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ABSTRACT: 

In the World today the sea is a vital part of global commerce. Historically the merchant fleet has been a 

national asset which meant it was the navy’s responsibility to protect them. Today however, most 

commercial shipping is registered under a flag of convenience. The sea, as a trade route, is vital to many 

countries for economic reasons and the threat to it is a huge issue. Escalating piracy incidents in recent 

years off the coast of Somalia has resulted in many nations sending their navy’s to protect merchant 

shipping but how prepared are they? 

 

The navy should strive for Command at sea or modern sea control. There is however, a discussion on its 

application during peacetime and this paper aims to support one side or the other by looking at cases of 

piracy around Somalia. To do this, cases will be looked upon with the concept defence of shipping which 

exploits sea control. If a navy uses methods that are explained in defence of shipping they also have sea 

control. 

 

The analysis shows that navy’s outside of Somalia have used methods that are found in the concept 

defence of shipping. Therefore, it is possible that sea control can be used in peacetime. 
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1 Inledning 

1.1 Problemformulering 
Under en lång tid har havet fungerat som en huvudsaklig handelsväg, där vikten att skydda den 

egna handelsflottan varit en uppgift för statens örlogsfartyg. Dagens läge ser dock lite 

annorlunda ut. Handelsflottorna tillhör inte staten på samma sätt som tidigare utan ägs av olika 

företag som kan vara registrerade var som helst i världen. Ett exempel är att länderna Panama, 

Liberia och Marshallöarna står för en tredjedel av världens handelsflotta utan att själva bedriva 

en omfattande handel.1 Anledningen är att dessa stater har låga avgifter och skatter.2 Detta 

påverkar dock inte hur viktig handeln är för den globala ekonomin då de flesta stater är 

intresserade av att den fungerar så bra som möjligt. Denna globalisering av handeln innebär 

dock att den blir känsligare för störningar och dagens flottor ställs alltmer inför uppgifter som 

de inte var designade för, exempelvis piratjakt.3 Hur väl är då dagens sjöstridskrafter teoretiskt 

förberedda för denna uppgift? 

Command of the sea eller herravälde till sjöss var något som båda de klassiska teoretikerna 

Alfred Theyer Mahan och Sir Julian Corbett såg som något att sträva efter. Begreppet innebär 

att försöka skapa sig absolut kontroll över havet. Absolut kontroll är något som i princip är 

omöjligt så länge det finns andra aktörer på sjön.4 Då herravälde till sjöss syftar till en form av 

absolut kontroll kan begreppet sea control eller sjökontroll begränsas till kontroll i ett specifikt 

område under en viss tid.5 Sjökontroll är ett begrepp som också utnyttjas av moderna teoretiker 

som Geoffrey Till.6  

I de böcker och artiklar som behandlar ämnet krigföring till sjöss går det att utröna vissa 

oklarheter huruvida det går att applicera dessa teorier under fredstid vilket leder in på 

motivationen för denna studie. Det behövs ett teoretiskt ramverk för framtida marina 

fredsoperationer och det bör vara kartlagt om teorierna är lämpliga för en insats i fredstid.  

För att kunna svara på frågan om sjökontroll går att använda i fredstid kommer piratjakten 

utanför Somalia att undersökas. Ett stort antal länder bidrar med örlogsfartyg för att skydda 

handelstrafiken samt bedriva piratjakt. Dessa uppdrag arbetar med ett FN-mandat som grund 

                                                           
1 Luke, Ivan T. NAVAL OPERATIONS IN PEACTIME. Naval War College Review 66 no.2 (2013): 12-13. 

http://130.252.58.169/docview/1345597327?accountid=8325 (hämtad 2016-04-01). 
2 Luke. NAVAL OPERATIONS IN PEACTIME, 12. 
3 Ibid, 12 
4 Speller, Ian. Understanding Naval Warfare. Milton Park & New York: Routledge, 2014, 45-47. 
5 Rubel, Robert C. COMMAND OF THE SEA: An Old Concept Resurfaces in a New Form. Naval War College 

Review 65 no.4 (2012): 22. http://130.252.58.169/docview/1036960999?accountid=8325 (hämtad 2016-04-01). 
6 Till, Geoffrey. Sea Power: A guide for the twenty-first century. 3. uppl. Milton Park & New York: Routledge, 

2013. E-bok, 32. 

http://130.252.58.169/docview/1345597327?accountid=8325
http://130.252.58.169/docview/1036960999?accountid=8325
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och utförs alltså under fredstid där krigets lagar inte gäller. Den huvudsakliga motivatorn för 

valet av fall är alltså under vilket regelverk som operationerna arbetar. Att det är en modern 

händelse och att Sverige har varit delaktiga med fartyg gör det ytterligare intressant.  

Det finns dock svårigheter med att mäta sjökontroll vilket förklaras ytterligare i teorikapitlet. 

För att kunna analysera fallet behöver begreppet brytas ner till något mätbart. Det vill säga 

operationalisera det. Genom att istället titta på hur sjökontroll kan utnyttjas, blir det lättare att 

säga om den finns eller inte. Ian Speller beskriver ett antal olika sätt att utnyttja sjökontroll. En 

av dessa är skyddande av sjöfart. Inom denna typ av uppgift finns ett antal metoder som en 

flotta kan använda sig av för att lyckas med skyddet. Dessa är: Skydda , eskort, samarbete och 

guidning, konvoj, patrulleringszoner och att attackera källan. Fallet kommer att undersökas 

utifrån dessa metoder och på så sätt undersöka om örlogsfartygen haft sjökontroll.  

1.2 Tidigare forskning 
Forskningsläget kring begreppet sjökontroll skulle kunna ses som delat. På ena sidan finns de 

som menar att teorin aldrig var menat för fredstida operationer och på den andra sidan de som 

menar att vi måste se det i ett större perspektiv. Herravälde till sjöss är som tidigare nämnts 

nästan omöjligt att uppnå vilket lett till att begreppet sjökontroll utvecklats. Få artiklar 

behandlar ämnet sjökontroll men det finns desto fler som tittar på herravälde till sjöss. För att 

försöka skapa en bredare bild av diskussionen om sjökontroll är tillämpbart i fredstid eller inte 

kommer även artiklar om herravälde till sjöss att undersökas. 

