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En teoriprövande studie av Geoffrey Tills teori i Operation Sharp Guard och UNIFIL MTF448. 

 

ABSTRACT: 

This research paper examines the advantages of deployment of naval forces in peace support 

operations. The study has been undertaken because the research on this subject is fairly limited. The 

research tends to be normative and traditional strategists are often focusing on the effect of naval 

force in terms of war. None of the writers on the subject dispute the use of naval force moreover, 

they tend to highlight the advantages of a naval force.    

The purpose is to analyse the usefulness of a naval force in peace support operations. This has been 

achieved by testing Till´s theory of the inherently advantage of a naval force in a study of two cases, 

Operation Sharp Guard in the Adriatic Sea during the conflict in former Yugoslavia and the Swedish 

contribution to UNIFIL MTF448 in Lebanon. These two cases were selected in order to ascertain to 

what extent Till´s theory can explain the effect of naval force. 

Results of this analyse demonstrate the existence of sound arguments for the use of naval force in 

peace support operations and the empirics of the two cases are valid evidence for that. Naval force 

can sometimes even work as an enabler for ground troops and air force. The analysis shows 

furthermore that flexibility and strategic mobility was the two most distinguishing features of a naval 

force in both cases. 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord:  

Geoffrey Till, sjöstridskrafter, fredsfrämjande operationer, Libanon, Adriatiska havet, Operation 

Sharp Guard, UNIFIL MTF448, HMS Gävle 



Örlkn Anna Jönsson 2018-05-09 

OP SA 15-18 / HOP 18 

Sida 2 av 39 

Innehållsförteckning 

1. INLEDNING ................................................................................................................................. 3 

1.1. PROBLEMFORMULERING ........................................................................................................ 3 
1.2. FORSKNINGSÖVERSIKT .......................................................................................................... 5 
1.3. UNDERSÖKNINGENS SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING ............................................................... 7 
1.4. DISPOSITION ........................................................................................................................... 7 

2. TEORI ........................................................................................................................................... 9 

2.1. TILLS TEORI ............................................................................................................................ 9 
2.2. CENTRALA BEGREPP I TEORIN ................................................................................................ 9 
2.3. TEORIDISKUSSION ................................................................................................................ 11 
2.4. CENTRALA BEGREPP I UNDERSÖKNINGEN ........................................................................... 12 

3. METOD ....................................................................................................................................... 14 

3.1. FORSKNINGSDESIGN ............................................................................................................. 14 
3.2. METOD FÖR DATAINSAMLING .............................................................................................. 16 
3.3. MATERIAL OCH KÄLLKRITIK ................................................................................................ 17 
3.4. FORSKNINGSETIK ................................................................................................................. 18 
3.5. OPERATIONALISERING AV TEORIN ....................................................................................... 19 

4. ANALYS OCH RESULTAT ..................................................................................................... 21 

4.1. FALL 1: OPERATION SHARP GUARD TF440 I ADRIATISKA HAVET 1993-1996 .................... 21 
4.2. FALL 2: SVENSKA BIDRAGET TILL UNIFIL MTF448 I LIBANON 2006-2007 ....................... 21 
4.3. RESULTAT AV ANALYSEN .................................................................................................... 22 
4.3.1. OBEROENDE ......................................................................................................................... 23 
4.3.2. RÄCKVIDD ............................................................................................................................ 25 
4.3.3. FLEXIBILITET ....................................................................................................................... 26 
4.3.4. KONTROLLERBARHET .......................................................................................................... 28 
4.3.5. STRATEGISK RÖRLIGHET ...................................................................................................... 30 
4.3.6. SAMMANVÄGNING AV ANALYSEN ....................................................................................... 32 

5. AVSLUTNING ............................................................................................................................ 33 

5.1. BESVARANDE AV UNDERSÖKNINGENS FORSKNINGSFRÅGA ................................................ 33 
5.2. DISKUSSION.......................................................................................................................... 35 
5.2.1. TEORI ................................................................................................................................... 35 
5.2.2. METOD ................................................................................................................................. 35 
5.2.3. ANALYS ................................................................................................................................ 36 
5.3. RELEVANS FÖR YRKESUTÖVNING SOM OFFICER .................................................................. 36 
5.4. FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING ...................................................................................... 36 

6. LITTERATUR OCH REFERENSFÖRTECKNING ............................................................. 37 

 

Tabellförteckning  

TABELL 1. OPERATIONALISERING AV TEORIN ........................................................................................................ 19 

TABELL 2. VARIABELSCHEMA ............................................................................................................................... 20 

TABELL 3. ANALYSSCHEMA .................................................................................................................................. 22 

TABELL 4. SAMMANSTÄLLNING AV VARIABELANALYSEN UTIFRÅN TEORETISKA BEGREPP .................................... 32 

 



Örlkn Anna Jönsson 2018-05-09 

OP SA 15-18 / HOP 18 

Sida 3 av 39 

1. Inledning  

Inledningen kommer att avhandla problemformulering, forskningsöversikt, forskningslucka, 

den inom- och utomvetenskapliga motiveringen av uppsatsen, undersökningens syfte och 

frågeställning samt dispositionen av uppsatsen. 

1.1.  Problemformulering 

Behovet av att upprätthålla fred och säkerhet på vår jord har funnits sedan vi människor började 

konkurrera om tillgångar för att överleva. För att främja internationellt samarbete i syfte att 

förhindra konflikter och verka för den kollektiva säkerheten bildades FN1 1945. Med syfte att 

skapa och vidmakthålla fred för att nå humanitära mål eller långsiktiga politiska lösningar kan 

FN besluta om att använda militära maktmedel som instrument i fredsfrämjande operationer. 

FN som mellanstatlig organisation verkar utan egna militära styrkor vilket leder till att militära 

operationer så som fredsfrämjande operationer genomförs gemensamt av medlemsländerna och 

är per definition multinationella operationer2.3 Enligt Militärstrategisk doktrin 2016 ska 

Försvarsmakten kunna delta i internationella fredsfrämjande- och stabiliserande operationer.4 

Huvuddelen av de fredsfrämjande operationerna som genomförs världen över berör inte länders 

territorium till havs utan endast markterritorium. Trots detta är det inte sällan som till- och 

fråntransporter av förband och underhåll sker via havet, ofta av sjöstridskrafter och de 

fredsfrämjande åtgärderna genomförs då som en gemensam operation. En gemensam operation 

genomförs av stridskrafter från flera arenor i syfte att uppnå synergieffekter för att tillsammans 

nå ett gemensamt övergripande mål. Grundidén är att effekten av en samordnad operation är 

större än summan av stridskrafternas enskilda insatser.5 Hur användbara är sjöstridskrafter i 

fredsfrämjande operationer som i huvudsak genomförs på land?  

Klassiska sjömaktsteoretikerna så som Till, Corbett och Mahan ser förträffligheter med 

användandet av sjöstridskrafter genom dess flexibilitet, mobilitet och mångsidighet samt att de 

inte bara kan komplettera utan ibland även möjliggöra mark- och flygstridskrafternas förmågor. 

                                                 

1 Förenta nationerna (FN) 

2 Försvarsmakten, Doktrin för marina operationer 2005, sid 73 

3 Folkrättskommittén, Krigets lagar, sid 103-112 

4 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin 2016, sid 57 

5 Försvarsmakten, Operativ doktrin 2014, sid 14 
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Sjöstridskrafterna kan även kompensera för de begränsningar som övriga stridskrafter har.6 

Teoretikerna har dock ett fokus mot att förklara effekten av sjöstridskrafter i termer av krig.7 

Kan sjömaktsteorier förklara hur användbarheten med sjöstridskrafter kan utgöra en viktig roll 

för fredsfrämjande operationer? 

Då de klassiska sjömaktsteorierna fokuserar på effekten av sjöstridskrafter i termer av krig och 

inte i fredsfrämjande operationer finns det ett motiv till att analysera problemet genom att pröva 

en sjömaktsteori mot fall av nyttjande av sjöstridskrafter i fredsfrämjande operationer. 

Professor emeritus Geoffrey Till är en auktoritet inom marin strategi och författare till ett antal 

böcker. I boken Seapower: Theory and practice, lägger Till fram sin syn på sjöstridskrafternas 

fördelar i förhållande till andra militära maktinstrument. Han talar om att sjöstridskrafter bland 

annat har en inneboende flexibilitet och mobilitet.8 I sin bok Seapower: A guide for the twenty-

first century, talar Till om marin diplomati och mer specifikt fördelarna med karaktären hos 

sjöstridsförband och fördelen dess närvaro.9 Han säger att: 

”maintaining a maritime presence in an area increases national readiness, 

contributes to the capacity to signal strategic interest, offers a means by which the 

strategic environment may be shaped to national advantage and facilitates the 

activities that may need to follow”10 

Valet av att använda Tills teori istället för Mahan eller Corbett, som anses vara två av de mest 

inflytelserika och betydelsefulla strategerna, är att de var verksamma och utvecklade sina 

teorier innan FN bildades. Till är mer samtida med FN vilket är mer relevant för 

forskningsproblemet.11 

En undersökning av detta kommer visa i vilken omfattning en teori, utvecklad för att se på 

effekten av sjöstridskrafter i termer av krig, även går att använda för att se användbarheten av 

sjöstridskrafter i fredsfrämjande operationer. Forskningsproblemet motiveras ytterligare med 

den tyngd som Försvarsmaktens Operativa doktrin 2014 tillskriver ett gemensamt 

                                                 

6 Mclaughlin, Naval force and the conduct of peace support operations, sid 105 

7 Till, Seapower: A guide for the twenty-first century, sid 221 

8 Till (ed), Seapower: Theory and practice, sid 190 

9 Till, Seapower: A guide for the twenty-first century, sid 228-229 

10 Till, Seapower: A guide for the twenty-first century, sid 229 

11 Jordan (et al.), Understanding modern warfare, sid 133-135 
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genomförande av en operation för att uppnå synergieffekter och verkan i mål. En undersökning 

inom detta område skulle bidra till en ökad förståelse för användbarheten och nyttjandet av 

sjöstridskrafter vid gemensamma operationer i allmänhet och vid fredsfrämjande operationer i 

synnerhet. 

1.2.  Forskningsöversikt 

Forskningsöversikten behandlar forskningsläget inom fredsfrämjande operationer med 

inriktning mot sjöstridskrafter. Forskningen på ämnet är både specifik och generell. I den 

specifika delen utgör forskningen ofta induktiva slutsatser dragna från beskrivningar av 

händelser och operationer. Den mer generella forskningen ser ämnet från en högre konceptuell 

nivå där utgångspunkten är FN. Forskningen tenderar att vara normativ och tala om hur 

sjöstridskrafter bör användas och hur utveckling av det konceptuella bör utformas. 

