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Ordförandens förord

”Näst Gud hänger rikets välfärd på dess flotta”
Detta uttalade Gustav II Adolf redan innan han visste att Sverige snart 400 år senare 
skulle vara helt beroende av öppna sjövägar för sin försörjning. Och inte bara för sin 
egen del. Brofjorden i Bohuslän förser stora delar av västra Europa med raffinerade 
petroleumprodukter. Nordens största hamn Göteborg tar in betydande mängder gods 
för destination till våra grannländer som efter omlastning till lastbil går via färjor över 
Östersjön. 

Vi ser hur konfliktmönstret i vår nära omvärld förändras från exponering av enbart 
militär styrka till att inkludera diplomatiska utspel, desinformation och propaganda 
samt, inte minst, ekonomisk påtryckning. Varuförsörjning hindras, energitillförsel 
stängs av. 

Det finns ett återkommande fenomen i många länder mellan de stora väpnade kon-
flikterna. Det är så vanligt förekommande att det har ett namn, ”seablindness”. Man 
glömmer havets och de fria sjötransporternas betydelse för sitt välstånd. I Sverige har 
detta förstärkts av utvecklingen inom handelsflottan, där ett mycket stort antal fartyg 
flaggats om till andra länders fartygsregister. Det har skett av affärsskäl och uppfat-
tats vara en del av en omfattande industriell globalisering. Något vi i Sverige av hävd 
sett välvilligt på, och utan större publikt eller politiskt intresse utanför de innersta 
sjöfartskretsarna. Men resultatet idag är att vi har mycket få fartyg med svensk flagga 
och därmed under svensk lagstiftning med primärt svenska intressen och dispositions-
möjligheter i händelse av spänning eller konflikt i vårt närområde. 

Denna utveckling baseras på faktorer som är närmast omöjliga att reversera. Det gör 
att förmågan till att absorbera störningar i vår försörjning inom varuflödets egna ra-
mar är obefintlig. En störning av hamnen i Nynäshamn en morgon skapar samma dags 
eftermiddag luckor i butikshyllorna i Visby. Sådana störningar uppträder även utan att 
det är lede fi som bankar på dörren. Det kan vara arbetsmarknadskonflikter, fartyg som 
får maskinhaveri, hårt väder, etc. Men det finns då ett förståeligt skäl varför störningen 
inträffar och därför ett förtroende för att när det är löst så återkommer normaliteten. 
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Men i en konflikt med politiska och militära förtecken saknas den rationaliteten. Då 
ligger andra allvarliga konsekvenser mycket nära till hands. Sverige går möjligen inte 
omedelbart under, men det blir en mycket påtaglig påminnelse om att andra länders in-
tressen går före våra egna. Ett av dem därtill med rent provokativt uppvisad nonchalans 
inför den värdegrund vårt land vilar på i sitt umgänge med andra. 

Att inom det stora ömsesidigt beroende och komplicerade nät av samband mellan 
alla de komponenter som sammantaget utgör vår folkförsörjning, förstärka den svens-
ka marinens förmåga till att bidra till stabilitet och säkra sjövägar framstår som en 
mycket ringa premie för det välstånd vi vant oss vid att ta för självklart. För vår egen 
såväl som för våra grannars skull.

Michael Zell
Ordförande Kungl. Örlogsmanasällskapet
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Sveriges sjöfartsberoende – var är skydds-
resurserna?
”Ett enskilt militärt väpnat angrepp direkt mot Sverige är fortsatt osannolikt. Kriser 
eller incidenter, som även inbegriper militära maktmedel kan dock uppstå och på 
längre sikt kan militära angreppshot likväl aldrig uteslutas”.1 Så beskrivs övergri-
pande vårt säkerhetspolitiska läge i den slutrapport ”Starkare försvar för en osä-
ker tid” som Försvarsberedningen våren 2014 överlämnade till försvarsministern, 
statsrådet Karin Enström. Det finns nu en dimension i rapporten som tidigare har 
saknats. För första gången sedan försvarsbeslutet 1972 nämns åter behovet av sjö-
fartsskydd. Den här artikeln syftar till att beskriva bakgrunden till vårt nuvarande 
marina läge, redovisa vår sårbarhet för störningar i våra sjötransporter och redo-
visa något av vad som måste göras åt våra akuta problem.

Ledamoten
BO RASK

Kommendör Bo Rask är sedan november 2008 Kungl. Örlogs-
mannasällskapets sekreterare. 

