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Abstract 

The Swedish Navy conducts reconnaissance in an ongoing maritime surveillance 

operation with ships at sea. This study aims to create a greater understanding of 

factors for why naval surveillance is not carried out to a greater extent with 

modern efficient flying reconnaissance sensors to freeing up time for more 

qualified naval activities. Furthermore, it seeks an increased understanding and 

whether the general marine presence that the vessels constitute under maritime 

surveillance is a rational way to create a threshold effect. The results of the study 

show that through acquired empirical data with the support of Allison and 

Zelikow's decision-theoretical models, we can find that reconnaissance with flying 

sensors is rational even in the Swedish context. However, there are positions of 

power, organizational and rational reasons for using ships for reconnaissance at 

sea. Furthermore, the study shows that there are more rational ways to create a 

threshold effect than the general appearance at sea within the maritime 

surveillance operations. 

 

 

Nyckelord: Sjöövervakning, flygande spaningssensorer, tröskeleffekt, obemannade 
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1 Introduktion 

1.1 Disposition  

 

Inledning  

Beskrivning av studiens sammanhang, avgränsningar, tidigare forskning och 

problemområdet som genererat aktuella forskningsfrågor, teori som ligger till grund 

för det fortsatta arbetet och kritik av teorin.    

 

Metod  

Vetenskapligt tillvägagångssätt beskrivs tillsammans med motivering av detta. 

Beskrivning av operationaliseringen av teorin, källor som nyttjas för empirin i 

studien tillsammans med källkritik och identifierade svagheter.    

 

Analys  

Mot bakgrund den operationaliserade teorin genomförs analys där det empiriska 

materialet kopplats till de teoretiska modellerna som nyttjats.  

 

Diskussion och resultat  

Resultat av analys presenteras och forskningsfrågor besvaras. Därefter presenteras 

författarens avslutade reflektion. Avslutningsvis presenteras förslag till fortsatt 

forskning.   

1.2 Forskningsfrågor 

Vilka bakomliggande faktorer ligger till grund för att Försvarsmakten inte i större 

omfattning ersätter den kontinuerligt pågående sjöövervakningen som bedrivs med 

kvalificerade fartyg med egna flygande resurser?     

 

Vilka bakomliggande faktorer ligger till grund för att en så stor del av den 

tillgängliga gångtiden till sjöss, som väntas bidra till tröskeleffekt, utgör 

sjöövervakning med fartyg? 
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1.3 Bakgrund   

Marinen bedriver spaning och inhämtning dygnet runt, året om i en ständigt pågående 

sjöövervakningsoperation i vilken man eftersträvar att ha en god lägesbild över 

fartygsrörelser i vårt närområde (FM webb 1, 2 och 3). Ytterst syftar denna 

verksamhet, beskrivet i såväl internationell rätt som i vår grundlag regeringsformen, 

till att hindra kränkning av svenskt territorium i fred och krig (Handbok IKFN s. 5).  

 

Marinchefen beskriver utan prioritering att en av huvuduppgifterna för marinen är att 

genom närvaro till sjöss visa försvarsvilja. I ett vidare resonemang tydliggörs uppgiften 

att parallellt upprätthålla en trovärdig beredskap och sjömilitär förmåga. Detta ska på 

ett förebyggande vis ska bidra till en önskad krigsavhållande tröskeleffekt. I den 

sjömilitära förmågan ingår ytterligare huvuduppgifter att skydda bland annat 

handelstrafik och i ett yttersta läge också att med våld och vapenmakt ingripa mot 

överträdelser eller motståndare (MC vilja s. 1)  

  

Sveriges kuststräcka längs fastlandet är med sina 2400 kilometer en av Europas 

längsta. Sverige hävdar 12 nautiska mil territorialhav utanför baslinjen följt av den 

ekonomiska zonen vilket innebär ett omfattande område att övervaka. (MC vilja s. 1). 

Sjöövervakningen bedrivs med fartyg, flyg och fasta sensorer (FM web 4). Vidare 

finns mellanstatliga samarbeten med informationsutbyten och en tänkt 

myndighetssamverkan där Kustbevakningen genom sin civila sjöövervakning väntas 

stödja Försvarsmaktens militära behov. Nationell strategi för sjöövervakning s. 9-15). 

 

De sjömilitära uppgifterna bör också sättas kontexten att den aktuella hotbeskrivningen 

mot Sverige i viss mån ändrat karaktär. Främst inom ramen för begreppet gråzon som 

riktar mer fokus och tyngdpunkt på mellanrummet mellan fred och krig där man 

tidigare på ett tydligare vis haft det militära väpnade angreppet utgångspunkt. På ett 

likande sätt har hybridkrigföring fått en centralare roll i hotbeskrivningen. Gemensamt 

för dessa begrepp är att man i större omfattning väntar sig en större påverkan på de 

civila delarna av samhället samtidigt som det militära hotet kan öka. Den totala 

ansträngningen för hela krisberedskapen, civilförsvaret och det militära väntas alltså 

öka i gråzon och hybridkrigföring (FOI-R 4769, 2019, s. 12-13) Inte minst har 

problematiken kring gråzon aktualiserats och tydliggjorts genom erfarenheterna av att 

militära operationer bedrivits i Georgien och Ukraina utan formella krigsförklaringar 

(Militärstrategisk doktrin s. 38-39).  

 

Avseende egna resurser bedriver Marinen huvudsakligen den rörliga spaningen med 

kvalificerade fartyg. (Med kvalificerade fartyg avses korvetter, minröjningsfartyg, 

ubåtar och robotbärande patrullbåtar.) Flygande resurser som nyttjas löpande idag 

utgörs av stöd från Kustbevakningen och flyg från Frivilliga flygkårens 

Sjöinformationsgrupp som är en frivilligorganisation knuten till Försvarsmakten 

(Reglemente för marina operationer s. 33)    

 



 

 3 

Tidigare forskning beskriver modern och på marknaden tillgänglig obemannad teknik 

för flygande maritim spaning som ett kostnadseffektivt alternativ (Possibilities of UAS 

for Maritime Monitoring s. 885-891). För ett sätta flygande resurser i ett svenskt 

sammanhang kan man konstatera att gångtiden med en korvett av typ Visby att färdas i 

högsta fart (35 knop) längs svensk gräns för territorialhavet är 37 timmar (FM webb 5). 

Kustbevakningens flyg behöver 5 timmar för att färdas samma sträcka. (KBV webb 1).   

1.4 Problembeskrivning 

De exakta värdena för den militära sjöövervakningens omfattning har begärts, men har 

ej lämnats ut med anledning av sekretess. Baserat på antagandet att Marinen genomför 

den ständigt pågående sjöövervakningsoperationen med ett minimalt alternativ, där 

endast ett fartyg eller en ubåt över tid genomför sjöövervakning, avdelar 

Försvarsmakten mer än en tredjedel av redovisad gångtid för sjöövervakning. (FM 

Årsredovisning s. 17) Antagandet kvalitetssäkras något genom att man vid 

krigsförband med korvetter och patrullfartyg anger att man avdelar någonstans från 

25% till en bit över 50% av tillgänglig gångtid till sjöövervakning beroende på vilken 

typ av fartyg det är. (Theander 2021, intervju). Oaktat nyanser i antagandet ovan 

avdelas en ansenlig mängd av den årliga gångtiden för inhämtning och övervakning 

inom ramen för uppgiften sjöövervakning - en uppgift som enligt tidigare forskning till 

stor del skulle kunna lösas av på marknaden tillgängliga enkla eller obemannade 

flygande spaningsresurser (Possibilities of UAS for Maritime Monitoring s. 885-891).  

 

Marinen beskriver att de kvalificerade fartygens numerär endast är cirka en tredjedel 

av det egentliga behovet. (Perspektivstudien, 2018, s. 51).  Givet att bristen på fartyg är 

stor i Marinen torde den omfattande tiden man lägger till inhämtning och spaning med 

de kvalificerade fartygen ställas mot andra beskrivna uppgifter. Exempelvis uppgifter 

som att skapa en trovärdig sjömilitär förmåga och beredskap, verka avskräckande och 

bidra till tröskeleffekt, skydda handelsfartyg samt nyttja vapenmakt vid överträdelser. 

Sammantaget kan man ställa sig frågan varför man inte frigör fartygstid genom 

nyttjande av effektivare spaningsresurser i sjöövervakningen? Varför disponeras tiden 

som den gör? Är det bästa viset att skapa tröskeleffekt?  

1.5 Syfte och forskningsbidrag 

Syftet med denna studie är att genom Allison och Zelikows teori (Allison, 1999) 

inledningsvis söka svar på om nyttjandet av flygande resurser, likt tidigare forskning 

visat, är rationellt i den svenska kontexten av sjöövervakning. Vilka möjligheter och 

begränsningar som finns idag och om dessa påverkas av den förändrade 

hotbeskrivningen inom ramen för gråzonsproblematiken. Framför allt kommer fokus 

att ligga på att söka bakomliggande faktorer till varför Marinen inte löser en större del 

av sjöövervakningen med flygande resurser. Sammantaget ställs tidsåtgången för 



 

 4 

sjöövervakning med kvalificerade fartygsresurser i relation till den ökade tröskeleffekt 

som Försvarsmakten och Marinen med olika verksamheter eftersträvar. 

Bakomliggande faktorer eftersöksöks och försiktiga slutsatser kring rationalitet 

presenteras.  

 

På ett allmänt plan kan slutsatserna bidra till alternativa perspektiv på nyttjandet av 

offentliga resurser och på ett mer rationellt vis relaterat målsättningarna. Vidare kan 

slutsatserna också ligga till grund för en ökad förståelse för hur organisationens 

beteenden påverkar det rådande läget och eventuellt ligga till grund för förbättring.  