I debatten rörande behovet av att stärka och effektivisera FNs auktoritet samt att förbättra dess 

möjlighet till genomförande av operationer ges ett begränsat utrymmer till multilateralt 

samarbete till sjöss. Detta möjliggjorde enligt Oliveira argumenten för att sjöstridskrafter skulle 

vara ett bra alternativ för beslutsfattarna vid implementeringen av mandat kopplat till 

fredsbevarande insatser. Oliveira säger även att ur ett historiskt perspektiv så är traditionella 

fredsbevarande insatser en typisk landoperation som baseras på en opartisk intervention med 

tillstånd av krigförande parter vilket inte är naturligt applicerbart på sjöstridskrafterna.12 

Mclaughlins huvudpåståenden är att sjöstridskrafter inte bara kompletterar utan ibland även 

möjliggör landförbandens förmågor, de kan även kompensera för de begränsningar som 

landtrupper har. Huvudargumentet är att det är flexibiliteten i marina förband som är kärnan i 

dess användbarhet i operationer och en bidragande faktor till framgång. Mclaughlins slutsats är 

att den generella nyttan med sjöstridskrafter i fredsfrämjande operationer kan sammanfattas 

med ett koncept av flexibilitet med förmågorna movement (rörelse), presence (närvaro), 

response (signaleffekt) och employment (uppgift) vilket han verifierar mot Booths teori om 

sjömakt.13  

Ginifer lägger fram en framtidsvision där han påstår att efterfrågan av de förmågor som 

sjöstridskrafter besitter kommer att öka med anledning av att konfliktområdet förflyttas från 

                                                 

12 Oliveira, Naval peacekeeping and piracy: Time for a critical turn in the debate, sid 48-61 

13 Mclaughlin, Naval force and the conduct of peace support operations, sid 105-118  
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land till hav på grund av ökad konkurrens om tillgångar när utbudet på land reduceras. Han 

påstår att om FN ämnar använda sjöstridskrafter i internationella freds- och 

säkerhetsoperationer kommer det att krävas en mer sammanhängande marin förvaltning och 

styrkesammansättning än vad fallet hitintills har varit. Ett närmande mot en stående marin FN-

styrka, UN QRF14, är en nödvändighet anser Ginifer.15 

Beirãos huvudpåstående är att det för FN är legitimt att garantera direkta åtgärder när den 

maritima säkerheten hotas. Hans argument för maritima fredsfrämjande operationer är att i den 

allomfattande kontext som FN gör anspråk på finns inga territoriella restriktioner där FN inte 

kan agera för att upprätthålla internationell fred och säkerhet. Men även att FN har med 

UNCLOS16 skapat sig allenarådande status till sjöss. Beirãos slutsats är att det är tid för FN att 

återta synsättet runt fredsbevarande operationer som sitt primära instrument för att upprätthålla 

internationell fred och säkerhet och att upprätta marina fredsbevarande operationer. 

Groves huvudpåstående är att sjöstridskrafter har en betydande roll i stödet av 

implementeringen av FN-resolutioner och skydd av FN-styrkorna i land. Grove exemplifierar 

detta med Operationen i Adriatiska havet, med de olika nationella och multinationella 

styrkorna, som tydligt visade på värdet av och användningen med sjöstridskrafter i stödjande 

och skyddande roller. Han hävdar även att Operationen visade på vilket tillåtande sätt den 

maritima kontexten medgav en komplex invävning av både nationella och multinationella 

syften.17 

Dessa författare representerar forskningsläget kring sjöstridskrafter i fredsfrämjande 

operationer. De talar om förträffligheten i att använda sjöstridskrafter vid fredsfrämjande 

operationer och några argumenterar för att det borde finnas stående marina FN-styrkor i 

beredskap och för behovet av en konceptuellutveckling inom FN för hantering av marina 

operationer. Användbarheten och nyttan med sjöstridskrafter i fredsfrämjande operationer är 

som helhet relativt lite analyserat.18 Endast en av artiklarna berör ämnet ur ett sjömaktsteoretiskt 

perspektiv. 

                                                 

14 United Nations Quick Response Force (UN QRF) 

15 Ginifer, The UN at sea? The new relevance of maritime operations, sid 320-335 

16 United Nations Conventions on the Law of the Sea (UNCLOS) 

17 Grove, I Navies in peacekeeping and enforcement: The British experience in the Adriatic Sea, sid 462-470 

18 Mclaughlin, Naval force and the conduct of peace support operations, sid 114 
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Mclaughlin citerar Pugh i sin artikel: 

”…concepts of multinationalism have been conspicuously absent from theories of 

sea power, even in post-Cold War studies”19 

Pugh skriver även att: 

”The existing literature on maritime security and multinational naval operations 

to support peace and international order is somewhat sparse, and the subject 

has only just begun to enter the mainstream of academic debate about interna-

tional governance.”20  

Baserat på ovan redovisade översikt har en forskningslucka identifierats i att undersöka 

huruvida användbarheten hos sjöstridskrafter är till fördel vid fredsfrämjande operationer.21 

1.3. Undersökningens syfte och frågeställning 

Undersökningens syfte är att analysera användbarheten med sjöstridskrafter i fredsfrämjande 

operationer. Detta görs genom att pröva Tills sjömaktsteori, om sjöstridskrafternas unika 

inneboende karaktärer, i två fall av fredsfrämjande operationer där sjöstridskrafter deltagit för 

att se om den kan visa på användbarheten i nyttjande av sjöstridskrafter. 

Undersökningens frågeställning är: 

- I vilken omfattning kan Tills teori om de inneboende unika karaktärerna hos fartyg 

förklara användbarheten med sjöstridskrafter i fredsfrämjande operationer?22  

1.4.  Disposition 

Kapitel ett, inledning, avhandlar problemformulering, forskningsöversikt, forskningslucka, den 

inom- och utomvetenskapligmotiveringen av uppsatsen, undersökningens syfte och 

frågeställning samt dispositionen av uppsatsen. 

I kapitel två, teori, inleds undersökningen med en kort presentation av teorin och argument för 

med vald teori. Därefter introduceras och definieras de centrala begreppen i teorin vilket följs 

                                                 

19 Pugh (ed), Maritime security and peacekeeping: A framework for United Nations operations, sid 22 

20 Pugh (ed), Maritime security and peacekeeping: A framework for United Nations operations, sid 2 

21 Försvarsmakten, Doktrin för marina operationer 2005, sid 73-74 

22 Till, Seapower: A guide for the twenty-first century, sid 228-229 
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av en teoridiskussion. Utöver de teoretiska begreppen definieras, för undersökningen, centrala 

begrepp.   

I kapitel tre, metod, kommer val av forskningsdesign och metod för undersökningen att 

beskrivas samt dess fördelar och nackdelar. Därefter görs en motivering för valda fall samt en 

diskussion av det material för empiri som använts samt belysning av hur källkritiken har 

genomförts. Därefter berörs forskningsetiken i undersökningen. Slutligen presenteras 

operationaliseringen av teorin och dess indikatorer samt ett variabelschema för analysen av 

fallen.  

I kapitel fyra, analys och resultat, inleds med en kortare beskrivning av de två empiriska fallen. 

Därefter åskådliggörs analysresultatet utifrån indikatorerna i ett analysschema vilket åtföljs av 

en redovisning av analysen i en diskussion med utgångspunkt i de teoretiska begreppen genom 

empiriska exempel. Slutligen åskådliggörs en sammanvägning av analysen utifrån de teoretiska 

begreppen. 

Kapitel fem, avslutning, innehåller en återkoppling till forskningsproblemet, uppsatsens syfte 

och frågeställning. Utöver detta kommer slutsatser att redovisas och svaret på forskningsfrågan 

att ges. Därefter kommer en diskussion gällande hur teori, metod och analys har påverkat 

resultatet av undersökningen. Slutligen redovisas resultatets relevans för yrkesutövningen samt 

förslag till vidare forskning. 

I kapitel sex, litteratur och referensförteckning, redovisas det material som används för 

undersökningen. 

  



Örlkn Anna Jönsson 2018-05-09 

OP SA 15-18 / HOP 18 

Sida 9 av 39 

2. Teori 

I kapitlet inleds undersökningen med en kort presentation av teorin och argument för med vald 

teori. Därefter introduceras och definieras de centrala begreppen i teorin vilket följs av en 

teoridiskussion. Utöver de teoretiska begreppen definieras, för undersökningen, centrala 

begrepp.   

2.1.  Tills teori 

Tills teori går ut på att sjöstridskrafter har ett antal konkurrensfördelar i förhållande till andra 

militära maktmedel beroende på de unika inneboende karaktärerna som de besitter. Han menar 

att sjöstridskrafterna har en inneboende flexibilitet, mobilitet och att de utan hinder, vid en 

oväntad vändning i händelseutvecklingen, kan genomföra urdragning betydligt smidigare än 

mark- och flygstridskrafter.23 

Efter andra världskriget förändrades synen på konceptet slagskeppsflotta och utvecklingen av 

storlek och struktur på sjöstridskrafter gick mot kryssare, jagare, fregatter och mindre 

ytstridsfartyg. Under 70-talet kompletterades fartygsartilleriet med mer avancerade 

robotsystem, torpeder och antiubåtsgranater. Detta samt möjligheten till att basera helikopter 

ombord förbättrade sjöstridskrafternas flexibilitet och slagkraft.24 Argument för att använda 

Tills teori istället för sjömaktsteoretikerna Mahan och Corbett, som anses vara två av de mest 

inflytelserika och betydelsefulla strategerna, är att båda var verksamma innan detta 

konceptskifte ägde rum.25 Fallen i undersökning äger båda rum efter 70-talet och argumentet 

för att använda Tills teori är att han är verksam efter detta skifte och torde ha ett mer samtida 

perspektiv på storlek och struktur på sjöstridskrafter liknande de som ingår i fallen. Detta är en 

styrka för vald teori för just denna undersökning. 

2.2.  Centrala begrepp i teorin 

De centrala begreppen i Tills teori om sjöstridskrafternas unika karaktärer är independence 

(oberoende), reach (räckvidd), flexibility (flexibilitet), controllability (kontrollerbarhet) och 

strategic mobility (strategisk rörlighet). Till definierar begreppen enligt följande: 

                                                 

23 Till (ed), Seapower: Theory and practice, sid 190 

24 Jordan (et al.), Understanding modern warfare, sid 162 

25 Jordan (et al.), Understanding modern warfare, sid 133-135 
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Independence: (oberoende) Sjöstridskrafterna är oberoende av värdnationssupport och de 

politiska begränsningarna och komplikationerna som det innebär. Havet är ett neutralt medium 

och närvaron av sjöstridskrafter på internationellt vatten är mindre provokativt och varligt mot 

befolkningen än närvaron av mark- eller flygstridskrafter skulle vara. Lokala åsikter angående 

insättande av markstridskrafter i intresseområden kan leda till att det huvudsakliga militära 

medlet för att försvara intressen är sjöstridskrafter.26  

Reach: (räckvidd) I tider av ballistiska missiler, kryssningsrobotar och en mycket förbättrad 

förmåga till kustbeskjutning, sjöbaserade flygstridskrafter samt kapacitet till styrkeprojicering 

i olika riktningar har sjöstridskrafterna numer en betydligt mer utökad strategisk räckvidd på 

sina vapensystem.27 

Flexibility: (flexibilitet) Det finns flera olika typer av stridsfartyg och många av dem har 

kapacitet till flera förmågor och individuell mångsidighet. Genom sättet detta nyttjas kan ett 

fartyg sända helt olika budskap mot en fiende eller till en vän.28 

Controllability: (kontrollerbarhet) Ett stridsfartyg kan med enkelhet grupperas i ett område eller 

genomföra en smidig urdragning om förhållandena skulle ta en ofördelaktig vändning. Det är 

alltid färre antal civila till sjöss än på land, det finns inga städer och färre nationella tillgångar 

som blir involverade. En konfrontation till sjöss är mindre känslig och mindre benägen att 

oväntat eskalera än en på land. Användningen av sjöstridskrafter uppfattas därför som mindre 

provokativa, mindre farliga och mer kontrollerbara än motsvarigheten inom andra 

försvarsgrenar vid en motsvarande oacceptabel händelse i land.29 

Strategic mobility: (strategisk rörlighet) Välkänt är långsamheten i markstridskrafter och den 

logistiska svårigheten i att förflytta dem från en plats till en annan. Flygstridskrafter och andra 

sidan tenderar att vara mindre mobila än vad de utger sig för att vara därför att de ofta är 

beroende av rutter över andra länder och baser, vilka sällan är tillgängliga vid behov. 