Klassisk marin uppgift – 
historisk tillbakablick
Marinens raison d’être från flottans grun-
dande 1522 fram till 1972 var att i krig 
hålla sjölederna till och från Sverige 
öppna och skydda sjöfarten kusten runt. 
Det är en lika tidlös som klassisk uppgift. 
En uppgift som måste kunna hanteras av 
alla sjöfartsberoende nationer. Uppgiften 
benämns sjöfartsskydd.1

Uppgiften sjöfartsskydd är sprungen 
ur kustnationernas behov att skydda sina 

1. Försvarsberedningens rapport DS 2014:20 
sidan 19. 

sjötransporter mot piratattacker, mot stöl-
der av dyrbara laster, mot övertagande av 
fartygen som verktyg för terrorattacker 
och under krig mot sänkningar av eller 
skador på fartygen i ett sjöfartskrig under 
en s.k. handelsblockad. 

Handelsfartygen är oöverträffade för 
att frakta stora volymer last på ett kost-
nadseffektivt och miljövänligt sätt. Sjö-
farten bidrar därför på ett avgörande sätt 
till utvecklingen av världsekonomin ge-
nom att transportera råvaror, insatsvaror 
och färdiga produkter mellan råvaruleve-
rantörer, producenter och konsumenter. 

Men handelsfartygen är sårbara såväl 
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från piratattacker som från vapeninsatser 
med olika typer av militära stridsmedel. 
Det kan vara artilleribeskjutning, sjö-
minor, anfall från flyg eller bekämpning 
med torpeder. Fartygen representerar 
stora ekonomiska värden och har stor 
strategisk betydelse vilket gör dem till 
naturliga målval såväl för pirater som 
för motståndare i en väpnad konflikt. Pi-
raterna syftar till att pressa ägaren eller 
ägaren till lasten på så höga ekonomiska 
belopp som möjligt eller helt enkelt ge-
nom att stjäla fartyg och last. Motstånda-
ren vid en väpnad konflikt vill utnyttja 
störningar och avbrott i sjötrafiken för 
att tvinga en nation till underkastelse (få 
dem att ge upp motståndet) eller för att 
påtvinga nationen sin vilja t.ex. som en 
följd av en akut livsmedelsbrist.

Sjöfartsskydd dvs. förmågan att med 
militära medel skydda sjöfarten ansågs 
vara en viktig svensk marin uppgift ända 
fram till Försvarsbeslutet 1972. Men un-
der förarbetet till försvarsbeslutet skrevs 
betänkande nr 17/1972 med följande text 
”Frågan om export- och importsjöfart i 
ett avspärrningsläge bör enligt utred-
ningens mening lösas med andra medel 
än militära. Kapaciteten för skydd av så-
dan sjöfart kan därför starkt minska eller 
t. o. m. utgå. Kustsjöfart och transporter 
till och från Gotland måste emellertid 
kunna skyddas”.2 

Det är anmärkningsvärt att först utred-
ningen och sedan regering och riksdag 
inte tycktes vara medveten om eller vilja 
förstå att export- och importsjöfart alltid 
även är en del av vår kustsjöfart. Det är 
lika egendomligt att rederinäringens re-
presentanter och övriga remissinstanser 
inte protesterade högljutt mot det ologis-
ka i skrivningen. Sjöfarten, som utred-

2. Försvarsutskottet betänkande FöU17/1972.

ningen uppenbarligen insåg var viktig, 
måste kunna angöra hamnar och därför 
också skyddas hela vägen från det fria 
havet över vårt territorialhav och inre 
vatten till eller från någon svensk hamn.  
Detta obegripliga beslut – att resurser för 
skydd av sjöfarten kan utgå - ledde till att 
svensk ubåtsjaktkapacitet nära nog helt 
utgick ur organisationen.  Det är också 
mot den bakgrunden lätt att förstå att 
en potentiell angripare insåg värdet av 
och möjligheten att kunna operera med 
ubåtar på svenskt sjöterritorium.  Han 
förstod också vikten av att under freds-
tid öva sina besättningar att genomföra 
sådana krigsförberedande operationer, 
vilket vi fick så smärtsamt fick uppleva 
främst under 1980-talet.

