 

detta arbete behövs det givetvis materiel i form av fartyg men även utrustning för EOD-

grupper(Explosive Ordnance Disposal) på land. 

 

14.2 Olyckor (Safety) 

Olyckor till sjöss kan omfatta allt från oljeutsläpp till händelser som Estoniakatastrofen. 

Ett oljeutsläpp skadar havsmiljön och förstör fisket i området.  När områden förstörs så 

påverkar det ekosystemet med djur och växter som lever i havet. Även turismen som är 

beroende av en attraktiv havsmiljö kan påverkas. 2010 exploderade och sjönk 

oljeplattformen Deepwater Horizon. Detta ledde till ett oljeutsläpp som pågick under tre 

månader och resulterade i katastrofala följder för miljö, turism, fiske och andra 

ekonomiska aspekter. Det kan ta lång tid för ett oljeskadat havsområde och dess 

ekosystem att återhämta sig.81  

 

Estoniakatastrofen 1994 krävde över 800 liv då färjan M/S Estonia förliste i Östersjön. 

Det är ett av de tydligaste exemplen i modern tid på vilka ödesdigra konsekvenser en 

olycka av den här typen kan få.82  

 

I januari 2012 avled 32 personer när kryssningsfartyget Costa Concordia gick på grund 

utanför Toscana.83 Det har spekulerats huruvida denna händelse skulle kunna resultera i 

en minskad sjöturism.84   

 

Det kan konstateras att olyckor till havs inte bara utgör en fara för människoliv utan 

också turism, miljö, fiske, transport med flera verksamheter. 

 

För att kunna förebygga olyckor bör de maritima enheterna hålla god ordning till sjöss. 

Det görs bland annat genom att kontrollera att trafikregler och nykterhetsregler följs. 

När en olycka har inträffat ingår det i de maritima enheternas ansvar att ha förmåga att 

kunna utföra räddningsaktioner med enheter som exempelvis helikopter, flyg och 

fartyg.85 I dessa situationer kan det handla om allt ifrån att evakuera personal och 

passagerare till att bistå släckningsarbete ombord. Att söka efter försvunna personer är 

en annan förmåga som de maritima enheterna bör inneha. Det måste finnas en 

                                                        
81 The guardian, http://www.guardian.co.uk/environment/2011/apr/20/deepwater-horizon-key-
questions-answered (5/5-2012) 
82 Sjöhistoriska museet, http://www.sjohistoriska.se/sv/Fordjupning/Amnen1/Estonia/ (5/5-2012) 
83 The guardian, http://www.guardian.co.uk/world/2012/apr/21/costa-concordia-salvage (5/5-2012) 
84 Dagens nyheter, http://www.dn.se/nyheter/varlden/farjeolyckan-kan-drabba-bokningar (5/5-2012) 
85 Förordning (2007:853) med instruktion för Kustbevakningen, § 11 

http://www.guardian.co.uk/environment/2011/apr/20/deepwater-horizon-key-questions-answered
http://www.guardian.co.uk/environment/2011/apr/20/deepwater-horizon-key-questions-answered
http://www.sjohistoriska.se/sv/Fordjupning/Amnen1/Estonia/
http://www.guardian.co.uk/world/2012/apr/21/costa-concordia-salvage
http://www.dn.se/nyheter/varlden/farjeolyckan-kan-drabba-bokningar
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beredskap för att snabbt agera vid en inträffad olycka. Vid en incident måste de 

maritima enheterna vara på plats för att i ett tidigt skede kunna påbörja 

räddningsarbetet och därmed minimera konsekvenserna av olyckan vid oljeutsläpp 

måste de maritima enheterna inneha förmågan att sanera dessa utsläpp.   

 

14.3 Miljöbrott (Security) 

När miljön förstörs så påverkar det den maritima säkerheten i ett flertal avseenden.86 

Om havet blir förorenat av illegala utsläpp eller dylikt så påverkas havet som resurs 

bland annat avseende fisket.87 När till exempel tungmetaller sprids i havet så 

koncentreras de i allt högre doser högre upp i näringskedjan för att slutligen uppnå 

nivåer som är skadliga för människan och därmed blir fisken oätlig. 88 

 

Miljöförstöring av stor omfattning kan i längden leda till exempelvis global uppvärmning 

som med stor sannolikhet kommer att påverka det europeiska klimatet med risk för 

översvämningar, svåra stormoväder med mera. 89 Om detta scenario skulle bli verklighet 

så skulle möjligheterna till att utvinna resurser ur havet eller ens leva i Sverige påverkas 

radikalt. 

Ovanstående problematik avseende miljöbrott existerar redan men vid brist på 
kontroller så skulle ökade illegala dumpningar kunna äga rum i allt större utsträckning 
vilket skulle få konsekvenser av allt större grad.  
 
Oljeutsläpp syns i regel inte på radar. Inte heller de flesta andra typer av miljöbrott kan 
identifieras av teknisk utrustning.90Undantaget är den sidspanande radarn (SLAR) som 
sitter på flygplan av typerna KBV 501-503. Den sidspanande radarn har förmåga att 
detektera oljeutsläpp på upp till 40 km åt vardera sidan om flygplanen.91 Deras arbete 
bör dock kompletteras av närvaro i en eller annan form för att förebygga och motverka 
miljöbrott. Närvaro är en viktig faktor som kan verka avskräckande och därmed 
förebygga brott.92 Det är viktigt att ta fast de personer som är ligger bakom miljöbrotten 
för att kunna förhindra att de upprepar beteendet. Detta är också en viktig del i att 
förebygga miljöbrott.  

