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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

I dagens samhälle så är gränsdragningen mellan fred och krig inte lika tydlig som tidigare. Ett 

försvar mot dagens hotbild riktat mot en enskild stat kan inte bara mötas av en militär 

försvarsmakt, det krävs en bredare säkerhetsstrategi som även inkluderar civila myndigheter. 

Med detta följer militära och civila myndigheter som får liknande och överlappande uppgifter 

vilket kräver en samverkan i större utsträckning än tidigare.  

Försvarsmakten i allmänhet och flottan i synnerhet har under lång tid inte bara bidragit till 

den maritima säkerheten längs Sveriges kust utan även med stöd till den statliga sjöfarten. 

Under det senaste århundradet har det skett i flertalet olika former men det har alltid funnits 

någon typ av samverkan. Exempelvis så bemannade flottans personal tidigare bland annat 

sjöfartsverkets isbrytare och sjömätare, vilket gav en god synergieffekt då personalen från 

flottans fartyg, vilka var infrusna på vintern, då istället kunde tjänstgöra på isbrytare. 

Idag sker dock inget personellt utbyte mellan de statliga sjöverkande myndigheterna utan 

varje myndighet har sina egna fartyg och sin egen personal, denna struktur har dock visat sig 

vara ineffektiv då visst arbete sker parallellt och med en begränsad samverkan1. Även 

logistiken sker till stor del på skilda håll, då flertalet av myndigheterna har egna baser och 

infrastrukturer längs Sveriges kust, vilket kan ses som ineffektivt sett till organisationernas 

storlekar och ekonomiska förutsättningar. 

Idag så belastas flera av de statliga sjöverkande myndigheterna av ekonomiska problem som 

påverkar verksamheten. Riksrevisionen granskar kontinuerligt Försvarsmakten och har 

konstaterat att de ekonomiska förutsättningarna för att bedriva en effektiv verksamhet inte 

finns.2 Även Kustbevakningen, som nyligen köpte in nya fartyg, har ett så stort ekonomiskt 

underskott att personal kan varslas redan under 2014.3 

Då den statliga sjöfartens nuvarande struktur har behov att ses över så tillsattes den så kallade 

maritimutredningen4 som hade till uppgift att kartlägga de svenska sjöfartsmyndigheternas 

uppgifter, roller och samarbeten. Arbetet resulterade i SOU Maritim Samverkan5 där ett antal 

slutsatser är dragna med grund i dagens organisation. 

I utredningen Maritim Samverkan ges förslag på hur en framtida samverkan eller 

samorganisation av myndigheterna skulle kunna se ut, dock så är mycket av dessa förslag 

                                                      
1 SOU 2012:48 Maritim Samverkan Stockholm: Försvarsdepartementet, Maritimutredningen. Sid 69-70 
2 RIR 2014:7 Ekonomiska förutsättningar för en fortsatt omställning av försvaret. Riksrevisionen. Stockholm: 
2014. Sid 104 
3 Sveriges radio. Inga pengar till Kustbevakningen – nu väntar varsel. 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=105&artikel=5832291 (Hämtat 2014-05-05) 
4 Kommittédirektiv 2011:43 Utökad samverkan och samordning av Sveriges maritima resurser. Stockholm: 
Försvarsdepartementet 
5 SOU 2012:48 Maritim Samverkan Stockholm: Försvarsdepartementet, Maritimutredningen. 
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öppna för tolkning. Det som dock saknas i utredningen är en bild av hur försvaret av kusten är 

uppbyggt och hur det skulle kunna se ut för att fungera effektivt. 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur väl utformad dagens organisering av den statliga 

sjöfarten är om det skulle inträffa en kris eller ett krig. Syftet är även att visa på vilken roll 

Försvarsmakten har idag i den statliga sjöfarten och vilken roll organisationen kan få i 

framtiden. Detta med ett perspektiv som utgår ifrån begreppet maritim säkerhet som 

innefattar allt från sjölägesbild till verkansinsatser. 

Det finns mycket att vinna på en samorganisation av personal, materiel och logistik för alla 

inblandande myndigheter då det skulle ge en effektivare verksamhet och betydande 

ekonomiska vinster.6 En sådan lösning skulle lösa många av de problem som idag existerar. 

1.2 Problemformulering 

Problemet är att det idag inte går att få en bild av hur väl utformad dagens organisering av 

den statliga sjöfarten vid ett inträffande av en kris eller ett krig. Detta skapar flera delproblem 

som innefattar struktur av och samverkan mellan inblandade organisationer. 

I dagens organisation av statliga sjöverkande myndigheter så sker en väldigt begränsad 

samverkan och samordning av resurser. Visst arbete sker parallellt samtidigt som varje 

organisation har sin egen personalstruktur, sina egna fartyg, egna utbildningssystem och egen 

logistikförsörjning. Detta kan ses som ineffektivt då flera av myndigheterna har samma 

uppgifter och genomför samma utbildningar, samtidigt som de hämmas av en begränsad 

ekonomi som påverkar verksamheten negativt. Detta får konsekvenser för tredje part som är 

beroende av att dessa tjänster fungerar.  

I den statliga offentliga utredningen Maritim samverkan7 undersöks hur dagens organisering 

av den statliga sjöfarten ser ut och slutsatser dras om dess effektivitet. Det läggs fram förslag 

om hur sjöförsvaret skulle kunna organiseras med det är ingen djup analys och inte uppbyggt 

av någon vetenskaplig grund. 

Tidigare undersökning har gjorts som avhandlar maritim säkerhet kopplat till samverkan 

mellan Försvarsmakten och den civila myndigheten Kustbevakningen.8 Där visas att det idag 

inte finns en övergripande strategi för maritim säkerhet i Sverige och att ett närmare 

samarbete mellan Kustbevakningen och Flottan skulle kunna ge goda synergieffekter då de 

båda myndigheterna har överlappande uppgifter.9 Det som inte undersöks är hur samverkan 

ser ut med sjöverkande myndigheter utöver Kustbevakningen och hur en sådan samverkan 

skulle kunna påverka den maritima säkerheten. 

                                                      
6 SOU 2012:48 Maritim Samverkan Stockholm: Försvarsdepartementet, Maritimutredningen. Sid 72-73 
7 SOU 2012:48 Maritim Samverkan Stockholm: Försvarsdepartementet, Maritimutredningen. 
8 Lagerdahl, Philip. Maritim säkerhet – en fråga om samarbete. Försvarshögskolan, 2010. 
9 Ibid. Sid 34-35 
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Det är även undersökt hur Försvarsmaktens roll ser ut i den maritima politiken i uppsatsen 

Försvarsmakten och svensk maritim politik.10 I uppsatsen beskrivs hur de militära marina 

resurserna används mindre i statlig maritim verksamhet jämfört med tidigare på grund av det 

politiska läget där det inte finns en direkt hotbild.11 En slutsats som dras är att Sverige inte har 

en ordentligt maritim strategi och att systemet är sårbart mot yttre hot.12 Att betänka är dock 

att uppsatsen beskriver situationen och politiken för snart 10 år sedan och att mycket har 

förändrats i den maritima politiken sedan dess. Dock finns det fortfarande likheter och den 

organisation som fanns då är fortfarande grunden till hur det ser ut idag.  

Förutom dessa två uppsatser finns inte mycket skrivet som är relevant för ämnet. Det finns 

även uppsatser och undersökningar gjorda om myndighetssamverkan, dock är även dessa 

svåra att applicera på detta uppsatsämne då de främst behandlar rent civil samverkan. 

I en framtida organisation bör försvarsmakten kunna spela en annorlunda roll i den statliga 

sjöfartsstrukturen än myndigheten gör idag men osäkerhet finns i vilken utsträckning och 

inom vilka områden. I detta ingår en uppsjö med regelverk och politiska beslut som måste 

kunna förändras. Till detta kommer många vinster i aspekten maritim säkerhet samt en godare 

ekonomi.13 Den maritima säkerheten påverkas genom att militär personal sätts på fler fartyg 

vilket bidrar till ökad underrättelseinhämtning och sjölägesbild samt möjlighet till verkan. Det 

kan få ekonomiska konsekvenser då flertalet myndigheter idag har ekonomiska problem och 

en närmare samverkan eller samorganisation kan vara en lösning för att effektivisera 

verksamheten.  

Svårighet finns idag i att få en insikt i Försvarsmaktens roll i den statliga sjöfarten och hur hela 

den strukturen i stort ser ut. När detta är kartlagt så går det att se på vilka områden en 

samverkan eller samorganisering skulle vara möjlig och i vilken form den skulle te sig. Frågan 

är även hur detta påverkar den maritima säkerheten i dagens osäkra omvärld. 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera hur den svenska 

statliga sjöfarten är organiserat för att lösa uppgifter i kris eller i krig. För att få ett så relevant 

svar som möjligt bryts det övergripande syftet ned i tre delsyften. 

Det första delsyftet är att visa hur effektiv den statliga sjöfarten skulle vara idag om en kris 

eller ett krig skulle inträffa. Detta görs genom att med en teoretisk deduktiv metod applicera 

Graham Allisons teorier om hur statliga organisationer fungerar i kriser på dagens organisering 

av den statliga sjöfarten. 

Det andra delsyftet är att visa på vilka områden som måste undersökas för att se om 

organisationen är effektiv eller ej. Teorier om maritim säkerhet ger en god bild av de krav som 

ställs vilket gör att även de teorierna används vid analysen. 

                                                      
10 Börjesson, Dick. Försvarsmakten och svensk maritim politik – ”en lycklig skilsmässa”. Försvarshögskolan 2005. 
11 Ibid. Sid 63-64 
12 Ibid. Sid 68 
13 SOU 2012:48 Maritim Samverkan Stockholm: Försvarsdepartementet, Maritimutredningen. Sid 7-8 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN Självständigt arbete Sida 7 av 43 
Flkd Fredrik Olsén VT 2014 
OP 11-14 
 

 
 

Det tredje delsyftet är kopplat till Försvarsmakten som är den största aktören i uppgifter 

kopplat till maritim säkerhet, vilket gör det relevant att undersöka dess roll i den statliga 

sjöfarten och vad myndigheten kan bidra med. 

Dessa resonemang leder fram till frågeställningarna: 

- Hur väl anpassad är dagens organisering av den statliga sjöfarten vid händelse av en 

kris eller ett krig?  

- Hur väl fyller organiseringen av den statliga sjöfarten kraven för en maritim säkerhet? 

- Hur ser Försvarsmaktens roll i den statliga sjöfarten ut idag och vad kan 

Försvarsmakten bidra med? 

1.4 Avgränsningar 

I tid så avgränsas uppsatsen till nutid14 och den nuvarande organisationen med tillägg av de 

planer för förändring som nu ligger fast. 

I rum avgränsas uppsatsen till Sverige och ett nationellt perspektiv. Jämförelse med annat land 

kan dock genomföras genom att analysera de andra landets organisation och se på likheter 

och skillnader samt analys av hur väl det systemet fungerar. 

Fokus i uppsatsen kommer att ligga på den operativa nivån då det är där de största 

organisatoriska förändringarna skulle behöva göras. De dokument som främst undersöks är 

förordningar, instruktioner och reglerbrev, vilka är de publikationer som ger styrningar till den 

operativa nivån. 

Perspektivet är från en militär synvinkel och hur maritim samverkan kan ses från ett 

försvarsmaktsperspektiv. Till detta läggs även ett perspektiv från den maritima säkerheten och 

skydd av territorialvatten. 

1.5 Forskningsläge 

Tidigare forskning finns om svensk sjöfart och maritim säkerhet i allmänhet, dock är det tunt 

med forskning specifikt om Försvarsmaktens del av den svenska sjöfarten. Vetenskapliga 

uppsatser och rapporter finns om maritim säkerhet som vissa behandlar svensk sjöfart. Det 

som rör Försvarsmakten specifikt är den statliga offentliga utredningen maritim samverkan, 

regleringsbrev från riksdag och regering, doktriner samt granskningar från riksrevisionen.  

Uppsatsen grundar sig i den statliga offentliga utredningen maritim samverkan15, då den är 

den mest aktuella publikation som beskriver hur den svenska statliga sjöfarten ser ut idag.  

I denna dras även ett antal slutsatser angående framtida utveckling, dock behövs en djupare 

analys av Försvarsmaktens del. 

                                                      
14 Våren 2014 
15 SOU 2012:48 Maritim Samverkan Stockholm: Försvarsdepartementet, Maritimutredningen. 
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Gällande maritim säkerhet så finns uppsatser som tar upp samverkan mellan Kustbevakningen 

och Försvarsmakten (Marinen) och hur dessa myndigheter arbetar med varandra. Uppsatsen 

Maritim säkerhet – en fråga om samarbete16 tar upp problemen som finns med den maritima 

säkerheten idag, främst med fokus på det dåligt fungerande samarbetet mellan 

Kustbevakningen och Försvarsmakten. Här definieras även begreppet maritim säkerhet från 

ett svenskt perspektiv och en analys sker av de styrningar som Kustbevakningen och 

Försvarsmakten får. En slutsats är att båda myndigheterna har överlappande uppgifter, men 

ingen samverkan sker vilket även belyses i denna uppsats. 