Skyddet av vår sjöfart, som under det 
andra världskriget genomfördes huvud-
sakligen som konvojverksamhet kusten 
runt var mycket resurskrävande. Som 
exempel så utnyttjade flottan under an-
dra världskriget som mest 60 örlogsfar-
tyg för eskorttjänst.3 Även minröjnings-
resurser behövdes för att skapa ett bra 
sjöfartsskydd. Under andra världskriget 
oskadliggjordes 4000 minor och i efter-
krigsminsvepningen 1000 minor. Ge-
nomsnittsträffsannolikheten i mineringar 
beräknades då till 2,5 %, dvs. minsvep-
ningen hade räddat ca 125 fartyg. Då 
hade flottan 46 minsvepare.4

Vid sjösättningen av jagaren Visby i 
oktober 1942, fällde försvarsminister Per 
Edvin Sköld följande ord: ”Knappast nå-
gon del av vårt försvar ha vi hittills under 
detta krig haft ett så påtagligt behov av 
som flottan. Den frågan bör aldrig mera 
få ställas: Behöver vi en flotta? Så länge 
Sverige behöver ett försvar behöver det 

3. Stig H:son-Ericson. Kuling längs kusten.
4. Ibid.
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också en flotta”.5
Några år senare vid ett tal vid Flottans 

reservofficersförbunds tioårsjubileum i 
mars 1945, sa försvarsministern ”Om ar-
mén och flyget tror man att de bidragit till 
att Sverige har hållit sig utanför kriget. 
Om flottan vet man, att vi icke har kunnat 
föra den neutralitetspolitik vi gjort utan 
bistånd av vår flotta”.6 Örlogsfartygen 
sysselsattes under krigsåren i olika typer 
av uppdrag och tillryggalagde en gång-
distans (min kursivering) motsvarande 
155 varv runt jorden vid ekvatorn.7

Trots dessa starka uttalanden och en 
ständigt ökande sårbarhet i det industria-
liserade samhället, togs försvarsbeslutet 
1972 i riksdagen med följd att ubåtsjakt-
förmågan så tydligt prioriterades ned. 

Förutom nedprioriteringen av ubåts-
jaktresurserna angavs i 1972 års för-
svarsbeslut att försvarets operativa styr-
ka kunde nedgå något med hänvisning 
till den utrikespolitiska utvecklingen 
(vissa tendenser fanns till avspänning). 
Vidare ansågs det att Sverige borde ha 
ett balanserat djupförsvar med kraftsam-
ling till gränser och kuster.8 Uthållighet 
ansågs vara viktigare än initialstyrka. 
Fjärrstridsprogrammen nedprioriterades 
till förmån för en stor organisation med 
fler markstridsförband men med uttunnat 
materielinnehåll. 

Sannolikt hade våra hemliga diskus-
sioner med NATO9 betydelse när beslu-
tet togs om att reducera sjöfartsskydds-
resurserna både inför försvarsbeslutet 

5. Bertil Lagvall. Flottans Neutralitetsvakt 
1939-1945.
6. Stig H:son-Ericson. Knopar på logglinan.
7. Bertil Lagvall. Flottans neutralitetsvakt 
1939-1945.
8. Cars, Skoglund & Zetterberg. Svensk för-
svarspolitik under efterkrigstiden.
9. Mikael Holmström. Den dolda alliansen.

1958, men även i perioden fram till 1972. 
Skrivningen om uthållighet 1972 styr-
ker detta antagande. Underförstått att 
sjöfartsskyddet i Västerhavet, det sköter 
NATO åt oss om Sverige fokuserar på 
verksamheten i Östersjön.

Försvarsbeslutet 1972 innebar att de 
marina förbanden uteslutande organi-
serades för att med olika former av an-
falls- och mineringsföretag samt kustför-
svar förhindra en angripares trupp- och 
materiellastade fartyg att nå svensk kust. 
Relativt starka sjö- och kustartilleri-
stridskrafter skapades för denna uppgift. 
Men det uttrycktes även i försvarsbeslu-
tet 1972 ”att kustsjöfarten och förbindel-
serna till Gotland ska kunna skyddas och 
viss ubåtsjaktförmåga vidmakthållas”.10 
Satsningen på försvar mot kustinvasion 
var emellertid ensidig och medförde att 
resurser för sjöfartsskydd nedprioritera-
des. Det resulterade i en obalanserad ma-
rin. Trots den uttalade politiska doktri-
nen om ”alliansfrihet i fred syftande till 
neutralitet i krig” saknades i realiteten de 
resurser som skulle kunna hålla oss neu-
trala. Det är sett i backspegeln en märklig 
säkerhetspolitisk konstruktion.