                                                        
86 Seapower (2009),  s.303-304 
87 Europaparlamentet, http://ec.europa.eu/research/leaflets/surface_transport/article_2771_sv.html , 
(Senast besökt 22/5-2012) 
88Naturvårdsverket, http://www.naturvardsverket.se/Start/Sveriges-miljomal/Ett-hallbart-
samhalle/Goda-exempel/Goda-exempel-Sanering-av-fororenade-omraden/Unik-metod-sanerade-sjon-
Turingen/ , (senast besökt 22/5) 

89
Parry M.L., Canziani O.F., Palutikof J.P., van der Linden P.J., Hanson C.E., Contribution of Working Group II to 

the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (2007), S.543-544 

90Wiss Åke m.fl. 2004, FOI orienterar om sensorer, nummer 3, S.57 (För att förstå fotnoten behövs 
kunskap om hur en radar fungerar.) 
91Kustbevakningen, http://www.kustbevakningen.se/sv/materiel--teknik/flygplan/mission-
management-system/ (Senast besökt 20/5-2012) 
92En maritim strategi för Sverige S.34 

http://ec.europa.eu/research/leaflets/surface_transport/article_2771_sv.html
http://www.naturvardsverket.se/Start/Sveriges-miljomal/Ett-hallbart-samhalle/Goda-exempel/Goda-exempel-Sanering-av-fororenade-omraden/Unik-metod-sanerade-sjon-Turingen/
http://www.naturvardsverket.se/Start/Sveriges-miljomal/Ett-hallbart-samhalle/Goda-exempel/Goda-exempel-Sanering-av-fororenade-omraden/Unik-metod-sanerade-sjon-Turingen/
http://www.naturvardsverket.se/Start/Sveriges-miljomal/Ett-hallbart-samhalle/Goda-exempel/Goda-exempel-Sanering-av-fororenade-omraden/Unik-metod-sanerade-sjon-Turingen/
http://www.kustbevakningen.se/sv/materiel--teknik/flygplan/mission-management-system/
http://www.kustbevakningen.se/sv/materiel--teknik/flygplan/mission-management-system/


S i d a  | 23 
Jimmy Eriksson 

OP.09-12 

 
Metoder för att upptäcka brotten är havsövervakning, men även tips från civila 
privatpersoner kan göra att brotten upptäcks. Vid närvaro med annat huvudsyfte kan 
miljöbrott upptäckas slumpmässigt.  
 
För att minimera effekten av miljöbrott måste de maritima enheterna inneha förmåga 
att kunna ta hand om föroreningar och utsläpp. 93 
 
14.4 Organiserad brottslighet (Security) 
Havet är en väg in i Sverige och dess närområde som måste bevakas och skyddas i 
många avseenden. I en alltmer globaliserad värld med ökande handel så ökar även 
transporterna till havs. Att ha så öppna gränser som möjligt underlättar för den globala 
handeln och sjötrafiken i stort. Det finns dock risker med öppenhet i form av exempelvis 
organiserad brottslighet såsom smuggling av droger och vapen men även 
människohandel.94,95 Den här typen av aktivitet blir då en begränsande faktor och ett 
hot mot den maritima säkerheten avseende rörlighet och handel.  
 
Det krävs kontroller såväl ute till havs som i hamn för att undanröja dessa hot och en 
balans mellan öppenhet och kontroll erfordras.  
 
Utan en fullgod kontroll av Sveriges maritima närområde så kan organiserad 
brottslighet av den här typen få fritt spelrum. Förlust av kontroll i detta avseende 
innebär även att havets funktion som skyddsbarriär för Sverige försvinner. 
 
För att förebygga olika typer av organiserad brottslighet är det viktigt med ett gediget 
kontrollarbete. De maritima enheterna måste inhämta information för att kunna rikta 
dessa kontroller. En välfungerande havsövervakning som en del i ett välfungerande 
internationellt samarbete är grunden för att erhålla så mycket information som möjligt 
och försöka ligga steget före. När till exempel ett misstänkt fartyg har identifierats och 
ett tillslag mot detta planeras måste de enheter som ska utföra aktionen vara redo att 
möta beväpnade individer. Detta ställer krav på att de enheter som gör ingripandet 
måste kunna besvara och skydda sig mot vapeneld. Den här typen av ingripande kan i 
detta avseende skilja sig från till exempel ett ingripande mot miljöbrottslighet. Närvaro 
kan fungera avskräckande och därmed delvis förebygga även organiserad brottslighet. 
 
14.5 Terrorism (Security) 
 

”Terrorism är en av de allvarligaste kränkningarna av de universella 

värdena mänsklig värdighet, frihet, jämlikhet och solidaritet samt 

respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna, på vilka Europeiska unionen är grundad.”96 

                                                        
93Kustbevakningen, http://www.kustbevakningen.se/sv/hallbar-havsmiljo/miljoraddning/ (Senast 
besökt 25/5-2012) 
94Europaparlamentet,http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_
of_persons_asylum_immigration/l33020_sv.htm , (Senast besökt 22/5-2012) 
95Seapower (2009), S.2-3 
96Europaparlamentet,http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008F0919:SV:NOT, (Senast besökt 22/5-2012) 

http://www.kustbevakningen.se/sv/hallbar-havsmiljo/miljoraddning/
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_sv.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_sv.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008F0919:SV:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008F0919:SV:NOT
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Begreppet terrorism är brett och svårdefinierat. Det finns ingen entydig definition av 

vad terrorism är.97 Processen för att få fram en entydig definition har varit lång. Medan 

Europeiska unionen har enats om en definition så står stora organisationer, som till 

exempel Förenta nationerna, fortfarande utan ett väldefinierat begrepp.98 Den svenska 

lagen definierar begreppet i enlighet med den Europeiska unionens definition av 

begreppet terrorism som följer: 

2 § För terroristbrott döms den som begår en gärning som anges i 3 §, om gärningen 
allvarligt kan skada en stat eller en mellanstatlig organisation och avsikten med 
gärningen är att:  

 ”1. injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller en befolkningsgrupp,  
 2. otillbörligen tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig organisation att vidta 

eller att avstå från att vidta en åtgärd, eller  
 3. allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, 

ekonomiska eller sociala strukturer i en stat eller i en mellanstatlig 
organisation.”99 