En annan uppsats som utgår från begreppet maritim säkerhet är En hållbar maritim 

säkerhet?17 där författaren utgår från Doktrin för marina operationer18 och Geoffrey Till’s 

teorier för maritim säkerhet. Uppsatsen definierar begreppet maritima enheter som alla 

statliga sjöverkande myndigheters fartyg och ser hur de tillsammans bidrar till den maritima 

säkerheten. En slutsats som dras är att en småstat som Sverige måste kunna organisera alla 

tillgängliga resurser för att kunna skapa en maritim säkerhet och samverkan är en nyckelfråga.  

Riksrevisionen granskar ständigt Försvarsmakten men med olika perspektiv och inriktningar. 

Den granskning som är mest intressant för denna uppsats är RiR 2012:1819 som behandlar 

bemanningen av marinen och flygvapnet. Granskningen kritiserar dagens bemanningsläge och 

visar på att marinen idag inte kan fullgöra sina tilldelade uppgifter.  

Det finns böcker skrivna i historia om hur organisationen sett ut förr, för flottans del finns flera 

böcker skriva om bemanning av isbrytare, tidigare organisationer med mera. Dock har 

författaren har inte kunnat hitta något som behandlar dagens organisation, Försvarsmaktens 

roll i den statliga sjöfarten eller analys av maritim säkerhet.  

                                                      
16 Lagerdahl, Philip. Maritim säkerhet – en fråga om samarbete. Försvarshögskolan, 2010. 
17 Eriksson, Jimmy. En hållbar maritim säkerhet? Försvarshögskolan, 2012. 
18 Försvarsmakten. Doktrin för marina operationer. Stockholm: Försvarsmakten. 2005 
19 RiR 2012:18 Bemanningen av marinens och flygvapnets stående insatsförband. Stockholm: Riksrevisionen. 
2012. 
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1.6 Centrala begrepp och förkortningar 

AIS = Automatic Identification System 

FM = Försvarsmakten 

FMV = Försvarets Materielverk 

FOI = Totalförsvarets Forskningsinstitut 

JRCC = Joint Rescue Coordination Center (Centrumet för sjö- och flygräddning) 

KBV = Kustbevakningen 

IMO = International Maritime Organization 

MSB = Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. 

SAR = Search and Rescue 

SFS = Svensk författningssamling 

SOLAS = Safety of life at sea (IMO Konvention) 

SOP = Standard Operating Procedure 

SOU = Statens Offentliga Utredning 

RiR = Riksrevisionen 

TSFS = Transportstyrelsens författningssamling 

 

Exklusiv Ekonomisk zon (EEZ) = Område som sträcker sig upp till 200 nautiska mil från kusten. 

 I detta område har landet rätt till exploatering av naturresurser.20 

Maritimutredningen = En utredning som genomfördes med grund i Kommittédirektiv 

 2011:43 Utökad samverkan och samordning av Sveriges maritima resurser 

Samverkan = gemensamt handlande för visst syfte 

Samarbete = arbete som bedrivs av två eller flera tillsammans med gemensamt syfte 

Samorganisation = när två eller fler organisationer slås ihop eller gör strukturförändring som 

 leder till ett närmare ömsesidigt beroende 

Statlig sjöfart = De statliga myndigheter som verkar till sjöss. Innefattar 

 Försvarsmakten (Marinen), Kustbevakningen, Sjöfartsverket, Tullverket, Havs 

 och vattenmyndigheten 

Territorialvatten = Området inom 12 Nautiska mil från baslinjen (baslinjen är dragen mellan 

 de yttersta skären)21  

                                                      
20 Division of Ocean Affairs & the Law of the Sea Office. Law of the Sea: Official Text of the United Nations 
Convention on the Law of the Sea of 10 December. New York: United Nation Publication, 1997. 
21 Ibid. Sid 23 
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2. Metod 

2.1 Val av metod 

Uppsatsen utgår från en kvalitativ textanalys och en deskriptiv22 metod som ger en god 

beskrivning av empirin. För att sedan kunna förklara empirin med en teoretisk grund kommer 

undersökningen följa en teoretisk deduktiv ansats som tillåter en djupgående analys. För att 

sedan få ihop empirin och teorin blir formen på uppsatsen en fallstudie där den statliga 

sjöfarten ur ett säkerhetsperspektiv blir själva fallet. Nedan följer förklaringar av de olika 

begreppen och hur de används i uppsatsen. 

Kvalitativ textanalys 

För att kunna få ett så bra underlag som möjligt för att svara på frågeställningarna används en 

kvalitativ textanalys som betyder en djupgående analys och förklaring av en text. Det innebär 

att inledningsvis så står empirin och materialet i fokus för att ge en så verklighetstrogen bild 

som möjligt av innehållet. En kvalitativ textanalys tillåter en grundlig analys av materialet det 

handlar om att få både en övergripande bild och en djup förståelse.23 

Teoretisk deduktiv ansats 

För att sedan analysera materialet som framkommit genom textanalysen används en teoretisk 

deduktiv ansats för att ge en så bra förklaring som möjligt. Då uppsatsen innehåller empiri 

som ska prövas och förklaras med hjälp av en teori, så behövs en metod som kan visa att teorin 

stämmer samtidigt som den kan förklara varför verkligheten ser ut på ett visst sätt. En 

deduktiv ansats utgår från det generella till det konkreta och att utgångspunkten blir hur 

teoretiska antagande förhåller sig till empirin. Med metoden går det att analysera, falsifiera 

eller förkasta teorin men i det här fallet så används teorin för att analysera empirin. 

Detta sker i form av en teoriprövande metod vilket kan visa på om teorin stämmer eller inte 

med hjälp av empiri.24 En teoriprövande studie utgår från teorin och därefter väljs empirin så 

att den kan bekräfta/dementera teorin.25 I denna uppsats fall så är empirin redan given och 

teorier har valts för att förklara empirin, dock så finns det fortfarande delar av en 

teoriprövande metod som kan användas. En annan nivå av teoriprövande metod är att göra 

en teorikonsumerande studie vilken ger mer utrymme för att kunna välja teori efter empiri 

och inte tvärtom.26 

En teoriprövande studie ligger under kategorin förklarande studier, vilket innebär en metod 

där empiri behöver ges en förklaring och studien måste avgränsas. Det går ut på att skapa en 

                                                      
22 (Beskrivande, Förklarande) Nationalencyklopedin. Deskriptiv.  http://www.ne.se/lang/deskriptiv (Hämtat 
2014-05-23) 
23 Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H. & Wängnerud, L. Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, 
individ och marknad. 3 uppl. Stockholm: Norstedts juridik, 2007. Sid 237 
24 Johannessen, A., Tufte, P. & Johansson, G. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod . 1. uppl. Malmö: 
Liber, 2003. Sid 35 
25 Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H. & Wängnerud, L. Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, 
individ och marknad. 3 uppl. Stockholm: Norstedts juridik, 2007. Sid 42 
26 Ibid. Sid 43 

http://www.ne.se/lang/deskriptiv
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förenkling av ett komplicerat fall med hjälp av vetenskap och på så sätt först analysera det 

föreliggande fallet för att därefter förklara det med hjälp av en teori.  

Fallstudie 

Uppsatsen är i from av en fallstudie, vilket passar bra då den fokuserar på ett specifikt fall och 

med källor som är i form av tryckta verk. Fallstudien tillåter även en djupgående kvalitativ 

analys av källmaterialet vilket behövs för att få ut relevanta uppgifter. Det passar bra då 

frågorna behöver undersökas på djupet och fallstudien tillåter en förklaring som kan hantera 

komplexiteten i verkliga situationer.27 För att kunna göra en jämförelse mellan de uppgifter 

som är ställda till Försvarsmakten och de andra statliga sjöverkande myndigheterna måste 

även en jämförande metod användas. Detta innebär att studera likheter och skillnader mellan 

de ställda uppgifterna för att på så sätt skapa en övergripande bild och fastställa samband.  

En fallstudie och en jämförande studie är tätt sammankopplade och innehåller bara små 

skillnader i metod. Den skillnad som föreligger är att i en ren fallstudie så analyseras endast 

data inom en kontext medan i en jämförande fallstudie så kan den analyseras inom flera 

kontexter.28 Då det är flera olika enheter som ska analyseras i olika kontexter så passar 

metoden Jämförande fallstudie bra in. 

2.2 Material och källkritik 

Material har valts efter relevans till uppsatsämnet. Sökning i DiVA29 har genomförts efter 

ämnen kopplade till statlig sjöfart, maritim säkerhet, med flera. Två viktiga aspekter vid 

skrivandet är validitet och reliabilitet. Med validitet menas att den teoretiska definitionen 

överensstämmer med den operationella indikatorn, det vill säga att helt enkelt undersöka och 

göra rätt saker. Reliabilitet handlar om att se att de sakerna som sägs undersökas faktiskt 

undersöks, helt enkelt att göra saker rätt.30 

De tidigare uppsatser som skrivits inom området hittas främst hos Försvarshögskolan men 

även hos Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI). Dessa bedöms ha en god äkthet då de har 

skrivits och granskats inom organisationer som är inriktade på förestående ämne.  

En annan källa av material är olika typer av statspublikationer, exempelvis styrdokument och 

utredningar från centrala statliga verk som behandlar ämnet. Dessa innefattar dokument från 

riksdag och regering, tillsatta utredningsgrupper och riksrevisionen. Statspublikationer är bra 

källor för denna uppsats, då de ger en relevant fakta och en god bild av hur dagens 

organisering av den statliga sjöfarten ser ut. Dess äkthet bedöms vara god då dessa 

statspublikationer används vid myndighetsstyrning och granskas väl. Dess tendens kan skilja 

                                                      
27 Denscombe, Martyn. Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 
2. uppl. Lund: Studentlitteratur, 2009. Sid 59-62 
28 Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H. & Wängnerud, L. Metodpraktikan : konsten att studera samhälle, 
individ och marknad. 3 uppl. Stockholm: Norstedts juridik, 2007. Sid 212 
29 Digitala Vetenskapliga Arkivet. http://www.diva-portal.org 
30 Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H. & Wängnerud, L. Metodpraktikan : konsten att studera samhälle, 
individ och marknad. 3 uppl. Stockholm: Norstedts juridik, 2007. 
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då de, beroende på vid tidpunkten sittande regeringspartier, vara vinklade och inte alltid 

stämma till fullo.  

Den utredning som uppsatsen till viss del grundar sig på, utredningen maritim samverkan, är 

av en från regeringen tillsatt utredningsgrupp och kan läggas under kategorin 

statspublikationer.  

Allisons teorier och förklaringsmodeller har används flitigt sedan de publicerades och de kan 

räknas som välbeprövade och tillförlitliga vilket talar för äktheten. Då de ursprungligen skrevs 

för att förklara Cubakrisen kan det tala emot tendensen och oberoendet, dock så har teorierna 

i efterhand används på andra fall med gott resultat. Teorierna om Maritime security och 

Maritim säkerhet har varierande kvalité på innehåll och definitioner. Det finns mer skrivet om 

det engelska begreppet och de delar som är med i uppsatsen anses välkända och tillförlitliga 

vilket talar för äktheten. De som finns skrivet om det svenska begreppet är främst från artiklar 

och anteckningar från symposium vilket kan tala mot tillförlitligheten, tendensen och 

oberoendet, då de ibland innehåller personliga åsikter, dock så har de använts i flera uppsatser 

och de åsikter som presenteras är ofta baserade på tidigare forskning i ämnet.  
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3. Teori 
För att visa på hur väl utformad den statliga sjöfarten är för att verka i en krissituation, så 

grundas uppsatsen i främst Graham Allisons teori om organisationer och hur de påverkas vid 

en kris eller ett krig. Utöver detta så läggs ett perspektiv från begreppet Maritim säkerhet som 

innehåller flera punkter, bland annat hur ett land ska kunna försvara sitt territorialvatten och 

upprätthålla en säkerhet längs kusten. Dessa används då de ger en bra grund för diskussionen 

om hur effektiv dagens organisation är och hur den maritima säkerheten påverkas. Allisons 

teorier passar då de beskriver statliga organisationer under en kris och hur de agerar, vilket 

används för att analysera dagens organisering av den statliga sjöfarten. Teorierna och 

definitionen om maritim säkerhet används för att ge en bild av hur effektiv denna organisation 

är för att lösa de uppgifter som krävs för att försvara territorialvattnet.  

3.1 Organisationsteori 

Graham Allison skrev boken Essence of decision31 år 1971 och i den skapar och använder han 

sig av tre olika förklaringsmodeller för att analysera Kubakrisen. De tre modellerna är The 

Rational Actor, Organizational Process och Governmental Politics. Dessa modeller har senare 

främst använts för att analysera olika konflikter men även inom helt andra ämnen som har 

koppling till statsvetenskap. Allisons teorier är lämpliga i uppsatsen då de ger en djupare 

förståelse för hur en stat fungerar och agerar vid en kris och ger då även verktyg för att 

analysera en organisation i freds effektivitet vid en kris. 

