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Meddelande 
från

Kungl.Örlogsmannasällskapet

Nr 6/2011. Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i Stockholm 
onsdagen den 28 september 2011.
(Utdrag ur protokoll)
Sammanträdet ägde rum i Stockholm i Kastellet onsdagen den 28 september 2011 i 
närvaro av 34 ledamöter. Sammanträdet avslutades med gemensam middag på m/s 
Segelkronan.

§ 2 Föredrogs protokoll från föregående sammanträde i Stockholm den 24 augusti   
  2011, som med en smärre justering godkändes och lades till handlingarna.

§ 3 Förrättades val av revisorer. Valdes ledamöterna Nils Eklund (omval) och Sven  
  Rudberg (nyval) som revisorer. Den auktoriserade revisorn Per Magnusson i   
  Växjö omvaldes.

§ 4 Förrättades val av valberedning. Valdes ledamöterna Rikard Askstedt (omval),   
  Jonas Wikström (omval), Christian Allerman (nyval) och Bo Wranker (nyval)   
  samt Per-Anders Emilson (omval och sammankallande) att utgöra valberedning  
  under verksamhetsåret 2012.

§ 5 Förrättades fyllnadsval till styrelsen. Valdes till styrelseledamöter för en man-  
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  dattid om två år ledamöterna Patric Hjorth (omval) och Erik Andersson (omval).  
  Valdes till styrelsesuppleanter för en mandattid om två år ledamoten Berit   
  Blomqvist (omval) och för en mandattid om ett år ledamoten Stefan Gustafsson  
  (nyval).

§ 6 Beslutades att tilldela Mattias Widlund ett stipendium ur Fabian och Ewa   
  Tamm ś fond om 20 000 kronor för fortsatt forskning inom området ”Sjöfarts-  
  skydd med särskilt beaktande av det organisatoriska skyddet avseende svenska   
  fartyg och hamnanläggningar”.

  Motiv: Forskningen är en utveckling av Widlunds juris kandidatuppsats och   
  är mycket angelägen då nordisk litteratur och forskning inom området helt sak- 
  nas. Forskningen syftar till att skapa en sammanfattande introduktion av gäl-
  lande rätt beträffande reglerna om sjöfartsskydd samt att utreda vilket ansvar   
  som åvilar de befattningshavare som ska ansvara för att skyddet upprätthålls   
  och vilka eventuella följder som brister i ansvaret kan leda till. 

	 	 Beslutades	att	tilldela	kaptenen	vid	amfibiekåren	och	doktoranden	vid	CTH		 	
  Fredrik Forsman ett stipendium ur Fabian och Ewa Tamms ś fond om 10 000   
  kronor för fortsatt forskning inom området metoder och förutsättningar att ge-  
  nomföra navigation under hög fart och komplexa förhållanden oberoende av   
  tekniska hjälpmedel. Forskningen kommer att äga rum i samarbete med Memo- 
  rial University of Newfoundland (resestipendium).

  Motiv: Forskningen bedöms utgöra ett viktigt bidrag till utveckling befintliga   
  navigeringsmetoder och anpassade manövermetoder med allt snabbare fartyg   
  med höga motorstyrkor i trånga och livligt trafikerade farvatten.

  Beslutades att tilldela Örlogskapten Gunnar Möller vid Mine Warfare Data   
  Centre akademiens medalj i guld för mångårigt och ofta ideellt arbete med att   
  pröva och utveckla vetenskapliga metoder för att bedöma kvarstående min-  
  risker och risker med oexploderad ammunition (OXA) i Östersjön och    
  Nordsjön. 

  Motiv: Möllers arbete har skapat en stor respekt såväl nationellt som interna-  
  tionellt för Sveriges samlade förmåga inom området. Möllers ambition och ofta  
  helt ideella insatser samt privata initiativ att utveckla förmågan att mer veten-  
  skapligt utröna minrisker och metoder för att planera var röjinsatser ska   
  genomföras är imponerande.

  Beslutades att tilldela kommendörkapten Per Edling en belöning om 10 000   
  kronor för väl genomförda studier vid École de Guerre, Paris, 2010-2011.

  Motiv: Edling presterade på absolut toppnivå av 350 elever och fick därmed   
  även möjligheter att skriva en masteruppsats vilket är mycket ovanligt för en   
  utländsk elev. I utlåtandet efter utbildningen står det att Edling tillhörde de   
  absolut främsta, vilket normalt innebär att man tillhör de 5% bästa i kursen.
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  Beslutades att tilldela kommendörkapten Erik Öhrn akademiens hedersomnäm- 
  nande för väl genomförd D-uppsats vid Försvarshögskolan. Uppsatsen har rubri- 
  ken – Teknikens påverkan på taktikutvecklingen inom de marina stridskrafterna  
  – ett försök till teori.

  Motiv: Kommendörkapten Erik Öhrns bedöms vara en av de bästa uppsatser   
  som har skrivits på Chefsprogrammet under de senaste åren. 

  Beslutades att tilldela fänrik Mathias Guss akademiens hedersomnämnande för  
  väl genomförd B-uppsats i krigsvetenskap som elev vid Sjöstridsskolan. Upp-  
  satsen har rubriken – Logistik vid en svensk expeditionär fartygsinsats. En   
  studie av ML 01/02 med hjälp av de amerikanska principerna för logistik.

  Motiv: Uppsatsen är en av de allra bästa uppsatserna under året. Den är före-  
  dömlig i upplägg och utförande och når självständigt nya resultat

§ 7 Höll ordinarie ledamoten kommendörkapten Jan Westas inträdesanförande   
  med rubriken NGU/A26 - Ett ubåtsprojekt redo att realiseras och möta   
  framtidens utmaningar. 

§ 8 Förrättades inval av nya ledamöter. Invaldes som hedersledamot konteramiral   
  Leif Nylander. Invaldes i angiven ordning som ordinarie ledamöter kommen-  
  dörkapten Per Edling, kommendör Fredrik Norrby, överstelöjtnant Peder   
  Ohlsson, museichef Hans-Lennart Ohlsson och kommendörkapten Carl   
  Johansson. Invaldes som korresponderande ledamot Captain RN (ret) Peter   
  Hore.

§ 9 Orienterade ordförande om inkommen motion rörande valberedningens sam-  
  mansättning och arbetsordning. Beslutades att motionen ska behandlas fristå-  
  ende från stadgeöversynen i enlighet med stadgarnas § 25 och tillämpnings-  
  bestämmelsernas § 33.

§ 10 Övriga frågor. Orienterade ordförande om det med Kungl. Krigsvetenskaps  
  akademien och Kungl. Örlogsmannasällskapet gemensamt organiserade   
  seminariet Maritime Security – Maritim säkerhet på Kungl. Myntkabinettet   
  den 20 september.

  Orienterade ordförande om vidtagna åtgärder med anledning av de inkomna   
  svaren på nyårsbrevet.

  Orienterade ordförande och kassaförvaltaren om akademiens ekonomi.

Vid Protokollet

Bo Rask
Sekreterare
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Prenumerera på Tidskrift i Sjöväsendet
och få tillgång till samtliga artiklar! 

Pris för ett helt års utgivning är 250 kronor (svensk adress) och 
350 kronor (annat land). Betalning sker till plusgiro 125 17-9. 

Glöm inte att ange namn och adress vid inbetalning! 

Till nya prenumeranter kommer även det utgivna numret
 3/2011 och det kommande numret 5/2011 att utsändas så långt 

lagret räcker 
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Redaktörens spalt
Martitim säkerhet och samordning
Även i år kommer Tidskrift i Sjöväsendet ut med ett extranummer, denna gång med 
ett huvudsakligt innehåll från det seminarium som Kungl. Örlogsmannasällskapet 
genomförde tillsammans med Kungl. Krigsvetenskapsakademien på temat Maritim 
Säkerhet den 20 september tidigare denna höst. 
Innehållet	i	seminariet	talar	för	sig	själv	så	det	finns	ingen	anledning	att	i	denna	spalt	

presentera	materialet	ytterligare	utan	jag	kan	göra	några	korta	reflektioner	i	övrigt.
I förra numret av TiS hade Jarl Ellsén en inlaga kring ”stil”. Med benäget tillstånd 

av Jarl Ellsén och efterhörande av Försvarsmaktens informationschef, Erik Lagersten 
(f.ö.	 reservofficer	 i	 flottan),	 publicerades	 inlägget	 även	 på	 Försvarsmaktens	 officiel-
la blogg där det fortfarande kan läsas på länken: http://blogg.forsvarsmakten.se/de-
batt/2011/10/26/foredome-i-praktiken/. Det verkar som om Jarl slagit an en sträng för 
inlägget hör till de mer kommenterade på bloggen och har således väckt vederbörlig 
uppmärksamhet.

I samband med utgivningen av förra numret av TiS (3/2011) drabbades vi dessvärre 
av	en	malör	i	tryckhänseende	som	gjorde	att	ett	mindre	antal	av	tidningarna	fick	8-10	
helt blanka sidor. Jag och tryckeriet beklagar detta å det djupaste och vi har tillskrivit 
samtliga individuella prenumeranter, det har framgått på KÖMS hemsida etc. Skulle du 
som läsare missat dessa meddelanden går det givetvis fortfarande bra att höra av sig till 
mig på enklaste sätt (e-post eller brev) så skickar jag ett nytt och felfritt exemplar.  Som 
det verkar är det mindre än 10 läsare som drabbats men det är ju illa nog. 

Detta nummer går ut på en bredare sändlista än normalt och för er som normalt inte 
läser TiS så går det som alltid bra att teckna en prenumeration om ni vill fortsätta att 
göra	detta.	Anvisningar	finns	på	sidan	till	vänster	om	denna.

God läsning och årets sista ordinarie nummer kommer att i vanlig ordning komma 
ut kring nyår.