1.6 Avgränsningar  

Denna studie avgränsas till att undersöka Försvarsmaktens och främst Marinens 

rörliga spaning och inhämtning inom ramen för nationella sjöövervaknings-

operationer med nationella resurser. Utgångspunkten i detta är ett krigsförbands-

perspektiv även om ett vidgat perspektiv troligen varit relevant och av intresse för 

andra aktörer inom sjöövervakningsområdet. Skälet till detta är främst att en bredare 

forskning inte skulle rymmas i aktuell studies uppgiftställning.  

 

Studien kommer av samma skäl ej heller att hantera det politiska maktspelet som 

legat till grund och  skapat styrdokument och ambitionsnivåerna för myndigheterna 

mer än på ett mycket övergripande plan då detta inte är det huvudsakliga syftet med 

arbetet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Studien har inte ambitionen att ge ett omfattande historiskt perspektiv även om 

tillbakablickar förekommer. Data som används i studien kommer generellt att vara 

avgränsat till de senaste utgivna versionerna från olika aktörer.   

 

Sekretessklassificerad information kommer att inte att behandlas i arbetet. 

1.7 Centrala begrepp  

Gråzon   

 

” … gråzonen förstås som ett tillstånd mellan krig och fred eller som en situation där 

det inte formellt är krig men där statliga antagonister genomför angrepp av olika 

karaktär.” (FOI-R 4769, 2019, s. 4) Civila och militära hot kan öka samtidigt och att 

detta kan ske utan att en stat befinner sig i en formellt uttalad krigssituation från vare 

sig angriparen eller den angripna staten. Gråzonen kan innebära en särskild 

ansträngning för samhället och totalförsvaret. (FOI-R 4760, 2019, s. 4)  
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Hybridkrigföring  

 

Hybridangreppen kännetecknas av att man använder både konventionella och 

okonventionella metoder samordnat för att nå målsättningar. Militära maktmedel 

förekommer men i en begränsad omfattning. (FOR-R 4816, 2020, s. 15) Blandningen 

av reguljär krigföring, kriminalitet, sexuellt våld, cyberkrigföring, terrorism, 

irreguljär krigföring i ett operationsområde (Militärstrategisk doktrin 2016, s. 36) 

 

Sjöövervakningsoperation 

 

”Sjöövervakningsoperation innebär systematisk övervakning av och spaning i ett 

marint område. Syftet är att inhämta information om verksamheter över, på och 

under havsytan i området samt kontinuerligt följa upp denna för att få en normalbild 

och identifiera avvikelser från normalbilden (t.ex. kränkningar, illegal verksamhet, 

förändrad förmåga hos annan nation). Vidare är syftet att vidta åtgärder mot 

eventuella avvikelser, vilket i yttersta fall kan innebära våldsanvändning.” 

(Reglemente Taktik för marina operationer, 2021 s. 32) 

 

Sjökontroll 

 

”Att med sensorer erhålla en lägesbild i ett område och att med egna enheter verka 

mot de som vill påverka eller motverka svenska intressen” (Ibid s. 33) 

 

Tröskeleffekt 

 
Viljan att möta ett väpnat angrepp, förmågan att möta ett väpnat angrepp och 

trovärdig kommunikation av denna vilja och förmåga. (FOI-R 4047, 2015 s. 20) 

1.8 Tidigare forskning 

Ingen forskning med direkt koppling till frågeställningarna i denna studie har varit 

möjlig att finna. Däremot tar studien sin utgångspunkt i att flygande enheter är 

lämpliga för maritim spaning och övervakning vilket visats i tidigare forskning, 

exempelvis Possibilities of UAS for Maritime Monitoring. Denna har nämnts tidigare 

och beskriver flygande övervakning som effektiv, i synnerhet obemannat lyfts som 

en kostnadseffektiv lösning. Forskningsfältet kring obemannade flygsystem är 

omfattande och den militära nyttan påvisas på ett sammanfattande viss i studien En 

kvalitativ fallstudie om implementeringen av UAV 03 Örnen i Försvarsmakten på 

regementet K3. (Larsson, 2020 s 8-9)  
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Vidare finns en tidigare studie, Övervakning av svenskt sjöterritorium, som har 

analyserat samordningen mellan Kustbevakningen och Försvarsmakten vad gäller 

nationell sjöövervakning. I studien beskrivs det att den politiska viljan till 

samordning mellan Försvarsmakten och Kustbevakningen finns, men att det på 

myndighetsnivå finns stora begränsningar till samordning. Kustbevakningens flyg 

beskrivs dock som ett välfungerande stöd till den militära sjöövervakningen.  

(Wiklund, 2018, s 20 och 33). Slutsatserna är relevanta för denna studie då den 

belyser nyttjandet av Kustbevakningens resurser för militär sjöövervakning och 

konsekvenser av samordningens brister.  

 

Detta arbete utfår från tidigare redovisad definition av begreppet tröskeleffekt. Man 

bör dock ha i beaktande att begreppet tröskeleffekt i tidigare forskning beskrivits 

som ett mer eller mindre gränslöst begrepp som saknar tydliga definitioner. Det 

använts flitigt i dialogen kring fenomen kring försvarets förmågor och begreppet 

innefattar idag en bredd som i princip innefattar vad som helst som har koppling till 

det övergripande perspektivet på svensk säkerhet. (Ström, 2020, s. 27) Begreppet 

tröskeleffekt är centralt i denna studie och det är därför av vikt att beakta att 

begreppet saknar tydliga definitioner och ramar. För att skapa en tydlighet i denna 

studie förhåller den sig till definitionen av tröskeleffekt i begreppsförklaringen.  

1.9 Teori 

Denna studie tar sin teoretiska utgångpunkt ur Allisons och Zelikows bok Essence of 

Decision - Explaining the Cuban Missile Crises second edition. Boken beskriver tre 

teoretiska modeller som låg till grund för att analysera Kubakrisen, hur dess 

medförda risk för ett kärnvapenkrig påverkade det politiska ledarskapet och hur man 

agerade utrikespolitiskt (Allison 1999, s.viii-ix). Författarna menar att modellerna 

brett kan användas även för andra områden, inom politiken, utom politiken och till 

och med av aktörer i allmänhet i vardagslivet (Ibid s. 7). Genom dessa modeller 

menar författarna att förklaringskraften signifikant stärks (Ibid s.vii-xi). Teorin 

motiveras med att den ger förutsättningar att identifiera nytta, rationalitet och 

organisationsbeteendens inverkan på fallet. Det skapar goda förutsättningar att med 

en erforderlig förklaringskraft svara på forskningsfrågorna (Ibid s. 13 och 143).  

1.9.1   Kritik mot Allisons och Zelikows modeller  

Bokens första utgåva mötte kritik för hur modellerna utformats varefter Philip 

Zelikow, som tillkommen medförfattare till den uppdaterade andra utgåvan, i större 

omfattning beaktade och sökte stöd från forskning från andra fält inom psykologi, 

politik och sociologi (Allison, 1999, s. vii-xi). Även den andra utgåvan har mötts av 

kritik där man bland annat menar att det saknas ytterligare ett forskningsområde, 

politisk psykologi, som kunnat stärka analyserna och modellerna. (Cusimano, 2000). 

Den politiska nivån i detta arbete är dock till stor del avgränsad och oaktat kritiken 
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kan det konstateras att teorierna är brett etablerade och används som teoretiska 

verktyg för forskning. 

1.9.2   Beskrivning Allisons och Zelikows modeller  

Samtliga tre modeller föreslår ett antal frågor som ligger till grund för en ökad 

förklaringskraft.  

   

Modell 1, Rational Actor (RA) – Rationalitet och nytta  

 

Modellen RA beskriver att en aktör agerar för att skapa maximal nytta mot ett önskat 

läge eller önskade konsekvenser. De centrala delarna i modellen är Syftet. En 

rationell aktör måste välja mellan alternativ i specifika situationer och dessa leder till 

olika konsekvenser av dessa. Aktören gör sedan val av alternativ som genererar mest 

nytta (Allison 1999, s. 17-18)  

 

Följande frågor är relaterade till RA: 

 

1. Vika omständigheter uppfattar staten som möjligheter eller hot?  

2. Vilka är statens målsättningar?  

3. Vilka är statens avsikter och handlingsalternativ?  

4. Vilka konsekvenser är knutna till respektive alternativ?  

5. Vilket är statens det bästa val givet ovanstående? (Ibid s. 389-390)  

 

Modell 2, Organizational Behavior (OB) – Organisationens inverkan 

 

Modellen OB utgår i stället från den inverkan som själva organisationen med dess 

egenskaper får. I en mogen organisation skulle besluten fattas enligt modell 1, RA, 

med nyttan i främsta rummet. Allison och Zelikow menar dock att själva 

organisationen får egenskaper som påverkar till exempel formkrav, regler och 

rutiner. Utöver detta menar man att organisationer tenderar att fatta beslut på ett 

liknande sätt som man gjort tidigare, att besluten går i arv och på så vis påverkas 

även aktuella och framtida beslut av tidigare fattade beslut. (Ibid s. 143-146).  

 

Följande frågor är relaterade till OB: 

 

1. Vilka komponenter består staten av?  

2. Vilka möjligheter och begränsningar innebär organisationens stående rutiner för 

att skapa informationsunderlag gällande internationella förhållanden, hot och 

möjligheter?   

3. Vilka möjligheter och begränsningar medför organisationens stående rutiner när 

handlingsalternativ genereras. 

4. Vilka möjligheter och begränsningar leder organisationens stående rutiner till vid 

implementeringen av beslut? (Ibid s. 389-390) 
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Modell 3, Governmental Politics (GP) – Politiskt inverkan  

 

Modellen GP utgår från den politiska arenan där staten inte ses som en enda homogen 

aktör utan en komplex sammansättning av byråkratier. Besluten fattas efter en maktkamp 

styrd av intressen, som inte alltid nödvändigtvis är de mest rationella, och innehåller 

kompromisser för att uppnå personliga, organisatoriska eller nationella mål där varje 

aktör kämpar om makten och övertygelsen om vad som är rätt. (Ibid s. 255-257)  

 

Följande frågor är relaterade till GP:. 
 