Rational Actor modellen lägger tyngdpunkten vid ett lands regering och beslutsfattare och 

dennes mål och beräkningsprocess i syfte att ta olika beslut. Modellen används för att förklara 

utrikespolitiskt agerande och visa på processen bakom beslut.32 

Organizational Process modellen går ett steg längre ner och fokuserar på statliga 

organisationer och dess byråkrati. Fokus ligger på hur organisationerna reagerar vid en kris, 

hur samverkan mellan organisationer ser ut och hur detta påverkar landets beslutsfattare.33 

Govenmental Politics modellen fokuserar på landets ledare och ser dem som individer som 

tävlar om att få igenom sin vilja. Modellen visar interaktionen mellan de parterna som utgör 

landets ledning och hur detta påverkar beslutsfattningen.34 

De modell som passar till att förklara hur Försvarsmaktens roll i den statliga sjöfarten ser ut är 

Organizational Process då den innehåller ett antal punkter som är relevanta. Då den beskriver 

hur statliga organisationer fungerar och agerar i en kris så ger det relevans för att analysera 

effektiviteten av dagens organisation av den statliga sjöfarten. Områden som kan analyseras 

med hjälp av modellen är ledning av myndigheter, samverkan mellan dessa och hur de 

förändras över tid. Det gör modellen lämplig för analys av uppsatsämnet. 

                                                      
31 Allison, G. Essence of decision : explaining the Cuban missile crises. New York: HarperCollins, 1971. 
32 Ibid. Sid 10-11 
33 Ibid. Sid 67-69 
34 Ibid. Sid 144-145 
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3.1.1 Organizational Process 

Modellen Organizational Process beskriver ingående hur organisationer beter sig, hur beslut 

tas och hur beslut implementeras, främst under krig- och krissituationer. Den beskriver hur 

individer inom organisationer blir till pusselbitar som kan ersättas och när organisationen inte 

längre är beroende av en enskild individs prestation, så finns utrymme för hela organisationen 

att prestera tillsammans. För att kunna nå detta så kan ett system med SOP35 användas då det 

leder till att olika arbetare kan utföra samma arbete, på samma sätt och med samma metod 

vilket ger en redundans i organisationen, då den inte längre är beroende av en enskild individs 

färdighet.36 

För att ett lands regering ska kunna verka, består deras verktyg av flertalet stora 

organisationer som var och en måste styras med ansvarsområden och uppgifter. Var och en 

av organisationerna har sedan sin egen ledning och tar sina egna beslut, utifrån de riktlinjer 

de fått från regeringen. Detta ömsesidiga beroende leder till att en förändring eller beslut från 

regeringen direkt får verkan ner på organisationens verksamhet, men kan dock inte påverka 

organisationens beteende. Förutsättningarna för att kunna styra organisationerna och den 

stora mängd individer de innefattar kräver en ordentlig koordination. Det är här olika typer av 

standardiserade tillvägagångsätt kommer in i bilden. De skapar regler och rutinen för hur olika 

saker genomförs, vilket i sin tur gör att organisationen fungerar effektivt och är enklare att 

styra.37 

Förändring av det system som bildas av regering och organisationerna samt förändring av 

organisationerna i sig är komplicerade och långsamma. Vid en given tidpunkt så består 

systemet av de existerande organisationerna med deras fasta rutiner som fungerar som 

vanligt. Då dessa är fastställda och inrotade kan de vara svåra att förändra och vid en kris eller 

ett krig tenterar organisationerna att agera utifrån dessa rutiner och en förändring i det läget 

skulle skapa ineffektivitet och förvirring.38 De uppfattningar, prioriteringar och kulturer som 

finns hos organisationer har även dessa en tendens att förändras långsamt, även om ett beslut 

om förändring ska genomföras så ligger samma värderingar kvar.39 

Över tiden så sker dock förändringar hos organisationer, inlärning sker gradvis och rutiner 

förändras efterhand. För att en större förändring ska ske i form av en omorganisation eller en 

strukturell förändring krävs dock att någon större händelse påverkar situationen och som 

sedan leder till att organisationen tvingas att förändras.40 Ett exempel på en sådan händelse 

är budgetneddragningar och begränsad mängd pengar till verksamheten. Inledningsvis leder 

detta till minskad effektivitet i den dagliga verksamheten men om problemet är ihållande 

kommer det att leda till stora nedskärningar eller förändringar. 41 

                                                      
35 SOP – Standard Operating Procedures 
36 Allison, G. Essence of decision : explaining the Cuban missile crises. New York: HarperCollins, 1971. Sid 67-69 
37 Ibid. Sid 68 
38 Ibid. Sid 78-79 
39 Ibid. Sid 91 
40 Ibid. Sid 85 
41 Ibid. Sid 85 
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För att regeringen ska ha möjlighet att kunna kontrollera stora organisationer effektiv krävs 

en decentralisering av stora delar av beslutsfattandet. Detta skapar en effektivitet hos 

respektive organisation men kan skapa problem med samverkan mellan organisationerna. Ett 

beslut hos en organisation kan få stora konsekvenser för den andra. För att få bukt med det 

så krävs en mer centraliserad ledning, det går dock stick i stäv med teorin om att 

organisationen måste få ta sina egna beslut för att kunna fungera effektivt. Det förhållande 

som finns mellan regeringen och organisationen beror till stor del på hur denna ledning ser ut. 

Det finns många variabler som påverkar förhållandet, men en sak som visat sig är att när 

tendensen går mot en centraliserad ledning och viktiga beslut tas av de som ser till systemets 

bästa och inte organisationen, skapar det negativa konsekvenser för organisationen.42  

För att analysera och förstå en organisation och dess agerande skriver Allison att man kan 

ställa sig några frågor för att få en så rättvis bild som möjligt. Bland annat för att se om 

organisationen har de förutsättningar som krävs för att en större förändring skulle vara möjlig. 

De punkter som är intressanta att ta upp i denna undersökning är att undersöka hur 

organisationens ekonomi ser ut och hur har dess utveckling sett ut samt att undersöka vilka 

rutiner och standardiserade tillvägagångsätt finns i organisationen?43 

De påståenden som ingår i teorin om Organizational Process kan användas för att analysera 

dagens situation i den statliga sjöfarten och förutsäga hur det kommer att utvecklas. 

  

                                                      
42 Allison, G. Essence of decision : explaining the Cuban missile crises. New York: HarperCollins, 1971. Sid 86-87 
43 Ibid. Sid 97 
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3.2 Maritim säkerhet 

Vid en analys av hur den statliga sjöfarten idag är organiserad och hur effektiv denna 

organisering är, så är det intressant att förutom Allisons teorier även undersöka specifikt vilka 

områden som påverka den maritima säkerheten. Dessa områden kan sedan användas för att 

undersöka hur väl vart och ett uppfylls i Sverige av de sjöverkande myndigheterna. 

Exempelvis är det relevant att undersöka hur organiseringen av den statliga sjöfarten kan se 

ut med Försvarsmakten som en större aktör än idag och hur det påverkar den maritima 

säkerheten. 

Det finns en uppsjö med teorier om sjökrigföring, sjömakt, herravälde till sjöss med flera som 

alla på olika sätt skapar förståelse om hur konflikter till sjöss ter sig. Det som dock är intressant 

för undersökningen är teorier om begreppet maritim säkerhet eller på engelska Maritime 

security. Dessa är intressanta på grund av att de inte bara behandlar rena konflikter utan även 

skydd av sjöfart, skydd av territorialvatten, brottsbekämpning med mera.  

Maritim säkerhet definieras och regleras i flera internationella konventioner, som syftar till att 

skapa säkerhet till sjöss. De kan innehålla hur länder ska agera och vilka lagar som gäller vid 

kriminella handlingar på internationellt vatten.44 

I teorier om maritim säkerhet nämns samverkan som en viktig faktor och det har tagits upp av 

flera militärteoretiker. För att uppfylla en god maritim säkerhet behövs en stor mängd och 

bredd av resurser, vilket inkluderar många olika fartyg med olika förmågor, som kan verka 

tillsammans. Detta sker för att öka antalet verktyg i staters jurisdiktion. Förutom samverkan 

inom staten så är även samverkan mellan stater viktig för en god maritim säkerhet.45 En bättre 

säkerhet till sjöss genom samverkan omfattar alla statens myndigheter med koppling till det 

maritima. Samverkan kan exempelvis ske genom handlingsplaner för säkerhet och 

gemensamma databaser om kriminalitet. Det ligger även i många företags intressen att skapa 

en säkerhet till sjöss vilket påverkar införandet av säkerhetssystem med mera. Perspektivet 

ligger då på hela transportkedjan och hur säkert en produkt kan flyttas från punkt A till punkt 

B.46 

3.2.1 Begrepp: Maritime security 

Det engelska begreppet Maritime security är väl omskrivet och det finns mängder med teorier 

som behandlar och definierar begreppet. Den mest moderna och omfattande definitionen 

beskrivs i Michel McNicholas  bok Maritime Security: An Introduction47. Författaren beskriver 

Maritime security från ett perspektiv på den civila handelssjöfarten och de hot som föreligger 

mot hamnar och fartyg till sjöss. Då stor del av dagens handel bedrivs över havet, så kan en 

påverkan på denna handel få stora konsekvenser för samhället vilket leder till att sjöfarten 

kan bli en viktig strategisk punkt vid en konflikt eller ett hot, då en främmande kraft försöker 

                                                      
44 Werner, Christopher. Sjömakt, Teori och praktik. Stockholm: Försvarshögskolan. 2010. Sid 386 
45 Ibid. Sid 364 
46 Ibid. Sid 385-386 
47 McNicholas, M. Maritime security : an introduction. Amsterdam: Elsevier/Butterworth Heinemann, 2008. 
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att påverka landet. Detta gör att det krävs en stark militär flotta och ett ordentligt skydd av 

hamnar.48 I boken tar McNicholas upp hur detta kan genomföras på ett lämpligt och anpassat 

sätt. 

En internationell bild av hur Maritime security är definierat fås genom att läsa IMOs olika 

publikationer. IMO är FNs internationella sjöfartsmyndighet som har till uppgift att sätta 

standarder för säkerhet för handelssjöfart samt förebyggande av miljöfarliga utsläpp49 IMO 

delar upp begreppet i maritime safety och maritime security där den förstnämnda innehåller 

regler och riktlinjer för säkerheten ombord, vilket inkluderar lasthantering, brandskydd, 

säkerhetsutrustning, positioneringssystem, kommunikationssystem med mera. Maritime 

security innehåller då sjöfartsskydd, skydd av det egna fartyget och hamnskydd. De standarder 

och metoder som IMO tillhandahåller ger riktlinjer för hur lagar och regler ser ut i Sverige och 

i sin tur hur organisationen ser ut.  

3.2.2 Begrepp: Maritim säkerhet 

Den svenska definitionen av maritim säkerhet är lite tunnare än den engelska men bygger på 

liknande grund. Det finns inte lika mycket skrivet som definierar begreppet men ändå 

tillräckligt för att skapa en definition. 

I stort ser definitionen likadan ut gällande skydd av sjöfart, hamnar med mera. Dock beskrivs 

här vissa skillnader såsom ett mer nationellt perspektiv med mer fokus på säkerheten på det 

egna territorialvattnet50 Dock så måste fokus ligga bredare än bara territorialvattnet då 

områdena runtomkring påverkar säkerheten i territorialvattnet. Begreppet kan då omfatta 

området från det fria havet, via EEZ och territorialvattnet upp på land in i hamnarna.51 

Begreppet har förändrats under den senaste 30 åren, från början så anpassades det för krig 

eller fred, en storskalig invasion eller ett storskaligt anfall. Numera är dock inte skillnaden 

mellan krig och fred lika glasklar och den rådande situationen kan förändras snabbt utan 

förvarning. Detta påverkar Maritim säkerhet på så sätt att man numera inte får den förvarning 

man fick förr, utan måste hålla en jämnare beredskap över tiden. Det kräver även en plan för 

genomförande som innehåller både civila och militära myndigheter som då måste samverka 

och en hög tillgänglighet måste finnas.52 

Då begreppet Maritim säkerhet är väldigt omfattande går det att bryta ner till ett antal mer 

handfasta punkter som kan användas vid en analys. Exempel på sådana punkter är 

                                                      
48 McNicholas, M. Maritime security : an introduction. Amsterdam: Elsevier/Butterworth Heinemann, 2008. Sid 
57 
49 IMO. About IMO. http://www.imo.org/About/Pages/Default.aspx (Hämtad 2014-04-22) 
50 Jacobsson, Marie. Om folkrätt och maritim säkerhet. Kungl Krigsvetenskapsakademiens handlingar och 
tidskrift. 206:4. 2002. Sid 3-8 
51 Werner, Christopher. Sjömakt, Teori och praktik. Stockholm: Försvarshögskolan. 2010. Sid 384 
52 Tornberg, Claes. Nationellt säkerhetskoncept. Maritim säkerhet, Nu och i framtiden. Ett symposium 
arrangerat av Kungl. Örlogsmannasällskapet och Kungl. Krigsvetenskapsakademien. 2003. Sid 45-47 

http://www.imo.org/About/Pages/Default.aspx
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sjöövervakning, embargoverksamhet, immigrationskontroll, antiterrorism, minröjning med 

flera.53 

Dessa punkter kan användas till att analysera hur omfattande och effektivt ett lands maritima 

säkerhet är, genom att kontrollera hur väl organisationer uppfyller kraven för att lösa 

respektive uppgift. I uppsatsens definition av maritim säkerhet fastslås ett antal områden som 

är värda att undersöka närmare. 

