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ABSTRACT: 
Fleets have the ability to affect an adversary’s use of the seas for transportation. Nations 
have in numerous occasions exercised this power in order to ravage their opponent’s trade 
in times of conflict with the purpose of diminishing their military might. Great naval thinkers 
like Mahan and Corbett have described this use of seapower during conflicts in great depth 
but theories regarding the use of seapower to affect a nation’s peacetime economy in order 
to achieve limited political goals is lacking. This thesis attempts to analyze the use of sea-
power in the form of economic sanctions to answer the question; “How is seapower exer-
cised in economic sanctions?” in order to remedy this.  
The results show that seapower is mostly used to halt the inward flow of goods to a nation 
and general sanctions are more often used than sanctions targeting specific commodities. 
What these sanctions aim to achieve is often to limit military capacity and to disrupt military 
aggression. This thesis comes to the conclusions that a force capable of operating anywhere 
on the globe for an extended period of time is vital for the effectiveness of economic sanc-
tions, seapower is a necessary part of the enforcement of economic sanctions and that naval 
theory has been too preoccupied with large scale conflicts and neglected the use of seapower 
to achieve limited political goals with economic measures during times of peace. 
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1. Inledning  

Det brukar sägas att handel gynnar bägge parter och tveklöst är handeln idag mer ut-

bredd och omfattande än någonsin tidigare. Handel är nära sammanlänkat med en 

nations välstånd och historiskt sett har handelsimperier som Stor Britannien och 

USA byggt ofantliga rikedomar. Förenklat kan handel beskrivas som produktion, 

transport och konsumtion; varor tillverkas, fraktas och säljs. Var och en av dessa tre 

faktorer är vitala för att handel skall fungera, produceras inga varor finns det inget 

att sälja, finns det inga konsumenter (m.a.o. efterfrågan) är varan värdelös och kan 

varan inte transporteras från tillverkningsorten till en marknad där den går att sälja 

saknar den värde. 

I alla tider har havet nyttjats för kostnadseffektiv transport och majoriteten av 

världshandeln går på köl. Mahan liknade havet vid en enorm allmänning, fri att ut-

nyttjas av alla kuststater för transport av gods och passagerare.1 Havet ger också en 

nation möjlighet att påverka en motståndares sjötransporter med hjälp av örlogsfar-

tyg, orsaka ekonomiska förluster och därmed påverka dennes förmåga att föra krig. 

Mahan beskrev pengars vikt i en konflikt så här: ”Money, credit, is the life of war; les-

sen it, and vigor flags; destroy it, and resistance dies.”2. 

Alternativ till regelrätta strider och slag för att påverka motståndaren har alltid varit 

intressant för militära strateger och genom att förvägra en motståndares transport 

av varor tycks en sjömakt kunna göra detta. Ur denna idé uppstod tanken om han-

delskrig, eller commerce destruction som Mahan kallar det. Enklast beskrivet som 

hindrandet av export/import av varor med syfte att orsaka finansiell kollaps hos 

motståndaren.  

Julian Corbett skriver att genom handelskrig förmå motståndaren att sluta fred på 

den egna sidans villkor kräver att den egna parten ödelägger en tillräckligt stor del 

av dennes ekonomi för att fredens villkor skall vara mindre kostsamma än krigets 

fortsättande.3 Han menar vidare att guerre de course aldrig kunnat verkliggöra detta 

och att det i framtiden (Corbett levde 1854-1922) kommer att ge mindre effekt än 

                                                        
1 Mahan, T. Alfred, Mahan on Naval Warfare. Mineola: Dover Publications, 1999, s.16. 
2 Ibid, s.92. 
3 Corbett, Julian. Some Principles of Maritime Strategy. Annapolis: United States Naval In-
stitute, 1988. s. 274 
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tidigare som en följd av ökad handel samt teknologisk utveckling som gynnar defen-

siven snarare än offensiven. Douglas Peifer påstår dock att framtiden ej utfallit så 

som Corbett förutspått och pekar på att Tysklands oinskränkta ubåtskrigföring un-

der första världskriget sänkte ett tonnage på 12.5 miljoner ton av de allierades trans-

port.4 

Ytterligare metoder att påverka en nations välstånd utan direkta militära operat-

ioner har uppenbarat sig allteftersom ekonomin har utvecklats och nyttjas idag som 

en form av mjuka maktmedel att tillgripa innan en konflikt har brutit ut. Sanktioner, 

embargon och frysandet av tillgångar är metoder som tillkommit i modern tid för att 

försvaga en nations ekonomi. 

Denna uppsats förenar de grundläggande tankarna i sjömaktsteorin om handelskrig 

med dagens sanktionsregimer i fredstid för att på så vis uppdatera en del av sjömak-

tens tankesfär till 2000-talets globaliserade värld. Uppsatsen konstaterar att sjö-

makt, vid ekonomiska sanktioner, främst nyttjas för att begränsa flödet av varor in i 

området, generella sanktioner är vanligare än sådana som riktar sig mot specifika va-

ror och att målen med sanktionerna oftast är att försvaga en nations krigsmakt eller 

få den att upphöra med militära operationer. 

1.1 Problemformulering 

De vis på vilka sjömakt kan påverka en annan nations ekonomi har inte vidare be-

skrivits sedan Corbett och Mahans verk som främst behandlar flottors utnyttjande i 

krig. Samtidigt har utvecklingen gått vidare och världen förändrats, statsvetare och 

ekonomer har formulerat metoder för att nyttja ekonomiska påtryckningar som poli-

tiska verktyg. I någon mening kan denna utveckling ses som omarbetningar av de 

tankar Mahan och Corbett konkretiserar i sina verk, men med ett fokus på ekonomi 

och handel under fred. Ekonomiska sanktioner kan vara ett mer subtilt sätt att nyttja 

sjömakt som ett politiskt instrument på ett vis den klassiska sjömaktsteorin ej be-

handlar i sitt fokus på storskaliga konflikter. Hur detta görs har dock inte systema-

tiskt undersökts i tidigare arbeten. Det är en brist då det lämnar ett hål i forskningen 

kring sjömakt och dess nyttjande, inte i krig, men i olika typer av begränsade konflik-

ter där motståndaren kan påverkas genom ekonomiska medel. 

                                                        
4 Peifer, Douglas. “Maritime Commerce Warfare, The Coercive Response of the Weak?” 
Naval War College Review, spring 2013, Vol. 66, No 2. S. 105-106. 
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1.2 Syfte och frågeställning  

Uppsatsen avser undersöka hur sjömaktsteori kan förstås i kombination med tankar 

om ekonomiska sanktioner och om detta vidare kan öka kunskapen kring sjömakts 

nyttjande idag. Den inomvetenskapliga vinsten i att undersöka ämnet är att krigsve-

tenskapen breddes med nya infallsvinklar på ämnet sjömakt och att en praxis sätts i 

kontext inom sjömaktsteorin. För professionen består vinningen i att kunskapen om 

marina operationer utanför sjöstriden utökas och nyttjandet av det marina makt-

medlet under sanktioner systematiseras på ett sätt som kan vara fördelaktigt för 

professionen att ta till sig av. 

 

Uppsatsen avser besvara frågan ” Hur nyttjas sjömakt inom ekonomiska sankt-

ioner?” genom att undersöka ett flertal fall av ekonomiska sanktioner och klassifi-

cera dessa enligt Hufbauer et al. beskrivningar. För att besvara frågan mer noggrant 

konkretiseras detta till följande forskningsfrågor: 

1.2.1 Forskningsfrågor 

 I vilka typer av ekonomiska sanktioner nyttjas sjömakt? 

 Nyttjas marina enheter vid ”smarta” sanktioner eller vid generella? 

 Vilka mål har sanktioner där marina enheter deltar? 
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1.4 Avgränsningar och material 

1.4.1 Avgränsningar 

Denna uppsats avser endast undersöka nyttjandet av sanktioner där marina enheter del-

tagit i upprätthållandet då syftet är att förstå hur ekonomiska sanktioner relaterar till 

sjömaktsteori. Endast 6 undersöks då detta bedöms vara tillräckligt för att presentera 

trovärdiga resultat om hur sjömakt nyttjas idag.  

De fall som undersöks är från tidsperioden 1965-2015 för att säkerställa att fallen har 

relevans för att undersöka dagens förhållanden. Hur överförbara resultaten blir för 

andra fall diskuteras nedan i avsnitt 2. Metod.  

1.4.2 Material 

Det material som nyttjats för att beskriva uppsatsens teori är vetenskapligt granskad 

och få sjömaktsteoretiska alster har sannolikt studerats noggrannare än Mahan och Cor-

betts böcker. Likaså är Hufbauer, Schott och Eliotts studie ett centralt verk i ämnet eko-

nomiska sanktioner och relevant kritik av Robert Pape framförs också. 

De brister som kan identifieras ligger främst i materialet som nyttjats för uppsatsens 

empiri. I fallet Rhodesia/Zimbabwe nyttjas ett vetenskapligt granskat arbete från Naval 

War College Review av Richard Mobley.5 De övriga fallen utgår dock, i vissa fall, från 

osäkrare källor likt tidningsartiklar som nyttjats för att ge en bild av händelserna. I 

största mån har officiella dokument från regeringar eller mellanstatliga organisationer 

som FN och NATO nyttjats vilka bedöms ha hög trovärdighet. I fallet Gaza nyttjas ett fler-

tal tidningsartiklar samt information från den Israeliska ideella organisationen Gisha 

som arbetar för ökad rörelsefrihet för Gazas befolkning.6 Händelserna i Gaza är mycket 

omdebatterade och uppsatsens ambition är att beskriva händelserna neutralt, likväl är 

det ej omöjligt att värderingar gjorts av författarna till de tidningsartiklar som använts 

eller organisationen Gisha vilket leder till en felaktig beskrivning i denna uppsats. Käl-

lorna har dock noggrant granskats för att endast återge det som kan anses som fakta.  

                                                        
5 Mobley, Richard. ”The Beira patrol: Britain’s broken blockade against Rhodesia” Naval 
War College Review, winter 2002, Vol.55, No 1. 
6Gisha. About Gisha, 2015.  http://gisha.org/about/about-gisha (Hämtad 15-05-21) 

http://gisha.org/about/about-gisha
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1.4.3 Forskning i ämnet som ej använts 

Uppsatsen behandlar centrala verk inom ämnet men en författare som kan vara värd att 

nämna om läsaren önskar ytterligare fördjupa sig i ämnet är Nicholas Tracy som skrivit 

bland annat Attack on Maritime Trade som behandlar handelskrig fram till 1990.7 Detta 

verk, om än intressant, bedöms inte tillföra diskussionen något som ej står att finna i 

den litteratur som nyttjats för denna uppsats. 

  

                                                        
7 Tracy, Nicholas. Attack on Maritime Trade. Toronto: University of Toronto Press, 1991. 
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1.5 Disposition 

I avsnitt 2. Metod beskrivs hur uppsatsens undersökning genomförts. 

