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Sammanfattning: 
Sverige och Finland har en ambition att skapa en gemensam sjöstyrka, SFNTG (Swedish 
Finnish Naval Task Group). Länderna har historiskt mycket gemensamt men har också olika 
utgångspunkter för sina respektive säkerhetspolitiska lösningar. Med sjömaktens betydelse 
för nationerna – den nationella uppfattningen om sjömakt, jämförs ländernas förutsättningar 
för att i framtiden fördjupa det marina samarbetet. I uppsatsen används Alfred T Mahan, 
Geoffrey Till och Eric Grove som teoretisk grund för att utifrån strategiska och doktrinära 
nationella dokument tydliggöra avgörande skillnader i ländernas syn på sjömakt. 
 
Den svenska utgångspunkten för sjömakt är global där den finska utgångspunkten är terri-
toriellt försvar med en internationell ambition. Grundstenen i den finska marinen är kamp- 
och försvarsvilja medan det i Sverige snarare är internationellt samarbete och nätverk. 
 
Avgörande skillnader är nödvändigtvis inte begränsande utan kan ligga till grund för ett 
bättre gemensamt slutresultat där olika system kompletterar varandra på ett effektivt sätt. 
 
 
 
Nyckelord:  
Sjömakt, doktrin, strategi, Finland, Sverige, SFNTG. 
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1 Inledning 
 

"Näst Gud vilar rikets välfärd på dess Flotta" 1 (Gustav II Adolf) 
 
Sjömakt är en fundamental funktion för den kustägande stat vars målsättning att trygga 
sitt oberoende, sin egen handel och sin egen försörjning. Skillnaden mellan små och 
stora staters förmåga att utöva och utnyttja sjömakt är naturlig men den är inte mindre 
viktig för en litet stat, snarare existentiell. Synen och förståelsen för vad sjömakt är sät-
ter ramarna kring ett möjligt samarbete. Det svenska och finska säkerhetssamarbetet 
skall fördjupas och i det börjar denna uppsats. 
 
Grunden i begreppet sjömakt är betydelsen av havet som transportled. Havet är i hu-
vudsak fritt med undantag från territorialhav och ekonomiska zoner som utgör en liten 
del av den totala ytan. Den som kan utnyttja havet för sina egna syften kan också sägas 
kontrollera havet. Tankarna kring att bemästra havet är antika. Den grekiske filosofen 
Themistokles skrev att "den som behärskar havet, behärskar allt". 2  
 
Det är just det som är kärnan i sjömakt. Utgångsläget är att havet inte kan kontrolleras 
och utifrån den hypotesen förhåller sig också dagens moderna marina styrkor. Makt på 
och från havet projiceras och utnyttjas där den behövs i syfte att skapa handlingsfrihet. 
Det finns alltså inget egensyfte i att ständigt kontrollera havsområden om det inte före-
ligger ett behov. Sjömakt kan emellertid definieras på fler sätt än endast utifrån ett ma-
rint perspektiv. Den maritima kontexten sätter ramarna för var och hur de marina re-
surserna används och i vilket syfte. Det måste också finnas en vilja, en förmåga och ett 
behov av att visa och att använda sjömakt. 
 
Det finns flera teoretiker som visar vilken betydelse havet och sjömakt har och histo-
riskt har haft. Tankarna kring havets betydelse och sjömaktens utgångspunkter har där-
emot inte nämnvärt påverkats av utvecklingen i världen. Snarare har de bekräftats då 
jordens yta fortsatt är täckt till mer än 70 procent av vatten och omfattningen av värl-
dens handel ständigt ökar och därmed också transportbehoven.3 Hur hanteras detta av 
små stater i ett litet hav? 
  

                                                        
1 Thomas E. Engevall, Sverige behöver en marin- och sjöfartsminister, Tidskrift i Sjövä-
sendet, 5/2012, s 406 
2 Jerker Widén & Jan Ångström, Militärteorins grunder, Stockholm: Försvarsmakten, 
2004, s 211 
3 Widén & Ångström, s 211 
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1.1 Problemformulering 
Nordiskt militärt samarbete anges från politiskt håll som en alternativ och framkomlig 
väg för det svenska försvaret att bygga förbandsmassa, det vill säga skapa tillräckligt 
stora förband för uppgifter som det svenska försvaret idag inte är dimensionerat för.  
Samarbetet sker på flera olika plan och inom olika stridsområden - även materielan-
skaffning. 
 
NORDEFCO 4 är väl etablerat numera där samtliga nordiska länder deltar i syfte att öka 
och effektivisera den operationella förmågan genom samarbete över gränserna. De nor-
diska länderna har flera gemensamma drag och likheter med bland annat gemensam 
historia men trots detta har samtliga länder olika lösningar för sin egen säkerhetspolitik. 
Under hösten 2013 och våren 2014 genomförde återigen svenska och finska sjögående 
förband gemensam verksamhet i Östersjön, format ur bland annat övningsserien 
Loviisa 5 som påbörjades under slutet av 1990-talet. Samarbetet mellan svenska och 
finska amfibieförband är också etablerat sedan 1990-talet och är nu förstärkt. 
 
Sjöövervakningsutbytet SUCBAS 6 som rör flera länder kring Östersjön är en utveckling 
från bilateralt samarbete (SUCFIS) mellan Sverige och Finland. Marinchefen amiral Jan 
Thörnqvist har i den svenska marinens vision angivit att en gemensam svensk-finsk ma-
rin styrka för krishantering är en reell målsättning. 7 Under våren 2014 pågår en forma-
lisering av hur en sådan styrka kan och ska utformas. Ett militärt samarbete med Fin-
land kan inledningsvis till synes verka okomplicerat men hur skiljer sig ländernas sä-
kerhetspolitiska utgångspunkter avseende den maritima arenan åt och vad kan det be-
tyda för en gemensam sjöstyrka? 

1.2 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att med sjömaktsteori och begreppet sjömakt som grund jäm-
föra svenska och finska marina strategier och doktriner i syfte att tydliggöra respektive 
lands syn på sjömakt och därmed visa vilka skillnader och förutsättningar det finns för 
ett fortsatt och fördjupat marint samarbete. 

1.3 Bakgrund 
Frågeställningen är intressant ur flera perspektiv. De historiska banden mellan Sverige 
och Finlands starka. Länderna har under perioder haft gemensamt statsöverhuvud och 
också haft gemensamma fiender. De väpnade styrkorna har historiskt slagits tillsam-
mans. De svenska influenserna i Finland och i det finska samhället har periodvis varit 
starka och det svenska folket har tidvis påtagit sig djupa åtaganden vid bland annat mili-
tära kriser i Finland.  Under parollen "Finlands sak är vår!" rekryterades svenska frivil-
liga i Sverige för att stödja finska styrkor i Finland under finska vinterkriget 1939.  

                                                        
4 Nordic defense cooperation, http://www.nordefco.org/, 2014-05-05 
5Finlands ambassad Stockholm, 
http://www.finland.se/public/default.aspx?contentid=110715&contentlan=3&culture=
sv-FI, 2014-05-06 
6 Sea surveillance co-operation Baltic sea, http://sucbas.org/, 2014-05-05 
7Amiral Jan Törnqvist, Seminarium om militärt tänkande, Stockholm,  
http://kkrva.se/seminarium-om-militart-tankande-den-marina-arenan/, 2014-02-23 

http://www.nordefco.org/
http://www.finland.se/public/default.aspx?contentid=110715&contentlan=3&culture=sv-FI
http://www.finland.se/public/default.aspx?contentid=110715&contentlan=3&culture=sv-FI
http://sucbas.org/
http://kkrva.se/seminarium-om-militart-tankande-den-marina-arenan/
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I en globaliserad värld där handel är central är skyddet av handelsvägarna en förutsätt-
ning för ett fungerande samhälle. Sjöfartsskydd kräver olika stora insatser beroende på 
vilket hot som är aktuellt. Operation Atalanta utanför Afrikas horn hanterar en helt an-
nan hotbild jämfört med vad den svenska neutralitetsvakten gjorde under det senaste 
världskriget. Det ställer höga krav på anpassning av de marina förbanden och enheterna 
som ställs inför uppgiften att skydda sjöfarten det vill säga utnyttjandet av sjömakt. 
 
Både Sverige och Finland är beroende av tunga transporter för sin export och import. 
Utan möjlighet att utnyttja havets transportleder finns inga förutsättningar för handel. 
Sverige har visserligen sin största import- och exporthamn på västkusten medan Fin-
land är helt beroende av ett öppet och tillgängligt Östersjön. Båda länderna är beroende 
av havet för sin nationella överlevnad och fortsatta existens. 
 

1.3.1 Forskningsfråga 
 
 
 
 
 
 
 

Genom att tydliggöra vilka avgörande skillnader det finns mellan svensk och finsk 
tolkning och användning av begreppet sjömakt kan huvudfrågan besvaras. 
 

1.4 Tidigare forskning 
Bakgrunden och idén till uppsatsen hittade jag när jag sökte på arbeten kring sjömakt - 
särskilt sådana med säkerhetspolitisk grund. Sjökriget har sin karaktär i de väpnade 
konflikterna och har andra förutsättningar med andra möjligheter än luft- och mark-
arenan. Intresset väcktes då den svenska marinchefen Amiral Jan Thörnqvist talade om 
ett fördjupat samarbete med Finland. Inte utan anledning, visade sedan politiska utta-
landen. 
 
Tidigare liknande uppsatser finns tillgängliga. Vid Försvarshögskolan 2006 skrev örlogs-
kapten Patrik Norberg uppsatsen Lika men ändå olika som jämförde den svenska och 
brittiska doktrinutvecklingen. Två år senare jämförde örlogskapten Johan Norlén Nor-
ges och Sveriges marina doktriner i uppsatsen Sverige och Norge-två små sjömakter. 
 
I huvudsak har Norléns uppsats varit vägvisande avseende den teoretiska grunden. Där-
emot är empirin förändrad då det dels är Finland som utgör jämförelseobjekt med Sve-
rige och dels att Sverige har en ny doktrinär flora. 
  

 
Vilka förutsättningar finns det för ett fördjupat marint samarbete mellan Sverige 
och Finland utifrån synen på begreppet sjömakt? 
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1.5 Material och avgränsningar 
Det material som används för att besvara ovanstående frågor delas upp i två delar. In-
ledningsvis används underlag som kan förklara begreppet sjömakt med diskussionen 
kring hur sjömakt och olika begrepp kan tolkas. Sjömakt som begrepp är grundläggande 
i diskussionen men det är trots allt jämförelsen av de marina strategierna och doktri-
nerna i syfte att klarlägga förutsättningar för samarbete som är centralt. 
 
Därefter har öppna källor studerats avseende respektive marins strategier och doktri-
ner där Militärstrategisk doktrin från 2011 samt Operativ doktrin från 2014 är huvud-
dokument för svenskt vidkommande. Vad avser Finland används i huvudsak material på 
svenska eller engelska från det finska försvarsdepartementet eller försvarsmakten. Den 
finska marina doktrinen är under framtagande och därför används andra dokument 
såsom den finska försvarsmaktens verksamhetsberättelse och statsrådets redogörelse 
avseende säkerhets- och försvarspolitik, en så kallad vitbok. 
 
Alfred Thayer Mahan (1840-1914) är historiskt en av de viktigare sjömaktsteoretikerna 
då hans tankar har format och påverkat världens sjönationer. Även om Mahan i första 
hand riktar sin uppmärksamhet till "stora" sjönationer går det inte att undvika hans be-
tydelse för maritima resonemang generellt. Han mest kända verk är ”The influence of sea 
power upon history, 1660-1783”, som bland annat beskriver vad sjömakt kan vara. Jag 
har i denna uppsats valt Mahans teori om sjömakt på grund av att han trots i en tid där 
styrka var en avgörande förmåga i örlog insåg det viktiga och ömsesidiga förhållandet 
mellan en stark stat och en stark flotta å ena sidan och en stark och utvecklad handel å 
andra sidan. 
 