Formationer av sjöstridskrafter kan uppehålla sig omkring underhållsfartyg i lämpligt område 

i veckor och ibland i månader och därmed vara tillgängliga och beredda. Sjöstridskrafter är 

dessutom överraskande snabba. Stävande i 25 knop kan de förflytta sig över 600 nautiska mil 

                                                 

26 Till, Seapower: A guide for the twenty-first century, sid 228 

27 Till, Seapower: A guide for the twenty-first century, sid 228 

28 Till, Seapower: A guide for the twenty-first century, sid 228 

29 Till, Seapower: A guide for the twenty-first century, sid 228 
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per dygn och anländer oftast först i operationsområdet, omedelbart beredda för att lösa uppgift, 

förutsatt att enheten har erforderlig räckvidd, uthållighet och tillförlitlighet. Dessa fördelar i 

strategisk rörlighet jämfört med alternativen som erbjuds av de andra försvarsgrenarna betyder 

att sjöstridskrafter oftast är det bästa sättet för en nation att skapa global räckvidd.30 

Dessa begrepp kommer att utgöra de beroende variablerna i operationaliseringen, det vill säga 

att de ska beskriva egenskapen hos fallen som ska analyseras. I undersökningen kommer den 

svenska översättningen av begreppen att användas. 

2.3.  Teoridiskussion 

Booth är en teoretiker i samma generation som Till och även han är en förespråkare av 

nyttjandet av sjöstridskrafter och hans teori har stora likheter med Tills. Det som skiljer dem åt 

är att Booth har valt att explicit tala om sjöstridskrafternas suveränitet i termer av symbolism. 

Till har mer indirekt valt att prata om sjöstridskrafternas oberoende och havet som ett neutralt 

medium och dess indelningar med internationellt vatten och territorialhav. Booth summerar 

sjöstridskrafternas användbarhet i ett operations- och kontextspecialiserat unikt set av förmågor 

som beskriver och förklarar dess karaktär. Han talar om sjöstridskrafternas versatility 

(mångsidighet) mångsidighet i uppgiftlösande, controllability (kontrollerbarhet) förmåga till 

eskalering och de-eskalering, mobility (rörlighet) oberoende rörlighet mellan regioner, 

projectionability (styrkeprojicering) verkan i form av mankraft och vapenmakt, access 

potential (tillgänglighet) tillgänglighet till avlägsna områden, symbolism (symbolism) det 

faktum att ett fartyg är suveränt och endurance (uthållighet) uthållighet i uppträdande 

angränsande till ett problem med möjlighet till urdragning.31 Mclaughlin går ännu längre med 

att säga att detta unika set av förmågor går att sammanföra till en kärna av flexibilitet bestående 

av movement (rörelse), presence (närvaro), response (signaleffekt) och employment (uppgift).32 

Hans huvudpåståenden är att sjöstridskrafter inte bara kompletterar, utan ibland även möjliggör 

landförbandens förmågor samt att de även kan kompensera för de begränsningar som 

landtrupper har.33 

                                                 

30 Till, Seapower: A guide for the twenty-first century, sid 228-229 

31 Booth, Law, force and diplomacy at sea, sid 187-189 

32 Mclaughlin, Naval force and the conduct of peace support operations, sid 114 

33 Mclaughlin, Naval force and the conduct of peace support operations, sid 105 
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Det finns även kritiker till användandet av sjöstridskrafter så som till exempel Kennedy i sin 

bok, The rise and fall of British naval mastery, där han säger att användbarheten av 

sjöstridskrafter är nedåtgående i förhållande till andra former av militärmakt.34 Ginifer hävdar 

att det kan vara svårt att sätta in sjöstridskrafter i en fredsbevarande operation då det traditionellt 

sett anses vara en landoperation med lätt beväpnade soldater och poliser med uppgifter så som 

övervakning av allmänna val, medicinsk stöd och vapeninsamling. Han ser därför inga 

uppgifter i denna form av fredsbevarande operationer för sjöstridskrafter bestyckade för att 

möta ett högteknologiskt hot på oceanerna. Mer användbart skulle däremot mindre fartyg vara, 

utrustade och designade för kustnära uppträdande.35 Han nämner även att havet är en speciell 

arena som inte alltid beaktats och det är också därför som sjöstridskrafter inte alltid kunnat 

nyttjas fullt ut.36 

2.4.  Centrala begrepp i undersökningen 

Ytterligare centrala begrepp för undersökningen är fredsfrämjande operation, fredsbevarande 

operation och fredsframtvingande operation. Fredsfrämjande operationer är ett 

samlingsbegrepp för fredsbevarande, fredsframtvingande, konfliktförebyggande, 

fredsskapande, fredsbefrämjande och humanitära operationer. Fredsfrämjande operation 

definieras som multinationell operation vilken genomförs av militära styrkor samt statliga och 

ickestatliga organisationer. Syftet är att nå humanitära mål eller långsiktiga politiska lösningar. 

Engelskans benämning är peace support operations.37 Definitionen av fredsbevarande 

operation är en operation som genomförs i enlighet med kapitel VI i FN-stadgan, med samtycke 

av alla viktigare parter i en konflikt, för att övervaka och förenkla genomförandet av ett 

fredsavtal. Engelskans benämning är peace keeping operation.38 Fredsframtvingande operation 

definieras som en operation vilken genomföras i enlighet med kapitel VII i FN-stadgan, när det 

inte är säkert att alla de viktiga parterna i en konflikt samtycker. Syftet är att återupprätta och 

vidmakthålla freden, eller att genomdriva de villkor som ställa i ett mandat eller i en FN-

                                                 

34 Till, Seapower: A guide for the twenty-first century, sid 223 

35 Pugh (ed), Maritime security and peace keeping: A framework for United Nations operations, sid 59-60 

36 Pugh (ed), Maritime security and peace keeping: A framework for United Nations operations, sid 56-58 

37 Försvarsmakten, Doktrin för marina operationer 2005, sid 73 

38 Försvarsmakten, Doktrin för marina operationer 2005, sid 73 
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resolution. Benämningen på engelska är peace enforcement operation.39 I undersökningen 

kommer de svenska benämningarna på begreppen att användas. 

  

                                                 

39 Försvarsmakten, Doktrin för marina operationer 2005, sid 73 
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3. Metod 

I metodkapitlet kommer val av forskningsdesign och metod för undersökningen att beskrivas 

samt dess fördelar och nackdelar. Därefter görs en motivering för valda fall samt en diskussion 

av det material för empiri som använts samt belysning av hur källkritiken har genomförts. 

Därefter berörs forskningsetiken i undersökningen. Slutligen presenteras operationaliseringen 

av teorin och dess indikatorer samt ett variabelschema för analysen av fallen.  

3.1. Forskningsdesign 

Forskningsproblemet som ligger till grund för undersökningen har en analyserande ambition 

där Tills teori står i centrum.40 I undersökningen genomförs en teoriprövning om i vilken 

omfattning Tills teori kan förklara sjöstridskrafternas användbarhet i fredsfrämjande 

operationer. Forskningsdesignen för teoriprövningen är en studie av två fall där metoden för 

datainsamling är kvalitativ textanalys.41 Styrkan med en studie av ett fåtal fall är möjligheten 

till att gå på djupet, för att skapa en helhetsförståelse, istället för på bredden vilket leder till en 

mer begränsad förståelse. Med en djupare analys finns möjligheten till studier av mer komplexa 

sammanhang för att finna kausala samband på detaljnivå.42 Detta gör att teorin kan stärkas men 

även förkastas om det visar sig att den är svag. Det negativa med studier utav få fall är utebliven 

möjlighet till generalisering, förutom i just de undersökta fallen, vilket är möjligt vid 

kvantitativa studier. Styrkan är då överförbarheten, vilket beskrivs av Johannessen och Tufte 

som den kunskap som tas fram i tolkningar, förklaringar, mekanismer och begrepp inom 

forskningsproblemet som kan överföras till andra situationer och fenomen.43 

Motiveringen till att använda två fall av fredsfrämjande operationer är att traditionella 

marinstrateger tenderar att fokusera på effekten av sjöstridskrafter i termer av krig.44 Ytterligare 

motivering av fallen är att enligt Militärstrategisk doktrin 2016 så ska Försvarsmakten kunna 

delta i internationella fredsfrämjande och stabiliserande operationer.45 Dock påstår Hampson 

att FN-stadgan, sjökrigets lagar och havsrättskonventionen inte är harmoniserade och därav 

                                                 

40 Esaiasson (et al.), Metodpraktikan, sid 88-89 

41 Johannessen och Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, sid 69 

42 Denscombe, Forskningshandboken, sid 94-95 

43 Johannessen och Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, sid 74 

44 Till, Seapower: A guide for the twenty-first century, sid 224 

45 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin 2016, sid 57 
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finns det svårigheter i att applicera en artikel ur FN-stadgan på en marin säkerhetsoperation 

eller en fredsframtvingande marin operation.46 Huvuddelen av de fredsfrämjande operationerna 

berör inte länders territorialhav utan endast landterritorium men trots detta är det inte sällan 

som till- och fråntransporter av förband och underhåll genomförs av sjöstridskrafter.  

Kriterier för val av fall är att de ska ha ägt rum i modern tid, operationens uppgift ska inte endast 

omfatta transport av landförband till eller från operationsområde samt att det ska ha funnits ett 

dimensionerande hot mot sjöstridskrafterna att ta hänsyn till. Ytterligare relevans för 

forskningsfrågan är att fallen ska ha uppburit uppgifter och mandat från FN. De valda fallen är 

fall utav en fredsframtvingande operation och av en fredsbevarande operation.47 

De två valda fallen, Operation Sharp Guard TF44048 i Adriatiska havet 1993-1996 och det 

svenska bidraget till UNIFIL MTF44849 i Libanon 2006-2007 är olika till karaktären. Detta 

grundat på bedömningspunkterna storlek på sjömakt, ingår i militärallians eller är alliansfri, tid 

för operationen, geografi, antal enheter, hot mot styrkan, landförband, ledning, typ av operation, 

uppgifter, andra operationer i samma område, storlek på operationsområdet samt procedurer 

för tillträde av territorialhav.  