Paragraf 3 tar upp brott såsom våldsbrott av olika grad samt skadegörelse men även 

annan typ av brottslighet så som vapenhandel, kidnappning, kapning av fartyg, 

smuggling med mera.100  

 

Terrorism kan skada eller fullt ut förstöra exempelvis hamnar eller annan viktig 

infrastruktur, båtar för transport, fiske med mera. Det kan röra sig om bomber eller 

gisslandraman, sabotage eller andra aktioner som kan hota både människor och 

egendom. Containertrafiken kan utgöra ett hot då terrorister kan nyttja denna typ av 

transport för att frakta material och personal i syfte att begå terrorbrott. Terrorism kan 

därför i allra högsta grad utgöra ett hot mot den maritima säkerheten avseende 

resurser, transport, havet som skyddsbarriär, havsmiljön samt ordningen i hamn.  

 

Terrorism är till sin natur oberäknelig vad gäller mål, tidpunkt och typ. Verksamheten 

kan riktas mot många olika delar av den maritima säkerheten. Alla delar av samhället 

kan inte skyddas samtidigt vilket gör det svårt att inneha en god beredskap och att 

kunna förebygga den här typen av brottslighet. Det är den svenska säkerhetspolisens 

                                                        
97Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 
http://www.krisinformation.se/web/Pages/Page____11168.aspx , (Senast besökt 22/5-2012)  
98Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, http://www.sakerhetspolitik.se/Hot-och-
risker/Terrorism/Vad-ar-terrorism/ (Senast besökt 22/5-2012) 
99 Riksdagen, Lag (2003:148) om straff för terroristbrott, http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-2003148-om-straff-for-t_sfs-2003-148/ , (Senast besökt 
22/5-2012), § 2 

100
 Lag (2003:148) om straff för terroristbrott, § 3  

http://www.krisinformation.se/web/Pages/Page____11168.aspx
http://www.sakerhetspolitik.se/Hot-och-risker/Terrorism/Vad-ar-terrorism/
http://www.sakerhetspolitik.se/Hot-och-risker/Terrorism/Vad-ar-terrorism/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-2003148-om-straff-for-t_sfs-2003-148/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-2003148-om-straff-for-t_sfs-2003-148/
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uppgift att förebygga terrorism inom det svenska territoriet.101 Dock är de maritima 

enheternas uppgift att upprätthålla maritim säkerhet varför arbete mot terrorism ingår. 

Således måste de maritima enheterna sträva efter att skaffa information för att i den 

mån det går vara redo. Detta är en komplex uppgift där internationella samarbeten är 

viktigt för att inskaffa så mycket information som möjligt. Den här typen av hot kan 

tänkas kräva liknande insatser som de mot organiserad brottslighet. Vid ett ingripande 

mot terrorister krävs sannolikt förmåga att besvara och skydda sig mot vapeneld. 

 

14.6 Pirater (Security) 

Modern piratverksamhet hotar några av världens mest betydelsefulla farleder genom att 

inskränka rörelsefriheten över dessa och är därmed ett hot mot världsordningen.102  

 

Piratattacker kan utöver att hota rörelsefriheten även hota den maritima miljön. Ett 

exempel på detta är 1991 då tankfartyget Eastern Power, fullastat med olja, blev bordat 

av pirater i Philipkannalen, Singapore. Besättningsmedlemmarna blev rånade och 

fastbundna. Piraterna lämnade det 275,000 ton stora fartyget helt obemannat (då 

besättningen var bunden) åt sitt öde i den trånga och trafikerade kanalen. Situationen 

slutade lyckligt då en besättningsman lyckades ta sig loss och kunde rädda det maritima 

området från en möjlig miljökatastrof.103 

 

Ett annat exempel är från 2009 då det finska fartyget Artic sea blev kapat i Östersjön 

utanför Gotland.104 Händelsen är omgärdad av frågetecken och mycket är fortfarande 

inte klarlagt. Exemplet visar dock på att risken finns även i Sveriges närområde trots att 

kapningar av fartyg i Östersjön är mycket ovanligt. 

 

Den globaliserade sjötrafiken påverkar Sverige i högsta grad.105 Således påverkas 

Sverige av incidenter som involverar pirater även om de sker utanför Sveriges 

närområde. 

 

Havsövervakning är viktigt för att snabbt upptäcka ett avvikande mönster i sjötrafiken. 

Detta skulle exmpelvis kunna vara ett tecken på att ett fartyg har kapats av pirater. Om 

detta inträffar så bör de maritima enheterna ha kapacitet att borda det kapade fartyget 

och återta kontrollen över detta. Den här typen av incidenter sker främst på avstånd 

långt ifrån Sverige. För att kunna delta i dessa insatser måste de maritima enheterna 

                                                        
101 Säkerhetspolisen, 
http://www.sakerhetspolisen.se/terrorism.4.3b063add1101207dd46800055425.html , (Senast besökt 
22/5-2012)  
102 Seapower (2009), s.291 
103 Seapower (2009),  S.291 
104 Dagens Nyheter, http://www.dn.se/nyheter/sverige/kapade-fartyget-mystiskt-forsvunnet , (Senast 
besökt 22/5-2012)  
105 En sammanhållen svensk havspolitik, S.101 

http://www.sakerhetspolisen.se/terrorism.4.3b063add1101207dd46800055425.html
http://www.dn.se/nyheter/sverige/kapade-fartyget-mystiskt-forsvunnet
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kunna förflytta sig till aktuell position. För detta krävs uthållighet och fartyg som 

innehar högsjökapacitet.  