För att utveckla sjömaktsteorin inom ämnet ekonomiska sanktioner är det nödvändigt 

att förstå vad och vad som ej diskuteras inom den klassiska sjömaktsteorin och därför 

fortsätter uppsatsen med ett avsnitt om de stora teoretikerna Mahan och Corbetts tan-

kar kring handelskrig i 3.1 Handelskrig. Deras beskrivningar kompletteras med rele-

vanta moderna tänkare.  

Därefter introduceras Hufbauer et al. beskrivning av ekonomiska sanktioner och be-

grepp i avsnitt 3.2 Ekonomiska sanktioner. 

I avsnitt 4. Operationalisering konkretiseras Hufbauer et al. beskrivningar till det analys-

verktyg som uppsatsen nyttjar. I avsnitt 5. Empiri presenteras de fall som ligger till 

grund för resultaten som presenteras i avsnitt 6. Resultat. Resultaten diskuteras därefter 

i avsnitt 7. Analys. Uppsatsen avslutas med avsnitt 8. Avslutning där ett fåtal slutsatser 

dras och en sammanfattning görs. 
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2. Metod 

Den här uppsatsen är en fallstudie där 6 fall analyseras med hjälp av verktyg formule-

rade ur Hufbauer, Schott och Eliott beskriver i Economic Sanctions Reconsidered: History 

and Current Policy8 för att nyttja den väletablerade forskningen inom ämnet ekonomiska 

sanktioner för att förstå marina enheters del i detta maktutövande. Med hjälp av dessa 

verktyg beskrivs de sorters sanktioner där sjömakt nyttjas.  

Valda delar av Hufbauer et al. metod och teori anses vara intressanta för uppsatsens än-

damål och dessa formas till ett analytiskt verktyg som presenteras i avsnitt 4. Operation-

alisering. Verktyget som nyttjas för att förstå fallen är en rad frågor där svaret kan vara 

antingen ”ja” eller ”nej” vilka sammanställs i tabeller, skapade för denna uppsats, för en-

kel överblick och presenteras i avsnitt 4. Operationalisering. Fallen studeras ingående 

för att besvara frågorna och på så vis resultera i en klassificering av vilken typ av sankt-

ion det rör sig om för att kunna göra generella utsagor om hur sjömakt nyttjas som ett 

maktmedel tillsammans med ekonomiska sanktioner. 

En kvalitativ datanalys nyttjas för att förklara och problematisera resultaten som erhålls 

med hjälp av den operationella definitionen som identifierar de delar av empirin som 

bedöms vara av särskild relevans. 

En risk med att bedriva fallstudier är att, ovetande, väljer forskaren fall där någon varia-

bel är ständigt närvarande eller saknas fullständigt och resultatet riskerar att bli missvi-

sande.9 Detta kan i viss mån avhjälpas genom att bredda det empiriska underlaget vilket 

är det sätt denna uppsats maximerar resultatens reliabilitet. Fler fall vore att föredra för 

att statistiskt säkerställa resultaten men uppsatsen utgår från antagandet om att 6 fall är 

tillräckligt för att kunna dra relevanta om än tentativa slutsatser om hur sjömakt nyttjas 

vid ekonomiska sanktioner. Över hundra sanktioner mot kuststater bedöms ha genom-

förts sedan 1965, USA har varit den mest bidragande parten i dessa.10 Fyra fall har där-

för valts där USA är en framträdande aktör med förhoppningen om att detta skall vara 

                                                        
8 Hufbauer, C. Gary. Schott, J. Jeffrey. Eliott, A. Kimberly. Economic Sanctions Reconsid-
ered: History and Current Policy. Washington: Institute for International Economics, 
1990. 
9 George, L. Alexander, Bennett, Andrew. Case Studies and Theory Development in the So-
cial Sciences. Cambridge: Massachusetts Institute of Technology, 2005, s. 23. 
10 Hufbauer et al. Economic Sanctions Reconsidered: History and Current Policy, s. 20-27. 
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representativt för ekonomiska sanktioner i allmänhet. Två fall, Storbritannien mot Rho-

desia/Zimbabwe och Israel mot Gaza, har valts där USA ej har deltagit för att också un-

dersöka sanktioner utan denna stormakt. Med andra ord så bör de sex fallen ge en indi-

kation om hur sjömakt samverkar med sanktioner. Det som dock saknas, och utan tvivel 

är en brist, är den relativa frekvensen av en viss typ av sanktion och dess avsikt. En 

aspekt som bidragit till denna begränsning i antal är den relativa tidsbristen, att kvalita-

tivt studera en stor mängd fall har helt enkelt inte låtit sig göras. 

De fall som undersökts är spridda över en tidsperiod på 50 år där merparten utspelat sig 

inom de närmsta 25 åren. I fallen finns exempel på sanktioner upprätthållna av både 

nationella och multinationella styrkor. Fallen är sådana där marina enheter, sjömakt, 

nyttjats för att upprätthålla sanktioner och har valts med ambitionen att skapa en diver-

sifierad empiri. 

Då denna uppsats endast undersöker en liten andel av den totala mängden ekonomiska 

sanktioner riktade mot kuststater kan resultatens relevans för övriga fall ifrågasättas. 

En ansats görs att presentera generaliserbara slutsatser men det är nödvändigt, då man 

avser nyttja uppsatsens slutsatser för att förklara andra fall, att först bedöma hur likar-

tade fallen är med de som presenteras i denna undersökning och på så vis skapa en bild 

av resultatens överförbarhet. 

Viss kritik har riktats mot resultatet av Hufbauer et al. studie, denna berör hur fram-

gångar valts att presenteras i undersökningen.11 Då sanktioners framgång inte är denna 

studies primära fokus, utan endast att skapa en bild av hur sjömakt används i samband 

med ekonomiska sanktioner så är denna kritik av mindre konsekvens. Hufbauer et al. 

studie är vetenskapligt granskad och metoden för att undersöka sanktionerna kritiseras 

ej därför bedöms de delar som nyttjas i denna uppsats vara av relevans. Hufbauer et al. 

undersökning är en fallstudie med mål att presentera ekonomiska sanktioners effektivi-

tet och således överensstämmer den inte fullkomligt med målet med denna uppsats. Det 

är relevant att ifrågasätta dess validitet som undersökningsverktyg i en uppsats av 

krigsvetenskaplig karaktär. Det verktyg granskning av Hufbauer et al. resulterar i nyttjas 

för att beskriva den typ av sanktioner där sjömakt nyttjas och den krigsvetenskapliga 

vinsten är således att perspektivet på hur sjömakt kan nyttjas utökas. Som verktyg för 

                                                        
11 Pape, A. Robert. “Why Economic Sanctions Do Not Work” International Security, Fall 
1997, Vol. 22, No. 2. 
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att beskriva ekonomiska sanktioner bedöms metoden vara väl lämpad och genom att 

även betrakta resultatet ur ett sjömaktsteoretiskt perspektiv lämnas ett bidrag till krigs-

vetenskapen. 

En kvalitativ datanalys nyttjas för att förklara och problematisera resultaten som erhålls 

med hjälp av den operationella definitionen som identifierar de delar av empirin som 

bedöms vara av särskild relevans. En följd av detta är att studiens analysdel kan vara 

svår att reproducera med exakt samma slutsatser då författaren själv tolkar resultaten.12 

Trovärdigheten i analysen erhålls genom att de faktorer som ligger till grund för ana-

lysen, det vill säga resultaten som presenteras efter att ha undersökt fallen med verkty-

get formulerat ur Hufbauer et al. studie, bedöms utfalla likartat om undersökningen 

upprepas. Författarens identitet och värderingar kan spela in i undersökningens resultat 

och analys men denne har gjort sitt yttersta för att distansera sig från förutfattade me-

ningar och för att endast se till vad som kan uttolkas ur empirin. Dock kvarstår det fak-

tum att författarens persona kan påverka undersökningen och läsaren ombeds ha detta i 

åtanke. 

  

                                                        
12 Denscombe, Martyn. Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur AB, 2009, s.379. 
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3. Teori 

3.1 Handelskrig 

Mahan menar att för stater som har fri tillgång till havet är import, export och beskat-

tandet av varor en betydande del av statens inkomst.13 Detta påstående kan idag utvid-

gas till att omfatta nästintill samtliga moderna stater, inte endast kuststater, då den glo-

baliserade ekonomin bygger på export och import.  

Varor som produceras i det egna landet är, i händelse av krig, oanvändbara om de inte 

direkt kan utnyttjas i krigföringen (t.ex. vapen, ammunition eller drivmedel) eller kan 

säljas vilket ger staten medel att köpa nödvändig materiel för. Detta gör staten direkt be-

roende av transport från och till marknader. Genom att hindra flödet av varor paralyse-

ras de delar av samhället som är direkt eller indirekt beroende av handel vilket leder till 

minskade inkomster för staten. Det tvingar också en motståndare att lägga mer kraft på 

att producera de varor befolkningen kräver för sin fortsatta existens.14 Kort sagt har nat-

ionen mindre resurser att lägga på kriget. 

De flesta länder är i någon form beroende av varor som ej tillverkas inom den egna nat-

ionens gränser och vissa typer av varor är viktigare än andra för en nation. Idag brukar 

vikten av petroleumprodukter för det moderna samhället framhållas och likaså är vapen 

och ammunition av yttersta vikt för en nations krigsmakt. Genom att begränsa införseln 

av sådana varor kan både nationens förmåga att föra krig och viktiga samhällsfunktioner 

påverkas. 

Detta är den bakomliggande tanken bakom handelskrig. Att föra krig mot fiendens för-

måga att föra krig genom att ödelägga dennes finanser. De två historiska tillvägagångsät-

ten att genomföra detta är handelsblockad och guerre de course.  

Blockaden är den effektivaste av dessa metoder men förutsätter en hög grad av sjökon-

troll.15 Blockad innebär att alla varor på väg till eller från en hamn hindras av egna far-

tyg.  

Guerre de course är en metod där kontroll till sjöss ej är nödvändigt och således är den 

tillgänglig för nationer utan överlägsen sjömakt. Denna metod har historiskt nyttjats av 

                                                        
13 Mahan, Mahan on Naval Warfare, s.91. 
14 Till, Geoffrey. Seapower A Guide for the Twenty-First Century. New York: Routledge, 
2013, s. 212. 
15 Mahan, Mahan on Naval Warfare, s.94. 
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den till sjöss underlägsna parten.16 Guerre de course innebär att örlogsfartyg seglar i om-

råden där motståndarens sjöfart befinner sig, jagar dessa och hindrar dem från att leve-

rera sina varor. 