Geoffery Till (f. 1945) är synnerligen aktiv inom ämnet då han är professor 8 samt 
"Chairman of the Corbett Centre for Maritime Policy Studies" vid King´s College London. 
Till har gett ut en rad böcker inom området och har studerat och föreläst inom de ma-
rina styrkorna både i Storbritannien och USA. Boken ”Seapower-a guide for the twenty-
first century” är en grundläggande inspirationskälla i arbetet. Till har en modernare syn 
på sjömakt än Mahan och har fört in doktrinens betydelse i diskussionen. 
 
Eric Grove (f.1948) är professor i marinhistoria vid Liverpool Hope University 9 och har 
en lång bakgrund inom militärhistoria och är aktuell som författare och sakkunnig inom 
säkerhetspolitik. I boken ”The future of seapower” från 1990 gör han en säkerhetspoli-
tisk jämförelse utifrån Mahans tankar som är relevant för att förstå dagens säkerhets-
politiska kontext. Grove rangordnar och kategoriserar stater utifrån möjligheten att ut-
öva sjömakt vilket bidrar till att tydliggöra skillnader mellan Sverige och Finland. 
 
Samtliga valda teoretiker ser marina frågor i en större kontext där havet är utgångs-
punkten. Då både Sverige och Finland är beroende av havet för sin nationella existens är 
det naturligt att utgå från teorier där de maritima diskussionerna behandlar mer än 

                                                        
8 Professor of maritime studies, Departments and people of King´s College London, 
http://www.kcl.ac.uk/sspp/departments/dsd/people/dsd-a-to-z/till.aspx, 2014-05-20 
9 Staff members of Liverpool Hope University,  
https://www.hope.ac.uk/staff/grovee.html, 2014-05-20 

http://www.kcl.ac.uk/sspp/departments/dsd/people/dsd-a-to-z/till.aspx
https://www.hope.ac.uk/staff/grovee.html
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endast de marina förmågorna. Trots vald metod är det fortfarande så att den marina mi-
litära delen av de maritima diskussionerna är betydelsefull och i fokus då det är politiskt 
viktigt och ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv nödvändigt. 
 
Ämnet begränsas bakåt till tiden från Sovjetunionens fall då den varit avgörande för ut-
vecklingen av dagens säkerhetspolitik. De marina förmågorna, både i Finland och i Sve-
rige, har påverkats av det nya säkerhetspolitiska läget efter Warszawa-paktens upplö-
sande. Därför är det rimligt att fokusera på de lösningar som syftar till att hantera den 
nya komplicerade säkerhetspolitiska verkligheten som uppstått i kölvattnet av en annan 
maktbalans under början av 2000-talet. Tidshorisonten framåt begränsas i ungefär 
samma utsträckning, det vill säga 2030 då osäkerheten kring hur världen ser ut om 15 
år är lika svår att förutspå som Tysklands återförenande i oktober 1990 var i slutet av 
1970-talet. 
 
Östersjön är uppsatsens huvudsakliga geografiska fokus. Även om tillgången till den 
Svenska västkusten är fundamental för Sveriges överlevnad drar jag slutsatsen att ett 
svenskt-finskt samarbete i huvudsak har sitt fokus på tillgången till ett fritt Östersjön då 
havsområdet är ett delat intresse. Det utesluter inte heller ett vidare samarbete med 
andra stater kring Östersjön men det kommer inte att beröras här (jfr SUCBAS, pkt 1.1). 

1.6 Begreppsanvändning 
I följande avsnitt förklaras, på ett generellt sätt, begrepp som är grundläggande i dis-
kussionen. Avsikten är inte att ge en heltäckande bild av samtliga begrepp inom sjökri-
get utan att koncentrera det kring begrepp som rör sjömakt. Därför är de taktiska be-
grepp som förklarar hur sjömakt utövas eller bestrids inte relevanta. 
 
Sjömakt 
Sjömakt är som begrepp möjligt att tolka och beskriva utifrån olika principer. Sjömakt 
kan också användas på olika nivåer och olika plan med olika betydelser. Därför är det 
inte helt oproblematiskt att jämföra betydelsen av begreppet sjömakt. Det är vanligt att 
förknippa sjömakt med endast marin förmåga. Betydelsen av begreppet är central. In-
ledningsvis sätts därför begreppet i en större kontext för att visa hur sjömakt förhåller 
sig ur ett nationellt säkerhetspolitiskt perspektiv.  
 
Maritim och marin strategi 
Maritim strategi och marin strategi är nära sammanvävda. En allmän tolkning är att ma-
rin strategi avser den militära delen av den maritima strategin. Mahan beskriver inte 
maritim strategi som enskilt område utan talar istället om marin strategi som en del i 
något större, det vill säga att utöva sjömakt. Mahan var fokuserad på den marina makten 
och betydelsen av den i politiska sammanhang. Uttrycket sjömakt i Mahans mening kan 
därför tolkas som en maritim strategi. Till och Grove använder sig av uttrycken marin 
och maritim strategi i en modernare mening. Samtliga tre författares teorier presenteras 
vidare i kapitel 3. 
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Doktrin 
Doktrin används i syfte att genom skrift förmedla hur det praktiska handlandet skall gå 
till, alltså den praktiska omsättningen av en strategi. I nationalencyklopedin beskrivs 
försvarsdoktrin enligt följande: 
 
”Varje doktrin har en konserverande och självbekräftande effekt. Ju tydligare den utfor-
mats och institutionaliserats i materielanskaffning, organisation och militär planläggning, 
desto starkare blir denna effekt. Militära organisationer, försvarsgrenar och truppslag har 
ofta i praktiken varit bärare av och värnare av doktriner. En doktrin kan således i reali-
teten leva kvar också långt efter det att den formellt övergivits eller blivit överspelad av 
den yttre utvecklingen”. 10 
 
Herravälde till sjöss 
Herravälde till sjöss och sjömakt är starkt förknippade med varandra. I detta samman-
hang är herravälde till sjöss det ultimata tillståndet för att visa vad sjömakt är. Sjöherra-
väldet utgör ingen äganderätt utan snarare en möjlighet till nyttjanderätt 11 och är inget 
självändamål i sig. Kan någon etablera herravälde till sjöss har denne också skapat hand-
lingsfrihet och kan på så sätt föra striden där han eller hon har de bästa möjligheterna 
för att segra, oavsett om det gäller att direkt bekämpa fienden eller att tillgodose egna 
logistikbehov. Herravälde till sjöss är inte enbart något som starka sjömakter kan utöva 
utan anses vara relativt i tid och rum 12  och är därför realistiskt även för mindre sjö-
styrkor att utöva. 
 
Kärnan i resonemanget är alltid att om någon kan utnyttja det fria havet för sina egna 
syften så har man lyckats. Uttrycket herravälde till sjöss [jmf. eng command of the seas] 
har moderniserats och utrycks också som sjökontroll [jmf eng. sea control]. 
  
Bestrida herravälde till sjöss 
Även om en stat inte kan upprätthålla herravälde till sjöss kan man med begränsade re-
surser hindra någon annan att utnyttja havet för sina egna intressen och därigenom in-
direkt utnyttja havets möjligheter till att vara den som har skapat handlingsfrihet och 
tagit initiativet. Oavsett vald metod att bestrida herraväldet till sjöss handlar det om att 
med egna styrkor utgöra ett så pass allvarligt hot mot motståndaren så att denne är 
tvingad att avsätta resurser vilket påverkar motståndarens totala resursfördelning ne-
gativt. 
 
Förhållandet mellan att utöva herravälde till sjöss och att bestrida herravälde till sjöss 
kan mycket förenklat förklaras med vem som kom först och vem som har tillräckliga re-
surser för att behålla initiativet. 
  

                                                        
10 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se.proxy.annalindhbiblioteket.se/?login=yes, 
2014-05-14 
11 Widén & Ångström,  s 219 
12 Widén & Ångström, s 220 
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Eftersom varken Finland eller Sverige förfogar över stora flottstyrkor och de marina 
styrkorna utvecklats till i huvudsak defensiva marina styrkor är inte de allmänna meto-
derna för att bestrida herravälde till sjöss naturliga inslag i nationella strategier och 
doktriner. Däremot har båda staterna kunnat dra nytta av sina geografiska förhållanden 
vilket möjliggjort utvecklingen av kustförsvarsflottor. 
 
Marin diplomati 
Marin diplomati eller "kanonbåtsdiplomati" är ett relativt ungt begrepp i diskussionen 
kring sjömakt men intet nytt historiskt sett. Det är inte i första hand något en liten 
sjöstat har möjlighet att utnyttja som en del i sin utrikespolitik men som är värt att 
nämna i sammanhanget. Marin diplomati bygger på tanken om marin närvaro i de om-
råden där viktiga intressen står på spel. 13  Örlogsfartyg är av naturen rörliga, kan för-
flytta sig på det fria havet, och kan på så sätt utnyttjas graderat som säkerhetspolitiska 
instrument. Utan att använda det militära våldet i tvingande eller avskräckande syfte 
kan tydliga, mindre aggressiva signaler ges t.ex. som örlogsbesök eller som det ofta ut-
trycks "att visa flagg", det vill säga uppträda i ett avsett område för att bedriva övervak-
ning eller underrättelseinhämtning. Gränsen mellan marin diplomati och herravälde till 
sjöss avseende metoderna kan vara svår att definiera. Kuba-krisen i oktober 1962 är ett 
tydligt exempel på en operation där ena parten försöker tvinga fram ett ändrat beteende 
genom hot och användande av marina stridskrafter. 14 
  

                                                        
13 Widén & Ångström, s 218 
14 Widén & Ångström, s 217 
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1.7 Disposition 
Kapitel 1 (Inledning) syftar till att klarlägga bakgrund och problemområde. Vidare att 
beskriva omfånget av uppsatsen samt grundläggande begrepp. 
 
I kapitel 2 (Metod) förklaras vald metod och förhållningssätt till teorier och empirin. 
 
I kapitel 3 (Teori) behandlas valda teorier där de teoretiska grunderna för vidare 
metodarbete presenteras. 
 
I kapitel 4 och 5 (Sverige respektive Finland och sjömakt) analyseras empirin löpande 
med hjälp av vald metod. 
 
I kapitel 6 (Diskussion) förs en diskussion utifrån resultaten. 
 
I kapitel 7 (Slutsatser) besvaras den inledande forskningsfrågan och därefter ges förslag 
på vidare forskning. 
 
I kapitel 8 (Litteratur) avslutas uppsatsen med en redovisning av använt material. 
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2 Metod 
Förhållningssättet i uppsatsen är generellt hermeneutiskt snarare än positivistiskt då 
tolkning och förståelse av strategiska dokument varit nödvändig. Den metod som an-
vänds i arbetet har en kvalitativ ansats då underlaget inte lämpar sig för en kvantitativ 
metod. Den bygger vidare på en teoretisk referensram av sammanställda marina teorier, 
förenklade till indikatorer som fortsatt utgör nyckelbegrepp, och ett säkerhetspolitiskt 
empiriskt underlag. Det empiriska underlaget analyseras löpande kvalitativt med hjälp 
av indikatorerna för att klarlägga sambandet mellan teori och empiri och därmed kan 
slutsatser dras. 
 
Utifrån de framtagna indikatorerna kan diskursanalys vara en möjlig metod men jag har 
valt en textanalys då syftet är att tydliggöra, i teorin, fundamentala funktioner i det em-
piriska underlaget och inte utifrån ett vidare samhällsperspektiv. Därmed kan också det 
empiriska underlaget begränsas. 
 
Bakomliggande teorier kan anses vara normativa i den mening att de beskriver och på-
verkar utvecklingen av sjömakt i den västra delen (stora delar) av världen, det vill säga 
den aktuella empirin. Därför kan empirin anses vara mindre objektiv då andra teorier 
kunnat tydliggöra diskrepanser men det är inverkan från valda teorier som är intressant 
och inte olika teoriers förhållningssätt. 
 
