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Sverige och Norge – Två små sjömakter? 

Sammanfattning 

Sverige och Norge är två små sjömakter och länderna uppvisar såväl stora skillnader som 
likheter på olika plan. På det marina området uppfattas att det finns en större skillnad än som 
intuitivt borde vara fallet. Syftet med detta arbete blir därför att jämföra den svenska och norska 
synen på sjömakt. För denna jämförelse har respektive lands marina doktriner valts som 
undersökningsobjekt. En intressant frågeställning blir därför att utröna hur sjömakt återspeglas i 
dessa doktriner. För att kunna genomföra detta måste först frågan besvaras: vad är signifikant 
för begreppet sjömakt? Denna operationalisering utförs genom att använda kända marina 
militärteoretiker, Alfred Mahan, Eric Grove och Geoffrey Till, syn på begreppet och tolka dess 
innebörd.  

Detta skapar en analysram för den fortsatta undersökningen av doktrinerna. Resultatet av 
undersökningen visar att det finns en samsyn avseende den maritima geografin och vikten av att 
kunna uppträda i området nära kusten poängteras i båda doktrinerna. I den svenska doktrinen 
detekteras att den unika svenska miljön kan relateras till de förmågor som den svenska marinen 
besitter idag.  Den norska motsvarigheten har sin tyngdpunkt i den omfattande betydelsen 
sjöfartsnäringen har för Norge. Skillnaden kan främst kopplas till den maritima ekonomin och 
hur detta ligger till grund för behovet av marin förmåga i Norge. Sammanfattningsvis är detta 
ett arbete om sjömakt och hur synen på begreppet kan återspeglas i den svenska och norska 
marina doktrinen.    

Nyckelord: Sjömakt, Doktrin, Marin, Sverige, Norge, Jämförelse 
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Sweden and Norway- Two small sea powers? 
 
Abstract 
 
The purpose of this study is to compare the Swedish and Norwegian view on the concept of sea 
power. This is done because the author observes a difference in views when there should be great 
resemblances. Sweden and Norway are two small sea powers that show significant differences and 
likeness but at different levels. To make this comparison, the maritime doctrine of each country 
has been chosen as examination objects. An interesting question is therefore to find out how sea 
power is reflected within those doctrines. However, what is significant about the notion of sea 
power is the question that first needs to be answered. In order to do so, sea power needs to be 
defined and interpreted by using known maritime theorists; Alfred Mahan, Eric Grove and 
Geoffrey Till.  
Once the term sea power is operationalized, it is then used for the examination of the doctrines. 
The comparison detects likenesses when describing the maritime geography but shows equal 
disparity when it comes to expressing the importance of maritime economy for the country’s 
welfare.  
 
 
 
Key words: Sea power, Doctrine, Navy, Sweden, Norway, Comparison 
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1. Inledning 

1.1 Varför jämföra begreppet sjömakt?  
Syftet med denna undersökning är att jämföra den svenska och norska synen på begreppet 
sjömakt. Spontant upplever jag att synen skiljer sig åt då det intuitivt borde finnas stora 
likheter. Olikheterna är uppenbara och återfinns kanske främst inom det säkerhetspolitiska 
området. Sverige har ju sedan länge varit en alliansfri stat i syfte att hålla sig neutrala i krig, 
men är sedan 1995 medlem av den europeiska unionen. Under senare år har unionen utvecklat 
en gemensam säkerhets och utrikespolitik och idag finns gemensamma militära stridsgrupper i 
beredskap och utvecklingen fortsätter. Norge, som genomlidit andra världskriget och tysk 
ockupation, kom också tidigt att ansluta sig till NATO. Landet är dessutom inte medlem i EU.  
 
Sverige och Norge är ju två små stater som uppvisar stora likheter i flera sammanhang. 
Behovet av en fungerande import och export över havet är en av dessa likheter. Hur kan man 
gå tillväga för att kontrollera om detta stämmer och var hittas ett lämpligt 
undersökningsobjekt för detta syfte? Ett sätt är att helt enkelt jämföra de båda ländernas 
marina doktriner. Om min hypotes är rätt borde det finnas skillnader som ger avtryck i dessa 
doktriner. Det finns troligen andra bra undersökningsobjekt men en anledning till att studera 
de marina doktrinerna är mitt stora intresse för marina frågor i allmänhet och synen på 
sjömakt i synnerhet. Vidare ger detta också en bredare kunskap om vår egen marina doktrin 
och eventuella möjligheter till vidareutveckling av denna.  
 
Finns det då några andra som tidigare haft som forskningsarbete att göra jämförelse mellan 
olika nationers doktriner och då företrädesvis marina sådana? Ett flertal personer har jämfört 
gällande doktriner tidigare och här utgör professor Barry Posen ett bra exempel som i boken 
The sources of Military Doctrine studerat doktrinutvecklingen i flera länder utifrån ett 
militärhistoriskt perspektiv. Med grund i organisationsteori formade han ett antal hypoteser 
med vilka han genomförde undersökningen av fyra historiska fall.1 Posen argumenterade 
bland annat för att utvecklingen av doktriner påverkar relationen stater emellan. Länder med 
stagnerade doktriner kunde drabbas av politiskt sönderfall eller militärt nederlag på 
slagfältet.2 Närmar vi oss marina doktriner har örlogskapten Patrik Norberg i uppsatsen Lika 
men ändå olika gjort en jämförelse mellan den svenska och brittiska marina doktrinen. I sin 
uppsats skapar Norberg ett teoretiskt ramverk som bygger på Geoffrey Tills fyra attribut på 
havet. Dessa används sedan för att närma sig doktrinerna och genomföra jämförelsen av 
doktrinerna.3 
 

 Havet som resurs 
 Havet som medel för makt 
 Havet för informationsspridning 
 Havet som medel för transport 

 
 

Patrik Norberg påvisar att våra doktriner uppvisar stora likheter trots skillnaden i marin 
förmåga.4 Han menar också att marin förmåga är en faktor som påverkar innehållet i en marin 
                                                 
1 Posen, Barry, 1984, The Sources of Military Doctrine, New York: Cornell University Press, s 79-80. 
2 Posen, 1984, s 220-221. 
3 Till, Geoffrey, 2004, Seapower- A Guide for the twenty-First Century, London: Frank Cass, s 7. 
4 Norberg, Patrik, 2006, C-Uppsats: Olika men ändå lika? – En jämförelse av Sveriges och Storbritanniens 
marina doktriner, Stockholm: Försvarshögskolan.  
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doktrin. Vidare har Lennart Borneklint och Olle Kolb behandlat ämnet i sina essäer i boken 
Sjömakt- Nutida maritima operationer i en gemensam och multinationell kontext.5 Borneklint 
jämför hur den marina förmågan i Sverige, Norge, Tyskland och Storbritannien beskrivs i 
respektive lands marina doktrin och relaterar den till verkligheten. Vid jämförelsen mellan 
den svenska och norska doktrinen påpekar Borneklint att den norska marinen är mest 
fokuserad på nationella intressen men att den samtidigt besitter god förmåga att delta i 
internationella insatser och är interoperabla med NATOs ledningssystem. Detta är inget 
revolutionerande i sig, då Norge som medlem i organisationen anpassat såväl nationella 
doktriner som materiel och utbildning till rådande struktur och krav som ställs på 
interoperabilitet.6  
 
Kolb å andra sidan beskriver i essän Doktrin och handling - är det samma sak? att både Norge 
och Sverige har internationella ambitioner. Den svenska marinen, som endast kan verka i 
kustområdet, kompletterar den något mer oceangående norska marinen med bättre förmåga 
inom framförallt smygteknikområdet på korvett typ Visby och luftoberoende maskineri på 
ubåtar. Det sistnämnda framkommer också i den norska maritima doktrinen som uttrycker en 
önskan om framtida materielanskaffning till Sjøforsvaret såhär: 
 

Stillegående luftuavhengige fremdriftsystemer som eliminerer eller reduserer 
ladebehovet, bidrar sterkt till å redusere sårbarheten til konvensjonelle ubåter. 
Konsekvensen er at konvensjonelle ubåter får økt offensivt potensial. 
Luftuavhengige fremdriftsystemer må vurderes nøye ved oppdatering av 
eksisterende ubåter og ved anskaffelse av neste generasjon ubåter.7 

 
Två centrala begrepp kräver en mer utvecklad beskrivning redan i inledningskapitlet, trots att 
de i själva verket är det som skall studeras. Det gäller begreppen doktrin och sjömakt. Vad är 
en doktrin? Även om doktriner generellt inte är en någon nyhet är Sverige ett relativt ungt 
land i detta avseende och den första militär strategiska doktrinen utkom först 2002.8 I den 
svenska doktrinfloran definieras svensk militär doktrin som följande: 
 

Ett formellt uttryck för den kunskap och de föreställningar som den viktigaste 
grunden för verksamheten inom det militära försvaret.9 

 
Som definitionen antyder skulle doktrinen omfatta all kunskap och erfarenhet som finns inom 
Försvarsmakten. I AAP-6 NATO terms of glossary and definitions definierar NATO en doktrin 
enligt följande: 
 

Fundamental principles by which the military forces guide their actions in 
support of objectives. It is authoritative but requires judgement in application.10 

 
Enligt denna definition är doktrinen en officiell ledstjärna som vägleder militära styrkor i dess 
handlande och skall användas med omdöme. En doktrin skall alltså inte låsa de militära 

                                                 
5 Borneklint, Lennart, 2005, ”Marina doktriner och marina förmågor”, i Smedberg, Marco och Elg, Johan (eds.), 
Sjömakt- Nutida maritima operationer i en gemensam och multinationell kontext, Stockholm: 
Försvarshögskolan; Kolb, Olle, 2005, ”Doktrin och handling – är det samma sak?”, i Smedberg, Marco och Elg, 
Johan (eds.), Sjömakt- Nutida maritima operationer i en gemensam och multinationell kontext, Stockholm: 
Försvarshögskolan. 
6 Forsvarets doktrine for maritime operasjoner, 2002,  Oslo: Forsvarets overkommando s 11-12. 
7Forsvarets doktrine for maritime operasjoner, 2002, s 78-79. 
8 Militärstrategisk Doktrin, 2002, Stockholm: Försvarsmakten. 
9 Doktrin för marina operationer, DMarinO, 2005, Stockholm: Försvarsmakten s 9. 
10 NATO, 2000, AAP-6 NATO terms of glossary and definitions, Bryssel: NATO s 86. 
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utövarna till ett stereotypt handlande ej heller ses som absolut sanning vilken slaviskt måste 
följas.11 Den svenska doktrinfloran uttrycker det inte exakt så men där finns motsvarande 
resonemang när beskrivning av krigföringsförmågan diskuteras. I den svenska marina 
doktrinen beskrivs denna förmåga omfatta de konceptuella, moraliska och fysiska faktorerna. 
För att maximal krigföringsförmåga skall uppnås bör dessa vara i harmoni med varandra.12 I 
denna struktur är doktrinerna en del i den konceptuella faktorn. Detta synsätt delas också av 
flera försvarsmakter och i den brittiska marina doktrinen kan vi läsa följande om förhållandet 
mellan faktorerna som påverkar krigföringsförmågan. 

 
Fighting power defines armed forces’ ability to fight and achieve success in 
operations. It’s made up if an essential mix of three inter-related components: 
conceptual, moral and physical. None is invariably more important than the 
others- although it matters not how advanced one’s platforms, weapons and 
sensors are if people manning them lack motivation, training or adequate 
leadership.13 

 
Ordet doktrin kan ha olika betydelse beroende på nationalitet och historisk utveckling men i 
militära termer rör sig om beprövad erfarenhet och militär kunskap som är grunden för själva 
handlandet. Ordet doktrin betyder just undervisning och lärdom vilket också stärker denna 
tolkning.14 Om man därefter avgränsar sig till marina doktriner, vilket är uppsatsens 
undersökningsobjekt och författarens uttalade intresseområde, har Till definierat en marin 
doktrin som: 
 

Maritime doctrine is the application of maritime theory in a particularly time 
and place. If maritime theories are about the art of cookery, doctrine is 
concerned with today’s menus. Both are essential… 
Doctrine comes at various levels, and tends to be least prescriptive at the higher 
levels, and the most prescriptive when it takes the form of fighting instructions 
and tactical procedures and where the emphasis is much more on how to think 
and do things rather than on what to do and what to think about.15 

 
Det Till nämner om skillnaden i detaljeringsgrad mellan de olika nivåerna framhävs också av 
andra teoretiker. En doktrin kan alltså ses som gällande tankar och idéer om vad vi har idag 
men där också framtida önskemål och visioner kan förekomma. Det sistnämnda finns 
exempelvis beskrivet i den norska maritima doktrinen som påpekats i inledningen. Det viktiga 
med en doktrin är att den fokuserar på nuet och den nära framtiden för att den skall vara 
trovärdig och utbildande. Beskrivningen av materielen och därtill kopplade förmågor bör 
också ha samma tidshorisont för att inte dokumentet enbart skall ses som en önskelista för 
framtida marina materielbeställningar. Doktrinen skall återspegla den officiella synen på hur 
våra stridskrafter skall komma att utnyttjas och samtidigt förmedla en bild av vad som 
karaktäriserar sjökriget idag. Detta ter sig idag än viktigare då chanserna för skarpa insatser 
dramatiskt ökat genom skapandet av insatsförsvaret. I den multinationella kontexten är det 
också av vikt att doktrinen speglar hur en stat avser nyttja det militära maktmedlet. Detta ger 
en ökade förståelse för olika nationers stridskrafter och hur dessa de kan komma att agera 
samtidigt som det bidrar till en ökad interoperabilitet. För att kunna jämföra de båda 
doktrinerna krävs att själva begreppet sjömakt operationaliseras genom att signifikanta 
                                                 
11 Hattendorf, 2000, Naval history and maritime strategy – collected essays, Malabar/Florida: Krieger Publishing 
Company, s 242. 
12 DMarinO, 2005, s 9. 
13 BR 1806, 2004, s 169. 
14 Nationalencykolpedin, online 2008-02-25, 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=155126&i_word=doktrin.  
15 Till, 2004, s 33. 
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faktorer tas fram. Detta kommer så att ske inom ramen för det tredje kapitlet. Här i 
inledningen kommer istället generella tankar om begreppet att lyftas fram.  
 
Marina stridskrafter och dess förmåga torde utan att föregå resultatet av denna studie var en 
faktor som ingår i begreppet sjömakt. De marina stridskrafterna tjänar inget egensyfte. 
Historiskt har dessa stridskrafter möjliggjort seger genom att stödja andra vapenslag, 
företrädesvis marktrupperna, för att hjälpa dem att vinna striden eller kanske ännu hellre 
freden. Marina stridskrafter har sällan eller kanske aldrig ensamt avgjort ett krig men få krig 
har vunnits utan dess medverkan. I förlängningen har sjömakt ofta inneburit att den som 
behärskar haven också utgår som segrare i ett krig, vilket var det samband som Mahan tidigt 
upptäckte. I tider av expeditionära och internationella operationer har detta stödjande fokus 
snarare ökat och idag pratar man mycket om hur marina stridskrafter skall från havet kunna 
påverka operationer på land.16 Detta kan exempelvis ske genom bekämpning av mål på 
marken med långräckviddiga robotsystem, understöd från fartygsartilleri eller helt enkelt 
genom landsättning av trupp. Professor Rekkedal beskriver i boken i Modern Krigskonst att 
säkra de viktiga sjöförbindelserna fortfarande får anses vara huvuduppgiften för marina 
stridskrafter och sjömakter.17 Ur ett svenskt perspektiv har mycket förändrats efter det kalla 
kriget och i den svenska marina doktrinen förklaras att den styrande operativa rörelsen är från 
havet mot land. Detta ger också en antydan till vilket område som nu står i fokus. 
 