 

14.7 Naturkatastrofer (Safety) 

Socialstyrelsen definierar begreppet katastrof enligt nedan:  

”allvarlig händelse där tillgängliga resurser är otillräckliga i 

förhållande till det akuta behovet och belastningen är så hög att 

normala kvalitetskrav trots adekvata åtgärder inte längre kan 

upprätthållas.”106  

 

Sverige är på grund av sitt geografiska läge samt sitt klimat förhållandevis förskonat 

från naturkatastrofer. Det bör dock poängteras att bland annat miljöförstöring kan 

komma att påverka klimatet med risk för ökning av naturkatastrofer i Sveriges 

närområde i framtiden.107  

 

Globalt sett är den här typen av händelser ett mer vanligt förkommande hot mot den 

maritima säkerheten då det genererar kaos och en stor inverkan på det drabbade 

samhället med konsekvenser i form av stora flyktingmassor.108 

 

Maritima enheter har visat sig särskilt lämpliga för hjälpinsatser i samband med 

naturkatastrofer på grund av sin förmåga att nå fram till och röra sig i ett 

katastrofdrabbat område, till skillnad från flygplan som behöver fungerande 

landningsbanor och dels på grund av sin stora lastkapacitet. De maritima enheterna har 

amfibieförband med god rörlighet som skulle kunna lämpa sig mycket bra i grunda 

vatten där framkomligheten är begränsad och skulle därför också kunna nyttjas i dessa 

sammanhang.109 

 

Naturkatastrofer kan skada anläggningar och utgöra ett hot mot både material och 

människor.  

 

Naturkatastrofer är till sin natur oberäkneliga.  Således är det svårt att i ett tidigt skede 

upptäcka och förebygga den här typen av hot. Samtidigt kan de få förödande 

                                                        
106Socialstyrelsen, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fredstida katastrofmedicinsk 

beredskap och planläggning inför höjd beredskap, www.socialstyrelsen.se/sosfs/2005-13 , 2 kap § 1 

(Senast besökt 22/5-2012) 

107Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, http://www.sakerhetspolitik.se/Hot-och-
risker/Naturkatasstrofer-och-olyckor/Ovader-och-stormar/ (5/5-2012) 
108Röda korset, http://www.redcross.se/skolsajt/flyktingar-och-migration/flyktingar-i-sverige/ (Senaste 
besökt 22/5-2012)  
109En maritim strategi för Sverige, s.40 

http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2005-13
http://www.sakerhetspolitik.se/Hot-och-risker/Naturkatastrofer-och-olyckor/Ovader-och-stormar/
http://www.sakerhetspolitik.se/Hot-och-risker/Naturkatastrofer-och-olyckor/Ovader-och-stormar/
http://www.redcross.se/skolsajt/flyktingar-och-migration/flyktingar-i-sverige/
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konsekvenser. Det åligger dock de maritima enheterna att minska konsekvenserna av en 

inträffad naturkatastrof. Det kan handla om att assistera fartyg i sjönöd. En viktig 

uppgift för de maritima enheterna är att hantera konsekvenserna av händelsen. 

Naturkatastrofer kan frambringa olyckor och skador på viktig infrastruktur och fartyg. 

Således bör det finnas beredskap för att hantera oljeutsläpp, bärga fartyg med mera.  

 

Uppgiften kan även bestå av att söka efter försvunna personer. Det kan även bli aktuellt 

för de svenska maritima enheterna att bistå andra nationer med katastrofhjälp. 

 

14.8 Väpnad konflikt (Security) 

Risken för ett väpnat angrepp mot Sverige definieras som:  

”...(E)nskilt militärt väpnat angrepp direkt riktat mot Sverige är fortsatt 
osannolikt under överskådlig tid.”110 

 
Synen på hur stor risk som föreligger för ett väpnat angrepp råder det blandade åsikter 
om.111 Definitionen ovan har ifrågasatts dels då Ryssland, för bara några år sedan, valt 
att starta en väpnad konflikt i form av Georgien-krisen augusti 2008 och dels på grund 
av vidare rysk upprustning.112 Nord Streams gasledning kan komma att öka det ryska 
intresset i Östersjön.113  
 
Även Norra ishavet har blivit ett område av intresse för Ryssland, Norge med flera 
eftersom det idag är möjligt att utvinna resurser i området till följd av att isen har 
smält.114  Att isen har smält öppnar även upp för nya sjöfartsleder som kan komma att 
bli strategiskt viktiga leder för handelstrafik.  
 
Enligt den svenska solidaritetsförklaringen skall Sverige inte förhålla sig passivt vid ett 
angrepp mot ett medlemsland (EU) eller ett nordiskt land. 115 Således kommer 
uppsatsen att avhandla en väpnad konflikt som ett rimligt hot mot den maritima 
säkerheten idag. 
 
Ett väpnat angrepp mot en nation skulle kunna skada de flesta samhällsbärande 
funktionerna. Det skulle innebära ett hot mot såväl människor som material. Attraktiva 
mål vid ett väpnat angrepp utgörs av infrastruktur såsom energiförsörjning, 
transportmedel, hamnar med flera. 
 
Vid ett väpnat angrepp så ställs de maritima enheterna inför en aktör som innehar helt 
andra typer av resurser än exempelvis terrorister. Det kan röra sig om sjömålsrobotar, 

                                                        
110Försvar i användning, s.16 
111Kampen om hotbilden, s.124 
112Vendil Pallin Carolina, Rysk militär förmåga i ett tioårsperspektiv – 2011 (2012), s.3 
113Nord Stream, Sweden and Baltic Sea Security, s.6,8 
114Sjöfartens och nationens behov av maritim säkerhet, s.7-8 
115Försvar i användning, s.16 
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anfall med flyg eller ubåtar med flera. Detta leder till en helt ny hotnivå som riktas även 
mot de maritima enheterna i sig. 
 
Ett väpnat angrepp utgör ett hot av en helt annan dignitet än resterande hot som 
behandlas i uppsatsen. Det beror på att det rör sig om stora resurser, att angreppet 
riktas även mot de maritima enheterna i sig och att hotet har en sådan bredd. Ett väpnat 
angrepp kan göra stor skada på många av samhällets bärande delar på en gång. Därför 
utgör ett väpnat angrepp också en typ av konfliktsituation då övriga hot måste 
omvärderas och nya prioriteringar i den maritima strategin göras.  
 

