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Inriktning
Inom det maritima området finns 
en stark tillväxt inom områden 
som energi, transporter, turism, 
marina livsmedel och bioteknik. 
Våra svenska hav och kuster ut-
gör en tillgång av betydelse för 
svensk ekonomi. Inom flera om-
råden finns världsledande svens-
ka företag och goda förutsätt-
ningar för en fortsatt utveckling 
och tillväxt. Samtidigt finns en 
rad utmaningar inom det mariti-
ma området, så som allt högre an-
språk på begränsade utrymmen, 
press på ekosystemen genom 
ökad användning, transporter el-
ler nyttjanden av kust- och havs-
områden. En social, ekologisk och 
ekonomisk hållbar tillväxt i de 
maritima näringarna är därför en 
grundförutsättning. 

Inriktning och vision
En stark maritim sektor inne-
bär att Sverige kan tillvarata de 
marknadsmöjligheter som finns 
inom det maritima området, inte 
minst globalt. Ett dynamiskt 
näringsliv, i kontinuerlig struk-
turomvandling är en grundläg-
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gande förutsättning. Forskning 
och innovation är viktiga inslag 
i arbetet med att utveckla såväl 
de maritima näringarna som ett 
hav i balans. Möjligheter till för-
sörjning, rekreation, natur- och 
kulturupplevelser inom det mari-
tima området är likaledes av stor 
betydelse. 

Utvecklingen av de maritima 
näringarna utgör därmed ett vik-
tigt element som bör bidra till re-
geringens mål inom en rad olika 
områden, däribland: 

• målet om att stärka den 
svenska konkurrenskraften 
och skapa förutsättningar för 
fler jobb i fler och växande 
företag, 

• utvecklingskraft i alla delar 
av landet med stärkt lokal 
och regional konkurrens-
kraft,

• regeringens mål om Sverige 
når lägst arbetslöshet i EU 
2020, 

• miljökvalitetsmålet Hav i ba-
lans samt levande kust och 
skärgård, samt målsättning-
arna i EU:s havsmiljödirektiv.
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Det är därför viktigt med en poli-
tik som kan skapa förutsättning-
ar och en vision för utvecklingen. 
Mot denna bakgrund föreslås föl-
jande vision för hur de maritima 
näringarna kan utvecklas:

 
”En livskraftig, innovativ 
och hållbar maritim sektor 
som kan bidra till ökad 
sysselsättning, en minskad 
miljöbelastning och en 
attraktiv livsmiljö.”

Tanken bakom visionen är att 
den potential som finns inom de 
maritima näringarna tas tillvara 
och att utvecklingen sker på ett 
hållbart sätt där ekosystemen i 
havs- och skärgårdsområden är i 
balans och de ekosystemtjänster 
som behövs för de maritima nä-
ringarna, människors välfärd och 
möjligheter till rekreation säker-
ställs. En attraktiv livsmiljö  för 
människor; möjlighet att besöka, 
leva, verka och bo vid kusten ut-
vecklas, rekreationsvärden tillva-
ratas och utvecklas. Strategin ska 
genomföras inom ramen för det 
finansiella ramverket och befint-
liga instrument.

Arbetet inom ramen för strategin
För att möjligöra den vision som 

föreslås och tillvarata den poten-
tial som finns inom de maritima 
näringarna är avsikten att strate-
gin ska innehålla en inriktning 
för det fortsatta arbetet. För att 
tillvarata den potential som finns 
inom det maritima området kan 
en rad olika åtgärder vara rele-
vanta. Insatser kan behöva göras 
av offentliga aktörer på olika ni-
våer men också av enskilda före-
tag, branschorganisationer eller 
företrädare för civilsamhället. 
Samverkan mellan olika aktörer 
är av avgörande betydelse för att 
flera insatser ska få de önskade ef-
fekterna på den marina sektorns 
utveckling.

För det fortsatta arbetet föreslås 
en modell med insatser inom sju 
olika åtgärdsområden. De sju åt-
gärdsområdena är i huvudsak ho-
risontella, dvs. berör flera näring-
ar. Mellan åtgärdsområdena finns 
ingen inbördes prioritering, men i 
flera fall ett ömsesidigt beroende. 

Kopplat till åtgärdsområdena 
övervägs olika åtgärder som syf-
tar till att främja utvecklingen. 
Tänkbara åtgärder inom ramen 
för den maritima strategin behö-
ver samverka för att utvecklingen 
ska bidra till visionen. En process 
för utveckling, utvärdering och 
uppföljning behövs på motsva-
rande sätt för att kontinuerligt 
följa upp utvecklingen. 



5

För arbetet med att utveckla de maritima näringarna samtidigt som ett hav 
i balans och en attraktiv livsmiljö säkerställs föreslås följande modell. Ut-
ifrån visionen föreslås inriktning och åtgärder inom sju olika åtgärdsom-
råden. Kopplat till åtgärdsområdena övervägs olika åtgärder som syftar till 
att främja utvecklingen. En långsiktig process för utveckling, utvärdering 
och uppföljning behövs på motsvarande sätt för att kontinuerligt följa upp 
utvecklingen. 