Ett krav som ställs för att kunna ha en god Maritim säkerhet är att de inblandade 

myndigheterna och organisationerna ska ha en väl fungerande samverkan. Vilket i Sverige är 

en punkt som starkt måste förbättras54 

Rent militärt så beskrivs maritim säkerhet i Doktrin för Marina Operationer som en av den 

marina krigföringens grundregler.55 Den beskrivning som ges är dock begränsad men de 

punkter som begreppet berör finns under andra rubriker såsom sjöfartskydd, kontroll över 

maritima områden med flera. 

3.2.3 Uppsatsens definition av Maritim säkerhet 

För att kunna visa på hur effektiv den svenska organisationen är i perspektiv till den Maritima 

säkerheten så blandas både den engelska och den svenska definitionen för att ge en så precis 

bild som möjligt, anpassat för undersökningen.  

I stort så innebär Maritim säkerhet landets förmåga att kunna upprätthålla kontroll över det 

egna territorialvattnet och EEZ, vilket innebär fri rörlighet för egna styrkor, begränsning i andra 

nationers styrkor att verka samt att handelssjöfarten kan fungera utan hinder. Definitionen 

avgränsas dock så att den är relevant för Sverige vilket innebär ett nationellt perspektiv och 

ett antal fokusområden. De områden som är utvalda är de som kommer ligga till grund vid 

analysen av de uppgifter som är ställda till respektive myndighet. Då perspektivet är nationellt 

så omfattas både områden som är civila och militära, tanken är att begreppet är överskridande 

civil-militärt och på så sätt ger en genomgripande och fullständig bild. Detta gör även att hela 

den statliga sjöfarten inkluderas, inte bara Försvarsmakten.  

De områden som uppsatsens definition av Maritim säkerhet omfattar är följande: 

- Hävdande av territorialvatten 

- Sjöfartskontroll 

- Sjöövervakning och sjöinformation 

- Minröjning 

- Brotts- och terroristbekämpning 

- Sjöfartsskydd 

- Sjöräddning 

- Miljöräddning 

                                                      
53 Tornberg, Claes. Nationellt säkerhetskoncept. Maritim säkerhet, Nu och i framtiden. Ett symposium 
arrangerat av Kungl. Örlogsmannasällskapet och Kungl. Krigsvetenskapsakademien. 2003. Sid 46 
54 Ibid. Sid 46-47 
55 Försvarsmakten. Doktrin för marina operationer. Stockholm: Försvarsmakten. 2005. Sid 49 
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Främst är dessa områden valda då de tillsammans ger en komplett bild av den maritima 

säkerheten, områdena är nedbrutna utifrån de två överstående definitionerna och är 

relevanta på grund av att de på ett tydligt sätt går att mäta utifrån myndigheternas förmågor. 

Några av dessa behöver en närmare definition för att senare kunna appliceras på i 

undersökningen: 

Hävdande av territorialvatten innebär att utöva kontroll över det egna landets 

territorialvatten. Att utöva kontroll av maritimt område innebär att de egna landets styrkor 

har total handlingsfrihet inom området och att en motståndare inte har möjlighet till verkan.56 

Sjöfartskontroll syftar till kontroller av handelsfartyg för att kontrollera att ingen otillåten 

sjöfart utanför svenska lagar genomförs på svenskt territorialvatten57 

Brotts- och terroristbekämpning innehåller som namnet antyder skydd mot illegal verksamhet. 

Det är bredd och omfattar alla polisiära uppgifter, specifikt till sjöss ligger dock fokus på 

kontroll av smuggling och terroristbekämpning58 samt illegal migration.59 

Sjöfartsskydd är att skapa en säker passage för handelssjöfarten inom ett visst område mot 

ett visst hot. Skyddet anpassas beroende på hotbild och hur området ser ut geografiskt.60 

Detta är idag aktuellt i exempelvis Adenviken utanför Somalias kust där pirater kapar fartyg 

för att kräva rederier på lösensummor. Där genomförs nu insatser för att skydda 

handelssjöfarten genom exempelvis eskorteringar med örlogsfartyg.61 

Vid lösandet av dessa uppgifter så lägg stor vikt vid samverkan mellan myndigheter, teorier 

visar att samverkan är ett centralt fokusområde för att nå en god maritim säkerhet.  

                                                      
56 Försvarsmakten. Doktrin för marina operationer. Stockholm: Försvarsmakten. 2005. Sid 49. 
57 Werner, Christopher. Den blå boken, Marina stridskrafter ur ett militärteoretiskt perspektiv. Stockholm: 
Försvarshögskolan, 2002. Sid 155 
58 Werner, Christopher. Sjömakt, Teori och praktik. Stockholm: Försvarshögskolan. 2010. Sid 373 
59 Ibid. Sid 381 
60 Werner, Christopher. Den blå boken, Marina stridskrafter ur ett militärteoretiskt perspektiv. Stockholm: 
Försvarshögskolan, 2002. Sid 154 
61 Werner, Christopher. Sjömakt, Teori och praktik. Stockholm: Försvarshögskolan. 2010. Sid 401 
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4. Undersökning 

4.1 Empiri – Myndigheternas uppgifter och resurser 

4.1.1 Försvarsmakten 

Uppgifter 

Försvarsmakten styrs av Riksdag och Regering genom förordningar, regleringsbrev och 

instruktioner. Den gällande instruktionen är från 2007 men har reviderats och uppdaterats via 

regleringsbrev och försvarsbeslut. Försvarsmaktens unika uppgift är förmågan till väpnad 

strid62 vilket särskiljer organisationen från de andra myndigheterna. 

Försvarsmaktens grundläggande uppgifter är: 

 Försvarsmakten ska kunna försvara Sverige mot väpnat angrepp var det än kommer ifrån. 
Hela Sverige ska kunna försvaras. 

 Försvarsmakten ska hävda Sveriges territoriella integritet. 

 Försvarsmakten ska bidra till fred och säkerhet i omvärlden genom att kunna genomföra 
och lämna stöd till fredsfrämjande operationer och säkerhetsfrämjande samarbete samt 
kunna lämna stöd till humanitär verksamhet. 

 Försvarsmakten ska bidra till att stärka det svenska samhället vid svåra påfrestningar i 
fred genom att kunna samverka med andra myndigheter och kunna ställa resurser till 
förfogande.63 

 
Dessa gäller hela Försvarsmakten, för marinens del finns det vissa punkter som är mer 

relevanta vid samverkan med andra sjöverkande myndigheter. Uppgift nummer två som 

behandlar hävdande av den territoriella integriteten, betyder för marinen att ha förmåga att 

hävda Sveriges territorialvatten. I detta ingår sjöövervakning med elektroniska system och 

sjöövervakning med patrullering, förmåga att verka mot fartyg som kränker territorialvattnet 

och att fartyg är redo för att genomföra insatser. Detta genomförs inte bara av 

Försvarsmakten utan även av Kursbevakningen som har en liknande uppgift, vilket gör att 

samverkan är viktig. I det senaste regleringsbrevet beskrivs vikten av samverkan: 

 

Försvarsmakten ska utveckla samverkan och samordning med myndigheter med ansvar för 

samhällets krisberedskap och totalförsvar samt stärka det gemensamma planeringsarbetet i 

syfte att stärka förmågan att hantera viktiga uppgifter under höjd beredskap.64 

 

Samverkan sker med Kustbevakningen gällande utbyte av sjölägesinformation och 

sjölägesbild, dock är det inte all information som utbyts på grund av sekretess.65 

 

                                                      
62 SFS 2007:1266 Förordning med instruktion för Försvarsmakten. Stockholm: Regeringen. Sid 1 
63 Ibid. Sid 1 
64 Regeringsbeslut Regleringsbrev för budgetåret 2014 gällande Försvarsmakten. Stockholm: 
Försvarsdepartementet. Sid 10 
65 SOU 2012:48 Maritim Samverkan Stockholm: Försvarsdepartementet, Maritimutredningen. Sid 45 
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Den fjärde grundläggande uppgiften behandlar stöd till det svenska samhället vid stora 

påfrestningar i fred. Detta styrs av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB).66 

Vid krig gäller dock andra regler och förordning 1982:314 beskriver att vid krig eller vid höjd 

beredskap ställs Kustbevakningens resurser med personal och materiel till Försvarsmaktens 

förfogande.67 Detta övas dock inte och förordningens relevans kan ifrågasättas. 

 

Resurser 

Försvarsmaktens sjöverkande resurser består av Amfibieregementet och Fjärde 

sjöstridsflottiljen i Stockholm samt Första ubåtsflottiljen, Tredje sjöstridsflottiljen och 

Marinbasen i Karlskrona. Dessa leds av respektive regements-/flottiljstab som fått sitt uppdrag 

från Högkvarteret genom den Marintaktiska staben (MTS).68 

 

Amfibieregementet består av en Amfibiebataljon i Stockholm och ett bevakningsbåtskompani 

i Göteborg. De har förmåga till verkan i fyra dimensioner: på och under ytan, på land och i 

luften och kan därmed utöva kontroll över kustområden.69 Materielen består av 

bevakningsbåtar, tunga och lätta trossbåtar, stridsbåtar med flera. De har förmåga till 

övervakning, strid och transporter främst i skärgårdsmiljö. 

 

Första ubåtsflottiljen består av flottiljledning samt fem ubåtar. De har förmåga till verkan och 

underrättelse över stora områden vilket starkt bidrar till den strategiska förmågan. De har 

även förmåga till ubåtsräddning och undervattensarbeten genom HMS Belos. 

 

Tredje och Fjärde sjöstridsflottiljerna består av varsina flottiljledningar samt korvett-, 

minröjnings- och underhållsdivisioner. De består totalt av sju ytstridsfartyg, sju 

minröjningsfartyg, sex bevakningsbåtar, två lag-/stabsfartyg samt ett antal mindre fartyg. 

Dessa har tillsammans bland annat förmåga till verkan på och under ytan samt i luften, 

förmåga till sjöövervakning, spaning, sjöfartsskydd, minröjning, logistikförsörjning, ledning 

med flera. 

 

Marinbasen består av en marin basbataljon och en sjöinformationsbataljon. Basbataljonen 

har förmåga till logistikförsörjning och sjöinformationsbataljonen styr över sjöcentralerna som 

samordnar sjölägesbilden. Sjöcentralerna får sin information från fasta radarstationen samt 

från marina enheter till sjöss. Denna information delas med kustbevakningen som har en egen 

sjöövervakningscentral, dock begränsat av den information som är sekretessbelagd. 

 

                                                      
66 Regeringsbeslut Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap. Stockholm: Försvarsdepartementet. Sid 1 
67 SFS 1982:314 Förordning om utnyttjande av Kustbevakningen inom Försvarsmakten. Stockholm: 
Försvarsdepartementet. Sid 1 
68 Regeringsbeslut Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap. Stockholm: Försvarsdepartementet. Sid 2-3 
69 Försvarsmakten. Amfibieregementet. http://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/amfibieregementet-
amf-1/ (Hämtat 2014-05-05) 
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Försvarsmaktens har en god helikopterförmåga och flertalet system i drift. De är organiserade 

under Helikopterflottiljen och bedriver sin verksamhet på främst tre platser, Linköping, 

Ronneby och Luleå. Helikoptrarna används främst till att understödja arméförband med 

trupp- och materialtransport. Det finns dock system som används i samverkan med flottan, 

både med korvetter och lag- och stabsfartygen. De har även bidragit vid insatser i Adenviken 

där de varit baserade ombord på HMS Carlskrona. 

 

Försvarsmakten genomgår nu en förändring från det gamla invasionsförsvaret till det nya 

insatsförsvaret. Detta har inte skett och sker inte friktionsfritt utan har skapat begränsningar 

i verksamheten. Riksrevisionen visar på att Försvarsmakten har brister i sin förmåga samtidigt 

som rationaliseringar och besparingar behöver genomföras. Detta leder till att de förmågor 

som Försvarsmakten har är begränsade och fokus har legat på att kortsiktigt skapa balans 

mellan resurser och uppgifter, istället för att skapa en långsiktig plan med fokus på en framtida 

organisation.70  

 

Utöver denna förändring som sker finns även problem med bemanningen av marinens 

insatsförband, riksrevisionen fastslår att den bemanning som finns idag inte är tillräcklig för 

att lösa de uppgifter som finns ställda på förbanden. Det som brister är redundansen i 

bemanningen som ofta är väldigt nedbantad, exempelvis så finns det bara en besättning till 

ett fartyg, om något skulle hända med besättningen finns det ingen som kan ersätta den. Det 

finns även exempel där fartyg inte ens har en komplett besättning.  Även vid beredskap så 

märks denna personalbrist av, då arbetstiden inte räcker till för att över tiden kunna hålla en 

god beredskap. Personalbristen märks även av så fort någon i besättningen blir skickad på ett 

bemanningsuppdrag, tar tjänstledigt, sjukskriver sig, fortbildar sig med mera. Då skapas direkt 

en vakans ombord som är svår att fylla direkt71 

 

Dessa problem skapar negativa konsekvenser för lösandet av de uppgifter som finns ställda 

till Försvarsmakten. När förbanden och fartygen inte kan nyttjas fullt ut påverkar det även den 

maritima säkerheten och till sist försvarsmaktens huvuduppgifter. 