Under de senaste delarna av det kalla 
kriget rådde en relativt hög risk för kust-
invasion från Warszawapakten. Marinens 
tydliga uppgift var att förhindra att havet 
utnyttjades för transporter av anfalls-
trupp och materiel. Det blev också den 
allmänna synen i landet på vilka uppgif-
ter marinen kunde utföra. Det synes som 
bilden av att ”knäcka den röda angripar-
pilen” har naglats fast hos politiker och 
hos allmänheten. Marinen lyckades inte 
övertyga försvars- och statsledningen för 
behovet av sjöfartsskydd.  

När hotet för kustinvasion minskade 

10. Regeringen prop. 1972:15.
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genom Sovjetunionens kollaps togs detta 
snabbt till intäkt för att kraftigt reducera 
försvarsanslaget. Det medförde en dra-
matisk minskning av marinen och hela 
försvarets styrka. Några idéer om att 
återskapa sjöfartsskyddet lades inte fram 
i diskussionerna.

Idag, efter flera försvarsbeslut och 
ständigt återkommande reduceringar av 
den marina förmågan, är det resterna av 
ett reducerat kustinvasionsförsvar (sju yt-
stridsfartyg, fem minröjningsfartyg, fyra 
ubåtar och en amfibiebataljon) som nu 
har att upprätthålla det marina försvaret 
runt hela vår 2700 kilometer långa kust. 
Resurserna för sjöfartsskydd i egentlig 
mening är ytterst begränsade. De nöd-
vändiga resurserna har effektivt nära nog 
helt avvecklats under de gångna 43 åren 
sedan försvarsbeslutet 1972. Men nu dy-
ker uppgiften upp igen i Försvarsbered-
ningens rapport ”Starkare försvar för en 
osäker tid”. Men innebär detta att vi nu 
skall återta förmågan och hur planerar 
politikerna för att få råd till detta? Vi får 
hoppas att frågan idag inte kommer att 
behandlas lika oprofessionellt som i arbe-
tet inför 1972 års försvarsbeslut.

Vårt sjöfartsberoende
Sedan 1972 års försvarsbeslut har nä-
ringslivet genomgått en omfattande för-
ändring. I dag bygger vår industri, handel 
och offentliga sektor på ett ständigt och 
ostört varuflöde. Logistiksystemen utgår 
från principen ”just in time”, där den tra-
ditionella lagerhållningen nu är förlagd 
till transportsektorn. Den här förändring-
en har varit helt nödvändig för att bevara 
näringslivets konkurrenskraft eftersom 
lager binder kapital. Men det har samti-
digt medfört ett ökat beroende av säkra 
sjöförbindelser. 

För Sverige som idag inte är självför-

sörjande avseende livsmedel och läkeme-
del11, har sjötransporterna en avgörande 
betydelse för folkets överlevnad - folkför-
sörjningen. För vår tillverkningsindustri 
är sjötransporterna viktiga för tillförseln 
av rå- och insatsvaror (delkomponenter) 
samt för export av våra färdiga produk-
ter till konsumenterna jorden runt. Vi 
importerar årligen merparten av vår kon-
sumtion. Sjötransporterna har därmed en 
mycket stor betydelse för en positiv ut-
veckling av vårt lands ekonomi. 

Mer än 90 % av alla varor som trans-
porteras till och från vårt land, trans-
porteras på fartyg, som i allt väsentligt 
ägs och kontrolleras av utländska redare 
och stater. Vid en allvarlig kris t.ex. vid 
ett väpnat angrepp i vårt närområde mås-
te vi räkna med att våra sjöförbindelser 
kan bli utsatta för allvarliga störningar. 
Sådana störningar ger redan inom några 
dagar allvarliga konsekvenser för nä-
ringslivet och folkförsörjningen. Säkra 
sjötransporter till och från vårt land är 
avgörande för att vårt samhälle skall 
fungera. Vi måste därför snabbt skapa 
resurser, som kan skydda våra sjötran-
sporter.

Våra hamnar med deras in- och ut-
loppsleder kan lätt mineras eller på andra 
sätt störas med ubåtar. Vi har idag uppen-
barligen helt otillräckliga resurser för att 
hindra främmande ubåtar att operera på 
vårt sjöterritorium. Det framgick tydligt 
under den konstaterade kränkningen hös-
ten 2014. Vid en eventuell säkerhetspoli-
tisk kris eller i krig är våra resurser för få 
för att ens i godtagbar grad skydda fartyg 
på svenskt sjöterritorium. 