Ian Speller har skrivit boken Understanding naval warfare där han menar att sjökontroll bör 

ses över hela konfliktskalan från fri sjöfart (freedom of navigation) till strid för att neka en 

motståndare sjökontroll. Inom detta spektrum innefattas även pirater. Speller menar att när 

kriminella utför dåd mot handelssjöfarten utmanar de den sjökontroll som en flotta har i området 

och begreppet bör därför också kunna användas i fredstid.7 Likaså argumenterar han för att det 

ej krävs ett slag för att uppnå sjökontroll, utan att det även uppnås genom att avskräcka en 

eventuell motståndare. Sjökontroll bygger därför på en förutfattad bild om vinnandet av slaget.8  

Robert C. Rubel som skrivit artikeln Command of the sea9 fokuserar på konceptet herravälde 

till sjöss och menar att begreppet är en strategisk term och en fråga om två flottors relativa 

styrka gentemot varandra, medan sjökontroll är ett militärt villkor för om fartyg kan attackeras 

                                                           
7  Speller. Understanding Naval Warfare, 96-97. 
8  Ibid, 97 
9  Rubel. COMMAND OF THE SEA. 
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eller skyddas. Denna styrkejämförelse är något som även existerar i fredstid. 10 Eftersom dagens 

värld är globaliserad och sammanflätad med exempelvis internet och handel anser Rubel att 

den också är påverkad av vem som kan göra vad. Den amerikanska flottans överlägsenhet 

påverkade till exempel utgången av kalla kriget men också vad som sker i världen idag. Rubel 

argumenterar sedan för att herravälde till sjöss i fredstid men även globalt kan ge ett utöka 

analytiskt redskap för att kunna bedöma risker men också för att kunna utveckla marina 

strategier och policys.11  

Ivan T. Luke argumenterar för att begreppet sjökontroll inte kan användas i fredstid. Luke 

skriver i sin artikel Naval operations in peacetime att sjökontroll har sitt ursprung ur Mahans 

teori om herravälde till sjöss vilket bygger på kontexten att det finns en stridande motståndare. 

Detta leder till att krigets lagar skall gälla, alltså inte i fredstid.12 Försök till att koppla principer 

om krigföring i fredstid kan dock ses i amerikanska strategier och doktriner.13 Luke belyser 

problematiken ur ett legitimitetsfokus där konsekvensen av att handla utifrån krigsprinciper i 

fredstid kan skapa internationella konflikter.14 Han exemplifierar detta med piraterna i 

Adenviken där det spelar roll om de ses som ett militärt eller polisiärt problem. Skulle de ses 

som ett militärt problem kan det skapa en internationell konflikt.15   

En annan författare som också argumenterar mot begreppet sjökontroll i fredstid är Milan Vego. 

Han har skrivit flertalet böcker varav en är Maritime Strategy and Sea Control.16 Vego menar 

att det är en vanlig föreställning att en flotta kan ha sjökontroll i fredstid, men att det är en 

missuppfattning och det istället handlar om naval influence.17 Han beskriver sjökontroll enligt 

följande: ”This ignores the fact that the true meaning of the term sea control encompasses both 

the ‘use of the sea for one´s military and non-military purposes’ and ‘denying the same to the 

enemy.’”18 Att en flotta kan röra sig fritt i fredstid är en självklarhet och har inget med 

sjökontroll att göra. I fredstid kan de militära enheterna flytta fram och skapa sig ett gynnsamt 

läge för att få sjökontroll när kriget väl bryter ut.19  

                                                           
10 Rubel. COMMAND OF THE SEA, 22-23. 
11 Ibid, 24 
12 Luke. NAVAL OPERATIONS IN PEACETIME, 15. 
13 Ibid, 16 
14 Ibid, 16-17 
15 Ibid, 16-17 
16 Vego, Milan. Maritime strategy and sea control: theory and practice. Milton Park & New York: Routledge, 

2016. 
17 Vego. Maritime strategy and sea control: theory and practice, 25. 
18 Ibid, 25 
19 Ibid, 25 
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När det gäller piratverksamheten fokuserar stor del av forskningen på varför den finns, hur de 

arbetar och under vilka lagar de skall handskas med. Det finns dock forskning kring 

taktikanpassningen som gjorts av koalitionen för att komma åt piraterna. Ett exempel är Karl 

Sörensons och J.J Widéns arbete Irregular Warfare and Tactical Changes: The Case of Somali 

Piracy.20 Arbetets fokus är taktikförändringen under operationens gång men de berör även kort 

teorin herravälde till sjöss. De belyser hur Corbett såg på begreppet som att endast vara 

applicerbart i krig, eftersom havet skulle vara fritt i fredstid.21  

Utifrån de artiklar och böcker som har granskats för att undersöka forskningsläget kan 

majoritetens uppfattning luta emot att Corbett och Mahans teorier om sjökriget inte kan kopplas 

till fredstid. Även om den andra sidan av diskussionen är mindre så är det relevant att försöka 

koppla det emot empiri för att förstärka den ena eller andra sidan. Inga försök till att belysa 

antipiratoperationer med begrepp som sjökontroll har hittats vilket ytterligare motiverar 

undersökningens betydelse. Den lucka arbetet försöker fylla är bristen på empiri kopplat mot 

om sjökontroll går att använda i fredstid eller inte. 

Eftersom arbetet går ut på att stödja den ena eller andra sidan av diskussionen om begreppet 

sjökontroll och dess applicerbarhet i fredstid, kan det vara svårt att ytterligare kritisera valda 

artiklar och teorier. Detta då artiklarna och hur de ser på sjökontroll automatiskt ställs emot 

varandra och på så sätt fungerar som kritik mot den andra sidan av diskussionen.  