 

4.1.2 Kustbevakningen 

Uppgifter 

Kustbevakningens främsta uppgifter är att genomföra sjöövervakning och räddningstjänst till 

sjöss. För sjöövervakningen ska Kustbevakningen samordna en sjölägesbild genom sensorer 

och patruller samt förmedla informationen till berörda myndigheter. Förmåga ska även finnas 

till att förebygga och ingripa vid störningar av sjötrafiken. Skillnaden mot Försvarsmaktens 

sjöinformation är att Kustbevakningens är civil. Kustbevakningens uppgift omfattar även 

                                                      
70 RIR 2014:7 Ekonomiska förutsättningar för en fortsatt omställning av försvaret. Riksrevisionen. Stockholm: 

2014. Sid 104-105 
71 RiR 2012:18 Bemanningen av marinens och flygvapnets stående insatsförband. Stockholm: Riksrevisionen. 

2012. Sid 61-62 
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förmågan att kunna verka och hantera krissituationer inom sitt område, verksamheten bedrivs 

inom svenskt territorialvatten och ekonomiska zon (EEZ)72 

Kustbevakningens uppgifter beskrivs i gällande förordning som följande: 

5 § Kustbevakningen ska i den utsträckning som följer av föreskrifter, och 

i förekommande fall efter överenskommelse med annan myndighet, bedriva 

tillsyns- och kontrollverksamhet i fråga om bl.a. 

1. sjötrafik, sjösäkerhet och transport av farligt gods 

2. fartygs registrering och identifiering 

3. personers inresa i, utresa från och vistelse i Sverige 

4. in- och utförsel av varor 

5. fiske och därtill anknuten verksamhet 

6. jakt och annat ianspråktagande av naturresurser 

7. skydd av miljö- och naturvårdsintressen 

8. skyddsobjekt och tillträde för utländska statsfartyg73 

 

Kustbevakningen har även i uppgift att bekämpa brott med maritim anknytning.74 Denna 

uppgift har nyligen tillkommit och sker i samverkan med polisen. De brott som åsyftas är brott 

mot sjötrafikförordningen, sjölagen med flera, samt sjöfylleri. Kustbevakningen har 

befogenheter att genomföra nykterhetskontroller och verka mot ordningsbrott.75  Utöver 

detta har Kustbevakningen till uppgift att genomföra tullkontroller då tullverket inte har några 

egna fartyg. Detta innefattar exempelvis kontroll av fartyg för att identifiera och bekämpa 

smuggling. 

Resurser 

Kustbevakningen har idag 25 stationer längs Sveriges kust samt i Vänern varav de flesta är 

bemannade.76 Fartygen är av flertalet olika typer, de senast införskaffade är tre större 

kombinationsfartyg med ett brett användningsområde. Förutom dessa finns sex 

kombinationsfartyg till samt 16 övervakningsfartyg, sex miljöräddningsfartyg och tre svävare. 

Utöver dessa disponerar Kustbevakningen över ett flertal snabbgående mindre fartyg för 

verkan i inomskärs skärgårdsmiljö. Kustbevakningen har även tre flygplan som används 

sjöövervakning och har avancerade sensorer vilket ger en god förmåga till inhämtning av 

information.77 

                                                      
72 SFS 2007:853 Förordning med instruktion för Kustbevakningen. Stockholm: Försvarsdepartementet. Sid 1 
73 SFS 2012:593 Förordning om ändring i förordning (2007:853) med instruktion för Kustbevakningen. 
Stockholm: Försvarsdepartementet. Sid 1 
74 Regeringsbeslut Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Kustbevakningen. Stockholm: 
Försvarsdepartementet. Sid 3 
75 Kustbevakningen. Våra befogenheter http://www.kustbevakningen.se/sv/om-oss/befogenheter/ (Hämtat 
2014-05-05) 
76 Kustbevakningen. Kuststationer. http://www.kustbevakningen.se/sv/om-oss/organisation/kuststationer/ 
(Hämtat 2014-04-28) 
77 Kustbevakningen. Materiel och teknik. http://www.kustbevakningen.se/sv/materiel--teknik/ (Hämtat 2014-
04-28) 
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Sjöövervakning bedrivs genom att Kustbevakningens övervakningscentral får data från 

Försvarsmaktens sjöcentraler och deras sensorer. Sedan använder Kustbevakningen sig av 

sina fartyg för att genomföra övervakning och kontroller vilket stärker lägesbilden. Samarbete 

sker även med utländska sjöövervakningscentralen för att stärka lägesbilden ytterligare.  

Kustbevakningsflyger används även flitigt i internationella samarbeten, exempelvis så har det 

skett ett samarbete med Försvarsmakten vid deltagandet i EUNAVFOR i Adenviken, där flyget 

har använts till underrättelseinhämtning med gott resultat. 

Kustbevakningens ekonomi är likt Försvarsmaktens begränsad och då Kustbevakningen under 

de senaste året fått utökade uppgifter och införskaffat flertalet nya fartyg, utan att få tillskott 

i budgeten, finns nu en obalans mellan uppgifter och resurser. Detta kan i värsta fall leda till 

neddragning i Kustbevakningens verksamhet och närvaro till sjöss i form av att personal 

varslas, kuststationer läggs ner och fartyg ligger till kaj78 

Detta får konsekvenser att förmågan till att lösa ställda uppgifter begränsas vilket får negativa 

konsekvenser både för myndigheten men främst för de som är beroende av myndighetens 

arbete. 

4.1.3 Sjöfartsverket 

Uppgifter 

Sjöfartsverket är den myndighet i Sverige som har ansvar det övergripande ansvaret för den 

civila sjöfarten. Fokus ligger i stort på handelssjöfarten men fritidsbåtstrafiken påverkas 

även.79 Det är en stor uppgift då 90 %80 av all handel går via sjövägen till och från Sverige vilket 

ställer stora krav på farleder, hamnar, service med mera. Sjöfartsverket är den 

sammanhållande myndigheten för att handelssjöfarten får de förutsättningar som krävs för 

att den ska bedrivas på ett bra sätt. 

Sjöfartsverkets uppgifter är bland annat lotsning, farledshållning, sjö- och flygräddningstjänst, 

isbrytning, miljöfrågor, sjögeografisk information, beredskapsplanläggning med hänsyn av 

sjötransport, sjötrafikinformation (VTS), sjötrafikrapporteringssystem (SRS), automatisk 

fartygsidentifikationssystem (AIS), drift av Safe sea net, incdentrapportering med flera.81 

Det delar som rör samverkan med andra myndigheter inom ramen för uppsatsen är främst 

den sjögeografiska informationen, systemet för automatisk fartygsidentifikation (AIS), sjö- och 

flygräddning samt farledshållningen. Samverkan sker även med Finland gällande isbrytarna 

där den operativa verksamheten är samordnad och utbyte med bemanning sker.  

                                                      
78 Kustbevakningen. Inga besked om ökade anslag. http://www.kustbevakningen.se/sv/om-
oss/nyhetsarkiv/inga-besked-an-om-okade-anslag/ (Hämtat 2014-05-05) 
79 SFS 2007:1161 Förordning med instruktion för Sjöfartsverket. Stockholm: Näringsdepartementet. Sid 1-2 
80 Sjöfartsverket. Vad gör Sjöfartsverket? http://www.sjofartsverket.se/sv/Om-oss/Vad-gor-Sjofartsverket/ 
(Hämtat 2014-05-05) 
81 SFS 2012:251 Förordning om ändring i förordningen (2007:1161) med instruktion för Sjöfartsverket. 
Stockholm: Näringsdepartementet. Sid 1 
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Samarbete sker med Försvarsmakten gällande beredskapstjänst, sjögeografisk information, 

AIS samt farledshållning. Sjöfartsverket samverkar med Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap samt Försvarsmakten gällande den Svenska verksamheten till sjöss under fredstid 

med hänsyn till det krav som ställs av försvaret av Sverige. Samverkan med Försvarsmakten 

sker även gällande farleders utprickning och fyrbelysning med hänsyn till de militära farleder 

som finns.82 Tidigare var Sjöfartsverket inte inblandade i skötsel och drift av militärledarna 

utan det gjorde Försvarsmakten själva, nu har detta dock förändrats och Sjöfartsverket ha fått 

i uppdrag att rusta upp och underhålla militärlederna.83 Gällande sjögeografisk information så 

hjälper Sjöfartsverket Försvarsmakten med att ta fram militära sjökort och bottentopografiska 

sjökort med detaljerade djupangivelser. 

De militära sjöcentralerna använder sig av systemet AIS för att identifiera fartyg. AIS är ett 

system som använder sig av radiosignaler för att skicka information om det egna fartyget till 

andra fartyg och sjöcentraler samt ta emot från andra fartyg. Signaler innehåller data om 

fartyget, position, kurs, fart, typ av last och destination.84 Sjöfartsverket ansvarar för driften 

av AIS i Sverige och sjöcentralerna använder sig av dessa signaler för att kunna identifiera 

fartyg och jämföra med de signaler som de får från sina egna sensorer. Alla större 

handelsfartyg och de flesta fartyg som används inom kommersiell tjänst ska vara utrustade 

med AIS enligt transportstyrelsens regler.85 Krav på användning finns även internationellt från 

IMO genom SOLAS konventionen. Kustbevakningens sjöcentral från sin AIS data via 

Försvarsmakten. 

Sjöfartsverket är ansvariga för att sjö- och flygräddningen i Sverige.86 Det har tidigare varit en 

uppgift för Försvarsmakten då marinflyget och deras helikoptrar skötte all sjö- och 

flygräddning. Efter att Försvarsmakten miste ansvaret gick det över till Sjöfartsverket som har 

delegerat uppgiften till företaget Norrlandsflyg, nu har dock Norrlandsflyg gått i konkurs och 

Sjöfartsverket sköter själva driften och beredskapen hos sjöräddningshelikoptrarna. Det har 

även talats om att Försvarsmakten ska få tillbaka ansvaret då de nyligen köpt in flertalet 

helikoptrar som är lämpliga för uppgiften, dock har Försvarsmakten avböjt vilket nu har lett 

till att även Sjöfartsverket nu har köpt in nya helikoptrar. 

Sjöfartsverket är även ansvariga för drifter av JRCC som är det nationella centrumet för sjö- 

och flygräddning.87 

                                                      
82 SFS 2007:1161 Förordning med instruktion för Sjöfartsverket. Stockholm: Näringsdepartementet. Sid 1-2 
83 Sjöfartsverket. Sjöfartsverket rustar militära sjömärken. 
http://www.sjofartsverket.se/sv/Press/Sjofartsverket-rustar-militara-sjomarken/ (Hämtat 2014-05-05) 
84 Sjöfartsverket. AIS Transpondersystem. http://www.sjofartsverket.se/sv/Sjofart/Sjotrafikinformation/AIS-
transpondersystem/ (Hämtat 2014-05-05) 
85 TSFS 2010:12 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om navigationssäkerhet och 
navigationsutrustning. Transportstyrelsen. Sid 17 
86 SFS 2012:251 Förordning om ändring i förordningen (2007:1161) med instruktion för Sjöfartsverket. 
Stockholm: Näringsdepartementet. Sid 1 
87 SFS 2012:251 Förordning om ändring i förordningen (2007:1161) med instruktion för Sjöfartsverket. 
Stockholm: Näringsdepartementet. Sid 1 
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Resurser 

Sjöfartsverket har sitt huvudkontor i Norrköping och fartygen är spridda på stationer längs 

Sveriges kust. De stationer som finns är kajer, byggnader och logistikinstallationer som är i 

direkt anslutning till eller i närheten av större hamnar. Det finns även en utbildningsanläggning 

på Arkö utanför Norrköping där det främst genomförs kurser i sjöräddning.  

Sjöfartsverket har fem isbrytare som främst används för isbrytning men även som 

forskningsfartyg. De kan ta sig fram i de flesta förekommande isdjup och har en lång 

uthållighet.88 Isbrytarna bemannades tidigare av flottans personal och ingick i 

försvarsplaneringen med egna militära uppgifter. Sjöfartsverket har även ett antal 

sjömätningsfartyg, lotsbåtar och arbetsfartyg för farledsservice som är utplacerade på 

stationer i större hamnar längs Sveriges kust.  

Genom Sjöfartsverkets helägda bolag SMA Helicopter Rescue AB så bedrivs sjö- och 

flygräddning med helikopter. För tillfället disponerar de sju helikoptrar som succesivt kommer 

att bytas ut mot nya som levereras från 2013 och framåt. Antalet kommer fortsatt att vara 

sju89 Av dessa är fem alltid operativa och baseras i Göteborg, Ronneby, Visby, Norrtälje och 

Umeå. Dessa helikoptrar har förmåga till sök, vinschning med mera. Runt 100 personer arbetar 

med helikopterverksamheten som har beredskap dygnet runt. Sjöfartsverket ansvarar för 

flygräddningen när Försvarsmakten (Flygvapnet) övar och genomför verksamhet.  

4.1.4 Sjöpolisen 

Uppgifter 

Den svenska polisens huvuduppgift är att upprätthålla ordning och säkerhet i samhället samt 

verka för att främja trygghet och rättvisa.90 Sjöpolisens arbete består av samma uppgifter som 

poliser som verkar på land har. Exempel på uppgifter som sjöpolisen har är ingripande mot 

sjöfylleri, förebyggning och utredning av stöld, jakt- och fisketillsyn, räddningstjänst med 

flera.91 Sjöpolisen samverkar med Kustbevakningen som har fått befogenheter att genomföra 

nykterhetskontroller och verka mot ordningsbrott. 