Thomas E. Engevall
Redaktör för Tidskrift i Sjöväsendet
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Kungl. Krigsvetenskapsakademiens 
(Avdelningen för Sjökrigsvetenskap)

& 
Kungl. Örlogsmannasällskapets 

seminarium 2011-09-20 med tema 
Maritime Security - Maritim Säkerhet
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Sveriges maritima framtid – Maritim säkerhet
Redan i maj 2003 genomförde Kungl Krigsvetenskapsakademins avd II och Kungl Ör-
logsmannasällskapet ett första symposium under rubriken ”Maritim Säkerhet”. Många 
av de frågor som behandlades vid det symposiet saknade då de styrdokument som nu 
finns.

Vi har således nu en gemensam försvarspolitik inom EU och bland övriga grund-
handlingar	finns	bestämmelser	om	en	gemensam	havspolitik.

För vårt närområde har EU dessutom en Östersjöstrategi från 2009 och Helsingfors-
kommissionen har inlett sitt arbete. Slutligen - och kanske viktigast - har EU ett nytt 
fördrag i form av Lissabonavtalet. 

Alla dessa grundläggande bestämmelser och anvisningar har betydelse för vår mari-
tima framtid och Sverige har, som största strandstat inom Östersjön, ett särskilt ansvar 
för att de gemensamma politiska målen uppnås. Det är dessutom av stor betydelse, att 
vi också tillämpar FN havsrättskonvention som trädde i kraft redan 1994.
Det	finns	 all	 anledning	 att	 söka	 förenkla	det	 praktiska	 genomförandet	 av	 alla	 de	

åtgärder	 som	 är	 beslutade	 och	 som	 diskuteras.	 Dessa	 spänner	 naturligen	 över	 flera	
departements ansvarsområden, men vi vill där särskilt framhålla att vårt maritima 
försvar även bör inkluderas eftersom övervakningen av våra omgivande havsområden 
är ett fundament för många av de möjliga förbättringar som kan komma till stånd. 
Samtidigt	har	den	ökande	sjötrafiken	genom	Östersjön	blivit	större	än	vad	som	tidigare	
prognostiserats	och	även	detta	tydliggör	behovet	av	flera	insatser	över	en	större	bredd	
än vi tidigare bedömt.

Vår sjöfart, som hela vårt samhälle är beroende av, måste kunna skyddas även i 
vårt eget närområde. Från ett säkerhetsperspektiv vore det dessutom fördelaktigt, om 
sjöfarten	till	och	från	Sverige	i	högre	grad	kunde	segla	under	svensk	flagg.	Sjötranspor-
terna av olja runt våra kuster utgör en påtaglig risk för den känsliga miljlön och borde 
på ett bättre sätt kunna säkras, i de fall att transporterna sker enligt våra nationella 
säkerhetsbestämmelser. Risken för kapningar eller andra terroristrelaterade aktioner är 
kanske inte akut i dagsläget, men en allvarlig utveckling kan inte uteslutas och risken 
för detta bör uppmärksammas och mötas med lämpliga åtgärder i närtid. Då kan, och 
måste våra insatsresurser, marina som andra, samtrimmas och deras operativa led-
ning, civil som militär, samordnas över idag ganska svårforcerade myndighets- och 
departementsgränser.

Vi har i tidigare skrifter kallat detta för Den maritima utmaningen. Säkerhetspo-
litiskt innebär Den maritima utmaningen att Sveriges förmåga att bidra till att skapa 
goda förutsättningar för, och att skydda och försvara, hela den maritima sektorn måste 
stärkas. Vi behöver bli bättre på att utnyttja våra samlade resurser för att på egen hand 
och	tillsammans	med	andra,	säkerställa	att	flöden	i	form	av	folk	och	förnödenheter	i	
vårt närområde kan röra sig fritt och säkert. Vi behöver också utveckla vår förmåga att 
bidra till motsvarande säkerhet på andra aktuella hav. Dessa utmaningar är så omfat-
tande att de inte är en uppgift enbart för staternas militära eller marina försvar, utan de 
kräver en väl utvecklad samverkan med såväl andra nationella aktörer som med andra 
stater och internationella aktörer.
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 Vår nationella säkerhetspolitik måste mer än idag uppmärksamma den maritima 
sektorns grundläggande påverkan på vårt välstånd och för vår säkerhet. Den maritima 
utmaningen är att få till stånd en mer aktiv debatt, en ökad kunskap, samordnande 
beslut och i förlängningen en ökad samlad svensk förmåga och vilja att aktivt skapa 
säkerhet och stabilitet i den maritima miljön såväl i våra ”hemmafarvatten” som på mer 
geografiskt	avlägsna	hav	som	har	betydelse	för	vår	handel	och	sjöfart.	

I syfte att ytterligare belysa dessa faktorer genomförde Kungl. Krigsvetenskapsaka-
demien och Kungl. Örlogsmannasällskapet ett miniseminarium den 20 september på 
Myntkabinettet, Slottsbacken 6 i Stockholm.

Programmet på miniseminariet såg ut enligt nedan
• Presentation av preliminär årsöversikt inom KKrVA Avd II av Stefan Engdahl. Års-

översikten kommer att publiceras i KKrVA Handlingar och Tidskrift.
• Maritime Security och den svenska handelsflottan av Håkan Friberg. Föredraget 

publiceras ej men föredragshållaren, som är VD för Sveriges Redareförening, re-
dogjorde	utförligt	för	de	konsekvenser	för	svenskflaggad	sjöfart	som	de	för	närva-
rande ogynnsamma konkurrensvillkoren med skatteregler innebär. Intresserade kan 
läsa mer i dessa frågor på redareföreningens hemsida www.sweship.se

• Maritime Security av Carl-Johan Hagman. Föredraget återges i detta nummer av 
TiS.

• Sjöfartsskydd med erfarenheter från EUNAVFOR operation ATALANTA av Jan 
Thörnqvist. Föredraget återges i detta nummer av TiS.

• Ett franskt Medelhavsperspektiv av Jean Dufourq. Föredraget kommer att publice-
ras i KKrVA Handlingar och Tidskrift.

• Den franska studiegruppen Téthys	av	Lars	Wedin.	Presentationen	som	tyvärr	fick	
utgå på grund av tidsbrist återges i detta nummer av TiS.

• Några aktuella marina frågor av Håkan Jevrell. Föredraget återges i detta nummer 
av TiS.

Kungl. Örlogsmannasällskapet och Kungl. Krigsvetenskapsakademien, avd för sjö-
krigsvetenskap, kommer att fortsätta att arbeta gemensamt för att hålla debatten i 
frågorna kring maritim säkerhet och maritim samverkan vid liv. Den maritima utma-
ningen kräver ett ihärdigt och engagerat arbete över lång tid. Vi kan alla bidra!
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Ledamoten i KÖMS
CARL-JOHAN HAGMAN

Carl-Johan Hagman är verkställande direktör för Stena 
Rederi AB. Vid tidpunkten för seminariet var han VD för 
rederiet Höegh Autoliners i Norge vilka äger och opere-
rar ca 70 oceangående fartyg av typen PCTC (Pure Car 
and Truck Carriers). Han är utbildad sjörättsjurist och 
reservofficer i flottan. 

Maritime Security
(Föredrag vid Seminarium 2011-09-20) 

Då ämnet för konferensen är “Maritime Security” vill jag från mitt perspektiv, från 
handelsflottan, framhålla tre helt vitt skilda områden:
• behovet av ett närmare samarbete inom den maritima sektorn
• piratverksamheten utanför Somalia
• Östersjön, vars unika förutsättningar kräver globala lösningar

Det första området är viktigt, för att 
svensk handelssjöfart har blivit så liten. 
Håkan Friberg belyste i sin presentation 
antalet fartyg under svensk kontroll och 
under	svensk	flagg.	För	att	sätta	det	i	per-
spektiv,	finns	det	ca	50	000	oceangående	
fartyg i världen, vilket innebär att 1 % av 
världens handelssjöfart är kontrollerad 
från Sverige och 0.2 % är under svensk 
flagg.	Inte	undra	på	att	vi	har	svårt	att	nå	
ut, både internationellt och nationellt. Pa-
ralleller	finns	i	försvaret,	där	vår	mission	
i Afghanistan verkar ha prioritet fram-
för alla andra uppdrag trots att en marin 
insats utanför Somalia är betydligt mer 
angeläget för Sverige och förutsättningar 
för en lyckad operation är mycket större. 

Jag kan bara konstatera att vi inte varit 
framgångsrika med att föra ut betydel-

sen av det marina perspektivet. Att det 
är viktigt är otvetydigt. Som vi alla vet, 
90 % av världens handel går på köl och 
52 % av svensk BNP kommer från export 
och 45 % från import. Varje dag importe-
rar och exporterar företag baserade i Sve-
rige varor för 8 miljarder kronor. Att det 
finns	effektiva,	billiga	och	säkra	logistik-	
och transportlösningar till och från Sve-
rige är en förutsättning för att produk-
tion skall förläggas här. Att vi trots dessa 
fakta ej har genomslag ger anledning för 
eftertanke.

Kontakterna mellan handels- och ör-
logsflottan	 har	 genom	 åren	 inte	 varit	
många. Att få deltaga på ett seminarium 
som detta är därför positivt och kan för-
hoppningsvis leda till en mer ömsesidig 
kunskap, mer samarbete och mer effektiv 
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opinionsbildning	 och	mera	 inflytande.	 I	
det hänseendet är Stefan Engdahls utkast 
till årsöversikt 2011 viktigt. Det får inte 
bli ett defensivt dokument, heller inte ab-
strakt eller svåröverskådligt. Flottan har 
relevanta, viktiga och omedelbara upp-
gifter. Vi måste dock bryta loss oss från 
det endimensionella perspektivet som in-
vasionshotets dagar tvingade på oss. Här 
behövs kunskap, intellektuell kreativitet 
och kommunikationsförmåga. Här borde 
både KÖMS och KKrVA kunna spela 
viktiga roller.