15. Sammanställning förmågor 
I ovanstående analys har potentiella hot mot den maritima säkerheten och vilka 

förmågor som kan tänkas behövas för att möta dessa hot identifierats. Här följer en 

sammanställning av förmågor som kan vara aktuella för att hantera de hot som är 

aktuella idag. 

Förståelse för och sakkunskap om hotet samt hur det ska hanteras för att undvika eller 

minimera konsekvenserna av detta utgör en grund som samtliga förmågor vilar på och 

är relevant för samtliga hot. För att inneha denna typ av kunskap så krävs kontinuerligt 

studier, forskning, utbildning och övningar. 

 

 

Närvaro är en grundläggande förmåga. Närvaro kräver tillgång till fartyg, flygplan och 

personal som kan vara aktiva i alla väder, under alla perioder och delar av dygnet. Vad 

gäller förmågan övervakning så kräver den dels närvaro men även tekniska system och 

utrustning för att samla information. Det är också viktigt med närvaro för att kunna 

bedriva kontrollverksamhet. För att bedriva kontrollverksamhet på ett optimalt sätt och 

inhämta så mycket information som möjligt så krävs välfungerande internationella 

samarbeten.  

För att kunna ingå i internationella insatser så är det grundläggande att kunna 

kommunicera med andra parter. För att kunna ta del av all information, även krypterad 

krävs gemensamma system. För att vara en fullgod medlem i internationella samarbeten 

behöver de svenska maritima enheterna också ha tillgång till fartyg som kan delta i 

internationella insatser, även insatser längre bort från Sverige. Detta ställer krav på 

bland annat högsjökapacitet och uthållighet för de fartyg som ska delta.  

 

Det krävs en beredskap för  att kunna hantera minor i Östersjön . Vad gäller den aktiva 

minröjningen i förebyggande syfte så krävs det internationella samarbeten då det är en 

omfattande uppgift.  

 

De maritima enheterna bör ha förmåga för att kunna evakuera personer, hjälpa till med 

släckning av bränder och på andra sätt assistera fartyg vid nödsituationer och olyckor. 
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För detta krävs fartyg, helikoptrar och flyg som är i beredskap att snabbt ta sig till 

olycksplatsen. Även här är kontrollverksamhet, övervakning och närvaro viktiga 

förmågor för att förebygga olyckor, miljöbrott med mera. 

Ett väpnat angrepp kräver att de maritima enheterna innehar kvalificerad förmåga till 

strid mot en fiende försedd med modern materiel. Detta understryks av sjökrigets 

karaktär av duell.   

 

Det är av vikt för de maritima enheterna att ständigt utvärdera aktuella hot och försöka 

hinna med i hotutvecklingen för att hålla sig uppdaterade och kunna svara med 

anpassning av kunskap och material. Att se till att de förmågor som de maritima 

enheterna innehar hela tiden klarar av att möta samtliga aktuella hot torde vara en 

mycket komplex och svår uppgift.  

 

16. Konflikspektrum och prioritering av hot 
Relevansen av hoten i Tills fem underkategorier för begreppet maritim säkerhet 

varierar beroende på vilken typ av konfliktsituation som råder. 

 

Figur 2: Konfliktspektrum med tillhörande arbetsuppgifter.116 

  

I fredstid är hoten i samtliga underkategorier viktiga. Vid kris/krig förändras detta och 

det blir aktuellt med en omprioritering av hoten. Bilden illustrerar vilken typ av 

                                                        
116 Hillen John, http://www.airpower.au.af.mil/airchronicles/apj/apj98/win98/hillen.pdf , Peacekeeping at the 

Speed of Sound (1998), s.8 

http://www.airpower.au.af.mil/airchronicles/apj/apj98/win98/hillen.pdf


S i d a  | 30 
Jimmy Eriksson 

OP.09-12 

 
arbetsuppgift som prioriteras beroende på vilken konfliktsituation som råder. Utifrån 

detta kan slutsatsen dras att direkta hot mot samhällets bärande funktioner prioriteras 

högt medan mer långsiktigt och förebyggande arbete samt mindre viktiga funktioner 

nedprioriteras. 

 

Havet som ekosystem blir i kris/krig mindre relevant då det handlar om ett långsiktigt 

arbete. Betydelsen av havet som resurs förändras i händelse av krig. Att ha en 

fungerande infrastruktur för transport och funktioner såsom energiförsörjning är i 

högsta grad relevant i krigstid, däremot blir troligen inte fisket eller turism lika 

betydelsefullt.  

 

Konfliktnivåerna kris/krig ställer krav på att omprioritering av havet som ekosystem 

och delvis havet som resurs. Samtidigt som detta sker så förstärker samma 

konfliktsituationer, kris/krig, de resterande underrubrikerna. Havet som medium för 

transport blir under krig oerhört utsatt. Behovet av skyddsverksamhet på havet blir 

därför mer påtaglig och kräver omfattande resurser.  

 

Havskontroll redan i fredstid hotas av organiserad brottslighet och terrorism. I krig 

gäller det att kunna skapa kontroll över för oss viktiga havsområden eller åtminstone att 

hindra att fiendens kontroll över dessa. Detta kräver förmåga att vinna strid mot 

motståndarens enheter. 

  

God ordning i land är fortsatt av vikt i krigstid men då av andra anledningar än i fred. Till 

exempel så är den logistiska kedjan från land till de maritima enheterna mer hotad och 

därför krävs ett ökat fokus här. Det kan vara svårt att klara av att skydda samtliga 

hamnar då många andra viktiga samhällsfunktioner hotas samtidigt. Ett troligt skeende 

är  därför att skyddet av hamnar skulle koncentreras kring ett fåtal hamnar där skyddet 

kan göras mer omfattande.  