Samverkan sker även med Försvarsmakten i form av att Försvarsmakten bidrar med 

helikopterstöd vid större insatser. Det gäller främst nationella insatsstyrkan men även vanliga 

polisen. Begränsningen är dock att det endast gäller transport, all typ av insats sker av polisens 

egen personal.92 

                                                      
88 Sjöfartsverket. Våra isbrytare. http://www.sjofartsverket.se/sv/Sjofart/Isbrytning/Vara-isbrytare1/ (Hämtat 
2014-05-05) 
89 Sjöfartsverket. Sjöfartsverkets helikopterverksamhet. http://www.sjofartsverket.se/sv/Om-
oss/Organisation/SMA-Helicopter-Rescue-AB---Sjofartsverkets-helikopterverksamhet/ (Hämtat 2014-05-05) 
90 SFS 1984:387 Polislag Stockholm: Justitiedepartementet. Sid 1 
91 Polisen. Sjöpolisen. http://polisen.se/Om-polisen/Organisation/Specialkompetenser/Sjopolisen/?82e10640 
(Hämtat 2014-05-06) 
92 Försvarsmakten. Helikopterstöd till polisen. 
http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2013/09/helikopterstod-till-polisen/ (Hämtat 2014-05-06) 

http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2013/09/helikopterstod-till-polisen/
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Resurser 

Det finns cirka 75 verksamma sjöpoliser i Sverige varav flera växeltjänstgör och jobbar endast 

som sjöpolis på sommarhalvåret. Totalt finns det tolv polisbåtar varav nio i 

Stockholmsområdet och tre i västra Götaland. De patrullerar skärgårdarna på somrarna och 

åker på insatser vid behov. Det finns även ett antal mindre fartyg för mindre insatser och civila 

fartyg för spaningsuppdrag.93 

Nationella insatsstyrkan har även resurser att genomföra insatser till sjöss, dock är deras 

resurser och förmågor hemliga. 

4.1.5 Trafikverket 

Uppgifter 

Trafikverket har ansvar för den långsiktiga infrastrukturplaneringen för den svenska sjöfarten. 

Trafikverket ska samverka med Försvarsmakten och MSB för frågor gällande beredskap och 

försvarsplanering.94 

Den sjöverkande delen av Trafikverket är Färjerederiet som sköter drift och underhåll av alla 

Sveriges vägfärjor.95 

Resurser 

Trafikverkets färjerederi förfogar över 65 vägfärjor som de flesta är bemannade året runt. De 

har förmåga att transportera stora mängder last och fordon.96 

  

                                                      
93 Polisen. Sjöpolisen. http://polisen.se/Om-polisen/Organisation/Specialkompetenser/Sjopolisen/?82e10640 
(Hämtat 2014-05-06) 
94 SFS 2010:185. Förordning med instruktion för Trafikverket. Stockholm: Näringsdepartementet. Sid 1-2 
95 Trafikverket. Färjerederiet. http://www.trafikverket.se/Farja/Om-Farjerederiet/Farjerederiet/ (Hämtat 2014-
05-06) 
96 Ibid. 
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4.2 Analys av uppgifter 

Vid en snabb anblick på de uppgifter som finns ställda på ovanstående myndigheter går det 

att se flera liknande uppgifter ställda på olika myndigheter. Flera av uppgifterna är 

överlappande och samarbete sker mellan myndigheterna, dock så finns en viss rollfördelning 

och uppgifterna löses både med liknande och skilda metoder. 

4.2.1 Hävdande av territoriell integritet 

Hävdande av territorialvatten innebär kontroll över territorialvattnet som leder till att egna 

styrkor har total handlingsfrihet och att motståndaren inte har möjlighet till verkan. Detta 

gäller främst under krig, men kontroll till sjöss är även viktigt och applicerbart i fredstid. Både 

Försvarsmakten och Kustbevakningen har i uppgift att skydda Sveriges territorialvatten. 

Skillnaden är att Försvarsmakten fokus ligger främst på militära hot och Kustbevakningens 

ligger på civila hot. För att lösa denna uppgift krävs närvaro till sjöss och förmåga att kunna 

verka mot hot. I uppgiftställningen till Försvarsmakten står det att myndigheten ska hävda 

Svenskt territorium och försvara mot väpnade angrepp. Kustbevakningens uppgift innehåller 

mer kontroll av smuggling och att fartyg på väg mot kusten är behöriga att angöra. 

4.2.2 Sjöövervakning 

Uppgiften sjöövervakning och sjöinformation är en grund för att kunna försvara kusten. Utan 

information från sensorer så tappas lägesbilden vilket får stora negativa konsekvenser för 

ledning av förband och fartyg vid en kris.  

Försvarsmaktens och Kustbevakningens uppgifter är här liknande. Båda myndigheterna har 

egna sjöcentraler och bevakningsbåtar. Kustbevakningen har sitt egna flyg samtidigt som 

Försvarsmakten använder sig av frivilligorganisationen flygvapenfrivilliga för att få sensorer i 

luften. Skillnaden är att Försvarsmakten ser informationen ur ett militärt perspektiv för att 

kunna skydda kusten och leda egna fartyg och förband. Kustbevakningen har istället ett civilt 

perspektiv som fokuserar på att leda sjötrafik men likt det militära identifiera kränkningar av 

territorialvattnet.  

4.2.3 Polisiära uppgifter 

Kustbevakningen har fått polisiära uppgifter i form av att kunna genomföra 

nykterhetskontroller och verka mot ordningsbrott. Ett nära samarbete sker här med sjöpolisen 

med utredningar och samverkan vid större händelser. 

Sjöpolisen har här störst befogenheter men små resurser i form av små fartyg och lite 

personal. Kustbevakningen har tvärtom mindre befogenheter men stora resurser med ett 

större antal små snabbgående fartyg och fler personer. 

En begränsning som finns i Försvarsmaktens hjälpinsatser i de Polisiära uppgifterna är att 

myndigheten inte får verka mot den egna befolkningen. Detta uppkom efter händelser i 

Ådalen 1931 där militär personal assisterade polisen, vilket resulterade i flera dödsoffer hos 

civila.  
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4.2.4 Sjö- och flygräddning 

I Sverige är det Sjöfartsverket som är ansvarig myndighet för sjöräddningstjänst.97 

Även om det är Sjöfartsverket som är ansvarig myndighet så är det upp till alla fartyg till sjöss 

att hjälpa en nödställd. 

Anträffar befälhavaren någon i sjönöd är han skyldig att lämna all hjälp som är möjlig och 

behövlig för att rädda den nödställde, om det kan ske utan allvarlig fara för det egna fartyget 

eller de ombordvarande.98 

Det innebär att alla fartyg är skyldiga att hjälpa till vid olyckor och därför en angelägenhet för 

alla sjöverkande myndigheter. Det som är intressant att undersöka gällande likheter och 

skillnader är punkterna beredskap, tillgänglighet och förmåga. Alla sjöverkande 

myndigheterna hjälper till vid sjöräddningsinsatser även om Sjöfartsverket är ansvarig och 

sammanhållande. Vid en olycka leds arbetet från JRCC som har förmåga att koordinera och 

delge uppgifter till inblandade enheter.  

                                                      
97 SFS 2003:789 Förordning om skydd mot olyckor. Stockholm: Försvarsdepartementet. Sid 6 
98 SFS 1994:1009 Sjölag. Stockholm: Justitiedepartementet. 6 kap 6§ 
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4.3 En effektiv organisationsstruktur?  

Organiseringen av den statliga sjöfarten idag kan ses på flera olika sätt. Ett sätt att mäta 

effektiviteten är att utgå från Allisons teori om statliga organisationer i krissituationer. Idag 

har svenska staten många fartyg med många olika uppgifter, vissa likande och vissa skilda. 

Fokus i uppsatsen ligger från hur försvarsmaktens roll ser ut och hur effektiv dagens 

organisation skulle vara i en krissituation. 

Allison beskriver hur statliga organisationer fungerar under krissituationer. Hur effektiv är då 

dagens organisering av de statliga sjöverkande myndigheterna? Allison påstår att vid kris eller 

krig så kommer organisationer tendera att agera och arbeta enligt de vanliga fastställda 

rutinerna och att en förändring i organisation i ett sådant skede skulle skapa mer förvirring än 

nytta. Då organisationer har en fastställd struktur och ett fastställt sätt att lösa uppgifter på 

skulle en förändring av detta vid en förestående kris inte vara effektiv.  

Om en kris skulle inträffa i Sverige idag så skulle Försvarsmakten vara ansvarig myndighet för 

att hävda svenskt territorialvatten, likt fredstid. Enligt förordning 1982:314 så kommer 

Kustbevakningens personal och materiel ställas under Försvarsmaktens förfogande. Detta 

övas dock inte och enligt Allisons teorier som beskriver hur organisationer tenderar att verka 

under kriser så skulle detta vara en ineffektiv lösning.  

I utredningen maritim samverkan så dras ett antal slutsatser om hur dagens organisation 

skulle kunna förändras. Exempelvis hur resurser kan nyttjas mer effektivt i samverkan mellan 

myndigheter och hur ett samlat sjöförsvar skulle kunna se ut.  Allison påstår att en förändring 

av statliga organisationer tar lång tid på grund av flertalet olika orsaker. För att en större 

strukturell förändring skulle kunna ske krävs att en större händelse sker, exempelvis en kris 

eller en ekonomisk kollaps som tvingar organisationen att förändras. Vid en ekonomisk kris 

hos organisationen så skulle först verksamhetens effektivitet sänkas och därefter skulle en 

förändring tvingas ske. 

Idag har både Försvarsmakten och Kustbevakningen ekonomiska problem som påverkar 

verksamheten. Försvarsmakten är under ett stort förändringsarbete som går långsamt och 

Kustbevakningen har nyligen investerat i flertalet nya fartyg som inte kan täckas ekonomiskt 

utan personal kanske kommer behöva varslas. Detta talar för att en organisationsförändring 

skulle behöva ske, i vilken form är svårt att svara på men med de likande uppgifter som finns 

så är en närmare samverkan mellan myndigheterna en lösning på problemet. Sjöpolisen är 

idag en väldigt liten och begränsad del av polismyndigheten med små resurser samtidigt som 

Kustbevakningen har fler fartyg som skulle kunna nyttjas i rent polisarbete. 

Vid en analys av dagens situation utifrån Allisons teorier så är effektiviteten låg och en 

förändring skulle behöva ske. De förutsättningar som en större organisationsförändring kräver 

enligt Allison finns vilket talar för att så skulle kunna ske. 

Allison beskriver att det finns ett motförhållande mellan en centraliserad och en 

decentraliserad ledningsstruktur. Fördelen med en decentraliserad ledningsstruktur är att det 

skapar effektivitet hos organisationer som får ta sina egna beslut från sina egna 
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förutsättningar, men detta kan skapa begränsningar i samverkan mellan organisationer då de 

främst ser till egna behov. En centraliserad ledning löser problemet med samverkan då 

perspektivet blir större och ledningen ser till helheten, dock så sänker det effektiviteten hos 

respektive organisation när besluten tas med hänsyn till hela systemet och inte till 

organisationen.  

I Sverige så har varje myndighet ett relativt stort inflytande på hur den egna organisationen 

ska vara uppbyggd och fungera. Dock så styrs dessa av instruktioner, förordningar och 

reglerbrev från riksdag och regering som ger myndigheterna vilka uppgifter det ska lösa. Om 

denna struktur är en centraliserad eller decentraliserad ledning är svårt att säga, men 

tendensen visar på en mer och mer centraliserad ledning då många beslut måste förankras 

högt upp i organisationerna. Exempelvis måste varje investering Försvarsmakten gör över 200 

miljoner kronor tas beslut om i riksdagen. Även om tendensen är mot en centraliserad ledning 

verkar det ändå som att samverkan mellan myndigheterna är begränsad, vilket talar emot 

Allisons teori i detta fall. 

För att förstå organisationer lägger Allison fram ett antal frågor som ska besvaras. De som kan 

visa på punkter som är intressanta för denna undersökning är hur organisationens ekonomi 

ser ut och hur har dess utveckling sett ut samt att undersöka vilka rutiner och standardiserade 

tillvägagångsätt finns i organisationen? 

En applicering av de frågorna på fallet Försvarsmakten och Kustbevakningen, visar att 

Försvarsmaktens ekonomi präglas idag av en obalans mellan resurser och uppgifter, och 

utvecklingen har sett negativ ut och många neddragningar har genomförts. Kustbevakningen 

upplever en liknande situation där nu 2014 talas om varslingar för att få en ekonomi i balans. 

Trenden hos Kustbevakningen är likt Försvarsmakten, minskande. Sjöfartsverkets 

ekonomiförsörjning har förändrats från att vara skattefinansierat till att bli ett affärsverk, som 

tar in avgifter från handelssjöfarten för att finansiera verksamheten. Det leder till att en ovilja 

finns att genomföra uppgifter som ej finansieras och all hjälp Försvarsmakten vill ha, 

exempelvis med flygräddning, genomförs mot betalning.  

Enligt Allison så är alltså dagens organisering av den statliga sjöfarten inte optimal för att verka 

vid en kris eller ett krig. Fog finns även för att en organisationsförändring skulle kunna ske 

vilket talar för detta.  
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4.4 En god maritim säkerhet? 