1.3 Syfte och frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att bidra till forskning genom att försöka bringa mer klarhet i begreppet 

sjökontroll och om det går att använda i fredstid där krigets lagar inte gäller. Detta görs genom 

att inledningsvis ta fram kärnan av begreppet och försöka operationalisera det till mätbara 

analyspunkter. Sedan prövas dessa punkter för att se om de används i antipiratoperatonerna 

utanför Somalia. 

I teorikapitlet beskrivs kopplingen mellan analyspunkterna och teorin. Slutsatsen är att 

undersöka ett flertal operationer utifrån de metoder som används inom skyddandet av sjöfart. 

Antipiratverksamheten och skyddandet av handelstrafiken utanför Somalias kust anses vara en 

relevant händelse att titta på. De marina styrkor som befinner sig utanför Somalias kust agerar 

utifrån flertalet FN-mandat, där syftet med mandaten är att skydda handelstrafiken och  

                                                           
20 Sörenson, Karl & Widén. J.J. Irregular Warfare and Tactical 

Changes: The Case of Somali Piracy. Terrorism and Political Violence, 26:3 (2014): 399-418, DOI: 

10.1080/09546553.2012.725681. 
21 Sörenson & Widén. Irregular Warfare and Tactical Changes, 400. 
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framförallt fartygen i World Food Programme. Då det inte är en mellanstatlig konflikt gäller 

inte krigets lagar, varför operationerna anses ske i fredstid. 

För att kunna svara på ovanstående forskningsproblem ställs frågan: 

Går det att använda begreppet sjökontroll i fredstida operationer? 

Denna fråga skulle kunna uppfattas som en ja eller nej fråga vilket kan ses som en alltför 

enkel uppgift att lösa. Arbetet är dock teoriprövande och viss mån även begreppsutredande 

vilket innebär att en sådan fråga ändå kan behöva ställas.   

För att hjälpa till att svara på ovanstående frågeställning kommer även denna fråga att besvaras: 

Vilka metoder ur skyddande av sjöfart har använts under piratjakten utanför Somalia? 

Genom att bryta ner fenomenet sjökontroll till något som är mätbart för att sedan jämföra det 

med hur operationerna har utförts kan slutsatser dras kring om det funnits sjökontroll. På detta 

sett kan empirin bidra till forskningen och om sjökontroll kan användas i fredstid eller inte.  

1.4 Avgränsningar 
Den här uppsatsen vill undersöka om begreppet sjökontroll går att använda i fredstid eller inte, 

vilket görs genom att nyttja piratjakten utanför Somalia som empiri. Arbetet har därför ingen 

avsikt att svara på själva piratproblematiken kring Adenviken. Uppsatsen kommer heller inte 

undersöka skillnaderna på våldsutövningen i krig eller fred. De olika metoderna inom 

skyddande av sjöfart skulle kunna se annorlunda ut i krig eller fred. Denna jämförelse görs ej 

då det storleksmässigt skulle kunna vara en egen uppsats. Den empiri som har analyserats 

baseras på olika nationers insatser mot piraterna som agerar utanför Somalia. Insatserna sträcker 

sig från 2008 då de aktuella FN-resolutionerna skrevs till nutid.  

1.5 Centrala begrepp 
I uppsatsen finns det några begrepp som är ständigt återkommande. För att underlätta för 

läsaren vad som egentligen menas så definieras de enligt nedan.  

Sjökontroll 

Sjökontroll är ett strategiskt koncept där innebörden är att en styrka till sjöss skall kunna 

utföra sina uppgifter och neka motståndaren detsamma.22 Detta förklaras ytterligare i 

teorikapitlet.  

                                                           
22 Speller. Understanding Naval Warfare, 96. 
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Pirater 

Vad som menas med pirater i denna uppsats definieras genom havsrättskonventionen 

UNCLOS som är en FN-konvention. Förenklat definieras sjöröveri som när någon på 

internationellt vatten blir utsatt för våld, frihetsberövning eller plundring.23 En mer utförlig 

definition går att finna i artikel 101 i UNCLOS. 

Fredstid 

I denna uppsats är begreppet fred eller fredstid frekvent återkommande. Det som då menas är 

att krigets lagar inte gäller som i en mellanstatlig konflikt. Distinktionen görs alltså på vilka 

lagar som ligger till grund. Operationerna utanför Somalia agerar inte under krigets lagar och 

bedöms därför ske i fredstid.  

1.6 Disposition 
Uppsatsen är uppbyggd utav fem stycken kapitel. I det första kapitlet beskrivs problemet och 

det forskningsläge som ligger till grund för frågeställningen. Sedan formuleras frågorna för att 

slutligen avgränsa arbetet och förklara hur det är uppbyggt. 

I det andra kapitlet beskrivs den teori som sedan skall prövas mot det aktuella fallet. Den valda 

teorin bryts ner till hur den används för att kunna få fram metoder som går att använda till 

analysen. Beskrivningen av teorierna försöker vara så neutral som möjligt i förhållande till den 

initiala frågeställningen samtidigt som den allmänna förståelsen av teorierna behålls. 

I det tredje kapitlet beskrivs hur uppsatsen skall svara på frågeställningen. De olika metoderna 

beskrivs och valet för hur studien görs motiveras. Detta för att uppsatsen skall kunna vara 

replikerbar. Val av fall, validitet och material diskuteras och slutligen sammanfattas metoden. 

Det fjärde kapitlet är analysen av empirin. Initialt ges en kort bakgrund till det valda fallet och 

analysen tar sedan vid. Analysen är uppbyggd av de sex metoder som finns tillgängliga inom 

skyddande av sjöfart. Slutligen sammanfattas resultatet. 

I det sista kapitlet diskuteras resultatet med koppling till tidigare forskning. Därefter besvaras 

frågeställningen och tankar kring vidare forskning redovisas. Slutligen görs en kort reflektion 

kring arbetet och hur den kan bidra till yrkesprofessionen. 