De marina resurserna räcker idag en-
dast för att hålla ett begränsat kustavsnitt 
11. Jordbruksaktuellt 2013-12-01. Sjunkande 
självförsörjningsgrad hot mot beredskap vid 
krisläge.
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av vår långa kust rimligt säkert för sjö-
trafik.  Med nuvarande inriktning för för-
svaret, som verkar innebära att i stort sett 
all förnyelse av de marina fartygssyste-
men avbryts – ubåtssystemet undantaget 
- skapar vi snabbt i en situation, där inte 
ens någon av våra viktigaste hamnar kan 
hållas säker för sjöfart.  Det är då troligt 
att alla fartyg, som seglar under utländsk 
flagg eller har utländska ägare, snabbt 
lämnar oss för andra marknader. Sjötran-
sportnäringen verkar nämligen helt efter 
strikt kommersiella villkor och har inget 
ansvar för att hålla igång transportflöde-
na vid en kris eller i krig. 

Kriser eller krig höjer riskerna och 
därmed försäkringspremierna för att 
genomföra transporter till områden i an-
slutning till kris- eller krig. Det gör att 
vårt lands behov av sjötransporter blir 
behandlat efter redarnas godtycke. Är 
risken för hög för att förlora sina fartyg 
kommer redarna inte att låta befrakta 
dem för transporter till svenska hamnar. 
Accepterar de riskerna, kommer kostna-
den för transporten att öka markant.

Utvecklingen av den svenska handels-
flottan för havsgående godstransporter är 
negativ. Resurserna minskar snabbt. Vi 
kan därför bli utsatta för en mycket all-

varlig försörjningskris.
Följden av kriser eller krig är alltid 

störda transportflöden till sjöss med ovan 
nämnda konsekvenser för vårt land som 
följd. Var störningarna uppstår – långt 
bort från svensk kust eller i svenska vat-
ten – har ingen betydelse. Det är stör-
ningarna i sig som orsakar de allvarliga 
konsekvenserna. 

Det leder till att ingen nation idag en-
sam klarar att sköta sitt sjöfartsskydd. 
Därtill är avstånden och havsytorna för 
stora och resurserna för få. Samarbeten 
kring öppna sjövägar är därför en ab-
solut nödvändighet och Sverige har ett 
antal gånger under 2000-talet bidragit 
till att hålla sjövägarna öppna och skyd-
dade mot piratattacker genom bl.a. att 
delta med fartyg och stabspersonal i EU 
Operation Atalanta.12 Det här är mycket 
positivt, men några konkreta planer, än 
mindre tillräckliga resurser för att han-
tera problemen vid kriser eller krig i vårt 
absoluta närområde finns inte.

Ett avbrott i sjötrafiken innebär alltså 

12. Forces of Operation Atalanta deter, prevent 
and repress acts of piracy and armed robbery 
of the Somali coast.deter, prevent and repress 
acts of piracy and armed robbery off the Somali 
coast.

Göteborgs hamn - ett nav för svensk export och import. Foto: Göteborgs hamn.
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att stora delar av tillverkningsindustrin 
stoppar, personal permitteras och ar-
betslösheten skjuter i höjden. I daglig-
varuhandeln kommer hyllorna att vara 
tomma inom några dagar. Det kommer 
att bli en skriande brist på livs- och läke-
medel. Detta är en helt oacceptabel och 
skrämmande situation. Att vår sårbarhet 
är så tydlig borde leda till eftertanke och 
åtgärder.

Syftet med den konstaterade ubåts-
kränkningen hösten 2014 är okänt. Ris-
ken är betydande för att kränkningen 
ingår i förberedelserna för ett militärt an-
grepp på vårt land. Ubåtskränkningarna 
kan utgöra en del i en mer långsiktig kon-
frontation syftande till att vi som nation 
inte kan svara på det klassiska militära 
sättet – att besegra fienden. Vi vet att de 
kränker oss, men vi kan inte göra något åt 
det. Vi saknar nämligen återigen ubåts-
jaktresurser för att fullgöra den första av 
våra folkrättsliga skyldigheter – att hävda 
vårt sjöterritorium.