Det som är gemensamt för fallen, utöver att de uppfyller ovan nämnda kriterier för val av fall, 

är att de anses vara två fall av lyckade fredsfrämjande operationer. Operation Sharp Guard i 

Adriatiska havet anses vara en framgångsrik fredsframtvingande operation sett ur perspektivet 

att upprätthållandet av vapenembargot till sjöss var en framgång. Detta stärks av att på operativ 

nivå har NATO IFOR50 presenterat resultat som visar på att inget handelsfartyg bröt mot 

vapenembargot. Dock skedde det smuggling till och från forna Jugoslavien via landsidan.51 Det 

svenska bidraget till den fredsbevarande operationen UNIFIL MTF448 anses vara en framgång 

sett ur perspektivet att förbandet efter genomförd operation är en fortsatt efterfrågad resurs samt 

att det genomfördes en förlängning av det svenska bidraget till UNIFIL MTF448.52  

                                                 

46 Pugh (ed), Maritime security and peace keeping: A framework for United Nations operations, sid 191 

47 Försvarsmakten, Doktrin för marina operationer 2005, sid 73-74 

48 Task Force 440 (TF440) 

49 United Nations Interim Force in Lebanon Maritime Task Force 448 (UNIFIL MTF448) 

50 North Atlantic Treaty Organization Implementation Force (NATO IFOR) 

51 Reddy, Operation Sharp Guard: Lessons learned for the policymaker and commander, sid 13 

52 Lüning, Från beredskap till insats: Marina insatsstyrkan i Libanon, sid 235 
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Empirin inom ämnet är begränsad men för valda fall är den dock i tillräcklig omfattning för att 

studera fallen på djupet för att kunna svara på forskningsfrågan. Fallen är relevanta för 

forskningsproblemet och representerar två tydliga exempel på fredsfrämjande operationer, 

därav lämpar sig dessa fall väl för att besvara forskningsfrågan. 

3.2.  Metod för datainsamling 

Metoden för undersökningen är datainsamling genom texter och dokument. Valet av metod 

bygger på kriteriet för användbarhet, dvs. den metod som lämpar sig bäst i praktiken för 

undersökningen.53 Syftet med textanalysen, oavsett text, är att få fram dess meningsinnehåll 

och uppbyggnad.54 Fördelen med metoden är lättillgängligheten till dokument och att texter och 

dokument med olika ursprung kan analyseras på samma sätt vilket ytterligare är en styrka. En 

annan fördel är att dokument i allmänhet är en beständig datakälla vilken kan kontrolleras av 

andra.55 Detta torde vara till fördel för den intersubjektiva prövbarheten.56 Nackdelen är att 

textanalys sker i huvudsak genom tolkning av texter och risken för subjektivitet finns. 

Ytterligare nackdel är att de dokument som används i en textanalys vanligtvis inte är 

producerade för undersökningens specifika syfte.57 Andra metoder för datainsamling i ett 

kvalitativt upplägg skulle kunna vara interjuver eller observationer.58 Intervjuer i denna 

undersökning skulle lämpa sig mindre bra med anledning av svårigheten att komma i kontakt 

med personer på likartade befattningar från båda fallen. Att använda metoden observationer för 

datainsamling är inte genomförbar då händelserna som studeras inte är pågående operationer 

utan ägde rum på 1990-talet respektive 2000-talet. Datainsamling genom skriftliga källor är i 

nuläget det mest lämpliga tillvägagångssättet att samla information om fallen. 

Identifieringen av forskningsfronten för fredsfrämjande operationer med inriktning på 

sjöstridskrafter gjordes inledningsvis genom litteratursökning på peer-review artiklar i 

huvudsak med hjälp av sökord såsom naval peace keeping operation, UN maritime operations, 

peace support operations, maritime peace keeping. Därefter valdes ett antal artiklar ut med 

                                                 

53 Denscombe, Forskningshandboken, sid 234 

54 Johannessen och Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, sid 105 

55 Denscombe, Forskningshandboken, sid 338-339 

56 Thurén, Vetenskapsteori för nybörjare, sid 34 

57 Denscombe, Forskningshandboken, sid 339 

58 Johannessen och Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, sid 87 
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syfte att kunna identifiera relevansen och att kunna finna ytterligare relevanta artiklar på ämnet. 

Detta gjordes genom analys av texterna med utgångspunkterna från författarens tes, argument, 

slutsatser samt vilken metod har använts i undersökningen. Parallellt genomfördes en kontroll 

av litteraturförteckningarna och referenserna för att kunna utröna om det var några likheter i 

dessa mellan artiklarna i syfte att finna de mest relevanta artiklarna och ledande författarna på 

ämnet. Sökning genomfördes därefter med namn på några av de ledande författarna på ämnet 

Ginifer, Grove, Mclaughlin och Pugh i syfte att identifiera de centrala texterna. 

3.3.  Material och källkritik 

Bidraget till empirin i ämnet utgörs av en kombination av böcker, FN-resolutioner, betänkande 

från utrikes- och försvarsutskottet, information från internetsidor, anföranden, 

erfarenhetsrapporter, ögonvittnesberättelser, peer-review artiklar och artiklar som inte är 

sakkunnigt granskade. Källorna är valda för att de skapar förutsättningar för studier av fallen 

på djupet för att de har olika perspektiv på fallen utifrån nivå, befattning, roll, militär eller icke-

militär, deltagare i operationerna eller inte. För att bedöma det empiriska materialet har en 

metod för källkritik används med bedömningspunkterna äkthet, oberoende, samtidighet och 

tendens. Äkthet handlar om huruvida texten eller dokumentet är förfalskat eller planterat och 

de tre sistnämnda handlar om det faktiska innehållet i texterna.59 Det finns några aspekter i den 

källkritiska granskningen som behöver synliggöras. 

Grundat på att det inom historievetenskapen enligt Esaiasson (et al.) finns relativt få exempel 

på verkliga förfalskningar samt en bedömning gjord av författaren utifrån de typer av dokument 

som empirin utgör, så bedöms samtliga källor till empirin som äkta.  

I kriteriet för graden av oberoende så har möjlighet till att bekräfta information mellan källorna 

funnits, för att flera olika källor har används i varje fall, varför trovärdigheten i texten stärks. 

De fem FN-resolutionerna, ögonvittnesberättelsen och de två berättelserna skrivna av 

kontingentscheferna kan ses som primärkällor och är dessutom samtida. Böckerna och 

erfarenhetsrapporten är sekundärkällor men med hög grad av oberoende med hänsyn till när, 

var och under vilka omständigheter de är producerade. 

Empirin är vald så att huvuddelen av källorna är samtida vilket minskar risken för 

efterhandskonstruktioner, rationaliseringar eller felaktigheter på grund av att författaren till 

                                                 

59 Esaiasson (et al.), Metodpraktikan, sid 291-297 
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källan minns fel. UNIFIL Press Kit som är en av källorna är inte samtida med fallet men dock 

samtida ur perspektivet att det är nyproducerat och ett aktuellt dokument för en pågående 

operation. Detsamma gäller för Valentis artikel om bakgrunden till konflikten och FN-styrkorna 

i Libanon. Samtidigheten för Werners bok, som är utgiven tre år efter avslutad operation, 

bedöms inte ha mindre trovärdighet på grund av detta med anledning av att den är utgiven av 

en förläggare med ett vetenskapligt perspektiv och torde genomgått en grundlig granskning. 

Risk för tendens skulle kunna vara möjlig i berättelserna nedskrivna utav de båda 

kontingentscheferna i operationsområdena om dessa individer skulle vara angelägna om att 

återspegla tiden som kontingentschef på ett mer fördelaktigt sätt för dem själva. Anledningen 

att tro att Blackham skulle vara tendensiös minskar när han även beskriver sina svagheter, 

exempelvis det bristande systemet för hantering av ROE60 med problem och risker som följd 

och hur han låg sömnlös över detta. Det samma gäller för Lüning som i sitt inträdesanförande 

vid Kungliga Örlogsmannasällskapet är kritisk mot beslutet att inte ha ett stödfartyg med i 

styrkan samt att svenska enheter har för låg grad av interoperabilitet mot västvärldens 

sjöstridskrafter. Utöver detta så är de båda högt uppsatta officerare och torde inte vara 

tendensiösa då detta inte skulle gynna dem i deras fortsatta karriär och varför detta ses som icke 

troligt.   

3.4.  Forskningsetik 

Vid en jämförelse med Denscombes checklista61 för forskningsetik så uppfyller 

undersökningen de punkter som berör forskning generellt och specifikt kvalitativ textanalys. 

Undersökningen är genomförd i enlighet med god forskningssed så som att skilja på egna och 

andras texter, slutsatser och tankar genom att referera och citera med ett vedertaget notsystem.62 

Slutsatserna och resultatet av denna undersökning kan inte anses vara oetiska eftersom 

fredsfrämjande operationer syftar till att skapa eller vidmakthålla fred. Det kan finnas en risk 

för subjektivitet i textanalysen av fallet med det svenska bidraget till UNIFIL MTF448. Detta 

med anledningen av att författaren själv har bestridit befattning som signalspaningsbefäl 

                                                 

60 Rules of Engagement (ROE) 

61 Denscombe, Forskningshandboken, sid 448 

62 Ekengren och Hinnfors, Uppsatshandbok, sid 108 
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ombord HMS Gävle63 i UNIFIL MTF448. Författaren har haft denna risk i åtanke under 

genomförandet av undersökningen. 

3.5.  Operationalisering av teorin 

Analysmodellen utgår från teorin och analysverktyget i undersökningen utgörs av de 

indikatorer som är resultatet av operationaliseringen av de teoretiska begreppen. I syfte att ha 

en god överensstämmelse mellan de teoretiska begreppen och indikatorerna och med det uppnå 

en god validitet i undersökningen kommer operationaliseringen att utgå ifrån de centrala 

begreppen definierade i Tills teori.64 Operationaliseringen av de teoretiska begreppen går att 

utläsa av tabell 1. Indikatorerna syftar till att kunna analysera eventuell grad av förekomst av 

egenskaperna i fallen och med det ge ett resultat.  

Tabell 1. Operationalisering av teorin 

Teoretiskt begrepp Indikatorer 

Oberoende Stöd 

Närvaro 

Räckvidd Vapenräckvidd 

Styrkeprojicering 

Flexibilitet Mångsidighet 

Symboler 

Kontrollerbarhet Verkan 

Provokation 

Strategisk rörlighet Mobilitet 

Uthållighet 

 

Ett tydliggörande av innebörden hos indikatorerna är av vikt för tillförlitligheten och förståelsen 

i undersökningen.65  

- Innebörden av stöd ser till behovet av värdnationsstöd och basering av sjöstridskrafter 

under genomförande av operationen.  

- Med närvaro menas hur sjöstridskrafternas uppträdande på internationellt vatten 

påverkar befolkningen i konfliktområdet.  