Corbett delar in havet, i avseendet handel, i tre områden. Terminaler, områden som han-

del antingen utgår ifrån eller har som mål, det vill säga handelshamnarna. Fokalpunkter 

där sjöfarten samlas som en följd av geografin t.ex. sund och uddar. Slutligen, sjövägarna 

där handelstrafiken passerar över världshaven och således är utspridd.17 Terminalerna 

är där en attack skulle göra mest verkan, all handel till och från motståndarens nation 

samlas här, men samtidigt de enklast att försvara till följd av deras närhet till militära 

hamnar.18 Fokalpunkter är de mest tätt trafikerade områdena och Mahan menar att de 

punkter som inte endast är destinationen för sjöfarten utan där handeln tvingas passera 

för att nå övriga hamnar är av störst strategisk betydelse.19 Som exempel kan här näm-

nas Suez- och Panamakanalerna, Suez är vägen till Asiens hamnar och Panama till Asien 

och Amerikas västkust. Motståndarens handel kommer att passera genom ett antal fo-

kalpunkter i närhet till dennes nation med avtagande koncentration i förhållande till 

ökat avstånd. Dessa områden är av begränsad storlek och kan försvaras av en sjöstyrka 

förutsatt att den försvarande sidan har överlägsenhet till sjöss.20 Om den attackerande 

sidan istället har överlägsenhet till sjöss är målet för denne istället blockad av motstån-

darens terminaler. 

Detta lämnar till en attackerande makt att bedriva operationer på sjövägarna, det öppna 

havet över vilket handelstrafiken passerar från och till terminalerna.  

Corbett skriver att på grund av den stora ytan är chansen att de egna fartygen stöter på 

motståndarens liten och handelstrafiken kan enkelt beskyddas genom konvoj och eskort 

då de endast riskerar att stöta på mindre fientliga styrkor.21 Tanken är att då fartygen 

seglar i grupp sprids de ut över ett mindre geografiskt område än om vart fartyg seglade 

ensamt och därmed minskar risken för upptäckt. Effekterna av kontakt med motstånda-

ren mildras genom att konvojen försvaras av egna örlogsfartyg, då sidan som nyttjar gu-

                                                        
16 Till, Seapower A Guide for the Twenty-First Century, s. 213. 
17 Corbett, Some Principles of Maritime Strategy, s.261. 
18 Ibid. 
19 Mahan, Mahan on Naval Warfare, s.70. 
20 Corbett, Some Principles of Maritime Strategy, s.261. 
21 Ibid, s.265. 
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erre de course inte vet var fartygen befinner sig måste dennes fartyg täcka ett större om-

råde och har ej förmågan att kraftsamla mot konvojen.  I de fall större fientliga styrkor 

rör sig på sjövägarna hävdar Corbett att kontakt försvåras genom att man seglar på 

hemliga rutter, alltså att fienden ej känner till vilken väg som konvojen nyttjar. Guerre de 

course på sjövägarna är enligt Corbett och Mahan inte fruktbart då det inte kan påverka 

en tillräckligt stor del av motståndarens handel. 

Kritiken att moderna nationer är mer sårbara för guerre de course till följd av ökat bero-

ende av handel bemöter Corbett med följande argument: ökad volym av handel leder 

inte till ökad sårbarhet därför att det är den procentuella andelen av handeln som mot-

ståndaren kan påverka som är intressant och denna minskar snarare än ökar med väx-

ande handel.22 Detta förhållande är givetvis sant förutsatt att varorna sprids över ett an-

tal skrov som var och ett endast bär en liten andel av den totala mängden. Utvecklingen 

idag tycks leda till större fraktfartyg men samtidigt växer mängden varor som transport-

eras över haven. Argumentet tycks ur denna synvinkel fortfarande vara aktuellt. Dock 

kan påstås att moderna vapen är effektivare, har bättre sensorer, längre räckvidd och 

kan påverka fler fartyg än tidigare. 

Corbett hävdade att tre utvecklingar lett till att guerre de course minskat i effektivitet. 

Den första är förbudet att nyttja kaparbrev och privata aktörer. Den andra att örlogsfar-

tyg nu var beroende av drivmedel (kol under Corbetts tid) och därför har mindre akt-

ionsradie och tid till sjöss än under segelfartygens tid. Därtill har fartygen mindre perso-

nal ombord möjlig att avvara till att segla beslagtagna fartyg till egna hamnar. Mot argu-

mentet att handelsfartygen med besättning ombord istället kan sänkas menar Corbett 

att ingen makt skulle nedlåta sig till något så barbariskt.23 Den tredje utvecklingen som 

lett till att guerre de course inte är lika verkningsfullt som tidigare är introduktionen av 

radion, eller egentligen kommunikation mellan fartyg till sjöss. Detta menar han leder 

till att sjöfart utsatt för attack meddelar övrig trafik som då istället undviker de områden 

där fientliga örlogsfartyg härjar vilket tvingar örlogsfartygen att ständigt befinna sig i 

rörelse något som förkortar tiden i operationsområdet.24 Sammantaget gör dessa ut-

vecklingar guerre de course ineffektivt och därmed osannolikt i framtiden enligt Corbett. 

1900-talet gav honom dock inte rätt i sina förutsägelser. 

                                                        
22 Corbett, Some Principles of Maritime Strategy, s. 275. 
23 Ibid, s. 269. 
24 Ibid, s. 270. 
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Douglas C. Peifer pekar på Tysklands oinskränkta ubåtskrigföring under första världs-

kriget för att motbevisa Corbetts tes om det omöjliga i sänkandet av handelsfartyg.25Den 

oinskränkta ubåtskrigföringen upprepades därefter några år senare under andra världs-

kriget av både Tyskland och USA. Första världskriget bevisade även att guerre de course 

inte var beroende av kapare, de tyska ubåtarna sänkte 12.5 miljoner ton allierad han-

delstrafik.26 

Mot argumentet att modern kommunikation skulle vara till sjöfartens fördel kan det ar-

gumenteras för det omvända förhållandet. Den militära förmågan att övervaka havsytan 

överstiger vida den civila sjöfartens med nyttjandet av luftfartyg och överlägsna senso-

rer, i stormakternas fall också satelliter. I kombination med örlogsfartygens högre has-

tighet och den långa räckvidden hos moderna vapen kan militära enheter samarbeta för 

målets bekämpande och behovet av att befinna sig i samma område över tiden finns 

inte. Att nyttja vapen som attackflyg, robotar och torpeder är förenat med en relativt hög 

kostnad jämfört med gamla tiders metoder och effekterna av sänkt sjöfart för nationen i 

fråga är svår att förutse. Om guerre de course påverkar den egna ekonomin mer än mot-

ståndarens är det inte ett giltigt tillvägagångssätt i konflikten. 

Samma förhållanden som här gynnar offensiven kan förvisso sägas vara gällande också 

för defensiven, lägg till detta att den försvarande sidan sannolikt befinner sig närmare 

krigsskådeplatsen med hänsyn till baser så tycks förhållandet underlätta ett defensivt 

agerande.  

Fördelarna med konvoj påverkas också av teknologiska utvecklingar. Risken att konvo-

jen upptäcks har ökat i och med de större områden som kan övervakas med hjälp av mo-

derna sensorer. Koncentrationen av fartyg utgör då ett mål vilket den anfallande sidan, 

genom kommunikation, kan kraftsamla mot. Därmed är det inte säkert att konvojen end-

ast möter sporadiska och begränsade anfall. Corbett skriver att motståndarens kraft-

samling mot konvojer är det främsta argumentet mot dessa men menar att risken till 

upptäckt samt att motståndaren hinner kraftsamla är ringa.27 Det verkar idag som att 

riskerna med konvoj överstiger fördelarna, åtminstone mot högteknologiska motstån-

dare med tillgång till avancerad övervakning och modern krigsmateriel. 

 

                                                        
25 Peifer, “Maritime Commerce Warfare, The Coercive Response of the Weak?”, s. 106. 
26 Ibid. 
27 Corbett, Some Principles of Maritime Strategy, s.266. 
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Handelsblockad och Guerre de Course är de två traditionella sätten att utnyttja sjömakt, 

under krig, för att påverka en motståndares ekonomi. Särskilt Guerre de Course innebär 

ett aggressivt nyttjande av örlogsfartyg mot handelstrafik men också effektiviteten hos 

en handelsblockad vilar hos örlogsfartygens förmåga att sänka sjöfart. Förmågan att på-

verka en nations handel försvinner dock inte när fred sluts och våldsanvändning begrän-

sas. Till exempel kan en nation ensam eller med stöd från FN borda, visitera och hindra 

fartyg med förbjudet gods från att ta sig till sin destination. Detta utnyttjas under ekono-

miska sanktioner. 
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3.2. Ekonomiska sanktioner 

Fram till första världskriget nyttjades ekonomiska påtryckningar främst under krigsför-

hållanden i form av handelskrig för att påverka motståndarens ekonomi och således bi-

dra till seger.28 Under första världskriget och tiden därefter utarbetades metoder för att 

med ekonomiska påtryckningar få andra nationer att förändra sin politik utan att nyttja 

direkt våldsanvändning. Detta ger ett politiskt verktyg någonstans mellan diplomatiska 

åtgärder och militär intervention möjligt att använda i fredstid. De nya metoderna är 

dock inte begränsade till fredstid utan kan brukas i kombination med militära operat-

ioner, vilket de effektivt gjordes i första och andra världskriget.29 I de flesta fall innebär 

ekonomiska sanktioner att en nation eller en grupp av nationer begränsar sin handel 

med en nation i syfte att detta skall utgöra en kännbar ekonomisk förlust vilket leder till 

förändrad politik. Hufbauer et al. skriver att det finns tre sätt att genomföra detta; ex-

portkontroll, importkontroll samt finanshindrande åtgärder.30  

Export- och importkontroll faller inom det övergripande området handelssanktioner då 

de begränsar flödet av varor. 

Exportkontroll är operationer syftande till att begränsa handel från den egna och/eller 

andra nationer till den utsatta. Här kan den utsatta nationen förnekas varor vitala för 

dennes krigsmakt eller mer generella varor syftande att påverka samhället i stort. Ex-

portkontroll är den form av handelssanktion som varit mest frekvent utnyttjad.31 

Importkontroll innebär att handel från den utsatta nationen till övriga begränsas, m.a.o. 

köps färre varor från den utsatta nationen. Syftet är att frånta nationen dess källor till 

inkomst. Problemet är att det oftast inte är svårt för den utsatta nationen att finna alter-

nativa marknader hos nationer som inte står bakom de ekonomiska sanktionerna.32 

Finanshindrande åtgärder är sådana som begränsar den utsatta nationens förmåga att 

idka handel utan att direkt påverka flödet av varor. Det innefattar metoder som begrän-

sandet av statens medborgares förmåga att resa internationellt och frysandet av en 

                                                        
28Hufbauer et al. Economic Sanctions Reconsidered: History and Current Policy, s.5. 
29 Kern. Alexander. Economic Sanctions: Law and Public Policy. New York: Palgrave Mac-
millan, 2009, s.14.  
30 Hufbauer et al. Economic Sanctions Reconsidered: History and Current Policy, s. 36. 
31 Ibid. 
32 Ibid. 
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stats, eller dess medborgares, tillgångar i andra nationer. Det kan också vara minskat bi-

stånd från en nation till en annan. Finanshindrande sanktioner förekommer i 86 av 116 

fall i Hufbauer et al. undersökning och är således den mest frekvent utnyttjade typen av 

ekonomiska sanktioner.33 

Hufbauer et al. beskrivningar av dessa tre typer av sanktioner är sett utifrån den nation 

som utfärdar sanktionerna därför innebär deras definition av exportkontroll att inte ex-

portera varor till den utsatta nationen. På samma sätt innebär importkontroll att gods ej 

importeras från den utsatta nationen. 