  

                                                           
23 United Nations. United Nations Convention on the Law of the Sea. 

http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf (hämtad 2016-05-27) 

http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf
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2 Teori 
Nedan följer de teorier som denna studie ämnar analysera. Initialt beskrivs kortfattat vad 

begreppet herravälde till sjöss innebär och vad som påverkar det. Anledningen till att börja 

beskriva denna teori beror på att sjökontroll är sprunget ur herravälde till sjöss vilket innebär 

stora likheter mellan begreppen. Därefter förklaras sjökontroll och de metoder som bidrar till 

denna kontroll. Slutligen förklaras hur en flotta kan nyttja denna kontroll i ett uppdrag att 

skydda handelssjöfarten. Syftet med avsnittet blir därför att gå från det breda herraväldet till 

sjöss till mer mätbara aktioner. Detta för att skapa en grund i hur studien skall utföras. Detta 

kan illustreras enligt figur 1.  

Figuren kan också illustrera logiken i hur teorin skall användas. Det finns svårigheter i att mäta 

sjökontroll och därför kommer istället studien titta på hur sjökontroll kan utnyttjas. En styrka 

som har sjökontroll kan till exempel använda denna kontroll till att utföra en blockad. Uppsatsen 

vänder istället på argumentet och säger att en styrka som utför en blockad också har sjökontroll. 

Studien kommer alltså titta på ett sätt att nyttja sjökontroll och i detta fall skyddandet av sjöfart. 

Uppgifterna i figuren är egentligen inte beroende av varandra utan separata uppdrag en flotta 

kan utföra när de har sjökontroll.  

 

Figur 1. Teoretiskt ramverk 

Detta kapitel försöker ge en så allmän och neutral bild av begreppet sjökontroll som möjligt. 

Teorierna är framförallt tagna ur böckerna Seapower24 och Understanding Naval Warfare25. 

                                                           
24 Till. Sea Power: A guide for the twenty-first century. 
25 Speller. Understanding Naval Warfare. 
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Geoffrey Till som skrivit boken Seapower sammanställer och diskuterar teorier och verk från 

många olika författare som till exempel Mayhan och Corbett men även modernare teoretiker 

som Milan Vego. Boken uppfattas därför som den allmänna förståelsen av de olika teorierna 

som beskrivs nedan. Till uppfattas också neutral då han explicit inte skriver ut om sjökontroll 

fungerar i fredstid eller inte. Ian Speller som skrev den andra boken Understanding Naval 

warfare är en av dem som hävdar att begreppet sjökontroll kan användas i fredstid vilket bör 

flagga för att det som är skrivet inte är neutralt. Efter att ha läst båda böckerna är uppfattningen 

att, förutom diskussionen om fredstid eller ej, så är begreppens förståelse ändock ganska lika. 

Speller refererar också en hel del till Geoffrey Till vilket stödjer denna uppfattning.  

2.1 Herravälde till sjöss 
Begreppet herravälde till sjöss har en lång historia och härstammar från teoretiker som Alfred 

Theyer Mayhan och Sir Julian Corbett. Ordets innebörd syftar till att den egna flottan skall 

kunna använda havet som den vill och samtidigt förhindra motståndaren att göra detsamma.26 

De flesta tänkare är överens om att herravälde till sjöss är svårt att uppnå då det alltid finns 

något som kan störa den egna verksamheten.27 En viktig aspekt av begreppet är att det inte har 

ett eget mål. Det är endast något en flotta skall sträva efter för att kunna uppnå någonting 

annat.28 Geoffrey Till beskriver också hur herravälde till sjöss inte är absolut utan något som 

är relativt och påverkas av tid, plats, hur den används, strategiska konsekvenser och 

nödvändighet.29  Dessa fem variabler kan kortfattat förklaras enligt följande: 

 Tid: En flotta kan ha herravälde under olika tidslängder allt från ett slag till en hel 

operation.30 

 Plats: Herraväldet kan vara lokal eller generell över ett större område.31 

 Hur den används: Oavsett hur herraväldet utövas har en motståndare alltid val att göra 

vilket innebär att graden av fenomenet kan skilja sig åt. Det kan tillexempel skilja sig 

mellan ytan och under ytan. 32 

                                                           
26 Speller. Understanding Naval Warfare, 46-47. 
27 Ibid, 46-47 
28 Till. Sea Power: A guide for the twenty-first century, 144-145. 
29 Ibid, 146 
30 Ibid, 146 
31 Ibid, 146 
32 Ibid, 146 
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 Strategiska konsekvenser: En flottas strategiska påverkan med herravälde till sjöss kan 

motverkas genom att motståndaren är mycket starkare på andra arenor som luft och 

mark. 33 

 Nödvändighet: Även om en flotta har herravälde kan motståndaren agera utav 

nödvändighet för att få sin vilja igenom. 34 

Dessa variabler visar hur svårt det kan vara att definiera när en flotta har herravälde till sjöss 

och Till argumenterar därför också att uttrycket bör ersättas med något annat.35  

2.2 Sjökontroll 
Utifrån behovet av ett nytt begrepp föds kontroll till sjöss eller sjökontroll. Det har egentligen 

samma innebörd som herravälde till sjöss men med en begränsning i tid och plats.36 Utöver de 

variabler som finns ovan har också förändringar under kalla kriget påverkat 

begreppsutvecklingen. Tekniska framsteg och nya vapensystem som nyttjas på långa avstånd 

innebär en större risk för flottan att befinna sig i närheten av land.37 Även lagar och regler har 

påverkat fartygens rörelsefrihet i fredstid vilket inskränkt på herraväldet.38 För att tydliggöra de 

olika tillstånden av kontroll skapade den amerikanska amiralen Eccles nedanstående tabell.39 

 

Nr Titel Innebörd 

1 Absolut kontroll (Herravälde till sjöss) Total kontroll och motståndaren kan ej 
utföra uppgifter i området. 

2 Sjökontroll Kan generellt operera med stor frihet men 
motståndaren kan utföra operationer med 
hög risk. 

3 Kontroll under konflikt Båda sidor av konflikten kan utföra 
operationer men under stor risk.  Behöver 
skapa sjökontroll för att kunna operera. 