1. Vilka är beståndsdelarna, dess mål samt vilka får mest genomslag i 

beslutsprocessen? 

2. Vilka faktorer formar aktörernas respektive uppfattningar, tillvägagångssätt och 

ståndpunkter i en fråga? 

3. Vilka faktorer är avgörande för aktörernas beslut och agerande i en fråga? 

4. Hur ser forumen och formerna med aktörernas motverkande agendorna ut i 

beslutsprocessen? (Ibid s. 390) 
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2 Metod 

2.1 Forskningsdesign  

Forskningsproblemet har identifierats efter observationer och hanteras i en kvalitativ 

fallstudie, där militär sjöövervakning och marin tröskeleffekt står i centrum. 

Ambitionen är att studien ska vara av förklarande karaktär med hållbara förenklingar 

av ett komplicerat problem och ge en ökad förståelse för bakomliggande faktorer 

kring varför fallet ser ut som det gör. Empirin hanteras med stöd av befintlig teori 

vilket innebär att studien är teorikonsumerande. En viss begreppsdefinition har varit 

nödvändig för att skapa en grundförståelse i studien (Esaiasson 2017, sid 35-42, 89-

90).  

 

En kartläggning av tidigare forskning har genomförts där identifierade relevanta 

resultat har beaktats i denna studie. Vald och tidigare beskriven teori, Essence of 

Decision, har fritt översatts och operationaliserats i syfte att omsätta och anpassa 

teorins modeller till det aktuella fallet. (Ibid s. 56)  

 

För att finna empiri med adekvata data för analys i studien har initialt en textanalys 

av utvalda dokument genomförts (Ibid s. 211). Vidare har data insamlats genom 

samtalsintervjuer av informanter. Ett tydligt snöbollsurval har genomförts mot 

bakgrund av informanternas rekommendationer. (Ibid s. 267) Empirin har därefter 

applicerats i de operationaliserade teoretiska modellerna för att söka svar på 

modellernas respektive frågeställningar som legat till grund för dragna slutsatser.   

 

 
 

Bild 1, Schematiskt översiktsbild av forskningsdesignen 
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2.1.1   Allmän kritik och validitet 

Kritik direkt kopplad mot vald teoretisk modell liksom källkritik har hanterats 

särskilt och i anslutning till dessa delar i detta dokument. Allmänt för hela studien 

gäller dock att, trots en hög ambition att skapa adekvat empiri kombinerad med en 

vedertagen teori, finns det begränsningar i detta arbete. Exempelvis påverkar just 

vald teoretisk modell med sin struktur och sina infallsvinklar. Det är också av vikt att 

känna till att ramarna för denna studies omfattning inte ger förutsättningar för en 

fullständig analys, varför resultatet bör ses ur det perspektivet. Vidare är 

komplexiteten kring frågeställningen hög med många iblandade aktörer och 

orsakerna till rådande läge är troligen flera, eller rentutav många. Det är därför också 

troligt att det är svårt att finna en enda absolut sanning. Detta arbete bör således 

också i sin tur granskas kritiskt. Målsättningen är att öka förståelsen genom 

förklaring av sannolika orsaker till aktuellt utfall. (Thurén, 2019, s. 9)  

 

Studien är kvalitativ vilket gör validiteten svårbedömd. Operationaliseringen stärker 

att studien mäter det den avser mäta. (Esaiasson, 2017, s. 58) Informantintervjuerna 

står för en stor andel av empirin och utgör ett viktigt tillskott i denna studie. I syfte 

att höja validiteten har dessa källor valts utifrån trovärdighet, relevans och centralitet.  

(Ibid, s. 292) 

2.2 Källmaterial   

Studiens primära källor för empirin är såväl skriftliga källor som intervjuer med 

individer som är eller har varit centralt placerade i relaterat området som 

forskningsfrågorna berör. De skriftliga källorna är exempelvis tidigare forskning, 

förordningar, myndigheters styrande dokument, myndigheters egna webbsidor, 

interna reglementen eller fastställda procedurer. Intervjuade personer är företrädesvis 

individer med centrala placeringar i ansvarsbefattningar vid krigsförband som 

genomför sjöövervakning, individer som skapat eller har god insyn i relevanta 

reglementen och procedurer, individer som har tjänstgjort i central stab och med 

insyn i handläggningen av sjöoperativ flygverksamhet liksom flygverksamhet i 

allmänhet och individer som har ett historiskt perspektiv på utvecklingen avseende 

tillgängliga resurser för sjöövervakning och hur vägen fram till olika beslut vuxit 

fram. Sekundärkällor utgörs av vetenskapliga artiklar och forskningsrapporter. 

2.2.1    Källkritik  

Allmänt gällande för studien är att källor kritiskt granskats enligt en strukturerat 

modell för källkritiska regler avseende äkthet, oberoende, samtidighet och tendens. 

Avseende sekundärkällor har dessa granskats särskilt avseende oberoende eftersom 

dessa kan ha genererat information i syfte att påverka. I samband med 

samtalsintervjuer kommer särskild vikt att läggas vid tendens då informanten kan ha 

påverkats av omständigheter i samband med att händelserna som berättelsen speglar 

uppstod (Esaiasson, 2017, s. 287-299). 
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2.3 Operationalisering 

Operationalisering Allisons modeller har efter textanalys av Essence of Decision 

översätts till svenska och operationaliseras. Syfte operationaliseringen är att omsätta 

Allisons modeller till något mer konkret och mätbart genom att generera frågor och 

operationella indikatorer med utgångspunkt ur modellens syften, men anpassat för 

studien och det aktuella fallet. (Ibid s. 56) 

 

Nedan beskrivs hur operationaliseringen genomförts. Den första modellen har endast 

anpassats till fallet, den andra har även utökats med en mindre del från modell 3. Den 

tredje modellen bedöms i stort ej relevant för studien och dess avgränsningar varför 

den ej tillämpas. En mindre del av modell 3 har dock operationaliserats och 

inarbetats i modell 2 för att inte avgränsa de relevanta delarna av teorin.  

   

Modell 1, Rational Actor (RA) => Rationalitet och nytta (RN) 

Modellen har nyttjats såsom beskriven då man söker målsättningar och rationell 

nytta. Syftet med första modellen är att visa om slutsatserna kring den 

bakomliggande forskningen är relevant för svenska behov och förhållanden. Den 

identifierar möjligheter, begränsningar och rationell nytta. Frågorna har anpassats till 

studiens forskningsområde.  

 

 

Modell 2, Organizational Behavior (OB) => Organisationsbeteendens inverkan (OI) 

Modellen har kvar sitt huvudsakliga syfte att söka svar på inverkan av både formella 

och informella organisationsbeteenden. Exempelvis påverkan av gällande interna 

styrdokument, regler, rutiner, organisationslösningar m.m. Modellen innefattar delar 

av styrdokument till myndigheterna, dock ej det politiska maktspelet bakom hur 

dessa tagit form eller vilka agendor som format att styrningarna blivit som enligt 

teorin hanteras i modell 3. Delarna från modell 3 som inarbetats i analysen är 

kopplade till var maktpositioner internt har hamnat Försvarsmakten efter olika 

organisationsbeslut och hur lokala agendor påverkat. Detta bör likaväl kunna 

hanteras inom ramen för organisationens inverkningar.   

 

Modell 3, Governmental Politics (GP) => Maktpositioner och agendor (MA)  

Den övergripande politiska maktkampen med dess kompromisser och agendor som 

modellen är skapad för är avgränsad. Studien tar i stället hänsyn till resultatet eller 

icke-resultatet av denna process i form av relevanta formella styrdokument, men då 

inom ramen för modell 2, OI. Däremot har teorin kring den politiska maktkampen 

omsatts till hur maktpositioner inom Försvarsmakten och till organisationernas 

kopplade lokala agendor påverkat fallet. Detta hanterats inom ramen för modell 2.     
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2.3.1 Sammanställning av operationaliserade frågor 

Modell  Fråga  

1.1 RN (RA) Vilka är målsättningarna finns för den militära 

sjöövervakningen?  

1.1 RN (RA) Vilka handlingsalternativ finns det att bedriva militär 

sjöövervakning med flyg?          

1.1 RN (RA) Vilka fördelar och begränsningar finns det att nyttja 

flygande resurser för sjöövervakning?  

1.2 RN (RA) Vilka övergripande målsättningar finns för Försvarsmaktens 

önskade tröskeleffekt?  

1.2 RN (RA) Vilka alternativa möjligheter finns det till att med 

kvalificerade fartyg skapa förutsättningar till ökad 

tröskeleffekt?  

1.2 RN (RA) Vilket handlingsalternativ är mest gynnsamt?  

2.1 OI (OB) Hur inverkar organisationsbeteendet på möjligheter och 

begränsningar för att lösa militär sjöövervakning med flygande 

resurser? (Styrdokument, stående rutiner och organisationens 

egenskaper och beteenden - formella och informella) 

2.2 OI (OB) Hur inverkar organisationsbeteendet på möjligheter och 

begränsningar för att skapa tröskeleffekt? (Styrdokument, 

stående rutiner och organisationens egenskaper och beteenden 

- formella och informella) 

2.3 OI (MA)  Vilka aktörer påverkar beslut kring att nyttja flygande 

resurser för marin sjöövervakning och vilka möjligheter och 

begränsningar har dessa aktörer haft att påverka besluten? 
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3 Analys  

3.1 Rationalitet och nytta - RN 

Vilka är målsättningarna finns för den militära sjöövervakningen?  