För den svenska marinen kan detta innebära flera saker. Inom några år kommer troligen den 
svenska marinen förfoga över fartyg och materiel som har utökad förmåga till att stödja 
operationer på land men som också bättre kan nyttjas i internationella operationer. I takt med 
att det svenska försvaret skickar styrkor utomlands, nu senast till Tchad, kommer behovet av 
marina enheter med förmåga till eskort att öka. Oavsett vad som här avses med sjömakt borde 
det bli ett annat, förnyat, intresse för marina förmågor när vi studerar expeditionära lösningar. 
Den styrande operativa rörelsen är som ovan anger från havet mot land och kräver en 
noggrann analys av egna marina förmågor för att dessa optimalt skall kunna utnyttjas i sådana 
operationer. Svenska marina enheter är vana vid att verka kustnära utanför en av egna styrkor 
kontrollerad kust. I det omvända fallet är det angeläget att förstå situationen för att bäst kunna 
hantera den nya hotbilden. Det kustnära uppträdandet är grunden för den svenska marina 
särarten vilket även kan vara värdefullt i en multinationell styrka. Flera teoretiker betonar 
också vikten av att behärska haven för att på så sätt enklare förklara vilka fördelar som det för 
med sig. Följande citat av Sir Walter Raleigh ur Tills Seapower finner jag lika självklart som 
tänkvärt: 
 

He that commands the sea, commands the trade, and he that is Lord of the trade 
of the world is lord of the wealth of the world.18 

 
Stater som har ett stort intresse för och ett beroende av alla former av maritim verksamhet är 
andra exempel som konstituerar en sjömakt. Själva begreppet kan ses ur flera olika perspektiv 
och undersökningen kommer mest att uppehålla sig vid sjömakt som beskrivning av en stats 
förmåga i ett maritimt avseende. Ett modernare uttryck för sjömakt är maritim makt och 
omfattar en stats samlade resurser i form av marina stridskrafter, handelsflottan som har 

                                                 
16 Till, 2004, s 4. Med marina stridskrafter avses de fartyg, båtar, ubåtar och övrig materiel och personal som en 
försvarsmakt förfogar över och som normalt sorterar under en vapengren; Marinen. Författarens def. 
17 Rekkedal, Nils Marius, 2002, Modern krigskonst- Militärmakt i förändring, Stockholm: Försvarshögskolan, s 
308-309. 
18 Till, 2004, s 17. 
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nationen som flaggstat samt övriga fartygsenheter som en stat förfogar över.19 Med detta 
följer också hur maktmedlet utnyttjas av en stat. All den verksamhet som sker med rikets 
samlade maritima resurser konstituerar till del en stats förmåga som sjömakt. Denna förmåga 
innefattar alltså flera olika faktorer som tillsammans beskriver en stats samlade makt inom 
området. Utöver ovanstående kan man addera förmåga till skydd av den civila sjöfarten vilket 
på senare år blivit allt mer viktigt i takt med att trafiken på världshaven ökat.20 Det andra 
området är sjömakt som ett statsbegrepp och innefattar hur stor vikt som skall tillmätas sjö- 
respektive landmakt för en stats överlevnad och välfärd. Stater som lägger stor vikt vid 
begreppet, exempelvis Storbritannien, kan förenklat sägas prioritera de marina resurserna före 
de andra vapenslagen. En som tar utgångspunkt i just detta för att definiera begreppet sjömakt 
är John Moore i Seapower and politics: 
 

In our modern world seapower can be defined as that strength in naval ships, 
associated aircrafts, weapons and support services which enables a country to 
promote the political and economical interests of itself and its allies in 
peacetime and supremacy over the enemy in war.21 

 
För att återgå till maritim makt som förmåga vilket omfattar alla maktresurser och kapaciteter 
en stat har inom området, den inhemskt flaggade handelsflottan, de marina stridskrafterna 
samt resurserna i havet och på botten inom statens territorium och ekonomiska zon. En 
alternativ benämning av sjömakt är alltså maritim makt vilket också stöds av vår egen marina 
doktrin där följande vida definition kan utläsas: 
 

Maritim makt, i sin vidaste bemärkelse, är såväl militär, politisk som 
ekonomisk. Maritim makt har traditionellt använts för att behärska 
förbindelserna över haven.22 

 
Avslutningsvis skall detta ses som en bakgrund till att jag valt detta intresseområde samtidigt 
som det skall känna som en inspirationskälla till fortsatt läsning och forskning. Med 
utgångspunkt i den för uppsatsen valda problemformuleringen har jag nedan formulerat de 
frågeställningar som avses besvaras för att nå syftet med undersökningen, det vill säga att 
jämföra den norska och svenska doktrinära synen på begreppet sjömakt. 

1.2 Frågeställningar 
Syftet är att jämföra den svenska och norska synen på begreppet sjömakt. Utifrån detta syftar 
också undersökningen till att ge bredare kunskap om den svenska marina doktrinen och 
eventuella möjligheter till vidareutveckling av denna. Mina frågeställningar blir följande: 
 

• Vad är signifikativt för begreppet sjömakt? 
 

• Hur återspeglas synen på sjömakt i den svenska respektive norska doktrinen? 
 
 

                                                 
19 Werner, Christopher, 2008, Sjömakt – Teori och Praktik (Utkast 2008-02-27), Stockholm: Försvarshögskolan, 
s 32. 
20 Werner, 2008, s 31. 
21 Moore, 1979, Seapower and Politics, London: Weidenfeld and Nicolson, s 2. 
22 DMarinO, 2005, s 58. 
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1.3 Disposition och metod 
I det inledande kapitlet har jag beskrivit bakgrunden till mitt intresse och anledningen till att 
jag valde just detta som ämne. Kortfattat har några för undersökningen centrala begrepp 
förklarats vilka sedermera ytterligare kommer behandlas inom ramen för empirin. Vidare har 
jag också pekat på tidigare forskning inom doktrinområdet, vilket jag ämnar återkoppla till i 
min avslutande diskussion. 
 
I det andra kapitlet beskrivs den metod som avses nyttjas för denna undersökning samt en 
diskussion avseende validiteten och reliabilitet för att beskriva valet av källmaterial. Metoden 
för denna undersökning är en kvalitativ analys av både sjömaktsbegreppet och 
undersökningsobjekten doktrinerna. I detta kapitel återfinns också en förklaring samt motiv 
till vilka avgränsningar som är gjorda i undersökningen. Särskilt motivet för urvalet av 
teoretiker tas upp när validitet och reliabilitet behandlas.  
 
I det tredje kapitlet kommer sjömakt att brytas ner och tolkas vilket möjliggör framtagning av 
faktorer som kan anses vara utmärkande för sjömaktsbegreppet. Därtill behöver jag använda 
mig av ett antal marinteoretiker och tolka deras syn på sjömaktsbegreppet.  
 
Dessa faktorer kommer sedan i nästföljande två kapitel användas som analysverktyg när jag 
undersöker och jämför de båda doktrinerna. Kapitel fyra och fem innehåller följaktligen min 
empiriska undersökning för att i kapitel sex avslutas med en sjömaktsjämförelse och 
presentation av slutsatser som undersökningen visat på. Kapitel sex avslutas med en 
återkoppling till tidigare forskning inom området samt att ge förslag till fortsatt forskning.  
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2. Metod 

2.1 Vetenskaplig metod 
Idén till tillvägagångssättet och det underliggande syftet i undersökningen att definiera de 
faktorer som är utmärkande för sjömakt, fick jag genom Erikssons C-uppsats 
Manövertänkande- grunden för vårt agerande?23 Eriksson studerar ett antal teoretikers syn på 
manöverkrigföring för att därefter sammanställa dessa till ett antal indikatorer med vilka han 
sedan genomför sin studie. Ett liknande tillvägagångssätt har valts för att uppnå syftet med 
undersökningen och samtidigt besvara valda frågeställningar.  
 
Metoden för undersökningen blir att genom en kvalitativ textanalys av teorierna runt sjömakt 
bestämma vilka faktorer begreppet innefattar.24 Detta görs i syfte för att skapa ett teoretiskt 
ramverk som sedan används som verktyg i den komparativa delen av uppsatsen, att jämföra 
den svenska och norska marina synen på sjömakt mot valda faktorer. Detta innebär att 
begreppet måste brytas ner till ingående variabler som sedermera kan användas för 
undersökning av doktriner.  
 
Efter en kortare inledning kommer jag att genomföra en kvalitativ textanalys av ett antal 
utvalda marinteoretiker och deras syn på begreppet sjömakt. Detta genomförs med en 
hermeneutisk ansats vilken syftar till att få fram ett antal faktorer som är signifikant för 
sjömakt. Enligt Nationalencyklopedin definieras hermeneutik med att tolka något och i den 
här undersökningen är det tvådelat.25 Först tolkas vad de marina teoretikerna anser vara 
signifikant för sjömakt för att därefter använda detta verktyg när jag analyserar och till del 
tolkar innehållet i doktrinerna. Detta blir då mitt ramverk eller mer militärt uttryckt, gräns 
vänster och höger, med vilket jag sedan kan närma mig doktrinerna. Tanken är att försöka 
operationalisera sjömaktsbegreppet för att kunna använda det till empiriska undersökningen. 
När väl dessa faktorer är definierade kommer jag att nyttja dessa i min jämförelse av den 
svenska och norska synen på sjömakt genom att kvalitativt undersöka innehållet i de marina 
doktrinerna. Avslutningsvis kommer jag att föra en diskussion kopplat till tidigare forskning 
på området därigenom uppnå syftet med undersökningen och samtidigt besvara 
frågeställningarna. På nästa sida förklaras denna metodbeskrivning med en enkel skiss hur 
undersökningen är tänkt att förlöpa. 

                                                 
23 Ericsson Nicklas, 2005, C-Uppsats: Manöverkrigföringens principer i förbandsövningsverksamheten, 
Stockholm: Försvarshögskolan. 
24 Esaiasson, Gilljam m.fl., 2003, Metodpraktikan, Stockholm: Nordstedts Juridik AB  
s 233. 
25 Nationalencyklopedin, online 2008-03-13, 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=202053&i_word=hermeneutik.  
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Figur 1. Förenklad bild av metoden enligt författaren 
 

2.3 Validitet och reliabilitet  
Detta arbete kommer att omfattas av den svenska marina doktrinen (DMarinO 2005) och den 
norska motsvarigheten (Forsvarets doktrine for maritime operasjoner, 2002) vilket också till 
del speglar avgränsningen i tid. Det finns troligen andra sätt att genomföra denna 
undersökning exempelvis genom att intervjua personer som deltagit i framtagningsprocessen 
mm. Oaktat detta väljer jag doktrinerna för de utgör en grund för en nations viljeuttryck och 
samlade erfarenheter. Tanken är att undersökningen skall fokusera på dagens och framtidens 
krav på de marina stridskrafternas förmågor vilket motiverar valet av två relativt nya 
doktriner. Avslutningsvis kan undersökningen också vara av intresse då Sverige och Norge 
nyligen ingått avtal om fördjupat militärt samarbete. I skrivande stund håller Norge på att 
utveckla en ny maritim doktrin men på grund av tiden till förfogande för C-uppsatsen är det 
inte möjligt att invänta denna doktrin. I mitt arbete kommer jag alltså att röra mig runt de båda 
marina doktrinerna som är arbetets undersökningsobjekt. Dessa dokument är dessutom 
officiellt tryck från respektive länder och är fastställda norm vilket jag anser talar för att de är 
lämpliga som undersökningsobjekt för studien. 
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För att kunna genomföra undersökningen måste sjömaktsbegreppet operationaliseras. Detta 
skall utkristallisera ett antal faktorer som är signifikanta för begreppet. Uppsatsen består av 
två delar där den första delen skapar underlag för att kunna närma sig doktrinerna. I den andra 
delen genomförs den empiriska undersökningen. För att empirin skall kunna genomföras 
behöver jag ta fram ett antal operationella indikatorer, vilka jag har valt att kalla faktorer, som 
tillsammans utgör grunden för begreppet sjömakt. Makt eller rättare sagt sjömakt är ju centralt 
i texten och för att minimera risken för begreppsvaliditeten kommer jag att uppehålla mig vid 
begreppet lite.26 Det finns ett antal problem med tillvägagångssätt avseende framtagande av 
faktorerna och den fortsatta diskussionen skall tjäna som en motivering samt avgränsning av 
mitt val av teoretiker. En viktig avgränsning är att endast ett fåtal marinteoretiker är utvalda 
och detta skulle kunna innebära kritik mot min analys därför att bredden saknas.   
 
Urvalet är baserat på dels ett historiskt perspektiv dels relaterat till den bakgrund som de 
marina teoretikerna önskas besitta. Urvalet skall alltså omfatta någon som tidigt formulerade 
tankar kring sjömaktsbegreppet. Huvuddelen av teoretikerna skall dock vara erkända 
teoretiker som är aktiva i dagens debatt kring ämnet. Professionellt skall urvalet baseras på 
såväl personer med bakgrund som sjöofficerare som med akademisk utbildning för att på så 
sätt få en bredare syn av materialet. För att ge begreppet sjömakt en så vid och nyanserad bild 
som möjligt måste några av vår samtids främsta marina militärteoretiker väljas och nedan 
följer mitt urval: 
 
Geoffrey Till 
Eric Grove 
Alfred Mahan 
 
Geoffrey Till är professor i historia och tjänstgör idag vid Försvarsdepartementets avdelning i 
maritima studier i Storbritannien.27 Professor Eric Grove är en av Storbritanniens ledande 
marina tänkare och han tjänstgör idag vid Salford universitet i Manchester. 28 Dessa civila 
akademiker tillhör denna kategori och bedöms därför vara bäst för den fortsatta 
undersökningen. För att kontrastera den moderna synen har även Alfred Mahan medtagits. 
Detta motiveras genom att han hade en bakgrund i yrket och var en av de första som 
formulerade tankar kring begreppet. Flera utav dessa tankar och idéer anses applicerbara än 
idag. 
 
Omfattningen av en C-uppsats, där framtagande av faktorer endast är en del för att stödja 
själva undersökningen, är begränsad såväl i tid som storlek. Fördelen och risken med att nyttja 
fler än tre teoretiker skulle, vilket medges, kunna ge en bredare syn på begreppet sjömakt men 
samtidigt ge uppsatsen en alltför framtung struktur och därför inte gynna syftet med 
uppsatsen. Dessa bedöms tillräckligt väl kunna utgöra den grund som krävs för att sedan rätt 
saker skall kunna undersökas i doktrinerna. Valet av endast västerländska teoretiker är också 
kritiserbart ur framförallt tendenshänseende.29 Motivet till detta urval är flerfaldigt. Först är 
tillgången på material avsevärt större avseende västerlandets marinteoretiker. Kopplat till 
bland annat tidskriteriet för arbetet bedöms detta därför vara en rimlig urvalsfaktor. 
Ytterligare en faktor som svarar upp mot urvalet är det faktum att marinteoretikerna används 
på Försvarshögskolan i flera kurser. Teoretikerna har dessutom en stor internationell läsekrets 
och tillsammans med det övriga resonemanget är det rimligt att anta att dessa författare har 
                                                 
26 Esaiasson, Gilljam m.fl., 2003, s 63. 
27 Kings College, online 2008-03-04, http://www.kcl.ac.uk/schools/sspp/defence/staff/acad/gtill.html.  
28 Salford University, online 2008-03-30, http://www.espach.salford.ac.uk/politics/staff/grove.php. 
29 Thurén, Torsten, 2005, Källkritik, Stockholm: Liber, s 13. 
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stor inverkan på den marinteoretiska utvecklingen. Dessutom finns det ringa koppling mellan 
dessa författare och de primära undersökningsobjekten; de norska och svenska marina 
doktrinerna.   
 
Slutligen är huvuddelen av litteraturen på engelska vilket skulle kunna innebära felaktigt 
tolkande av materialet samt direkta felöversättningar. Genom att använda vedertagna 
hjälpmedel i form av lexikon samt att värdera det som står skrivet i litteratur utifrån andra 
källor än de som används anser jag att antalet fel som beskrivits ovan kan minimeras.  
Avslutningsvis bedöms att, med ovanstående diskussion som grund, adekvat hänsyn tagits till 
såväl begreppsvaliditeten som reliabiliteten för att arbete skall i tillräckligt hög grad vara av 
vetenskaplig klass för en C-uppsats.30 Undersökningens teorianknytning är de marina 
teoretikerna och deras syn på sjömaktsbegreppet vilket utgör grunden för den fortsatta 
undersökningen. 
 

2.4 Etik 
Så som undersökningen idag är utformad ser jag inte några större etiska problem. Ansatsen är 
som tidigare förklarat, att jämföra två doktriner avseende synen på sjömakt och detta kan 
rimligen inte peka ut enskilda individer. Avsikten är ju snarare som inledningen antyder att 
genom att använda dessa undersökningsobjekt lära mer om doktriner i allmänhet och marina 
doktriner i synnerhet.  
 

3. Nedbrytning av sjömaktsbegreppet 

3.1 Historisk utveckling  
För att förstå betydelsen av sjömakt måste man först klargöra dess innebörd i en historisk och 
samtida kontext. Idag ser vi ett ökat fokus på operationer i land och det kanske viktigast för de 
marina stridskrafterna är hur de kan påverka situationen på marken. De marina stridskrafterna 
har en given roll med dels förmåga till att projicera makt på land i form av markbekämpning 
och amfibieoperationer dels förmågan att skydda underhållslinjer till sjöss. Detta ger ett direkt 
som indirekt stöd till pågående operationer då huvuddelen av den tunga materielen 
sjötransporteras till insatsområdet vilket troligen även kommer att ske i framtiden.  
 