4 Motståndarens sjökontroll Som sjökontroll fast vice versa. 

5 Motståndarens absoluta kontroll 
(Herravälde till sjöss) 

Som absolut kontroll fast vice versa. 

Figur 2. Olika typer av sjökontroll40 

                                                           
33 Till. Sea Power: A guide for the twenty-first century, 146-147. 
34 Ibid, 147-148 
35 Ibid, 150 
36 Rubel. COMMAND OF THE SEA, 22. 
37 Till. Sea Power: A guide for the twenty-first century, 150. 
38 Ibid, 150 
39 Ibid, 150 
40 Ibid, 150 
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En antipiratoperation hamnar oftast på rad nummer 2. Flottan kan röra sig med stor frihet utan 

någon egentlig risk för att bli attackerad. Piraterna försöker självklart undvika örlogsfartygen 

på grund av den överlägsenhet de besitter. Skulle en attack ske i närheten av ett skyddande 

fartyg utförs den med stor risk för att bli stoppad.  

2.3 Metoder för att uppnå sjökontroll 
Hur sjökontroll uppnås är svårt att specificera men både Till och Speller nämner tre metoder 

för att uppnå detta. Dessa är avgörande slag, ”fleet in being” och blockad.41 42  

2.3.1 Avgörande slag 

En av förespråkarna för denna metod var Mahan. Målet var att möta fienden i ett stort avgörande 

slag för att kunna slå ut majoriteten av den fientliga flottan och på så sätt skapa sig sjökontroll.43 

Corbett menar dock att det är svårt att få till ett slag av denna karaktär. En motståndare som inte 

är lika stark kommer troligtvis inte segla ut och möta en större flotta med tanke på risken att bli 

utslagna. Chansen att de stannar kvar i ett område som de lättare kan försvara är överhängande. 

Istället för denna direkta metod menar Corbett att fienden bör tvingas till att strida på en för 

dem mindre fördelaktig plats. Genom att till exempel  hota en transportled som är av vikt för 

deras operation måste de välja att möta hotet eller förlora leden. På så sätt kan en större flotta 

tvinga ut den mindre till ett avgörande slag.44 

2.3.2 Fleet in being 

Fleet in being syftar till att begränsa en motståndares handlingsfrihet och på så sätt påverka 

operationen. En svagare flotta undviker gärna stora slag med tanke på den risk för förlust som 

föreligger. Genom att ha fartyg kvar utgör de en risk för den större motståndaren. Tanken är då 

att motståndaren blir begränsad i sin handlingsfrihet för att de måste ta hänsyn till den flotta 

som fortfarande finns men kanske väljer att inte segla ut och möta dem i ett avgörande slag.45 

Även om metoden inte direkt bidrar till egen sjökontroll begränsar den motståndarens. Till tar 

upp att det ändå finns fall där styrkor försöker skapa sig sjökontroll med denna metod, genom 

att undvika stora slag och sakta nöta ner den större styrkans flotta.46 

2.3.3 Blockad 

Metoden syftar till att skapa sig sjökontroll genom att låsa in en fiende i sin bas för att sedan ha 

sjökontroll bakom blockadlinjen. Blockaden avser fientliga enheter och inte en stats 

                                                           
41 Till. Sea Power: A guide for the twenty-first century, 157. 
42 Speller. Understanding Naval Warfare, 48-49. 
43 Ibid, 48 
44 Ibid, 48 
45 Ibid, 49 
46 Till. Sea Power: A guide for the twenty-first century, 173. 
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handelsvägar eller liknande.47 Denna metod kan ses som ett svar på en fiende som utövar fleet 

in being.48 Metoden innefattar också två varianter av blockad, nära och avlägsen. Den nära 

blockaden innebär att flottan befinner sig direkt utanför fiendens bas. Den stora fördelen är att 

fienden får svårare att ”smyga” ut och att den blockerande flottan har bättre underrättelse på 

motståndaren. Nackdelen är däremot den begränsade rörligheten på den egna styrkan samt att 

motståndaren lyckas binda upp våra enheter. Den avlägsna blockaden ökar däremot den egna 

flottans handlingsfrihet men ger också motståndaren fler möjligheter. Risken för att fienden 

lyckas ta sig ut ökar därför.49  

De metoder som har beskrivits visar på olika sätt för en flotta att skapa sig sjökontroll. Det är 

tydligt att dessa är framtagna för att fungera i krig och det kan därför vara svårt att koppla dem 

till ett fredstida scenario. Dock betyder det inte att en flotta inte har sjökontroll bara för att de 

inte behöver strida för den. Som tidigare nämnts är inte sjökontroll ett mål i sig utan ett medel 

för att nå ett annat mål. Det är därför viktigt att belysa vad en flotta kan nyttja sin sjökontroll 

till och på så sätt koppla ihop det med en operation. 

2.4 Skyddande av sjöfart 
När en styrka har skapat sig sjökontroll kan den utnyttja denna kontroll till olika saker. Speller 

lyfter fram några av de uppgifter som kan lösas. Dessa är förflyttning av militära enheter via 

havet, blockad, embargo, karantän, maritima jakt operationer och skyddande av sjöfart.50 Den 

sistnämnda är framförallt av intresse då denna studie riktar sig mot pirathotet och därmed 

skyddandet av handelssjöfarten. 

Båda författarna beskriver hur skyddandet av sjöfarten kan gå till, men Speller strukturerar upp 

dem enligt rubrikerna nedan. En skillnad är dock metoden samarbete och guidning. Den finns 

inte med i boken Seapower vilket kan skapa frågetecken var ifrån den kommer. Även om 

metoden ej finns med i Tills bok bör den vara relevant eftersom kommunikation mellan 

örlogsfartyg och handelsfartyg är ett måste för att kunna erbjuda exempelvis eskort. 