 

Den militära sjöövervakningen syftar till att genom kontroll av svenskt sjöterritorium 

värna om Sveriges territoriella integritet. Sjöövervakningen ska upprätthålla en 

sjölägesbild över, under och på havsytan. Sjöövervaknings-operationen ligger till 

grund för övriga marina operationstyper. Nationellt har operationstypen två syften, 

inhämtning och kontroll, där den sistnämnda innefattar att med egna enheter kunna 

verka mot andra aktörer som vill påverka svenska intressen. (Taktikreglemente för 

marina operationer, 2021, s. 21-22, 25-26, 32-34)  

 

Marinchefen breddar perspektivet och uttrycker sin vilja att inhämtning till sjöss 

leder till kunskapsuppbyggnad som i sin tur ligger till grund för en ökad förståelse 

kring motståndares vilja. Den allmänna närvaron upprätthåller ordning till sjöss, 

förebygger kriser och tydliggör vår försvarsvilja. Förmågan att kunna ingripa med 

våld vid överträdelser krävs. Fri tillgång till havet är centralt för att undvika 

påfrestningar för hela samhället. (Marinchefens vilja, 2021)   

 

Vilka handlingsalternativ finns det att bedriva sjöövervakning med flyg?          

 

Försvarsmakten har eget flyg i form av stridsflyg, radarspaningsflyg, sjöoperativ 

helikopter och övriga helikoptrar, utbildningsflyg och transportflyg inom ramen för 

Flygvapnets organisation. I Armén finns även taktisk UAV. Marinen förfogar inte 

över egna flygande resurser för sjöövervakning. (FM webb 6).  

 

Kustbevakningen har tre flygplan för sjöövervakning som är anpassade särskilt för 

miljöövervakning. (KBV webb 2) Dessa kan nyttjas även för att stödja den militära 

sjöövervakningen (Nationell strategi för sjöövervakning, 2016, s. 13) Under krig 

beskrivs att personal och materiel ur Kustbevakningen ska användas för övervakning, 

transporter och andra uppgifter enligt närmare överenskommelse mellan 

Försvarsmakten och Kustbevakningen. Regeringen får besluta att det även ska gälla 

under höjd beredskap. (Förordning 1982:314) Generaldirektören beskriver i 

årsredovisningen att det rör de operativa resurserna i Kustbevakningen (KBV 

årsredovisning 2020, s. 13)  
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Kustbevakningen har skapat en krigsorganisation som efter regeringsbeslut kan 

införlivas i Försvarsmakten vid höjd beredskap eller krig. Formerna för detta regleras 

övergripande i en överenskommelse (Överenskommelse KBV-FM 2020-2022 s. 1-9) 

och Försvarsmakten förtydligar formerna som innefattar omfattande åtgärder i sin 

interna författning (FFS 2019:1 s. 1-5). Marinen räknar med att resurser ur 

Kustbevakningen finns tillgängliga genom så kallad särskild samverkan efter 

förfrågan från Försvarsmakten. Försvarsmakten väntar sig att man följer förfrågan i 

så stor omfattning som möjligt och i ännu större omfattning vid höjd beredskap och 

under väpnat angrepp. Uppgifter som beskrivs relaterat Kustbevakningens operativa 

resurser är främst övervakning och transporter (Reglemente Taktik för marina 

operationer, 2021, s. 168-169).  

 

Frivilliga flygkåren, FFK, och genomför identifieringar inom ramen för den militära 

sjöövervakningen och bidrar till lägesbilden (Taktikreglemente för marina 

operationer, 2021, s. 33.) Inom FFK finns Sjöinformationsgruppen som specialiserat 

sig på att identifiera och dokumentera mål till sjöss. (FFK webb 2).  

 

Vilka fördelar och begränsningar finns det att nyttja flygande resurser för 

sjöövervakning?  

 

Flygande enheter är i allmänhet en effektiv spaningssensor och de obemannade har 

en stor fördel gällande att man kan bedriva spaning utan att ta personella risker som 

med bemannade flyg, men det finns också tydliga begränsningar. Exempelvis 

behöver man ha undervattenssensorer för att bedriva spaning under ytan. En annan 

tydlig begränsning är flygtiden där en sjöövervakningsuppgift kan pågå i flera dygn 

för att till exempel täppa igen ett tillfälligt hål i den fasta sensorkedjans täckning. 

Flygande resurser skulle med anledning av flygtidens begräsningar behöva 

kontinuerlig avlösning i området för att lösa uppgiften över tid. Men med tillgång till 

exempel ett UAV-system eller MPA (Maritime Patrol Aircraft), med kapacitet kan 

flyga kontinuerligt, skulle förutsättningar för tidig varning skapas. Genom detta 

skulle fartygen, med deras kapacitet som kvalificerad enhet, kunnat skickas till rätt 

plats vid rätt tid i stället för att vara bunden i ett specifikt område under en lägre tid 

med för fartyget och dess besättning okvalificerade uppgifter. Informanten menar att 

man kan fråga sig om det verkligen är rationellt att använda ett ”tvåmiljardersfartyg” 

med över 40 individer i besättningen för att täppa igen en lucka i den fasta 

sensorkedjan. Det känns möjligtvis mer motiverat med våra mindre bevakningsbåtar 

men de har å andra sidan begränsningar just på grund av sin lilla storlek och 

avseende sensorer och bestyckning om det är det man vill ha. (Linder 2021, intervju)  

 

Fartygen upprätthåller en grundläggande beredskap även om de ofta uppträder 

enskilt i sjöövervakningsoperationer, åtminstone på den plats fartygen befinner sig. 

Vid en eskalering kan sjöövervakningen övergå från spaning till kontroll eller någon 

av de andra operationstyperna. Fartygen kan till skillnad från flygande 

spaningsenheter sömlöst gå från inhämtning och spaning till insats med verkan i alla 

dimensioner vilket motiverar nyttjandet. Man bör dock försöka utgå från vilket sätt 

man effektivast löser uppgiften genom att identifiera en omslagspunkt där man på 

den ena sidan kan lösa uppgiften rationellt med andra resurser än kvalificerade 

fartyg. Samtidigt ska man beakta när man passerar omslagspunkten varvid 

kvalificerade fartygs unika egenskaper bör användas. Vi behöver ha förmågan att 

nyttja rätt resurser vid respektive sida om omslagspunkten. (Theander 2021, intervju) 

Bilden delas ombord på fartyg där man menar att marinen med fördel skulle kunna 
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ersätta stor del av den spaning man bedriver med fartyg med flygande system. 

Jämförelser kan göras med andra nationer som nyttjar flyg i form av MPA, som 

liknas med de system Kustbevakningen nyttjar. Helt obemannade system skulle i 

svensk marin kontext kunna flygas från t.ex. någon av sjöcentralerna. (Linder 2021, 

intervju)  

      

Försvarsmakten har för få sjöoperativa helikoptrar, radarövervakningsflyg och 

stridsflyg i allmänhet vilket är en konsekvens av en begränsade ekonomi kopplat till 

den låga ambition man haft med svensk nationell försvarsförmåga under de senaste 

decennierna. Inte minst tydligt blev detta vid försvarsbeslutet 2004 då nedrustningen 

nationellt redan var påbörjad och exempelvis prioriteringar av behov kopplade mot 

Sveriges deltagande internationellt var högre än de nationella. Anskaffning av 

helikoptrar med trupptransportförmåga till Armén var högre prioriterat vilket 

resulterade att helikoptrar med sjöoperativ förmåga anskaffades i mycket mindre 

omfattning är planerat. (Skantz, 2021, intervju). 

 

Även om vi hade haft fler helikoptrar så är just den resursen inte optimal för 

sjöövervakning av större områden över tid då flygtiden är mer begränsad.  Däremot 

är flygplan, exempelvis något jämförbart med typ Flygplan 89 (CASA C-212) vi haft 

tidigare, och UAV är en effektiv spaningssensor. Flygande resurser är å andra sidan i 

allmänhet mycket kostnadsdrivande både avseende anskaffning och underhåll vilket 

är ett av skälen till att vi idag har begränsad tillgång. Stridsflygen, med dagens 

numerär, beskrivs som en unik och kvalificerad resurs som troligen inte, eller som 

endast i mycket begränsad omfattning kan avdelas till sjöövervakning. (Skantz, 2021, 

intervju) Bilden av att stridsflyget inte är en resurs man räknar med i någon större 

omfattning förstärks där en krigsförbands- och korvettdivisionschef med samma 

resonemang beskriver att man inte räknar med att stridsflyg finns tillgängligt över tid 

för sjöövervakning. (Theander, 2021, intervju). Vidare tydliggörs bristen av flygande 

enheter av Försvarsmakten som beskriver ett utökat behov av flyg där exempelvis 

antalet stridsflyg behöver dubbleras jämfört med beslutad, anskaffning av flygburen 

sensor och behov av breddad helikopterförmåga. (Perspektivstudien, 2018, s. 53)  

 

Vid förband ser man att flygande resurser ur Försvarsmakten skulle vara ett effektivt 

sätt att bedriva spaning och identifiering inom ramen för sjöövervakning. Att detta 

hittills endast omfattat sjöoperativ helikopter vars numerär relaterat aktuella 

uppgifter beskrivs som ett sällsynt stöd även om det ökat de senaste åren. 

Flygvapnets radarspaningsflyg beskrivs som en utmärkt resurs för att finna radarmål, 

men numerären och taktiskt uppträdande sätter begräsningarna avseende 

tillgänglighet och möjligheten att identifiera målen. (Linder, 2021, intervju) Vid en 

av krigsförbandsstaberna beskrivs sjöoperativ helikopter och FFK som de enda 

flygande resurser man i praktiken samverkar med i planering och genomförande av 

sjöövervakning. (Theander, 2021, intervju).   

 

Kustbevakningens flyg liksom FFK:s flyg beskrivs som ett bra stöd i till vardags i 

den fredsmässiga marina sjöövervakningen där de mer eller mindre dagligen delger 

information i direktsamverkan med sjöcentralerna vilket leder till en bättre lägesbild. 