Problemområdet formulerades inledningsvis utifrån den svenska marinens vision om en 
gemensam marin styrka. De militärteoretiska grunderna inhämtades därefter från tre 
olika marina teoretiker som strukturerades i tabellform för att åskådliggöra fundamen-
tala funktioner, benämnda ”indikatorer”, i utvecklingen av sjömakt. Teorierna valdes uti-
från ett tidsperspektiv, det vill säga de representerar koloniseringen av världen, kalla 
kriget samt utvecklingen efter kalla kriget.  Efter det genomfördes en sammanställning 
av empirin som i huvudsak består av strategiska öppna styrdokument för att sedan op-
erationaliseras med hjälp av framtagna indikatorer i syfte att tydliggöra skillnader i de 
försvarspolitiska styrdokumenten. Slutligen redovisades skillnaderna som möjliga hin-
der eller framgångsfaktorer utifrån tidigare nämnda teorier. 
 
Det empiriska underlaget antas vara tillförlitligt utifrån ett reliabilitetsperspektiv då det 
består av officiella dokument från statliga myndigheter. Avseende analysen kan det inte 
uteslutas att jag påverkas av min egen bakgrund som sjöofficer i den svenska marinen 
och därför är de teoretiska indikatorerna sammantaget garant för att slutsatserna inte 
skall vara tendentiösa. 
 
Avseende forskningsmaterialets validitet utgörs empirin av den officiella och statliga 
uppfattningen om hur säkerhetspolitiken skall möta definierade säkerhetshot och utgör 
därför ett bra underlag för att svara på forskningsfrågan.  
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3 Teori 
"Sjömakt kan i huvudsak definieras på två sätt - en bred definition som omfattar såväl 
politiska, ekonomiska, kommersiella som militära aspekter, en smalare som primärt fo-
kuserar på det militära utnyttjandet i krig." 15 
 
I teorikapitlet presenteras tre olika teoretikers syn på vad sjömakt är, hur den kan an-
vändas och vilka konsekvenser olika syn på sjömakt kan få. Den maritima kontexten är 
avgörande för att beskriva och utveckla förståelsen för hur sjömakt kan användas. Teo-
rierna grundar sig i tydliga tidsepoker för utvecklingen av begreppet sjömakt det vill 
säga koloniseringen av världen, kalla kriget och efter kalla kriget. De representerar där-
för utvecklingen av begreppet på ett relevant sätt. De presenterar också förutsättning-
arna för att utveckla sjömakt på liknande sätt vilket gör en jämförelse möjlig. 
 
Avslutningsvis i teorikapitlet sammanfattas de tre teorierna överskådligt i tabellform. 

3.1 Alfred Thayer Mahan 
Mahan tillskrivs stor betydelse avseende synen på sjömakt. Hans historiska genomslag 
beskrivs kanske bäst genom ett citat av Henry Stimson (US secratary of war 1940) där 
han kritiserar "the Navy Department" där de: 
 
"… seemed to retire from the realm of logic into a dim religious world in which Neptune 
was God, Mahan his prophet and the United States Navy the only true Church." 16 
 
Kärnan i Mahans resonemang är att är att en stark flotta som en ingående del i begrep-
pet sjömakt möjliggör framgång i krig. Flottan som verktyg är inte värt något om det inte 
finns ett nära samarbete och ett samförstånd med den civila sjöfarten, det vill säga han-
deln på haven är central både som objekt att skydda men även som en resurs. Fokus för 
Mahan ligger i verksamheten till sjöss men ha presenterar även hur sjömakt kan uppstå. 
 
Herravälde till sjöss är utgångspunkten för Mahan där en stark flotta skall upprätta her-
ravälde genom att leta upp motståndarens sjöstridskrafter och sedan slå dem i ett avgö-
rande slag. Det är endast genom att vinna över fienden eller att tillintetgöra densamme 
som Mahan anser att totalt herravälde till sjöss uppnås. 
 
Alfred Thayer Mahan förklarar inte sjömakt explicit i sina resonemang. 17  Däremot för-
klarar han vad som skapar sjömakt och varför det är nödvändigt att förstå betydelsen av 
en stark örlogsflotta och en stark handel. Mahan menar att ett lands välstånd är bero-
ende av en stark och omfattande handel där handelsstråken behöver sjöfartsskydd och 
därigenom en stark örlogsflotta. Vid tiden för Mahans tankar var koloniseringen av värl-
den högst aktuell och därför var en stats rikedomar och välstånd beroende av havet som 
transportled. Idag är koloniseringen ett avslutat kapitel men havet som medium för 
transporter är lika aktuellt. 

                                                        
15 Widén & Ångström, s 212 
16 John A Adams, If Mahan ran the great pacific war, Bloomington: Indiana University 
press, 2008, s 8 
17 Geoffrey Till, Seapower-a guide for the twenty-first century,  London: Frank Cass, 2004, 
s 2 
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Även om Mahan var en stark anhängare av marina styrkor, avgörande marina slag och 
herravälde till sjöss sätter han det i en maritim kontext som förklarar begreppet sjömakt 
enligt följande modell. 18 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur ,  Mahans cykel, Werner, 2008, s 32 
 
 
Mahans urvalsfaktorer för att utveckla sjömakt: 19 
 

1. Geographical position 
2. Physical conformation  
3. Extent of territory 
4. Population size 
5. The character of people 
6. Character of government & national institutions 

 
Mahan beskriver det geografiska läget utifrån tiden då han var aktiv, i slutet av 1800-
talet. Koloniseringen av världen var en kapplöpning och den som var bäst rustad var den 
stat som kunde använda sina marina styrkor för statens expansion. Storbritannien med 
sin långa navala tradition framhävs av Mahan som ett föredöme då staten de facto är en 
ö i jämförelse med t.ex. Frankrike och USA som hade två stora kustområden att försvara 
och dela sina resurser kring. Storbritannien exemplifieras av Mahan som en synnerligen 
framgångsrik sjömakt just på grund av sitt strategiskt geografiska läge. 20 
  

                                                        
18 Till, 2004, s 41 
19 Till, 2004, s 40 
20 Mahan, Alfred Thayer, The influence of seapower upon history 1660-1805, Novato: Pre-
sidio Press, 1980 s 33 
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En stats möjlighet att nyttja havet börjar på land, det vill säga med hamnar. Ändamålsen-
lig infrastrukturen är en förutsättning och ju fler desto bättre enligt Mahan. Företrädel-
sevis i till exempel floder där sjöfarten kommer längre in och närmare handelsstråken 
på land men även kusterna som sådana erbjuder olika förutsättningar för hamnanlägg-
ningar. Mahan kopplar också behovet av att lämna en stat till begreppet ”Physical con-
formation” genom statens interna förmåga att skapa goda förutsättningar för överlev-
nad. Om förutsättningarna är dåliga tvingas befolkningen bland annat ut över havet för 
att söka bättre levnadsvillkor. 21 
 
Mahan lägger stor vikt vid en stats eller ett landområdes beskaffenhet. Det är inte i 
första hand storleken på landområdet som är avgörande utan snarare hur väl landom-
rådet är anpassat för att försörja sjöfarten det vill säga kuststräckan och kuststräckans 
beskaffenhet.  Därtill är befolkningsmängden avgörande. Är inte befolkningsmängden 
proportionerlig i förhållande till kuststräckans längd kan staten helt enkelt inte sörja för 
dess försvar och därför inte heller nyttja varken kusten eller havsområdet utanför som 
bas för att utöva sjömakt. Mahan menar att detta var sydstaternas akilleshäl under det 
amerikanska inbördeskriget. 22 
 
Befolkningen storlek är inte bara betydelsefull i förhållande till kuststräckan utan här 
tydliggör Mahan betydelsen av den mängd av befolkningen som får sitt uppehälle från 
havet. Det är en grundläggande del i Mahans idé om en robust sjömakt och en möjlighet 
till en flexibel personalförsörjning. Bufferten, ”the reserve” 23 som byggs i fred för att 
kunna bemanna krigsfartyg i ofred föds ur ett system där havet är den gemensamma 
nämnaren. Handelsflottan har inte bara stor betydelse för handeln och välfärden utan 
tjänar också som den buffert som Mahan ger stort värde i diskussionen kring hur sjö-
makt uppstår. 
 
Vidare tillskriver han den nationella karaktärens betydelse för hur sjömakt byggs upp 
och används. Utgångspunkten är pengar och med detta också den expansiva kolonise-
ringen av världen som producerade ärelystna, giriga och våldsamma män men också 
målmedvetna, affärsmässiga och arbetsamma människor. De senare bidrog till att staten 
långsiktigt gynnades med expansiv handel, fler transporter och större handelsflotta. Det 
är alltså den expansiva handeln, snarare än massivt våld, som lägger grunden till en väx-
ande och stabil sjömakt. 24  
 
Slutligen har karaktären av den styrande makten påverkan på hur sjömakt byggs upp 
och används. Den regering som känner sin befolkning bäst och regerar demokratiskt har 
sannolikt starkast förankring och därför goda möjligheter att bygga upp en sjömakt. En 
stark ledare kan sannolikt bygga upp en mycket stark sjömakt med en blomstrande 
handelsflotta men arvet kan vara svårt att förvalta för staten. Oavsett statsskick krävs 
det mod och framsynthet för att i fred skapa förutsättningar för en offensiv sjömakt i 
ofred. 25 
  

                                                        
21 Mahan, Alfred Thayer, s 38 
22 Mahan, Alfred Thayer, s 40 
23 Mahan, Alfred Thayer, s 45 
24 Mahan, Alfred Thayer, s 46 
25 Mahan, Alfred Thayer, s 50 
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3.2 Geoffrey Till 
Geoffrey Till förklarar sjömakt utifrån det engelska ordet "Seapower" där han delar upp 
ordet. "Sea" hänförs naturligt till vatten och hav men skall förstås som det medium vari-
från den andra delen av ordet "Power" utgår eller utspelar sig från. 26 Till visar också att 
"Seapower" inte är en isolerad företeelse på havet utan en del i ett lands politik inom 
ekonomi- och försvarsområdena. Han menar att "Seapower" inkluderar all verksamhet 
på havet som påverkar eller kan påverka skeenden i luften och på land och att icke mili-
tära resurser som fiskeflottor, varvskapacitet och civil sjöfart är naturliga delar av be-
greppet. Vidare menar Till att flertalet länder har någon förmåga att utöva sjömakt, det 
intressanta är varför en del länder har större förmåga och andra mindre förmåga. 27 
 

 
Figur 2, Seapower: its settings, Till, 2004, s 3. 

 
En grundförutsättning för att utöva sjömakt enligt Till är att en nation har en utvecklad 
maritim strategi och en vilja att utveckla och driva de mekanismer som ligger bakom 
begreppet sjömakt. Till menar, likt Mahan, vidare att en fungerande civil sjötrafik och 
transportnäring är en förutsättning för att kunna bygga en fungerande flotta och vice 
versa. 
  

                                                        
26 Till, 2004, s 2 
27 Till, 2004, s 5 



Martin Göth datum  
HSU 14-16 2014-06-04 

Sida 16 av 42 
 

För att åskådliggöra varför en sjömakt kan utöva sjömakt delar Till upp begreppet i föl-
jande rubriker: 28 
 

1. Population, society and government 
2. Maritime geography 
3. Resources 
4. A maritime economy 
5. Seapower by other means 
6. Doctrine 

 
Till diskuterar ovanstående faktorer ur ett nationellt perspektiv men tar också upp svå-
righeterna med faktorernas betydelse i en globaliserad värld. I realistens världsbild där 
staten är garanten för individens säkerhet är det ett dilemma när stora försvarskoncer-
ner eller logistikkoncerner verkar globalt och inte primärt i nationens intresse. Sjömakt 
utövas definitivt i nationens intresse och är i det avseendet kopplat mot realismen. Sam-
tidigt har fri handel och tillgången till det fria havet liberala tankegångar som grund. Att 
dela upp begreppet sjömakt som Till gör är ett sätt att åskådliggöra det komplicerade 
system som förmågan att utöva sjömakt innebär.  
 
En grundläggande faktor för att skapa sjömakt och att bygga en maritim strategi är att 
det finns en vilja. Att beskriva en vilja kan riskera att bli tendensiös, på gränsen till reli-
giös. Förståelsen för sjöfartens betydelse för nationens existens är grundläggande. Det 
krävs alltså en folklig förankring och någon form av status avseende sjöfarten som gör 
att frågan finns med på den dagliga agendan. Sambandet mellan en maritim strategi och 
sjöstridskrafterna är som tidigare beskrivits starkt. Det behöver finnas ett behov av vad 
sjöstridskrafterna kan bidra med i den maritima strategin för att det skall betecknas 
som viktigt. Utbytet och förståelsen blir naturlig om det finns en sjöfartsnäring som poli-
tiskt och nationellt betecknas som betydelsefull. 
 