Utvecklingen har gått från generella sanktioner som gäller en mängd varor till ”smarta” 

sanktioner som riktar sig mot specifika varor nödvändiga för en nations härskande elit 

eller krigsmakt.34 Detta på grund av en önskan att bespara befolkningen det lidande 

sanktioner kan innebära. Resonemanget är att det är beslutsfattarna som skall påverkas 

att förändra nationens inriktning så det är dessa som skall utsättas för svårigheter. 

Hufbauer et al. beskriver vidare fem olika mål som ekonomiska sanktioner haft i de un-

dersökta fallen: begränsade policyförändringar, destabilisera en regim, störa militär 

verksamhet, större policyförändringar samt begränsa militär förmåga.35 

Begränsade policy förändringar är då en stat påverkas att göra mindre eftergifter som 

till exempel förbättra mänskliga rättigheter litet eller att inte köpa ett visst vapensystem 

etc. 36 Destabilisera en regim syftar till att skapa förutsättningar för att förändra en nat-

ions ledarskap främst genom att skapa en opinion mot regimen inom nationen. Huf-

bauer et al. skriver att väldigt sällan är enbart sanktioner tillräckligt för att störta en re-

gim utan sanktionerna måste kombineras med någon form av militär- eller specialstyrka 

operation. 37 Med störa militär verksamhet menar Hufbauer et al. att få en nation att av-

bryta aggressioner mot en annan nation.38 Större policyförändringar beskrivs som för-

ändringar kostsamma för en stat som ej platsar in i beskrivningen av de övriga målen. 

                                                        
33 Hufbauer et al. Economic Sanctions Reconsidered: History and Current Policy, s. 37. 
34 Cortright. David, Lopez. A, George. Smart Sanctions: Targeting Economic Statecraft. 
Lanham : Rowman & Littlefield Publishers, Inc, 2002, s. 16-17. 
35 Hufbauer et al. Economic Sanctions Reconsidered: History and Current Policy, s. 49. 
36 Ibid, s. 50. 
37 Ibid, s. 51-52. 
38 Ibid, s. 53. 
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Sanktioner med begränsandet av militär förmåga som mål är sådana som långsiktigt 

ekonomiskt försvagar en motståndare till den grad att dennes krigsmakt påverkas nega-

tivt.39 Hufbauer et al. skriver att denna form av sanktioner ofta är kombinerade med mi-

litär insats likt under de båda världskrigen då sanktioner nyttjades för att försvaga Tysk-

lands krigsmakt samtidigt som operationer för att besegra denna genomfördes. Till Huf-

bauer et al. beskrivning bör läggas till smarta sanktioner som, exempelvis, vapenem-

bargo eller oljeembargo då dessa direkt påverkar en krigsmakts förmåga utan att ”gå 

omvägen” via att först nedbringa en motståndares ekonomi.  

Ekonomiska sanktioners effektivitet är omdiskuterad och det råder delade meningar om 

deras förmåga till att påverka makthavare. Hufbauer et al. menar att deras studie visar 

på att 34 % av fallen är att betrakta som framgångar.40 Robert Pape påstår däremot att, 

efter ha undersökt Hufbauer et al. studie, endast 5 av de 115 fallen är att betrakta som 

framgångar och att ekonomiska sanktioner inte är en effektiv metod att påverka nation-

ers politik.41 Han menar också att det är viktigt att särskilja mellan ekonomiska sankt-

ioner och ekonomisk krigföring som han beskriver som ekonomiska påtryckningar för 

att minska en nations militära förmåga. Detta på grund av att ekonomiska sanktioner 

syftar till försämra en motståndares ekonomi till den grad att det är mindre ekonomiskt 

kostsamt att gå med på de ställda kraven medan ekonomisk krigföring minskar en nat-

ions försvarsförmåga vilket skulle leda till militär förlust vid en eventuell konflikt och 

det är detta som får nationen att förändra sin politik.42 Pape skriver att 18 av de 40 fall 

Hufbauer et al. beskriver som positiva resultat till följd av ekonomiska sanktioner sna-

rare är resultatet av hot om militär insats.43 

Pape hävdar att ekonomiska sanktioner inte fungerar av främst en anledning: moderna 

stater är inte sårbara.44 Sanktioner mot Saddam Hussein’s Irak ledde till en minskning 

av 48 % av BNP under 5 år utan att regimen gav med sig.45 Makthavarna kan i sådana 

fall ”flytta” påverkan av sanktioner till delar av befolkningen som blir mer utsatta medan 

eliten förblir mer eller mindre opåverkade. Han använder också andra världskriget som 

                                                        
39 Hufbauer et al. Economic Sanctions Reconsidered: History and Current Policy, s. 54. 
40 Ibid, s. 93. 
41 Pape, “Why Economic Sanctions Do Not Work”, s. 93. 
42 Ibid, s. 96-97. 
43 Ibid, s. 99. 
44 Ibid, s. 106. 
45 Ibid. 
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exempel på att det inte är möjligt att genom ekonomiska sanktioner få en befolkning att 

resa sig och avsätta regimen. Tyska och Japanska städer brandbombades utan att ge 

vika, det är inte rimligt att tro att sanktioner är mer effektivt, menar han.46 Moderna sta-

ter har också förmåga att internt omfördela sina resurser och kompensera för brister 

vilket påvisas av Stor Britanniens förmåga att motstå försök att svälta ut dem under Na-

poleons blockad samt under de båda världskrigen trots att Stor Britannien ständigt blev 

mer beroende av import av matvaror.47 Pape skriver att ekonomiska sanktioner en-

samma sällan uppnår sina mål men att de i kombination med militär insats förstärker 

effekten av denna.48 

 

Då majoriteten av världens handel går på köl krävs en marin närvaro för att kontrollera 

att sanktionerna efterlevs. Upprätthållandet av sanktioner kan beskrivas som upprätt-

hållandet av en begränsad handelsblockad. Skillnaden består främst i att flödet av varor 

inte nödvändigtvis stryps helt, våld tillgrips mer sparsamt och det råder, vid sanktioner, 

ej ett tillstånd av krig. Sjömakt nyttjas också med olika syften i krig och under ekono-

miska sanktioner. Pape beskriver ekonomisk krigföring som strypandet av resurser för 

att direkt påverka en annan nations krigsmakt och på så vis bidra till militär seger. Detta 

kan sägas vara det traditionella målet med handelskrig som nyttjats som en del i en 

övergripande strategi för att militärt besegra motståndaren. Ekonomiska sanktioner har 

ej nödvändigtvis en militär seger som syfte utan kan ha mer begränsade mål. I flera situ-

ationer är det ej nödvändigt, ibland direkt överflödigt, för en nation att militärt besegra 

en motståndare när det som efterfrågas endast är mindre förändringar i motståndarens 

beteende. I dessa fall är ett rimligare sätta att nyttja sjömakt att tillfoga motståndaren 

ekonomiska förluster till dess att denne tillmötesgår de krav som ställs för att återgå till 

normala handelsförhållanden. 

 

  

  

                                                        
46 Pape, “Why Economic Sanctions Do Not Work”, s. 107. 
47 Ibid. 
48 Ibid, s. 110. 
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4. Operationalisering 

Sjömaktsteorin beskriver nyttjandet av marina enheter för att under krig och konflikt 

begränsa motståndarens möjlighet att nyttja havet för transport av gods. Sedan andra 

världskrigets slut har dock konflikterna där de traditionella metoderna, handelsblockad 

och guerre de course, nyttjats varit få. Istället har sjömakt kommit att nyttjas på ett mer 

begränsat vis för att påverka en nations politik genom upprätthållandet av ekonomiska 

sanktioner. Detta har kommit att bli en allt större del av världens flottors uppgifter i och 

med en växande tilltro till ekonomiska påtryckningar som maktmedel. 

Hufbauer, Schott och Eliotts undersökning utgår från att det finns tre övergripande ty-

per av ekonomiska sanktioner som kan användas för att utöva påtryckningar. Det är 

möjligt att bruka sjömakt i samtliga av dessa typer och genom att undersöka i vilka eko-

nomiska sanktioner marina enheter nyttjas kan en utsago om hur sjömakt utövas idag 

göras. Resultatet kan nyttjas för att dra slutsatser om hur marina enheter kan påverka 

handel i begränsade konflikter och i fredstid vilket kan utgöra ett intressant tillskott till 

den klassiska sjömaktsteorin som främst behandlar tillstånd av krig. 

För att kunna besvara frågan om i vilka typer av ekonomiska sanktioner som sjömakt 

nyttjas i används Hufbauer et al. beskrivning där de delar in ekonomiska sanktioner i ex-

portkontroll, importkontroll och finanshindrande sanktioner.49 Dock bedöms det i 

denna uppsats rimligare att utgå ifrån vad sanktionerna begränsar hos den utsatta par-

ten, till skillnad från Hufbauer et al. beskrivning som utgår ifrån den som utfärdar sankt-

ionen. Uppsatsen avser också undersöka sjömakts utnyttjande därför betraktas endast 

de delar av sanktionerna som är av maritim art. Vilket leder till följande definitioner: 

Importkontroll 

Den utsatta nationens import kontrolleras av en sanktionerande makt, inga eller endast 

de varor denna makt godkänner tillåts passera in i området. Importkontroll kan ta sig 

uttryck av ett totalt stopp av flödet av varor in i området eller endast specifika varor likt 

vid ett vapen- eller oljeembargo. 

Exportkontroll 

Den utsatta nationens export kontrolleras av en sanktionerande makt, inga eller endast 

de varor denna makt godkänner tillåts passera ut från området till den internationella 

                                                        
49 Hufbauer et al. Economic Sanctions Reconsidered: History and Current Policy, S. 36. 
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marknaden. Likt importkontroll kan exportkontroll vara ett totalt förbud eller endast 

gälla specifika varor. 

Finanshindrande 

En finanshindrande sanktion kan ta sig uttryck som samtliga, enstaka eller kombinat-

ioner av följande åtgärder. Den utsatta nationen tillåts ej nyttja havet för att transpor-

tera sina medborgare, med andra ord ta sjövägen till andra områden. Tillträde till det ut-

satta området förhindras. Den utsatta nationens tillåts ej nyttja de maritima naturresur-

ser denne annars skulle ha tillgång till likt fisk, oljefyndigheter, naturgas m.fl. 