Det andra området som jag måste ta 
upp är piratverksamheten utanför Soma-
lia. Det är allvarligt därför att det är ett 
problem som funnits utanför Somalia i 
mer än sex år och som världssamfundet 
inte verkar ha någon lösning på över hu-
vud taget. I år har trenden brutits vad gäl-
ler antalet kapningar och antalet gisslan. 
Förhoppningsvis	beror	det	på	att	fler	re-
dare följer Best Managment Practicies 4 
(BMP4), men det kan lika väl bero på att 
vi är inne i monsunsäsongen och att den 
är ovanligt lång i år. Å andra sidan är det 
inte bara antalet lyckade kapningar som 
borde räknas. För varje lyckad kapning 
finns	otaliga	misslyckade	försök	som	ofta	
innebär beskjutning med RPG eller tung 
kulspruta. Bara att passera området utgör 
en stor och oacceptabel press på vårt sjö-
folk.

Det innebär att vi redare ställs inför 
mycket olyckliga och obehagliga beslut. 
Vi har både en etisk och moralisk skyl-
dighet att ha säkra arbetsplatser för våra 
anställda. I det rederi jag representerar 
har	 vi	 haft	 flera	 mycket	 allvarliga	 inci-
denter bland de dryga 20 fartyg som pas-
serar området varje månad. På de fartyg 
vi har satt ombord beväpnade vakter har 
vi inte haft några problem. På så sätt har 
det varit en framgång. Men i detta forum 

vill jag göra poängen, att vad som är en 
kortsiktig framgång i att skapa omedelbar 
trygghet, leder till en mycket betänksam 
långsiktig situation. Att civila näringsid-
kare beväpnar sig har konsekvenser som 
borde vara oacceptabla för civiliserade 
rättsstater. Beväpnade soldater borde stå 
under kontroll av demokratiskt kontrol-
lerade	institutioner.	Det	finns	redare	idag	
som	har	fler	 ”civila	 soldater”	kontrakte-
rade än vad svenska armén har soldater i 
Afganistan.	För	tillfället	finns	det	ca	160	
företag som erbjuder beväpnade civila 
soldater till sjöss. Vi håller på att skapa 
en hel industri som vi varken har insikt 
i eller kontroll över. Vad händer med alla 
dessa soldater när piratproblematiken en 
dag är löst och vi inte har dem anställda 
längre?

Sverige borde i detta sammanhang 
vara en del av lösningen. Vi är ett rikt och 
handelsberoende land. Vi har en skyldig-
het både att erbjuda kustnära bevakning i 
form av Carlskrona eller korvettförband 
och kunna erbjuda redare militärt skydd 
ombord i form av soldater under natio-
nellt befäl. Jag betalar mycket hellre en 
avgift till nationalstaten Sverige än att jag 
måste hyra in ett säkerhetsföretag med 
legosoldater. Sverige har både fartygen 
och soldaterna, men de är inte utanför 
Somalia, utan i Karlskrona. Där gör de 

M/s Höegh Oslo som anfölls den 20         
januari i år med bl.a. RPG.    
Foto: Höegh Autoliners
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ingen nytta. Jag har dessutom svårt att 
förstå att det skulle vara en resursfråga 
då försvarsbudgeten ännu ligger på hela 
45 miljarder svenska kronor per år. Jag 
kan inte tänka mig en mission som är mer 
relevant för Sverige och som så väl passar 
in i det nya användbara försvar som För-
svarsberedningen har förordat att vi skall 
ha. Varför gör vi ingenting?

Det tredje området jag skulle vilja ta 
upp är Östersjöns ekologiska känslighet. 
Med hänsyn till att Flintrännan i Öresund 
är 7,2 meter djup så är Östersjön ett inn-
anhav ur ett ekologiskt perspektiv. Det 
gör Östersjön särskilt känslig för varje 
form av utsläpp i vattnet. I takt med ökad 
globalisering, tillväxt i Östeuropa och 
ökade miljökrav kommer antalet trans-
porter i Östersjön också att öka. Redan 
idag exporterar enbart Ryssland över 100 
miljoner ton olja om året till sjöss från St. 
Petersburgsområdet, vilket kräver ca 200 
passager i Östersjön av tankfartyg per 
månad. Denna ökade exponering måste 
beaktas och förebyggande åtgärder pla-
neras.	Här	 finns	 anledning	 att	 söka	 nya	
samarbeten och kontakter, inte bara mel-
lan kuststater utan också med redare och 
befraktare.

Fartygen går dock inte bara på Öster-
sjön,	vilken	i	sig	består	av	flera	kust-	och	
hamnstater, utan också till andra delar av 
världen. Just för att handeln till sjöss är 
så global krävs enhetliga och globala reg-
ler. Det rederi jag representerar har regel-
bundna anlöp i 60 olika länder. Vi följer 
alltså 60 olika jurisdiktioner. Hur vällov-
ligt syftet med en viss nationell reglering 
än är, har praktisk erfarenhet visat att 
det är extremt kostbart och ofta kontra-
produktivt att ha disparata regleringar. 
Flera länder har infört egna regler, ofta 
på miljöområdet, där det har varit poli-
tiskt opportunt eller handelspolitiskt för-

delaktigt. I bästa fall innebär det en kost-
bar installation av en maskin som kanske 
bara används i en viss hamn, men i värsta 
fall snedvrider det konkurrensen och gör 
att en näringsidkare inte kan fortsätta sin 
verksamhet. Därför är det nödvändigt att 
all reglering görs på global nivå, för det 
är den arenan vi agerar på. 
För	ändamålet	finns	FN-organet	Inter-

national Maritime Organization. Det är 
ett forum där alla länder är representera-
de med allt vad det innebär av svårarbeta-
de nationella särintressen och geopolitik. 
Men det är det forum vi har och det är 
där Sverige bör söka lösningar för ökad 
säkerhet, bättre miljölagstiftning och ef-
fektivare	helhetslösningar.	Vårt	inflytan-
de i IMO är delvis avhängigt av att vi har 
en	livskraftig	och	stor	handelsflotta,	men	
också att vi har erfarenhet och kompe-
tens att föra fram intelligenta lösningar. 
Därför	finns	det	återigen	all	anledning	att	
samla den marina kompetens vi har kvar 
i Sverige för att få genomslag och gehör. 

Gemensamt har vi ännu en chans att 
vara	 med	 och	 sätta	 agendan,	 definiera	
problemen och bidraga till lösningarna.  
Men det görs inte av sig självt och vi 
seglar i motvind då det är många som 
konkurrerar om uppmärksamheten och 
företrädet.  Har vi förmågan och viljan? 
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Sjöfartsskydd med erfarenheter från 
EUNAVFOR operation ATALANTA
(Föredrag vid seminarium 2011-09-20)

Jag har blivit ombedd att tala under rubriken ”sjöfartsskydd efter EUNAVFOR ope-
ration ATALANTA”. Jag vill direkt påtala att denna EU:s första marina operation, 
som genomförs inom ramen för den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken 
– European Security and Defence Policy (ESDP), fortfarande pågår och har på-
gått utan avbrott sedan december 2008. Det är följaktligen missvisande att använda 
ordet ”efter” i rubriken. Därför byter jag härmed ut ”efter” till ”med erfarenheter 
från”. Rubriken för mitt anförande blir alltså ”Sjöfartsskydd med erfarenheter från 
EUNAVFOR operation ATALANTA”.

Ledamoten i KÖMS
JAN THÖRNQVIST

Konteramiral Jan Thörnqvist är Marintaktisk chef. 
Han ledde under 2010, som Force Commander, EU:s 
operation ATALANTA med en internationell stab 
grupperad ombord på HMS Carlskrona.

Mot bakgrund av marinens samlade er-
farenheter från operationen under 2009 
och 2010 samt mot bakgrund av mina 
intryck och upplevelser från farvattnen 
runt Afrikas horn och egna erfarenheter 
som Force Commander för EUNAVFOR 
operation ATALANTA under 2010, kom-
mer jag här att titta lite i backspegeln och 
på nuläget samt ge min syn på svårighe-
ter och utmaningar i att skydda sjöfarten. 
Avslutningsvis kommer jag att ge några 
egna och generella synpunkter på hur 
skyddet av sjöfarten runt Afrikas horn, 
och på andra ställen, möjligen skulle 
kunna utvecklas och förbättras framöver. 

Låt mig först snabbt rekapitulera det 
svenska bidraget i EUNAVFOR opera-
tion ATALANTA. Under 2009 bestod 
Sveriges bidrag till EUNAVFOR i ME01 
av korvetterna HMS Stockholm och HMS 
Malmö och ett stödfartyg, HMS Trossö 
samt under 2010 i ME02 av HMS Carls-
krona med helikopterenhet och bord-
ningsstyrka, ett så kallad NSE National 
Support Element och av en taktisk sjö-
styrkechef (Force Commander) med en 
svensk kärna (s.k. Core Planning Team) 
inom en sjögående stab (Force Headquar-
ters) om cirka 30 personer, från 11 olika 
nationer samt tekniska stabsresurser.
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EUNAVFOR uppdrag är att:
•	 Skydda fartyg från WFP (World Food 

Programme) som levererar livsmedel 
och förnödenheter till Somalia.

•	 Skydda UNSOA/AMISOM (African 
Union Mission in Somalia) sjötrans-
porter till Somalia.

•	 Bidra med enheter för skydd av 
sjöfarten i IRTC1 i Adenviken samt 
skydda särskilt utsatta fartyg som 
seglar i Adenviken och utanför So-
malias kust.

•	 Nyttja nödvändiga åtgärder, inklu-
sive användning av våld, för att fö-
rebygga, motverka och ingripa för 
att stoppa sjöröveri och väpnade rån 
som kan förekomma i de områden 
där man är närvarande.

1. Internationally Recommended Transit Cor-
ridor

•	 Inom ramen för övriga uppgifter 
övervaka	och	rapportera	fiske	utanför	
Somalias kust. 

Planering och genomförande av eskorte-
ring av fartyg för WFP och AMISOM, 
vilket är EUNAVFOR högst prioriterade 
uppgift, tar mycket tid, kraft och resurser 
samt pågår hela tiden med vissa avbrott. 
Fartygen som hyrts in för att frakta för-
nödenheter för WFP till den somaliska 
befolkningen och för AMISOM styrkor 
i Mogadishu ska skyddas i hela opera-
tionsområdet under färd till och från Mo-
gadishu i syd, men även uppe i norr till 
Boosasso och Berbera inne i Adenviken 
samt ibland Salalah i Oman. Fartygen är 
tyvärr ofta i dåligt skick och får ibland 
haverier vilket medför förseningar och 
stora osäkerheter. 