2.4.1 Skydda 

En metod för att skydda sjöfarten kan vara att attackera motståndaren på en avlägsen plats. 

Detta för att kunna förhindra dem att nå en punkt där de själva kan attackera eventuell 

handelstrafik. Motståndaren kan också hindras med hjälp av flygstridskrafter medan de rör sig 

                                                           
47 Till. Sea Power: A guide for the twenty-first century, 178. 
48 Speller. Understanding Naval Warfare, 49. 
49 Till. Sea Power: A guide for the twenty-first century, 179-181. 
50 Speller. Understanding Naval Warfare, 114. 
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till och från en farled.51 Metoden kan jämföras med blockad där fiendens styrkor låses in så att 

egna fartyg kan röra sig fritt.52 Till beskriver hur detta fungerade under andra världskriget när 

den Tyska flottan låstes in men ubåtarna tog sig ut. De eskorterande styrkorna hade haft det 

mycket svårare att lyckas om de förutom ubåtarna också hade mött ytstridsfartyg.53 

2.4.2 Eskort 

En eskort kan ske nära eller på avstånd, där den nära eskorten syftar till att skydda ett eller flera 

utvalda skepp medan eskort på avstånd syftar till att skydda en mängd fartyg i närheten utan att 

några specifika är utvalda. Eskortens ändamål är att skydda mot en direkt attack men också 

verka som avskräckande.54 En eskort innebär alltså att skydda ett antal fartyg med hjälp av 

tillexempel örlogsfartyg.  

2.4.3 Samarbete och guidning 

Naval cooperation and guidance for shipping (NCAGS) eller samarbete och guidning syftar till 

att skydda handelssjöfarten genom att skapa sig kontakt med handelstrafiken. Ändamålet är att 

kunna bidra med information, guida och tipsa handelssjöfarten om lämpliga leder som innebär 

lägst risk för dem. 55 

2.4.4 Konvoj 

En konvoj kan ses som en samling av fartyg som seglar tillsammans. En flotta får då lättare att 

erbjuda samtliga fartyg skydd. 56 Definitionen av konvoj är egentligen själva samlingen av 

fartyg. Konvojen kan sedan i sin tur bli eskorterad.57 En av de stora fördelarna med konvoj är 

att det blir svårare för fienden att upptäcka fartygen. Varje fartyg kan ses från ett visst avstånd 

och är de då utspridda så ökar chansen att någon blir upptäckt. Färdas de istället tillsammans 

blir upptäcktsavståndet endast som cirka ett fartyg. En annan fördel är också att chansen att 

hitta  fienden ökar, då de vill ge sig på de viktiga fartygen i konvojen.58 Självklart finns det 

också nackdelar med metoden. Har fienden en stor styrka kan de överrumpla och slå ut hela 

konvojen i ett slag.59 Det kan också bli problem vid hamnar när en stor konvoj anländer 

samtidigt, då fartygen vill lossa sin last så fort som möjligt för att hålla sina tider.60  

                                                           
51 Speller. Understanding Naval Warfare, 121. 
52 Till. Sea Power: A guide for the twenty-first century, 176. 
53 Ibid, 215-216 
54 Speller. Understanding Naval Warfare, 121. 
55 Ibid, 121-122 
56 Ibid, 122 
57 Till. Sea Power: A guide for the twenty-first century, 217. 
58 Ibid, 217-218 
59 Speller. Understanding Naval Warfare, 124. 
60 Till. Sea Power: A guide for the twenty-first century, 218. 
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2.4.5 Patrulleringszoner 

Denna metod innebär att patrullering upprättas i områden där motståndaren kan tänkas befinna 

sig och därigenom minskar hotet mot sjöfarten.61 Dessa patruller bör antingen fokusera på en 

led och därför patrullera själva leden eller sikta in sig på en  sammanstrålande punkt. Amiral 

Gretton kritiserade dock metoden och menar att leden i sig inte är viktig utan fartyg som 

passerar den och därför bör resurserna avdelas till eskortering.62 

2.4.6 Attackera källan 

Slå direkt mot motståndaren vid deras bas eller basen i sig.63 Denna metod har länge använts 

av flottor för att slå mot fiendens fartyg och Till anser att den är mer effektiv än att bedriva 

generella patruller.64 Han beskriver också logiken bakom detta genom att citera Fred T. Jane: 

”Those who advocate the small cruisers on patrol […] are really no more logical than he who 

would suggest that instead of destroying the nest, individual hornets should be slain on the 

wing.”65 

2.5 Sammanfattning av teorin 
Vid en första anblick syns det ganska tydligt hur dessa metoder är riktade mot en motståndare 

i framförallt krig. Speller och Till påpekar att samma förfarande sker både under krig och fred, 

varför dessa metoder kan användas som analyspunkter i det valda fallet och således även i 

studien.66 67 

Detta kapitel har försökt förklara den allmänna uppfattningen kring det teoretiska ramverket för 

denna studie. Initialt beskrivs herravälde till sjöss och hur det kopplas ihop med sjökontroll. I 

grunden handlar båda begreppen om att kunna ha handlingsfrihet med de egna styrkorna och 

neka motståndaren detsamma.68 Därefter beskrivs metoder för att uppnå denna kontroll utifrån 

de klassiska teorierna. Dessa metoder är avgörande slag, blockad och fleet in being.69 I 

böckerna som Geoffrey Till och Ian Speller har skrivit framgår det sedan vad sjökontroll  kan 

användas till. Skyddande av sjöfart identifieras som en lämplig uppgift för flottor som sysslar 

med piratjakt och skyddande av handelstrafiken. De olika uppgifter en flotta kan utföra för att 

skydda andra fartyg karakteriseras  som skydda, eskort, samarbete och guidning, konvoj, 