The leverage of sea power works in a multifaceted enabling capacity. Naval 
strength, no matter how dominant, is rarely able by its own unaided action to 
exert decisive pressure upon an enemy. That is not criticism. It is simply a fact 
to recognize that sea power, land power, and air power have unique and 
complementary capabilities. Superior sea power exerts leverage by its ability to 
enlist time as a critical ally and by its invaluable capacity to shape the 
geostrategic terms of engagement in war.31 

 
Med andra ord är det idag viktigare vad marina stridskrafter kan uppnå tillsammans med de 
andra vapenslagen. Detta styr till stor del också vilka förmågor som efterfrågas och utvecklas. 
Som inledningen antyder är den marina förmågan en faktor för hur vi definierar begreppet 
sjömakt. Trots att Sverige redan efter andra världskriget skrotade förmågan till sjöfartsskydd, 
eller snarare eskortering, har det efter terroristattentaten i New York (9/11-01) åter blivit 

                                                 
30 Esaiasson, Gilljam m.fl., 2003, s 67. 
31 Gray, Colin S, 1992, The Leverage of Sea Power – The Strategic Advantage of Navies in War, New York: The 
Free press, s 289. 
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intressant med eskorteringsuppgifter, exempelvis inom ramen för operationen Active 
Endeavour.32 Det geografiska området, som också kan påverka utformningen av en sjömakt, 
är däremot relativt likt i fallet Sverige och Norge. Båda länderna har långa kustområden med 
djupa skärgårdsavsnitt som skall övervakas och skyddas. Här har de två nationerna valt helt 
skilda inriktningar och lösningar. I Norge har man en Kystvakt som organisatoriskt ingår i 
Sjøforsvaret och med liknande uppgiftsställning som den svenska Kustbevakningen. 
Intressant är dock att konstatera att det som för Norge är en rationell och ekonomiskt 
fördelaktig lösning, det vill säga att organisera allt inom Sjøforsvaret, är för svenskt 
vidkommande uppdelat på två myndigheter med intresseområden och uppgifter som i mångt 
och mycket går in i varandra.33  
 
En stor del av de båda ländernas import/export sker med fartyg vilket också skulle kan vara en 
faktor som dimensionerar ländernas marina stridskrafter i samma riktning.34 Det marina 
nationella verksamhetsområdet är ett område där skillnaden är påtaglig. Den norska marinen 
verkar i ett operationsområde med tuffare vind- och sjöförhållanden som till ytan är betydligt 
större och varierande. Skillnaden minskar dock i betydelse på grund av att Sverige allt mer 
verkar med marina enheter i internationella operationer och på så sätt anpassar såväl doktrinen 
som materielen till de nya förhållandena. Avseende resurser i havet, olja, gas, och fisk är 
kanske områden där Norge och Sverige uppvisar de största skillnaderna, vilket troligen har 
gjort avtryck i doktrinerna. De omfattande norska naturresurserna har troligen bidragit till 
utformningen av Kystvakten som den ser ut idag. 
 
Sammanfattningsvis är Sverige och Norge två små nationer som på ytan kan uppfattas som 
lika men där det troligen finns skillnader avseende synen på sjömakt. Eric Grove har genom 
att jämföra olika nationers örlogsflottor enligt vissa kriterier skapat ett klassificeringssystem 
som sträcker sig från första rangens mariner till den nionde. En klassificering som Geoffrey 
Till anser vara den främsta i ett försök att besvara frågorna; vad är en marin och vad besitter 
den för förmågor.35 I den första gruppen återfinns endast US Navy, Major Global Force 
Projection Navy – Complete, som i en global kontext kan lösa alla marina uppgifter. Sverige 
och Norge återfinns i kategorin sex, Offshore Territorial Defence Navies, vilket innebär att de 
har relativt hög förmåga till kustnära, ut till ~200 distansminuter från egen kust, defensiva 
operationer.36 Som inledningen antyder skall undersökningen jämföra de båda ländernas syn 
på sjömakt. Detta blir särskilt intressant eftersom länderna nyligen inlett ett nära och utvidgat 
samarbete mellan försvarsmakterna.  
 

3.2 Sjömakt 
I detta kapitel kommer kända marinteoretiker att användas för att kvalitativt analysera deras 
syn på begreppet sjömakt. Detta blir grunden till att konstruera ett eget analysverktyg med 
vilket den avslutande undersökningen kan genomföras. Den svenske marinteoretikern 
kommendörkaptenen Christopher Werner har, förutom motivet i metodkapitlet, också varit en 
inspirationskälla till urvalet. De valda marina teoretikernas tankar utgör således grunden för 
min egen tolkning och bidrar till definitionen av begreppet, vilket resterande del av kapitlet 
handlar om. 

                                                 
32 NATO, online 2008-03-04, http://www.nato.int/issues/active_endeavour/index.html. Active Endeavour är en 
pågående NATO-operation under alliansens Artikel V  i syfte att skydda strategiska sjötransporter.  
33 Forsvarets doktrine for maritime operasjoner, 2002, s 64. 
34 Grove, Eric, 1990, The Future of Sea Power, London: Routledge, s 172. 
35 Till, 2004, s 113. 
36 Grove, 1990, s 239. 
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3.2.1 Alfred T Mahan 
Efter en lång karriär som sjöofficer, deltog han bl.a. i inbördeskriget där han tjänstgjorde för 
nordstaterna och sedermera blev rektor för Naval War College, kom han att som en av de 
första militärteoretikerna att förklara sjömaktens betydelse för utgången av krig.37 Han 
påvisade genom att studera historiebeskrivningen mellan 1660-1783 att den som kontrollerade 
haven också var den som oftast avgick med segern i krig.38 Mahan var en utav de teoretikerna 
som tidigt började diskutera sjömakt och dess innebörd. Mycket av hans resonemang återfinns 
i andra teoretikers texter och ofta som utgångspunkt för en argumentation för eller emot. 
Relationen mellan en stats örlogsflotta och dess handelssjöfart och det ömsesidiga beroendet 
dem emellan är centralt i argumentationen. Ju större handelsbehov en nation hade desto större 
chans hade den också att utvecklas som sjömakt.39 Samtidigt förklarade Mahan att rika stater, 
särskilt i tider av fred, inte satsade tillräckligt på de marina stridskrafter och därmed 
försummade sin status som sjömakt. Mahan ansåg för att förfoga över adekvata marina 
stridskrafter i krig eller orostider måste de nödvändiga ekonomiska medlen avsättas redan i 
fred.  
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
Figur 2 Mahanska cykel Werner, 2008, s 22 
 
En annan faktor var behovet av kolonier vilket skulle motiveras med att de kunde tjäna som 
skydd till såväl örlogs- som handelsflottan och samtidigt utgöra basen för offensiva 
operationer.40 För att översätta behovet av kolonier till nutid skulle det kunna likställas med 
stora sjömaktsnationers olika basområde runt om i världen. Dessa tjänar givetvis flera syften, 
men där möjligheten för strategiska utnyttjande och maktprojicering måste räknas bland de 
främsta. Han ansåg likafullt att en nation borde ha en stark örlogsflotta eller slagflotta med 
vilken haven kunde kontrolleras och krig skulle vinnas. I hans kanske mest kända bok The 
Influence of Sea Power upon history vilken utkom 1890 satte Mahan upp villkor för sjömakt, 
vilka bland annat utgörs av geografiskt läge, fysiska förutsättningar, nationell karaktär, 
folkmängd och politisk vilja.41 Han kan också sägas vara en stark anhängare av Jominis idéer. 
 
Geografiskt läge, här radar Mahan upp fördelar och nackdelar för olika nationers geografiska 
position. Exempelvis ansåg han att Storbritanniens läge var en klar fördel för såväl defensiva 
som offensiva operationer. Skulle landet bli attackerat av nationer från såväl södra som norra 
Europa kunde britterna operera på de inre linjerna vilket skulle vara en stor fördel.42 Om en 
                                                 
37 Naval War College, online 2008-03-04, http://www.nwc.navy.mil/about. USAs motsvarighet till 
Försvarshögskolan men med ett bredare utbud av utbildning.  Genomför idag utbildning av kommendörkaptener 
motsv. vilket kan bli verklighet på FHS inom ett par år med Högre Militär Utbildning, författarens kommentarer. 
38 Mahan, Alfred, The Influence of Sea Power Upon, in Jablonsky, David, 1999, Roots of Strategy Book 4- The 
Influence of Sea Power Upon History, Mechanicsburg, PA : Stackpoole, s 15-16. 
39 Mahan, 1999, s 144-45. 
40 Mahan, 1999, s 81. 
41 Mahan, 1999, s 82. 
42 Mahan, 1999, s 83. 
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nation inte behöver försvara eller bevaka någon landgräns därför att staten också är 
konstituerad på en ö, har den stora fördelar gentemot en kontinental stat. Han såg på USA:s 
gränser, med en fot i Atlanten och en i Stilla Havet, som en källa till stor svaghet eller extremt 
kostsamt på grund av att stora resurser krävdes vid båda haven. En del av denna 
argumentation minskade i betydelse vid Panamakanalens tillkomst 1914.  
 
Oavsett om en nation har en kust men i övrigt saknar hamnar, navigerbara floder, och 
basområden, det vill säga fysiska förutsättningar, kommer landet sakna handel över havet, 
handelsflotta och därför också marina stridskrafter. Länder med stora landtillgångar i form av 
naturtillgångar och jordbruk har större tendenser att negligera handeln över haven. 
 

Frenchmen did not take to the sea with the eagerness and success of the English 
and the Dutch. A principal reason for this has been plausibly found in the 
physical conditions which have made France a pleasant land, with a delightful 
climate, producing within itself more than its people needed. England, on the 
other hand, received from nature but little, and, until her manufactures were 
developed, had little to export. 43   

 
Folkmängden och den nationella karaktären kan åtminstone ses ur två perspektiv. Det 
första enligt Mahan är att oavsett den geografiska ytan, antalet fungerande hamnar osv. måste 
det också finnas tillgång på utbildad personal som kan tjänstgöra som besättningar på 
fartygen. Även om detta resonemang vilar på historiska fakta som vitt skiljer sig från dagens 
personalsnåla fartygssystem så finns där nyanser som fortfarande kan anses gällande. Mahan 
menade, vilket är aktuellt även idag, att en stats befolknings inställning till havet som 
inkomstkälla och transportväg är viktigt för en nation med sjömaktsambitioner. Ytterligare en 
faktor som kommer fram är graden av kommersiell utveckling i en nation. Detta skall 
likställas med att omfattande handel krävde också resurser i form av handelsfartyg och marina 
stridskrafter. Det sist nämnda gäller även idag då andra transportresurser finns tillgängliga 
men där sjötransporter fortfarande utgör merparten.  
 
Ovanstående resonemang har starka kopplingar till regeringens karaktär då det enligt 
Mahan skulle innebära att om befolkningen var starkt inriktad på handel skulle också staten 
handla i denna anda. Det omvända torde också gälla och utgör kanske den starkaste faktorn ur 
vilken kraften hämtas att skapa eller behålla en stor sjömakt. Mahan såg framför sig fria 
demokratiska stater där politiker gick i takt med befolkningen, vilka skulle fatta kloka beslut 
och skapa gynnsamt klimat för en sjömakt. Likaså är det samma faktor som konstituerar den 
största svagheten och särskilt i kombination med de övriga.44 Mahan ansåg att en stat som 
lever i relativt välstånd med en betydande handel ibland hade svårt att göra de nödvändiga 
investeringarna i fredstider på exempelvis de marina stridskrafterna. För detta krävs det 
framsynthet och politiskt mod vilket kan vara svårt att mobilisera i demokratiska stater.45 
 

3.2.2 Geoffrey Till 
Att definiera sjö eller maritim makt är inte okomplicerat beroende på ett antal faktorer. Om vi 
bortser från den rent språkliga faktorn det vill säga att det finns ett antal olika sätt att beskriva 
förhållande på havet förklarar Till betydelsen av ordet makt. Här kan två alternativ utläsas där 
det första är vilka faktorer som gör ett land mäktigt, exempelvis militär kapacitet och 
ekonomisk styrka. Den andra faktorn är vilken påverkan ett mäktigt land har på övriga 
                                                 
43 Mahan, 1999, s 90. 
44 Mahan, 1999, s 112-113. 
45 Mahan, 1999, s 123. 
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nationer.46 Ser vi detta resonemang i kontexten sjömakt får vi att en stats samlade resurser 
avseende marina stridskrafter, handelsflotta, kustbevakning och fiskeflotta till stor del utgör 
grunden för detta. Sjömakt är inte bara det faktum att vi kan nyttja havet utan också den 
inverkan det har på människorna till lands och kan alltså ses både som mål och medel. Nyttan 
med sjömakt är därför inte endast vad som kan uppnås på haven utan också hur det influerar 
händelserna på land.  
 
Sjömakt är ett relativt begrepp, stater uppfyller något eller några av kriterierna till en viss 
grad. De stora sjömaktsnationerna har dock en sak gemensamt och det är en fungerande 
relation mellan statens maritima resurser såväl i fred som i krig.47 Sammanfattningsvis är 
sjömakt mer än gråmålad örlogsfartyg och avseende militära resurser innefattar begreppet 
även vad andra vapenslag kan påverka till sjöss och vice versa. Till motiverar sitt användande 
av termen sjömakt kontra maritim makt som en logisk koppling till ordets ursprung, nämligen 
havet. Till beskriver det sistnämnda med fyra attribut, havet som resurs, havet som medel för 
transport, havet för spriding av information samt havet som källa för makt. Han menar att 
dessa attribut är nära länkade till varandra. Dessa utgör på samma gång såväl grunden för ett 
maritimt samarbete som källa till konflikt. Balansen mellan dessa ytterligheter, samt att få ut 
mesta möjliga av attributen, avgör enligt Till vilka funktioner en nations marinstridskrafter 
utvecklar.48 
 
Havet som resurs innefattar alla de naturtillgångar som finns däri och under dess botten, olja, 
gas, mineraler, fiske m.fl. Behovet av dessa resurser ökar stadigt och redan idag kan vi se 
effekterna av rovfiske och miljöpåverkan av olje- och gasexploateringen. Ironiskt nog innebär 
det minskade utbudet av naturtillgångar också en ökad konkurrens om de kvarvarande 
bestånden, vilket i sin tur medför ökad risk för konflikter.  
 
Havet som medel för transport har också gamla anor och utgör idag grunden för vår välfärd 
genom handeln mellan stater. Samtidigt som betydelsen av sjötransport för världsekonomin 
har också sårbarheten och hotbilden mot denna ökat. Idag ser vi återigen vikten av att kunna 
eskortera strategiskt tonnage för att det säkert skall nå sin slutdestination. En annan faktor är 
den ökade hotbilden av sjöröveri de senaste åren främst utanför Afrikas horn och i området 
kring Indonesien. Sjötransporter har också en påverkan på miljön då arter förflyttas runt 
jorden samtidigt som utsläppen i haven inte skall underskattas.  
 
Havet som ett medel för informationsspriding är kanske inte lika viktigt i den moderna 
tidsåldern med flyg, Internet, telefon osv. vilka alla är faktorer som fått avstånden på jorden 
att krympa. Enligt Till utgör dessa tre attribut grunden för den fortsatta utvecklingen av ett 
globalt maritimt system.49 Genom att addera den ökade hotbilden till sjöss kan innebörden bli 
ett ökat samarbete mellan olika nationers marinstridskrafter för att skydda dessa system eller 
kommunikationslänkar. 
 
Havet som ett medel för makt kan ses ur flera perspektiv. Defensivt kan havet nyttjas för att 
upprätthålla en stats suveränitet och på så sätt också bidra till den egna säkerheten för de 
andra attributen. Det kan variera från kontroll av eget sjöterritorium i syfte att skydda 
fiskerinäringen till eskortering av handelstonnage i särskilt hotade miljöer eller vid 
geografiska förträngningar. Offensivt ger havet möjlighet, enligt havsrätten, att projicera makt 
                                                 
46 Till, 2004, s 3. 
47 Till, 2004, s 5.  
48 Till, 2004, s 6-7. 
49 Till, 2004, s 353. 
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runt om i världen ända fram till territorialvattengränsen för andra nationer. Till avslutar med 
att förklara att vikten av havets naturtillgångar och transportvägar troligen kommer att öka i 
framtiden. Detta innebär också ett ökat behov av marina stridskrafter för att skydda detta.50 
De framtida marina stridskrafter kommer att verka i en betydligt svårare och komplexare 
miljö med en ökad fokus på kustnära områden.51 
 
Enligt Till är resurser alltså en faktor som påverkar sjömaktsbegreppet. I ett försök att 
åskådliggöra övriga faktorer beskriver han med nedanstående bild deras inverkan på 
begreppet.52 Detta ger en ganska vid bild av sjömaktsbegreppet och där de marina 
stridskrafterna endast utgör en del. Alla faktorer har dock en påverkan på och koppling till de 
marina stridskrafternas utveckling.  