Här gör Till en intressant jämförelse mellan olika politiska system. Utifrån tesen: ”A 
strong navy seems to depend on a strong state” 29 konstaterar han att de mest effektiva 
och målfokuserade maritima strategierna som producerat effektiva marina stridskrafter 
i syfte att utöva sjömakt har styrts av diktatorer eller mindre demokratiska styrel-
seskick. Senare visar han också på att samma effektivitet har historiskt blivit kortvarig 
då de demokratiska krafterna slutligen visat sig stå enade. 
 
Huruvida detta stämmer, med ett militärt satsande och toppstyrt Ryssland, kommer de 
närmast kommande tjugo årens säkerhetspolitiska utveckling i Östersjöregionen att 
visa. Den säkerhetspolitiska utvecklingen i Östersjöns behandlas inte vidare i denna 
uppsats. 
  

                                                        
28 Till, 2004, s 77 
29 Till, 2004, s 79 
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Det geografiska läget är en naturlig urvalsfaktor. En stat utan kust har mycket begrän-
sade möjligheter att utöva sjömakt oavsett vilken maritim eller marin strategi man an-
tar. En strandstat är naturligt sammankopplad med havet och därmed handelsvägarna 
som havet erbjuder. Däremot är statens storlek inte av avgörande betydelse. Till exemp-
lifierar detta med Nederländernas maritima utveckling som skapat den maritima stat 
som Nederländerna är idag. 30 Intressant i detta sammanhang är att Nederländerna fort-
farande har postkoloniala intressen och marina åtaganden i den karibiska ö-världen. 
 
Det finns naturligtvis stater som har lång kust eller till och med är öar som inte har för-
måga att utöva sjömakt. Det visar att faktorn geografiskt läge inte är avgörande för att 
utöva sjömakt men nödvändig i en maritim strategi. Tillgång till en kust med maritim in-
frastruktur är fundamental både för marina styrkor och sjöfarten i övrigt. 
 
I detta sammanhang beskriver Till betydelsen av just resurser bundna till den maritima 
arenan. Historien visar att en fungerande varvsindustri är nödvändig för att kunna hålla 
igång de komplexa marina systemen som örlogsfartygen är. Här finns ett dilemma då 
storleken på de marina styrkorna inte är proportionerlig mot de resurser som krävs för 
att hålla fartyget till sjöss vad gäller mindre marina styrkor. Ekonomin och resursfördel-
ningen är därför vital i en maritim strategi. Det är långsiktiga kostsamma satsningar där 
utvecklingen av marina enheter och marina förmågor är känslig för kortsiktiga lösningar 
och där avsaknaden av en tydlig strategi förr eller senare innebär kostsamma satsning-
ar. 31 
 
Vidare tar Till upp den maritima ekonomin som en faktor av betydelse i att utöva sjö-
makt. Återigen seglar betydelsen av havet som handelsled upp. Mahan citeras av Till 32 
där Mahan menar att själva orsaken till att överhuvudtaget skapa och underhålla en 
flotta är att skydda handelslederna och fartygen som färdas där. Den civila handelsflot-
tan är här också betydelsefull som dels transportsektor för militära ändamål, dels som 
att objekt att skydda men också, återigen, som en förutsättning för en import- och ex-
portnations existens. Den maritima ekonomin är ett nätverk och ett utbyte mellan han-
dels- och örlogsflottan och alla de resurser som krävs för att hävda och nyttja havet för 
egna intressen.  
 
Förmågan till sjömakt påverkas på ett eller annat sätt av ovanstående faktorer och det 
är den maritima näringen som är gemensam nämnare. Men sjömakt kan också indirekt 
vinnas genom att påverka motståndarens förmåga att utöva sjömakt. Om man slår bort 
förmågan till underhåll, nybyggnad eller transporter påverkas förmågan allvarlig. Det är 
här andra medel, som Till utrycker det, visar sin styrka. Även land- och flygförband kan 
vara viktiga delar i en nations förmåga att utöva sjömakt. Till visar med en rad historiska 
exempel hur arméer eller flygförband påverkat den egna eller motståndarens möjlighet-
er att utöva sjömakt. 
  

                                                        
30 Till, 2004, s 83 
31 Till, 2004, s 93 
32 Till, 2004, s 96 
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Ett ännu bättre utfall med högre effekt är om olika vapengrenar gemensamt använder 
sina resurser för ett visst syfte. Gemensamma operationer är inget nytt påfund men får 
större och större betydelse då försvarsgrenarnas tekniska utveckling också medför att 
man kan verka inom respektive grens traditionella områden. 33  Till menar att gemen-
samma operationer och tankarna kring dem i första hand löser två olika problem. För 
det första att krympande resurser tvingar fram gemensamma lösningar för att upprätt-
hålla en fortsatt tillräckligt hög förmåga och för det andra att rivaliteten mellan för-
svarsgrenar ersätts av förståelse och möjligheternas fönster. 
 
Till tar som exempel den brittiska försvarsdoktrinen som innehåller begreppet ”Fighting 
power” 34(jmr sv ”Krigföringsförmåga”) för att förklara betydelsen av doktriner och det 
som benämns konceptuella faktorer. Syftet med en doktrin är att öka den totala sam-
manslagna förmågan av tillgängliga resurser genom att organisationen har en i grunden 
gemensam syn på metoder och koncept. Syftet är således inte att i första hand framhäva 
den egna förmågans förträfflighet utan snarare förmågans betydelse för till exempel 
andra vapenslag. Till menar att doktrinen tydligt bidrar till förståelsen av sjömaktens 
betydelse. I och med detta förklarar inte Till sjömakt endast som ett kausalt resultat 
utan har drag av ett teleologiskt synsätt där doktrinen kan anses vara normativ och drar 
utvecklingen i en viss riktning. 
  

                                                        
33 Till, 2004, s 106 
34 Till, 2004, s 111 
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3.3 Eric Grove 
Eric Grove förklarar sjömakt med något andra begrepp än Till men visar också på hur 
komplext begreppet sjömakt är när det inte definieras som enbart ”grå fartyg på havet”. 
Grove beskriver sjömakt i boken ”The future of seapower” som en militär förmåga på el-
ler från havet men också vad förmågan kräver och bygger på för att dels existera och 
dels utövas. Grove presenterar, utgår från och jämför framförallt med Mahan, sjömakt på 
följande sätt: 35 
 
First order: 

1. Economic strength 
2. Technological Prowess 
3. Socio-polital culture 

Second order: 
1. Geographical position 
2. Sea dependence in terms of: 

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

3. Government policy and perception 
 
Avseende de tre första faktorerna utgår de från det som Mahan beskrev som nationens 
karaktär där handel och utveckling var grundstenar i förmågan att utveckla sjömakt. 
Grove menar att de tre faktorerna tydliggör grundförutsättningarna för vad som krävs 
för att en sjömakt skall uppstå. Ekonomisk styrka är enligt Grove den viktigare faktorn 
tillsammans med teknisk utveckling och förmåga. 36 Resonemanget går rimligen inte att 
motsäga då örlogsfartyg är dyrbara och långsiktiga investeringar och det tar tid att 
bygga upp en marin förmåga vilket kräver en stabil ekonomisk grund och utveckling. 
 
Den tredje faktorn är mer diffus och här talar Grove om socio-politisk kultur. Med 
(Väst-) Tyskland och Japan exemplifierar han nationer med en stark anknytning till ha-
vet, med en stark ekonomi och en utvecklad handel men där sjömakt som begrepp inte 
används i den utsträckning som skulle kunna vara möjlig. 37 Här menar Grove att den hi-
storiska betydelsen är avgörande för hur offensiv en stat väljer att vara som sjömakt. 
Om nationer kan beskrivas med habitus har de båda exempelstaterna begränsningar i 
sin vilja och ambition på grund av deras historiska nederlag avseende just sjömakt. 
  

                                                        
35 Grove, Eric, The future of seapower, London: Routledge, 1990, s 231 
36 Grove, s 227 
37 Grove, s 229 
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Geografiskt läge är alltid en faktor för en sjömakt. Grove beskriver att utvecklingen av 
vapensystem med lång räckvidd har påverkat de tidigare fördelarna med att vara en ö-
nation där staten kunnat försvaras med en stark flotta på bekostnad av markstridskraf-
ter. 38 Å andra sidan har en stat med tillgång till kustavsnitt fördelar då man har möjlig-
het att utnyttja dem för egna marina stödjepunkter och som bas för förnödenhetsför-
sörjning. Grove menar också att ett lands yta, det vill säga naturtillgångar på land, ofta 
avgör tillsammans med andra faktorer om sjömakt som förmåga utvecklas. 
 
Grove skriver vidare i allmänna ordalag om beroendet av havet avseende olika faktorer 
där handelssjöfart och marin ekonomi är ett avancerat system av tillgång och efterfrå-
gan. Han tar vidare upp ett möjligt lojalitetsproblem 39 med utflaggade fartyg och där 
stater inte har full nationell produktion och kontroll över varvsindustrin 40. Grove tyd-
liggör behovet framgent av tillgång till det fria havet och betydelsen av fria och icke ho-
tade handelsleder. Avseende naturtillgångar i havet tar Grove upp dem men inte explicit 
utan som en logisk följd av faktorer som påverkar utvecklingen av sjömakt. En stat med 
naturresurser i havet har, av ekonomiska skäl, starkare nationellt incitament att kunna 
utöva sjömakt inom sitt eget territorium. 
 
Regeringens (den styrande politiska maktens) politik har direkt påverkan på de militära 
förmågorna som Grove beskriver. Sjömakt som förmåga byggs långsiktigt upp men kan 
på kort tid undermineras och bortrationaliseras beroende på hur den politiskt utnyttjas. 
41 Därför är den marina sjömakten sårbar för kortsiktiga politiska lösningar. 
 
Grove beskriver sjömakt ur ett marint perspektiv utifrån Mahans uppfattning. Han väljer 
ett antal faktorer men konstaterar också att de går in i varandra och är starkt förknip-
pade med varandra. Dessutom går han utanför den marina arenan och antar ett mer ma-
ritimt perspektiv. Indelningen liknar den som Till gör men Grove beskriver inte effekten 
av gemensamma operationer. Grove menar dock att både långräckviddiga vapensystem 
och flygstridskrafterna påverkar sjömaktens förmåga och möjligheter. 
 
Grove delar in marina styrkor utefter deras förmåga att utöva sjömakt med strategiska 
till operativa begrepp. Jämförelsen är relevant och det är intressant att åskådliggöra vad 
Grove beskriver att en marin som den svenska eller finska anses kunna utöva vad gäller 
sjömakt. 
  

                                                        
38 Grove, s 224 
39 Grove, s 222 
40 Grove, s 229 
41 Grove, s 231 
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Grove delar in världens mariner från 1-9 där 1 betecknar en marin styrka som utan be-
gränsningar kan verka globalt. Sverige och Finland kan i detta avseendet åsättas en siffra 
kring 6-7 där siffran 6 betecknas av en defensiv territoriell högsjöflotta till exempel 
Norges fregattflotta och siffran 7 betecknar en defensiv territoriell kustflotta. Faktorer-
na som ligger till grund för numreringen behandlar bland annat storlek på de marina 
styrkorna, alltså massan av tillgängliga örlogsfartyg. Vidare vilka möjligheten man har 
att verka utanför eget territorium och nationell försörjning, vilka förmågor som är till-
gängliga, tillgång till modern teknik samt vilken internationell status styrkan har. Fak-
torerna möjliggör därför att numreringen speglar sjömakt i ett bredare perspektiv än 
endast med fokus på vad de marina styrkorna tekniskt kan åstadkomma. 
 