Koordineringsansvaret mellan TF 
(Task Force) 456 (EUNAVFOR), TF 508 
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(NATO) och TF151 (CMF) operationer 
för sjöfartsskydd i Somaliska Bassängen 
roteras med tre- till fyramånadersinter-
vall mellan respektive Force Comman-
der. I operationen var, och är fortfarande, 
samverkan, koordinering och samarbete 
helt avgörande för ett bra resultat. Koor-
dineringen bygger i huvudsak på goda 
personliga relationer mellan dessa tre 
chefer. Under 2010 kom huvuddragen i 
operationen att fokusera vid att försöka 
upptäcka och om möjligt ingripa mot 
piratgrupperna så nära kusten och så ti-
digt som möjligt. Här var en noggrann 
planering	av	flygspaning	och	operationer	
med fartyg på ytan mycket viktig. Goda 
underrättelser och en offensiv operativ 
inriktning visade sig efter ett tag ha god 
effekt	 och	 ett	 flertal	 så	 kallade	 PAG:s	
(Pirate Action Groups) kunde därför om-
händertas till sjöss och då ofta nära den 

somaliska kusten. 
Sjöövervakningsflygplan,	 som	 t.ex.	

Kustbevakningens Dash 8, är ett effektivt 
och nödvändigt inslag i antipiratoperatio-
nerna, men även dessa har begränsning-
ar, t.ex. i räckvidd och uthållighet från 
nuvarande	flygbaser	i	Djibouti,	Mombasa	
och på Seychellerna. Här skulle behövas 
baseringsmöjligheter i Oman, vilket EU 
också	framfört	vid	flera	tillfällen.

I början av juni 2010 hade åter mon-
sunperioden börjat, vilket medförde säm-
re väder med höge sjö i Indiska oceanen 
utanför Afrikas horn. Detta var välkom-
met för väderleken försvårade även pi-
raternas verksamhet till sjöss. Fokus var 
nu i Adenviken, där piraterna fortfarande 
kunde härja utan begränsningar av väder 
och sjöhävning. IRTC är ett högriskom-
råde med en längd av 490 Nm, vilket 
innebär cirka två dagars transit för ett 
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fartyg med 10 knop. Den 18 juni tog CTF 
465 över koordineringsansvaret i IRTC 
och Adenviken. Fram till nu hade mycket 
fokus varit att ha tillräckligt antal (5-8) 
örlogsfartyg för sjöfartsskydd i IRTC. 
Fartygsrörelser	och	fiske	 i	Adenviken	är	
tätare än ute i Indiska oceanen ost So-
malia, vilket innebär bra jaktmarker för 
pirater. Vi försökte aktivt övertyga alla 
om att det gäller att även då så är möjligt 
använda tillgängliga operativa resurser 
för underrättelseinhämtning och så kall-
lade Focused Operations i hela Adenvi-
ken – dvs. försöka få ett helhetsgrepp 
och tidigare indikationer. Ett tillförlitligt 
samband för snabb kommunikation mel-
lan handelssjöfart, United Kingdom Ma-
ritime Trade Organisation (UKMTO), 
Maritime Security Centre Horn of Africa 
(MSC HOA), örlogsfartyg, sjöövervak-
ningsflygplan	 och	 helikoptrar	 är	 i	 detta	
område av ännu större betydelse. Här 
finns	 det	 per	 ytenhet	 fler	 örlogsfartyg	
och helikoptrar jämfört med ute i Indiska 
oceanen, vilket ibland innebär möjlighe-
ter att respondera på nödanrop i samband 
med	 piratattacker.	 Vid	 flera	 tillfällen	
lyckades vi avvärja och stoppa attacker 
från pirater samt omhänderta dessa. Men 
i många fall var attacken över på 10 till 
15 minuter, vilket ofta var för kort tid för 
att vi skulle hinna ingripa. I dessa fall 
känner man sig både otillräcklig, arg och 
ledsen, men motivationen försvann dock 
aldrig. Från den 14 april till den 14 au-
gusti genomfördes totalt 21 piratattacker, 
många utanför vårt operationsområde, av 
vilka 13 ledde till att fartyg kapades.

Vad som är bättre är att under de fyra 
månader jag hade befälet över EUNAV-
FOR lyckades vi omhänderta och av-
väpna 20 piratgrupper, vilket i runda tal 
innefattade 250 misstänkta pirater. Vi 
genomförde under samma tid 14 eskor-

ter av fartyg för WFP, vilket motsvarar 
cirka 90 000 ton förnödenheter till sväl-
tande i Somalia, och 14 eskorter av far-
tyg för AMISOM. HMS Carlskrona med 
helikopterenheten och bordningsstyrkan 
gjorde ett bra jobb och fortsatte ytterli-
gare tre månader i operationen, men då 
utan helikopterförmåga.

Piratproblemet utanför Somalias kust 
har dessvärre eskalerat. De somaliska 
piratgrupperna har under 2008 – 2010 fö-
reträdesvis opererat i mindre båtar (s.k. 
Whalers och Skiffs) mellan monsunpe-
rioderna, inledningsvis med tyngdpunkt 
till Adenviken, men ganska snart i ett 
allt större operationsområde som idag 
täcker en allt större yta i Indiska ocea-
nen. Under januari och februari 2011 har 
ett trendbrott skett, en femfaldig ökning 
av piratattacker och kapningar. Denna 
förändring i piraternas modus operandi 
har sannolikt till del sin förklaring i de 
internationella sjöstyrkornas framgångs-
rika verksamhet i Adenviken och Indiska 
oceanen nära Somalias kust och även i 
en svagare monsun än vanligt. Piraterna 
började även vid samma tidpunkt i större 
omfattning använda moderfartyg, som 
t.ex.	kapade	handelsfartyg	och	fiskebåtar	
ofta med gisslan kvar ombord, som ut-
gångspunkt för angrepp med så kallade 
attackskiffs (mindre snabba plastbåtar) 
mot handelsfartyg. Användning av mo-
derfartyg gör piraterna mer väderobero-
ende och medger piratverksamhet över en 
allt större yta i Indiska Oceanen, vilket 
med tanke på tillgängliga resurser och 
aktionsradier medför svårigheter att ak-
tivt genomföra sjöfartsskydd med örlogs-
fartyg. Det mest pirathärjade området 
just nu är norra Indiska Oceanen. Endast 
ett fåtal lyckade kapningar har genom-
förts i Adenviken sedan den hösten 2010 
och förhållandevis få attacker har före-
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kommit där.
Globalt under 2011 är just nu hittills 

335 piratattacker och 33 kapade fartyg 
rapporterade/kända.2 Somaliska pirater 
har i år attackerat 99 fartyg. Av dessa 
har 18 fartyg kapats och 7 människor har 
dödats i samband med somalisk pirat-
verksamhet. Idag hålls totalt 16 kapade 
handelsfartyg till ankars nära Somalias 
ostkust och just nu hålls 345 sjömän som 
gisslan av pirater. Endast 6 handelsfartyg 
har släppts detta år.3	En	personlig	reflex-
ion – Om det varit fråga om 16 kapade 
flygplan	med	345	människor	som	gisslan	
på land hade sannolikt problemet fått an-

2. Oceanuslive.org – 16 September 2011.
3. Statistiken hämtad från EUNAVFOR 
< www.eunavfor.eu >

norlunda politiskt och medialt fokus.
Problemet med de Somaliska pirater-

nas härjningar har inom sjöfartsnäringen 
lett	till	en	debatt	om	att	inte	trafikera	hög-
riskområden i Indiska oceanen och Aden-
viken med handelsfartyg.
Att	 dirigera	 trafiken	 söder	 om	 den	

afrikanska kontinenten skulle innebära 
betydligt längre frakttider mellan Asien 
och Europa och få stora konsekvenser för 
fraktrutter, oljepriset och Östafrikas eko-
nomiska utveckling. Låt mig ge er några 
exempel;

Rotterdam – Persiska Viken (15 knop): 
Via Suez: 6.434 NM – 18 dygn, via Goda-
hoppsudden: 11.169 NM – 31 dygn. 

Genua – Dubai (18 knop): Via Suez: 
4.464 NM – 10,5 dygn, via Godahoppsud-
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den: 11.142 NM – 25,8 dygn.
Hela 40 procent av världens råolja pas-

serar idag genom det 54 kilometer breda 
Hormuzsundet mellan Förenade Arabe-
miraten och Iran, och cirka 130 contai-
nerfartyg passerar Adenviken dagligen. 
Totalt rör det sig om cirka 25 000 far-
tygspassager per år genom Adenviken. 

Att utrusta fartygen med beväpnade 
vakter har haft god effekt, men riskerar 
kanske på sikt att eskalera piraternas 
våldsanvändning, medföra användning 
av tyngre vapen och hårdare metoder.