 
Figur 3 ur Till Sea Power s 78 
 
Avseende befolkningen, samhälle och statsmakten, antyder Till att det måste finnas en 
djupare folklig förankring för att en stat skall kunna sägas vara en sjömakt. Runt en stats 
marina stridskrafter finns det en kultur och industri som måste samverka för att uppnå önskat 
resultat. Det räcker alltså inte bara med tillgången på rätt utbildad personal.53 Förhållandet 
mellan en statsmakt och dess marina stridskrafter är inte heller oväsentligt. En stark flotta är 
beroende av en stark stat för att utvecklas.54 Vilket styrelseskick är då att föredra? Olika sätt 
att styra en stat har fostrat starka mariner men ur ett långsiktigt perspektiv har demokratiska 
system visat sig mer kapabla att skapa de nödvändiga förutsättningarna för en stark marin 
utveckling.55 Idag kan det vara ett problem, framförallt i västerlandet, att rekrytera 
kompentent personal till de marina stridskrafterna på grund av de tuffa arbetsförhållandena 
ombord på fartygen. Detta skall ses i ljuset av den bekvämare arbetsmarknaden i land. Ur ett 
svenskt försvarsmaktsperspektiv är problemen synliga för alla, oavsett vapenslag, och 
kommer sannlikt att öka i och med att vi allt mer fokuserar på internationella insatser.  
                                                 
50 Till, 2004, s 368. 
51 Till, 2004, s 375. 
52 Till, 2004, s 78. 
53 Till, 2004, s 78. 
54 Till, 2004, s 79-80. 
55 Till, 2004, s 80. 
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Den maritima geografin, som innefattas av kustens utformning, antalet hamnar, närheten till 
underhållslinjer till sjöss sk. Sea Lines of Communications, har alltid haft en stor betydelse för 
ett lands strategiska situation. Betydelsen av dessa har inte minskat och det kommer troligen 
inte att ske i framtiden heller.56 Geografiska förträngningar såsom Malacka- och 
Gibraltarsundet är exempel på geografins vikt ur ett strategiskt perspektiv. Oavsett ett lands 
geografiska belägenhet har det inre välståndet och landets ekonomiska situation en så stor 
inverkan att den maritima geografin inte får en oavhängig roll när det gäller att definiera 
faktorerna i sjömakt.57 Avsaknaden av en fördelaktig geografi kan också till del förbättras 
genom konstruktion av hamnar, kanaler eller genom att hävda och utöka sjöterritoriet i 
enlighet med havsrättskonventionen.58  
 
Vikten av den maritima ekonomin återfinns i det tidigare resonemanget om attributen men 
havet och ekonomin kommer enligt Till alltid att förknippas med transporter till sjöss. Han 
tror också att framtiden kommer att innebära en ökning av transporter till sjöss men på grund 
av allt mer pressade priser i branschen och att affärer sker över nätet minskar 
handelssjöfartens inflytande på ekonomin. Ett annat fenomen som tas upp är att det blir allt 
vanligare att handelsfartyg utflaggas, det vill säga är registrerade i ett annat land än där de 
verkar. Han ser tillskillnad från traditionalisterna, som Mahan, inga större problem med 
detta.59 Globaliseringen kan också innebära att rederier blir mer ovilliga än tidigare att bryta 
långvariga handelskontrakt. Särskilt inte för att ingå kortsiktiga och lukrativa avtal med en 
stat i syfte att transportera trupp och materiel till ett farligt område. Som en direkt konsekvens 
av detta och för att minska beroendet av den civila sjöfarten, har flertalet stater börjat bygga 
upp allt större militära handelsflottor exempelvis Royal Fleet Auxiliary i Storbritannien.60 
Sammantaget medför ökade sjötransporter ett behov av marina stridskrafter. I kontexten av 
det ökade hotet till sjöss är det av särskild vikt att både handels- och örlogsflottan erkänner 
detta ömsesidiga beroende.61 
 
När Till beskriver andra medel avses på vilket sätt andra vapengrenar kan bidra till och 
stödja utvecklingen av en nations sjömakt, exempelvis i gemensamma operationer. Mahan 
menade att en stark sjömakt och då särskilt en stark örlogsflotta kan påverka händelserna på 
land, men det omvända gäller också enligt Till.62 Bortsett från de luftstridskrafter som finns i 
den marina organisationen kan även luftmakt bidar till att stärka de marina stridskrafterna och 
har så gjort genom historien. Framförallt betonas vikten av gemensamma operationer som rätt 
utförda stärker samtliga vapenslag genom ett effektivt utnyttjande av stridskrafterna. Detta är 
särskilt intressant idag då gemensamma operationer står högt upp på dagordningen och är 
grunden för den nya Försvarsmakten.  
 

En gemensam operation är en militär insats utförd av stridskrafter som verkar i 
flera arenor med ett gemensamt övergripande mål. Mål uppnås genom att nyttja 
en väl avvägd gemensam styrka med möjligheter till många synergieffekter. 

                                                 
56 Werner, Christopher 2002, Den Blå Boken – Marina stridskrafter ur ett militärteoretiskt perspektiv, 
Stockholm: Försvarshögskolan, s 79. Sea lines of Communication (SLOC) är viktiga sjöförbindelser för handel 
och underhåll som ett land är beroende i såväl fred som krig för att stödja militära operationer.    
57 Till, 2004, s 84. 
58 Till, 2004, s 90-91. 
59 Till, 2004, s 100. 
60 Till, 2004, s 101. Om Royal Fleet Auxiliary, online 2008-03-30, http://www.royal-
navy.mod.uk/server/show/nav.5860   
61 Till, 2004, s 315-318. 
62 Till, 2004, s 104. 
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Den bärande idén är att effekten av samordnad insats är större än summan av 
stridskrafternas enskilda insatser.63 

 
Teknologisk standard och utveckling är ytterligare en faktor som påverkar begreppet. 
Tekniken och utvecklingen av marina stridskrafter är mycket nära sammanlänkade och är 
viktigare än antalet örlogsfartyg en nation besitter. Bakomliggande orsaker är vilka förmågor 
de marina stridskrafterna är dimensionerade för samt tillgången på högteknologiskt kunnande 
för att konstruera de fartyg som skall motsvara kraven. Teknisk överlägsenhet behöver dock 
inte innebära seger över en motståndare vilket historien tydligt visat mer än en gång. Här kan 
en stats stridskrafters anseende ibland vara av större vikt än den tekniska standarden, vilket 
exempelvis kom till känna under andra världskriget.  
 
För att värdera helheten måste även den professionella skickligheten hos sjömännen adderas 
och förmågan att hålla flottstyrkor insatsklara för uppdrag runt om i världen.64 Det senare har 
blivit allt viktigare och kostsamt. Man skall alltså inte bedöma ett fartyg utifrån dess 
vapenarsenal utan snarare besättningens förmåga att nyttja dessa. Tillgången på 
högteknologiskt kunnande är därför av vikt för utformningen av en stats marina stridskrafter 
och dess effektivitet, men inte nödvändigtvis den avgörande faktorn.65 Till tar också upp och 
betonar vikten av en väl fungerande infrastruktur som inkluderar varv, kunskapen om samt 
viljan att underhålla fartygsbeståndet.   
 

3.2.3 Eric Grove 
En annan syn på begreppet sjömakt presenterar Eric Grove i The future of Sea Power, där han 
anser att följande faktorer påverkar graden av sjömakt hos olika nationer.66 
 

1. Economic Strengh 
2. Technological Prowess 
3. Socio-political Culture 
4. Geographical position 
5. Sea dependence  

a. Seaborne trade 
b. Merchant marine 
c. Shipbuilding 
d. Fish catch 
e. Offshore zone 

6. Government Policy and perception 
 
Där Mahan talade om en nations karaktär delar Grove upp dessa primärt i de tre första 
punkterna ovan. Ekonomisk styrka är en den faktor som Grove kanske mest trycker på där 
han relativt grundligt beskriver hur viktigt havet är för handeln mellan stater. Han anser 
endast att stater med hög bruttonationalprodukt kan vara stora sjömakter eftersom kostnaderna 
för utveckling och tillverkning av marinstridskrafter hela tiden ökar.67 Som exempel lyfter han 
                                                 
63 Försvarsmakten, 2005, Doktrin för gemensamma operationer DGemO, Stockholm: Försvarsmakten, s 29. 
64 Till, 2004, s 116-118. 
65 Till, 2004, s 115. 
66 Grove, 1990, s 231. Hädanefter kommer de olika faktorerna benämnas med; ekonomisk stryka, teknologisk 
skicklighet, socialpolitisk kultur, geografisk position, beroende av havet och regeringens politik och uppfattning, 
författarens översättning. 
67 Riksgälden, online 2008-03-27, 
https://www.riksgalden.se/templates/RGK_Templates/WordPage____1422.aspx 
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fram Indien och Kina, båda med relativt låg BNP, som med tiden kommer att kunna använda 
sitt stigande välstånd till ökad sjömakt.68   
 
Technological Prowess översätt enklast med teknologisk skicklighet och syftar närmast på 
en stats kapacitet att producera och konstruera moderna fartyg, vilken är av stor betydelse för 
att kunna konstituera en sjömakt. Dagens örlogsfartyg är bland de mest tekniskt kvalificerade 
produkter som kan tillverkas och återspeglar samtidigt en stats högteknologiska kunnande 
samt utbildningsnivå. Det omvända är lika sant, det vill säga fartygens materiella svagheter 
speglar landets teknologiska svagheter.69 Trots att ett land kan uppvisa högt teknologiskt 
kunnande och förmåga att adaptera tekniska förändringar, används inte nödvändigtvis dessa 
kunskaper för att utöka den marina dimensionen av landets utrikes och säkerhetspolitik.70 
Detta för oss in på nästa faktor. 
 
Den tredje faktorn utgörs av socialpolitisk kultur och här betonar Grove att denna till stor del 
är historiskt snarare än etniskt relaterad. Som exempel beskriver han Japan och Tyskland som 
trots sin stora ekonomiska styrka inte uppvisar tecken på att vara de sjömakter som de borde 
utgöra. Båda var tidigare stora sjömakter men efter nederlaget i andra världskriget saknas 
ambitionen och viljan att uppnå denna status igen. Kanske har verkligheten förändrats något 
sedan boken skrevs men oaktat detta så delar Grove och Till uppfattningen att ett folks 
anseende, kultur och historia är nära sammanlänkat.  
 
Geografisk position, är av de faktorer som mest avviker från den traditionella linjen som kan 
sägas utgöras av Mahans resonemang om vikten av lång kust och basområden. Grove menar 
att tillkomsten av moderna flygplan och kryssningsrobotar inneburit att många av de 
geografiska fördelar som ö-nationer tidigare hade, nu är överspelade. Den sortens historiska 
geografiska övertag utgör idag mycket mindre ett naturligt skydd än tidigare men bidrar 
istället till möjligheter i det militärstrategiska perspektivet.71 Det som snarare fortfarande är av 
vikt för en sjömakt är om landet kan gruppera ut sina marina stridskrafter utan att behöva 
passera någon geografisk förträngning, så kallad strategisk choke point.72 Bra hamnar kommer 
alltid att förbli av vikt om en nation ämnar vara en maritim nation av rang. Tvärtemot, vad 
såväl Mahan och Till antog, menar Grove att ju större yta en nation besitter desto större 
ekonomiskt välstånd vilket i sin tur innebär mer maritima resurser och större sjömakt.73 
 
Beroende av havet är också starkt kopplad till de andra faktorerna och särskilt den första. 
Här beskriver Grove kopplingen mellan en stark marin och en nations handelssjöfart. Han ser 
också ett juridiskt problem då örlogsfartyg skall försöka skydda andra nationers 
handelsfartyg.74 Detta resonemang skiljer sig från Till som ansåg att detta utgör ett mindre 
problem. 
 

                                                                                                                                                         
Bruttonationalprodukt, värdet av alla varor och tjänster som produceras i ett land under ett år. Hädanefter 
används förkortningen BNP. 
68 Grove, 1990, s 227. 
69 Grove, 1990, s 227. 
70 Grove, 1990, s 230. 
71 Grove, 1990, s 224. 
72 BR 1806, 2004, s 20, 23. Strategiska choke points enligt BR 1806 utgörs av internationella sund och kustnära 
farvatten i arkipelag. Exempel på sådana områden är sunden vid Malacka, Gibraltar, Hormuz och Formosa.  
73 Grove, 1990, s 225. 
74 Grove, 1990, s 232. 
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Regeringens politik och uppfattning, slutligen tar Grove upp relationen mellan statsmaktens 
politik och dess inverkan på utformningen av en sjömakt. Oavsett politiskt system kan en stat 
olika mycket använda ekonomisk tillväxt för att främja uppbyggnaden av en sjömakt.75  
 
Sammanfattningsvis skiljer sig inte Groves argumenterande nämnvärt från Tills resonemang 
med undantag från vad Till benämner som other means, vilket han inte tar upp 
överhuvudtaget.  

                                                 
75 Grove, 1990, s 228-229. 
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3.3 Analysdiskussion 
Här nedanför sammanställs de olika teoretikernas syn på begreppet sjömakt i ett försök att 
åskådliggöra skillnader och likheter. Tabellen visar ett förenklat resultat av den första 
delstudien och skall läsas horisontellt. En ansats har gjorts att presentera läsaren en kortfattad 
sammanställning som täcker huvuddragen av vad respektive teoretiker anser om begreppet 
sjömakt. Den sista raden utgör den ståndpunkt där det inte finns någon gemensam nämnare 
eller där undertecknad inte kunnat finna någon.    
 
Figur 4 Sammanställning av de utmärkande faktorerna för begreppet sjömakt, tabell av författaren 
 
FFaakkttoorreerr    
 

Mahan Till Grove 

Geografiskt läge – stater med 
lång sjökust kontra 
kontinentalstater. Fysiska 
Förutsättningar – hamnar, 
floder, basområden kontra 
stora landtillgångar kan vara 
negativt för 
sjömaktsutvecklingen 

Maritima geografin –  
Ej oavhängig faktor pga. 
ett lands totala ekonomi. 
Antalet hamnar, lång kust 
osv. av vikt men kan 
konstrueras.  
Strategiskt perspektiv 

Geografisk position – 
Mahans tankar om det 
geografiska läget mindre 
viktig med flyg och 
robotar.  
Geografiska 
förträngningar dock 
viktiga 
 

Mahanska maktcykel – stark 
örlogsflotta, stor handelsflotta, 
handel, välstånd. Denna cykel 
beskriver ett ömsesidigt 
beroende, men Mahan orolig 
för att högt välstånd inom en 
stat inte skulle användas till att 
bevara eller bygga upp en 
stark örlogsflotta. 
 

Maritima ekonomin – 
Sjötransporter 
Skydda handelstonnage 
med marina stridskrafter 
Resurser – 
Naturtillgångar i havet. 
Minskade resurser leder 
till konkurrens och 
konflikt 

Ekonomisk styrka – Hög 
BNP möjliggör stor 
sjömakt  

Kategori I 

 Teknologi – Kvalitativa 
fartyg, anseendet också 
viktigt. 
Infrastrukturen viktigt för 
att kunna underhålla 
fartygsbeståndet 

Teknologisk skicklighet 
– Teknisk kunnande av 
vikt för högteknologiska 
fartyg. 

Folkmängden den nationella 
karaktären – folkets 
inställning till havet som 
transportmedel och resurs 

 Befolkningen, samhälle 
och statsmakten – djup 
folklig förankring. 
Infrastruktur som stöder 
en stark marin och 
handelsflotta. 
 
 

Socialpolitisk kultur –  
Historisk snarare än 
etnisk, vilket påverkar 
anseendet som sjömakt. 

Kategori II 

Regeringens karaktär – 
Demokratier är att föredra 
men problemet med kloka 
beslut och investeringar i tider 
av fred kvarstår. 

 Regeringens politik och 
uppfattning –  
Olika stater satsar olika på 
uppbyggnaden av en 
sjömakt 

Kategori III  Andra medel -  Påverkan 
land-sjö. 
Andra vapenslag. 
Gemensamma operationer 

Beroende av havet – 
kopplingen mellan 
handelsflottan och de 
marina stridskrafterna 
Juridiskt problem att 
eskortera utländska fartyg 
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Kategori I - Här finns en relativt stor likhet, med undantag för teknikens betydelse som 
Mahan inte nämner särskilt mycket.  
        