- Förekomst av moderna vapensystem med långa räckvidder samt förmågan att från stora 

avstånd kunna genomföra vapeninsatser är innebörden av vapenräckvidd. 

                                                 

63 Hans Majestäts Skepp Gävle (HMS Gävle) 

64 Esaiasson (et al.), Metodpraktikan, sid 56-57 

65 Denscombe, Forskningshandboken, sid 411-412 
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- Sjöstridskrafternas förmåga till att från ett område projicera styrka i en annan riktning 

eller mot ett annat område är indikation på styrkeprojicering. 

- Mångsidighet ska visa på om sjöstridskrafter har kapacitet till att lösa olika typer 

uppgifter. 

- Hur bidrar användandet av gemensamma symboler till operationen även om 

sjöstridskrafterna i sig har nationell suveränitet.  

- Sjöstridskrafter är oftast bestyckade med flera olika typer vapensystem vilket ger dem 

möjligheten till graderad verkan vid vapeninsats. 

- Valet av hur att uppträda i operationsområdet kan skapa respektive dämpa en 

provokation. 

- Indikatorn mobilitet ska visa på egenskapen i att på ett effektivt och snabbt sätt förflytta 

sjöstridskrafter från en plats till en annan. 

- Förmågan till god beredskap och tillförlitlighet bygger på uthållighet under lång tid i 

nära anslutning till operationsområdet. 

Graden av förekomsten av indikatorerna har analyserats och kodats utifrån variabelschemat i 

tabell 2. Till vilken grad av förekomst indikatorerna uppfylls i fallen, baseras på den kvalitativa 

textanalysen av det empiriska materialet.  

Tabell 2. Variabelschema 

Variabel Kodning Innebörd 

Förekommer explicit FE Indikatorn är uttryckligen förekommande 

Indikatorn är tydligt förekommande 

Förekommer ofta FO Indikatorn är klart utmärkande 

Indikatorn förekommer flertalet gånger 

Förekommer F Indikatorn förekommer enstaka gånger 

 

Förekommer implicit FI Indikatorn förekommer underförstått 

Indikatorn är inte klart utsagd 

Förekommer ej FEJ Indikatorn förekommer ej 

 

Ej återfunnits EÅ Indikatorn har inte återfunnits i empirin 
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4. Analys och resultat 

Kapitlet inleds med en kortare beskrivning av de två empiriska fallen. Därefter åskådliggörs 

analysresultatet utifrån indikatorerna i ett analysschema vilket åtföljs av en redovisning av 

analysen i en diskussion med utgångspunkt i de teoretiska begreppen genom empiriska 

exempel. Slutligen åskådliggörs en sammanvägning av analysen utifrån de teoretiska 

begreppen. 

4.1. Fall 1: Operation Sharp Guard TF440 i Adriatiska havet 1993-1996 

Med anledningen av att forna Jugoslavien motsatt sig FNs vapenembargo och serbiska militära 

enheter uppträtt fientligt mot den marina styrkan i Adriatiska havet skedde en upptrappning av 

den rådande konflikten.66 Detta resulterade i UNSCR67 787 vilken medgav att med alla 

nödvändiga åtgärder stoppa, borda och visitera handelsfartygen i området. Detta var en tydligt 

markerad övergång från en fredsbevarande till en fredsframtvingande operation. Året därpå 

skedde en sammanslagning av WEU TF62168 och NATO TF43269 till Operation Sharp Guard 

TF440 med uppgift att övervaka NFZ70 samt att med alla nödvändiga åtgärder förhindra alla 

handelsfartyg tillträde till Serbien-Montenegros territorialhav.71 

4.2.  Fall 2: Svenska bidraget till UNIFIL MTF448 i Libanon 2006-2007 

I juli 2006, efter några relativt lugna år efter Israels tillbakadragande av trupp år 2000, blossade 

konflikten återigen upp mellan Israel och Libanon sedan islamistiska Hizbollah attackerat en 

israelisk patrull vilket ledde till två kidnappade och tre döda. Israelerna inledde därför en 

offensiv vilken omfattar hela Libanon med inriktning mot Hizbollah. De israeliska 

sjöstridskrafterna genomförde kustbeskjutning mot libanesiska mål samt blockerade samtliga 

större hamnar i Libanon.72 Några dagar senare avfyrade Hizbollah två sjömålsrobotar från 

                                                 

66 Pugh (ed), Maritime security and peacekeeping: A framework for United Nations operations, sid 40-41 

67 United Nations Security Council Resolution (UNSCR) 

68 Western European Union Task Force 621 (WEU TF621) 

69 NATO Task Force 432 (NATO TF432) 

70 No-Fly-Zone (NFZ), flygförbudszon 

71 Werner, Sjömakt: Teori och praktik, sid 330-331 

72 Lüning, Från beredskap till insats: Marina insatsstyrkan i Libanon, sid 228 
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libanesiskt territorium mot israeliska korvetten INS Hanit73.74 Händelserna resulterade i en 

formell förfrågan från libanesiska regeringen till FN om hjälp, vilket leder till UNSCR 1701 

som ger UNIFIL ett avsevärt utökat mandat att med alla nödvändiga åtgärder göra 

operationsområdet fritt från fientliga handlingar. Beslut togs om att UNIFIL skulle utökas med 

trupp och till att inte bara innefatta landförband i syfte att stödja Libanon med övervakning av 

hela territoriet, skydda kustlinjen samt förhindra vapensmuggling även sjövägen.75 Sverige 

beslutade att bidra med en korvett, HMS Gävle. 

4.3.  Resultat av analysen 

Resultatet av variabelanalysen till vilken grad av förekomst som indikatorerna återfanns i em-

pirin åskådliggörs nedan i tabell 3. 

Tabell 3. Analysschema 

Teoretiskt 

begrepp 

Indikator Operation Sharp 

Guard 

UNIFIL MTF448 

Oberoende Stöd FE FE 

 

Närvaro FI FO 

 

Räckvidd Vapenräckvidd FE FO 

 

Styrkeprojicering FO FEJ 

 

Flexibilitet Mångsidighet FE FE 

 

Symboler FE FO 

 

Kontrollerbarhet Verkan FO FO 

 

Provokation FI FI 

 

Strategisk  

rörlighet 

Mobilitet FE FE 

 

Uthållighet FO FE 

 

 

                                                 

73 Israeli Navy Ship Hanit (INS Hanit) 

74 Alon, Hizbullah hits Israeli corvette, sid 18 

75 Valenti, Local stability in troubled times, sid 57 
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4.3.1. Oberoende 

Vid analys av begreppet oberoende visar båda fallen på att sjöstridskrafter har behov av att få 

värdnationsstöd i någon form beroende på vilken typ av enhet och uppgift. Operation Sharp 

Guard hade sitt bakre stöd i Italien med bas i Taranto och UNIFIL MTF448 hade baserat bakre 

stöd på Cypern.76 Båda operationerna har således haft basering och värdnationsstöd i annan 

nation utanför operationsområdet vilket Till hävdar att de inte skulle behöva. Till menar på att 

sjöstridskrafter inte är i behov av värdnationsstöd och därmed är mer oberoende än andra typer 

av stridskrafter. 

Utöver rådande vapenembargo, enligt UNSCR 713, mot alla republiker i forna Jugoslavien 

påförde FN ytterligare sanktioner i UNSCR 757. Sanktionerna gällde transport av gods, 

exkluderat förnödenheter och medicin, över gränserna till forna Jugoslavien från landsidan, 

luften eller sjösidan. Därmed var Donaufloden av intresse för sjöstridskrafterna. Möjligheten 

till övervakning av Donaufloden medgavs inte av på grund av att sjöstridskrafterna inte hade 

tillstånd att passera in på territorialhavet. Rapporter visar på att det skedde illegal införsel av 

gods via Donaufloden.77 Denna begränsning i uppträdande kan indirekt påverkat konflikten och 

därmed lokalbefolkningen. UNSCR 820 kan ses som en åtgärd mot detta. I december 1992 gav 

Albanien tillstånd till Natos och WEUs sjöstridskrafter att passera in i albanska hamnar i syfte 

att upprätthåll rådande embargo, vilket de inte tidigare haft tillstånd till. Året efter i april 

utökade FN-mandatet i UNSCR 820 till att förbjuda alla handelsfartyg tillträde till Serbien-

Montenegros territorialhav och Natos och WEUs sjöstridskrafter fick med alla nödvändiga 

åtgärder hindra dem.78 Allt detta skedde precis innan Natos och WEUs operationer slogs ihop 

till Operation Sharp Guard, men detta kom även att gälla för den operationen. 

I operationen utanför Libanons kust hade UNIFIL MTF448 inte per automatik tillträde till 

libanesiskt territorialhav utan detta kunde endast ske med diplomatiskt tillstånd från Libanon. 

Processen för detta var dock väl inarbetad och lätt administrerad och det svenska bidraget var 

vid flera tillfällen inne i Naqoura och Beirut. Trots att sjöstridskrafterna huvudsakliga 

operationsområde var på internationellt vatten bidrog det till att hamnarna i Beirut, Tripoli och 

                                                 

76 Werner, Sjömakt: Teori och praktik, sid 230-232 

77 Reddy, Operation Sharp Guard: Lessons learned for the policymaker and commander, sid 7, 12 

78 Werner, Sjömakt: Teori och praktik, sid 331 
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Sidon kunde hållas öppna.79 Hamnen i Naqoura där UNIFILs högkvarter är baserat var vid 

inledning av operationen en förfallen hamn men som sedan rustades upp och blev till en fullt 

fungerade fiskehamn för lokalbefolkningen med möjlighet till förtöjning för mindre 

sjöstridskrafter. Det är klart utmärkande att närvaron av sjöstridskrafter, även om det i huvudsak 

var på internationellt vatten, påverkande befolkningen på ett positivt sätt. 

Båda fallen visar på att närvaro eller icke närvaro av sjöstridskrafter påverkar lokalbefolkningen 

direkt eller indirekt. Till menar på att närvaron av sjöstridskrafter på internationellt vatten är 

mer varligt mot befolkningen än närvaro av mark- och flygstridskrafter. Fallen visar att en 

begränsning i mandat till att endast vistas på internationellt vatten kan påverka befolkningen 

negativt indirekt genom fortsatta brott mot rådande embargo. Ute på internationellt vatten 

kunde sjöstridskrafterna inte göra mycket åt att Jugoslavien motsatt sig embargot. Samtidigt så 

visar det sig även att närvaron av sjöstridskrafter på internationellt vatten utanför Libanons kust 

gav goda effekter som påverkade befolkningen på ett positivt sätt. Det kan finnas utmaningar 

för sjöstridskrafterna att få respons från lokalbefolkningen för precis som Till beskriver så är 

det färre antal civila till sjöss än på land. Detta gör att åsikterna från lokalbefolkningen uteblir 

till skillnad från markstridskrafter som över tiden interagerar med dessa och tvingas att hantera 

detta oavsett framgång eller bakslag. Utgången av sjöstridskrafternas närvaro får istället mätas 

utifrån perspektivet av minskande eller ökande sjöfart i området, möjligheten till att hålla 

hamnar öppna för att säkerställande av en stabil tillförsel av förnödenheter till befolkning och 

eventuell utbyggnad av infrastruktur i hamnstäder så som till exempel fiskehamnar. Denna 

uppgift kan endast lösas av sjöstridskrafter och utan närvaro av dessa skulle detta troligtvis 

utebli vilket stärker Tills teori om fördelen med närvaro av sjöstridskrafter. 