Omsatt till ett sjötransportperspektiv 
skulle ett fåtal välplacerade minor i några 
av våra viktigaste sjöfartsleder och ham-
nar eller bekämpning med ubåtstorpeder 
kunna sänka eller skada några handels-
fartyg. Det kan till och med räcka med 
ett uttalat hot om minor i några leder för 
att stoppa sjötrafiken. Sanningshalten i 
ett sådant hot måste givetvis undersökas 
innan sjötrafiken kan börja släppas fram 
igen. Räcker våra resurser till för att hitta 
och oskadliggöra ubåtarna eller minorna 
innan stoppet i sjötransporterna leder till 
allvarliga konsekvenser? En tydlig kon-
sekvens av störningar i sjötransporterna 
kan på några dygn vara en akut livsmed-
elskris. Med tomma livsmedelsbutiker, 
hur länge kan då folkviljan att försvara 
landet upprätthållas mot något man inte 
ens kan se eller röra vid? 

Den brittiske generalen Sir Rubert 
Smith har i sin bok ”The Utility of Force” 
om de moderna konflikternas natur, skri-
vit att framtidens krig utkämpas bland 
folket. Då territorium blir mindre viktigt 
och det strategiska målet är folkets stöd, 
så kommer kriget att föras bland folket. 
Det handlar för politikerna om att vin-
na folkets stöd för att ta upp en väpnad 
strid.13 

Sjöfartskriget faller på ett naturligt 
sätt in i denna kamp om folkets vilja.  En 
svältande befolkning som en konsekvens 
av att vi inte har marina resurser för att 
sänka en ubåt eller röja några sjöminor, 
skapar inte den försvarsvilja som behövs 
i en kris- eller krigssituation.

Den marina dimensionen av försva-
ret har under många år negligerats som 
en följd av bristande förståelse i stats-
ledningen. Insikten om att marina re-
surser erfordras både för skydd av våra 
sjötransporter för folkförsörjningen, för 
industriproduktionen och för att bevaka 
våra intressen till sjöss samt för att kunna 
möta en eventuell angripare till sjöss i 
anfallsföretag saknas eller har inte upp-
märksammats i en strategisk kontext.

Nya uppgifter – resurser?
I försvarsberedningens rapport från 2014 
Försvaret av Sverige ”Starkare försvar 
för en osäker tid” nämns för första gång-
en sedan 1972 behovet av sjöfartsskydd.  
”Marinstridskrafterna ska ha förmåga 
att kontrollera och förneka annan aktör 
kontroll över sjöleder och att upprätthål-
la den territoriella integriteten. Marin-
stridskrafterna ska därutöver kunna ge-
nomföra sjöfartsskydd och ...”.14 Dessa 

13. General Sir Rupert Smith. The Utility of 
Force.
14. Försvarsberedningens rapport DS 2014:20 
sidan 58.
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skrivningar är tecken på ett angeläget 
uppvaknande.

Risken för att svenskt sjöterritorium 
och angränsande hav kommer att beröras 
av krigshandlingar måste anses vara hög 
vid en kris eller vid krig mellan NATO 
och Ryssland. Genom de baltiska stater-
nas NATO medlemskap och den ryska 
gasledningen till Tyskland, har dessutom 
Östersjöns strategiska betydelse ökat. 
Vi ser detta redan nu med ett ökat antal 
incidenter till sjöss och i luften i Öster-
sjöområdet. Krigshandlingar runt våra 
kuster kommer att givetvis att störa eller 
helt förhindra våra sjötransporter med 
tidigare nämnda allvarliga konsekvenser 
som följd.

Skrivningarna i försvarsberedningens 
rapport att ”ett enskilt militärt väpnat an-
grepp direkt mot Sverige är fortsatt osan-
nolikt och kriser eller incidenter, som 
även inbegriper militära maktmedel kan 
dock uppstå och på längre sikt kan mili-
tära angreppshot likväl aldrig uteslutas” 
Vad utredningen menar med ”på längre 
sikt” är oklart. Men längre sikt än 3-5  
års kan det omöjligen avse. Eftersom det 
tar 10-15 år att anskaffa och utbilda nya 
krigsförband, är det svårt att förstå me-
ningen med beredningens skrivning. Det 
är dock klart att om vi överhuvudtaget 
skall ha någon minröjnings- och ubåts-
jaktkapacitet kvar om tio år så måste be-
slut om anskaffning fattas i närtid.