Kategori II - Här har vi faktorer som primärt går in under moraliska och fysiska faktorn i 
krigsföringsförmågan och gör därför troligen ett mindre avtryck i doktrinerna. 
 
Kategori III - Här har vi faktorer som endast nämns hos någon av teoretikerna.  
 

3.4 Slutsatser - Framtagande av faktorer som utmärkande för 
sjömaktsbegreppet 
Tillvägagångssättet för framtagning av faktorerna måste vara genomtänkt samtidigt som det 
måste finnas en tänkbar och logisk koppling till undersökningsobjekten. Eftersom de 
sistnämnda utgörs av marina doktriner kan det anses viktigt att förstå innehållet i dessa bättre 
innan urvalet sker. För att vi skall mäta rätt saker bör också faktorerna utgöra kärnan i själva 
sjömaktsbegreppet. Olika faktorer kan ha olika avtryck i en doktrin och här skall jag göra en 
ansats för att välja ut de som har störst inverkan på dessa officiella dokument. För att 
återknyta till inledningen och den relativt vitt förda diskussionen om doktriner skall fokus nu 
snävas in mot marina doktriner. En nation har en doktrin som sedan kan delas upp i olika 
nivåer och det för denna uppsats valda undersökningsobjektet är marina doktriner. Här finns 
dock en diskrepans mellan undersökningsobjekten namn, marin respektive maritim doktrin, 
vilken jag återkommer till längre fram i undersökningen.  
 
Jag har tidigare konstaterat att de båda doktrinerna är en del av respektive lands doktrinfamilj 
och att dessa utgör grunden för utnyttjandet av de marina stridskrafterna som de båda 
länderna besitter. Vidare bygger innehållet till stor del på beprövad kunskap och erfarenheter 
som skall ses som riktlinjer för ett uppträdande. För britterna och deras långa historia som 
sjömakt kan detta sammanfattas med följande: 
 

It is clear, whether it was Harwood and his Captains, Barham and Nelson, or 
Nelson and his band of brothers that they all shared a common purpose and 
corporate body of knowledge. Today such knowledge is defined as doctrine.76  

 
Avslutningsvis kan jag konstatera att det som framförallt framkommer som grund i doktriner 
utgörs av; nedskriven beprövad erfarenhet, riktlinjer för militärt utnyttjande av stridskrafterna 
idag och i framtiden. Doktrinerna ingick som bekant i den konceptuella pelaren som 
tillsammans med de moraliska och fysiska faktorerna konstituerar en stats samlade 
krigföringsförmåga. Följaktligen är det är därför troligt att de ingående delarna i de moraliska 
och fysiska faktorerna gör mindre avtryck i doktrinerna. Stridskrafter, personal, vilja och 
ledarskap är några exempel på vad som konstituerar moraliska och fysiska faktorer och 
således kan detta tjäna som urval i valet av faktorerna senare.77  
 
Det finns mycket skrivet om och många försök till att förklara innebörden av sjömakt. Men 
slutsatserna av den kvalitativa analysen av de tre marina teoretikerna tillsammans med den 
fördjupade kunskapen om doktrinen är det nu möjligt att operationalisera begreppet sjömakt. 
Som tidigare påvisats har det som Mahan kallade folkmängdsfaktorn och regeringens karaktär 
liten eller föga inverkan på innehållet i en doktrin. Följaktligen kommer dessa faktorer 
troligen inte heller att göra något större avtryck i doktrinerna och därmed kommer de att 
                                                 
76 BR 1806, 2004,s 213. 
77 DMarinO, 2005, s 9. 
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väljas bort för den fortsatta undersökningen. Kvarvarande faktorer anser jag utgöra grunden i 
definitionen av sjömakt. Dessa består i sig av flera underfaktorer och här sker en förklaring av 
innebörden av dessa faktorer samt mitt motiv till urvalet. Trots att ordet maritim kan verka 
ledande används det frekvent i de båda doktrinerna. Jag kommer därför att nyttja ordet 
maritim fortsättningsvis. 
 
1. Maritima geografin  
Här har jag redan beskrivit att det finns stora likheter mellan nationerna. Mahan resonerar att 
länder med lång kust har en fördel gentemot kontinentala stater. Antalet hamnar, basområden 
och navigerbara floder ökar också möjligheten att etablera sig som sjömakt. Här resonerar 
Mahan också kring de negativa effekterna som stora landtillgångar kan ha på ett lands 
sjömaktsutveckling, vilket beskrivs mer under den maritima ekonomin. Till kopplar samman 
denna faktor med ett lands totala ekonomi och menar därför att tillgången på hamnar mm. inte 
har samma betydelse som den en gång hade. Sådan maritim infrastruktur kan idag också 
konstrueras men ur ett strategiskt perspektiv är denna faktor fortfarande viktig då sjötrafiken 
alltmer kanaliseras till geografiska förträngningar. Grove delar denna syn angående 
strategiska choke points. I dagens moderna samhälle med flygplan och långräckviddiga 
robotsystem anser han att Mahans åsikt om att ö-nationer har en geografisk fördel är förlegad.  
 
Hamnar, basområde och motsvarande är kanske det första man tänker när detta kommer på 
tal. Här är det snarare på vilket sätt ett land beskriver sin maritima geografi som är av intresse. 
Denna faktor är också med för att den direkt har en koppling till min inledande hypotes och 
att den därför är relativt central för undersökningen. Slutligen är detta en faktor som samtliga 
tre teoretiker behandlar, om även på lite olika sätt, vilket stärker intrycket att det är 
utmärkande för sjömakt.  
 
2. Maritima ekonomin 
Är kanske det mest omfattande av alla faktorer och beskrivs därför utförligt av samtliga 
teoretiker. Mahan beskrev detta som en maktcykel, en nation med mycket handel över haven 
är i behov av en stor örlogsflotta för att skydda handeln och bevara välståndet. Han såg med 
viss oro på att nationer i fredstider och med högt välstånd inte satsade tillräckligt på att bygga 
upp starka marinstridskrafter. Han menade vidare att nationer och dess politiker tenderar att 
vända sig inåt och fokusera på inrikesrelaterade problem istället för att avsätta resurser på 
förebyggande åtgärder, det vill säga en stor örlogsflotta. Till å andra sidan anser att framtiden 
kommer att innebära en ökning av transporter till sjöss. Dagens ökade hotbild till sjöss av 
pirater och terrorister innebär vidare ett ökat behov av marina stridskrafter för att skydda 
handelstrafiken. En annan ekonomisk påverkan som Till nämner är den ökade konkurrensen 
på resurserna i havet. Detta leder till att risken för konflikter till havs ökar och följaktligen 
behovet av marina stridskrafter. 
 
Även Grove påvisar sambandet mellan en stats välstånd och möjligheten till ökad status som 
sjömakt. Däremot beskriver han inte Mahans tvivel att rika nationer tenderar att spendera 
mindre på örlogsflottan till förmån för inrikes relaterade satsningar. Sammanfattningsvis avser 
jag studera vad doktriner säger om handelsjöfart, sjöfartskydd samt hur respektive nation ser 
på naturtillgångarna i havet och på botten. Motivet till detta är att jag återigen tror mig kunna 
finna skillnader på detta område i doktrinerna vilket stöder syftet med uppsatsen.  
 

3. Teknologisk utveckling 
Till och Grove argumenterar för att ett högteknologiskt samhälle bidrar till och ibland är en 
förutsättning för att en stat skall kunna etablera sig som en stor sjömakt. Till påpekar också 
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vikten av en fungerande maritim infrastruktur, hamnar, varv mm. Mahan tar, trots att han 
levde i en tid då industrialismen gjorde sitt stora intåg, inte upp detta i någon större 
omfattning.  
 
Sjö och marina stridskrafter är högteknologiska tingestar. Sverige och Norge har en lång 
historia av högteknologiskt kunnande och av att konstruera fartygssystem. Idag förs en alltmer 
högljudd debatt angående den inhemska produktionens varande och med detta som viktiga 
argument väljer jag att se vilket avtryck detta får i doktrinerna. Infrastrukturen är också av 
vikt för att en stat skall kunna underhålla och vidmakthålla sina stridskrafter. Allt mer 
frekvent hörs det argument för att det blir billigare att köpa på försvarsmateriel på ”hyllan”. 
Norges senaste fregatter av typen Nansen är inköpta och konstruerade i Spanien medan 
Sverige hittills köpt inhemskt producerad marin materiel. Dessutom vore det intressant om det 
kommer till uttryck i doktrinerna hur man ser på vikten av högteknologisk materiel kontra 
behovet av högutbildad personal.   
 
4. Andra medel - Vapenslagens inverkan 
Jag har valt att ta med faktorn vapenslagens inverkan då jag tycker den kan vara av intresse 
för undersökningen som helhet. Denna faktor återfinns endast hos Till i hans resonemang. Jag 
anser att den kan bidra till att förstå de marina stridskrafter betydelse i en större kontext och 
därför är den med i undersökningen. Till beskriver relativt omfattande hur de olika 
vapenslagen kan stödja och förstärka varandra exempelvis genom gemensamma operationer.  
 
Marina stridskrafter kommer alltid ha en giltighet på det framtida slagfältet oavsett om det rör 
sig om konventionellt krig eller internationella insatser i en komplex miljö. De marina 
stridskrafterna befinner sig inte i ett vakuum och tjänar inget egensyfte utan bidrar med sina 
styrkor och förmågor till att den gemensamma insatsens effekt ökas. Lika klart är det att 
mark- och luftstridskrafter kan idag ha stor påverkan på händelserna till sjöss inte minst 
tackvare den tekniska utvecklingen. Gemensamma operationer genomsyrar idag mycket av 
den militära verkligheten, men det är inte detta jag avser att undersöka. Jag utgår ifrån 
perspektivet från sjöss till land och kommer att undersöka hur de båda doktrinerna tar upp den 
operativa rörelsen och på vilket sätt de anser att marina stridskrafter kan bidra till denna.  
 
Sammanfattningsvis innebär detta att sjömaktsbegreppet utmärkande drag består av maritim 
geografi, maritim ekonomi, teknologisk utveckling och andra medel. Med hjälp av dessa 
faktorer kommer jag att närma mig doktrinerna i den fortsatta undersökningen.  
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4. Sverige som sjömakt 

4.1 Inledning 
Med hjälp av de framtagna faktorerna kan vi närma oss doktrinerna för den riktiga 
undersökningen. Tanken är nu att kvalitativt analysera innehållet i den svenska doktrinen 
avseende synen på sjömakt. Som redan konstaterats finns det flertalet marina teoretiker som 
försökt analysera och definiera begreppet. Ett ofta förekommande undersyfte med detta kan 
vara att försöka förklara en händelseutveckling för att se om det finns några generella 
slutsatser man kan dra. Ett försök att koppla sjömakt och dess inverkan på den svenska 
historien gör Gunnar Unger och följande citat uppfattar jag som både tänkvärt och klarsynt. 
 

Under alla förhållanden torde det sålunda för tryggandet av vår nationella 
säkerhet och upprätthållandet av vår suveräna självbestämningsrätt alltjämt 
erfodras, att vi underkasta oss de uppoffringar, som äro förbundna med 
upprätthållandet av ett effektivt sjöförsvar.  
Att redan nu i skygd av folkförbundets utfästelser gå till en avskrivning av 
detsamma, vore för visso liktydigt med att allt för sangviniskt draga växlar på en 
i högsta grad oviss framtid. Och hårt, mycket hårt, kunde straffet tilläventyrs 
härför bliva.78  

 
Då vi närmar oss doktrinerna kommer fokus att förskjutas från den generella diskussion som 
tidigare förts för att istället anta mer militär fokusering. Den svenska statens maritima 
verksamhet har varierat högst påtagligt under 1900-talet och kommer så säkerligen att 
fortsätta göra. Idag kan statens maritima resurser sammanfattas till de resurser som 
myndigheterna Försvarsmakten, Kustbevakningen, Polisen samt Sjöfartsverket förfogar 
över.79 Den svenska marina doktrinen vilar på beprövad erfarenhet och kunskap och ansatsen 
är att beskriva de marina stridskrafterna i dess maritima miljö. Syftet med doktrinen är att 
redovisa hur den svenska Försvarsmakten med dess stridskrafter skall genomföra insatser i 
den maritima arenan.80  
 

Den maritima arenan omfattar havet, på och under havsytan, luften nära 
havsytan samt de områden som innehåller gränsområden mellan land och vatten, 
till exempel områden vid öppen kust, runt öar, i skärgården och vid floddeltan.81 

 
Det torde vara rimligt att anta att i dessa områden är de marina stridskrafterna av central 
betydelse och därför ges här en kort återgivning av den marina utvecklingen efter 1950. De 
marina stridskrafternas utveckling från andra världskriget har inneburit stora förändringar. 
Efter kriget förfogade Sverige över en relativt stor örlogsflotta men denna ansågs alltför 
sårbara i det kalla krigets atomålder. Marinplan 60 innebar att man beslöt att övergå till den 
lätta flottan med mindre och slagkraftiga enheter. En viktig konsekvens av Marinplan 60 var 
att marinen övergav förmågan till sjöfartskydd, det vill säga förmågan till att skydda 
handelssjöfarten, till att fokusera på förmågan till ytstrid mot fiendens transporttonnage i 
händelse av krig. Denna inriktning på strid mot övervattensfartyg förstärktes än mer i och med 
försvarsbeslutet 1972 då förmågan till ubåtsjakt mer eller mindre skrotades. 
Ubåtskränkningarna i början av 80-talet och den efterföljande ubåtsjakten under ett drygt 

                                                 
78 Unger, Gunnar, 1929, Sjömaktens inflytande på Sveriges historia, Stockholm: Marinlitteraturföreningens 
förlag, s 344. 
79 DMarinO, 2005, s 33. 
80 DMarinO, 2005, s 9. 
81 DMarinO, 2005, s 28. 
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decennium kom att ändra på detta. Erfarenheter från denna period har präglat många av de 
fartygstyper den svenska marinen förfogar över idag. Idag är den nya korvettflottan under 
införande och kommer runt 2010 troligen att bestå av sju korvetter och sju minröjnings- och 
röjdykarfartyg samt fyra ubåtar. Sverige har bara en doktrin, den marina doktrinen utgör en 
liten del, som beskriver hur det militära maktmedlet skall utnyttjas på bästa sätt för att stödja 
svensk säkerhets- och utrikespolitik.82 
 

4.2 Maritima geografin 
Inledningsvis beskrivs den maritima geografin generellt i kapitlet den maritima arenan och 
där världens hav kan sägas ha fyra olika dimensioner; fysisk, ekonomisk, politisk och legal. 
Vad som anses vara karaktäristiskt för havet återges främst i den fysiska och politisk 
dimensionen. Sverige har en 270 mil lång kust och därtill också ett sjöterritorium omfattande 
60 000 km2 samt en ekonomisk zon. I den svenska marina doktrinen ges en övergripande bild 
av den miljö där de svenska marina stridskrafterna kan komma att verka och där fokus ligger 
på uppträdande i kustnära områden och grunda vatten.83 Doktrinen definierar inte det kustnära 
området närmare men de marina stridskrafter skall kunna uppträda och påverka händelser 
både till sjöss som i land inom detta område.84  
 
DMarinO beskriver vidare att Sverige har med sin långa kust och skärgårdsmiljö utvecklat 
unika kompetenser i uppträdandet i sådana områden, vilket också kan vara lika attraktivt i en 
internationell kontext.85 Det sistnämnda uppfattas som kärnan i resonemanget och samtidigt 
det som doktrinen vill framhäva på den internationella arenan. Nationellt tar doktrinen upp att 
vissa nyckelområden skall stå under ständig kontroll. Ur ett strategiskt perspektiv skulle 
sådana nyckelområden kunna vara Öresund och Bornholmsgattet som exempel på 
förträngningar där en stor del av den civila sjötrafiken passerar. Särskilt poängteras att den 
svenska marinen skall genom aktiv närvaro och patrullering avskräcka från säkerhetshotande 
verksamhet i Östersjön, Kattegatt och Skagerack.86  
 
Kraven på våra marina stridskrafter, vilket också DMarinO antyder, kommer att öka och 
troligen innebära att vi får räkna med insatser runt jorden och där de bäst behövs.87 Här kan 
det svenska bidraget till UNIFIL, där korvetterna ingick i en marin stridsgrupp utanför 
Libanon utgöra ett exempel. Insatsen kan ses som en marin maktprojicering i syfte att ta 
kontrollen över ett begränsat sjöterritorium. Denna internationella insats innebar också en 
tydlig skillnad, jämfört med kalla krigets dagar, avseende det geografiska området. Svenska 
marina enheter uppträdde utanför en kust vilken de inte fullt ut hade kontroll över. I den 
internationella kontexten då expeditionskårer skickas runt jorden blir detta nog allt 
vanligare.88  
 
Avslutningsvis kan man säga att DMarinO beskriver att den svenska maritima geografin 
kraftigt har förändrats i och med kalla kriget slut. Idag skall den svenska marinen kunna sättas 
in i de områden i världen där den bedöms bäst kunna göra nytta. Detta görs primärt i syfte att 

                                                 
82 DMarinO, 2005, s 3. 
83 DMarinO, 2005, s 62.  
84 DMarinO, 2005, s 29. 
85 DMarinO, 2005, s 64. 
86 DMarinO, 2005, s 65. 
87 DMarinO, 2005, s 65. 
88 Förenta Nationerna, online 2008-03-04, http://www.un.org/Depts/dpko/missions/unifil/, UNIFIL – United 
Nations Interim Force in Lebanon.  
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hävda svenska intressen men kan också ses som åtagande i de organisationer där Sverige vill 
vara en aktör, exempelvis FN och EU. Fokus för dessa insatser skall ligga i ett kustnära 
uppträdande där de svenska marina stridskrafterna har sin speciella kompetens. 