Man har dock olika målsättningar med sjöövervakningen där Försvarsmakten värnar 

om territoriell integritet medan Kustbevakningen har civila behov som t.ex. 

miljöövervakning och andra civila uppgifter i centrum. (Wiklund, 2018, s. 16-34) 

Kustbevakningen omfattar idag 750 årsarbetskrafter (KBV webb 3) och beskriviver i 

att de är underdimensionerade och behöver utöka sin personal med 20%. Man 
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hänvisar främst till ökade civila uppgifter som övertagits från eller varit till stöd för 

Polismyndigheten eller Tullverket. (KBV Årsredovisning 2020, s. 77) 

 

Ombord på fartygen och vid krigsförbandsstaben har man den gemensamma 

uppfattningen att det är tveksamt om motsvarande flygningar av Kustbevakningen 

kommer att genomföras i en hotbild bortom fredstid där det föreligger ett reellt hot 

mot de flygande enheterna. Man ser att skydd av dessa på något vis måste tillföras 

vilket skulle binda kvalificerade resurser man troligtvis inte kan tillhandahålla över 

tid. (Linder 2021, Theander 2021, intervjuer). Kustbevakningen bekräftar bilden och 

förklarar att man i fredstid flyger i stort sett dagligen för att lösa uppgiften 

miljöövervakning. Under dessa flygningar stödjer Kustbevakningens flyg 

Försvarsmaktens sjöövervakning i den mån det går parallellt med det egna 

uppdraget. Kustbevakningens flyg saknar egen förmåga till skydd och det finns 

således en bortre gräns som kommer tidigt kring hur långt in i en ökad hotbild dessa 

kan nyttjas. (Bark, 2021, intervju)   

 

FFK nyttjar generellt mindre sportflygplan utan förmåga till egenskydd. FFK äger 

endast ett fåtal egna plan där lösningen nästan uteslutande är att flygplan hyrs från 

civila flygklubbar. Nyttjandet av dessa fungerar bra för uppgiften, men det är en 

fredsmässig lösning och hotbilden behöver inte öka nämnvärt för att flygplanen ska 

stå kvar på marken. Antalet privatpiloter har halverats de senaste 20 åren men än så 

länge är det inte svårt att hitta piloter till FFK:s planerade flygningar. (Thulin, 2021, 

intervju).  

 

Vilka övergripande målsättningar finns för Försvarsmaktens önskade 

tröskeleffekt?  

 

Militärstrategisk doktrin sätter fokus på att skapa tröskeleffekt genom en hög 

förmåga, tillgänglighet och samarbete med andra. 

 

 ”Tillsammans med övriga totalförsvaret ska det militära försvaret först och främst 

utgöra en tröskel för den som vill angripa eller utöva påtryckningar på Sverige. 

Detta ska åstadkommas genom trovärdighet i krigförings-förmågan och vidare 

förstärkas genom tillgänglighet av dugliga krigsförband och vårt nära samarbete 

tillsammans med andra myndigheter, företag, stater och organisationer. Målet är att 

tydliggöra att angrepp på Sverige medför orimliga kostnader för en angripare och 

därmed verka krigsavhållande.” (Militärstrategisk doktrin, 2016, s. 54)   

 

I Försvarsmaktens vision i stort sätter man också ett fokus på att synliggöra vår 

förmåga vilket man visar i sin centrala vision.  

 

”Genom att öva ofta och mycket, inte minst tillsammans med andra, stärker vi 

tröskeleffekten och ger den trovärdighet. För att en tröskel ska vara effektiv måste 

den både vara trovärdig och synlig. Därför måste Sveriges militära försvar verka 

synligt och den avhållande förmågan vara tydlig… …Den militära tröskeln består 

ytterst av vår förmåga till väpnad strid med krigsförband som har rätt förmågor, hög 

krigsduglighet och hög tillgänglighet.” (FM webb 7) 
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I Marinen visar en av de övergripande uppgifterna för Marinen att också närvaro är 

central för tröskeleffekten.  

 

”Genom att närvara till sjöss och upprätthålla god ordning påvisar vi vår vilja att 

försvara svenska intressen.” och att man ”Genom en trovärdig sjömilitär beredskap 

och förmåga att när så krävs använda våld avskräcks en potentiell motståndare från 

att starta ett väpnat angrepp.” som ett bidrag till önskad tröskeleffekt. (Marinchefens 

vilja, 2021 s. 1).   

 

Vilka alternativa möjligheter finns det till att med kvalificerade fartyg skapa 

förutsättningar till ökad tröskeleffekt?  

 

Fartygen kan med sin närvaro till sjöss visa att vi värnar om vår territoriella integritet 

och visa en allmän försvarsvilja. Vidare kan man delta i nationella övningar och 

övningar med samarbetspartners för att visa en förmåga att lösa uppgifter 

tillsammans. Återtagning av förmågor vi haft tidigare, exempelvis 

mineringsförmåga. Öva de mer komplicerade operationstyperna 

kustförsvarsoperation och sjöfartsskydd, framför allt den sistnämna som är mest 

komplicerad kopplat till att det är så många aktörer, även civila, som samverkar för 

att lösa uppgifterna. (Linder 2021, intervju)   

 

Under tiden man genomför sjöövervakningsoperationer kan man utbilda och öva 

grundläggande förmågor med fartyget, men det finns en bortre gräns för när det är 

förmågehöjande att uppträda enskilt i en okvalificerad uppgift. I vissa fall genomförs 

sjöövervakning inom ramen för gemensamma övningar med förbanden vilket är ett 

bättre sätt att disponera tiden som då, givet att övningsverksamheten och förmågor är 

synliga och kommuniceras, bidrar till tröskeleffekt. (Linder 2021, intervju)  

 

Att upprätthålla och utveckla en trovärdig förmåga kräver vid sidan om en tillräcklig 

ekonomi också mycket utbildnings- och övningstid, framför allt när det kommer till 

med kvalificerade förmågor. När vi är till sjöss så måste vi göra rätt saker med den 

tid vi har. Vi likställer många gånger närvaro till sjöss med beredskap, men med vår 

lilla numerär så nöter den just ständiga närvaron också ner oss. Beredskap och 

tröskeleffekt kan skapas på andra sätt, till exempel genom att säkerställa och höja vår 

förmåga och krigsduglighet eller att upprätthålla en beredskap till kaj men med en 

större del av marinen samtidigt. (Theander, 2021, intervju)    

 

Vilket handlingsalternativ är mest gynnsamt?  

 

Det är inte svart eller vitt mellan sjöövervakning och annan förbandsverksamhet. 

Närvaron visar på vår försvarsvilja och att vi värnar våra intressen och bidrar på så 

sätt till tröskeleffekt. Men en god krigsduglighet och goda förmågor vid 

krigsförbandet skapas mer tröskeleffekt än närvaro med enstaka fartyg som uppträder 

enskilt. Våra förmågor utvecklas när vi samövar själva eller med relevanta aktörer. 

Tröskeleffekten uppstår när våra förmågor blir kända hos motståndaren. Därför 

måste man hitta ett balanserat tidsuttag i dessa frågor där man i dagsläget inte riktigt 

hamnat rätt. (Theander, 2021, intervju) Fler fartyg till sjöss och fler flygande enheter 

är såklart den bästa lösningen. Helst av allt ska man inte behöva göra tuffa 

prioriteringar utan hinna med både sjöövervakning och övrig förbandsverksamhet. 

Historiskt hade vi betydligt fler plattformar och kunde genomföra både kontinuerlig 

sjöövervakning och ändå ha tillräckligt med tid till övrig förbandsverksamhet. Om 
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man, som idag, måste välja bör man troligen minska tiden till sjöövervakning till 

förmån för annat om det är tröskeleffekt man vill skapa. (Skantz, 2021, intervju)  
 

Även ur fartygschefsperspektivet är tiden är feldisponerad om det är tröskeleffekt 

man vill skapa. Att visa flaggan på svenskt vatten har en begränsad inverkan på 

tröskeleffekten när man uppträder enskilt och är starkt bunden i ett specifikt område, 

särskilt om det inte är av mer strategisk betydelse. Den allmänna spaningen och 

inhämtningen är vanligen en mycket enkel uppgift som inte visar vår kvalificerade 

sjömilitära förmåga. Man borde med våra mer avancerade fartyg i större omfattning 

bygga förmåga genom att öva de andra operationstyperna och sjökontroll och se till 

att göra det tillsammans med andra. Man bör i alla verksamheter eftersträva att vi 

uppträder som förband med minst två eller fler samverkande fartyg och gärna även 

civila resurser och samarbetspartners. Om det är tröskeleffekt vi vill skapa bör vi öva 

de svåraste uppgifterna ofta och bli riktigt duktiga på dem, öka vår samlade förmåga 

i de mer komplexa uppgifterna och se till att de som behöver känna till att vi har 

förmågorna får veta det. (Linder, 2021, intervju)    

3.2 Organisationsbeteendens inverkan - OI 

Hur inverkar organisationsbeteendet på möjligheter och begränsningar för att lösa 

militär sjöövervakning med flygande resurser? (Styrdokument, stående rutiner och 

organisationens egenskaper och beteenden - formella och informella) 
 

All flygande verksamhet utgår från Flygvapnet och dess regelverk och beslutade 

rutiner för denna verksamhet. Rutinerna är skapade med utgångspunkt i interna krav 

och följer i mycket stor omfattning också civila krav från till exempel 

Luftfartsverket. Regelverket beskrivs som mycket omfattande och tungrott för att 

erhålla alla tillstånd. För att nyttja ett fartyg som flygplats krävs det exempelvis så 

omfattande utbildningar för personalen att det är svårt att vidmakthålla kompetensen 

med den personalrörlighet vi har idag vilket exempelvis visat sig i att man minskat 

ambitionen avseende detta på några av fartygen. I vissa fall beskrivs också reglerna 

från Flygvapnet som strängare och mer omfattande än vad de civila kraven och som 

leverantören föreskrivit vilket gör det är svårt att förstå motiven bakom. Ett exempel 