Enheter ur Marinen och Flygvapnet under en övning i sjöfartsskydd hösten 2014.
Foto: Försvarsmakten, Instagram, fotograf; Didrik Book.
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Hur tänker sig försvarspolitikerna att 
framtida kriser eller incidenter som inbe-
griper militära maktmedel mot våra sjö-
transporter skall mötas? Det är ju allde-
les uppenbart att ett sådana hot kommer 
att få ytterst allvarliga konsekvenser för 
folkförsörjningen och nationens uthål-
lighet. Eventuella tankar om att återgå 
till lagerhållning enligt den modell som 
tillämpades på 1950- och 60-talet är helt 
orealistiska. Det är också orealistiskt att 
utgå från att andra nationer skall lösa pro-
blemet med sjöfartsskydd i vår kustzon 
och i våra angränsande hav. 

Vår tidigare säkerhetspolitiska doktrin 
– alliansfrihet i fred syftande till neutra-
litet i krig – är idag ersatt av solidaritets-
förklaringen och ett nära samarbete med 
NATO. Men vi är inte NATO medlemmar 
och vi har därför knappast någon anled-
ning att räkna med att danska, norska 
eller övriga nordeuropeiska NATO med-
lemmar vare sig vill eller kan ta på sig 
uppgiften att skydda svensk sjöfart i kris 
eller krig. Det är ett rent önsketänkande. 
Det klargjordes tydligt av Natos gene-
ralsekreterare Anders Fogh Rasmussen 
i samband med Folk och Försvars Riks-
konferens i Sälen i januari 2014.

Statsmakterna har sannolikt grovt un-
derskattat vårt sjöfartsberoende. Samhäl-
lets sårbarhet vid angrepp mot vår han-
delssjöfart är nu så hög att situationen 
rimligen borde leda fram till tydliga åt-
gärder i vår försvarsplanering. Det duger 
inte att återigen kringgå frågan med hjälp 
av förhoppningar om att andra odefinier-
bara medel, organisationer eller resurser 
skall lösa frågan. Sannolikt är frågan ett 
tydligt argument varför Sverige bör söka 
medlemskap i NATO.

Jag bedömer att kunskaperna såväl i 
regering som i riksdagen om det moderna 
samhällets stora sårbarhet vid störningar 

i transportflödena har stora brister. Det 
samma gäller kunskaperna om behoven 
av marina resurser för att skydda trans-
portflödena. Det synes dessutom råda en 
politisk övertro på att marknadskrafterna 
löser problemen om de uppstår. Det är 
min uppfattning att det måste till rejäla 
statliga resurser, förberedelser, planer 
och tydliga åtgärder för att säkerställa 
landets behov av sjötransporter (gärna 
genom en svensk handelsflotta) och re-
surser för att skydda sjötransporter vid 
kriser och krig. Maritim säkerhet är vitalt 
för Sverige.

Nödvändiga åtgärder
Samhället är som angivits ovan mycket 
sårbart för avbrott i sjötransporterna. 
Denna sårbarhet måste sättas in i en stör-
re strategisk kontext då det inte enbart 
är en fråga för försvarsdepartementet. 
Regeringen bör tydliggöra att fria han-
delsflöden i våra sjöförbindelser är en 
strategisk fråga av rang. Utnyttja detta 
för att skapa en bred diskussion om och 
formulerandet av en departementsöver-
skridande långsiktig maritim strategi för 
att förbättra vårt utsatta läge.

Tydligt redovisa vårt lands stora sjö-
transportberoende. Klarlägga vilka som 
är de mest kritiska sjötransporterna. Vad 
är konsekvenserna för samhället och in-
dustrin om dessa sjötransporter inte kan 
genomföras? Kan sjötransporterna ersät-
tas av andra transportslag? Analysera 
vilka tidsförhållanden som råder innan 
allvarliga störningar i samhällsfunktio-
nerna inträder och vår ekonomi påver-
kas?

Samhällets sårbarhet avseende stör-
ningar i sjötransporterna måste minskas 
bl.a. genom att resurser för sjöfartsskydd 
återskapas. Ett minimum är att påbörja 
anskaffning av marina resurser så att det 
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finns tillräckligt antal marina förband för 
att samtidigt kunna ge sjöfarten ett rim-
ligt skydd både i Östersjön och i havsom-
rådena väster om Sverige. 

Klarlägga vad svenskflaggat tonnage 
innebär för regeringens handlingsfrihet 
i händelse av allvarliga störningar i sjö-
transporterna? Vilka påtryckningsmedel 
på redarna kan användas för att tillgo-
doses landets behov av sjötransporter? 
Klarlägga hur sårbart Gotland är för stör-
ningar i sjöfarten och öppet redovisa att 
några ubåtsjaktresurser för att skydda 
sjötransporterna till ön inte längre exis-
terar.