4.2 Maritima ekonomin 
Handelsjöfart är den överlägset största och billigaste transportsättet antyder DMarinO. För 
svenskt vidkommande sker lejonparten av import och exporten från svenska hamnar och på 
köl och andelen ökar stadigt. Göteborg och andra kuststäder företrädesvis på västkusten är 
centrala för den svenska utrikeshandeln.89 I denna ekonomiska dimension finns det främst två 
problem med de ökade transporterna på havet. Först, menar DMarinO, är den alltmer 
tilltagande nersmutsningen av havet en faktor som direkt eller indirekt påverkar oss alla. Den 
ökade trafiken till sjöss medför också att det blir allt svårare för kuststaterna att ha kontroll 
över det egna sjöterritoriet vilket underlättar illegal verksamhet såsom smuggling etc. 
Kortfattat nämns också problemet med det minskade fiskebeståndet i havet som också leder 
till ökad konkurrens och olovligt fiske som följd.  
 

Marina enheter skall kunna användas för att avvärja säkerhetshot mot 
Försvarsmaktens infrastruktur och funktioner, för att minska effekterna av 
störningar i samhällsviktiga funktioner och vid miljö- och naturkatastrofer. 
Detta uppnås bl a genom förmåga till att skydda sjötransporter och att skydda 
kustnära samhällsintressen.90  

 
Här uttrycker DMarinO en relativt hög ambition när den beskriver vilka åtgärder de svenska 
marina stridskrafterna skall kunna vidta för att möta säkerhetshotande verksamhet mot 
svenska intressen. Detta skulle kunna vara att skydda svenska handelsfartyg vid passage av 
geografiska förträngningar sk. choke points där hot om sjöröveri eller terrorism anses 
föreligga.91 Skillnaden mellan dessa verksamheter är att den förra definitionsmässigt sker på 
internationellt vatten, görs för eget vinstintresse och där det samtidigt inte är ett självändamål 
att ta andra människors liv.92 När svenska handelssjöfarten är utsatt för ett sådana hot kan 
regeringen erbjuda att svenska marina enheter bistår med sjöfartsskydd.93 Med tanke på var 
dessa handlingar normalt äger rum blir det ur den här aspekten naturligt att se denna faktor i 
ett geografiskt sammanhang.   
 
DMarinO nämner begränsat och främst i generella termer sin syn på naturresurserna i havet. 
Under det som doktrinen benämner havets ekonomiska dimension poängteras att det finns 
betydande ekonomiska värden i haven och under botten, fisk, olja och gas för att nämna 
några. Kontroll och skydd av fiskerinäringen samt den ökade miljöförstöringen hotar såväl 
växt och djurlivet i haven som jordens resurser av friskt vatten. Detta sistnämnda, antyder 
DMarinO, utgör en strategisk resurs och kan bli en källa till framtida konflikter.  
 

4.3 Teknologisk utveckling 
Den svenska marinen har sedan början av 90-talet, då vi gick med i Partnerskap för fred 
(PFF), anskaffat materiel som motsvarar de högt ställda kraven på interoperabilitet.94 Trots 
det är merparten av materielen, sensorer och vapensystem framtagen för nationella 
                                                 
89 DMarinO, 2005, s 31. 
90 DMarinO, 2005, s 63. 
91 Werner, 2008, s 158. 
92 Werner, 2008, s 308-309. 
93 DMarinO, 2005, s 66-67.  
94 DMarinO, 2005, s 45, 79. PFF – Partnerskap För Fred. 
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förhållanden, vilket dock inte innebär att den går att nyttja annorstädes.95 En viktig del som 
doktrinen belyser är den snabba IT-utvecklingen vilket möjliggör en miniatyrisering av det 
mesta på materielsidan. Utveckling går alltså mot mindre vapensystem och obemannade 
farkoster men med ökad effekt.96 Den infrastruktur som krävs för att detta skall fungera, i 
form av utbildad personal, skeppsvarv, underhållsorganisation och universitet för utbildning 
och forskning, beskrivs sparsamt.97 Motivet till detta skulle kunna vara att detta kan anses 
vara strategiska avväganden och därför inte hör hemma i denna typ av doktrin på operationell 
och taktisk nivå. Det vore dock rimligt att anta att dagens moderna stridskrafter inte kräver 
mindre underhåll än gårdagens. Slutligen saknas en diskussion om människans betydelse 
kontra behovet av den alltmer avancerade tekniska materielen.  
 

4.4 Andra medel - Vapenslagens inverkan 
DMarinO förklarar att doktrinen bygger på nio olika klossar som tillsammans definierar den 
totala förmåga som vill uppnås. Vidare anger doktrinen att den styrande operativa rörelsen är 
från hav mot land.98 Vad innebär detta och på vilka sätt kan de marina stridskrafterna stödja 
denna rörelseriktning? Enligt DMarinO finns det olika sätt där marina stridskrafter kan nyttjas 
för att uppnå ett resultat i land eller i luften. Doktrinen anger att maritim makt bidrar till något 
som kallas marin diplomati där marina stridskrafter kan användas som stöd för att uppnå 
politiska mål. Detta torde ju inte vara särskiljande och något som uteslutande marina 
stridskrafter kan användas för. Däremot kan marina stridskrafter genomföra örlogsbesök för 
att tydligt markera ett intresse i ett område.  
 
Vidare kan örlogsfartyg operera framskjutet, ända fram till andra staters territorialvattengräns, 
och därigenom användas för att uttrycka en strategisk vilja. Detta kan åskådliggöras med den 
svenska regeringens beslut att genomföra ett örlogsbesök med korvetten HMS Gävle i 
Limassol på Cypern. Örlogsbesöket skedde i närhet av den pågående FN-operationen 
UNIFIL, men innan riksdagen formellt fattat ett beslut om svenskt deltagande i operationen. 
Besöket kom faktiskt att tjäna två syften. Man visade genom sin närvaro att det fanns ett 
svenskt intresse för den rådande situationen och ett stöd för operationen. Örlogsbesöket 
möjliggjorde också att när väl riksdagen beslutat sig för ett svenskt deltagande fanns enheten 
redan på plats och kunde därmed snabbt ansluta till stridsgruppen. Exemplet ovan skall ses i 
kontexten vad ett marint förband kan bidra med till den större övergripande operationen.  
 
Ytterligare exempel på vad marina stridskrafter kan användas till är evakueringsoperationer. 
Det är normalt icke stridande personal och svenska medborgare utomlands som avses för 
sådana operationer. Ett annat uppdrag är att understödja operationer med specialförband där 
dold förflyttning till och landsättning i operationsområdet är av stor vikt.99 I mera offensiva 
operationer skall marina stridskrafter kunna påverka händelserna i land genom att genomföra 
landsättning av trupp och bistå med eldunderstöd till markförband.100 Det är uppenbart att 
utöver det som redan nämnts kan marina stridskrafter genom att kontrollera ett havsområde 
samt skydda viktiga underhållslinjer till sjöss säkerhetsställa det logistiska flödet och på så 
sätt bidra till den gemensamma operationen.  

 

                                                 
95 DMarinO, 2005, s 64. 
96 DMarinO, 2005, s 27. 
97 DMarinO, 2005, s 110-111. 
98 DMarinO, 2005, s 23. 
99 DMarinO, 2005, s 68. 
100 DMarinO, 2005, s 58. 
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5. Norge som Sjömakt 

5.1 Inledning 
Syftet med den norska doktrinen är beskrivet i generella termer och kan inte helt enkelt 
jämföras med den svenska motsvarigheten, vilket också bådar gott för den fortsatta 
undersökningen. Som medlem i NATO är den organisationens doktrin styrande för hur Norge 
utvecklar sin nationella doktrin. Doktrinen beskriver vidare att Sjøforsvaret vision är att 
vapengrenen skall vara ett säkerhetspolitiskt verktyg för maritima uppgifter i fred, kris och 
krig såväl nationellt som internationellt.101  
 

Forsvarets doktrine for maritime operasjoner gir de grunnleggende retningslinjer 
for bruk og utvikling av våre sjømilitære kapasiteter til støtte for nasjonale 
målsettinger.102 

 
Den skall också indirekt bidra till att bevara det norska välståndet då den beskriver hur de 
marina stridskrafterna skall tillvarata och bevara grunden för den norska ekonomin; resurserna 
i och runt havet.103Likväl som i den svenska marina doktrinen har det norska Sjøforsvaret en 
central roll i detta och det motiverar också en kortare beskrivning av organisationen. 
I Norge tillhör Kystvakten, vilken uppgiftsmässigt kan jämföras med den svenska 
Kustbevakningen, den norska försvarsmakten och Sjøforsvaret.104 Det finns alltså uppenbara 
skillnader mellan länderna. Efter andra världskriget kom Norge och Sverige att gå skilda 
vägar avseende säkerhetspolitiska lösningar, vilket bl.a. medförde att det senare landet var 
med om att grunda NATO.105 Även i Norge togs beslut om en Flåteplan 1960 vilken fick helt 
skilda konsekvenser för den norska marinen jämfört med motsvarande beslut i Sverige. Enligt 
planen skulle ett 50-tal fartyg konstrueras där fregatter, ubåtar och patrullbåtar skulle vara 
ryggraden i denna styrka. Denna sammansättning av enheter, dock i en mindre numerär, har i 
stort sätt behållits till dags dato och just nu håller man som bäst på att införa nya fregatter och 
patrullbåtar. Den norska marinen kommer 2010 att omfattas av fem fregatter typ Fritjof 
Nansen, sex patrullbåtar typ Skjold, sex ubåtar typ Ula samt åtta minröjningsfartyg typ 
Oksöy/Alta. Utöver detta finns att antal stödfartyg samt en Kystvakt bestående av 17 fartyg för 
bl.a. havs- och fiskeriövervaknings samt amfibiestridskrafter.106 Med detta i minnet kan vi nu 
fortsätta undersökningen av den norska maritima doktrinen. 
 

5.2 Maritima geografin 
Norge har ett stort nationellt intresseområde till sjöss och precis som Sverige uppvisar landet 
en lång kust med djup skärgård och med fjordar. Förutom territorialhavet och den ekonomiska 
zonen vid fastlandet har Norge även två separata ekonomiska zoner runt Jan Mayen och 
Svalbard. Gränsdragningen runt dessa har varit föremål för tvister på grund av de omfattande 
naturresurserna i området. Efter bilaterala avtal med Island angående Jan Mayen samt efter ett 

                                                 
101 Forsvarets doktrine for maritime operasjoner, 2002, s 11. 
102 Forsvarets doktrine for maritime operasjoner, 2002, s 11. 
103 Forsvarets doktrine for maritime operasjoner, 2002, s 13. 
104 Sjøforsvaret kan jämföras med den svenska marinen och kustbevakningen tillsammans, båda avseende 
resurser och uppgifter. Sjøforsvaret  och Kystvakten kommer fortsättningsvis att användas i texten, enligt 
författaren.  
105 NATO (North Atlantic Treaty Organization) grundades 1951 av de nationer som ingick Atlantpakten från 
1949. 
106 Norska Sjøforsvaret, online 2008-03-05, 
http://www.mil.no/sjo/start/;jsessionid=SSTNKIEHRZSUDQFIZYGSFEQ?_requestid=417122  
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beslut 1993 i den Internationella domstolen i Haag rörande gränsdragningen av zonen mellan 
Svalbard och Grönland är dessa nu internationellt accepterade.107 Inledningen av doktrinen är 
av nationell karaktär men inte desto mindre av strategisk betydelse för Norge då områdena 
täcker enorma naturtillgångar, vilket också kommer utvecklas i den maritima ekonomin. Detta 
stora område skall företrädesvis övervakas och kontrolleras av Kystvaktens enheter men dessa 
uppträder och löser tilldelade uppgifter tillsammans med övriga delar ur försvarsmakten. 
Grunden för Kystvaktens alla operationer är kontinuerlig närvaro till sjöss vilket är en 
förutsättning för att fiskerikontroll, miljöuppdrag och sjöräddning effektivt skall kunna 
genomföras.108 Avseende de övriga marina enheterna inom Sjøforsvaret antyder doktrinen att 
de skall kunna uppträda på inre vatten, i ett kustnära område samt på det öppna havet. Dessa 
områden beskrivs inte närmare men i ett försök att förklara kustzonens omfattning står det 
följande att utläsa: 

 
Kystsonen ær ikke noe fast definert begrep, men det kan forstås som de 
kystnære, grunne farvann med eller uten skjærgård og fjorder og de umiddelbare 
landterritoriet som grenser til dem.109 

 
I övrigt nämner doktrinen inte mycket angående den maritima geografin men det finns en 
antydan att som medlem i NATO finns det förpliktelser innebärande att marina stridskrafter 
kan sättas in där så organisationen kräver. Detta styrks också av det faktum att en av 
Sjøforsvarets uppgifter är att uppfylla de förpliktelser som ett medlemskap för med sig.110 
Sammantaget tolkar jag det som att ur ett strategiskt perspektiv finns det stora incitament för 
att fokusera på det nationella sjöterritoriet. Samtidigt, vilket kan verka uppenbart, innebär 
kopplingen till NATO att de marina stridskrafterna sätts in internationellt där de bäst tjänar 
organisationen och norska intressen. Likaså, som tidigare nämnts, har andra delar inom 
vapengrenen till uppgift att kontrollera det nationella sjöterritoriet mot främst överutnyttjande 
av resurserna i havet. Härvid skall nämnas att det idag finns intressemotsättningar mellan 
Norge och Ryssland i området kring Barents hav, den så kallade grå zonen.111 Avslutningsvis 
är dessa nationella geografiska områden också starkt knutna till de kommunikationslinjer som 
på sätt och vis försörjer landet.112 Doktrinen betonar att den maritima delen av de väpnade 
stridskrafterna är en integrerad del av det norska samfundet. Detta innebär också att den 
militära verksamheten till sjöss lättare kan förstås i en nationell kontext än övrig militär 
verksamhet.113 För Sjøforsvaret blir detta drivande för att uppnå de förmågor som krävs för att 
tillvarata norska intressen nationellt som internationellt.114   
 

5.3 Maritima ekonomin 
Att denna faktor är av stor vikt för nationen Norge framgår med all tydlighet och ger därför 
avtryck i doktrinen. I den maritima doktrinen är detta en av hörnstenarna och utgör till del 
också uppgiftsområdet för Sjøforsvaret, företrädesvis Kystvakten som har till uppgift att vara 
statens myndighetsutövare inom för de nationella intresseområdena.115Man betonar att runt 80 
% av all norsk export går på köl. Till detta kommer också den marina infrastrukturen vilken 

                                                 
107 Forsvarets doktrine for maritime operasjoner, 2002, s 20-21. 
108 Forsvarets doktrine for maritime operasjoner, 2002, s 61. 
109 Forsvarets doktrine for maritime operasjoner, 2002, s 87. 
110 Forsvarets doktrine for maritime operasjoner, 2002, s 17. 
111 Forsvarets doktrine for maritime operasjoner, 2002, s 22, 63. 
112 Forsvarets doktrine for maritime operasjoner, 2002, s 23. 
113 Forsvarets doktrine for maritime operasjoner, 2002, s 28. 
114 Forsvarets doktrine for maritime operasjoner, 2002, s 29. 
115 Forsvarets doktrine for maritime operasjoner, 2002, s 38 
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mer beskrivs som ett instrument för den marina ekonomin. Mahans resonemang antyder dock 
att om där finns handelssjöfart och handel finns det också en örlogsflotta. Den maritima 
ekonomin delas upp i tre delar, sjømat, energi och den maritime næringsklyngen.116  
 