Världen har sedan hierarkin gjordes förändrats och så har den svenska och finska mari-
nerna också men inte i den omfattningen så att en förändring av platsen i hierarkin 
skulle vara aktuell. Till beskriver, utöver Groves klassificering, ett liknande och över-
skådligt sätt att visa marina förmågor på 42. Därför kan följande tabell fortfarande anses 
vara relevant: 
 
 

Power 
group 

 Naval Mission Capabilities  

 Strategic 
Deterrence 
and 
Compellence 

Power 
projection 

Sea Control Naval 
Diplomacy 

National 
Security and 
Constabulary 

Humantarian 
Assitance 

       

Major 
Naval 
Powers 

Yes Yes Yes Yes Yes Yes 

       
Medium 
Naval 
Powers 

No 
Mainly 

Cooperative 
Limited Yes Yes Yes 

       
Small and 
Costal 
State 
Navies 

No No 
Over Own 

Waters 
No Yes 

Within Own 
Waters 

 
Tabell 1, Till, 2004, s 114 
  

                                                        
42 Till, 2004, s 114 
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Funktionerna beskrivna i tabellen ovan är ett sätt att tydliggöra vad som är möjligt för 
olika stater att åstadkomma med sina marina styrkor utifrån ett brett maritimt perspek-
tiv. Den har en tillräckligt hög upplösningen som visar vad små stater kan åstadkomma 
men utgår från global strategi. De nationella strategiska effekterna kan således inte tyd-
liggöras. Däremot visar amiral Grenstads uttalande ambitionen hos en mindre men tek-
niskt avancerade sjönation: 
 
“Sweden was isolated in the cold war; since the collapse of the USSR we have opened to be-
come more international and are working hard to become more interoperable… We con-
sider the Baltic Sea our littoral, but we are becoming a navy with global reach; where we 
can do the same sorts of operations as we do in the Baltic but in other seas. We have 
watched the Danish navy undergo similar changes”. 43 
 
Det Grenstad visar är att den tekniska utvecklingen och den mer komplicerade säker-
hetspolitiska verkligheten inte utesluter mindre nationer att påverka strategiska flöden 
över världen.  

3.4 Sammanställning 
Syftet med nedanstående presentation är att visa vilket stöd en viss indikator har ur 
samtliga tre teoretikers perspektiv. Det är därvid inte nödvändigtvis så att en indikator 
därför är mer betydelsefull men det visar på ett mer eller mindre brett stöd. Den första 
tabellen är en sammanställning av faktorer som i teorierna är förutsättningar för att 
skapa sjömakt: 
 

 
Tabell 2 

                                                        
43 Till, Geoffrey, Seapower: a guide for the twenty-first century. (3:e), New York: 

Routledge, 2013, s 43 
 

 Mahan Till Grove 

F
a

k
to

re
r 

Geography Population, society and 
government 

Economic strength 

   

Physical 
conformation 

Maritime 
geography 

Technological 
prowess 

   

Extent of territory Resources Socio-polital culture 

   

Population size A maritime 
economy 

Georaphical 
position 

   

Character of people Seapower by other 
means 

Sea dependence 

   

Character of 
government 

Doctrine Government policy and 
perception 
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Därefter kategoriseras faktorerna utifrån teoretikernas beskrivningar och skapar där-
med indikatorer enligt följande tabell: 
Indikator Mahan Till Grove 

Geografisk Geography, 
Physical 
Conformation, 

Maritime 
geography 

Geographical 
position 
 

 Maritimt strategiskt läge. 
Naturlig koppling till havet. 
 
Stödjande maritim beskaf-
fenhet tex kust, hamnar, 
djup etc 

Strandstat har en natur-
lig koppling till havet. 
Nödvändig men inte av-
görande. 

Naturtillgångar, strate-
giskt läge, maritim för-
nödenhets-försörjning. 
 
 

Socio-politisk Population size, 
Extent of territory 
Character of 
government 

Population, 
society and 
government 

Government policy 
and perception 
Socio-polital culture 

 Grunden för en dåtida 
personalförsörjning 
 
Tillräcklig befolknings-
mängd för att tillåta 
utveckling av maritim verk-
samheten 
 
Ett demokratiskt samhälle 
tillåter en hållbar utveckling 
av sjömakt 

Sjöfartens betydelse för 
nationell existens, folk-
lig förankring, Marina 
styrkors betydelse i 
sammanhanget 

Marinens sårbar för 
populistisk politik - 
långsiktighet krävs, sta-
tens historiska minne 
 
 

Ekonomisk Character of people A maritime 
economy 

Economic strength 
Sea dependence 

 Handelsorienterade snarare 
än våldsorienterade skapar 
ekonomiska förutsättningar. 

Utbyte mellan handels-
flottans flottan och han-
delsflottans betydelse. 

Ekonomisk styrka nöd-
vändig då sjömakt är 
kostsam. 
 
Handelsflöden, -flotta, 
direkt utkomst från sjö-
fartsnäringen 

Teknisk förmåga  Resources Technological 
prowess 

  
 
 
 
 

Teknisk utveckling, in-
dustriella 
förutsättningar tex 
försvarsföretag och 
varv 

Högteknologisk 
produktion och 
underhåll 

Marin förmåga  Seapower by other 
means 
Doctrine 

 

  
 
 
 
 
 

Gemensamma 
operationer och 
 indirekt sjömakt 
 
Andra vapenslags bety-
delse för militär sjö-
makt. 

 

 
Tabell 3 
  



Martin Göth datum  
HSU 14-16 2014-06-04 

Sida 24 av 42 
 

4 Sverige och sjömakt 
 

4.1 Inledning 
Sjömakt kan ur ett svenskt perspektiv, likt Till, delas upp enligt följande: sjö som kan 
förstås med havet som utgångspunkt och grund, därefter makt som kan vara mer diffust. 
Makt kan naturligt sammankopplas till militär-, politisk- eller ekonomisk förmåga. I 
sammanhanget sjömakt blir en naturlig koppling till militär förmåga på havet och detta 
blir i diskussionen problematiskt då begreppet kraftigt begränsas. Om man ersätter -
makt med -kraft, -medel eller -förmåga blir betydelsen mer öppen och begreppet kan 
därmed innehålla mer än enbart militära medel. Det är just detta förhållande av ordens 
sammanslagna betydelse som möjligen har bidragit till en begränsad förståelse för vad 
sjömakt är och hur det kan användas. 
 
Vidare kan konstateras att Mahans idéer om sambandet mellan en stark handel och en 
stark örlogsflotta inte fått samma genomslag i det svenska samhället. Svensk handel är 
som tidigare konstaterats beroende av öppna handelsleder men Sveriges historia som 
kolonisatör är begränsad varför behovet av en stark expeditionär örlogsflotta inte varit 
lika tydligt. I och med införandet av centralförsvarsprincipen efter förlusten av Finland 
1809 fick också betydelsen av en stark örlogsflotta minskad betydelse. 

4.2 Politisk strategi och sjömakt 
För att tydliggöra för läsaren där författaren gör en koppling mellan empirin och teorin 
via metodens indikatorer markeras delar av citaten i detta avsnitt med fet stil. 
 
I den svenska regeringens skrift "Handlingsplan för förbättrad konkurrenskraft" 44 anges 
att en svensk maritim strategi skall tas fram under 2014 där samtliga intressen och 
verksamheter på havet skall ingå - även övervakning. Den svenska regeringen har alltså 
en mycket bred syn på vad maritim strategi är. 
 
”Den övervägande delen av godstransporterna till, från och inom Sverige sker i ett begrän-
sat antal godsstråk. Regeringen anser att det därför är av särskilt intresse att de hamnar 
som ligger i de mest betydelsefulla transportstråken fortsatt ska kunna vara effektiva no-
der i transportkedjan. De hamnarna kan därigenom utvecklas till mer effektiva och kon-
kurrenskraftiga transportnav. Strategiska stråk och noder ska därför vara vägle-
dande för framtida prioriteringar av satsningar på infrastruktur för godstrafiken, 
men regeringen vill även betona den allmänna utgångspunkten att transportförsörjningen 
ska vara samhällsekonomiskt effektiv och bedrivas på ett miljöanpassat sätt.” 45 
 
Det är tydligt att de fysiska förutsättningarna med kopplingar till havet lyfts fram som 
viktiga. Den geografiska indikatorn nämns inte explicit utan snarare som en funktion av 
den ekonomiska indikatorn och ingen koppling görs till säkra hamnar eller transportle-
der ur ett militärt perspektiv. Däremot nämns samhällsekonomi. Här görs alltså en 
koppling från strandstatens förutsättningar till samhällsekonomisk effektivitet. 

                                                        
44Näringsdepartementet, Handlingsplan för förbättrad konkurrenskraft, Stockholm:  
Regeringskansliet, 2013 
45 Näringsdepartementet, s 19 
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Vidare avhandlas säkerhet men snarare med inriktning mot sjösäkerhet än säkerhetspo-
litik. Här förklaras även beväpnade vakter ombord och det som nämns som trafiköver-
vakning. Ingen koppling till de statliga myndigheterna som utövar övervakning av 
svenskt sjöterritorium görs. 46 
 
Däremot redogör Näringsdepartementet för genomförda åtgärder under innevarande 
mandatperiod där en koppling mellan säkra sjövägar och de statliga myndigheternas 
förmågor tydliggörs genom nedanstående text: 
 
”EU beslutade 2008 att genomföra en militär insats (Operation Atalanta) i syfte att ge 
skydd åt sårbara transporter, inklusive handelsfartyg, mot sjöröveri utanför Somalias 
kust. Sverige bidrog under 2010 med en väpnad styrka samt ett sjöövervakningsflygplan 
från Kustbevakningen och hade under de första fyra månaderna ledningsansvaret för Op-
eration Atalantas styrkehögkvarter. Regeringen har under våren 2012 beslutat att Kust-
bevakningen, med början under hösten 2012 och högst fyra månader framåt, åter får 
ställa ett av sina sjöövervakningsflygplan med personal till förfogande för deltagande i 
Operation Atalanta. Regeringen har under 2012 också gett Försvarsmakten i uppdrag att 
planera och vidta förberedelser (med förbehåll för riksdagens medgivande) för ett nytt mi-
litärt bidrag till insatsen under 2013. Sverige bidrar, genom Kustbevakningen, också under 
2012–2013 med personal i EU-insatsen EUCAP NESTOR, som syftar till att stödja 
utvecklingen av en självständig förmåga att kontinuerligt utveckla maritim säker-
het, inklusive maritim styrning, i området kring Afrikas horn och staterna i västra Indiska 
oceanen” 47 
 
Här är handelsflödet viktigt att skydda från störande verksamhet, det vill säga sjöröveri, 
och de statliga myndigheterna används som maktmedel i kampen. Det är närmast en 
ekonomisk indikator som ligger till grund för agerandet då det är handelsflöden som är 
fokus.  
 
Inte någonstans i handlingsplanen nämns det militära maktmedlet som en förutsättning 
för säkra sjövägar förrän i den slutliga redogörelsen där ett exempel lyfts fram. Den teo-
retiska kopplingen till sjömakt kan därmed inte anses utgöra en naturlig del i Närings-
departementets handlingsplan. Den huvudsakliga byggstenen i Näringsdepartementets 
handlingsplan och vidare strategi är ekonomi. 
  

                                                        
46 Näringsdepartementet, s 23 
47 Näringsdepartementet, s 40 
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Regeringen skriver i inriktningen av försvaret ”Ett användbart försvar” från 2008 föl-
jande: 
 
”Marinstridskrafterna ska kunna delta i marina insatser tillsammans med andra länder, i 
Sverige, i närområdet samt då insatsen lämpar sig för de svenska förbanden utanför när-
området. Sverige kan därigenom effektivt bidra till skyddet av sjöfart och annan mari-
tim verksamhet. Genom internationell samverkan med våra samarbetsländer kan de 
svenska förbanden även utgöra komponenter i större styrkor med en god samlad förmåga 
att från havet stödja markoperationer samt tillsammans med andra bidra till att hålla 
sjövägarna både i vårt närområde och globalt öppna för handelstrafik. Osäkra sjöle-
der eller hot mot viktiga hamnar, inte minst i vårt närområde, skulle kunna få långtgående 
konsekvenser för Sveriges ekonomi eftersom Sverige liksom de flesta andra länder är 
beroende av ett ständigt flöde av råmateriel (sic!) och varor. Skyddet av dessa strate-
giska flöden är i och med det ett viktigt nationellt intresse för Sverige att värna men också 
för alla andra länder i vårt närområde”. 48 
 
Regeringens inriktning av de svenska marina stridskrafterna bär flera tecken på teore-
tiska resonemang. Skyddet av maritim verksamhet är tydligt kopplat mot ekonomisk 
framgång och öppna sjövägar. Gemensamma operationer ställer krav på marin förmåga. 
Regeringen visar också tydligt att militär makt kan projiceras från havet mot land vilket 
i grunden är ett sätt att utnyttja sjömakt på men inte en indikator enligt använd metod. 
 