 

Resultatet presenteras i en tabell där vilken typ av sanktion fallet i fråga representerar 

enligt följande: 

 

MALL: Typ av sanktion 

Sanktioner mot Exportkontroll Importkontroll Finanshindrande 

Land 1 X   

Land 2  X  

Land 3   X 

 

I exemplet ovan ser vi att sanktionen mot Land 1 var av karaktären exportkontroll, den 

mot Land 2 importkontroll och den mot Land 3 finanshindrande. 

  



Andreas Elmberg 2015-05-26  
220e Kursen 

Sida 24 av 49 
 

Varor som sanktionerna påverkar 

Smarta sanktioner har kommit att bli mer frekvent utnyttjade och uppsatsen ämnar un-

dersöka om detta också gäller sanktioner där sjömakt utnyttjats. Syftet med detta är att 

avgöra huruvida sjömakt skall betraktas som ett ”trubbigt” maktmedel eller som ett pre-

cisionsinstrument. För att avgöra detta undersöks vilka varor som stoppats under im-

port- och exportkontrollerna i fallen.  

Den traditionella ekonomiska sanktionen som innebär ett nästintill totalt stopp av flödet 

av varor utgör den ”trubbiga” komponenten i undersökningen och omfattar de övriga 

kategorierna. Denna benämns generell. 

Smarta sanktioner 

En smart sanktion är motpolen till en generell sanktion och riktar sig mot ett fåtal speci-

fika varor för att påverka en nation på ett begränsat vis. Samtliga kategorier förutom 

den generella är smarta sanktioner. 

Olja och vapen har identifierats vara varor av särskild strategisk betydelse och dessa ut-

gör var en kategori.50 

Övriga sanktioner som endast begränsar ett fåtal varor som ej faller inom vapen- eller 

oljekategorierna hamnar i kategorin Annat. 

 
MALL: Import 

Sanktioner mot Generell Vapen Olja Annat 

Land 1 X    

Land 2  X X  

 

MALL: Export 

Sanktioner mot Generell Vapen Olja Annat 

Land 1 X    

Land 2    X 

 

  

                                                        
50 Cortright et Lopez, Smart Sanctions: Targeting Economic Statecraft, s. 13-14. 
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Sanktionernas mål 

Målet med sanktionerna kommer också att klassificeras enligt Hufbauer et al. 5 mål.51 

Hufbauer et al. skriver att en sanktion kan ha flera mål och att deras klassificering utgått 

ifrån den som bedömts svårast att uppnå, på samma sätt hanterar denna uppsats pro-

blemet.52  

Målen överlappar varandra till viss del, exempelvis eftersöks oftast ett regimskifte för 

att uppnå förändringar i nationens politik.53 Dock är målet att destabilisera en regim ett 

mer omfattande mål än de flesta former av policyförändringar. Likväl är det viktigt att 

poängtera att målen ej bör ses som exkluderande varandra och endast är mycket enkla 

kategorier för att beskriva komplicerade politiska agendor. Skillnaden mellan begrän-

sade- och större policyförändringar är ej helt lätt att avgöra och en bedömning görs här 

utifrån en kvalitativ granskning av materialet. Då syftet med att undersöka sanktioner-

nas mål är att se i vilka typer av konflikter sjömakt nyttjas bedöms de vara tillräckligt 

skilda åt för att avgöra vilken typ av konflikt det rör sig om. 

Målet med sanktionerna är i denna uppsats det uttalade syftet med dessa och spekulat-

ioner om underliggande syften som att förändra opinion i det egna landet beaktas ej. 

Målen definieras enligt följande: 

Begränsade policyförändringar 

Förändra den utsatta nationens politik på vis som ej bedöms medföra kraftigt negativa 

konsekvenser för regimen att genomföra. Till exempel förändra lagar för att förbättra 

mänskliga rättigheter, lämna ut terrormisstänkta individer för rättegång eller upphöra 

med utvecklandet av kärnkraft. 

Destabilisera regim 

Det slutgiltiga målet är ett regimskifte med förändrad politik som följd. 

Störa militär verksamhet 

Att få den utsatta nationen att upphöra med militära företag som invasion av främ-

mande territorium, ockupation eller räder. 

                                                        
51 Hufbauer et al. Economic Sanctions Reconsidered: History and Current Policy, s. 38. 
52 Ibid. 
53 Ibid. 
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Större policyförändringar 

Förändra den utsatta nationens politik på vis som bedöms medföra kraftigt negativa 

konsekvenser för regimen som exempelvis att ge upp delar av den egna nationens terri-

torium eller tvinga en auktoritär regim till omfattande demokratisering.  

Begränsa militär förmåga 

Att försvaga den utsatta nationens krigsmakt. Till exempel genom att begränsa dess till-

gång till vapensystem, drivmedel eller ammunition. 

 

MALL: Mål med sanktion 

  

Sanktioner mot Begr. policy-

förändring 

Destabilisera 

regim 

Störa militär 

verksamhet 

Större policy-

förändring 

Begränsa mili-

tär förmåga 

Land 1 X     

Land 2   X   
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5. Empiri 

5.1. Gaza 

Sedan Israels grundande 1948 har landet haft ett problematiskt förhållande med sina 

grannar. 2007 tog terrorstämplade Hamas kontrollen över Gaza-remsan från Fatah.54 

Som ett svar på övertagandet av det mycket Israelfientliga Hamas utförde Israel en rad 

allomfattande sanktioner mot området och stängde gränserna till lands. Inledningsvis 

omfattade sanktionerna en mängd varor inklusive matvaror.55 De inledande sanktion-

erna lättades 2010 men omfattar ändå vissa civila varor.56 Israel hindrar vapen och har 

tidigare hindrat byggmaterial då detta kunnat användas till att bygga bunkrar varifrån 

Hamas hade kunnat genomföra attacker mot Israel.57 Israel hindrar också icke-jord-

bruksvaror från att lämna Gaza och har kraftigt försvårat för palestinier att lämna eller 

resa till Gaza. Israel har också förbjudit palestinska fiskare från att bege sig längre än 

6nm från kusten för att förhindra smuggling. 58 Israeliska flottan upprätthåller blocka-

den och en uppmärksammad händelse är då 9 personer dog när Israeliska flottan hind-

rade 6 fartyg på väg till Gaza med humanitär hjälp den 31e maj 2010.59 

Israels flotta hindrar varor från att både ta sig in och ut ur Gaza-området och är således 

en sanktion med både import- och exportkontroll. 

De varor Israel förbjudit omfattar allt från vapen och byggmaterial till matvaror och 

elektronik därför klassificeras Israels importsanktioner vara av den generella typen. De 

                                                        
54 Black, Ian. Urquart, Conal. Tran, Mark. Hamas takes control of Gaza. The Guardian. 
2007-06-15. http://www.theguardian.com/world/2007/jun/15/israel4 (Hämtad 2015-
05-04) 
55 Franks, Tim. Details of Gaza blockade revealed in court case. BBC News. 2010-05-03. 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/8654337.stm (Hämtad 2015-05-04) 
56 Frenkel, Sheera. Israeli document: Gaza blockade isn’t about security. McClatchy News-
papers. 2010-06-09. 
http://www.mcclatchydc.com/2010/06/09/95621/israeli-document-gaza-block-
ade.html (Hämtad 2015-05-04) 
57 Ibid. 
58 Gisha. The Gaza Cheat Sheet, Real Data on the Gaza Closure. 2015-03-30. 
http://www.gisha.org/UserFiles/File/publications/Info_Gaza_Eng.pdf (Hämtad 2015-
05-04) 
59 Itzhar, C. Joseph. Palmer, Geoffrey. Sanberk, Ö. Süleyman. Uribe, Alvaro. Report of the 
Secretary-General’s Panel of Inquiry on the 31 May 2010 Flotilla Incident. September 
2011. S. 3. 
http://www.un.org/News/dh/infocus/middle_east/Gaza_Flotilla_Panel_Report.pdf 
(Hämtad 2015-05-04) 

http://www.theguardian.com/world/2007/jun/15/israel4
http://news.bbc.co.uk/2/hi/8654337.stm
http://www.mcclatchydc.com/2010/06/09/95621/israeli-document-gaza-blockade.html
http://www.mcclatchydc.com/2010/06/09/95621/israeli-document-gaza-blockade.html
http://www.gisha.org/UserFiles/File/publications/Info_Gaza_Eng.pdf
http://www.un.org/News/dh/infocus/middle_east/Gaza_Flotilla_Panel_Report.pdf
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varor Gaza-området tillåts importera är av humanitär art likt vissa matvaror och medici-

ner. Området tillåts endast exportera jordbruksvaror vilket leder till att även export-

sanktionen bedöms vara av den generella typen. 

Befolkningens möjligheter att lämna eller ta sig in i området begränsas också vilket le-

der till att sanktionerna även faller under finanshindrande sanktioner där en metod är 

att begränsa resmöjligheter. Israeliska flottan blockerar tillträde till området via sjövä-

gen och tillåter ej heller områdets invånare att lämna detta. 

Syftet med blockaden är att hindra vapen, pengar och terrorister från att ta sig in och ut 

ur Gaza och bedöms således ha som mål att begränsa Hamas militära förmåga.60 Då 

sanktionerna omfattar en mängd andra varor kan det argumenteras för att de syftar till 

att påverka befolkningen i Gaza-området att vända sig mot Hamas och alltså ha som mål 

att destabilisera regimen. Denna undersökning utgår dock från Israels officiella syfte. 

  

                                                        
60 Israeliska kommissionen. The Public Commission to Examine the Maritime Incident of 
31 May 2010. 2011. s. 53 
http://www.turkel-committee.gov.il/files/wordocs//8707200211english.pdf (Hämtad 
2015-05-05) 

http://www.turkel-committee.gov.il/files/wordocs/8707200211english.pdf
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5.2. Haiti 

1991 genomfördes en kupp i Haiti ledd av Raoul Cédras som avsatte den demokratiskt 

tillsatta regeringen och utropade Cédras till nationens ledare. FN fördömde snart regi-

men och inledde samtal om att återinsätta den avsatta regeringen.61 Förhandlingarna 

fallerade och FN utlyste ett olje- och vapenembargo mot Haiti till dess att den legitima 

regeringen återinsatts.62 Sanktionerna vidgades i oktober 1993 till att gälla all import 

och export från och till Haiti förutom varor av humanitär art.63 USA skickade i oktober 

1993 en styrka på 6 jagare för att upprätthålla blockaden.64 Sanktionerna avslutades i 

oktober 1994 då Cédras och dennes regering störtades av en USA-ledd multinationell 

styrka och demokratiskt styre återinfördes.65 

Både sanktioner riktade mot export och import nyttjades mot Cédras regim. 

Inledningsvis tilläts Haiti importera andra varor än vapen och olja men sanktionerna ut-

ökades snart till att gälla samtliga varor utom de av humanitär karaktär vilket leder till 

att detta klassificeras som en generell import sanktion. 

Ett generellt exportförbud infördes mot Haiti vilket innebar att praktiskt taget inga va-

ror tilläts lämna landet. 