Sjømat   
Det norska fisket har långa traditioner och nästan lika länge har det utgjort en viktig 
exportvara för landet. Idag är landet den största exportören av fiskeprodukter och samtidigt en 
av de största producenterna. Samtidigt som fisket är viktigt lägger norrmännen stor vikt vid 
kontrollen av tillväxten av arter i haven. Avsikten med detta är att säkerställa en långsiktig 
och hållbar lösning för fiskerinäringen genom att tillse att det finns en balans mellan tillgång 
och efterfrågan i haven. Denna sektor i den totala sjöfartsnäringen växer mycket kraftigt och 
fortsätter denna tillväxt kommer näringen, efter olja och gas, bli den viktigaste inkomstkällan 
för nationen.117  
 
Energi 
Olja och gasfyndigheter är enligt doktrinen den enskilt största inkomstkällan för den norska 
staten. I slutet av 90-talet stod intäkter från olja och gas för omkring en fjärdedel av de totala 
inkomsterna till staten. Utvinningen av fyndigheterna är kostsamt på grund av det tuffa 
klimatet vilket innebär att intäkterna varierar kraftigt beroende på prisvariationer på 
råvarumarknaden. Precis som fiskerinäringen är denna näring en viktig exportvara för staten. 
Denna ekonomiska resurs är därför att betrakta som en strategisk råvara och att säkerställa 
produktion och leverans blir därav föremål för säkerhetspolitiska och militärstrategiska 
överväganden.118 
 
Næringsklyngen 
Själva ordet finner ingen direkt motsvarighet i det svenska språket men jag definierar det som 
den totala sjöfartsnäringen. Andra ingående exempel, förutom de ovanstående, är olika 
nischer inom branschen som, försäkringsbolag, finansiering och skeppsvarv och effektiva 
hamnar och terminaler. Tillsammans bildar det ett omfattande nätverk av industrier, forskning 
och handel som med sin stora andel av bruttonationalprodukten är en viktig del av den norska 
välfärdstaten. Det finns en stark geografisk koppling till den maritima ekonomin vilken är 
spridd längs hela kusten och ut till och med den ekonomiska zonen. Skydd av handelsfartyg 
och kontroll av kommunikationslinjerna inom detta område är viktiga uppgifter för det norska 
Sjøforsvaret särskilt då hotnivån ökar.119  
 

5.4 Teknologisk utveckling 
Generellt skall norska marina enheters materiella utveckling ske i takt med de standarder och 
procedurer som gäller för NATO. Detta hindrar dock inte norrmännen från att utveckla 
materiel som är särskilt anpassad för norska förhållanden exempelvis den nya sjömålsroboten, 
Norsk SjømålsMissil (NSM).120 Doktrinen tar även upp önskemål om framtida 
materielsatsningar och vikten av ett luftoberoende framdrivningsmaskineri för ubåtar betonas 
särskilt. Den snabba utvecklingen på informations- och kommunikationsområdet lyfts fram. 
Doktrinen beskriver att tekniken medger alltmer avancerade vapensystem samtidigt som den 
ökade tillgängligheten på markanden utgör ett ökat hot då tekniken kan nyttjas av 
                                                 
116 Forsvarets doktrine for maritime operasjoner, 2002, s 23. 
117 Forsvarets doktrine for maritime operasjoner, 2002, s 24. 
118 Forsvarets doktrine for maritime operasjoner, 2002, s 25. 
119 Forsvarets doktrine for maritime operasjoner, 2002, s 37. 
120 Forsvarets doktrine for maritime operasjoner, 2002, s 130. 
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motståndaren. Angreppet på USA den 9/11 2001 visar att samhället är sårbart för 
asymmetriska hot där den nya tekniken nyttjas. En viktig nyans i det tekniska resonemanget är 
att doktrinen faktiskt tar upp att implementeringen och utnyttjandet av ny teknologi troligen är 
viktigare än teknologin i sig.121 Detta tolkar jag som att människan är en lika viktig del i det 
totala systemet och därtill en resurs som man måste satsa på.122  
 

5.5 Andra medel - Vapenslagens inverkan 
 
Denna doktrin tillhör ett nationellt doktrinträd och är underordnad den gemensamma 
doktrinen. Undersökningen har inte visat vilken operativ rörelse som är styrande för doktrinen 
men istället beskrivs hur operationer i land kan stödjas från havet. Det beskrivs utifrån både 
ett nationellt och internationellt perspektiv. Nationellt hänger operationer iland och till sjöss 
så starkt ihop att marina enheter måste ha kapacitet att försvara sig mot angrepp från land 
likväl som det skall indirekt eller direkt kunna påverka situationen på land.123 Detta är 
förmågor som rimligen är lika gångbara på den internationella arenan. Generellt kan denna 
påverkan ske genom skydd av sjötransporter, bidra till avskräckning samt projicera makt i 
land. Med marin maktprojicering menar doktrinen amfibieoperationer, landsättning av 
specialförband och utnyttjande av vapensystem mot mål iland. I ett mera defensivt nationellt 
perspektiv skulle detta kunna innebära att förhindra motståndaren från att kunna utföra sådana 
operationer mot Norge. Övrigt stöd som bör nämnas är evakueringsoperationer av såväl 
militär som civil personal. Genom marin diplomati kan norska marina enheter signalera en 
politisk vilja och samtidigt förmåga i flera olika dimensioner. Detta kan genomföras genom 
exempelvis övningar och örlogsbesök och i internationella sammanhang kan detta ske inom 
ramen för NATO:s stående marina stridsgrupper. 124 Detta ger en ganska generell bild av hur 
den norska marinen kan stödja operationer iland som beskrivs.  
 

6. Avslutning 

6.1 Sjömaktsjämförelse 
Maritim geografi 
I den svenska doktrinen återges en övergripande bild av de förhållanden som anses 
utmärkande för havet. Det nationella sjöterritoriet beskrivs tämligen kortfattat men med en 
uttalad fokusering till det kustnära området. Här betonas och framhävs att på grund av den 
säregna svenska skärgårdsmiljön har de marina stridskrafterna utvecklat en unik kompetens 
och förmåga till uppträdande i liknande områden, vilken också skall utgöra grunden för det 
internationella deltagandet. I den norska doktrinen finns inte denna tydliga koppling mellan 
geografi och aktuell förmåga utan relateras till de nationella geografiska och ekonomiska 
attributen. Samtidigt ger den en övergripande bild av att de norska stridskrafterna skall kunna 
verka inomskärs, i kustzonen samt på fritt hav. Båda doktrinerna nämner kustzonen som ett 
viktigt område för marin verksamhet. Vad som däremot saknas är någon tydlig definition av 
detta område även om man kan utläsa en enklare sådan i den norska doktrinen. DMarinO å 
andra sidan hänvisar till begreppet littoral waters utan någon vidare förklaring. Om detta 
ligger till grund för det kompetensbyggandet och uppträdandet vore det kanske rimligt att 

                                                 
121 Forsvarets doktrine for maritime operasjoner, 2002, s 133. 
122 Forsvarets doktrine for maritime operasjoner, 2002, s 137. 
123 Forsvarets doktrine for maritime operasjoner, 2002, s 72. 
124 Forsvarets doktrine for maritime operasjoner, 2002, s 37-40. 
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förklara detta noggrannare. I den brittiska maritima doktrinen omnämns detta område som den 
litorala zonen eller littoral och definieras som havsområdet från kusten ut till 200 
distansminuter och innefattar skärgård, flodmynningar och relativt grunda farvatten.125 Om 
DMarinO har en fokus på det kustnära området och grunda farvatten kan man detektera en 
skillnad i den norska doktrinen. I den senare beskrivs utförligt det norska territorialhavet samt 
ekonomiska zoner. Grunden för detta är den maritima geografins starka ekonomiska koppling 
och följaktligen måste norska marina enheter ha förmåga till att uppträda i dessa farvatten. 
Den norska doktrinen anser vidare att på grund av detta förhållande är Sjøforsvaret en naturlig 
del av det norska samhället. I DMarinO saknas detta starka ekonomiska incitament och därtill 
en ekonomisk zon i sådana krävande farvatten. Det som i Sverige uppgiftsmässigt omfattar 
två myndigheter, Kustbevakningen och Försvarsmakten, ansvar Sjøforsvaret ensamt för i 
Norge. Båda doktrinerna upp insatser utanför det nationella territoriet men ur två skilda 
perspektiv. För Norge är det naturligt att det sker inom ramen för NATO eller FN medan för 
svenskt vidkommande skall internationella insatser företrädesvis ske med EU som 
organisation men under mandat från FN.  
 
Maritim ekonomi 
Här är det, som jag i inledningen antyder, en relativt stor skillnad i hur doktrinerna beskriver 
detta och kanske främst framträder skillnaden om vi ser till resurserna i havet relaterat den 
marina organisation som de båda länderna har. Från ett norskt perspektiv redovisas grundligt 
hur den norska ekonomin och landets välstånd till stor del är beroende av naturtillgångarna 
som finns i havet. Avseende främst fisket lyfter doktrinen fram att det måste finnas en balans 
mellan tillgång och efterfrågan för att näringen skall ha långsiktig och hållbar utveckling. 
Detta är i sin tur styrande för vilka uppgifter som ställs på marinen samt vilka förmågor som 
krävs för att lösa dessa. Här finns en tydlig och logisk koppling mellan naturresurserna som 
skall skyddas, den norska ekonomin och det medel som skall genomföra det; den norska 
Försvarsmakten och Sjøforsvaret. Doktrinen påpekar samtidigt hur viktigt det är att 
stridskrafterna kan kontrollera det nationella havs- och intresseområdet och om så krävs 
skydda den för landet värdefulla exporten över havet.  
 
DMarinO konstaterar kort att handel över haven är mycket viktigt, men till skillnad från den 
norska talas det här om både import och export. Den allt mer ökande trafiken till sjöss medför 
också att vissa hot accentueras och inom denna faktor redovisar doktrinen två huvudsakliga 
problemområden. Den ökade miljöförstöringen är ett allvarligt hot mot såväl resurserna i 
havet som på tillgången av friskt vatten. Den senare klassas som en strategisk råvara och 
anses därför vara en potentiell orsak till framtida konflikter. Den ökade trafiken till sjöss gör 
det också svårare för kuststaterna att kontrollera territoriet mot olaga fiske och annan illegal 
verksamhet. DMarinO anlägger en relativ hög ambitionsnivå avseende hur de marina 
stridskrafterna kan bistå handelsflottan vid en ökad hotnivå. I extremfallet kan det bli fråga 
om att skydda handelstrafiken och då särskilt vid passage av geografiska förträngningar där 
hotet kan anses som störst. Även om inte ambitionsnivån är uttalad kan liknande handlingar 
detekteras i den norska motsvarigheten.  
 
Teknologisk utveckling 
Inledningsvis tar ingen av doktrinerna upp detta speciellt mycket men generellt kan sägas att 
den norska behandlar detta mer än den svenska motsvarigheten.  
DMarinO antyder att interoperabilitet är ett av flera viktiga kriterier som skall genomsyra vår 
framtida materielanskaffning. Detta stämmer väl överens med den norska doktrinen som 

                                                 
125 BR 1806, 2004, s 17. 
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förklarar att norsk materielanskaffning måste gå i takt med gällande NATO standarder och 
procedurer. Dock poängteras att Norge även fortsättningsvis tar fram materiel för nationella 
förhållanden. DMarinO beskriver att den svenska marina materielen består i mångt och 
mycket av system framtagna för svenska förhållanden.  
 
En annan skillnad som kommer fram är att, även om den är liten, antar den norska doktrinen 
formen av en önskelista när den diskuterar utvecklingen av ubåtsvapnet och dess 
framdrivningssystem. Ytterligare saker som DMarinO lyfter fram är den snabba IT-
utvecklingen och beskriver effekten av denna utveckling på materielen, mindre men med 
större effekt. Den norska doktrinen ser samma utveckling men varnar samtidigt för 
konsekvenserna som följer denna utveckling. Avslutningsvis och kanske det mest skiljande är 
att den norska doktrinen lägger ihop människa och tekniken. Införandet och utnyttjandet av 
materielen är viktigare än de teknologiska lösningarna i sig och skulle i förlängningen 
innebära att kunniga och professionella medarbetare är en resurs att satsa på.  
 
Andra medel - Vapenslagens inverkan 
Här rör sig bägge doktrinerna i samma härad när stödet för framförallt landoperationer 
beskrivs. Detta kan ses som en logisk följd av de senare årens utveckling där allt fler 
västerländska försvarsmakter antar ett expeditionärt tänkande. Stödet till den gemensamma 
operationen kan ske med allt från marin diplomati till skydd av handelssjöfarten. Att eskortera 
oskyddade civila fartyg har åter blivit nödvändigt och sker idag inom ramen för NATO-
operationer. Hotet mot sjöfarten från terrorister och sjörövare har ersatt den traditionella 
motståndaren. Stöd till specialförbandsoperationer samt evakuering av icke stridande personal 
från oroshärdar är andra exempel på uppgifter som doktrinerna lyfter fram. Utöver detta 
tillkommer hur marina stridskrafter med långräckviddiga vapensystem eller soldater kan 
påverka operationerna på land. Den största skillnad som framkommer är att den norska 
doktrinen beskriver denna förmåga utifrån ett nationellt och internationellt perspektiv. Den 
menar vidare att för Sjøforsvaret gäller det att axla ett ansvar som sträcker sig utanför det rent 
maritima ansvarsområdet. DMarinO nöjer sig med att påpeka att den huvudsakliga 
operationella rörelsen är från havet mot land.  
 

6.2 Resultatsammanfattning 
I arbetets inledande kapitel förmedlades en kortare beskrivning av de uppenbara likheter och 
skillnader som finns mellan länderna och som utgör utgångspunkt för undersökningen. Den 
grundläggande problemformuleringen är att det finns stora skillnader i synen på sjömakt då 
det istället borde finnas likheter. Syftet med undersökningen blir därför att jämföra de båda 
nationerna i detta avseende. För att uppnå detta syfte formulerades två frågeställningar:  
 

• Vad är signifikativt för begreppet sjömakt? 
 

• Hur återspeglas synen på sjömakt i den svenska respektive norska doktrinen? 
 
Undersökningsobjekten är de norska och svenska marina doktrinerna men för att svara på 
frågeställningarna och nå syftet med studien har först begreppet sjömakt operationaliseras. 
Därigenom besvarades den första frågeställningen. Nedbrytningen av sjömaktsbegreppet och 
framtagande av utmärkande faktorer gjordes för att kunna närma sig doktrintexterna på ett 
strukturerat och metodiskt sätt. Dessa faktorer har sedan används i själva undersökningen. När 
den empiriska delen är avslutad och jämförelsen är gjord finns det underlag för att kunna 
besvara den sista frågeställningen och samtidigt återkoppla till den mer övergripande 
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problemformuleringen. Jag uppfattar att de valda faktorerna gjort ett relativt begränsat avtryck 
i doktrinerna och att en förklaring till detta möjligen kan återfinnas i något eller några av 
följande argument. För det första kan det innebära att dessa faktorer de facto inte är så 
utmärkande för begreppet sjömakt som operationaliseringen visat. En svaghet är just att denna 
hermeneutiska ansats med framtagande av faktorer gör det svårt att visa på dess egentliga 
värde. En annan förklaring ligger kanske i doktrinerna och huruvida dessa är lämpliga som 
undersökningsobjekt. Ytterligare orsak skulle kunna vara en variant av de ovanstående, 
nämligen att faktorerna har gjort ett avtryck i relation till ländernas nivå som sjömakter. Enligt 
Eric Groves klassificerig placeras de båda länderna i kategori sex, vilket skulle kunna tas för 
intäkt att ländernas marina förmåga är relativt likvärdig. Genom att försöka ta fram 
utmärkande drag för begreppet sjömakt har det framkommit att andra faktorer, förutom 
marina stridskrafter, påverkar ett lands bedömda sjömaktsstatus. Ansatsen för undersökningen 
var just denna och resultatet överlåter jag till läsaren att bedöma. 
 