Sammanvägningen av sjöstridskrafternas oberoende visar på en klart utmärkande och tydligt 

oberoende förmåga. Det som avviker från vad Till hävdar är behovet av stöd. Detta gör att de 

inte skiljer sig i förhållande till övriga stridskrafter vilket inte ger dem några konkurrensfördelar 

mot andra stridskrafter vilket Till hävdar. Att Till har uppfattningen att sjöstridskrafter är 

oberoende från värdnationsstöd kan bero på att han kommer ifrån Storbritannien som ses som 

en stor sjömaktsnation ingående i Nato med en expeditionär flotta. Detta kan ha influerat honom 

i hans tänkande. Det betyder inte att Till har fel utan bara det att han möjligen ser begreppet 

oberoende utifrån ett perspektiv där sjöstridskrafter företrädelsevis uppträder i 
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hangarfartygsstykor eller motsvarande med ingående underhålls- och stödfartyg. Detta 

återkommer även i Tills syn på strategisk rörlighet där han talar om att sjöstridskrafter i 

formationer har förmåga att upprätthålla sig i närheten av underhållsfartyg i lämpligt område 

under lång tid för att upprätthålla god tillgänglighet och tillförlitlighet. Logiskt sätt så har inte 

en ensam korvett samma möjlighet om det inte finns värdnationsstöd att tillgå eller 

förrådskomplettering till sjöss. 

4.3.2. Räckvidd 

Analysen av begreppet räckvidd visar att vapensystemen ombord på sjöstridskrafterna i båda 

fallen är klart utmärkande vad avser den förmåga som Till beskriver i sin definition av räckvidd. 

Sammansättningen av ingående sjöstridskrafter i båda fallen är i huvudsak moderna fartyg för 

sin tid och kvalificerade enheter ur olika perspektiv så som storlek och förmåga till att verka i 

flera dimensioner samtidigt. I Operation Sharp Guard utmärks särskilt vapenräckvidden av både 

jagare och fregatter bestyckade med kryssningsrobotar med möjlighet till vapeninsats på långa 

avstånd. Dessa var i huvudsak stationerade i området utanför Montenegros kust där hotet från 

sjömålrobotsystem var en dimensionerade faktor i operationen.80  

En reflektion avseende förmåga till vapenräckvidd är att det verkliga behovet av vapenräckvidd 

i fredsfrämjande operationer torde vara tämligen begränsat då det skulle verka eskalerande 

istället för de-eskalerande vilket är huvudsyftet med denna typ av operation. En ytterligare 

reflektion är att en kvalificerad operation av fredsframtvingande karaktär ger sjöstridskrafterna 

större handlingskraft enligt tilldelat mandat från FN. En sådan operation torde tarva mer 

kvalificerade enheter med anledning av digniteten på uppgiften. Emellertid kan det 

dimensionerade hotet mot sjöstridskrafterna i en fredsbevarande operation vara av den 

karaktären att det krävs kvalificerade enheter för att kunna agera i självförsvar.  Ett exempel på 

detta är att det fanns ett reellt hot mot sjöstridskrafterna i form av sjömålsrobot C-802 i 

operationen utanför Libanons kust.81 

Sjöstridskrafterna ingående i Operation Sharp Guard hade som uppgift att utöva kontroll av 

NFZ över land i forna Jugoslavien. Detta genomfördes med ombordbaserade flygstridskrafter 

samtidigt som de genomförde direkt flygunderstöd till markstridskrafter på land och 

genomförde sjötrafikkontroll i syfte att förhindra handelsfartyg från att passera in på Serbien-

                                                 

80 Grove, I Navies in peacekeeping and enforcement: The British experience in the Adriatic sea, sid 467-468 

81 Alon, Hizbullah hits Israeli corvette, sid 18 



Örlkn Anna Jönsson 2018-05-09 

OP SA 15-18 / HOP 18 

Sida 26 av 39 

Montenegros territorialhav.82 Detta var några av uppgifterna ställda av FN som Operation Sharp 

Guard löste och visar klart utmärkande på att sjöstridskrafterna i detta fall har förmåga till 

styrkeprojicering precis som Till hävdar. Det visar även att sjöstridskrafter inte bara är ett 

komplement till markstridskrafter utan även att i detta fall möjliggör vissa typer av 

markoperationer med direkt flygunderstöd. 

I Libanonfallet finns inget tydligt exempel på att sjöstridskrafterna klart uttalat nyttjades till 

styrkeprojicering. Möjligtvis skulle det indirekt kunna ses som styrkeprojicering att placera den 

svenska korvetten, med förmåga till att strida i samtliga tre dimensioner, i området närmast 

israeliska gränsen med tanke på deras tillgång till fregatter, ubåtar och stridsflyg. 

Slutligen så visar analysen att förekomsten av moderna långräckviddiga vapensystem i 

kombination med områdes- och uppgiftsfördelning skapar förmågan till styrkeprojicering med 

sjöstridskrafter. Detta är tydligt förekommande i Operation Sharp Guard med den valda 

sammansättningen av sjöstridskrafter och de uppgifter och områden som de tilldelades. Det är 

inte lika tydligt förekommande i UNIFIL MTF448, möjligen för att det var en operation av 

fredsbevarande karaktär och behovet av styrkeprojicering inte direkt fanns. Dock fanns behovet 

av förmåga till långräckviddigt självförsvar mot sjömålrobotsystem C-802.  

Sammanfattningsvis visar detta på att sjöstridskrafterna har förmågan till vad Till definierar 

som räckvidd men att operationens karaktär inte alltid ställer krav på att nyttja denna förmåga. 

4.3.3. Flexibilitet 

För att genomdriva FN-resolutionerna var fyra olika operationer samtidigt aktiva i Adriatiska 

havet. Koordinering, samordning och fördelning var en stor utmaning för att nå effekt i 

uppgifterna utan att riskera säkerheten för egna stridskrafter. För att uppnå detta så krävdes 

gemensam ledning och sambandslösningar.83 Mångsidigheten i detta fall är tydlig då US Navy 

ständigt hade en av sina Aegis-kryssare avdelad till Operation Sharp Guard, primärt för att 

agera som luftförsvarsledning mellan operationerna och för att samtliga ska erhålla en 

gemensam luftlägesbild. Samtidigt hade de förmåga till att kommunicera med ett AWACS-

plan84 vilket vidaresände order och meddelanden till ett EC-130H Hercules-plan, som 

koordinerade det direkta flygunderstödet mellan flygstridskrafter och specialutbildad personal 
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dolt opererandes på marken. Lösningen möjliggjorde att med bibehållen säkerhet för egna 

stridskrafter nå effekt i uppgiften. Att valet föll just på Aegis-kryssare beror på dess individuella 

mångsidighet med avseende på sensorer, vapensystem och förmåga till interoperabilitet inom 

samband och ledning.85 Ett tydligt och uttalat sätt att nyttja mångsidigheten hos sjöstridskrafter 

för att uppnå målet på ett effektivt sätt. 

HMS Gävle användes uttryckligen i UNIFIL MTF448 som flexible unit i syfte att kunna nyttja 

dess förmåga till att lösa flera olika typer av uppgifter. Detta kom till uttryck i att hon fick 

alternera mellan de olika patrullområdena Tripoli i norr, Beirut i mitten och Sidon i söder.86 De 

olika områdena innebar olika typer av utmaningar i lösande av uppgift och ställde krav på 

mångsidighet. I norra delarna, upp mot området runt Tripoli och gränsen mot Syrien, var 

förekomsten av smuggling med små båtar mer vanlig än i andra områden. Utanför Beirut var 

det högre intensitet av handelstrafik att kontrollera och i området utanför Sidon var närheten 

till israeliska gränsen mer påtaglig. Hotbilden varierade mellan områdena innehållande allt från 

flyktingar, smuggling, infiltration, raidoperationer, blockadbrytare, självmordsbombare, minor 

och sjömålsrobotsystem.87 Detta ställer höga krav på kapacitet till att kunna hantera olika 

förmågor och individuell mångsidighet samt att nyttja dessa på ett effektivt sätt. Denna förmåga 

till flexibilitet talar Till om som en av fördelarna med sjöstridskrafter. 

En annan del av spektrat beträffande begreppet flexibilitet är förmågan att sända olika typer av 

budskap eller det som Booth talar om som symbolism. Han menar på att det finns en symbolism 

runt sjöstridskrafter som ett resultat av att de per definition har nationell suveränitet. Detta 

skapar enligt Mclauglin neutral och opartisk mark vilket enligt honom ses som en fördel i 

förhållande till markbaserade stridskrafter. Till ser på detta som en del av den flexibilitet som 

sjöstridskrafter har inneboende och att det kan nyttjas till att sända olika budskap. Under 

operationen i Adriatiska havet användes denna fördelaktiga förmåga hos sjöstridskrafter för att 

skapa neutrala och opartiska förhållanden under förhandlingar och diskussioner mellan parterna 

i konflikten.88 Mötena hölls helt enkelt ombord, något som inte är möjligt i samma utsträckning 

med markstridskrafter baserade i operationsområdet.  
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Under operationen utanför Libanons kust så flaggade samtliga ingående sjöstridskrafter med 

FN-flagg, var uppmärkta med bokstäverna UN i svart text på vit kvadrat och svarade på 

radioanrop som UN-warship. Detta var första gången i historien som detta skedde.89 Genom att 

sjöstridskrafterna dessutom flaggade med FN-flagg och inte nationsflagg förstärker 

sjöstridskrafterna budskapet utifrån perspektivet att de inte representerar sin nation eller dess 

intressen utan representerar FN. Ett enat, trovärdigt och tydligt budskap vilket är viktigt och 

kan även vara avgörande i relationen med lokalbefolkningen. 

Flexibiliteten hos sjöstridskrafter är den förmåga tillsammans med strategisk rörlighet som 

tydligast framhävs i fallen och av de ledande författarna inom forskningsfronten. Begreppet har 

en stor spännvidd och sträcker över hela registret med avseende på indelning, gruppering och 

uppgifter till sjöstridskrafter samt även deras förmåga till att vara individuellt mångsidiga med 

avseende på bestyckning och sensorer. Detta leder till att flexibilitet kan tolkas in på olika typer 

av händelser i fallen. Det kan vara en av anledningarna till att begreppet är så tydligt utmärkande 

för sjöstridskrafterna och därför ses av Till som en konkurrensfördel som militärt maktmedel i 

förhållande till mark- och flygstridskrafter. Undersökningen visar att nyttjandet av flexibilitet i 

olika slag är klart utmärkande i båda fallen och även tydligt är en faktor som möjliggör för 

markstridskrafterna att lösa sina uppgifter. Vidare visar det sig att sjöstridskrafterna genom sin 

nationella suveränitet besitter förmågor som inte mark- och flygstridskrafter har vilket skapar 

konkurrensfördelar som militärt maktmedel.  