I år har det höjs röster (även i EU) för 
att ändra taktik mot piraterna och att an-
gripa dem där vi vet att de har sina baser, 
det vill säga på land i Somalia. Viceami-
ral Mark Fox, chef för U.S. Navy’s Cen-
tral Command Fleet, hävdade tidigare i 
år i en artikel i Associated Press att de 
internationella sjöstyrkorna måste sätta 

mer tryck på piraterna i land. 
”The U.S. and its allies should put 

more pressure on Somali pirates on shore, 
before they reach commercial ships off 
the Somali coast.”4

Mark Fox hävdar att piraternas utnytt-
jande av moderskepp är en ”Game-Chan-
ger” som kräver ändrat fokus från de 
insatta sjöstyrkorna. Han är också orolig 
för piraternas bindningar till det terro-
riststämplade al-Shabab. Fox rekommen-
derar	att	fler	ansträngningar	görs	 för	att	
slå mot piraternas underhållslinjer och 
att spåra deras ekonomiska överföringar. 
Han efterlyser samma intensitet i jakten 
på pirater som används i jakten på terro-
rister.5

4. Lolita C. Baldor, Associated Press, 27 Jan 
2011.
5. <http://www.fox10tv.com/dpps/military/
Admiral-calls-for-counterterror-approach-to-
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Vad kan vi då göra åt problemet? 
Operationsområdet utgör en enorm yta, 
som är att jämföra med hela Nordame-
rikas	 landmassa.	Det	finns	 i	 förhållande	
till detta mycket begränsade resurser i 
form av örlogsfartyg, helikoptrar och 
sjö-övervakningsflygplan,	 vilket	 bl.a.	
ställer krav på att den civila sjöfarten 
tar ett större ansvar för skydd av sina 
fartyg i dessa högriskområden. I första 
hand passiva skyddsåtgärder, där det 
är	 fråga	 om	 samband	med	 sjötrafikcen-
traler som MSC HOA och UK MTO, 
följa anvisningar och varningsmedde-
landen samt om möjligt undvika vissa 
högriskområden, vidta åtgärder för att 
försvåra bordning, låsa svängskott och 
luckor till väderdäck, försvåra passage 
på däck (glaskross), använda ”skenmål” 
eller dockor som vaktmanskap synliga 
på däck, öva besättningen regelbundet 
i åtgärder vid en piratattack och ha till-
gång till intrångssäkra utrymmen om-
bord.	 Allt	 finns	 beskrivet	 i	 Best	Mana-
gement Practices for Protection against 
Somalia Based Piracy (BMP4)6 och 
dessa åtgärder har visat sig ha god effekt.  
EUNAVFOR databas visar att mellan 
den 1 september 2010 och den 1 januari 
2011 har vid 21 rapporterade tillfällen 
säkra utrymmen använts ombord i sam-
band med piratattacker. I 14 av dessa fall 
har piraterna misslyckats kapa fartyget. 
Ur samma databas kan utläsas att samt-
liga attacker som genomförts mot fartyg 
där beväpnade skyddsstyrkor funnits 
ombord, vilka med vapenmakt besvarat 
piratattackerna, har avbrutits och i inget 
av dessa fall har piraterna lyckats kapa 
fartyget.

Låt mig sammanfatta mina egna slut-
satser av mitt resonemang med följande:
piracy_3705337 > 
6. < http://www.eunavfor.eu/downloads >

Antipiratverksamheten blir succes-
sivt allt mer känd och diskuterad utan-
för regionen, vilket är positivt, och de 
marina antipiratoperationerna har haft 
god effekt, men för att helt komma till 
rätta med piratverksamheten krävs det 
på sikt ett aktivt understöd för regional 
utveckling samt lokal utveckling i So-
malia d.v.s. hjälp till självhjälp och en 
allomfattande insats (Comprehensive 
Approach). Piratverksamheten kommer 
också framöver att medföra nödvändiga 
prioriteringar med tanke på den begrän-
sade tillgängligheten på örlogsfartyg och 
sjöövervakningsflygplan.	 Detta	 ställer	
krav på att handelssjöfarten vidtar egna 
skyddsåtgärder och då främst passiva 
enligt BMP4, vilka som sagt visat sig ha 
god effekt. Beväpnade vakter ombord på 
handelsfartyg har hittills haft en mycket 
god avskräckande effekt på pirater, men 
skulle i värsta fall kunna innebära en es-
kalation av piraternas våldsanvändning.

Ett gott samarbete och god koordina-
tion mellan militär, handelssjöfart och 
rederier är och kommer alltid att vara 
mycket viktigt – detta kan och bör ut-
vecklas ytterligare. Koordineringen mel-
lan aktörerna i operationsområdet för-
bättras successivt men vissa nationella 
aktörer (Indien, Ryssland etc.) är den ty-
värr fortfarande i sin linda. Ett väl fung-
erande och snabbt realtidssamband samt 
goda personliga relationer mellan aktörer 
i operationsområdet är en förutsättning 
för ett bra samarbete, en god koordine-
ring och framgång i sjöfartsskyddet.

Flygspaningsresurser – sjöövervak-
ningsflygplan	 och	 helikoptrar	 –	 är	 och	
kommer alltid att vara en väsentlig del av 
underrättelseförmågan och följaktligen 
sjöfartsskyddet i denna typ av operatio-
ner. Helikoptern är dessutom av avgöran-
de betydelse för att stoppa piratattacker 
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vid snabba insatser inom räckvidd. Möj-
ligheten	 att	 basera	 sjöövervakningsflyg-
plan i Oman hade avsevärt förbättrat de 
operativa möjligheterna i den nordöstra 
delen av operationsområdet. Antalet 
fartyg	och	flygplan	som	aktivt	kan	delta	
i operationsområdet är ofta direkt pro-
portionerligt mot operativ effekt – Fartyg 
och	flygplan	med	god	uthållighet	är	här-
vid av stor vikt.

EUNAVFOR gör tydliga framsteg och 
levererar fortfarande betydande effekt 
gentemot EU prioriterade uppgifter för 
operation ATALANTA. Trots ett ökat 
antal piratattacker och kapningar gör 
EUNAVFOR ”skillnad”. Svårigheterna 
med lagföringen av omhändertagna miss-
tänkta pirater är emellertid ett kvarstående 
problem, vilket komplicerar situationen. 
EU bör noga bereda en eventuell ut-
ökning av det operativa mandatet för 

EUNAVFOR i syfte att möjliggöra mi-
litära operationer från havet mot piratlä-
ger (pirater, deras vapen, utrustning och 
båtar) på stränderna i Somalia. Rent mi-
litärt är dessa typer av operationer möj-
liga, men sannolikt svårare att få gehör 
och brett politiskt stöd för bland alla EU 
medlemsländer. 

Jag kan slutligen konstatera att Sverige 
materiellt och personellt har en utmärkt 
grund att stå på samt även god förmåga 
att planera, leda och samordna en mul-
tinationell marin antipiratoperation på 
Task Force-nivå. HMS Carlskrona med 
helikopter 15 och bordningsstyrka fung-
erar utmärkt som Oceangående patrull-
fartyg (OPV) och ledningsfartyg. Våra 
svenska korvetter, framförallt Visbykor-
vetterna, passar utmärkt in i denna typ av 
operation, t.ex. för underrättelseoperatio-
ner (ISR) och eskortuppgifter. I EUNAV-

Våra svenska korvetter, framförallt Visbykorvetterna, passar utmärkt in i den typ av 
operation som ATALANTA utgör. Här HMS Helsingborg. Foto: Försvarsmakten
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FOR	 operation	 ATALANTA	 finns	 det	
operativ	 användning	 för	 ett	 flertal	 olika	
kombinationer av fartyg och enheter ur 
Försvarsmakten – som till exempel: HMS 
Carlskrona, HMS Trossö, Visbykorvetter, 
VPD-team, Bordningsstyrka, Helikopter 
15, specialförbandsenheter, Forward Na-
val	Support	Unit	 (FNSU),	Kvalificerade	
sjukvårdsresurser (Role 2 LM), Stabs-
personal (J1-9/N1-9) i Operational Head-
quarters (OHQ) och Force Headquarters 
(FHQ) samt Force Commander. Ett FHQ 
skulle för övrigt mycket väl kunna sättas 
upp tillsammans med andra nationer.

Flera av ovanstående erfarenheter är 
självfallet också direkt applicerbara för 
sjöfartskydd på andra platser än utanför 
Afrikas horn – även i vårt närområde. I 
vårt närområde vägs dock ofta fördelar 
med ett förhållandevis mindre och där-
med något mer lättövervakat operations-
område fritt till sjöss, upp av samman-
hang där hotbilden mot sjöfarten kan vara 
betydligt mer komplex, eftersom den kan 
utgöras av t.ex. terrorister och/eller en 
högteknologisk	 motståndare	 i	 flera	 di-
mensioner. I dessa fall krävs därför även 
förmågor att detektera och verka mot 

undervattenshot, lufthot, hot från land 
i hamnar, skärgård och kustnära. Därav 
måste marinen även fortsättningsvis di-
mensioneras och övas för att kunna möta 
hot mot sjöfarten i alla dimensioner från 
en högteknologisk motståndare. Emeller-
tid måste marinen inom ramen för denna 
ambitionsnivå även kunna bidra för att 
skydda handelssjöfart mot kriminalitet, 
piratverksamhet och terrorism, vilket vi 
också bevisat att vi klarar av. Nyckeln till 
framgång inom det sistnämnda området 
ligger till största delen en ytterligare ut-
veckling av multinationella samarbeten 
samt myndighetssamverkan och koordi-
nering mellan våra maritima myndighe-
ter och aktörer. Här måste vi jobba aktivt 
och gå till reell handling för att stärka 
Sveriges förmåga!

Marinen står beredd till skydd för vår 
sjöfart och handel, i och utanför vårt 
närområde, och jag hoppas personligen 
att Försvarsmakten får en anmodan om 
planering och genomförande av ytterli-
gare insatser i EUNAVFOR – Beslutet 
om insats ligger emellertid i Regeringens 
händer.
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Maritim säkerhet
(Föredrag vid seminarium 2011-09-20)

Mina damer och herrar, 
Säkerhet till sjöss står högt på agendan. Det märks inte bara på detta seminarium. 
Det märks också i media - även om pirathotet och det problem det utgör för den 
internationella sjöfarten inte får det utrymme frågan förtjänar. Alltför ofta hamnar 
piratattacker bland tidningarnas notiser, om de alls får utrymme. Samma gäller de 
insatser som flottor från många länder gör för att motverka piraterna och för att 
skydda fartygen och deras besättningar. Någon gång, när något spektakulärt hän-
der, som en brinnande supertanker eller att en dansk familj friges, kommer frågan 
upp ur nyhetsbruset. 

STATSSEKRETERARE
Håkan Jevrell

Håkan Jevrell är statssekreterare vid Försvarsdeparte-
mentet.