Regeringen bör ta fram en sjöfarts-
strategi som skapar långsiktiga förutsätt-
ningar för sjöfartsnäringen i vårt land. 
Näringen borde få arbeta efter samma 
villkor som exempelvis i Norge, Danmark 
och övriga stora sjöfartsnationer. Ett rim-
ligt mål bör vara att bryta den dramatiska 
trenden med utflaggningen av svenskägt 
tonnage. Tillgången på svenskflaggade 
fartyg är nämligen av vital nationell bety-
delse. Den minskar risken för att vår livs-

viktiga import och export i en kris- eller 
krigssituation blir helt avskuren.  

Analysera sannolikheten av att landet 
i en konflikt mellan NATO och Ryssland 
kan hamna i ett avspärrningsläge och vad 
detta innebär för möjligheterna att bedri-
va sjöfart på svenska hamnar. Klarlägga 
om NATO skyddar svensk sjöfart.

Analysera om småskaliga sjöfartsstö-
rande åtgärder eller uttalade hot från en 
presumtiv angripare kan användas som 
en effektiv psykologisk angrepps- eller 
betvingelsemetod (tvinga oss att ge upp) 
mot vårt land.

Snarast ge direktiv till försvarsbe-
redningen att komplettera slutrapporten 
”Starkare försvar för en osäker tid” från 
våren 2014 med en analys av vårt sjöfarts-
beroende.

Utreda frågan om det är lämpligt att 
återstarta en fartygsuttagningskommis-
sion (FUK) för att snabbt skapa volym 
till marinens krigsorganisation. 

Snarast implementera förslagen i ut-
redningen SOU 2012:48 Maritim samver-
kan.
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KUNGL.
ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPEt

Kungl. Örlogsmannasällskapet är en av Sveriges tio kungliga akademier. Det är 
Sveriges äldsta och sannolikt även världens äldsta militärvetenskapliga samfund. 
Kungl. Örlogsmannasällskapets instiftades i Stockholm den 15 november 1771.

Akademien verkar för utveckling av de vetenskaper som har betydelse för fri-
het, fred och säkerhet samt Sveriges förmåga att hävda sin rätt när dess intressen är 
hotade. Vi ska vara opinionsbildare, driva debatt samt för framtiden dokumentera 
utvecklingen inom akademiens kompetensområden. Vi har drygt 370 såväl svenska 
som utländska ledamöter. Vårt syfte angivet i stadgarnas § 1 är ”att följa och ak-
tivt verka för utvecklingen av sjökrigsvetenskapen och sjöväsendet i allmänhet och 
därigenom befrämja fäderneslandets nytta”. 

Kungl. Örlogsmannasällskapet håller sammanträden 7-8 gånger per år där olika 
aspekter på sjökrigsvetenskap och den maritima verksamheten belyses, men akade-
mien har även hög beredskap för att belysa aktualiteter. Under det senaste året har 
vi anordnat seminarier om den säkerhetspolitiska situationen på Krim och i Östra 
Ukraina, undervattenskränkningen hösten 2014 och försvarsöverenskommelsen 
våren 2015. Akademien har även genomfört försvarsindustriella studiebesök och 
tagit del av det intressanta spelet före, under och efter det svenska återtagandet av 
inhemsk ubåtskompetens. Kungl. Örlogsmannasällskapet samarbetar med flera an-
dra intressenter inom sitt intresseområde, inte minst internationellt. Våra utländska 
ledamöter deltar ofta med intressanta inblickar i liknande förhållanden på andra 
håll i världen. 

Verksamheten bedrivs också i Karlskrona främst genom vårt bibliotek med ca 
7000 titlar och ca 15 000 band. Böckerna kompletteras med stort antal kartor och 
sjökort samt ett bildarkiv i Stockholm med över 100 000 fotografier och bilder på 
fartyg, personer och annan maritim verksamhet.

Kungl. Örlogsmannasällskapet ger sedan 1835 ut ”Tidskrift i Sjöväsendet”, varav 
detta är ett särtryck, med normalt fem nummer per år. En ledstjärna för tidskriften, 
liksom för debatten i övrigt, är att engagera de yngre ledamöterna och gästskriben-
terna. I linje med syftet för Kungl. Örlogsmannasällskapets tillkomst och för att ge 
de yngre officerarna i marinen en plattform för utveckling av såväl sig själva som 
yrket och tjänsten.”





MED FÖRSTÅND OCH STYRKA
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