 Målet med sanktionerna var att återinsätta den demokratiskt valda regeringen och av-

sätta Cédras regim. Därför klassificeras detta som ett försök att destabilisera den sit-

tande regimen. 

  

                                                        
61 United Nations. Haiti Background. http://www.un.org/en/peacekeeping/mis-
sions/past/unmihbackgr1.html (Hämtad 2015-05-05) 
62 United Nations Security Council Resolution 841. 
63 United Nations Security Council Resolution 875. 
64 Cockburn, Patrick. US warships sent to blockade Haiti: UN observers flee island as 
Clinton raises the stakes. The Independent. 1993-10-16. 
http://www.independent.co.uk/news/world/us-warships-sent-to-blockade-haiti-un-
observers-flee-island-as-clinton-raises-the-stakes-1510948.html (Hämtad 2015-05-05) 
65 United Nations. Haiti Background. 

http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unmihbackgr1.html
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unmihbackgr1.html
http://www.independent.co.uk/news/world/us-warships-sent-to-blockade-haiti-un-observers-flee-island-as-clinton-raises-the-stakes-1510948.html
http://www.independent.co.uk/news/world/us-warships-sent-to-blockade-haiti-un-observers-flee-island-as-clinton-raises-the-stakes-1510948.html
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5.3. Irak 

Iraks invasion av Kuwait 1990 ledde till FNs fördömande och införandet av en rad 

sanktioner. Medlemsländer uppmanades att inte importera från Irak och Kuwait samt 

att inte exportera annat än varor av humanitär natur till dessa.66 USA, Storbritannien 

och Frankrike frös den 2e augusti 1990 Iraks och Kuwaits tillgångar utomlands och Sov-

jet upphörde med vapenleveranser (majoriteten av världens nationer följde senare i 

dessas spår).67 1995 utfärdades resolution 986 vilket medgav Irak att exportera olja för 

att bekosta importen av mat, medicin och dylikt till den utsatta befolkningen.68 Detta be-

slut fattades för att försöka minimera det lidande som sanktionerna orsakat Iraks be-

folkning. Pape menar att sanktionerna mot Irak är de mest extrema sanktioner som rik-

tats mot en nation.69En multinationell sjöstyrka avsedd att upprätthålla embargot orga-

niserades för att hindra fartyg från att bryta embargot.70 Sanktionerna fortsatte även ef-

ter att Irak lämnat Kuwait och upphörde inte förrän 2003 i samband med störtandet av 

Saddam Husseins regim.71 

De sanktioner som de marina enheterna var delaktiga i var av typerna import- och ex-

portkontroll. 

All handel med Irak förbjöds och landet tilläts endast importera varor av humanitär ka-

raktär vilket klassificerar fallet som ett generellt importförbud. 

Irak tilläts exportera mindre mängder olja för att bekosta humanitära varor men denna 

export var dock starkt begränsad. Pengarna Irak erhöll var öronmärkta för befolkningen 

och exporten var långt ifrån de nivåer som rådde innan sanktionernas införande. Av 

dessa anledningar klassificeras exportsanktionerna vara av den generella typen. 

Inledningsvis var FNs uttalade mål med sanktionerna att få Irak att lämna Kuwait men 

efter att Irak gjort detta förändrades målet till att avveckla Iraks nukleära, kemiska och 

biologiska stridsmedel.72 Syftet med sanktionerna klassificeras, enligt Hufbauer et al. be-

skrivning, till att vara störa militär verksamhet inledningsvis för att sedan utvecklas till 

                                                        
66 United Nations Security Council Resolution 661. 
67 Hufbauer et al. Economic Sanctions Reconsidered: History and Current Policy, s. 283-
284. 
68 United Nations Security Council Resolution 986. 
69 Pape, “Why Economic Sanctions Do Not Work”, s. 106. 
70 United Nations Security Council Resolution 665. 
71 United Nations Security Council Resolution 1483. 
72 United Nations Security Council Resolution 687. 
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begränsandet av militär förmåga. Störa militär verksamhet bedöms här vara det svårare 

av de två målen, att få Irak att lämna Kuwait, och därför det som presenteras som det 

huvudsakliga. Det var förvisso detta mål som först uppnåddes men detta bör tillskrivas 

den militära aktion som besegrade Irak och tvingade dessa från Kuwait. 
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5.4. Jugoslavien 

Under 1990-talets början drabbades den kommuniststyrda republiken Jugoslavien av 

nationalistiska resningar vilket resulterade i att Slovenien, Kroatien, Bosnien-Hercego-

vina, Kosovo och slutligen Makedonien utropade sig självständiga. Förutom i Makedoni-

ens fall ledde detta till blodiga konflikter och flertalet brott mot mänskligheten be-

gicks.73 FN beslöt att deskalera konflikten genom att införa ett vapenembargo mot reg-

ionen och hade som slutgiltigt mål att få striderna att upphöra. Den 25e september 1991 

utfärdade FN resolution 713 som förband medlemsstater att ej exportera vapen eller va-

ror som kunde utnyttjas till militär verksamhet till Jugoslavien.74 Sanktionerna vidgades 

i resolution 757 där FN förbjöd importerandet av varor från Jugoslavien samt exporter-

andet av varor, förutom de av humanitär art, till Jugoslavien.75Med stöd av resolution 

787, som medgav bordandet och avvisandet av fartyg på väg till eller från Jugoslavien, 

organiserades en NATO- och en EU-ledd styrka som senare slogs samman till operation 

Sharp Guard.76 Operationen avslutades 1996 och då hade sjöstyrkan undersökt ca 7500 

fartyg och hindrat 6 fartyg som försökt bryta blockaden.77 

Vapenembargot FN utfärdade, och som sjöstyrkan upprätthöll, var en sanktion av typen 

importkontroll och utvidgades därefter till att även gälla export. 

Inledningsvis gällde importförbudet endast vapen och militärmateriel men utvidgades 

till att gälla samtliga varor förutom de av humanitär karaktär. Importsanktionerna klas-

sificeras vara av den generella typen. 

Samtlig export från Jugoslavien förbjöds därav var sanktionerna av generell typ. 

Syftet med sanktionerna, enligt FN, att få inblandade sidor att upphöra med striderna 

faller under ”störa militär verksamhet” enligt Hufbauer et al. definition samtidigt som 

målet att deskalera konflikten genom ett vapenembargo kan beskrivas som att begränsa 

militär förmåga. Att få ett slut på striderna bedöms dock vara FNs primära mål. 

                                                        
73 The International Criminal tribunal for the former Yugoslavia. The Conflicts. 
http://www.icty.org/sid/322 (Hämtad 2015-05-05) 
74 United Nations Security Council Resolution 713. 
75 United Nations Security Council Resolution 757. 
76 United Nations Security Council Resolution 787. 
Bellamy, Christopher. Naval blockade lifts in Adriatic. The Independent. 1996-06-20. 
http://www.independent.co.uk/news/world/naval-blockade-lifts-in-adriatic-
1337903.html (Hämtad 2015-05-05) 
77 Ibid.  

http://www.icty.org/sid/322
http://www.independent.co.uk/news/world/naval-blockade-lifts-in-adriatic-1337903.html
http://www.independent.co.uk/news/world/naval-blockade-lifts-in-adriatic-1337903.html
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5.5. Libyen 

2011 utbröt ett inbördeskrig i Libyen som en fortsättning på vad som kommit att kallas 

”den arabiska våren” då protester för demokrati och ökade rättigheter i Mellanöstern 

och Nordafrika ledde till strider och störtandet av auktoritära regimer. FN utfärdade den 

17e mars en resolution som uppmanade världens länder att frysa Libyens utländska till-

gångar, begränsa regimanhängares möjligheter till att resa internationellt och upprätta 

ett vapenembargo för att förhindra vapen och legoknektar från att ta sig till landet.78 

Detta för att minska Gadaffis möjligheter att bruka våld mot den egna populationen. 

Nato organiserade de internationella styrkorna i operation Unified Protector som sedan 

avslutades den 31e oktober 2011 då rebellerna besegrat de regimtrogna styrkorna.79 

För att se till att vapenembargot efterlevdes organiserade NATO en sjöstyrka inom ra-

men för operation Unified Protector bestående av, initialt, 18 fartyg.80 Viceamiral Ri-

naldo Veri, chefen för den maritima delen av Unified Protector, meddelade att styrkan 

från ankomst till maj 2011 bordat 26 fartyg och avvisat 5 som bedömts frakta förbjudet 

gods.81 

Det embargo NATOs sjöstyrka upprätthöll klassificeras som en sanktion av typen im-

portkontroll.  

Vapen och gods som kunnat nyttjas av Gadaffis styrkor hindrades från att nå dessa och 

import sanktionerna klassificeras som ett vapenembargo. 

Embargot gällde även legoknektar men hindrandet av dessa från att resa in eller ut från 

Libyen är inte att betrakta som de begränsningar i resmöjligheter som kan nyttjas som 

en sanktion i typen finanshindrande sanktioner då dessa är menade att begränsa statens 

medborgare från att bedriva affärer internationellt. Legoknektar kan i detta fall närmare 

                                                        
78 United Nations Security Council Resolution 1973. 
79 NATO, “We answered the call” – the end of Operation Unified Protector. 2011-11-07. 
http://www.nato.int/cps/en/natohq/news_80435.htm (Hämtad 2015-05-04) 
80 NATO, Unified Protector Arms Embargo Factsheet. 2011. 
http://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf_2011_03/unified-protector-arms-embargo-factsheet.pdf 
(Hämtad 2015-05-01) 
81 NATO, Press briefing on Libya. 2011-05-03. 
http://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_72998.htm?selectedLocale=en (Hämtad 
2015-05-04) 

http://www.nato.int/cps/en/natohq/news_80435.htm
http://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf_2011_03/unified-protector-arms-embargo-factsheet.pdf
http://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_72998.htm?selectedLocale=en
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liknas vid ett vapen då deras syfte är att direkt delta i stridigheterna, därför faller även 

detta hindrande av inresor under sanktionstypen importkontroll.  

Sanktionernas mål var att begränsa av regimstyrkornas militära förmåga för att ge re-

bellerna möjlighet att störta regimen. 
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5.6. Rhodesia/Zimbabwe 

Rhodesia var från slutet av 1800-talet en brittisk koloni bestående av dagens Zimbabwe 

och Zambia. Under 1960-talet gavs stora delar av Rhodesia självständighet dock tilläts ej 

Sydrhodesia (Zimbabwe) att bilda en egen stat förrän eftergifter gjorts av den vita mino-

riteten som kontrollerade nationen för att öka den svarta delen av befolkningens infly-

tande och rättigheter.82 Den vita regeringen motsatte sig Storbritanniens påtryckningar 

och utropade sig istället självständiga 1965. Som ett svar på detta förklarade Storbritan-

nien ett oljeembargo mot Rhodesia till dess att regeringen påbörjat arbete mot majori-

tetsstyre.83  Avtal med länderna kring Rhodesia slöts som förband dessa att inte leverera 

olja via land och en sjöstyrka skickades för att hindra tankfartyg från att nå Beira i 

Moçambique varifrån de kunnat transportera oljan till Rhodesia. Den initiala styrkan be-

stod av ett hangarfartyg, två fregatter och ett stödfartyg men styrkan utökades och 

minskades under de år sanktionerna var i kraft.84Royal Navys uppdrag slutade först 

1975 då Moçambique förklarades självständigt från Portugal och lovade Storbritannien 

att de ej skulle leverera olja till Rhodesia. Sjöoperationen hade under dessa år stoppat 

47 tankfartyg varav 42 tillåtits fortsätta sin färd.85 

Denna sanktion klassificeras vara av typen importkontroll då den avsåg hindra flödet av 

olja till Rhodesia. 