Många förstår nog inte hur mycket det 
är som står på spel. Främst handlar det 
om personalen ombord och deras anhö-
riga. Piraternas attacker har blivit både 
fler,	och	mer	brutala.	Piraterna	uppträder	
också över ett allt större område. Sjöfolk 
utsätts för beskjutning med kulspruta och 
granatgevär. De som tas som gisslan ut-
sätts inte sällan för hot, förnedring eller 
tortyr, som skenavrättningar. 

Ingen människa borde behöva riskera 
att utsättas för sådant på jobbet, eller över 
huvud taget. 

Sjöfolkets liv och hälsa är både en nöd-
vändig och en tillräcklig anledning att 
agera. Men det är ännu mer som står på 

spel. Och det vet både sjöfolket och re-
darna om.

Det man kanske inte talar om i lika stor 
utsträckning är situationen för handels-
sjöfarten i stort. 

Handelssjöfarten är en vital del av 
världshandeln och av globaliseringens 
blodomlopp. Vårt och andras välstånd 
bygger	 på	 att	 världshandeln	 kan	 flöda	
fritt, med till exempel olja, mat, och fa-
briksvaror, som bilar och mobiltelefoner. 
Saker	vi	tar	för	givna	ska	finnas	på	våra	
butikshyllor. 

90 % av världshandeln går på fartyg. 
Om	 dessa	 strategiska	 flöden	 skulle	 stö-
ras, skulle vi snart se effekter hemmavid, 
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i form av tomma butikshyllor och pro-
duktionslinjer som stannar. Det påverkar 
människor i deras vardag. Det påverkar 
jobben! 

Att de internationella handelsvägarna 
hålls öppna och säkra är därför oerhört 
viktigt. Det gäller både i närområdet och 
längre bort. 

Sverige är ett av världens mest handels-
beroende länder. 50 procent av vår BNP 
är beroende av handel. Hela 80 procent av 
vår export och import går på fartyg. Vårt 
välstånd och vår säkerhet är beroende av 
en väl fungerande världshandel.
Pirater	 finns	 runt	 Afrikas	 horn,	 men	

också på andra platser i världen. Hittills 
har inte pirathotet orsakat några större 
rubbningar i världshandeln. Men det kan 
inte uteslutas att så skulle kunna ske, och 
vi har redan sett negativa effekter på eko-
nomierna i de sköra länderna i regionen. 
Containertrafiken	i	Djibouti	har	gått	ner,	
med negativa effekter på den lokala eko-
nomin,	likaså	har	trafiken	i	Suezkanalen	
minskat, vilket ger Egypten mindre in-
täkter. Det faktum att piratverksamheten 
ökar, trots att det internationella samfun-
det har ingripit med betydande styrkor av 
örlogsfartyg, är oroande. 

Många rederier menar att passiva mot-
åtgärder inte räcker. De anser att den 
internationella marina närvaron inte ger 
tillräckligt skydd. Det är beklagligt, men 
förståeligt. Flera rederier har nu valt att 
ha beväpnade vakter ombord för att av-
skräcka eller avslå piratangrepp. Hur 
pass väl detta fungerar vet vi ännu inte. 
Vad	som	ska	gälla	för	svenskflaggade	

fartyg är för närvarande under övervä-
gande på Näringsdepartementet. 

Man har gjort en förstudie, som redo-
visar goda skäl att låta svenska rederier 
använda sig av privata beväpnade vakter 
för att kunna skydda sina besättningar 

och fartyg. Privata beväpnade vakter är 
också något som idag i viss utsträckning 
är	tillåtet	i	Danmark	och	Norge.	Det	finns	
dock juridiska frågeställningar som ännu 
inte är fullständigt belysta. Vi behöver 
också ta hänsyn till vilka riktlinjer den 
internationella sjöfartsorganisationen ger 
samt huruvida vakter ombord kan utlösa 
en aktion-reaktionsdynamik och takti-
kanpassning från piraternas sida. 

Innan regeringen slutgiltigt kan ta 
ställning i frågan måste dessa frågor ana-
lyseras närmare. 

Även om piratverksamheten är ett stort 
problem så är det glädjande att se hur det 
internationella samfundet gått samman 
för att möta hotet och skydda sjöfarten. 
Inte bara Nato och EU, utan även Sydko-
rea, Singapore, Kina, Indien och Ryss-
land har lämnat bidrag. Detta visar tyd-
ligt att fri och säker sjöfart är ett globalt, 
gemensamt intresse. 

Jag är stolt över att regeringen beslutat 
om två svenska bidrag till EU:s Operation 
Atalanta. Vi bidrar till att skydda sjöfar-
ten runt Afrikas Horn, och FN:s hjälp-
sändningar med mat till Somalia. 

Jag är också mycket stolt över de in-
satser som svenska marina enheter och 
Kustbevakningen gjort. Under insatsen 
ME 02 ledde Sverige under fyra måna-
der den samlade EU-insatsen från FHQ 
ombord på HMS Carlscrona, under led-
ning av Jan Thörnqvist. Insatsledningen 
fungerade utmärkt. 

ME 02 stöddes också av ett övervak-
ningsflygplan	 från	 Kustbevakningen.	
Planet bröt ny mark för civil-militära in-
satser. Man gjorde mycket bra ifrån sig, 
både vad avser mängden genomförda 
flyguppdrag	och	de	data	man	fick	 fram.	
Man lyckades få marinens och kustbe-
vakningens system att fungera tillsam-
mans, och man kunde lära av varandra. 
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Kanske detta går att applicera även i 
hemmavatten? 

Under de 110 dagar som verksamheten 
pågick	genomförde	KBV	89	flyguppdrag	
med	en	total	flygtid	på	566	timmar.	Under	
denna tid upptäckte man 32 moderfartyg 
och 56 s.k. attackskiffar. Tack vare det 
kunde avsevärt större områden överva-
kas och pirater upptäckas på ett sätt som 
tidigare inte varit möjligt. 

Under århundraden var skyddet av de 
internationella sjövägarna traditionellt en 
uppgift för de stora sjömakterna: Hollän-
dare, fransmän, britter och amerikaner. 
Vi mindre länder kunde åka snålskjuts 
och låta våra fartyg segla i den säkerhet 
som andra betalade för. Men nu är de 
stora sjömakternas resurser så hårt an-
strängda, och hotet så myllrande till sin 
natur, att bidrag behövs även från andra 
stater. Alla som kan ge ett bidrag borde 
göra det. 

Jag är glad att Sverige inte står utanför 
denna insats. Två svenska större bidrag 
har som sagt redan gjorts, och regeringen 
ser över möjligheterna att framöver bidra 
igen. 

Grundproblemet bakom piratverk-
samheten	finns	dock	 inte	 till	 sjöss,	 utan	
på land. Somalia har nu i 20 år varit en 
failed state, utan en fungerande regering 
med effektiv kontroll, som kan hjälpa 
sina medborgare. USA:s och FN:s försök 
i början på 1990-talet att skapa stabilitet 
genom närvaro på marken lockar inte till 
efterföljd. Visst skulle det kunna gå att 
slå till mot piraternas baser i land. Men 
hur många gånger skulle det fungera? 
Efter några tillslag skulle piraterna san-
nolikt taktikanpassa. 

En långsiktigt hållbar lösning måste 
bygga på att den internationellt erkända 
regeringen utsträcker sin kontroll till 
allt större områden. Man behöver skapa 

ordnade förhållanden där människor kan 
förtjäna sitt levebröd på hederligt vis, 
och där polisen tar fast och lagför brotts-
lingar.	Glädjande	nog	finns	på	senare	tid	
vissa tecken på att utvecklingen går i rätt 
riktning. Även här bidrar Sverige genom 
EU:s training mission i Uganda, som hjäl-
per till att bygga upp Somalias säkerhets-
strukturer. 

Mina damer och herrar, den maritima 
säkerheten står inför utmaningar även på 
hemmaplan. Dessa utmaningar fordrar 
både nationella åtgärder och internatio-
nellt samarbete. 

Piratverksamhet är inte det huvudsak-
liga problemet för oss, även om vi för 
två år sedan hade den märkliga episoden 
med fartyget Arctic Sea. I stället handlar 
mycket om miljöskydd och om att säkra 
de	goda	flödena,	samtidigt	som	vi	bekäm-
par	 de	 skadliga	 flödena	 –	 knarksmugg-
ling,	trafficking	och	så	vidare.	

För drygt tjugo år sedan var Östersjön 
ännu en del av en järnridå som med våld 
skilde människor och länder från varan-
dra, och som upprätthöll ett förtryckar-
system. Efter sovjetsystemets fall har 
Östersjön åter blivit ett hav som binder 
oss samman, i handel, i samfärdsel, och 
i kontakter. Det handlar inte bara om att 
vi upptäcker varandras länder som res-
mål eller arbetsplats: Östersjöområdet 
har kommit att bli Europas kanske mest 
ekonomiskt dynamiska region. 

När ekonomin växer, så ökar handeln. 
Och	när	handeln	ökar,	så	ökar	sjötrafiken.	
Därtill kommer de ökande volymerna av 
rysk oljeexport från hamnar i det innersta 
av Finska viken. Handelsjöfarten i öster-
sjöområdet har mer än fördubblats på tio 
år, och utvecklingen fortsätter. 
Östersjön	är	ett	av	världens	mest	trafi-

kerade hav med 15 % av världens samla-
de fartygsfrakter. I varje givet ögonblick 
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finns	2000	-	3000	fartyg	på	Östersjön.	
Östersjön är grund, med smala sund. 

Vintertid täcks havet ofta av is. Det gör 
navigering svår i vissa fall och ökar ris-
ken för fartygsolyckor. 

Miljön i Östersjön är också en allvarlig 
utmaning. 

Nästan en femtedel av Östersjöns havs-
botten är död och övriga delar är i mycket 
dåligt skick. Vi har problem som beror 
på hundra års industriavfall, minor, över-
gödning,	 överfiske,	 bristande	 syresätt-
ning	 och	 för	 litet	 inflöde	 av	 saltvatten.	
Östersjön är ett synnerligen känsligt hav. 