Inledningsvis av denna resultatredovisning ligger fokus på det som uppfattas som likheter i 
synen på sjömakt. Undersökningen visar på att det finns en relativ stor samsyn avseende 
vikten av det kustnära området eller kystzonen. Utan att begränsa sig till detta geografiska 
område är det centralt i de bägge ländernas doktriner. En anledning till detta är att denna del 
av den maritima geografin med kustnära uppträdande i och utanför skärgården är något som 
snarare förenar än åtskiljer de båda länderna. Något förvånande är dock att båda doktrinerna 
så vagt beskriver denna zon. Avseende den maritima ekonomin framhävs havet som en källa 
till resurser samt vikten att kunna utnyttja detsamma för transporter. Båda länderna uppvisar 
stort nationalekonomiskt beroende, om än på skilda sätt, av att handeln över haven får 
fortsätta oförhindrat. När det gäller naturresurserna detekteras liknande oro för den växande 
obalansen i haven och överutnyttjande av dessa resurser. Avseende den teknologiska 
utvecklingen kan liknande resonemang uppfattas avseende vilken inverkan den nya tekniken 
får på framtida materielsystem. En annan likhet som återkommer i undersökningen är att 
anskaffning av ny materiel skall ske i enlighet med internationella standarder för att möta 
kraven på interoperabilitet. När det gäller den sistnämnda faktorn uppvisar doktrinerna 
likheter avseende den generella beskrivning hur de marina stridskrafterna kan nyttjas för att 
stödja operationer på marken eller i luften.  
 
Om man sedan väljer att lyfta fram olikheterna avseende synen på sjömakt är dessa desto fler 
och kan dessutom detekteras under samtliga faktorer. Rörande den maritima geografin med 
sjöområdet, där stora naturresurser återfinns, framhävs i den norska doktrinen hur starkt den 
är relaterad till den maritima ekonomin. I och med att Sjøforsvaret har till uppgift att övervaka 
och vid behov skydda dessa områden anser sig den marina vapengrenen vara en naturlig del 
av det norska samhället. För norskt vidkommande utgör sjöfartsnäringen med allt vad det 
innebär en stor del av landets bruttonationalprodukt och detta är den största skillnaden mellan 
de båda länderna. Liknande attribut saknas för svenska vidkommande och följaktligen 
beskrivs det inte närmare i DMarinO. Istället lyfts vatten fram som en strategisk resurs och 
trolig källa till framtida konflikter. 
 
DMarinO uppvisar en större ambition när det gäller skydd av sjöfarten vid en förhöjd hotnivå. 
Doktrinen beskriver att detta troligen kan komma att ske vid geografiska förträngningar och 
öppnar därmed dörren för svenska insatser utomlands. Den norska motsvarigheten är främst 
beskrivet ur ett nationellt perspektiv. Avseende den teknologiska utvecklingen skiljer sig 
doktrinerna på några punkter. För det första nämner den norska doktrinen teknikutveckling 
och relaterar denna till hotutvecklingen. Spridningen av teknologin och med sjunkande 
kostnader, innebärande att fler får tillgång till den vilket skulle kunna medföra ökade hot. 
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Ytterligare argument för att påvisa skillnaden är att den norska doktrinen belyser vikten av 
personen som skall handha den nya tekniken framför den tekniska innovationen i sig.  
 
I det inledande kapitlet förklarades den organisatoriska olikheten mellan Sjøforsvaret och den 
svenska marinen. Ansvaret för det svenska sjöterritoriet delas av två myndigheter medan det i 
Norge enbart är en uppgift för Sjøforsvaret. Denna skillnad kan förklara en del av 
diskrepansen som finns mellan doktrinerna främst avseende de två första faktorerna. 
Avslutningsvis är den norska doktrinen väldigt förankrad i nationella hänsynstaganden. 
Anledningen till detta är den stora betydelsen sjöfarten har för Norge som nation och för dess 
välstånd. DMarinO anser att den unika kompetens den svenska marinen under åren skapat 
också skall utgöra grunden för det internationella åtagandet. För norskt vidkommande är 
medlemskapet i NATO dess grund och dess skyldighet att bidra med marina enheter till 
insatser utomlands. Båda nationerna anser dock att nationella intressen kan skyddas där de 
bedöms hotade oavsett var på jorden detta skulle uppstå. 
 

6.3 Slutsatser - Två små sjömakter?   
Oavsett hur man definierar slutsatser skall jag försöka återge några saker som undersökningen 
visat och hur detta kan ses i förlängningen. Att jämföra synen på sjömakt, med hjälp av 
doktrinerna, är själva syftet för denna uppsats. Det finns dock andra frågor som inte direkt 
svara mot frågeställningarna men ändå som kan tjäna syftet med undersökningen. En sådan 
skulle kunna vara huruvida namnet på doktrinerna har gett något särskiljande avtryck i 
doktrinerna? Den norska maritima doktrinen beskriver inledningsvis hur begreppet maritim 
verksamhet kan tolkas för att övergå till att i stort behandla de marina stridskrafterna och vad 
dessa kan utföra. Den svenska motsvarigheten borde, som namnet antyder, mer eller mindre 
uteslutande hålla sig runt de marina stridskrafterna. Förvisso är dessa centrala i doktrinen men 
paradoxalt nog beskriver den svenska mer omfattande såväl den maritima miljön som 
innebörden av statens maritima styrkor. Även den norska resonerar kring det sistnämnda och 
utifrån detta kan jag dra slutsatsen att namnet i det här fallet inte har spelat någon avgörande 
roll för innehållet. Snarare har de båda doktrinerna i detta avseende uppvisat större likheter än 
vad namnen antyder.  
 
Som påvisats av resultaten i undersökningen har den maritima ekonomiska faktorn utgjort den 
största sjömaktsskillnaden de båda doktrinerna emellan. Ur ett ekonomiskt perspektiv är 
Norge en stormakt men det intressanta, som undervisningen påvisat, är att detta även har haft 
en positiv påverkan på Norge som sjömakt. För svenskt vidkommande har den maritima 
ekonomin en stor betydelse för landet. Trots detta ger den ett litet avtryck i doktrinen som inte 
står i proportion till den betydelse som den har för landets ekonomi. Det som kan ifrågasättas 
här är om alltför liten vikt lagts vid att beskriva hur svensk ekonomi är beroende av 
sjöfartsnäringen och därigenom minskat intresset för marin förmåga trots det faktum att den 
svenska marinen skall hävda svenskt sjöterritorium. Som en personlig reflektion ter sig den 
utökade resurstilldelningen till kustbevakningen vara tänkt att möta det ökade behovet av 
maritim närvaro till sjöss på svenskt sjöterritorium. Detta skall ses i ljuset av att den svenska 
marinen, med allt färre gångtimmar till sjöss, alltmer prioriterar internationella övningar för 
att kunna möta de ökade kraven på interoperabilitet. Hur stor del av ett lands ekonomiska 
intäkter som kommer från havet är en bidragande faktor till andelen resurser som spenderas 
på maritima resurser. Undersökningen har inte visat att de finansiella anslagen ökar enbart på 
grund av detta, vilket inte heller varit syftet. Däremot har det i den norska doktrinen, som 
officiellt dokument, framhävts att den maritima ekonomin har påverkat de norska marina 
stridskrafterna ställning i samhället. Ett stort geografiskt havsområde med rikliga 
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naturresurser kräver en noggrann kontroll så att dessa inte missutnyttjas. För detta krävs det 
fartygsenheter som kan uppträda i de farvatten där naturresurserna är lokaliserade och därför 
är det rimligt att anta att den marina kapaciteten och förmågan delvis är beroende av dessa 
faktorer. För svenskt vidkommande är detta svaga argument för att motivera en större marin 
förmåga.  
 
Undersökning påvisar också att det finns olika faktorer som motiverar den förmåga de båda 
marinerna besitter. Sverige relaterar den marina förmågan eller unika kompetensen till dess 
specifika maritima geografi medan norrmännen utvecklar sin förmåga främst på grund av den 
maritima geografin och ekonomin. En slutsats för svenskt vidkommande är att, trots vårt 
beroende av import och export över havet, tenderar detta faktum att negligeras i doktrinen. En 
slutsats av detta är att vi tar vår handel över haven som självklar utan att närmar analysera vad 
det innebär för Sverige som nation. I det sammanhanget får en framtida ökad handel över 
haven relaterat till den nya hotbilden med sjöröveri och terrorism till konsekvens, att vi 
kanske måste omprioritera detta ställningstagande. Genom vårt internationella deltagande 
kommer också vår status som ”neutral” stat att minska och vi kommer som andra stater att 
exponeras för dessa. Går man lite längre i resonemanget kan Mahans rädsla, att länder med 
stort välstånd inte satsar tillräckligt på marina stridskrafter, visa sig stämma väl överens med 
hur Sverige har prioriterat marina stridskrafter.    
 
Avslutningsvis kan jag konstatera att faktorn den maritima ekonomin har en stor betydelse på 
den norska doktrinen och dess innehåll. Den maritima ekonomin genomsyrar hela 
argumentationen och motiverar vikten av att ha marina styrkor för att försvara detta välstånd. 
Om doktrinen påverkar materielanskaffningen eller tvärtom har inte varit föremål för denna 
undersökning och endast begränsade uppgifter har framkommit angående synen på var 
materielen skall produceras och tillverkas. Båda doktrinerna ger en bild av att marina enheter 
kan användas för gemensamma operationer och då inte endast mot mål på havet. DMarinO 
går längre och förklarar att den huvudsakliga operativa rörelsen är från havet mot land. Med 
tanke av den nuvarande sammansättningen av den svenska marinen torde detta göra avtryck i 
den marina materielplanen.   

6.4 Avslutande diskussion och förslag till fortsatt forskning 
Här kan det vara intressant att relatera denna undersökning till tidigare forskning som rört sig 
i undersökningens närhet. Patrik Nordberg, Olle Kolb och Lennart Borneklint har i sina 
uppsatser och essäer lyft fram tankegångar som kan vara intressanta för sammanhanget. 
Borneklint anser att Norge har ett tydligt nationellt fokus i sin maritima doktrin. Det primära 
för den norska marinen, menar Borneklint, är att värna om de nationella intressena vilka 
främst består av fiskenäringen och olje- och gasfyndigheter.126 Det internationella inslaget är 
främst relaterat till NATO som också är styrande för hur nationen tar fram de nationella 
doktrinerna.127 Den norska marinens ledningssystem är interoperabla med NATO-systemen 
och flertalet norska officerare tjänstgör i staber utomlands vilket också stärker förmågan till 
samarbete. I huvudsak framkommer i undersökningen det som Borneklint tar upp som 
signifikant och där den maritima ekonomin och geografin styr till stor del uppgifterna till 
marinen. Tilläggas bör att den norska marinen har en given plats i det norska samfundet på 
grund av de värden den är satt att skydda, vilket troligen också påverkar dess ställning 
gentemot de andra vapenslagen. Här skulle det vara intressant och titta på den svenska 
marinen och analysera varför den ser ut som den gör idag.  

                                                 
126 Borneklint, 2005, s 54. 
127 Borneklint, 2005, s 55. 
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Nordberg har i sitt arbete jämfört den brittiska och svenska marina doktrinen och påvisat att 
marin förmåga är något som påverkar innehållet i en marin doktrin. Om vi håller oss till den 
svenska marina doktrinen har undersökningen visat att en möjlig delfaktor som påverkar den 
marina förmågan är den maritima geografin. Trots att det till synes verkar vara 
motsägelsefullt är det samtidigt en intäkt för den tolkning av själva doktrinbegreppet som 
inledningen till stor del handlade om. Mera konkret är detta ett utslag för att doktrinen speglar 
de samtida marina förmågorna men att den även innehåller realistiska önskemål för den 
omedelbara framtida förmågeutvecklingen. Vidare antog Nordberg att överensstämmelse i 
doktrinerna skapar förutsättningen för samverkan och i detta avseende kan konstateras att 
samsynen på de områden där detta är särskilt viktigt, internationell verksamhet och 
interoperabilitet, är positiv och främjar detta syfte. Undersökningen har också visat på stora 
skillnader som tidigare redovisats men är av nationell karaktär främst rörande den maritima 
ekonomin men som på intet sätt bör äventyra fortsatt gemensam utveckling. 
 
En annan som påvisat den maritima ekonomins betydelse är Geoffrey Till. Han förklarar detta 
genom att beskriva havet utifrån fyra dimensioner, se kapitel tre. Han tror att 
handelssjöfartens inflytande på ekonomin blir mindre tackvare globaliseringens effekter. 
Däremot har han en farhåga att den alltmer omfattande handeln kan innebära en ovilja hos 
civila rederier att ingå kortsiktiga avtal med en stat för att transportera trupp och materiel till 
en operation där hotnivån är hög. Kraven på morgondagens marina stridskrafter kom därför 
att öka och detta innebär mer marina stridskrafter. För att minimera risken med civilt 
transporttonnage anskaffas fartyg med denna förmåga för att ingå i de marina stridskrafterna. 
På så sätt kopplar han samman den maritima ekonomin och i det här fallet den teknologiska 
utvecklingen. För svenskt vidkommande är det också intressant då Försvarsmakten alltmer 
antar formen av en expeditionär styrka.  
 
Teknikområdet gav, som tidigare påvisats, ett relativt litet avtryck i doktrinerna. Den största 
skillnaden låg i att den norska maritima doktrinen kortfattat reflekterade över människan 
bakom och till del lyfte fram den som viktigare än själva tekniken i sig. Även BR 1806 
betonar att tekniken inte är ett universalmedel som löser alla problem.128 Särskilt inte i ljuset 
av de alltmer vanliga multinationella eller åtminstone bilaterala operationerna där hög 
teknologiska marina stridskrafter måste samverka med mindre tekniskt framstående enheter 
från andra nationer. Dessutom kan relativt osofistikerade båtar utgöra ett hot mot ett modernt 
örlogsfartyg vilket exempelvis attacken mot USS Cole i Jemen 2000 har visat.129 Det skulle 
vara intressant att utifrån erfarenheterna från det senaste Irakkriget se om detta har någon 
påverkan på doktrinutvecklingen. Professor Rekkedal menar till och med att ny teknik inte 
alltid medför en förändrad syn på sjökrigföringen.130  
 
Orsaken till utfallet i undersökningen återfinns i det inledande uttalandet om att Sverige och 
Norge är två små sjömakter med uppenbara skillnader och likheter. Detta kan mycket väl 
visas sig stämma och undersökningen har påvisat en del områden där såväl likheter som 
skillnader har gjort avtryck i doktrinerna. Kan den historiska utvecklingen i de båda länderna 
förklara den ”olika” marina utvecklingen och varför doktrinerna ser ut som de gör. Andra 
faktorer gör gällande, vilket också undersökningen till del har visat, att oaktat vilket 
ekonomiskt beroende ett land har av sjöfartsnäringen kan utfallet och den marina 
utvecklingen var helt olika. Håller vi oss till Sverige skulle det vara intressant att studera hur 
                                                 
128 BR 1806, 2004, s 22. 
129 Yemen Gateway, online 2008-03-25, http://www.al-bab.com/yemen/cole2.htm. 
130 Rekkedal, 2002, s 308. 
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ett land som har ett sådant beroende av sjötrafiken och dess näring med stor maritim geografi 
ändå uppvisar en sådan liten marin förmåga. En del i förklaringen skulle troligen kunna finnas 
i den organisation som Sverige valt för statens maritima resurser och som väsentligt avviker 
från den norska lösningen. Kustbevakningen och Försvarsmakten är två separata myndigheter 
med uppgiftsområden som korsar varandra vilket skall jämföras med det norska Sjøforsvaret 
och dess ingående del Kystvakten. Vad som är rätt eller fel är kanske svårt att säga och heller 
inte det mest intressanta. Vad som kan vara av intresse är att undersöka hur två nationer med 
flertalet liknade förutsättningar kan ha så skilda uppfattningar avseende myndigheter och 
organisationer.  
 
Slutligen detekteras en annan intressant fråga i undersökningen och kan definieras som hur 
den framtida materielutvecklingen i Sverige kan komma att påverkas av den styrande 
operativa rörelsen från havet mot land? Dagens marina materiel är till stor del framtagen för 
ett marint bruk och är ett arv från det kalla kriget. Det finns dock undantag från den här regeln 
och utgångspunkten är att marina stridskrafter redan idag kan stödja operationer i markarenan 
exempelvis genom olika former av kontroll av ett sjöområde. För att effektivt kunna bidra till 
den styrande operativa rörelsen krävs dock lite mer och där bekämpningen av markmål, 
landsättning av trupp samt ledning av markoperationer från havet kan tjäna som exempel. 
Marina stridskrafter har sin plats på det framtida slagfältet oavsett om det gäller nationella 
eller internationella insatser. Marina stridskrafter bidrar till att krig vinns tillsammans med 
andra vapenslag i gemensamma operationer och maritim verksamhet säkerställer för en 
kustnation att det ekonomiska välståndet bibehålls. Som en svensk kung en gång uttryckte: 
”Next to God a nations welfare relies on it’s navy”. 
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