är underhåll på grupperad helikopter ombord där de utökade interna krav tydligt 

begränsar möjligheter till flygverksamhet. I vissa avseenden skulle Marinen vinna på 

att bedriva flygverksamheten i egen regi, men det är inte möjligt då man idag saknar 

egen kompetens avseende de övergripande regelverken. Inom Marinen har endast 

ytterst få individer denna djupare kompetens. Det skulle vara en stor och 

tidskrävande utmaning att skapa kompetens inom flygverksamhet i den omfattningen 

att man kan styra verksamheten i Marinen och man förlitar i stället på Flygvapnet 

vilket också har varit den centrala viljan sedan man centraliserat flygverksamheten 

till Flygvapnet. (Linder, 2021, intervju)      
 

Historiskt om man tittar 15 år tillbaka i tiden löste man sjöövervakningen till stor del 

med enkla och relativt okvalificerade enheter, exempelvis bevakningsbåtar. Med 

dagens teknik skulle detta till stor del kunna lösas med flygande UAV-system. Med 

tiden och i takt med att ett försämrat omvärldsläge upplevs det att kravet på att nyttja 

kvalificerade fartyg har ökat där en del av kan förklaras med att det idag finns en 
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vilja i Marinen att visa upp för omvärlden att detta är prioriterat. Man väljer att ta 

våra bättre och mer kvalificerade resurser med förmåga till verkan även om det 

kontinuerligt i den aktuella hotbilden inte är det reella behovet. (Theander, 2021, 

intervju)  
 

Avseende nyttjandet av Kustbevakningens flyg inom ramen för Försvarsmaktens 

krigsorganisation krävs omfattande myndighetsgemensamma förberedelser som 

många gånger ska formaliseras skriftligen. (FFS 2019:1 s. 1-5) Dessa beskrivs också 

i aktuell överenskommelse mellan myndigheterna (Överenskommelse KBV-FM 

2020-2022 s. 1-9). Arbetet är under uppbyggnad där arbetsgrupper skapats för att för 

att omhänderta en rad områden som behöver hanteras för att nyttja Kustbevakningens 

resurser inom Försvarsmakten i höjd beredskap och krig (KBV Årsredovisning 2020 

s. 13-14). Rationell samverkan mellan myndigheterna har i tidigare forskning 

beskrivits som mycket begränsad även om nyttjandet av just Kustbevakningens flyg 

beskrivs som ett av de fungerande områdena i fredsmässig samverkan. (Wiklund, 

2018, s. 20)   
 

Hur inverkar organisationsbeteendet på möjligheter och begränsningar för att 

skapa tröskeleffekt? (Styrdokument, stående rutiner och organisationens 

egenskaper och beteenden - formella och informella) 
 

Uppgiften med ständig närvaro till sjöss ses till viss del som en självpåtagen uppgift 

inom Marinen, dels för att närvaro till sjöss är bra kopplat mot att värna om våra 

intressen, dels också kopplat till att tydliggöra Marinens existensberättigande. Även 

andra länders mer aktiva agerande till sjöss i det som beskriv som en del i det ”det 

försämrade omvärldsläget” leder till att vi ser behov att öka vår närvaro. Det kan vara 

ett gammalt arv som kanske för en större flotta inte innebar samma avkall på annan 

verksamhet. Man behövde inte välja utan kunde lösa både närvaro och samtidigt 

upprätthålla krigsduglighet. Idag har vår närvaro till sjöss inom ramen för 

sjöövervakningen blivit en förväntat normalbild även i Försvarsmakten. Parallellt har 

vi också en hög ambition med övningsverksamheten.  Med vår tillgängliga mängd 

fartyg och besättningar är en hög ambition i två områden samtidigt inom marinen 

svår att uppnå, vill man gasa i övningsverksamheten måste man bromsa någon 

annanstans. Det är inte antingen eller, men man skulle behöva prioritera i större 

omfattning för att hitta balansen och kunna ge förutsättningar att bygga krigsförband 

med goda förmågor. (Theander, intervju)  
 

I reglemente Taktik för marina operationer bekräftas bilden av att det finns en 

förväntan att sömlöst kunna gå från spaning, inhämtning och övervakning till att 

kunna verka. En sjöövervakningsoperation har i Sverige två syften inom samma 

operationstyp, sjöövervakning och sjökontroll, där den sista innehåller förmågan att 

med egna enheter kunna verka mot andra. Operationstyperna kan dock specificeras 

med taktiska uppgifter som påverkar dess karaktär. (Reglemente Taktisk för marina 

operationer, 2021, s. 32-33, 41). Inom NATO och många andra länder väljer man att 

skilja på dessa där övervakningen, som är ”se, men inte röra”, ingår i sjöövervakning, 

medan verkan finns i andra operationstyper, till exempel sjökontroll. 

Sjöövervakningen ligger hos dem som en bottenplatta och övriga operationstyper 

tillkommer ovanpå dessa. Vår nationella modell är inarbetad och har skapat djupt 

rotade former i orderverk som styr sjöövervakningen. (Petersson, 2021, intervju).  
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Vid Kustbevakningen beskriver man att lagar, förordningar och styrdokument inte på 

ett tydlig vis förklarar vad som förväntas i gråzon, var gränsdragningar går mellan 

militära och civila resurser och inte minst hur och när samverkan mellan dessa 

resurser ska ske. Lagtexten och styrningarna är skapade i förlängningen av kalla 

kriget där väpnat angrepp och insatsregler kopplade mot tillträdesförordningen 

skapat formerna. Det finns ett glapp mellan den civila krisberedskapen och 

totalförsvaret som går mer åt det militära. Man har inte gått till botten med hur det 

ska hanteras vilket gör att myndigheterna inte heller fått förutsättningar att lösa 

utmaningarna i den moderna hotbilden. Problematiken är känd på de berörda 

departementen, men för närvarande har man bordlagt flera ärenden för att revidera 

relevanta lagtexter. (Tjänsteman KBV, 2021, intervju) Även chefen för Flygenheten i 

Kustbevakningen beskriver att det finns en otydlighet kring hur man faktiskt ska 

hantera uppgifter och resurser i gråzon. Denna otydlighet gör att det är svårt att se 

hur Kustbevakningen i praktiken ska nyttjas och man menar att de flygande 

resurserna för närvarande inte är tillgängliga mer än i den fredsmässiga samverkan vi 

har idag. (Bark, 2021, intervju) Myndigheten för samhällsskydd och beredskap pekar 

på att nuvarande lagstiftning kan innehålla ett glapp i gråzonsläget där det inte finns 

ett utrymme och former för berörda myndigheter att vidta adekvata åtgärder innan 

det råder krigsfara. (Underlag inför nästa försvarspolitiska inriktningsbeslut, 2016 s. 

25) Bilden av att det är spretigt bekräftas vidare i en av statens offentliga utredningar 

som producerats vid Justitiedepartementet. Denna visar att gråzon ska hanteras i de 

fredsmässiga strukturerna med fokus på civila myndigheter som indelats i sex 

civilområden, som ska få stöd av Försvarsmakten och då främst i högre 

beredskapsnivåer. Försvarsmakten bör utvecklas parallellt med egna militärregioner 

med de civilområden som civila myndigheter ska ansvara för. Det finns en tydlig 

distinktion mellan civila och militära resurser som genom samordning ska samverka 

vid behov. (SOU 2021:25, bil. s. 635-636) I Denna distinktion är inte lika tydlig 

mellan militära och civila resurser i Försvarsmakten där man ser sig själv som mer 

integrerad i gråzonshanteringen. I exempelvis Försvarsmaktens strategiska inriktning 

framgår att man beskriver sin roll som mer aktiv där man ”Möter varje hot” över hela 

konfliktskalan (FM strategiska inriktning, 2021 bil. 1 s. 15.) och beskriver vidare att 

man över tid ska uppvisa en trovärdig gråzonshantering genom att vara aktiv i alla 

domäner. (Perspektivstudien, 2018 s. 41)  
 

Vilka aktörer och maktpositioner påverkar beslut kring att nyttja flygande resurser 

för marin sjöövervakning och vilka möjligheter och begränsningar har dessa 

aktörer haft att påverka besluten?  
 

Historiskt har Marinen i två omgångar byggt upp en flygförmåga som stått på egna 

ben. Den första som skapades under 1920-30-talen var driven av att med mindre 

flygplan bedriva spaning över hav för att få en tidig varning avseende verksamhet till 

sjöss som skulle kunna påverka svenska intressen. Den andra omgången var under 

1960-70-talen som hade en tyngdpunkt i ubåtsjakt med helikopter även om 

sjöövervakning, sjöräddning m.m. också var aktuella uppgifter. Gemensamt för båda 

organisationerna, som benämndes Marinflyget, är att de tillhörde och leddes av 

Marinen med de marina behoven i centrum. Båda gångerna tog det omkring 20 år att 

bygga upp Marinflyget till välfungerande organisationer. I båda fallen reducerades 

dessa kraftigt i samband med man beslutat att centralisera flygverksamheten till 

Flygvapnet trots att det funnits styrningar om att de marina behoven skulle 

omhändertas. Detta har inte fungerat och de marina förmågorna har kraftigt 

nedmonterats i samband med att man lyft in de marina frågorna i Flygvapnet vilket 
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man fortsatt ser idag i den långsamma och begränsade återuppbyggnaden av marin 

flygförmåga. Kort sagt har marinrelaterad flygverksamhet enbart fungerat bra i de 

perioder marinen själv ansvarat för flyg med sjöoperativa uppgifter. (Hägg, 2021, 

intervju)     
 

Sedan Helikopterflottiljen, som innefattar sjöoperativa helikoptrar, inordnats i 

Flygvapnet ligger också huvuddelen av besluten hos Flygstaben. Flygvapnet har 

aldrig slagits för att få Marinflyg och helikopterverksamheten till sig, utan fått det 

efter beslut om att samordna helikopterresurserna i en och samma organisation som 

då hamnade i Flygvapnet. Flygvapnet har egentligen bara ett tydligt behov kopplat 

mot helikopter, flygräddningstjänst för att undsätta piloter i nöd, vilket också är en 

förmåga som funnits över tid. I övrigt ligger de helikopterrelaterade förmågorna i en 

relativt låg prioritet i jämförelse med stridsflyg och funktioner kring dessa. I alla fall 

i förhållande till tillgänglig ekonomi vilket innebär att sjöoperativa helikoptrars 

behov ofta inte kunnat finansierats med den ambition man haft avseende svenskt 

försvar de senaste årtiondena trots att Marinen kontinuerligt genom åren påtalat 

behoven. Med det sagt ska man också ha med sig att Marinen har heller ej velat göra 

några större avkall på andra marina resurser för att skapa bättre ekonomiska 

förutsättningar till sjöoperativ flygverksamhet. (Skantz, intervju, 2021)  
 

Detta kan jämföras med hur man hanterar flygande spaningsresurser i Armén. 