Vidare framhålls möjligheten till strategiska transporter som viktig där civila resurser 
säkerställer det militära behovet. Här sker alltså ett utbyte mellan handels- och örlogs-
flottan enligt nedan: 
 
”Förmåga till strategisk sjötransport ska fortsatt tillhandahållas genom internationellt 
samarbete och genom nyttjande av civila resurser. Den strategiska sjötransportför-
mågan upprätthålls bl.a. genom deltagande i Multinational Sealift Group (MSG)”. Sid 67 
 
Ytterligare en indikator avseende marin förmåga ger regeringen då den maritima opera-
tiva effekten sätts i centrum: 
 
”På nationell nivå ska vi gå i riktning mot ökad samordning, men också gemensam sjö-
lägesbild stödfunktioner, övningar m.m. mellan de sjöverkande myndigheterna. Genom ett 
mer effektivt resursutnyttjande och samordning ökar hela den maritima operativa 
effekten”. 
 
Regeringen skriver vidare att försvarsmaterielmarknaden är en gemensam europeisk 
marknad där samarbeten över gränserna globalt är att föredra snarare än nationellt el-
ler inom-europeiskt. Härmed tydliggör man att nationell försvarsindustri inte är en ga-
rant för den egna militära förmågan utan är en kommersiell produkt. 
  

                                                        
48 Regerings proposition, Ett användbart försvar, 2008/09:140, Stockholm: Regerings-
kansliet, 2009, s 66 
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4.2.1 Sammanfattning politisk strategi och sjömakt 
Sammantaget visar regeringen att säkra sjövägar och ekonomisk framgång är viktiga 
men kopplingen till det marina maktmedlet tydliggörs inte. De geografiska förut-
sättningarna för en maritim verksamhet lyfts fram, den socio-politiska kopplingen är 
svag, den ekonomiska indikatorn är starkast. Den marina förmågan förklaras naturligt i 
regeringens proposition men förutsättningarna, det vill säga den tekniska förmågan att 
bygga och underhålla marina system, är inte i första hand en nationell angelägenhet. 
 

4.3 Militär strategi, doktriner och sjömakt 
Militär strategi är i Sverige underordnad den politiska strategin och bidrar tillsammans 
med andra strategier till att nå det överordnande syftet. Militär strategi har tyngdpunk-
ten i framtiden om hur förmågor skall utvecklas med hjälp av framtidens möjligheter 
och förklaras på följande sätt: 
 
”Plan eller förhållningssätt i form av mål medel och metoder för hur tillgängliga resurser 
bör utvecklas, tillföras eller användas för att uppnå överordnade syften.” 49  
 
Doktriner har ett fokus i framtiden men i ett kortare perspektiv än strategier. Doktrinen 
förklarar hur vi med tillgängliga resurser når de strategiska målsättningarna. Doktriner 
och strategier går hand i hand och kan vara svåra att särskilja. 
 
Under 2011 utgavs Militärstrategisk doktrin och 2014 Operativ doktrin som tillsam-
mans upphäver tidigare utgivna doktriner. Vid behov kan en så kallad doktrinbilaga ut-
ges, i övrigt avser den svenska försvarsmakten inte utge fler doktriner. Doktriner ingår i 
en av de tre pelare som anges som fundamentala för att skapa det som benämns "Krigfö-
ringsförmåga" 50, det vill säga försvarsmaktens möjlighet och förmåga att utöva väpnad 
strid. Doktriner och doktriners utveckling och användbarhet tillskrivs alltså stor vikt för 
och av den svenska försvarsmakten. 
 
”En på kunskaper och erfarenheter grundad och dokumenterad vilja hur Försvarsmakten 
inriktar uppbyggnad och bruk av det militära maktmedlet. Den är normativ men kräver i 
varje situation tillämpning med förnuft och eftertanke”. 51 
 
Uttrycket "sjömakt" används inte i de svenska militära doktrinerna. Däremot är det tyd-
ligt att syftet med de marina förbanden är att kontrollera ett havsområde eller att be-
gränsa en motståndares rörelsefrihet så kallad "Sea denial". 
  

                                                        
49 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, Stockholm: Försvarsmakten, 2011, s 43 
50 Militärstrategisk doktrin, s 56 
51 Militärstrategisk doktrin, s 11 
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I den svenska militärstrategiska doktrinen ägnas två sidor åt att förklara den strategiska 
kulturen i den svenska försvarsmakten. Innehållet har direkta kopplingar till använda 
teorier genom följande citat: 
 
”Den strategiska kulturen betingas av politiska, ekonomiska, ideologiska, geografiska 
och sociala faktorer som har utvecklats under lång tid. När dessa yttre betingelser änd-
ras, ibland hastigt, kan och måste emellertid förändringar ske i vår strategiska kultur och 
därmed i vår doktrin.” 52 
 
Här belyses direkt tre indikatorer, nämligen socio-politisk, ekonomisk och geografisk 
indikator. Det är därmed tydligt att den svenska försvarsmaktens doktriner har en teo-
retisk grund och är en omsättning av den försvarspolitiska strategin. Därför nämns i 
sammanhanget förändrad hotbild, nytt personalförsörjningssystem, yrkesförsvar samt 
internationellt samarbete. 53  
 
Vidare bekräftas att havet som transportled är dominerande i förhållande till andra 
transportlösningar. 54 
 
I militärstrategisk doktrin och operativ doktrin beskrivs vikten av kombinerade vapen 
och gemensamma operationer för att höja den totala effekten av de stridande förbanden, 
det vill säga marin förmåga förutsatt att målet är marint anknutet. Dock skiljer det i 
doktrinerna när det skall beskrivas. 
 
”Marinstridskrafterna består huvudsakligen av stående förband med hög till gänglighet. 
De genomför insatser i nära samverkan med förband ur flyg stridskrafterna (främst med 
sjöoperativ helikopter och stridsflyg).” 55 
 
”Marinförbanden kan bidra med underrättelser samt genom möjligheten att inordnas i 
arméförbandens strid, exempelvis strid på djupet och målbekämpning med indirekta 
system i kustzonen.” 56 
 
För att inte missförstå doktrinernas till synes skilda uppfattningar avseende gemen-
samma operationer är det viktigt att skilja på marina förband till sjöss det vill säga  
örlogsfartygen och de marina förbanden i kustzonen eller på land det vill säga amfibie-
förbanden. Begreppet sjömakt syftar på operationer med fokus på eller från havet. De 
svenska doktrinerna går inte längre i gemensamma operationer avseende marinen och 
armén än att arméns resurser kan användas för att säkra och skydda marina baser och 
förband i land. Tanken att med arméns stridskrafter slå mot en motståndares marina in-
frastruktur för att indirekt påverka motståndarens förmåga att utöva sjömakt tas inte 
upp som exempel i doktrinerna. 
  

                                                        
52 Militärstrategisk doktrin, s 15 
53 Militärstrategisk doktrin, s 15 
54 Militärstrategisk doktrin, s 34 
55 Militärstrategisk doktrin, s 100 
56 Försvarsmakten, Operativ doktrin, Stockholm: Försvarsmakten, 2014, s 29 
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Den marina förmågan lyfts fram i doktrinerna så till vida att beröringspunkter exempli-
fieras. För strid till sjöss är samverkan mellan örlogsfartyg och stridsflyg definierad. För 
strid på land är det samverkan mellan marina landförband och armén som lyfts fram. 
Arméns stridskrafter kan också skydda marina förband. Den definierade indikatorn är 
här marin förmåga vilken är stark avseende doktrinens betydelse men mindre stark av-
seende gemensamma operationer vad gäller indirekt sjömakt. 
I operativ doktrin beskrivs det marina verksamheten: 
 
”Syftet med marinoperativ verksamhet är ytterst att upprätta kontroll eller bestrida en 
motståndares möjlighet att utöva kontroll över verksamheten i hela eller delar av ett 
operationsområde. Marinoperativ verksamhet omfattar alla förband, vars verksamhet 
kan kopplas mot marinoperativa mål.” 57 
 
Vidare beskrivs den avseende gemensamma operationer: 
 
”Strävan att uppnå eller bestrida kontroll över ett maritimt område sker alltid som en del i 
ett större syfte och i samklang med de ansträngningar som görs av armé- och  
flygvapenförband.” 58 
 
Här är kopplingen mot sjömakt tydlig. Att upprätta kontroll eller bestrida motstånda-
rens möjligheter till kontroll är själva kärnan i begreppet sjömakt. Indikatorn marin 
förmåga tydliggörs genom att beskriva att alla förband, det vill säga oavsett ursprung 
bidrar till att utöva sjömakt förutsatt att verksamheten kan kopplas till marinoperativa 
mål. Vidare förstärks indikatorn i nästa stycke där ”samklang” beskriver förhållandet till 
andra stridskrafter. 
 
Handlingsfrihet är det överordnande syftet med sjömakt. Enligt operativ doktrin stöds 
den av den marina sjöburna logistikförsörjningen: 
 
”Marinförbandens handlingsfrihet, skydd och uthållighet understöds av sjöburen logistik 
och förnödenhetsförsörjning.” 59 
 
Därmed är inte, enligt doktrinen, de marina stödjepunkterna längs kusten en förutsätt-
ning för svenska marina förband att verka över tid i ett område.  

4.3.1 Sammanfattning militär strategi, doktriner och sjömakt 
De två svenska militära doktrinerna visar tydliga kopplingar mot den teoretiska grun-
den där marin förmåga är fokus. Den ekonomiska indikatorn och den socio-politiska in-
dikatorn rör områden som inte behandlas i doktriner av de slag som undersökts. Den 
geografiska indikatorn berörs indirekt svagt genom sjöburen logistik och den tekniska 
indikatorn framhålls inte alls. 
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58 Operativ doktrin, s 31 
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4.4 Marina uppgifter i framtiden 
Marinchefen amiral Jan Törnqvist höll den 23 februari 2014 ett föredrag vid Kungliga 
krigsvetenskapsakademien där den marina arenan var fokus. Här talar marinchefen om 
den svenska marinens framtid, nämligen: 60 
 

 En återgång till de klassiska, breda uppgifterna. 
 (förnyade) krav på ökad samverkan mellan stridskrafterna 
 Krav på ökad marin multinationell samverkan 
 Krav på ökad samverkan mellan olika marina aktörer, civila som militära, såväl 

nationellt som internationellt. 
 Krav på marin förmåga, såväl i väpnade konflikter som till stöd för strategi och 

säkerhetspolitik. 
 
Han målar upp en komplex bild samtidigt som delar där av är kända sedan tidigare. Det 
breda marina insatsspektret från fred till krig och de senaste erfarenheterna från krig, 
A2/AD (Anti access/Area denial) är sådana exempel. 
 
Avseende återgång till klassiska uppgifter handlar det om, utifrån vår speciella geografi, 
kravet på att kunna genomföra gemensamma operationer. Kustzonen lyfts fram som 
särskilt problematisk. Här kan man alltså spåra både den geografiska indikatorn som 
den marina förmågan. 
 
Avseende sjömakt eller indirekt sjömakt nämner marinchefen förmågor som i Sverige 
idag endast kan uppnås tillsammans med flygstridsförband. Det vill säga marin förmåga 
är beroende av gemensamma operationer då förmågorna inte utvecklats i den svenska 
marinen, till exempel avancerat luftförsvar och långräckviddig precisionsbekämpning. 
 