 

Sammanfattningsvis kan det sägas att det handlar om en prioriteringsfråga där den 

maritima strategin måste omvärderas utifrån den rådande konfliktsituationen för att 

kunna möta hoten som Sverige ställs inför. 

 

17. Diskussion 
Utifrån uppsatta mål och tillhörande hot kan slutsatsen dras att upprätthållandet av 

maritim säkerhet är mycket resurskrävande. Dessutom ökar svårighetsgrad och 

resursförbrukningen i och med att nya hot hela tiden uppkommer i samband med 

framförallt den ökande globaliseringen. Hur väl uppnår då Sveriges maritima enheter 

målen? 
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Vad gäller förmågan till övervakning så delar man in den i ständig och reaktiv. Den 

ständiga övervakningen är ett arbete som bedrivs med fasta passiva och aktiva 

undervattenssensorer, signalspaning, markbundna radaranläggningar och fartyg till 

sjöss (både över och under vattenytan).117 Detta kompletteras ytterligare av 

internationella samarbeten såsom MARSUNO. Samarbetet handlar om att dela med sig 

av övervakningsinformation länder emellan för att komplettera den egna datan. 

Kustbevakningen har varit en av de drivande parterna i MARSUNO-projektet. Projektet 

är avslutat och det konstaterades bland annat att ett internationellt samarbete där 

deltagande stater bidrar med den befintliga havsövervakningsförmåga som staten 

innehar blir både effektivt och kostnadseffektivt. Det konstaterades även att samarbetet 

mellan militära och civila myndigheter bör förstärkas.118 

”...Recognized maritime picture (RMP), är icke realtidsbild som anger en 

filtrerad, validerad, tolkad och fastställd bild vid en viss given 

tidpunkt.”119 
 

RMP är det slutgiltiga resultatet av samställd och tolkad data från alla tillgängliga källor. 
För en validerad och korrekt RMP krävs även en välfungerande ständig såväl som 
reaktiv spaning. Den reaktiva spaningen handlar om att bekräfta att data från den 
ständiga övervakningen, radarbilden/AIS stämmer överens med verkligheten.120 För 
detta behövs både fartyg och flyg.  
 
Idag innehar de maritima enheterna främst mindre fartyg.121 Dessa fungerar bra för 
reaktiv spaning under goda väderförhållanden i Östersjön men frågan är om arbetet kan 
bedrivas i alla typer av väder. Utifrån tidigare argumentation så är svaret på den frågan: 
troligen inte. Dock så finns planer på att två fartyg ur Göteborgsklassen ska byggas till 
vedettbåtar, fartyg som istället är bättre anpassade för övervakningsuppgifter. 122 Dessa 
fartyg är större och har bättre förmåga att klara svårare väderförhållanden vilket delvis 
skulle kunna lösa tidigare nämnd problematik. Att enbart förlita sig på de elektroniska 
sensorerna är inte eftersträvansvärt då teknisk utrustning ofta är manipulerbar. För att 
ha förmåga att hantera denna problematik måste de maritima enheterna vara fysiskt 
närvarande.  
 
Kustbevakningen och marinen är två myndigheter som är små och har begränsade 
resurser särskilt i förhållande till Sveriges vidsträckta kust.123 Frågan är hur de maritima 
enheternas begränsade resurser och små fartyg med diskutabel förmåga i högsjö uppnår 
förmågan att vara närvarande. Idag har de maritima enheterna tre stycken flygplan som 

                                                        
117Doktrin för marina operationer, s.104 
118Europeiska kommissionen, 
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/news/press_releases/items/20120326_en.htm (Senast besökt 25/5-
2012) 
119Doktrin för marina operationer, s.105 
120 Doktrin för marina operationer, s.104 
121E-mail från kommendör Lars Wedin 2012-05-26 
122Grenstad Anders, Marinen inför framtiden (särtryck ur tidskrift i sjöväsendet Nummer 1(2010)), s.14-15 
123En maritim strategi för Sverige, s.40 
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kan utföra den här typen av uppdrag.124  
 
Vidare har ”den frivilliga flygkåren” länge använts av de maritima enheterna som en del i 
det reaktiva spaningsarbetet.125 Även om de utför ett gott arbete så är de inte en del av 
de maritima enheterna och saknar den träning som dessa innehar vilket bör inverka på 
deras kapacitet. Att Sverige innehar så få flygplan samt att detta kompletteras med en 
frivillig organisation torde innebära vissa brister.  
 
Minröjning är ett område där de maritima enheterna innehar god teknisk utrustning. 
Detta har även visats i övningar där svenska fartyg har deltagit med goda resultat.126  Då 
Sverige har en liten flotta så är det viktigt med spetskompetens inom vissa områden för 
att kunna bidra med denna förmåga i ett internationellt sammanhang. Trots att denna 
förmåga är välfungerande är det viktigt att fortsätta utvecklingsarbetet för en fortsatt 
hög kompetens inom området. Vad gäller det större förebyggande minröjningsarbete 
som pågår i Östersjön så sker det tillsammans med andra länder. Därför är det viktigt att 
upprätthålla ett välfungerande samarbete avseende detta område.  
 

De maritima enheterna har anskaffat tre stycken nya kombinationsfartyg som är 
framtagna för att kunna bland annat assistera stora fartyg i sjönöd.127 Att ha förmåga till 
detta är viktigt framförallt för att kunna hantera olyckor. Det har dock ifrågasatts om 
besättningen innehar den nödvändiga kunskapen för att kunna utföra denna typ av 
arbete.128 Således finns en god grund i form av väl lämpade fartyg men samtidigt en 
kunskapslucka. Att köpa in fartyg och material utan att ha personal som är utbildad för 
att hantera dessa blir en förlustaffär. Därför kan man ifrågasätta samplaneringen vad 
gäller materialinköp och utbildning.  
 