Importkontrollen var en sanktion av typen oljeembargo. 

Vad Storbritannien ville uppnå med sanktionerna var ökade rättigheter för den svarta 

befolkningen i Rhodesia vilket klassificeras som en begränsad policyförändring. 

  

                                                        
82 Mobley, Richard. ”The Beira patrol: Britain’s broken blockade against Rhodesia” Naval 
War College Review, winter 2002, Vol.55, No 1. S. 64. 
83 Ibid, s. 65. 
84 Ibid, s. 68-69. 
85 Ibid, s. 79-80. 
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6. Resultat 

6.1 Vilka typer av sanktioner användes? 

Den mest frekvent utnyttjade formen av ekonomiska sanktioner i ovan beskrivna fall är 

importkontroll som nyttjats i samtliga 6 fall. Detta stämmer även med Hufbauer et al. på-

stående att importkontroll (i deras undersökning benämnt exportkontroll) är den van-

ligast förekommande typen av handelssanktioner.86  

Exportkontroll är det näst mest utnyttjade sättet att använda marina enheter vid en eko-

nomisk sanktion och nyttjades i 4 av de 6 fallen. Exportkontroll nyttjas i fallen alltid i 

kombination med importkontroll.  

Finanshindrande åtgärder förekommer endast i 1 av de 6 fallen vilket inte är represen-

tativt för ekonomiska sanktioner i allmänhet.87  

 

Typ av sanktion 

Sanktioner mot Exportkontroll Importkontroll Finanshindrande 

Gaza 2007- X X X 

Haiti 1993-1994 X X  

Irak 1990-2003 X X  

Jugoslavien 1992-

1996 

X X  

Libyen 2011  X  

Rhodesia/Zim-

babwe 1965-1975 

 X  

Vilken/vilka typer av sanktioner nyttjades mot nationen? 

  

                                                        
86 Hufbauer et al. Economic Sanctions Reconsidered: History and Current Policy, s. 36. 
87 Ibid, s. 37. 
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6.2 Smarta eller generella sanktioner? 

6.2.1 Importkontroll 

I 4 fall av 6 utnyttjades generella importsanktioner som begränsar införsel av en mängd 

olika varor och är den mest omfattande typen av importsanktion. 

I fallen Libyen och Rhodesia hejdades endast vapen respektive olja och i dessa fall ut-

nyttjades smarta sanktioner från sanktionernas start till slut. 

I 2 av fallen (Haiti och Jugoslavien) utfärdades först vapen- och oljeembargon som se-

nare utvidgades till totala importstopp. Detta är att betrakta som en form av graderad 

verkan, mindre sanktioner nyttjas inledningsvis men utökas snart då det blir uppenbart 

att de inte är tillräckliga. Hufbauer et al. skriver att detta är vanligt men att sanktioner 

bör införas omfattande från start för att få störst effekt och att gradvis stegrande av 

sanktioner endast ger tid för staten att mildra sanktionernas effekt.88  

 

Import 

Sanktioner mot Generell Vapen Olja Annat 

Gaza 2007- X    

Haiti 1993-1994 X    

Irak 1990-2003 X    

Jugoslavien 1992-

1996 

X    

Libyen 2011  X   

Rhodesia/Zim-

babwe 1965-1975 

  X  

Vilka varor förbjöds den utsatta nationen importera? 

 

  

                                                        
88 Hufbauer et al. Economic Sanctions Reconsidered: History and Current Policy, s. 100. 
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6.2.2 Exportkontroll 

I 4 av 6 fall hindrades den utsatta nationen från att exportera varor och i samtliga av 

dessa fall rådde generella exportsanktioner. 

 

Export 

Vilka varor förbjöds den utsatta nationen exportera? 

 

6.3 Sanktionernas mål 

Ett fall vardera föll inom kategorierna ”begränsade policyförändringar” och ”destabili-

sera regim”. 

Att störa militär verksamhet och att begränsa militär förmåga var målen i två fall var-

dera.  

Mål med sanktion 

Vad ville den/de som utfärdade sanktionerna uppnå? 

 

Sanktioner mot Generell Vapen Olja Annat 

Gaza 2007- X    

Haiti 1993-1994 X    

Irak 1990-2003 X    

Jugoslavien 1992-

1996 

X    

Libyen 2011     

Rhodesia/Zim-

babwe 1965-1975 

    

Sanktioner mot Begr. policy-

förändring 

Destabilisera 

regim 

Störa militär 

verksamhet 

Större policy-

förändring 

Begränsa mili-

tär förmåga 

Gaza 2007-     X 

Haiti 1993-1994  X    

Irak 1990-2003   X   

Jugoslavien 1992-

1996 

  X   

Libyen 2011     X 

Rhodesia/Zim-

babwe 1965-1975 

X     
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7. Analys 

7.1  I vilka typer av sanktioner nyttjas sjömakt? 

Resultatet visar att sjömakt nyttjas i samtliga 3 kategorier av ekonomiska sanktioner 

som Hufbauer et al. identifierat. Sjömakt nyttjas främst vid generella importkontrolle-

rande sanktioner vilket kan liknas vid den klassiska handelsblockaden med syfte att 

”svälta ut” motståndaren på resurser. Detta är det mest effektiva sätt att nyttja sjömakt 

för att påverka en nations ekonomi och har nyttjats frekvent under historien. Termina-

lerna är, som Corbett beskrivit, både handelns slutpunkt och början. Genom att hindra 

inåtgående trafik till terminalen stoppas flödet av resurser till nationen. Att basera en 

sjöstyrka vid ändterminalen är fortfarande den metod som används framför andra. 

Sanktionerande makter kan förbjuda sina egna medborgare från att genomföra handel 

med en nation men det finns alltid dem som ser vinning i att bryta mot förbud om detta 

ej upprätthålls med kraft precis som en nation utsatt för handelsblockad i krig försöker 

bryta denna. I inget av fallen utfärdades sanktioner som rörde ett fåtal varor som ej var 

av vapen- eller oljekaraktär. För att en importsanktion skall vara effektiv krävs det att 

varan som förbjuds är av stor strategisk konsekvens, det kan inte vara något som staten 

klarar sig utan med små efterverkningar. I denna undersöknings fall har endast vapen 

och olja bedömts vara av sådan strategisk vikt men detta utesluter inte att det i andra 

fall kan finnas andra varor av sådan betydelse. 

Generella exportkontroller är den näst främst förekommande ekonomiska sanktion där 

sjömakt utnyttjas. Denna typ av sanktion påverkar terminalens egenskap av startpunkt 

för handel. Exportkontroll nyttjades tillsammans med importkontroll i samtliga fall då 

det nyttjades. Ett exportembargo ger den sanktionerande sidan mycket liten kontroll 

över hur den utsatta nationen nyttjar sina resurser. En auktoritär stat kan, till exempel, 

enkelt omfördela sina resurser från civil verksamhet till sin krigsmakt med ökad utsatt-

het för befolkningen och mycket litet påverkan på militär verksamhet som resultat. 

Detta gör att sanktioner av endast exportkontrollerande typ ger liten påverkan på den 

utsatta nationen.  Exportkontroll kan dock förstärka effekten av importsanktioner till en 

liten kostnad. Om ett importembargo redan upprätthålls är det endast en mindre an-

strängning att även hejda utgående trafik. Vad de marina enheterna vid denna typ av 

sanktion hindrar är varor som lämnar den utsatta nationen men de faktiska varorna är i 

realiteten irrelevanta och syftet är att förhindra den transaktion som sker när varorna 
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nått sin destination. Teoretiskt sett skulle detta kunna lösas genom att ingen köper va-

rorna men i praktiken finns individer och organisationer med divergerande mål som ser 

till egen vinning och därav nödvändigheten att med någon form av tvång upprätthålla 

sanktionen. 

Finanshindrande åtgärder är den typ av sanktion sjömakt minst frekvent nyttjas vid. 

Detta är sannolikt en följd av att den maritima definitionen av finanshindrande sankt-

ioner är mer begränsad än det allmänna begreppet. De uppgifter marina enheter kan 

lösa inom finanshindrande åtgärder är endast en mycket liten del av vad denna typ av 

sanktioner normalt nyttjas till och trots att finanshindrande åtgärder är den vanligaste 

formen av ekonomiska sanktioner är den, då man ser till dess maritima roll, minst ut-

nyttjad. Att hindra personer från att genomföra internationella resor är en liten del av 

det marina enheter nyttjas till på grund av att havet förlorat sin betydelse i detta avse-

ende. Det är både bekvämare och billigare att resa med flygplan än med fartyg till sin 

destination. Denna minskade relevans av havet som ett medium för transport av perso-

ner innebär således att denna typ av ekonomiska sanktioner har liten chans att påverka 

makthavare. Att hindra resor till sjöss blir dock genast intressant då möjligheterna att 

nyttja luftmediet är begränsat och havet blir den mest fördelaktiga vägen. Befolkningen i 

Gaza ser kanske havet som en mer gynnsam färdväg än att försöka trotsa Israels luft-

blockad, det är trots allt enklare att undgå upptäckt till sjöss än i luften. Om tillgången på 

luftfarkoster är begränsad kan ett billigt alternativ vara fartyg som är betydligt enklare 

att konstruera än flygmaskiner vilket kan leda till att människor väljer att färdas över 

havet. I liknande fall kan begränsandet av resor över havet vara en viktig del i en sankt-

ion.  

Den andra uppgiften marina enheter kan lösa inom finanshindrande sanktioner är att 

förhindra nyttjandet av naturresurser. Att denna typ av sanktioner inte är mer utnyttjad 

kan vara för att nationerna i de undersökta fallen endast till liten del utnyttjar havet i 

detta ändamål och därför ej är känsliga för denna typ av sanktion. Det kan också vara för 

att något sådant skulle vara att förneka nationen egendomar denna har laglig kontroll 

över vilket är en synnerligen aggressiv åtgärd. Denna förklaring finner stöd i Hufbauer 

et al. beskrivning av frysandet av en nations tillgångar som en av de kraftigaste sankt-

ionerna då den berör nationens egendom.89 

                                                        
89 Hufbauer et al. Economic Sanctions Reconsidered: History and Current Policy, s. 67. 
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7.2 Nyttjas marina enheter vid smarta eller generella sanktioner? 