Konsekvenserna för miljön vid en 
olycka, då olja eller annat miljöfarligt 
gods läcker ut, kan bli omfattande och på-
verka Östersjön under lång tid. 2008 in-
träffade 135 dokumenterade olyckor med 
föroreningar som följd. Men gudskelov 
har vi ännu sluppit katastrofer liknande 
dem med tankfartygen Prestige eller Eri-
ka. Och enligt KBV:s statistik så minskar 
faktiskt utsläppen. 

Men vi måste ha beredskap för att det 
kan hända! 

Vi behöver en god sjölägesbild och sjö-
lägesinformation över vad som händer på 
Östersjön. En mer effektiv sjöövervak-
ning gör att vi kan hantera hela den nya 
tidens breda hotbild och dagliga utma-

ningar på ett bättre sätt. 
Bild och information behöver koor-

dineras civil-militärt och kunna delas 
mellan Östersjöns strandstater. Viss ko-
ordinering sker redan sker mellan olika 
myndigheter och sektorer kring Öster-
sjön.	Men	det	finns	mycket	som	kan	göras	
för att förbättra det gränsöverskridande 
samarbetet i detta avseende. 

Regionala samarbeten - såsom SUC-
BAS - är viktiga för att öka möjligheterna 
till ett sådant informationsutbyte. Genom 
SUCBAS-samarbetet delar Sverige, Fin-
land, Danmark, Tyskland, Polen, Estland, 
Lettland och Litauen sjölägesinformation 
med varandra. Kostnaden är rimlig och 
säkerheten förbättras. 

Fler sådana projekt pågår, som är värda 
att nämna i detta sammanhang. 

European Defence Agency arbetar 
med ett projekt som syftar till att skapa 
en förbättrad lägesbild vid internationella 
EU-insatser såsom Atalanta. 

EU-kommissionen bedriver också 
ett arbete med att skapa en gemensam 
civil-militär informationsdelningsmiljö 
för sjöövervakning. Kommissionens ar-
bete stöds av att antal pilotprojekt där 
jag särskilt vill lyfta fram MARSUNO 
(Maritime Surveillance North). Sverige 
och Kustbevakningen leder detta EU-

EU-projektet MARSUNO, Maritime Surveillance North, som letts av den svenska 
Kustbevakningen med ett brett deltagande från 24 myndigheter från 10 länder, har till 
syfte att öka interoperabiliteten inom sjöövervakningen. 
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projektet. Målet är att öka interoperabi-
liteten inom ramen för sjöövervakningen 
inom EU. 

24 myndigheter, både civila och mili-
tära, i 10 länder samarbetar i detta projekt 
som	delfinansieras	av	Kommissionen.	Vi	
ska inte blunda för de utmaningar som 
ligger i att kustbevakningsorganen i olika 
länder skiljer sig avseende aktörstyp, an-
svar och huvudmannaskap. 

MARSUNO- projektet kommer att re-
dovisa sitt resultat i slutet på detta år. Jag 
är övertygad om att resultaten kommer 
att ha stor betydelse för den kommande 
utvecklingen mot den gemensam infor-
mationsdelningsmiljö som kommissio-
nen arbetar för. 

Mina damer och herrar, övervakning 
och en bättre bild av sjöläget är viktiga 
pusselbitar vad gäller att upprätthålla den 
maritima säkerheten i vårt närområde. 
Men det krävs också förmåga att vid be-
hov kunna ingripa. 

Samarbetet inom HELCOM RESPON-
SE är väl utvecklat i Östersjön. Köpen-
hamnsavtalet och Bonnavtalet fungerar 
på motsvarande sätt i Västerhavet och 
Nordsjön. Dessa samarbeten syftar till att 
skapa rutiner för att kunna agera omedel-
bart i samverkan med grannstater. 

Den svenska Kustbevakningen genom-
går just nu en betydande materiell förny-
else. Tre stora, fyra medelstora och fem 
mindre fartyg anskaffas. Tre toppmo-
derna	 sjöövervakningsflygplan	 är	 redan	
i drift. Ett av målen är att kunna hantera 
ett utsläpp om 10.000 ton olja. Även med 
de nya resurserna skulle en riktigt stor 
olycka således vara en katastrof för Öst-
ersjön. 

De stora kombinationsfartygen i 
001-serien är viktiga plattformar för 
nödbogsering, oljebekämpning och stor-
skalig brandbekämpning. Dessutom är 

003:an det första fartyg i Sverige som är 
konstruerat för att hantera kemikalieo-
lyckor. 

Detta betyder dock inte att behovet av 
att arbeta för att skapa förutsättningar 
för effektiv användning av alla statens 
resurser till sjöss minskat. Tvärtom, det 
kvarstår med oförminskad styrka. Flera 
olika statliga myndigheter är verksamma 
på det maritima området och har resurser 
för	 detta.	 Det	 borde	 finnas	 ett	 stort	 ut-
rymme för mer av samordning och sam-
verkan. Syftet är att få ut mer av satsade 
medel. 

Regeringen har därför tillsatt en sär-
skilt utredare för att föreslå ett mer effek-
tivt	 och	 flexibelt	 utnyttjande	 av	 statens	
samlade maritima resurser. Uppdraget 
omfattar såväl samordning av och sam-
verkan mellan olika civila myndigheter, 
som samarbete mellan civila och militära 
myndigheter. Utredningens resultat ska 
redovisas vid halvårsskiftet nästa år. 
Även	 inom	 området	 havsrätt	 finns	

mycket att göra för att förbättra läget på 
och för Östersjön. 

Havsrättskonventionen ger kuststater 
rätt att inrätta en ”angränsande zon” upp 
till tolv nautiska mil utanför territorial-
vattengränsen. I en sådan zon har kust-
staten utvidgade rättigheter att förebygga 
och bestraffa brott mot tull-, skatte-, im-
migrations- och hälsobestämmelser. 
Om	Sverige,	 i	 likhet	med	de	flesta	av	

våra grannländer, deklarerade en sådan 
angränsande zon, så skulle det ge oss 
ökade möjligheter att övervaka, förebyg-
ga och om nödvändigt ingripa mot brotts-
lig verksamhet på havet. 

Regeringen har tillsatt en utredare för 
att komma med förslag om lagstiftning 
om en sådan zon. 

Mina damer och herrar, självfallet vill 
jag här ta tillfället i akt att säga något om 
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hur jag ser på försvarets och särskilt ma-
rinens utveckling framöver. 

Vi är nu mitt uppe i genomförandet av 
den stora försvarsreform som riksdagen 
beslutade om 2009. Målet är ett använd-
bart och tillgängligt insatsförsvar. Vårt 
försvar ska vara tillgängligt här och nu, 
för insatser hemma, i närområdet och 
längre bort. 

En viktig del av omställningen är åter-
införandet	 av	 ett	 flerbefälssystem,	 med	
specialistofficerare	 som	 tillåts	 vara	 spe-
cialister. 

En annan del är att värnpliktiga ersätts 
med gruppbefäl, soldater och sjömän som 
tjänstgör på frivilliga kontrakt. 

I sina huvuddrag ska omställningen 
vara genomförd till 2014. Omställningen 
av personalsystemet, och inte minst be-
fälskåren, innebär dock stora föränd-
ringar, som kräver vilja och uthållighet i 
genomförandet. 

Omställningen blir naturligtvis större 
inom armén, som intill nyligen hade 
stora värnpliktskullar, än inom marinen 
och	 flygvapnet,	 som	 haft	 större	 andel	
anställda. Men även inom marinen och 
flyget	bör	det	bli	en	befrielse	att	komma	
bort från den produktionslogik som allt-
för länge styrt verksamheten. Tillgäng-
ligheten på marina förband kommer inte 
längre att styras av värnpliktsårets rytm, 
utan kan avpassas till säkerhetspolitiska 
och operativa behov. 

Inriktningen av det svenska militära 
försvaret	 har	 en	 tydlig	 Östersjöprofil.	
Marinen	 inriktas,	 liksom	flyget,	 i	 första	
hand för närområdesuppgifter. Interna-
tionella	 insatser	 sker	 med	 befintliga	 re-
surser. 

Sverige har norra Europas största och 
mest	 kvalificerade	 flygvapen,	 med	 full	
operativ bredd. Vi har beslutat köpa en ny 
radarjaktrobot till Gripen och att öka för-

mågan till markmålsbekämpning. Den 
som analyserat de senaste årens krig för-
står vikten av luftherravälde, spanings- 
och	attackförmåga.	Det	svenska	flygvap-
nets insatser över Libyen har fått mycket 
beröm av Nato och av andra deltagande 
länder. Vi har inte bara visat att vi kan 
lösa uppgiften, utan också att vi kan göra 
detta uthålligt. 

Vad gäller marinen har vi beställt två 
nya ubåtar, vilket säkerställer att vi kom-
mer att ha ett ubåtsvapen i världsklass 
långt in i nästa decennium. Minröjfarty-
gen	har	moderniserats,	amfibiekåren	ska	
förses med markfordon, och Visbykor-
vetterna blir nu – äntligen – stegvis ope-
rativa.	Flottan	och	flyget	utgör	en	tröskel	
mot	fientligt	agerande	mot	oss	eller	våra	
nationella intressen. 

Vi har beslutat om nya materielför-
sörjningsprinciper, där anskaffning av 
beprövad och fungerande materiel från 
hyllan ska stå i första rummet, om inte 
befintlig	materiel	duger	eller	kan	uppgra-
deras. Tyvärr lider vi dock ännu av beslut 
som fattades efter andra principer längre 
tillbaka, där extrema lösningar och sär-
krav lett till oacceptabla förseningar 
och fördyringar. Helikopter 14 (NH 90)
är ett exempel. Här har regeringen visat 
handlingskraft och snabbanskaffat be-
prövade och direkt användbara ameri-
kanska Blackhawkhelikoptrar direkt från 
produktionslinan. Detta löser behovet av 
markoperativa helikoptrar. 

Mina damer och herrar, vårt närom-
rådesfokus ska inte tolkas som att det är 
tillbaka till 1980-talet vad gäller inrikt-
ning och uppgifter. Även om de natur-
geografiska	 förhållanden	 är	 det	 samma	
som då, så är skillnaden mycket stor vad 
gäller geopolitiska förutsättningar, upp-
gifter och operativ inriktning. 