4.3.4. Kontrollerbarhet 

Innan operationen i Adriatiska havet rådde det tvivel om hur väl en sammanslagning av olika 

sjöstyrkor skulle fungera. Dock visade det sig att Operation Sharp Guard påfallande nog skulle 

gå till historien som det första internationella marina samarbete med stöd av FN-mandat och ett 

lyckat sådant. Operation Sharp Guard bestod av ett hangarfartyg med flygstridskrafter, 

kryssare, jagare och ett antal fregatter, från olika nationer, normalt med ombordbaserad 

helikopter. Inom styrkan fanns även förmåga till verkan med kryssningsrobot vilket även 

medgav vapeninsats på stora avstånd.90 Att använda flera typer av sjöstridskrafter med olika 

typer av bestyckning och förmågor bidrar till att synergieffekter och möjligheter till graderad 
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verkan för att kunna agera proportionerligt vid vapeninsats i likhet med vad Till hävdar gällande 

sjöstridskrafternas kontrollerbarhet i syfte att inte eskalera och provocera. 

Det svenska bidraget till UNIFIL MTF448 har en klart utmärkande förmåga till graderad 

verkan. Korvetten har förmåga att med sensorer och vapen verka i samtliga dimensioner, under 

ytan, på yta och i luften. Bestyckningen med varierad vapenlast möjliggjorde graderad verkan 

mot tänkbara hot i operationsområdet, så som asymmetriska hot i form av okonventionella 

anfall från mindre båtar med finkalibriga vapen eller självmordsbombare.91 Men även med 

möjlighet att kunna verka i försvar mot tyngre vapensystem som sjömålsrobotar och stridsflyg. 

Operation Sharp Guard patrullområde var inom räckvidd för jugoslaviska sjömålrobotsystem 

vilka var ett ständigt hot. Därav krävdes det ROE för att kunna hantera detta hot samt för att 

kunna verka fredsframtvingande i operationen. De tyska sjöstridskrafterna ingående i Operation 

Sharp Guard hade med anledning av nationella skäl inte ROE för att kunna verka mot detta hot. 

Detta gjorde att de tyska sjöstridskrafterna fick operera i Otrantosundet, utanför räckvidd för 

sjömålrobotsystem och möjligheten att genomföra fredsframtvingande åtgärder.92 Implicit 

skulle detta kunna ses som en åtgärd för att inte provocera fram en händelse där tyskarna skulle 

tvingas till att agera utan ROE och med det riskera ett större diplomatiskt problem länder 

emellan eller en eskalering av konflikten.  

Ett av områdena som HMS Gävle patrullerade i var zonen angränsade till Israel och den bojlinje 

som israelerna lade ut vid tillbakadragandet av trupp år 2000. Området är känsligt på många 

sätt, inte bara det att högkvarteret för UNIFIL ligger i Naqoura lite norr om gränsen till Israel 

utan även för att israelerna behandlar bojlinjen som en territorialgräns vilket inte Libanon gör. 

Israelerna patrullerar den aktivt med sjöstridskrafter vilket inte UNIFIL gör eftersom det inte 

finns mandat för detta med anledning av att FN inte erkänner bojlinjen som en territorialgräns.93 

Effekten blev att libanesiska fiskare passerade ner över bojlinjen för att fiska och blev 

attackerade av israelerna. Valet av att använda en svensk enhet i ett känsligt område torde inte 

bara vara knutet till dess mångsidighet utan även till att Sverige som nation var militärt 

alliansfria, även om HMS Gävle just i denna operation representerade FN. Detta skulle indirekt 

kunna vara mindre provokativt och motverka en eventuell eskalering av konflikten. 

                                                 

91 Adamsson, Gävle i fredens tjänst, sid 8 

92 Grove, I Navies in peacekeeping and enforcement: The British experience in the Adriatic sea, sid 468 

93 Jensen och Tenenti, UNIFIL Press Kit, sid 4 
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Reddy framhäver betydelsen av sjöstridskrafter i fredsbevarande operationer och förstärker 

detta genom att citera Venturoni från artikeln The Italian navy in allied Adritic operations: 

”Naval forces…offer political masters a large menu of suitable responses…They 

can be instrusive or out of sight; they can poise or intervene; they can be 

easily…deployed…and just as easily withdrawn”94 

I båda fallen har valet av sjöstridskrafter och dess uppträdande skapat möjligheter för 

kontrollerbarhet och med det handlingsfrihet för beslutsfattare på olika nivåer. Klart 

utmärkande är valet av sjöstridskrafter för att möjliggöra förmåga till graderad verkan. Mer 

implicit kan det tolkas i båda fallen hur val av uppträdande i känsliga områden kunnat 

kontrollera graden av provokation, de-eskalering och eskalering. Detta stärker det som Till 

hävdar om sjöstridskrafternas kontrollerbarhet och deras förmåga till att genom reglerbart 

uppträdande verka mindre provokativt, mindre farliga samt att de med enkelhet kan grupperas 

i ett område och där vid behov genomföra urdragning vilket då kan ses som en konkurrensfördel 

i förhållande till mark- och flygstridskrafter. 

4.3.5. Strategisk rörlighet 

Operation Sharp Guard är en sammanslagning av två exciterande operationer, WEU TF621 och 

NATO TF432, fullt operativa i operationsområdet.95 I just det explicita fallet är det svårt att 

hävda någonting annat än en hög grad av rörlighet. Viktigare blir att se till syftet och den 

effekten som sammanslagningen innebar. Sammanslagningen skedde efter att FN utvidgat 

mandatet i UNSCR 820 till att förbjuda alla handelsfartyg att passera in på Serbien-

Montenegros territorialhav och tilldelade Operation Sharp Guard mandatet att med alla 

nödvändiga åtgärder hindra att så skedde. Effekten var god och fram till dess att embargot 

hävdes i oktober 1996 så hade inget av de 74 192 handelsfartygen som passerat i området brutit 

mot embargot.96 Valet av att slå ihop två redan existerande operationer som är operativa i 

operationsområdet kortar ner tiden från beslut till dess att effekt nås vilket kan vara avgörande 

för åt vilket håll konflikten utvecklas.  

Närvaron av hangarfartyg i Adriatiska havet, inte bara inom Operation Sharp Guard utan även 

inom de andra operationerna i området, säkerställde förmågan till att lösa uppgiften att övervaka 

                                                 

94 Venturoni, The Italian navy in allied Adriatic operations, sid 41 

95 Blackham, Maritime peacekeeping, sid 21-22 

96 Pugh, Maritime peace support operations in the Mediterranean, sid 4 
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flygförbudszonen. Hangarfartyg kan relativt snabbt röra sig över stora områden och anpassa sin 

gruppering efter rådande och kommande väderlek för att möjliggöra att flygstridskrafterna 

ombord kan starta och landa. Det visade sig även att när de landbaserade flygstridskrafterna på 

basen i Italien inte kunde lyfta på grund av dimma så kunde fortfarande de ombordbaserade 

verka fullt ut.97 Ett exempel på hur sjöstridskrafter kan inneha en konkurrensfördel mot de andra 

stridskrafterna i form av mobilitet.  

Belägg för att sjöstridskrafter har förmåga till mobilitet bevisas ytterligare av på det sättet som 

Sverige beslutade om hur det svenska bidraget till UNIFIL MTF448 skulle kunna vara snabbt 

på plats. Endast två dagar efter riksdagsbeslut om truppbidrag påbörjade HMS Gävle lösande 

av uppgift utanför Beirut.98 För att minimera tiden från beslut till insats påbörjades 

förflyttningen mot operationsområdet inom ramen för ett antal örlogsbesök innan 

riksdagsbeslutet var fattat.99 

Indirekt var det till del diplomati och juridik som möjliggjorde mobilitet av den grad av 

förekomst som återfanns i båda fallen. Nyttjande av juridiska instrument så som att ett nationellt 

suveränt fartyg kan genomföra örlogsbesök i en annan nations hamnar underlättar möjligheten 

till att påbörja förflyttning mot operationsområdet och därmed korta ner tid från beslut till 

insats. Detta är en av de inneboende egenskaperna som Till anser skapar fördelar med 

användandet av sjöstridskrafter. 

Det är klart utmärkande i Operation Sharp Guard att med syfte att nå god beredskap och 

tillförlitlighet så roterade sjöstridskrafterna med ett antal veckors mellanrum till en stridsgrupp 

vars uppgift var att tillgodose bunker, systemunderhåll och återhämtning för besättningarna.100 

För att säkerställa beredskap och tillförlitlighet för sjöstridskrafterna utanför Libanons kust var 

ett underhållsfartyg tillhörande sjöstyrkan stationerat på internationellt vatten väl utanför 

räckvidd från sjömålsrobotsystem. Dit kunde sjöstridskrafter gå för att genomföra 

förrådskomplettering till sjöss.101 

                                                 

97 Grove, I Navies in peacekeeping and enforcement: The British experience in the Adriatic Sea, sid 464 

98 Sveriges Riksdag, Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2006/07:UFöU1 

99 Lüning, Från beredskap till insats: Marina insatsstyrkan i Libanon, sid 230 

100 Grove, I Navies in peacekeeping and enforcement: The British experience in the Adriatic sea, sid 467 

101 Werner, Sjömakt: Teori och praktik, sid 332 
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Sammanfattningsvis så är strategisk rörlighet jämte flexibilitet de fördelar som Till ser med 

användandet av sjöstridskrafter de klart mest utmärkande i fallen. Möjligheten till att uppträda 

på internationellt vatten ger tydliga konkurrensfördelar för sjöstridskrafterna med avseende på 

strategisk rörlighet. Men även att kunna under lång tid uppehålla sig på avstånd för att bygga 

uthållighet och inte då vara begränsad till att uppträda i ett operationsområde.  

4.3.6. Sammanvägning av analysen 

För att ytterligare förtydliga den sammanvägda analysen av de teoretiska begreppen 

åskådliggörs detta med tabell 4, där en sammanställning av variabelanalysen är gjord utifrån de 

teoretiska begreppen.  

Tabell 4. Sammanställning av variabelanalysen utifrån teoretiska begrepp 

Teoretiskt begrepp FE FO F FI FEJ EÅ 

Oberoende II I  I   

Räckvidd I II   I  

Flexibilitet III I     

Kontrollerbarhet  II  II   

Strategisk rörlighet III I     

 

Sammanvägningen av variabelanalysen visar att det finns goda argument för att nyttja 

sjöstridskrafter i fredsfrämjande operationer. Operation Sharp Guard och UNIFIL MTF448 är 

två exempel på genomförda lyckade operationer som påvisar detta genom Tills teori. Fallen 

visar även på att sjöstridskrafter kan verka som möjliggörare för mark- och flygstridskrafter. 