Som tidigare beskrivet i uppsatsen så definieras maritim säkerhet med ett antal olika 

områden, bland annat förmågan till kontroll över det egna territorialvattnet. För Sveriges del 

är detta viktigt då större delen av landets gränser består av kust. Då varje land måste kunna 

försvara och hävda sitt territorium betyder det för Sverige att stor vikt måste läggas vid försvar 

av territorialvattnet. Enligt uppsatsens definition så består begreppet maritim säkerhet av 

följande punkter: 

- Hävdande av territorialvatten 

- Sjöövervakning och sjöinformation 

- Minröjning 

- Brotts- och terroristbekämpning 

- Sjöfartsskydd 

- Sjöräddning 

- Miljöräddning 

Hur väl uppfylls dessa krav i dagens organisering av den statliga sjöfarten? 

Hävdande av territorialvatten faller ut på Försvarsmakten och Kustbevakningen som båda har 

detta i uppgift. Samverkan och övning tillsammans sker sällan och myndigheterna agerar för 

sig. Kustbevakningen patrullerar, avvisar kränkningar, motverkar smuggling med mera. 

Försvarsmakten patrullerar och vid en händelse av kränkning så sker en insats för att avvisa 

fartyget. Försvarsmaktens resurser är dock begränsade och baser finns endast på några få 

platser längs kusten. Exempelvis så finns endast ett fåtal fartyg på västkusten vilket kan ses 

som otillräckligt då nästan all handelssjöfart anlöper hamnen i Göteborg. Kravet i stort uppfylls 

med skulle kunna ske effektivare vid samverkan mellan myndigheterna. 

Sjöfartskontroll genomför av Försvarsmakten och Kustbevakningen. Genomförs genom 

kontroller av fartyg och dess last. 

Sjöövervakning och sjöinformation är också mest relevant för Försvarsmakten och 

Kustbevakningen men här är även Sjöfartsverket inblandat genom tillhandahållandet av AIS 

information. Kustbevakningen och Försvarsmakten har var för sig flera sjöcentraler, 

samverkan sker här främst genom utbyte av information. I Göteborg så är myndigheternas 

centraler samlokaliserade i samma hus tillsammans med Sjöfartsverkets JRCC. Även om 

Kustbevakningens fokus är på den civila sjöfarten och Försvarsmaktens fokus på hävdande av 

territorium, så borde ett närmare samarbete ge ett gott resultat. Kravet uppfylls med skulle 

kunna ske effektivare vid närmare samverkan mellan myndigheterna. 

Minröjning har endast Försvarsmakten förmåga att genomföra genom sina minröjningsfartyg 

och röjdykare. Det finns dock relativt få fartyg som sysslar med minröjning (sju stycken) och 

vid en kris där minvapnet används skull dessa behöva nyttjas till max. Om kravet uppfylls är 

svårt att säga då det helt beror på hur hotbilden ser ut, i fredstid är det tillräckligt men vid en 

konflikt där minkrigföring används är förmågan begränsad. 
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Brotts- och terroristbekämpning gäller främst Sjöpolisen men även Kustbevakningen. Även 

försvarsmakten blandas in med sitt uppdrag att stödja polisen med helikoptertransporter. Här 

har Sjöpolisen begränsade resurser men stor befogenhet, Kustbevakningen har större resurser 

men mindre befogenhet. Kravet uppfylls med här finns potential till att lösa uppgiften 

effektivare. 

Sjöfartsskydd inkluderar främst Försvarsmakten som har förmåga att skydda sjöfart mot yttre 

hot. Försvarsmakten har vid flera tillfällen verkat i internationella insatser i Adenviken med 

skydda av handelssjöfart från pirater. 

Sjöräddning påverkar samtliga myndigheter men huvudansvaret ligger på Sjöfartsverket. 

Sjöfartsverkets främsta resurs för sjöräddning är helikoptrarna, där det hela tiden finns fem 

operativa och två i beredskap. Sjöfartsverket har precis köpt in sju nya helikoptrar, strax efter 

Försvarsmakten har köpt in ett stort antal nya helikoptrar som även de skulle kunnat användas 

till att lösa Sjöräddningsuppgifter. Kravet uppfylls men det kan ses som ineffektivt att staten 

nu har stora helikopterresurser men bara en mindre del används till sjöräddningsberedskap. 

Miljöräddning ansvarar främst Kustbevakningen för men både Försvarsmakten och 

Sjöfartsverket kan bistå med resurser. Kustbevakningen har mest resurser för att lösa 

uppgiften. Dock så har budgetbeslutet 2014 gjort att Kustbevakningen måste minska sin tid 

till sjöss, vilket leder till längre tid innan en insats mot ett miljöhot kan påbörjas. En närmare 

samverkan mellan myndigheterna skulle kunna ge synergieffekter såsom att fler fartyg kan 

användas till miljöräddning och närvaron till sjöss kan ökas. 

Ovan visas att alla områden som omfattas av begreppet maritim säkerhet löses av en eller 

flera av de statliga sjöverkande myndigheterna, de flesta löses idag på ett gott sätt men med 

vissa begränsningar. Teorier om maritim säkerhet belyser vikten av att en god säkerhet uppnås 

först när organisationer och myndigheter samverkar vid lösandet av uppgifter. Det måste 

finnas en övergripande strategi och myndigheterna måste lösa uppgifter tillsammans. Som 

organisationen och verksamheten ser ut i Sverige idag är det svårt att påstå att så är fallet, 

vilket enligt teorierna påverkar den maritima säkerheten negativt. 

Sammanfattningsvis så har Sverige myndigheter som löser respektive uppgift, men möjligtvis 

inte på ett effektivt sätt. En närmare samverkan mellan myndigheterna skulle enligt teorierna 

om maritim säkerhet ge en god effekt och förmågehöjning. Denna slutsats har även 

Maritimutredningen kommit fram till, de nämner även att det saknas en samlad strategisk 

överblick av myndigheternas maritima verksamheter.99   

                                                      
99 SOU 2012:48 Maritim Samverkan Stockholm: Försvarsdepartementet, Maritimutredningen. Sid 69 
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4.5 Vilken roll har Försvarsmakten i den statliga sjöfarten? 

I allmänhet Försvarsmakten och i synnerhet Marinen bestående av Amfibiekåren och Flottan 

har idag en mindre roll i den statliga sjöfarten än tidigare. Förr så var Flottan en stor aktör 

inom områden som idag omfattas av de civila myndigheterna, en skillnad var att flottan på 

den tiden var mycket resursstarkare än idag och hotbilden mot Sverige såg annorlunda ut. Ett 

exempel på ett tidigare samarbetsområde var med Sjöfartsverket, vilket avseende bemanning 

av sjömätare och isbrytare samt Marinflyget som skötte all svensk sjöräddning med 

helikopter. Detta har minskat och försvunnit av flera anledningar, men främst på grund av 

ekonomiska skäl då Försvarsmakten idag är en mycket mindre myndighet. Den tidigare 

samverkan som fanns gav synergieffekter för det svenska försvaret och för den maritima 

säkerheten. Med militär personal på fler fartyg ökades exempelvis sjölägesbilden och fler 

enheter kunde användas till militär nytta. Helikopterbesättningarna fick öva regelbundet och 

genomföra insatser vilket även det gav effekt på den militära nyttan. 

Idag så köper Försvarsmakten istället in tjänster från Sjöfartsverket som Försvarsmakten 

tidigare kunde genomföra själva. Exempelvis så måste det alltid finnas en flygräddning i 

beredskap om flygvapnet ska öva, nu köps den tjänsten av Sjöfartsverket då de är ansvariga 

för sjö- och flygräddningen i Sverige istället för att hålla den beredskapen med de befintliga 

helikoptrarna inom Försvarsmakten. När marinflyget tidigare fanns och var ansvariga för sjö- 

och flygräddningen sköttes detta inom myndigheten. Sjöfartsverket har också fått i uppdrag 

att underhålla de militära farleder som finns i skärgårdsområdena, den tjänsten köps nu 

istället för att, som tidigare, genomföra det arbetet själva. 

Försvarsmaktens genomför i stort sett egna utbildningar och övningar utan samverkan med 

andra myndigheter. Mycket är på grund av att utbildningarna är specifika för Försvarsmakten 

men det finns de som är liknande. Samverkan sker idag på vissa områden, exempelvis följer 

Sjöstridsskolan Sjöfartshögskolans kursplaner och det finns lärare som arbetar på båda 

skolorna. Viss samverkan sker även med dykutbildning av polisens och Kustbevakningens 

dykare. 

Kustbevakningen och Försvarsmakten har till viss del liknande uppgifter och en närmare 

samverkan skulle kunna ske inom exempelvis skydd av territorialvattnet.  

Något som försvårar en samorganisation med exempelvis Kustbevakningen är att 

Försvarsmakten har ett eget system med behörigheter för att vara tjänstgöra ombord. Det 

civila system som finns, har inspirerat det systemet Försvarsmakten använder, men det 

appliceras inte fullt ut. Det leder till att de som är utbildade i nautik inom Försvarsmakten inte 

har behörighet att framföra andra fartyg, exempelvis Kustbevakningens. En samorganisering 

av myndigheterna skulle dock kanske leda till en regeländring och att även Kustbevakningens 

fartyg faller in under samma regelverk, vilket skulle lösa detta problem. Dock kan det bli svårt 

vid personalutbyte med exempelvis sjöfartsverkets isbrytare då de applicerar det civila 

systemet fullt ut, vilket gör att ingen utbildad i Försvarsmakten är behörig. 
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5. Slutsatser och resultatdiskussion 

5.1 Slutsatser 

Det är en ganska omfattande uppgift att få en överblick över hela den statliga sjöfarten. Det 

finns många aktörer som sorterar under flera departement men som förväntas att samverka. 

Försvarsmakten och Kustbevakningen lyder under Försvarsdepartementet, vilket borde 

betyda en enklare samverkan och närhet i verksamheten, vilket dock inte är fallet. Sjöpolisen 

som har delade uppgifter med Kustbevakningen sorterar som resten av Sveriges polis under 

Justitiedepartementet. Sjöfartsverket och Trafikverket ligger båda under 

Näringsdepartementet. De finns två sjöverkande myndigheter till men som inte har så stor 

relevans för uppsatsen och de är Tullverket och Havs- och Vattenmyndigheten. Tullverket har 

inga egna fartyg och har delegerat delar av sin uppgift till Kustbevakningen som sköter deras 

verksamhet till sjöss. Havs- och Vattenmyndigheten sysslar mest med miljöfrågor och 

forskning och har två egna fartyg. Tullverket sorteras under Finansdepartementet och Havs- 

och Vattenmyndigheten under Miljödepartementet. Då många departement har sjöverkande 

myndigheter under sig så är det svårt att få en helhetsbild och staten får svårt att skapa en 

övergripande marin strategi. 

Syftet med uppsatsen är att visa hur den svenska statliga sjöfarten är organiserad för att verka 

under en kris eller ett krig samt att koppla det till maritim säkerhet och Försvarsmaktens roll.  

Vid analyser av de uppgifter som är ställda på respektive myndighet, är en slutsats att flertalet 

uppgifter överskrider flera myndighetsgränser. Många likheter finns även i lösandet av 

uppgifterna vilket visar att en närmare samverkan skulle ge god effekt på den maritima 

säkerheten, enligt teorierna. 

Statliga sjöfartens effektivitet 

Allisons teori påvisar att en närmare samverkan eller en samorganisation mellan myndigheter 

och organisationer skulle öka effektiviteten vid en kris eller ett krig. Dagens organisering av 

den statliga sjöfarten skulle enligt Allison inte vara optimal om ett sådant läge skulle infinna 

sig. Idag finns ingen uppenbar strategi för hur ett samlat sjöförsvar kan agera, det kanske finns 

i teorin men det är inget som övas i praktiken. Då Sverige är ett land med begränsade 

försvarsresurser så skulle det troligtvis finnas mycket att vinna på en närmare samverkan 

mellan myndigheterna. Begränsningar och ovilja kan dock påverka en närmare samverkan. 

Hos Flottan och Kustbevakningen verkar det finnas en ovilja att samverka, när dessa två 

myndigheter nu båda har dålig ekonomi är trenden att man värnar om det egna istället för att 

se till det stora. Enligt Allison är detta normalt och för att en omorganisering ska ske måste 

något stort och drastiskt inträffa. Begränsning finns även i samverkan med Sjöfartsverket då 

de numera är ett affärsverk drivet av inkomster från den sjöfart de verkar för. En begränsning 

kan här vara att Försvarsmakten då måste finansiera den verksamhet som sker med 

Sjöfartsverket då Sjöfartsverket annars måste finansiera det själv. Exempelvis så köper 

Försvarsmakten nu tjänster av Sjöfartsverket i form av flygräddning och underhåll av 

militärleder, vilket hade kunnat ske på annat sätt men som omöjliggörs då Sjöfartsverket inte 

är finansierat av staten. 
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Enligt Allison är dagens organisering alltså inte optimal och fog finns för att en 

organisationsförändring skulle kunna genomföras. 

Maritim säkerhet 

Vid undersökningen om hur väl kraven för en god Maritim säkerhet uppfylls är en slutsats att 

större delen av kraven uppfylls på ett tillräckligt sätt, men det skulle kunna ske effektivare om 

fler av myndigheterna samverkade vid lösandet av uppgifterna. Vid en överblick av samtliga 

berörda myndigheters resurser så finns det ett bra utgångsläge för att kunna skapa en god 

maritim säkerhet då de fartyg och flyg som finns har de förmågor som krävs. Om ett 

merutnyttjande och samordnande av resurserna skulle ske, exempelvis att myndigheterna 

delar på kajanläggningar, hjälper varandra med stödfartyg med mera så kan det ge en god 

synergieffekt och stärka den maritima säkerheten. 