Vi har inte längre en hotfull supermakt 
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på andra sidan havet, som behärskar 
kusten från Lübeck till Viborg. I stället 
kantas Östersjön av länder som är med 
i EU eller Nato. Rysslands tillträde till 
Östersjön är begränsat till enklaven runt 
Kaliningrad, omgiven av två Natoländer, 
eller till Finska Vikens innersta del. Den 
ryska östersjömarinen har krympt så att 
antalet större ytfartyg uppgår till bara 
fem till sex, och antalet operativa ubåtar 
till tre. De har alltså färre ubåtar baserade 
i Östersjön än vi har! 

Även vad gäller vår egen säkerhetspo-
litik har vi en ny inriktning. Försvaret ska 
enskilt och tillsammans med andra, inom 
och utom landet, försvara Sverige och 
främja vår säkerhet. Försvaret ska värna 
våra suveräna rättigheter och nationella 
intressen, inte bara på vårt eget territo-
rium och territorialvatten, utan även på 
internationellt vatten och i internationellt 
luftrum. Detta påverkar vilka förmågor 
vi behöver. 

Sverige bygger säkerhet tillsammans 
med andra, inte minst våra grannar i 
Norden och i EU. Det går inte att se en 
situation där ett hot – civilt eller militärt 
– skulle drabba endast ett land i närområ-
det – och lämna de andra opåverkade. Vi 
har avgivit en solidaritetsförklaring. Och 
skulle hot mot oss återkomma så har vi en 
strävan att möta dem framskjutet, innan 
de når Sverige. 

Om jag får kosta på mig att vara en 
smula kritisk så får jag ibland i möten 
med Försvarsmakten och FMV en känsla 
av att tiden har stått stilla i decennier, 
utom vad avser teknik och militära mode-
begrepp. I den marina bloggvärlden kan 
man ibland möta utrop av typen: ”Äntli-
gen är det högintensiv strid i närområdet 
som gäller igen. Nu ska vi kunna bedriva 
ubåtsjakt i egen skärgård, och ligga vid 
baslinjen och vänta på att slå tillbaka en 

invasionsflotta.”	
Detta är inte vad närområdesperspek-

tivet betyder! Bloggarens inriktning är 
helt passé, nu ska vi kunna göra betydligt 
mer än förr. 

För det första har läget i närområdet 
radikalt förändrats. Det föreligger inget 
invasionshot mot Sverige inom överskåd-
lig tid, och ingen stat i vår omgivning har 
denna kapacitet eller intention. Idag råder 
stabilitet i Östersjöområdet. 

Vi kan dock inte ta säkerheten och sta-
biliteten i vårt närområde för given. Det 
går aldrig att utesluta militära incidenter 
eller kriser i närområdet. På längre sikt 
kan inte heller militära angreppshot ute-
slutas. 

Det för mig till min andra punkt: Skul-
le ett hot uppstå så är förutsättningarna 
helt annorlunda än förr. Försvaret av Sve-
rige ska inte bara föras inom egen gräns. 
Varför	vänta	tills	konflikten	kommer	hit?	
Då är skadan redan skedd. 

Jag tror att vi behöver en sammanhål-
len och koherent operativ idé, ett koncept 
för vilka uppgifter som ska lösas och hur, 
ett koncept som sedan får vara styrande 
för stridskrafternas utformning. Utan 
en	sådan	 idé	finns	 risken	att	 förmågeut-
vecklingen spretar i olika riktningar, att 
utvecklingen går vidare i gamla hjulspår, 
och att det tekniskt möjliga, snarare än 
det operativt nödvändiga, blir styrande. 
Därtill	finns	risken	att	vi	missar	möjlig-
heter och synergier. 
Sådana	koncept	bör	finnas	 för	marin-

stridskrafterna,	 för	 flygstridskrafterna	
och för arméstridskrafterna, men också 
integrerat för de blå stridskrafterna, som 
har en särskild roll vad gäller närområ-
det.	 Självfallet	 bör	 det	 också	 finnas	 en	
sammanhållen operativ idé för försvaret 
som helhet, även om jag här i dag ägnar 
mest uppmärksamhet åt marinen. 
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Under 1960-, 1970- och 1980-talen 
hade vi en operativ idé vad gällde att möta 
hotet från en kustinvasion. Visserligen 
fanns det brister och tvivelaktiga inslag 
i detta koncept, liksom systemobalanser. 
Men ändå så var ”det marina djupförva-
ret” en sammanhållande och någorlunda 
fungerande	 idé.	 Ubåtar	 och	 attackflyg	
skulle framskjutet ta tull på angriparen, 
ytfartygen väntade vid baslinjen för att 
göra	utfall	mot	invasionsflottan,	som	slut-
ligen skulle möta fast och rörligt kustar-
tilleri. De angripare som eventuellt klarat 
sig genom detta gatlopp skulle sedan mö-
tas av armén. 

Inte sällan känns det som denna ope-
rativa idé från 1960-talet, inklusive kon-
ceptet	om	en	lätt	flotta,	ännu	sitter	fast	i	
väggarna. 

Men vi behöver vädra ut det gamla 
tänkandet och skapa ett nytt, som bättre 
svarar mot de möjligheter som läget ger 

och de hot som kan komma. Vår säker-
hetspolitik är förändrad, vår omvärld är 
förändrad - vi är numera omgivna av EU-
och Natoländer - och hoten spänner från 
cyberattacker och terroristangrepp till 
mer traditionella militära hot. 

Ett inslag i ett nytt operativt koncept 
skulle kunna vara en ökad förmåga att 
uthålligt uppträda till sjöss för att skydda 
våra rättigheter och intressen. Ett annat 
inslag skulle kunna vara sjöbaserat luft-
värn med områdesförmåga, som både 
skulle ha förmågan att skydda andra 
fartyg, och förmågan att luftvärnskydda 
geografiska	områden	av	stor	betydelse.	

Så, en sista uppmaning till er, mina da-
mer och herrar: Befria er från det gamla 
tänkandet. Våga tänk nytt. Våga tänk 
stort. Våga dra de operativa konsekven-
serna av det nya geopolitiska läget och 
den nya säkerhetspolitiska inriktningen. 

Det Sydafrikanska fartyget SAS Amatola, ett exempel på ett större fartyg som uthålligt 
kan uppträda till sjöss och som dessutom är bestyckat med områdesluftvärn. Serien om 
fyra fartyg är byggd i Tyskland, två på Blohm+Voss och två på HDW. Bilden är vald 
av redaktionen för TiS.
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Ledamoten i KÖMS & KKrVA
LARS WEDIN

Lars Wedin är pensionerad kommendör, gästforskare vid 
Försvarshögskolan och forskare vid IFAS (Institut Français 
d Ánalyse Stratégique) i Paris samt medlem av den franska mari-
tima tankesmedjan Téthys.

Orientering om studiegruppen Téthys; 
planerat föredrag vid seminarium 2011-09-20
(Orienteringen vid seminariet fick tyvärr utgå på grund av tidsbrist men återges här)

Dagens seminarium har tydligt visat på den maritima arenans vikt. En konsekvens 
är behovet av:
• Studier;
• Analys;
• Nätverksbyggande;
• Undervisning och information.
Här kommer studiegruppen Téthys; European Center for Strategic and Maritime 
Studies in.

Téthys har som verksamhetsmål att ut-
veckla en global, integrerad och strate-
gisk vision av den maritima arenan ge-
nom att stimulera utbyte av tankar och 
analys avseende dess olika aspekter. 
Vidare strävar studiegruppen efter att 
öka förståelsen för havens betydelse för 
politik och strategi samt mer allmänt att 
främja maritimt strategiskt tänkande.

Téthys startade 2008 som en studie-
grupp ingående i ett av franska försvars-
departementets forskningsinstitut. I arbe-
tet deltog företrädare från alla maritima 
områden: varv, sjöfart, miljö, Marinen 
etc. Från 2009 är Téthys självständigt och 

beräknas få status som juridisk person 
våren 2012.

Verksamheten bygger i hög grad på 
nätverksbyggande kring en liten kärn-
trupp. Tvärvetenskaplighet är den grund-
läggande arbetsprincipen, vilket kan il-
lustreras av två axlar:

•	 Verksamhet: internationellt/Europa, 
utbildning/information, rådgivning 
och nätverksbyggande.

•	 Områden: miljö, ekonomi, legala as-
pekter, politik och säkerhet.  

Téthys deltager sedan 2010 i ett projekt 
om sjömakt och strategi tillsammans 
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med Försvarshögskolan och brittiska 
Corbett Centre for Maritime Policy. För-
hoppningen är att detta samarbete skall 
utsträckas till andra länder. Partnerskap 
etableras nu med franska Marinen och 
försvarshögskolan (École de Guerre). En 
annan samarbetspartner är Reims Mana-
gement School. Ett samarbete med Euro-
peiska kommissionen förbereds.

Sammanfattningsvis tror vi, som leder 
Téthys, att gruppen fyller en lucka i den 
maritima forskningsstrukturen genom 
att den behandlar såväl civila som mili-
tära aspekter på den maritima arenan.  Vi 
hoppas att i framtiden kunna samarbeta 
med svenska organisationer där KÖMS, 
med sitt breda maritima medlemskap, 
vore den naturligaste partnern.
Utdrag	ur	Téthys	”officiella”	presenta-

tionspapper samt kontaktuppgifter bifo-
gas på denna och motstående sida.
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Någon som 
går ut frivilligt i 
det här vädret?

Ja.

Vi har 1700 frivilliga sjöräddare som rycker ut i alla väder, dygnet runt, året om. 
Bli medlem så bidrar du till deras ideella arbete med att rädda liv till sjöss – vi får 
nämligen inga bidrag från staten. Som tack för ditt stöd får du hjälp vid t. ex. 
motorstopp eller roderhaveri. Läs mer på 
sjöräddning.se eller ring 077-579 00 90.
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