Förbandet K3 har ett eget UAV-system, UAV 03 Örnen, som används för 

markspecifika behov. Man lyder flygregelmässigt under Flygvapnet, medan 

anskaffningen, vidmakthållande och nyttjandet helt och hållet beslutas av 

Arméstaben och förbandet. I anskaffning och utveckling har dock kompetensstöd 

från Flygvapnet tillförts. (Svensson, 2021, intervju). Systemet är anskaffat kring 

2010 och mot bakgrund av behov i internationella insatser. (Larsson, 2020, s. 35) I 

Flygvapnets beskrivning av den nära tillväxten prioriteras uppbyggnaden av 

stridsflygdivisioner, flygbasområden, omsättning av främst bas-, stridslednings- och 

flygsystem. Om omständigheterna medger påbörjas bland flera andra uppgifter 

organisering av en UAV-division. Först på längre sikt mot 2035 återfinns en 

organiserad helikopterflottilj med en breddad helikopterförmåga, men med 

ospecificerat innehåll avseende numerär av bland annat sjöoperativ förmåga. En 

UAV-division ska anskaffas, även den ej specificerad på motsvarande vis som t.ex. 

stridsflygens numerär. (Perspektivstudien 2016, s. 53)  
 

Även formerna för planeringen av övningar och verksamhet i stort medför att marina 

behov riskerar att prioriteras för lågt. I de initiala faserna finns en dialog mellan 

samtliga försvarsgrenar där man viktar behov relativt den tillgängliga ekonomin. I 

takt med att verksamhetsåret löper brukar man normalt tvingas att spara och skära 

ner ambitionen relativt tidigare planering och ursprunglig budget. I dessa 

prioriteringar har man normalt inte motsvarade dialog och därför prioriteras generellt 

behov inom Flygvapnet högre i dessa skeden. Det har med året blivit bättre, men 

problemet har fortfarande funnits även under senare år. (Skantz, 2021, intervju) Vi 

känner igen oss från Allisons och Zelikows teori avseende model1 1 avseende 

rationalitet, där man ser att besluten tenderat att fattas efter vad beslutfattaren 

upplever generera mest nytta. (Allison & Zelikow, 1999, s. 17-18)      
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4 Diskussion och resultat  

4.1 Resultat, perspektivet rationalitet och nytta - RN 

Studien bekräftar tidigare forskning och ser att flygande resurser är ett rationellt sätt 

att bedriva sjöövervakning på vattenytan. För spaning under vattenytan, vilket 

innefattas i sjöövervakningen, krävs dock fartyg. I sjöövervakningen ingår även 

kontroll och en sömlös förmåga till verkan vilket kan vara en förklaring till varför 

man ser fartygen som rationella resurser i sjöövervakningen.   

 

Studien pekar på att Försvarsmakten ser att dagens flygande resurser i 

Kustbevakningen i högre konfliktnivåer ska stödja i ännu större omfattning och i 

högre beredskapsnivåer helt inordnas i Försvarsvarsmakten vilket kan vara ett skäl 

till att man inte har egna flygande enheter som bedöms tillgängliga för 

sjöövervakning. Analysen ger vid handen att denna lösning endast är rationell i 

fredstid då centralt placerad personal i verksamheterna inte ser att vare sig 

Kustbevakningen eller Frivilliga flygkåren kommer att flyga bortom fredstid.  

 

Studien visar att närvaro med fartyg till sjöss ses som ett sätt att upprätthålla en 

grundberedskap och att dessa resurser sömlöst ska kunna gå från spaning och 

inhämtning till verkan enligt insatsreglerna. Vidare motiveras nyttjande av fartyg då 

de har förmågor i undervattensdimensionen vilka saknas hos flygande resurser. I den 

förlängda diskussionen ser man tecken på att Marinen inte viktar de olika behoven 

beroende på vilken sida av omslagspunkten man befinner sig. Resurser relaterat 

hotbilden hanteras inte givet detta inte fullt rationellt.     

 

Perspektivet pekar på att Marinen ser den allmänna närvaron till sjöss med fartyg 

som ett sätt att visa försvarsvilja som väntas bidra till den önskade tröskeleffekten. 

Studien pekar på att Marinen värderar närvaro högre än Försvarsmakten i stort och 

Försvarets forskningsinstitut som lägger större vikt på övningar, samarbeten och 

kanske framför allt själva förmågorna i sig och att dessa kommuniceras. Vidare ser 

man att beredskap med hög tillgänglighet kan skapas utan att man nöter ner fartygen 

genom kontinuerlig sjöövervakning som till den större delen skulle kunna lösas på 

mer rationella vis med till exempel obemannade flygande system.      

 

Studien pekar på att tidsdispositionen mellan sjöövervakning och annan 

förbandsverksamhet till sjöss inte är fördelat på ett rationellt vis för att skapa mest 

nytta och tröskeleffekt i totalen.  
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4.2 Resultat, organisationsbeteendens inverkan - OI 

Analysen pekar på att organisationens egenskaper inverkar begränsande på marin 

flygverksamhet genom att avsaknad av marin kompetens, i beredningar som leds av 

Flygvapnet, leder till exempelvis regler som är strängare än de skulle behöva vara.  

 

Analysen pekar på att det idag finns en inlåsningseffekt i Marinens reglementen, 

orderverk och rutiner för sjöövervakningen där t.ex. operationstypen 

sjöövervakningsoperation är konstruerad på ett sådant sätt att förmåga till verkan 

krävs i alla dimensioner.  

 

Vidare ser man tecken på att den organisatoriska viljan driver verksamheten med 

fartygsresurser av gammal hävd och att man också gått mot att nyttja mer 

kvalificerade plattformar för att visa att verksamheten är prioriterad. Det finns också 

en vilja i organisationen att likt utvecklingen i vår omvärld också öka vårt allmänna 

uppträdande till sjöss liksom att skapa en signaleffekt inåt i Försvarsmakten för att 

förstärka behovet av fartygsplattformar.  

 

Studien bekräftar också de farhågor som tidigare utredningar och rapporter visat, det 

finns glapp i lagstiftningen kring hur angrepp relaterat gråzon ska hanteras där 

Kustbevakningens roll mellan civila och militära behov i gråzon inte upplevs tydliga. 

I förlängningen av överenskommelsen, som tagit sin utgångspunkt i en föråldrad 

lagstiftning, avseende Kustbevakningens stöd till Försvarsmakten saknas rutiner och 

styrningar i allmänhet då dessa är i en inledande myndighetsgemensam beredning. 

Ett av de tydligaste exemplen är att Marinen i sitt reglemente inkluderat 

Kustbevakningens flyg som resurs i sjöövervakningsoperationen samtidigt som 

Kustbevakningen menar att de i princip inte kan flyga annat än i fredstid utan 

hotbild. Sammantaget tyder studien på att organisationsbeteenden kraftigt begränsar 

möjligheten att nyttja Kustbevakningens flygande resurser för sjöövervakning i 

Försvarsmakten. Tillämpbara lagar, styrande dokument och rutiner saknas för 

nyttjande av Kustbevakningens operativa resurser i Försvarsmaktens regi i allmänhet 

och troligen än mer i gråzon.  

 

Vid flera tillfällen har den låga politiska ambitionen med Försvarsmakten angetts 

som skäl till att det råder brist på flygande sjöoperativa resurser. Samtidigt kan man 

konstatera att Armén under samma tidsperiod där ambitionen beskrivits låg anskaffat 

och vidmakthållit ett UAV-system för markoperationer medan marina 

spaningsresurser fortfarande står på den långsiktiga önskelistan bland andra lägre 

prioriteringar. Anskaffningen av Arméns system kan förklaras med vårt 

internationella engagemang, men att systemet fortsatt är i drift tyder på att det är en 

styrka att frågor kring flygande resurser avgörs nära den verksamhets som bedrivs. 

Maktpositioner och lokala agendor bedöms således ha begränsat möjligheten till 

marina flygande resurser då Flygvapnet av rationella skäl satt egna behov främst. 

Tittar vi tillbaka historiskt så kan man också konstatera att den sjöoperativa 

flygverksamheten beskrivs som bäst fungerande under perioder då Marinen drivit 

verksamheten inom Marinflygsorganisationerna.  
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4.3 Svar på forskningsfrågor  

Det tål att repeteras att uppgiftens begränsade omfattning troligen innebär att flera 

alternativa sanningar kan finnas. Sammantaget bedöms dock att teorin har kunnat 

nyttjas för att skapa en större förklaringskraft och generat en större förståelse varvid 

ambitionen med denna studie har uppnåtts.    

 

Vilka bakomliggande faktorer ligger till grund för att Försvarsmakten inte i större 

omfattning ersätter den kontinuerligt pågående sjöövervakningen som bedrivs med 

kvalificerade fartyg med egna flygande resurser?     

 

Rationalitet och nytta:  

 

- Försvarsmakten får stöd av flygande resurser från Kustbevakningen och FFK i 

fredstid vilka dagligen löser flygande spaning på ett sätt som beskrivs som 

fungerande. Av det skälet kan det förklara att man inte behöver egna flygande 

resurser.   