                                                           
61 Speller. Understanding Naval Warfare, 122. 
62 Till. Sea Power: A guide for the twenty-first century, 216. 
63 Speller. Understanding Naval Warfare, 122. 
64 Till. Sea Power: A guide for the twenty-first century, 217. 
65 Ibid, 217 
66 Speller. Understanding Naval Warfare, 121. 
67 Till. Sea Power: A guide for the twenty-first century, 291. 
68 Speller. Understanding Naval Warfare, 46-47. 
69 Till. Sea Power: A guide for the twenty-first century, 157. 
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patrulleringszoner och att attackera källan. Det är dessa uppgifter som kommer utgöra 

analyspunkterna av de olika insatserna kring Adenviken.  
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3 Metod 
Detta kapitel ska beskriva hur den valda frågeställningen skall besvaras och vilka metoder som 

har använts. De olika metoderna beskrivs och diskuteras kortfattat för att  därefter motivera 

vald metod och hur de passar in i denna studie. Sedan beskrivs operationaliseringen och varför 

det aktuella fallet är valt. Slutligen förklaras logiken i studien och vilket material som använts 

i empirin. Syftet med kapitlet är alltså att förklara hur studien är gjord för att göra den 

replikerbar. 

3.1 Teoriprövande eller teorikonsumerande 
En empirisk undersökning där teorin redan är på plats kan vara teoriprövande eller 

teorikonsumerande. Den stora skillnaden är vad som står i centrum, fallet eller teorin.70 Det 

teoriprövande arbetet innebär att teorin står i centrum. Det vill säga att pröva en eller flera 

teorier på ett fall. Syftet kan vara att stärka, försvaga eller jämföra teorier för att bedöma vilken 

som passar bäst mot empirin.71  Den teorikonsumerade ansatsen innebär istället att ett visst fall 

skall försöka förklaras med en existerande teori och det intressanta är det speciella fallet.72  

Denna studie ska undersöka huruvida begreppet sjökontroll är applicerbart i fredstid eller inte. 

Närmare bestämt stärka eller försvaga begreppet sjökontroll inom en given miljö. Denna miljö 

är i detta fall piratjakten utanför Somalia. Syftet är dock inte att förklara piratjakten. Det är 

framförallt begreppet sjökontroll som står i centrum och skall prövas vilket innebär att studien 

är teoriprövande. För att kunna pröva teorin kommer en fallstudie att göras. 

3.2 Fallstudie 
En fallstudie syftar till att analysera en fråga på djupet snarare än bredden. Det vill säga 

undersöka en analysenhet på djupet för att nå en mer detaljerad bild.73 Motsatsen skulle kunna 

vara en masstudie där många analysenheter togs i beaktande.74 Risken är att en masstudie inte 

fångar samma detaljer som en fallstudie gör vilket berättigar denna form av arbete. Fallstudien 

försöker därför att generalisera genom att titta på enstaka fall.75  

Varför passar då denna metod för arbetet som skall skrivas? Då sjökontroll skall provas mot en 

fredstida operation krävs en djupare inblick i fallet för att kunna utföra studien. Fallstudien 

                                                           
70 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena (red.). Metodpraktikan: konsten att 

studera samhälle, individ och marknad, 4:1. uppl. Stockholm: Norstedts juridik, 2012, 40. 
71 Esiasson, et al. Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, 40. 
72 Ibid, 41 
73 Denscombe, Martyn. Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 

2:4. uppl. Lund: Studentlitteratur, 2009, 59-60. 
74 Denscombe. Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 59-60. 
75 Ibid, 59-60 
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fungerar därför bra för denna typ av arbete. Genom att den också begränsar forskningen till en 

undersökningsplats lämpar den sig bra för småskaliga projekt.76  

Det finns dock en del nackdelar med fallstudier. En av de största är ”trovärdigheten i de 

generaliseringar som görs”.77 Det vill säga att uppsatsen tydligt måste visa hur fallet liknar 

andra fall. Valet av fall i den här uppsatsen baseras framförallt på att operationen sker i fredstid. 

Därför blir det också viktigt att motivera fallet och definiera vad fredstid innebär så att det blir 

generaliserbart. Andra nackdelar med denna typ av studie är svårigheter med tillträde och 

observatörseffekt. Observatörseffekten innebär att forskaren på något sätt påverkar den 

omgivning som skall observeras och därigenom får felaktiga mätdata.78 Denna effekt kan ses 

som fysisk och innefattar därför inte denna studie. Materialet för arbetet baseras på olika texter 

och inte någon fysisk observation. Problematiken med tillträde kan eventuellt bli aktuellt då 

flottors tillvägagångssätt och taktik inte alltid består av öppna data vilket kan skapa svårigheter 

med att hitta empiri för operationer utanför Somalia. 

Då fallstudien kan ses som ramverket för denna uppsats behöver metoden för empirin också tas 

i beaktande.  

3.3 Kvalitativ textanalys 
För att kunna svara på om sjökontroll är applicerbart i fredstid skall piratjakten utanför Somalia 

undersökas. Den empiri som finns tillgänglig är i textform och handlar ofta om hur piraterna 

agerar, vilket legalt ramverk operationen jobbar efter och piraternas påverkan på den globala 

ekonomin. Hur operationen är uppbyggd, vilka som gjorde vad, taktiska tankar etc. framgår 

sällan i klartext. För att hitta den information som eftersöks kommer en kvalitativ textanalys 

användas som metod.  

Den kvalitativa textanalysen går ut på att hitta det intressanta i texterna genom noggrann 

läsning,79 vilket passar bra för att försöka hitta en eventuell koppling mellan teorin och 

verkligheten. Denna metod passar också bra när fallstudie har valts som ram.80 Det kvalitativa 

perspektivet kan dock innebära en del risker. Då forskaren själv kan ha förutfattade meningar 

och förståelser kan detta speglas av när litteratur läses in. Detta medför att nya upptäckter kan 

förbises eller missas.81 Detta hanteras genom att texter undersöks med ett så öppet 

                                                           
76 Denscombe. Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 71. 
77 Ibid, 72 
78 Ibid, 72 
79 Esiasson, et al. Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, 210. 
80 Backman, Jarl. Rapporter och uppsatser. 3:1. uppl. Lund: Studentlitteratur, 2016, 57. 
81 Backman. Rapporter och uppsatser, 59. 
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förhållningssätt som möjligt, men faktum kvarstår att det fortfarande är en tolkning som kan ha 

uppfattats fel. 