Att kunna vara del av internationella samarbeten och hjälparbete kräver vissa förmågor. 
För att ta sig till aktuellt område så kan det behövas högsjökapacitet och en god 
uthållighet. De fartyg som Sverige har är egentligen inte avsedda för denna typ av sjö.129  
 
Svenska flottan består av små fartyg som är byggda och lämpade för ett kustnära 
försvar.130 Sverige kan och har deltagit i insatser långt bort men då fartygen inte är 
anpassade för detta så är det inte optimalt. Sverige borde överväga att anskaffa fartyg av 
fregattstorlek för att inneha den önskvärda uthålligheten för att kunna delta i insatser i 
områden där hög sjö föreligger.  
 
Sverige står utanför NATO vilket försvårar samarbeten med NATO-länder vid insats. All 
kommunikation mellan NATO-länderna är krypterad vilket gör att Sverige inte har 

                                                        
124Kustbevakningen, http://www.kustbevakningen.se/sv/materiel--teknik/flygplan/ (Senast besökt 
25/5-2012) 
125Frivilliga flygkåren, http://www.ffk.se/ , (Senast besökt 25/5-2012) 
126Försvarsmakten, Försvarsmaktens årsredovisning 2011 bilaga 3, s.10 
127Kustbevakningen, http://www.kustbevakningen.se/sv/materiel--teknik/fartyg/kbv-001-003/ , (Senast 
besökt 25/5-2012) 
128Kustbevakningen, http://www.kustbevakningen.se/hallbar-havsmiljo/nyhetsarkiv/kustbevakningen-i-
uppdrag-granskning/ (Senast besökt 25/5-2012) 
129E-mail från kommendör Lars Wedin 2012-05-26 
130E-mail från kommendör Lars Wedin 2012-05-26 

http://www.kustbevakningen.se/sv/materiel--teknik/flygplan/
http://www.ffk.se/
http://www.kustbevakningen.se/sv/materiel--teknik/fartyg/kbv-001-003/
http://www.kustbevakningen.se/hallbar-havsmiljo/nyhetsarkiv/kustbevakningen-i-uppdrag-granskning/
http://www.kustbevakningen.se/hallbar-havsmiljo/nyhetsarkiv/kustbevakningen-i-uppdrag-granskning/
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tillgång till denna. Detta skapar problem när Sverige ska samverka med dessa länder.131 
Om Sverige ska ingå i den här typen av operation så är det beroende av andra länder 
hjälper till att kompensera för de luckor som finns då Sverige står utanför NATO.  En 
gemensam utveckling av material inom Europeiska Uninon skulle vara av intresse för att 
öka interoperabiliteten då samtliga länder skulle använda sig av samma system. 
 
Den svenska flottans fartyg av klassen Visby-korvett är en produkt ämnad att möta en 
definierad fiende. De är med sin smygteknik anpassade och byggda för ett kallakriget-
scenario.132 Frågan är hur Visby-korvetterna är lämpade för insatser mot asymmetriska 
hot. Vapnen ombord är dolda vilket kan minska den avskräckande effekten. Dessa fartyg 
har knappt något däck vilket kan försvåra vissa situationer såsom pirathantering. Det 
skulle vara av intresse att inneha enklare typer av fartyg utan smygteknik och utan 
sjömålsrobot, men med allmålskanon, TKSP (Tungkulspruta)och/eller KSP58 (Kulspruta 
58).  Detta gäller inte enbart vid insats långt bort som den i Adenviken, utan även inom 
svensk EEZ. Detta skulle säkerligen vara billigare och skapar möjlighet att införskaffa 
fler fartyg.  
 
Sverige har en liten flotta och frågan är om den kan hantera en väpnad konflikt mot en 
stor fiende såsom till exempel Ryssland. Visbykorvetten med sin smygteknik är ämnad 
att möta den här typen av fiende men det kan ifrågasättas om de inte är alldeles för få till 
antalet för att räcka till. Det är särskilt viktigt för en småstat att effektivisera sina 
förmågor och fördela sina resurser på bästa sätt. Flottan består också av en rad andra 
fartyg förutom Visby-korvetten. Dessa börjar bli föråldrade och det går att ifrågasätta 
om dessa enheter egentligen kan bjuda något motstånd i en väpnad konflikt. De 
maritima enheterna har en tendens att använda material längre tid än vad de var 
avsedda för. Risken med detta är det slutar med att de maritima enheterna innehar en 
stor mängd fartyg och material som inte kan underhållas på ett lämpligt sätt och som 
inte uppfyller ens de grundläggande kraven. 133  
 
Som tidigare diskuterats, måste en småstat som Sverige förlita sig på olika typer av 
internationella samarbeten. De maritima enheterna saknar kvalificerad 
luftvärnsrobot.134 Detta är alarmerande avseende hotet väpnad konflikt. Hur skall de 
maritima enheterna då ha förmåga att eskortera fartyg i en väpnad konflikt eller under 
en insats utan kvalificerad luftvärnsrobot? 
 
Allmålskanonen används förvisso för att bekämpa fientligt flyg men är det troligtvis inte 
särskilt effektivt i en eskorteringssituation. Vidare blir det en begränsande faktor för de 
maritima enheterna när och om de skulle ställas inför en insats mer lik den i Libanon då 
ett fientligt flygföretag var en rimlig risk.135 De maritima enheterna skulle då bli tvungna 
att förlita sig på andra nationers förmåga att hantera lufthotet under en internationell 

                                                        
131Jönsson Magnus, Fyra månader i Adenviken (Särtryck ur Tidskrift i Sjöväsendet Nummer 4 (2009)), 
s.300 
132E-mail från kommendör Lars Wedin 2012-05-26 
133Sjöfartens och nationens behov av maritim säkerhet: Årlig redovisning från KKrVA avd II, s.20 
134E-mail från kommendör Lars Wedin 2012-05-26 
135Förenta nationerna, http://unifil.unmissions.org/Default.aspx?tabid=1501#para10 , Kap. 10 , (Senast 
besökt 25/5-2012) 
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insats. Detta verkar givetvis hämmande på de svenska enheternas förmåga. Detta 
faktum i kombination med oförmåga att ta del av NATO-kommunikation under en insats 
visar på Sveriges beroendeförhållande till andra länder. Ett sådant förhållande måste 
anses negativt för Sverige.   
 