Den ekonomiska indikatorn visas i samband med de civila maritima aktörerna såsom 
”where the money is”. Här är inte utbytet i fokus utan snarare ett serviceinriktat förhåll-
ningssätt där de marina styrkorna möjliggör och säkerställer civila aktörers verksamhet 
till sjöss. 
 
Marinchefen beskriver vidare att: ”Vi måste investera i interoperabilitet…”. Uttrycket kan 
spåras till både den socio-politiska indikatorn som den ekonomiska då det är ett sätt att 
förankra och framtidssäkra den marina förmågan och visa dess betydelse i det maritima 
sammanhanget samt att det är ett sätt att dela den ekonomiska bördan. 
  

                                                        
60 Amiral Jan Törnqvist, Seminarium om militärt tänkande, Stockholm,  
http://kkrva.se/seminarium-om-militart-tankande-den-marina-arenan/, 2014-02-23 
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Avslutningsvis beskriver Marinchefen marinens framtid enligt följande: 
 
”… ställer det krav på uthålligare plattformar, kontinuerligt bemannade fartyg, med en 
omfattande övningsagenda och med flera pågående insatser i syfte att kunna skapa och 
vidmakthålla och utveckla en hög kompetensnivå. Fartyg och förband ska ha bra sensorer 
och ledningssystemen vilka gynnar omvärldsuppfattning och samverkan. Avslutningsvis 
bör vi vidmakthålla och utveckla system anpassade för våra unika förhållande, t.ex. vår 
undervattensmiljö, där vi förväntas kunna vara ledande och där partners har mindre erfa-
renhet och icke anpassade system.” 61 
 
Innehållet ställer krav på att flera av indikatorerna uppfylls för att framtidens svenska 
marin skall lyckas med uppgifterna. Att vidmakthålla och utveckla system anpassade för 
våra unika förhållanden kräver en socio-politisk förankring såväl som en ekonomisk 
förutsättning. Dessutom behövs en teknisk och en marin förmåga som bas. Den geogra-
fiska indikatorn hanteras särskilt då det är våra unika förhållanden som är utgångs-
punkten för framtidens svenska marina förmåga. 

4.5 Sammanfattning 
Bilden av sjömakt är komplex. Utgångsläget är att beskriva hur Sverige ser på förmågan 
att kontrollera havsområden för sitt eget syfte och trygga statens existens. 
 
Den politiska uppfattningen om maritim verksamhet är bred. Den maritima strategin 
har havet som utgångspunkt och omfattar samtliga verksamheter därpå. Vidare anges 
explicit att Sverige är beroende av ett ständigt flöde av råvaror och är därför beroende 
av säkra handelsleder på havet. En högre operationell effekt genom samordning av stat-
lig verksamhet efterfrågas också. Det huvudsakliga argumentet för en maritim strategi 
är ekonomiskt betingat. 
 
Den militära uppfattningen om sjömaktens betydelse har ett annat fokus. Det är fortfa-
rande säkra handelsleder som är utgångspunkten och här lyfts marin förmåga fram.  Det 
är den totala försvarsförmågan med gemensamma operationer som skall trygga landets 
försörjning och skydda territoriet. 
 
Framtiden ser något annorlunda ut där den speciella geografiska beskaffenheten är ut-
gångspunkt för kommande samarbeten. De gemensamma operationernas betydelse för-
stärks ytterligare och utbytet med den civila maritima sektorn tydliggörs. 
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5 Finland och sjömakt 

5.1 Inledning 
Finlands historia avseende sjömakt skiljer sig åt från Sveriges. Finland första egna flotta 
tillkom i samband med frigörelsen från Ryssland 1917 62 och därmed påbörjades också 
utvecklingen av ett eget försvar. Det finska försvaret har byggt på en gemensam operativ 
idé där marinen och flottan stödjer armén. Den finska flottan har aldrig varit expedition-
är eftersom behovet aldrig har funnits och därför skall begreppet sjömakt ses utifrån det 
perspektivet. 
 
”Valtion merivoima är det finska begreppet för sjömakt. Direkt översatt blir det ungefär 
”Nationens sjömakt”, men ordet voima betyder också kraft eller styrka, och i bestämd form 
är benämningen Merivoimat den finska benämningen på marinen (eg. sjöstridskrafterna). 
I sådana fall där det klart framgår att det är just sjömakt och inte sjöstridskrafter det 
handlar om så kan också kortformen merivoima användas. Valtion är i sin tur singularis, 
så i vissa fall kan formen valtioiden merivoima aktuell (nationernas sjömakt)”. 63 
 
Den finska försvarsmakten har av tradition, det säkerhetspolitiska läget samt den långa 
landgränsen mot Ryssland en marktung inriktning. Marinens betydelse är av territoriell 
karaktär och är knuten till kustområdet.   

5.2 Politisk strategi och sjömakt 
För att tydliggöra för läsaren där författaren gör en koppling mellan empirin och teorin 
via metodens indikatorer markeras delar av citaten i detta avsnitt med fet stil. 
 
Det finska kommunikationsministeriet gav under våren 2014 ut en sjöfartsstrategi för 
perioden 2014-2022 där betydelsen av havet 64 inte kan missförstås. 
 
”Finland är en sjöfartsnation. Av Finlands export transporteras ca 90 procent och av im-
porten 80 procent sjövägen. Fungerande havsförbindelser är ett livsvillkor för det finska 
näringslivets och därigenom hela samhällets konkurrenskraft. Finland och dess nation-
ella framgång och välfärd är ytterst beroende av sjöfarten” 65 
 
Kommunikationsministeriet tydliggör den fundamentala funktionen som havet utgör för 
Finland. Däremot görs ingen koppling mellan en fungerande sjöfart och behovet av sjö-
makt. I strategin fokuseras det på effektivitet, miljöhänsyn och det speciella vinterklima-
tet för sjöfarten. Det är i huvudsak en ekonomisk grund, till sin karaktär existentiell, som 
utgör basen för sjöfarten i Finland. 
 

                                                        
62 Utrikesministeriet, Finland blir självständigt: utrikesförvaltningens uppkomst och in-
ledande skede, 
http://www.formin.fi/public/default.aspx?contentid=84082&contentlan=3&culture=sv
-FI, 2014-05-13 
63 E-mail från finsk kollega, i författarens arkiv. 
64 Östersjön – författarens tolkning 
65 Kommunikationsministeriet, Finlands sjöfartsstrategi 2014-2022, Tampere: Kommu-
nikationsministeriet, 2014, s 3 
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Därefter fastslås, av försvarsministeriet, vad den finska säkerhetspolitiken avser med 
det militära försvaret och därmed också tydliggörs syftet med det politiska maktmedlet. 
Försvarsförmåga förklaras som: 
 
”… beredskap och förmåga att svara för uppgifter i alla situationer, vilka ska utvecklas och 
upprätthållas genom försvarspolitiken, samordningen av totalförsvaret och det militära 
försvaret.” 66 
 
Försvaret av den finska staten sker med ett totalförsvarskoncept som omfattar hela 
samhället. Härvid är försörjningen av existentiell karaktär och innefattar i högsta grad, 
som kommunikationsministeriet beskriver, fungerande havsförbindelser. Totalför-
svarsprincipen bygger på en folklig förankring och kan därmed antas vara av socio-
politisk karaktär. 
 
Vidare beskrivs att den militärt skall lösas genom: 
 
”… militära försvaret av Finland genomförs i enlighet med principerna om det regionala 
försvaret av riket. Det grundar sig på allmän värnplikt, en stark försvarsvilja och  
Internationellt militärt samarbete.” 67 ”… bekämpas och slås anfallaren genom en 
samoperation av alla försvarsgrenar.” 68 
 
Här förstärks den socio-politiska indikatorn tydligt då försvarsvilja uttrycks som en 
grundsten där också den internationella betydelsen framhävs som viktig. Vidare lyfts  
”samoperation” fram och tolkas som gemensam operation. Det är inte nödvändigtvis den 
marina förmågan som är i fokus utan snarare ett överordnat militärpolitiskt mål. 
 
”… mental kristålighet avser nationens förmåga att hantera de mentala påfrestningar som 
säkerhetssituationer orsakar och att klara av verkningarna av dem och påskynda åter-
hämtningen efter kriser. Nationens mentala kristålighet upprätthålls med hjälp av 
fostran, utbildning, kommunikation, andlig verksamhet och skydd av kulturegen-
domen. Den sociala enhetligheten som främjar mental kristålighet utvecklas med hjälp av 
livslång inlärning. Genom utbildning utvecklas medborgarnas solidaritet och försvarsvilja 
samt förstärks samarbetet med den medborgarverksamhet som stärker kriståligheten.” 69 
 
Den socio-politiska indikatorn tydliggörs återigen av den politiska nivån. Den nationella 
säkerheten byggs inifrån och är livslång. Det finska ordet ”sisu”, kampanda, 70 är central 
från den strategiska nivån för försvaret av nationen och nationens existens. Den kopplas 
inte specifikt till sjömakt men är en viktig förutsättning för försvaret och är därför nor-
mativ i hela försvarsstrukturen. 
  

                                                        
66 Försvarsministeriet, Säkerhetsstrategi för samhället, Helsingfors: Försvarsministeriet, 
2010, s 28 
67 Försvarsministeriet, 2010, s 29 
68 Försvarsministeriet, 2010, s 29 
69 Försvarsministeriet, 2010, s 53 
70 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se.proxy.annalindhbiblioteket.se/?login=yes, 
2014-05-28 
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Trots ett fokus kring den nationella försvarsviljan påverkas Finland av den förändrade 
säkerhetspolitiska världsordningen och har utifrån det sammanhanget dragit slutsatsen 
att: ”Finland anser att det är nödvändigt att utveckla det multinationella kapacitetssam-
arbetet.” 71 
 
Vidare är det tydligt att Finlands framtid är utstakad med internationellt samarbete på 
den försvarspolitiska agendan där marin förmåga möjligen kan få en större betydelse 
genom internationellt samarbete: 
 
”Det allt intensivare nordiska utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska samarbetet främjar 
en starkare roll för de nordiska länderna på det globala planet, bidrar till stabiliteten i 
Nordeuropa, i Östersjöregionen och i de nordliga områdena samt bidrar med en pragma-
tisk insats i hanteringen av säkerhetsfrågor som har stor räckvidd. Det förtätade 
nordiska samarbetet ger Finland allt fler och bättre möjligheter att påverka sina 
närområden .” 72 

5.2.1 Sammanfattning politisk strategi och sjömakt 
Det finska kommunikationsministeriet lyfter fram sjöfartens betydelse för statens väl-
färd och är således är den ekonomiskt betingad. Försvarsministeriet lyfter fram total-
försvarets förmåga men även den sammanslagna försvarsförmågan av samtliga strids-
krafter som viktig, dessutom med internationellt samarbete som en grundsten. Här 
framträder indirekt den marina förmågan som indikator. Störst uppmärksamhet ger den 
socio-politiska indikatorn. Den politiska strategin framhåller försvarsviljan som funda-
mental och den nationella kriståligheten kan inte underskattas. 
  

                                                        
71 Statsrådets kansli, Finlands säkerhets- och försvarspolitik 2012. Statsrådets redogö-
relse. 6/2012, Helsingfors: Statsrådets kansli, 2013,s 51 
72 Statsrådets kansli, Statsrådets redogörelse. 6/2012, s 75 



Martin Göth datum  
HSU 14-16 2014-06-04 

Sida 35 av 42 
 

5.3 Militär strategi, doktriner och sjömakt 
Den finska marina doktrinen är under utveckling. I publikationen ”Finlands militära för-
svar” 73 från 2002 beskrivs det finska försvaret och dess uppgifter där det framgår tyd-
liga doktrinära tankar avseende förhållandet mellan olika stridskrafter. Armén är cen-
tral för rikets försvar och marinen stödjer armén med att skydda territoriell integritet 
till sjöss. Finland har fortfarande ett pliktförsvar och en totalförsvarsplan - alltså en 
totalförsvarsdoktrin. Samtidigt identifieras internationellt samarbete som en väg framåt. 
Utifrån det har också den finska strategin och därmed den doktrinära utvecklingen fort-
satt och är under förändring.  
 