I 4 av 6 fall nyttjades inledningsvis smarta sanktioner men i 2 av dessa utvidgades det 

till generella sanktioner. Sjömakt nyttjas för att upprätthålla båda sorters sanktioner och 

är således ett flexibelt verktyg för makthavare. 

Smarta sanktioner har ökat i popularitet då det resoneras att dessa innebär mindre li-

dande för den civila befolkningen trots att generella sanktioner är kraftfullare. Smarta 

sanktioner används där det misstänks att den utsatta nationen endast kommer att kräva 

mindre påtryckningar för att förändra sin politik och generella sanktioner där mer dras-

tiska metoder bedöms vara nödvändiga. Vilken av dessa sorters sanktioner som är mest 

resurskrävande för den som upprätthåller sanktionerna är dock svårt att säga, smarta 

sanktioner kräver någon form av kontroll av de varor som tillåts passera in eller ut ur 

området för att tillse att förbjudna varor ej passerar. Ett generellt förbud kan teoretiskt 

sett upprätthållas genom att samtliga fartyg avvisas. I praktiken måste humanitär hjälp 

tillåtas passera vilket nödgar sjömakten att kontrollera dessa fartyg vilket innebär en 

ökad arbetsbelastning.  

Historiskt sett är det generella importförbud som har nyttjats och sjömakts nyttjande 

vid sanktioner visar att detta fortfarande är sant. Vid begränsade konflikter kan smarta 

sanktioner nyttjas men allteftersom konflikten eskalerar tillgrips hårdare medel vilket 

kan sluta i en total handelsblockad vid ett krigstillstånd. 
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7.3   Vilka mål har sanktioner där marina enheter deltar? 

Sjömakt nyttjas vid sanktioner med samtliga mål, förutom ”större policyförändringar”, 

beskrivna av Hufbauer et al. Det finns tre möjliga orsaker till att fall inom denna kategori 

av mål saknas. Den första är att sjömakt ej nyttjas vid sanktioner med större policyför-

ändringar som mål, den andra är att då studien behandlar endast ett fåtal fall blir resul-

tatet i detta fall missvisande och den tredje att sanktioner med större policyförändringar 

som mål ej nyttjats frekvent under 1900-talets slut. I Hufbauer et al. studie klassificera-

des 20 av 120 sanktioner ha större policyförändringar som mål.90 Hufbauer et al. studie 

behandlar sanktioner med start från 1900-talets början och 13 av dessa sanktioner ge-

nomfördes före 1970.91  

Om sjömakt kan nyttjas vid sanktioner med ”störa militär verksamhet” och ”begränsa 

militär förmåga” vilket onekligen kan vara mycket kostsamma eftergifter för en nation 

bör det rimligt kunna antas att vissa sanktioner med ”större policyförändringar” som 

mål kan företas.  

Två fall hade som mål att begränsa militär förmåga vilket beskrivs vara målet med han-

delskrig i klassisk sjömaktsteori. Genom att försämra motståndarens ekonomi till dess 

att dennes krigsmakt påverkas negativt möjliggörs en militär seger. Sanktioner med 

detta mål har inte nödvändigtvis en militär seger som slutgiltigt syfte men en försvagad 

krigsmakt gör också en nation mer mottaglig för hot vilket underlättar förändringar av 

politik med mindre kostnad för den sanktionerande nationen. 

Ekonomiska sanktioner införs ofta mot nationer utanför det direkta närområdet och ka-

raktäriseras av lång tid till sjöss där god beredskap måste upprätthållas över tiden. Den 

styrka som behövs för att effektivt upprätthålla sanktioner kräver god uthållighet, för-

måga att noggrant övervaka stora områden, förmåga att borda och kontrollera en stor 

mängd fartyg och detta skall vara genomförbart varhelst den utsatta nationen är belä-

gen. Denna form av sjömakt ställer andra krav på en nations flotta än till exempel för-

svar av en kustremsa och kan mer jämföras med den expeditionära förmåga som Sverige 

på senare år utvecklat som kanske främst exemplifieras av US Navys förmåga att proji-

                                                        
90 Hufbauer et al. Economic Sanctions Reconsidered: History and Current Policy, s. 93. 
91 Ibid, s. 62. 
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cera makt globalt. Detta kan vara av värde för professionen att beakta när liknande op-

erationer planeras och för att ge makthavare råd om hur de egna sjöstridskrafterna kan 

nyttjas. 

7.4   Hur nyttjas sjömakt vid ekonomiska sanktioner? 

En aspekt av sjömakt kan sägas vara förmågan att nyttja havet för transport samt att för-

neka sin motståndare att nyttja havet för detta ändamål. Detta förnekande att nyttja ha-

vet är det maktmedel med vilket sjömakt, i fallen handelsblockad, Guerre de Course och 

ekonomiska sanktioner, påverkar skeenden till lands. Handelskrig har varit viktiga delar 

i krig för att begränsa motståndarens resurser, men som Corbett skrev måste motstån-

darens ekonomiska förluster vara så förintande att det är mindre kostsamt att söka fred 

på den andra partens villkor än att fortsätta kriget för att denna typ av krigföring ska av-

göra kriget.92 I krig har således handelskrig endast varit en del av en övergripande stra-

tegi syftande till militär seger där den ekonomiska förstörelsen bidragit till målet genom 

att begränsa militärmaktens förmåga. Ekonomiska sanktioner utgår från idéen om att 

smärre förändringar av en nations politik är mindre kostsamma för denna än de ekono-

miska förluster som kan orsakas genom minskad handel. Corbett må ha rätt i att han-

delskrig endast i extrema fall kan leda till kapitulation men ekonomiska förluster kan 

vara tillräcklig motivation för en nation att göra mindre förändringar i sin politik. Sjö-

makt nyttjas vid ekonomiska sanktioner för att begränsa främst tillförsel av varor och på 

så vis orsaka tillräckliga ekonomiska förluster för att den utsatta nationen skall gå med 

på de eftergifter som krävs för att återgå till normala handelsförhållanden. Således är 

det främst målen som skiljer ekonomiska sanktioner från den klassiska förståelsen av 

handelskrig. Metoden som brukas för att uppnå sanktionens syfte skiljer sig inte nämn-

värt från det sätt en handelsblockad tillämpas. Syftet kan också vara att begränsa militär 

förmåga genom ett vapenembargo och i detta fall uppfyller sanktionerna sitt mål utan 

att kräva eftergifter från motståndaren, detta liknar mer målet med de former av han-

delskrig som beskrivs av Mahan och Corbett och gränsen mellan ekonomiska sanktioner 

och handelskrig blir en aning dimmig. Kanske bör det i dessa fall läggas vikt vid varför 

krigsmaktens förmåga begränsas, är det för att möjliggöra militär seger eller för att öka 

mottagligheten för hot om våld?  

                                                        
92 Corbett, Some Principles of Maritime Strategy, s. 274. 
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8. Avslutning 

8.1  Slutsatser 

Ekonomiska sanktioner är ett sätt att projicera makt vilket, för att nyttjas effektivt, krä-

ver en styrka med förmåga att befinna sig till sjöss under längre tidsperioder och där ha 

möjlighet att övervaka stora områden och kunna borda och kontrollera en stor mängd 

fartyg. Styrkan måste också ha förmågan och befogenhet att avvisa fartyg med förbjuden 

last. Detta leder till att upprätthållandet av sanktioner främst är intressant för sjömakter 

med globala ambitioner och koalitioner med delade resurser och gemensamma mål. 

Sjömakt är en viktig komponent för att upprätthålla sanktioner mot en kuststat och kan 

nyttjas på ett flertal vis och för ett flertal syften. Det finns idag inget alternativ till sjö-

makt för att över tiden och med god beredskap upprätthålla den kontroll som krävs för 

att sanktioner skall vara effektiva vilket leder till att detta troligen kommer att vara en 

stor del av flottornas verksamhet hos de nationer eller koalitioner som nyttjar sankt-

ioner så länge som sanktioner behåller sin popularitet. Nödvändigheten av att upprätt-

hålla en sanktion blir uppenbar när man beaktar den enorma fraktkapacitet moderna 

fartyg tillhandahåller och endast ett fartyg som tillåts trotsa sanktionerna kan ge det 

mottagande landet resurser som varar i månader vilket allvarligt kan riskera sanktion-

ernas framgång. 

Sjömaktsteorin beskriver alla de verktyg som krävs för att i fredstid påverka sin mot-

ståndare med ekonomiska medel men är för fokuserad på storskaliga konflikter. Histo-

rien och nutiden är full av småskaliga konflikter där den ena parten velat uppnå smärre 

fördelar eller få den andre att upphöra med någon verksamhet ej förenlig med egna in-

tressen där begränsat maktutövande ger resultat. Nyttjandet av sjömakt och ekono-

miska påtryckningar i fredstid och begränsade konflikter bör vidare utvecklas för att be-

skriva hur detta påverkar omvärlden. 

8.2   Sammanfattning 

Uppsatsens avsikt är att vidare utforska sjömakts roll i fredstid genom att undersöka 

hur marina enheter används vid ekonomiska sanktioner. Frågan som uppsatsen avser 

besvara är hur sjömakt nyttjas inom ekonomiska sanktioner. För att göra detta ställs frå-

gorna; ”I vilka typer av ekonomiska sanktioner nyttjas sjömakt?”, ”Nyttjas marina en-

heter vid smarta eller generella sanktioner?” samt ”Vilka mål har sanktioner där marina 
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enheter deltar?”. Uppsatsen undersöker de sanktioner som riktats mot Gaza, Haiti, Irak, 

Jugoslavien, Libyen och Rhodesia/Zimbabwe med hjälp av ett analytiskt verktyg utveck-

lat ur Hufbauer, Schott och Eliotts undersökning av ekonomiska sanktioners fram-

gångar.93 Resultatet visar att sjömakt främst nyttjas för att hindra den utsatta nationen 

från att importera varor, detta gäller oftare samtliga varor av icke-humanitär art än spe-

cifika varor. Målen med sanktionerna varierar men rör främst begränsandet av den ut-

satta nationens krigsmakt och att få denne att upphöra med militära interventioner. De 

slutsatser som dras är att ekonomiska sanktioner kräver en flotta med möjlighet att pro-

jicera makt globalt, att sjömakt är en viktig del för att säkerställa ekonomiska sanktion-

ers effektivitet samt att sjömaktsteorin i detta avseende är för fokuserad på storskaliga 

konflikter och bör utvecklas till att beskriva nyttjandet av sjömakt för att uppnå begrän-

sade politiska mål med hjälp av ekonomiska påtryckningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
93 Hufbauer, C. Gary. Schott, J. Jeffrey. Eliott, A. Kimberly. Economic Sanctions Reconsid-
ered: History and Current Policy. Washington: Institute for International Economics, 
1990 
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