Åtgärds-
områden

Åtgärder

Utfall
Uppföljning, utvärdering 
och utveckling

Vision
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Förslag på åtgärdsområden

Utvecklings- och  
branschspecifika åtgärder 
Grunden i en maritim strategi 
är de maritima näringarna. En 
grundläggande förutsättning för 
all näringsverksamhet är närings-
livsförutsättningarna (ramvillko-
ren) i Sverige, vilka regeringen 
kontinuerligt arbetar för att stär-
ka. Utöver de grundläggande för-
utsättningarna är företagen inom 
det maritima området beroende 
av specifika förutsättningar, ut-
vecklingsmöjligheter och villkor 
kopplade till respektive bransch. 
Klusterutveckling, export- och 
utvecklingsmöjligheter, samt hur 
olika näringars förutsättningar 
tas tillvara är därför av stor be-
tydelse för utvecklingen. Mellan 
flera av näringarna finns dessut-
om ett ömsesidigt beroendeför-
hållande och i vissa fall finns be-
hov av avvägningar mellan olika 
näringars intressen. 

Den inriktning som övervägs är 
mot denna bakgrund åtgärder som 
bidrar till att utveckla företagande, 
samverkan och möjligheter inom 
och mellan olika branscher. Utöver 
åtgärder på nationell nivå behöver 

även åtgärder lokalt och regionalt 
för att bidra till och skapa förutsätt-
ningar för kluster-, teknikutveckling 
eller forskningssamarbeten. 

Exempel på åtgärder: Regeringens 
arbete med en export- respektive livs-
medelsstrategi, åtgärder inom ramen 
för havs- och fiskeriprogrammet, samt 
översyn av reglerna kring cabotage. 

Hav i balans 
För ett hållbart näringsliv och 
en attraktiv kust behövs hav i 
balans. En ökad kunskap om och 
en väl fungerande förvaltning är 
central för att skapa förutsätt-
ningar för tillväxt inte minst för 
näringar som turism och fiske. På 
motsvarande sätt kan miljökrav 
bidra till innovation och rätt till-
varataget innebära möjligheter 
för svenska företag verksamma 
inom miljöteknikområdet. 

Den inriktning som övervägs är 
mot denna bakgrund ett fortsatt ar-
bete med att säkerställa tillgången 
till ekosystemtjänster från havet, 
samt att utveckla styrmedel som bi-
drar till en minskad miljöpåverkan 
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och där tekniska landvinningar 
inom miljöområdet kan bidra till 
att stärka Sveriges konkurrenskraft. 

Exempel på åtgärder: regeringens 
satsning på ett nytt havsgående forsk-
nings- och undersökningsfartyg, upp-
drag till Kemikalieinspektionen att ta 
fram en handlingsplan för en giftfri var-
dag, samt regeringens arbete med att 
främja utvecklingen och användningen 
av grön teknik. 

Kunskap, forskning, innovation 
och kompetens
Forskning är en viktig del för 
kunskapsbaserad innovation och 
för att möjliggöra produkter med 
ett högt förädlingsvärde. En stark 
kunskapsbas ger bättre förutsätt-
ningar för innovation och för att 
bedriva en internationellt kon-
kurrenskraftig verksamhet från 
Sverige. Kunskap och kompetens 
ger en ökad medvetenhet och 
därmed större förutsättningar för 
ett hav i balans. 

Den inriktning som övervägs är 
mot denna bakgrund åtgärder som 
ökar kunskapen om haven och dess 
organismer, däribland åtgärder som 
bidrar till att främja forskning och 
innovation, särskilt vad avser ett 
hållbart nyttjande. 

Exempel på åtgärder: inrättandet av 
ett särskilt innovationsråd.

Planering med marint perspektiv
En planering för havsområdena 
tillsammans med en utveckling 
av planeringen på land som bidrar 
till att koppla samman kust- och 
havsområden är en grundläggan-
de förutsättning för en effektiv 
hushållning med våra havs- och 
kustområden. En utvecklad pla-
nering skapar också en ökad 
tydlighet och därigenom bättre 
förutsättningar för näringslivet 
att utveckla den havsbaserade 
verksamheten samtidigt som vär-
defulla intressen till exempel na-
tur- och kulturmiljöer tillvaratas. 

Den inriktning som övervägs är 
mot denna bakgrund att en havs-
planering ska tas fram och att 
kopplingen mellan land och hav i 
planeringen ska utvecklas. Havspla-
neringen och en utvecklad planering 
på land ska bidra till att skapa en 
ökad tydlighet kring möjligheterna 
att använda olika havsområden för 
olika verksamheter. 

Exempel på åtgärder: Antagande av 
en havsplaneringsförordning. 