”Armén är en central försvarsgren i en aktiv försvarsstrid och avgörande strid. Vid för-
svaret av landet fördröjs och nöts anfallaren, hålls kontrollen över militärt viktiga om-
råden, avvärjs attacker och skyddas samhällets vitala funktioner och objekt samt slås an-
fallaren tillbaka.” 74 
 
Den senare citerade texten är tio år äldre, det vill säga 2012. Markstridskrafterna och 
territoriellt försvar är fortfarande kärnan i det finska militära försvaret och utformar 
därför kraven på marinens förmågor. 
 
”Marinen är en självständig försvarsgren inom försvarsmakten. Marinens viktigaste upp-
gifter är att övervaka rikets havsområde och trygga dess territoriella integritet samt att 
skydda vårt lands livsviktiga sjöförbindelser och sjöfart.” 75 
 
På finska marinens hemsida framhålls betydelsen av sjöförbindelserna för statens över-
levnad. Även om den är av existentiell karaktär kan den spåras till den ekonomiska indi-
katorn. Stannar sjöfarten – stannar Finland. 
 
I statsrådets redogörelse beskrivs det marina konceptet i korthet. Det är snarare en 
marin taktik som beskrivs än ett doktrinärt tankesätt. 
 
”I sjöförsvaret övervakas det marina området, tryggas viktiga sjöförbindelser och 
avvärjs attacker från havet. Stommen i sjöförsvarets påverkan utgörs av sjöminering och 
användning av roboteld. Flottstridsgruppernas fartygsmateriel måste kunna upprätthållas 
och utvecklas för att sjöförbindelserna ska kunna tryggas och sjöanvändningen 
bestridas på centrala områden. Amfibie- och kuststridsförbandens kapacitet att vara 
verksamma i mörker och rörlighet utvecklas för att de ska kunna övervaka och försvara 
kustområdet” 76 
  

                                                        
73 Huvudstaben, Finlands militära försvar, Huvudstabens informationsavdelning: 
Helsingfors, 2002, s 10 
74 Statsrådets kansli, Statsrådets redogörelse. 6/2012, s 108 
75Finska marinens hemsida, Marinen/översikt, 
http://www.puolustusvoimat.fi/portal/puolustusvoimat.fi/, 2014-05-29 
76 Statsrådets kansli, Statsrådets redogörelse. 6/2012, s 108 
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Här är det sjöförbindelserna som står i centrum och därefter att bestrida kontrollen 
över havsområden - alltså grunden för sjömakt. Det är i huvudsak ett defensivt marint 
uppträdande med förmåga att förändra den marina geografin och därmed skapa un-
derlag för effektiv bekämpning av sjömål på långa avstånd. Det är fortfarande territoriell 
integritet som är utgångspunkten och marin förmåga anpassas efter det. 
 
Vidare lyfts försörjningsfrågan fram där den tekniska indikatorn visar att Finland har 
behov och en vilja att försörja den egna försvarsförmågan med tekniska lösningar.  
 
”Den inhemska försvars- och säkerhetsindustrins förmåga att integrera, upprätthålla, 
vidareutveckla, underhålla, reparera och ta ur bruk försvarsmaktens centrala material 
(sic!) upprätthålls och utvecklas med beaktande av den militära försörjningsberedskapens 
aspekter.” 77 

5.3.1 Sammanfattning militär strategi, doktriner och sjömakt 
Den finska försvarsförmågan grundar sig i en existentiell frågeställning. De indikatorer 
som används är inte i alla avseende tillämpbara då de spelas över av totalförsvars-
principen. Grunderna för sjökriget och utövandet av sjömakt är generella och teoretiskt 
spårbara men syftar till att försvara den territoriella integriteten. Sjöförbindelserna står 
i centrum, det vill säga vid sidan om den existentiella grunden, är det den ekonomiska 
indikatorn som är starkast. Därefter markeras Finlands förmåga till egen försörjning av 
försvarsmateriel med den tekniska indikatorn. 
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5.4 Marina uppgifter i framtiden 
De marina uppgifterna för den finska marinen är fortsatt knutna till den territoriella in-
tegriteten. Kustförsvaret är fundamentalt och skyddandet av havets transportleder är 
fortsatt av statlig existentiell karaktär.  
 
”Försvarsviljan kvarstår som den centrala grunden för försvaret. Försvarsviljan har en 
central betydelse också vid upprätthållandet och utvecklandet av samhällets förmåga att 
tåla kriser.” 78 
 
Det centrala begreppet i finsk försvars- och säkerhetspolitik är fortsatt av socio-politisk 
karaktär. Försvarsviljan utgör grunden för de väpnade styrkornas förmåga. Utveckling-
en av flexibla förmågor 79 ges prioritet. Oavsett om Finland fortsatt är alliansfritt eller 
inte avser den finska staten kunna försvara det egna territoriet med egna medel i första 
hand. 80 
 
För den finska marinens vidkommande är A2/AD (Anti access/Area denial) grunden för 
framtidens marina försvar. Luftförsvaret är en garant för handlingsfrihet och utövas i 
samarbete med övriga försvarsgrenar. Högteknologisk förmåga med precisions-
bekämpning i gemensamma operationer skall utgöra en tröskeleffekt i den finska för-
svarspolitiken. Det är fortfarande en defensiv flotta med kustområdet som utgångspunkt 
för operationerna som sätter ramarna för den marina förmågan. 81 Det är därmed en 
existentiell grund som utgör basen samtidigt som det internationella samarbetet blir en 
viktig funktion för den sammanlagda tröskeleffekten.  

5.5 Sammanfattning 
Den finska bilden av sjömakt är i grunden ett bidrag till det nationella försvaret. Marinen 
skall försvara den finska integriteten och stödja totalförsvaret med att hävda sjö-
territoriet och att förneka främmande makt tillträde. 
 
Den politiska uppfattningen grundar sig i nationell existens och hög försvarsvilja som 
framträdande delar. Internationellt samarbete öppnar för ett fortsatt säkert Finland. 
Sjömakt är en del av totalförsvaret som bidrar till statens överlevnad. 
 
Den militära uppfattningen tydliggör säkra sjövägar för nationens överlevnad och där 
sjömakt är knuten till den egna geografin där gemensamma operationer utgör en hög 
tröskel för en eventuell angripare.  

                                                        
78 Statsrådets kansli, Statsrådets redogörelse. 6/2012, s 114 
79 Försvarsministeriet, Mot en säker framtid – Försvarsministeriets strategi 2025, 
Helsingfors: Försvarsministeriet, 2006, s 15 
80 Försvarsministeriet, 2006, s 15 
81 Tuomas Tiilikainen, Finnish navy perspective on A2AD, Helsingfors: Navy command 
Finland, 2014 
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6 Diskussion 

6.1 Diskussion 
Sjömakt är ett omfattande begrepp. Havet är utgångspunkten och syftet bestämmer me-
toden som de säkerhets- och försvarspolitiska nivåerna har att förhålla sig till. Beroende 
på om den styrande makten har för avsikt att projicera sjömakt på det egna territoriet 
eller längre bort är utgångspunkten densamma. Nämligen att skapa handlingsfrihet – 
ofta i kombination med säkra sjövägar. 
 
Den svenska politiska synen på sjömakt är bred men har bristande kopplingar mellan 
olika funktioner. Ekonomisk framgång är en följd av tillgängliga och öppna handelsleder 
men saknar kopplingen till marin förmåga. Den militära synen på sjömakt har globala 
ambitioner där sjömakt kan projiceras från havet tillsammans med andra. Det är den 
sammanlagda effekten av gemensamma operationer som bygger framgångsrik militär 
förmåga. 
 
Den finska synen på sjömakt påverkas både politiskt och militärt av totalförsvarsprinci-
pen där den nationella existensen är fundamental. Sjömakt används militärt för att för-
svara den finska marina flanken. Försvarsviljan ges stort utrymme och beskrivs som vä-
sentlig. Kopplingen mellan säkra sjövägar och ett kontinuerligt varuflöde är inte själv-
klar. 
 
De geografiska förutsättningarna är lika men används olika. Medan Finland använder sin 
marina geografi som en del av sitt försvar så använder Sverige geografin som en efter-
frågad kompetens i internationella sammanhang. Båda staterna framhåller vikten och 
betydelsen av fungerande infrastruktur och tillgänglig kust. 
 
Havets betydelse för båda staterna är snarast existentiell då det är en förutsättning för 
staternas fortsatta överlevnad och som grund för import och export, det vill säga som 
handelsled. Ingen av staterna beskriver behovet av sjömakt som en förutsättning för ett 
fortsatt fritt hav förutom som en militär uppgift i ofred. 
 
De tekniska förutsättningarnas betydelse framgår inte klart i underlaget. Däremot har 
båda staterna en offensiv strategi för handelssjöfartens utveckling men den är snarare 
ekonomiskt betingad. 
 
 
 
  



Martin Göth datum  
HSU 14-16 2014-06-04 

Sida 39 av 42 
 

6.2 Reflektion 
Till menar att de flesta länder har någon förmåga att utöva sjömakt, det intressanta är 
varför en del länder har större förmåga och andra mindre förmåga (se pkt. 2.2). Vidare 
rangordnar Eric Grove marina styrkors förmåga (se pkt. 2.3). 
 
Den svenska försvarsreformen har inneburit en förändrad svensk ambition där den sta-
tiska placeringen på nivå 7 har förändrats och luckrats upp vilket innebär en riktning 
mot nivå 6. Det innebär att de marina förmågorna har förändrats i viss utsträckning och 
det som inte är möjligt för en nationell territoriell marin att uppnå blir med internation-
ellt samarbete tillgängligt. Om den svenska ambitionen med försvarsreformen lyckas 
kommer den svenska marinen, tillsammans med andra, ha skapat ett verktyg för att 
kunna projicera sjömakt från havet och därmed också få tillgång till ett kraftigt diploma-
tiskt verktyg. 
 
Den finska marinen har fortfarande att tungt ansvar i det finska territorialförsvaret för 
att försvara den marina flanken vilket begränsar möjligheten till samarbete med andra. 
Den finska försvarspolitiken har signalerat att vägen framåt för den finska försvars-
makten är internationellt samarbete vilket också genomförs. Den gemensamma ambit-
ionen från Sverige och Finland är att skapa en gemensam sjöstyrka. Detta kommer san-
nolikt att påverka den finska synen på sjömakt. 

7 Slutsats 
Skillnaderna inför ett fördjupat marint samarbete mellan Sverige och Finland utifrån sy-
nen på begreppet sjömakt är genom vald metod tydliggjorda med en jämförelse mellan 
staternas maritima och marina strategiska och doktrinära öppna dokument. 
 
De avgörande skillnaderna mellan den svenska uppfattningen och den finska upp-
fattningen avseende sjömakt grundar sig i det försvarskoncept som respektive stat har 
valt utifrån sina respektive säkerhetspolitiska analyser. Den finska territoriella försvars-
makten har en annan utgångspunkt än det svenska där det territoriella försvaret inte 
längre är centralt. Grundstenen i det finska försvaret är vidare kamp- och försvarsvilja 
medan det i Sverige snarare är internationellt samarbete och nätverk.  
 
Detta är förutsättningarna för ett fortsatt och fördjupat marint samarbete. Avgörande 
skillnader är nödvändigtvis inte begränsande utan kan ligga till grund för ett bättre ge-
mensamt slutresultat där olika system kompletterar varandra på ett effektivt sätt.  

7.1 Vidare forskning 
För att ytterligare belysa frågans komplexitet och därmed förenkla och förtydliga sjö-
maktens betydelse och möjligheter föreslås följande områden för vidare analys. 
 
Vad betyder ovan redovisade förutsättningar i praktiken för ett fortsatt och fördjupat 
marint samarbete mellan Sverige och Finland? 
 
Vilken betydelse har de maritima och marina förmågorna haft för de baltiska staternas 
utveckling efter frigörelsen från Sovjetunionen? 
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”…eller är det så att Sverige är befolkat med bönder med ryggen mot havet?” 
 
 

Okänd svensk sjöman, någonstans på havet. 
 
 