 

- Teoretiskt väntar sig Försvarsmakten, genom lagstiftning, överenskommelser och 

interna styrande dokument, att Kustbevakningens flygande (och andra operativa) 

resurser avdelar mer stöd eller t.o.m. inordnas i Försvarsmakten om regeringen 

beslutar om högre beredskapsnivåer eller förklarar att nationen är i krig. (Studien 

tyder dock på att detta troligen inte är realiserbart.) 

 

- Fartyg kan i större omfattning genomföra spaning under ytan vilket är en 

dimension som ingår i sjöövervakningen.   

 

- Fartyg till sjöss ses som ett sätt att visa försvarsvilja och bidra till tröskeleffekt.  

 

- Fartygen står för en grundberedskap till sjöss som sömlöst kan gå över till 

åtgärder och verkan enligt IKFN-förordningen och insatsregler vilket är mer 

begränsat med flygande resurser.  

 

Organisationsbeteendens inverkan:  

 

- De sjöoperativa behoven har sedan Marinflyget omorganiserats till flygvapnet 

nedmonterats där den bakomliggande faktorn dels beskrivs som en begränsad 

ekonomi. Denna studie tyder dock på att dessa begränsningar också uppstått 

kopplat mot organisationsbeteenden då Försvarsmakten beslutat att centralisera 

flygverksamheten i Flygvapnet. Besluten avseende sjöoperativ flygverksamhet 

har färgats av att de i större omfattning fattats av Flygvapnet där rationella behov 

med större anknytning till Flygvapnets egna behov tenderat att ha prioriterats 

högre än de sjöoperativa.  

 

- Regelverk och formkrav för att bedriva flygande verksamhet grupperad ombord 

på fartyg beskrivs internt Försvarsmakten ha blivit mer komplicerade än vad 
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verksamheten egentligen kräver. Detta har i kombination med hög rörlighet bland 

personal ombord en hämmande effekt då förbanden har svårt att leva upp till 

kraven och utbilda personal i dessa.   

 

- Studien pekar på att marina reglementen och orderverk är skapade med 

utgångspunkt i att ha fartyg till sjöss. Detta har skapat en inlåsningseffekt där 

fartyg indirekt binds för spaning och inhämtning som åtminstone över vattenytan 

troligen genomförs effektivare med flygande resurser.   

 

Vilka bakomliggande faktorer ligger till grund för att en så stor del av den 

tillgängliga gångtiden till sjöss, som väntas bidra till tröskeleffekt, utgör 

sjöövervakning med fartyg?  

 

Rationella skäl:  

 

- Studien pekar på att Marinen värderar den allmänna närvaron som ett sätt att 

skapa tröskeleffekt än Försvarsmakten centralt. 

 

Organisationsbeteendens inverkan:  

 

- Nyttjandet av fartyg upplevs som ett inarbetat arv inom Marinen. Oaktat om det 

om det rationellt motiverat eller ej i olika situationer har marinen fartyg till sjöss 

av gammal hävd för att visa försvarsvilja, upprätthålla en grundberedskap och 

förstärka behovet av marina fartygsenheter.  

 

- Det finns en vilja inom organisationen att på ett allmänt plan öka den militära 

närvaron till sjöss. Detta är sprunget ur viljan att möta utvecklingen i vårt 

närområde där den militära närvaron till sjöss i allmänhet ökat.  

4.4 Författarens avslutande reflektion 

Nyttan med arbetet har visat sig uppstå i de många iakttagelserna som inte direkt 

besvaras med anknytning till forskningsfrågorna. Av det skälet kommer dessa att 

tydliggöras tillsammans med egna reflektioner i syfte att skapa förutsättningar till en 

fortsatt dialog och som uppslag till fortsatt forskning.  

 

Tröskeleffekt  

 

Sammantaget kan slutsatsen dras att det troligen finns en diskrepans inom Marinen 

avseende vad som egentligen är rationellt avseende sjöövervakning och tröskeleffekt. 

Det är inte svart eller vitt men den förbandsnära personalen ser att tröskeleffekt i större 

omfattning skapas på ett sätt som harmoniserar med Försvarsmaktens centrala vision 

och Totalförsvarets forskningsinstituts slutsatser. Det innebär att man ser att 

tyngdpunkten för att skapa tröskeleffekt ligger närmre den reella krigsdugligheten som 

skapas genom övning av de kvalificerade uppgifterna tillsammans med andra. Av det 
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skälet ser man att en större mängd av tiden borde läggas i den verksamheten än i den 

allmänna sjöövervakningen. Kanske bör Marinen initiera en diskussion för att 

eventuellt göra upp med sitt arv kring hur man egentligen på bästa vis bidrar till den 

önskade tröskeleffekten, hitta former för hur man upprätthåller en beredskap med 

önskad tillgänglighet över tid samt genomför sjöövervakningen på ett rationellt vis 

relaterat till omslagspunkter och den aktuella hotbilden.     

 

Lagrum, roller och realiserbara lösningar i totalförsvaret 

     

Studien pekar på att man kan bekräfta övergripande rapporters oro och beskrivning av 

att det kan finnas en bristfällig lagstiftning kring gråzonsproblematiken och att denna 

leder till begränsningar kring hur myndigheter kan agera och vilka åtgärder som kan 

vidtas i gråzon. Denna studie pekar på att den teoretiska lösningen i föråldrade 

lagtexter, som inte tar hänsyn till gråzonsproblematiken i dagsläget, innebär att 

flygande (och andra operativa) resurser som Försvarsmakten räknar med inte är 

tillgängliga bortom fredstid.  

 

Tidigare forskning har visat att Försvarsmakten och Kustbevakningen genom sina 

organisationsbeteenden bär ett ansvar för att samordningen av resurserna inte fungerar 

trots att den politiska viljan finns. Viljan kanske finns men denna studie pekar på att 

den politiska nivån inte har hanterat gråzonsproblematiken i lagstiftningen och 

styrande dokument till myndigheterna på ett tydligt sätt. Därför uppstår en ovisshet 

kring hur man tillsammans ska agera rationellt i gråzon. Detta stämmer överens med 

de iakttagelser som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap gjort gällande att 

det finns ett glapp i lagstigningen.    

 

Kustbevakningen ser ut att vara en myndighet där balans i uppdragen saknas. Man slits 

mellan egna ordinarie uppgifter, ökade civila uppgifter inom tull- och polisverksamhet 

och nu också en ökad ambition i totalförsvar där man ska tillgodose Försvarsmaktens 

ökade behov. Lösningen är väl optimistisk där man man försöker skapa synergier på 

för många platser samtidigt med Kustbevakningens resurser. Gråzonsscenariot kan 

innebära en särskilt hög ansträngning för samhället genom samtidiga civila och 

militära attacker. Om det inträffar kommer Kustbevakningen troligen att behöva klona 

sig själv för att kunna möta behoven.   

 

Internt inom Marinen bör man reflektera kring hur man klarar av att möta den moderna 

hotbeskrivningen om resurser man räknar med inte i praktiken finns tillgängliga. 

Parallellt bör man, om man har ambitionen att nyttja Kustbevakningen bortom fredstid, 

realisera alla förberedelser som krävs, reda ut roller i gråzon och kanske till och med 

uppvakta lagstiftare med agendan att en lagstigning i harmoni med det tänkta 

utnyttjandet utarbetas. 
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Organisationstillhörighet för flygande sjöoperativa resurser    

Nedrustade förmågor i den sjöoperativa flygverksamheten förklaras ofta med 

begränsad ekonomi till följd av en låg ambition avseende nationellt försvar de 

senaste årtiondena. Å andra sidan finns det ingen anledning att göra en annan 

bedömning än att det troligen finns en kamp om befintliga ekonomiska medel även 

om den totala ekonomiska ambitionen är högre. Att notera är att Armén lyckats 

vidmakthålla sina flygande resurser för markspecifika behov trots den begränsade 

ekonomin medan Marinens flygande resurser nedmonterats i mycket stor omfattning 

och där flygräddning troligen är den enda förmågan som funnits över tid.  

 

Kanske kan Allisons & Zelikows teori ge vissa svar då de menar att beslut fattas för 

att skapa mest nytta utifrån beslutsfattaren rationella val eller önskade konsekvens. 

Detta talar för att Marinen bör överväga att inordna de sjöoperativa flygande 

resurserna i egen organisation. Om historien upprepar sig tar det ett par decennier att 

bygga upp den sjöoperativa förmågan och om man ser till historiken i Armén så kan 

man göra bedömningen att Marinen har bättre förutsättningar att behålla en marin 

förmågebredd i den flygande verksamheten om man i större omfattning får fatta 

beslut internt i egen organisation.    

4.5    Förslag till fortsatt forskning  

- Det skulle vara av intresse att bedriva en fortsatt djupare och objektiv forskning 

kring hur man i den svenska kontexten effektivast skapar tröskeleffekt med 

marina resurser givet att man inte har utrymme för en hög ambitionsnivå i alla 

verksamheter samtidigt.  

 

- Fortsatt forskning huruvida befintlig lagstiftning är tillämpbar för marin 

verksamhet i gråzon relaterat till såväl militärt som civilt försvar och om den 

svenska distinktionen mellan militära och civila resurser verkligen är rationell 

eller ens tillämpbar i gråzon.   

 

- En fördjupad fallstudie för att kartlägga konsekvenserna relaterat en begränsad 

ekonomisk ambition avseende försvar sam inverkan av organisationsbesluten 

som flyttat den sjöoperativa flygverksamheten från Marinen till flygvapnet.      

 

 

~o0o~ 

 

Ett varmt tack till de informanter som avdelat fritid eller arbetstid till  

Förmån för denna studie. Utan Er hade detta arbete inte varit möjligt. 

 

TACK! 

 

~o0o~ 
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