Funktionella regelverk 
Regelverken inom det mariti-
ma området spänner över fle-
ra politikområden och har ofta 
sin grund inom EU-rätten eller 
i överenskommelser inom in-
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ternationella organisationer, så 
som exempelvis olika FN-organ 
eller regionala konventioner. Re-
gelverken har olika syften men 
handlar generellt om att skyd-
da människor och miljö eller att 
säkerställa likvärdiga konkur-
rensvillkor för näringarna. Re-
gelverken utgör därmed en viktig 
förutsättning för näringslivets 
förutsättningar att bedriva verk-
samhet så väl som att bidra till 
innovation och utveckling. 

Den inriktning som övervägs är 
mot denna bakgrund att myndighe-
terna i högre utsträckning än idag 
ska använda funktionella/resul-
tatbaserade regler i syfte att främja 
innovation och utveckling inom nä-
ringarna. Regler ska så långt möj-
ligt vara teknik- och lösningsneutra-
la och nationella särlösningar ska 
undvikas. I syfte att främja goda 
näringslivsförutsättningar och för-
enkla för företagen ska arbetet med 
regelförenkling fortgå. 

Exempel på åtgärder: Förenklingar för 
att erhålla behörighet för maskinbefäl 
klass 8. 

Väl fungerande  
tillståndsprocesser 
Tillsammans med reglerna inom 
olika områden utgör de tillstånd 
som lämnas en grundläggande 
förutsättning för att avgöra om 

och i så fall under vilka villkor en 
viss verksamhet ska bedrivas. För 
företagen verksamma inom det 
maritima området är tillstånden 
således ofta en grundläggande 
förutsättning för verksamheten. 

Den inriktning som övervägs är 
mot denna bakgrund att myndighe-
terna ska verka för att underlätta 
det administrativa förfarandet i 
fråga om tillstånd, samverkan mel-
lan myndigheter ska utvecklas för 
att så långt möjligt tillåta att upp-
gifter som lämnas från företagen 
bara ska behöva lämnas en gång 
och till en mottagare som sedan 
sprider till övriga i tillståndspro-
cesserna. Där så är lämpligt bör för-
enklingar i de befintliga regelverken 
eftersträvas. Myndigheter verksam-
ma inom det maritima området ska 
effektivare hantera stöd och service 
till näringarna 

Exempel på åtgärder: Regeringens 
satsning på förbättrad e-service för  
företag och medborgare.

Internationellt samarbete som 
bidrar till utvecklingen i Sverige 
Ett gränsöverskridande samarbete 
är en förutsättning för att kunna 
möta de utmaningar som Sverige 
och svenska regioner står inför 
när det gäller ökad global konkur-
rens och miljöpåverkan. Genom 
ett gott gränsregionalt samarbete 
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kan innovativa regionala miljöer 
bildas. Dessa kan bidra till en håll-
bar utveckling av näringar kopp-
lade till hav och kustområden.

Den inriktning som övervägs är 
mot denna bakgrund att Sverige ska 
verka för att inom ramen för befint-
liga samarbetet, för att tillvarata 
och utveckla sådana åtgärder som 
bidrar till utveckling av de mariti-
ma näringarna. Utvecklade forsk-
nings- och teknikutvecklingssam-
arbeten som bidrar till en hållbar 
utveckling bör särskilt prioriteras. 

Exempel på åtgärder: Arbetet inom  
ramen för EU:s Östersjöstrategi
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De möjliga åtgärderna under den 
maritima strategin behöver sam-
verka för att utvecklingen ska bi-
dra till visionen. För att följa upp, 
komplettera och utveckla åtgär-
der inom ramen för strategin be-
hövs en process för uppföljning, 
utvärdering och utveckling. 

Ett par element utgör grundläg-
gande delar för att åstadkomma en 
sådan uppföljning och utveckling. 

1. Ökad kunskap behövs kring 
de maritima näringarna. Be-
hovet består i såväl ökad kun-
skap om enskilda branscher 
som sektorn som helhet i 
syfte att långsiktigt följa upp 
utvecklingen. På flera håll 
finns idag tillgänglig statis-
tik och nyckeltal för berörda 
branschsegment, men dels 
är dessa inte alltid jämför-
bara mellan olika bransch-
segment, dels saknas en re-
gelbunden sammanställning 
för de maritima branscherna 
som helhet. Detta bör ut-
vecklas. Regeringen övervä-
ger därför tänkbara åtgärder.  

2. En metod och process för 
uppföljning och utvärde-
ring av den inriktning som 
läggs fast för strategin bör 
tas fram. Uppföljningen och 
utvärdering bör ske med re-
gelbundna intervall.  Reger-
ingen överväger hur en sådan 
process kan komma tillstånd.

3. Utvecklade forum för dialog 
kring fortsatt utveckling be-
hövs både vad avser enskilda 
branschsegment som för hel-
heten. Regeringen överväger 
att ta initiativ till att utveck-
la denna dialog med företrä-
dare för myndigheter och nä-
ringslivet. 

Uppföljning, utvärdering  
och fortsatt utveckling





Läs mer på: 
www.regeringen.se/maritimstrategi