När korvetterna var på uppdrag i Adenviken så hade de maritima enheterna problem 
med att uppfylla uppsatta mål på hemmaplan. Resursbristen  gällde både fartyg och 
personal och ledde till att Försvarsmakten i sin årsredovisning bekräftade att uppsatta 
mål inte kunde uppfyllas.136 Själva insatsen gick bra vilket bekräftar att Sverige klarar av 
ta på sig att leda en sådan typ av insats. Kustbevakningsflyget visade sig också fungera 
mycket bra under insatsen och den sammantagna slutsatsen bör således vara att 
operationen blev en framgång.137 Frågan är dock hur prioriteringar ska göras. Är det 
rimligt att Sverige deltar i insatser av typen Adenviken om det innebär att viktiga 
uppgifter på hemmaplan inte kan utföras? Kanske behöver förändringar i flottan göras 
för att kunna hålla ställningarna på hemmaplan innan Sverige deltar i dessa insatser? 
Det är troligt att det skulle krävas ökande finanser för att klara av både uppgifterna 
parallellt. 
 
För att stärka de maritima enheternas förmåga att klara av en insats i närområdet eller 
längre bort så görs förbättringar nu i form av uppbyggnad av den sjöoperativa 
helikopterförmågan, det vill säga att kunna landa med en helikopter ombord på ett 
fartyg under gång. HMS Carlskrona har fått godkännande att ha helikopter ombord.138 
Detta bör leda till en ökad spaningsförmåga och är användbart vid räddningssituationer.  
 

18. Slutsats 
Hotbilden mot den svenska maritima arenan är bred och föränderlig. De huvudsakliga 

hot som identifierats är minhotet, olyckor, miljöbrott, organiserad brottslighet, 

terrorism, pirater, naturkatastrofer och väpnad konflikt. 

 

Att uppnå maritim säkerhet är en komplex uppgift som försvåras ytterligare av nya 

förhållanden såsom den ökande globaliseringen.  Det står tydligt att den maritima 

arenan är hotad och de maritima enheternas arbete är mycket viktigt. Hotens relevans 

och omfattning beror delvis på i vilken konfliktsituation som råder. Olika 

konfliktsituationer kräver olika mycket resurser och av olika kvalitet. För en småstat 

som  Sverige med begränsade resurser måste stora kompromisser göras. För att klara av 

att uppnå maritim säkerhet behövs uppdaterade, välfungerande fartyg och material 

samt välutbildad personal. Samtidigt  måste hårda prioriteringar göras på grund av de 

begränsade resurserna. Att välja vad som ska prioriteras  är svårt. Det kan sägas att för 

att klara av att hantera de större, mer resurskrävande hoten så är internationella 

samarbeten mycket viktigt.  

                                                        
136Försvarsmakten, Försvarsmaktens årsredovisning, 2010, S.19 
137Regeringen, http://www.regeringen.se/sb/d/7248/a/191783/ , (Senast besökt 25/5-2012) 
138Nilsson Håkan, HMS Carlskrona på insats, en lång resa och 
inte en långresa,(särtryck ur tidskrift i sjöväsendet Nummer 52010), S.397 
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Som det ser ut idag så innehar inte de maritima enheterna fullt ut samtliga förmågor 

som krävs för att uppnå uppsatta mål och därigenom maritim säkerhet. Lösningen idag 

är en kompromiss. När Sverige var i Adenviken så avsattes förhållandevis stora resurser 

från de maritima enheterna vilket skapade förmåga till insats. Samtidigt så påverkade 

det förmågorna på hemmaplan vilket gjorde att dessa mål inte fullt ut kunde uppnås. 

Vissa brister hos de maritima enheterna har kunnat påvisats vad gäller både material, 

kunskap, resurser och interoperabilitet framförallt vid insats. Dock kan det sägas att 

Sverige har en god övervakning där kompromissen utifrån resurser har skett på en 

lämplig nivå och där internationella samarbeten har fått fylla i de egna enheternas 

brister.  

 

Det kan sägas att Sverige skulle ha svårt att hantera ett väpnat angrepp från exempelvis 

Ryssland. Det skulle troligen brista dels vad gäller kvalitativa resurser men framförallt 

vad gäller de kvantitativa. Slutsatsen blir att trots att Sverige inte har kapacitet att fullt 

ut hantera ett sådant angrepp så är det av yttersta vikt att fortsatt inneha relevant 

kunskap för exempelvis ytstrid. Om den här kunskapen går förlorad så blir det mycket 

svårt att återställa den vid behov om hotsituationen i framtiden förändras. 

 

Sammanfattningsvis så kan det sägas att Sverige måste fortsätta sträva efter en flexibel 

och uppdaterad maritim strategi där rätt prioriteringar görs och där internationella 

samarbeten spelar en mycket viktig roll.  

 

19. Förslag till framtida forskning 
Frågeställningar kring uppsatta mål för maritim säkerhet, hur hotbilden förändras samt 

kring vilka resurser detta kräver kommer att vara fortsatt högaktuella även i framtiden. 

Det vore önskvärt att genomföra en större studie med möjlighet till mer omfattande 

samt djupgående analys. På så vis skulle mer heltäckande och konkreta slutsatser kunna 

dras. Om studien dessutom genomfördes av en utomstående oberoende part så skulle 

detta ge ökad trovärdighet åt resultaten. Även jämförande studier med andra nationers 

maritima enheters och deras prioriteringar kan vara av intresse för att kunna dra 

slutsatser hur strategin för maritim säkerhet ska läggas upp.  
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