Försvarsmaktens roll 

Då Försvarsmaktens roll i den statliga sjöfarten idag är mindre än vad den tidigare varit, så har 

även många fördelar med att lösa saker inom myndighetens ramar försvunnit. Tjänster 

myndigheten tidigare kunde lösa internt måste nu köpas in av andra aktörer, vilket är dyrt och 

inte lika anpassat för Försvarsmaktens specifika verksamhet. Det som istället krävs nu är en 

närmare samverkan med andra myndigheter för att lösa de uppgifter som ställs, vilket måste 

göras på ett bra och effektivt sätt, vilket i flera områden inte är fallet idag. 

Då Försvarsmaktens roll har minskat, har även fördelen med att myndighetens personal 

tidigare var utspridd minskat. Förr när Försvarsmakten hade personal på isbrytare, sjömätare 

och en närmare samverkan skedde med utbildningar med mera, så fick det positiva 

konsekvenser för myndigheten, som idag inte finns. 

För att kunna genomföra en närmare samverkan med andra myndigheter och ett utbyte av 

personal skulle kunna genomföras, krävs en översyn av de behörighetssystem som används, 

vilket idag leder till att Försvarsmaktens personal inte kan tjänstgöra på andra fartyg än de 

egna. 

Tidigare undersökningar 

Tidigare undersökningar har kommit fram till liknande resultat vilket styrker dem, dock så har 

inte kopplingen till undersökningens teoretiska grund gjorts tidigare. Med teorin så visas att 

empirin och de slutsatser som dras är rimliga från ett vetenskapligt perspektiv. Teorin visar att 

en närmare samverkan mellan de statliga sjöverkande myndigheterna skulle ge goda effekter 

på den maritima säkerheten samt en bättre organisering för att hantera en kris eller ett krig. 

I uppsatsen Maritim säkerhet – en fråga om samarbete dras slutsatserna att ett närmare 

samarbete mellan Kustbevakningen och Försvarsmakten, skulle ge goda effekter på den 

maritima säkerheten, men att det finns ett antal hinder som övervinnas. 

Det finns sedan flera år överenskommelser och handlingsplaner mellan Försvarsmakten och 

Kustbevakningen som behandlar en närmare samverkan, dock så sker detta arbete långsamt 

och har hittills inte gett några stora resultat. Ett exempel på resultat är dock att i Karlskrona 
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så kommer Kustbevakningen att nyttja Försvarsmaktens kajer och flera av de resurser som 

finns inne på det militära området. 

Hinder och begränsningar 

Undersökningen visar flertalet fördelar med en närmare myndighetssamverkan och att det 

behöver ske på grund av den ekonomiska situation flera myndigheter befinner sig i. Varför 

sker då inte en närmare samverkan? I uppsatsen Maritim säkerhet – En fråga om samarbete 

så kommer författaren fram till ett antal slutsatser varför en närmare samverkan inte sker 

mellan Försvarsmakten och Kustbevakningen. Bland annat så begränsas samverkan på grund 

av de lagar som finns idag, Försvarsmakten får inte nyttjas mot egen befolkning i fredstid vilket 

Kustbevakningen till viss del gör. En annan anledning är att de beslut som tas på politiskt nivå 

inte återföljs och ges kraft. Till slut visar uppsatsen att en faktor som begränsar samarbetet är 

att den nuvarande relationen mellan myndigheterna inte är så god, detta på grund av flera 

historiska skäl. Dock håller denna bild på att förändras och med tydligare mål och en större 

politiskt vilja skulle en omorganisation kunna ske.100 

5.2 Resultatdiskussion 

Resultatet av undersökningen visar att en närmare samverkan mellan myndigheterna, eller en 

omorganisering och omfördelning av uppgifter och resurser, skulle ge goda resultat på den 

maritima säkerheten. Detta resultat är liknande de resultat som framkommit i andra 

undersökningar och uppsatser. Problemet var att det inte funnits någon undersökning som 

studerat hur hela den statliga sjöfarten varit utformad för att klara en kris, utan bara antingen 

statliga sjöfarten i fred eller endast samverkan mellan Kustbevakningen och Försvarsmakten. 

Detta har nu gjorts och resultatet är uppbyggt på en teoretisk grund. Undersökningen bidrar 

till forskningsläget genom att visa hur effektiv den statliga sjöfarten idag skulle vara vid en kris.  

Då resultatet visar att organiseringen av den statliga sjöfarten inte skulle fungera 

tillfredställande vid en kris så bör detta få konsekvenser vid en framtida 

organisationsförändring. Resultatet som visar vilka förbättringspunkter som finns kan 

användas som grund vid en förändring av organiseringen av den statliga sjöfarten. 

Den bilden och det resultat som visas är dock inte helt komplett. För att en så precis bild som 

möjligt skulle kunna visas krävs en djupare undersökning och analys av myndigheterna och 

dess egenskaper, inte bara av styrdokumenten och officiell information. Det går även att 

bredda undersökningen ytterligare och ta med organisationsteorier utöver Allisons samt att 

ta med områden utanför teorin om maritim säkerhet, som även de är relevanta. En ytterligare 

begränsning med undersökningen är att delar av det data som gäller försvarsplanering och 

säkerhetsarbete i stort inte går att få tag i på grund av sekretess.  

  

                                                      
100 Lagerdahl, Philip. Maritim säkerhet – en fråga om samarbete. Försvarshögskolan, 2010. Sid 35 
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5.3 Sammanfattning 

Det är en omfattande uppgift att få en genomgripande och klar bild av den statliga sjöfarten 

och dess uppgifter och resurser. Framför allt är det svårt att se hur de militära och civila 

myndigheternas samverkan ter sig och ur ett försvarsperspektiv är det svårt att se en tydlig 

strategi.  

Syftet med uppsatsen är att se hur effektiv dagens organisering av den statliga sjöfarten är vid 

händelse av en kris eller ett krig. Detta görs genom att klarlägga de påverkade myndigheternas 

uppgifter för att visa på likheter och skillnader, samt att klarlägga myndigheternas resurser för 

att visa på förmågan att lösa respektive uppgift. För att sedan visa på effektiviteten används 

Graham Allisons förklaringsteori om statliga organisationers beteende under kriser då de ger 

en rättvis bild och en god måttstock. Teorier om maritim säkerhet används även de för att visa 

vilka uppgifter som behöver lösas för att skapa en god säkerhet längs den svenska kusten.  

För att få en så bra bild som möjligt är undersökningen i form av en fallstudie som innehåller 

en kvalitativ textanalys med en deskriptiv metod. Ansatsen är teoretiskt deduktiv då 

undersökningen innehåller empiri som ska förklaras med en teoretisk grund. Metoderna har 

valts efter hur väl de beskriver källmaterialet och hur en teorikoppling kan ske. 

Tidigare undersökningar har undersökt samverkan mellan Kustbevakningen och Marinen och 

kommit fram till liknande slutsatser som denna undersökning, dock innehöll den inte de andra 

statliga sjöverkande myndigheterna och byggde på annan empiri. Undersökningar om maritim 

säkerhet finns även som kan användas som grund vid en analys, dock krävdes i denna uppsats 

en egen definition för att få en rättvisande bild.  

Undersökningen visar att den organisering av den statliga sjöfarten som existerar idag inte är 

optimal från en försvarssynvinkel. Flera av de uppgifter ställs på flera myndigheter som vid 

lösandet av dem inte samverkar, vilket kan ses som ineffektivt. Allisons teorier visar att 

organiseringen av den statliga sjöfarten inte är optimal ifall en kris skulle inträffa och fog finns 

för att en större organisationsförändring skulle kunna genomföras vilket troligtvis skulle höja 

effektiviteten. Vid undersökningen av teorierna om maritim säkerhet visas ett antal uppgifter 

som måste lösas för att en maritim säkerhet ska upprätthållas. Undersökningen visar att de 

uppgifterna löses idag men att de skulle kunna lösas på ett bättre och effektivare sätt. En 

närmare samverkan mellan myndigheterna eller en större omorganisering skulle lösa många 

av de problem som finns och göra att uppgifterna löses på ett effektivare och bättre sätt.  

Försvarsmaktens roll i den statliga sjöfarten är idag mindre än den varit tidigare då 

Försvarsmaktens personal bemannade fler fartyg och hade en närmare samverkan med den 

civila sjöfarten. Den tidigare rollen hade flera fördelar, bland annat fanns en militär nytta med 

att ha militär personal på fler enheter vilket bidrog till exempelvis sjöövervakningen. 

Resultatet av undersökningen leder till följdfrågor som exempelvis hur en optimal 

organisering av den statliga sjöfarten skulle kunna se ut, baserat på undersökningens 

teoretiska grunder. Ett antal slutsatser kan här dras och en framtida organisation bör bestå av 

färre myndigheter och en tydligare ansvarsfördelning av uppgifter 
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5.4 Vidare forskning 

Ett förslag till vidare forskning är att göra en djupare analys av samtliga uppgifter och 

myndigheters förutsättningar att lösa dem. Efter det genomföra en undersökning som 

resulterar i ett förslag på hur en optimal och effektiv organisering av den statliga sjöfarten 

skulle se ut. Det har ej hunnits med i denna uppsats då det kräver en djupare förståelse och 

ett arbete i samarbete med berörda myndigheter. Även sekretessbelagd information skulle 

behöva undersökas för att ge en så korrekt bild som möjligt. 

Intressant skulle även vara en djupare jämförelse med ett annat lands organisering av den 

statliga sjöfarten och hur effektiv dess organisation är, för att sedan se om det skulle vara en 

modell för Sverige. Exempel på jämförbara länder är Norge och Canada, som båda till synes 

har väl fungerande system men som organisatoriskt skiljer sig från det Svenska.  

5.5 Epilog – En optimerad organisation? 

En fråga som lätt uppkommer efter dessa slutsatser är hur en framtida organisation skulle 

kunna se ut? Slutsatserna visar att dagens organisering av den statliga sjöfarten är långt ifrån 

optimal men undersökningen ger även indikatorer på hur en bättre organisering skulle kunna 

se ut. Om man utgår från Allisons teorier och teorierna om maritim säkerhet så finns det flera 

olika organisationsstrukturer som skulle ge ett bättre resultat än organiseringen idag. 

Exempelvis går det att se på grannlandet Norges modell som är i form av ett samlat militärt 

Sjøforsvar som består av Kysteskadren (Flottan) och Kystvakten (Kustbevakningen), vilket ger 

ett nära samarbete samtidigt som Kystvakten fortfarande håller sin särställning genom 

Kystvaktsloven (lagen) som tillåter kontroll av civil verksamhet. Detta leder till att de båda 

inordnas under samma struktur vilket skulle lösa många av de problem som den svenska 

statliga sjöfarten har idag. Även Canada har en intressant modell, de har likt Sverige en civil 

kustbevakning men som har mycket bredare uppgifter, befogenheter och resurser. De har 

exempelvis alla de uppgifter som i Sverige ställs på Sjöfartsverket såsom isbrytning, underhåll 

av farleder och stöd till den civila handelssjöfarten. Samtidigt har Canada en militär flotta som 

sköter säkerheten till havs, samtidigt som kustbevakningen sköter säkerheten längs kusten. 

Detta system har även det fördelar mot det Svenska då antalet myndigheter minskas och 

organisering och samverkan förenklas.  

Utredningen Maritim samverkan drar slutsatserna att en närmare samverkan kan ge goda 

synergieffekter på flera områden. På sjöförsvarsområden nämns ett exempel på en framtida 

organisationsstruktur att Kustbevakningen och Marinen inordnas under ett samlat sjöförsvar, 

vilket skulle leda till att en närmare samverkan blir mer naturlig.101 Detta skulle vara likt Norges 

modell som är ett intressant alternativ att undersöka. En sådan typ av organisering skulle lösa 

flera av de problem som finns idag och således leda till en effektivare verksamhet och bättre 

uppfyllnad av den maritima säkerheten. 

En fortsatt civil Kustbevakning men med bredare uppgifter och större befogenheter är även 

det en variant att undersöka. Det skulle lösa flera av de problem som visas i slutsatserna då 

                                                      
101 SOU 2012:48 Maritim Samverkan Stockholm: Försvarsdepartementet, Maritimutredningen. Sid 93 
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antalet sjöverkande myndigheter minskas och samverkan underlättas. Något som även 

behöver undersökas är sjöpolisens roll och dess samverkan med Kustbevakningen. Då 

Kustbevakningen endast har begränsade befogenheter så kan dess roll som en polisiär 

myndighet diskuteras.  

För att kunna ge ett komplett förslag på hur en organisering av den statliga sjöfarten skulle 

byggas för en optimal maritim säkerhet så krävs dock en djupare undersökning. Flera modeller 

finns men en organisering bör bestå av färre myndigheter och en tydligare ansvarsfördelning 

av uppgifterna mellan de inblandade myndigheterna. En organisering kan inte heller byggas 

bara med aspekten maritim säkerhet, utan även alla de andra områden som berörs måste tas 

i beaktande.  
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