Av de fördelar som Till ser med användandet av sjöstridskrafter så är strategisk rörlighet jämte 

flexibilitet de klart mest utmärkande i båda fallen. Däremot är sjöstridskrafternas förmåga till 

räckvidd, som enligt Till innebär att från stora avstånd kunna genomföra vapeninsatser och 

projicera styrka mot andra områden, inte lika framträdande i fallen. Sjöstridskrafterna i båda 

fallen visar på behov av stöd vilket påverkar deras förmåga till oberoende enligt Till. 

Kontrollerbarhet är den egenskap vilken framhävs av beslutsfattare och befälhavare som en stor 

tillgång hos sjöstridskrafter. Fallen visar att kontrollerbarheten möjliggör handlingsfrihet för 

beslutsfattare och befälhavare i nyttjandet av sjöstridskrafter precis så som Till beskriver det.  
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5. Avslutning 

I detta avslutande kapitel sker en återkoppling till forskningsproblemet, uppsatsens syfte och 

frågeställning. Utöver detta kommer slutsatser att redovisas och svaret på forskningsfrågan att 

ges. Därefter kommer en diskussion gällande hur teori, metod och analys har påverkat resultatet 

av undersökningen. Slutligen redovisas resultatets relevans för yrkesutövningen samt förslag 

till vidare forskning. 

5.1.  Besvarande av undersökningens forskningsfråga 

- I vilken omfattning kan Tills teori om de inneboende unika karaktärerna hos fartyg 

förklara användbarheten med sjöstridskrafter i fredsfrämjande operationer?102 

Undersökningen har kommit fram till att det fanns tydliga och utmärkande händelser i fallen 

som visar på stor användbarhet med nyttjande av sjöstridskrafter. Detta bygger på att Tills teori 

i stor omfattning kan förklara användbarheten med sjöstridskrafter i fredsfrämjande 

operationer. Undersökningens syfte att analysera användbarheten med sjöstridskrafter i 

fredsfrämjande operationer anses vara uppfyllt genom svaret på forskningsfrågan. 

Sjöstridskrafterna har en förmåga till oberoende precis som Till hävdar. Dock visar 

undersökningen på att ett behov av värdnationsstöd och bakre stöd fanns i båda operationerna 

i syfte att skapa uthållighet för att nå effekt i operationerna. Tills syn på sjöstridskrafternas 

oberoende kan till viss del ha influerats av hans perspektiv utifrån en stor sjömakt med en 

expeditionär flotta. Vidare så är det utmärkande i båda fallen att sjöstridskrafternas närvaro i 

konfliktområdet påverkar lokalbefolkningen. Detta stärker Tills tankar om sjöstridskrafternas 

konkurrensfördelar med avseende på närvaro av militära maktmedel. 

Utfallet av analysen kring sjöstridskrafternas förmåga till styrkeprojicering och insättande av 

långräckviddiga vapen visar sig diametralt olika i den båda fallen. I Operation Sharp Guard är 

förmågan till räckvidd väldigt tydlig med vald indelning, gruppering och uppgiftstilldelning av 

sjöstridskrafter för att nå effekt i operationen. I UNIFIL MTF448 är det mer indirekt 

förekommande och inte lika tydligt. Skillnad kan bero på att syftet med operationen i de båda 

fallen är olika. I Adriatiska havet var det en fredsframtvingande operation och utanför Libanons 

                                                 

102 Till, Seapower: A guide for the twenty-first century, sid 228-229 

 



Örlkn Anna Jönsson 2018-05-09 

OP SA 15-18 / HOP 18 

Sida 34 av 39 

kust en fredsbevarande operation vilket ställer olika krav på nyttjande av sjöstridskrafterna. Det 

visar på att sjöstridskrafterna har förmågan till vad Till definierar som räckvidd men att 

operationens karaktär inte alltid ställer krav på att nyttja denna förmåga. 

Undersökningen visar att nyttjandet av flexibilitet är klart utmärkande i båda fallen och även 

tydligt en faktor som kan möjliggöra för markstridskrafterna att lösa sina uppgifter. Vidare visar 

det sig att sjöstridskrafterna genom sin nationella suveränitet besitter förmågor som inte mark- 

och flygstridskrafter har. Detta bekräftar det som Till anser vara en av konkurrensfördelarna 

med sjöstridskrafter som militärt maktmedel. 

Analysen visar att i båda fallen har valet av sjöstridskrafter och dess uppträdande skapat 

möjligheter för kontrollerbarhet och med det handlingsfrihet för beslutsfattare på olika nivåer. 

I båda fallen kan det implicit tolkas hur uppträdande i känsliga områden möjliggjorde kontroll 

av provokation. Detta är i enlighet med det som Till hävdar om sjöstridskrafternas 

kontrollerbarhet och deras förmåga till att genom reglerbart uppträdande verka oprovocerade 

och mindre farliga vilket då kan ses som en konkurrensfördel i förhållande till mark- och 

flygstridskrafter. 

Av de fördelar som Till ser med användandet av sjöstridskrafter så är strategisk rörlighet och 

flexibilitet det klart mest utmärkande i fallen. Att kombinera juridiska instrument med 

inneboende egenskaper så som nationell suveränitet och möjligheten till att uppträda på 

internationellt vatten ger tydliga konkurrensfördelar för sjöstridskrafterna med avseende på 

strategisk rörlighet. 

Författarna i det tidigare redovisade forskningsläget är kritiska mot formerna runt hur FN 

använder sjöstridskrafterna och att FN inte har en egen snabbinsatsstyrka med en tillhörande 

förvaltning för att leda och hantera sjöstridskrafterna. Ingen av dem har egentligen kritiserat 

och ifrågasatt användbarheten av sjöstridskrafter i fredsfrämjande operationer, snarare tvärt om 

framhävt fördelarna med sjöstridskrafter. Problemet är att endast Mclaughlin i tidigare 

redovisade forskningsläge har knutit sina påståenden till en teori. Slutsatsen efter analysen, av 

i vilken omfattning som Tills teori om de inneboende unika karaktärerna hos fartyg kan förklara 

användbarheten med sjöstridskrafter, är att det finns god grund för de ledande författarnas 

påståenden om användbarheten med sjöstridskrafter i fredsfrämjande operationer av 

fredsframtvingande- och fredsbevarande karaktär. 
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5.2. Diskussion 

5.2.1. Teori 

Sjöstridskrafter är inte bara ett eller flera fartyg med dess system, de består även av en 

besättning. Tills teori berör endast användbarheten hos sjöstridskrafter som fartyg med 

tillhörande vapen och sensorsystem. Han väger inte in besättningens förmåga vilket är en stor 

del av sjöstridskrafterna och påverkar i stort eller till del begreppen kontrollerbarhet med 

avseende på verkan och strategisk mobilitet ur perspektivet tillförlitlighet samt dess flexibilitet 

med avseende på mångsidighet. Tills teori klarar inte av att förklara den påverkan av 

användbarheten hos sjöstridskrafterna som besättningen utgör. 

Mina egna erfarenheter som fartygschef är att övning av besättningen kopplat till förmågan till 

verkan skarpt kräver ständiga avvägningar. För att under lång tid upprätthålla en god 

utbildningsnivå på personal krävs avvägningar kontra den skarpa verksamheten. Uppgifterna 

som sjöstridskrafterna löser i en fredsfrämjande operationen är på intet sett okvalificerade och 

kräver ständig uppmärksamhet, uppgifterna kan dock tendera till att bli enformiga då de inte 

direkt berör samtliga dimensioner över tiden. Detta gör att personalen över tiden endast hanterar 

en liten del av de typer av uppgifter som de ska bemästra och då nedgår förmågan inom övriga. 

Liknande utmaningar fast från en högre nivå talar Blackham och Lüning om i sin artiklar. 

5.2.2. Metod 

Resultatet av analysen går inte att generalisera till andra typer av fredsfrämjande operationer så 

som konfliktförebyggande, fredsskapande, fredsbefrämjande och humanitära operationer då 

dessa operationer äger rum i en annan fas av en kris eller konflikt, de har andra typer av mandat 

och de riktar sig mot andra mål. Det som är gemensamt för fredsfrämjande operationer är att de 

alla syftar till att skapa eller vidmakthålla fred.103 Begränsningen i generaliseringen ligger i 

valet av forskningsdesign med en studie av två fall vilket inte är tillräckligt för att kunna 

generalisera mer än just i de två valda fallen. Vald forskningsdesign har dock inte påverkat 

utfallet av resultatet i undersökningen då det centrala i teoriprövningen har varit teorin. Det som 

skulle kunna påverkat resultatet av undersökningen är valet av metod för datainsamling, 

kvalitativ textanalys, med en icke så omfattande empiri för fallen men dock tillräcklig för att 

kunna besvara forskningsfrågan. 

                                                 

103 Försvarsmakten, Doktrin för marina operationer 2005, sid 73-74 
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5.2.3. Analys 

Analysen har skett genom att kvalitativt analysera textmaterialet som berör fallen för att 

identifiera indikatorer på det som Till hävdar är det som gör användandet av sjöstridskrafter 

mer fördelaktigt än mark-och flygstridskrafter. Därefter har en gradering gjorts av till vilken 

grad indikatorn förekommer. Detta innebär tolkning av texter och de händelser som återges, 

vilket kan påverkat resultatet av undersökningen. Ett exempel på detta är att en händelse eller 

förmåga som beskrivs kan i inrymmas under flera olika indikatorer. Likaså kan en indikator 

förkomma i flera olika typer av händelser. Osäkerhetsfaktorn blir då att välja i vilket samband 

som händelsen eller indikatorn ska graderas så att påverkan på resultatet blir minst felaktigt. 

Tills definition av begreppet flexibilitet har en bred spännvidd och dess indikatorer, 

mångsidighet och symboler återfinns och kan tolkas in i händelser av vitt skilda slag.  

5.3.  Relevans för yrkesutövning som officer 

Bidraget av denna undersökning för yrkesutövningen är en ökad förståelse och en mer 

nyanserad syn inom professionen för användbarheten i att nyttja sjöstridskrafter vid 

gemensamma operationer i allmänhet och vid fredsfrämjande operationer i synnerhet. Bidraget 

visar även till vilken omfattning en teori utvecklad för att se på effekter av sjöstridskrafter i 

termer av krig även går att använda för att se användbarheter av sjöstridskrafter i fredsfrämjande 

operationer. 

5.4.  Förslag till vidare forskning 

Tills teori klarar inte av att förklara den påverkan av användbarheten hos sjöstridskrafterna som 

besättningen utgör. Av intresse skulle vara att undersöka i vilken omfattning besättningens 

förmåga påverkar de olika faktorerna i användbarheten av sjöstridskrafter i gemensamma 

operationer. För att bryta lite mot de traditionella strategerna som ser på effekten av 

sjöstridskrafter i termer av krig så skulle utvecklingen av en teori för att kunna se explicit på 

effekten av sjöstridskrafter i fredsfrämjande operationer kunna vara ett förslag till vidare 

forskning. Ytterligare förslag till vidare forskning är att se på omfattningen av de eventuellt 

uteblivna effekterna hos mark- och flygstridskrafterna i fredsfrämjande operationer där 

sjöstridskrafter inte deltar.  
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