3.4 Operationalisering 
Teorin om sjökontroll kan anses vara på en hög och abstrakt nivå. Detta medför att det kan vara 

svårt att mäta hur mycket sjökontroll en styrka har vilket också har nämnts i teorikapitlet. För 

att kunna mäta abstrakta teorier behövs de brytas ner till mer mätbara variabler. Denna process 

kallas operationalisering och kan utföras genom att gå ner i abstraktionsnivå.82 Det som är 

viktigt i operationaliseringen är att begreppen och variablerna som mäts hänger ihop samt att 

de ställda frågorna är uttömmande. Det sistnämnda innebär att analyspunkterna inte bör 

utelämna vissa aspekter som kan vara betydelsefulla för svaret på frågeställningen.83 

Avgränsning och dess motiv blir därför viktigt i ett arbete som detta. 

Operationaliseringen av sjökontroll är gjort enligt strukturen i teorikapitlet. Initialt förklaras 

teorierna och hur dessa uppnås för att skapa sig en förståelse för begreppet. Arbetet försöker ge 

en så neutral beskrivning av teorierna som möjligt. Detta  för att  teorier och metoder som 

beskrivs skall kunna användas i analysen. Eftersom sjökontroll är svårt att mäta kommer arbetet 

istället titta på vilket sätt sjökontroll kan utnyttjas. Om en flotta utför aktiviteter som utnyttjar 

sjökontroll är det rimligt att anta att de också innehar den. Detta är den logiska tanken bakom 

operationaliseringen i detta arbete. Studien kommer alltså leta efter de aktiviteter som nämnts i 

föregående kapitel om skyddande av sjöfart. De ställs upp enligt figur 3. 

Används metoder ur 
skyddande av sjöfart  i 
antipiratoperationer 
utanför Somalias kust? 

Ja Nej 

Skydda   

Eskort   

Samarbete och guidning   

Konvoj   

Patrulleringszoner   

Attackera källan   
Figur 3. Analysverktyg 

3.5 Val av fall 
Tidigare i detta kapitel nämndes  vikten av att motivera det valda fallet. Problemformuleringen 

grundar sig i diskussionen om begreppet sjökontroll kan användas i fredstid eller ej. För att 

                                                           
82 Harboe, Thomas, Grundläggande metod: den samhällsvetenskapliga uppsatsen. Malmö Gleerup: 2013, 99-101. 
83 Harboe, Grundläggande metod: den samhällsvetenskapliga uppsatsen, 103. 



Flkd Ilkay Tanriverdi 
OP SA 13-16 2016-05-31 Sida 21 av 36 

kunna svara på den ställda frågan ska arbetet undersöka begreppet kopplat mot en operation 

med militära styrkor som inte agerar i ett krig. Distinktionen mellan krig och fred blir således 

den legala skillnaden, det vill säga om krigets lagar gäller eller ej. En operation i fredstid är 

därför den viktigaste aspekten i det fall som ska väljas. Denna typ av logik för att motivera valet 

stämmer bra med en teoriprövande studie.84 

Utifrån denna aspekt är de olika antipiratoperationerna utanför Somalia lämpliga att titta på. 

Arbetet där baseras på en FN-resolution och inte ett krig mellan stater vilket gör det till en miljö 

som kan anses vara fred. Utöver grundmotivet fredstid lämpar sig händelserna då det är relativt 

modernt vilket taktar mot den nutida diskussionen om begreppet sjökontroll. Det finns liknande 

operationer som till exempel MALSINDO. Denna operation är ett samarbeta mellan Malaysia, 

Indonesien och Singapore för att möta piratverksamheten i Malacka Strait.85 Varför valet 

hamnade på operation kring Adenviken och inte MALSINDO kan motiveras med att Sverige 

har vart delaktig i den förstnämnda. Vidare tycks det vara enklare att hitta material om detta fall 

vilket passar bra med ett småskaligt forskningsprojekt som denna uppsats.  

3.6 Validitet 
När frågeställningar skapas på en teoretisk nivå för att sedan prövas på en operationell nivå 

finns det risk för översättningsproblem. Det vill säga mäter vi vad vi säger att vi skall mäta? 

Det är detta som är validitet.86  

Detta arbete ämnar undersöka begreppet sjökontroll och om den är användbar i fredstid eller 

inte. Empirin analyseras dock med metoder ur skyddande av sjöfart vilket kan verka konstigt. 

Sjökontroll är svårt att mäta och det finns inga självklara gränser för när någon har det eller 

inte. Ur teorin framgår det dock hur en flotta kan exploatera sjökontroll vilket borde kunna 

fungera som ett analysverktyg. En av dessa uppgifter en flotta kan få som utnyttjar sjökontroll 

är skyddande av sjöfart. Denna uppgift kan sedan lösas med ett antal metoder. Dessa är: skydda, 

eskort, samarbete och guidning, konvoj, patrulleringszoner och attackera källan. Metoderna 

används sedan som filter för att titta på de olika operationerna utanför Somalia. Logiken i 

arbetet  är därför byggt underifrån. Utför en styrka uppgifter som exploaterar sjökontroll borde 

de därav också ha sjökontroll. Detta går självklart att ifrågasätta då det inte framgår i teorin om 

en flotta måste ha sjökontroll för att kunna utföra sin uppgift vilket kan innebära att resultatet 
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ur analysen inte blir valida. Utifrån tolkningen att sjökontroll innebär att en flotta kan utföra sin 

uppgift samtidigt som fienden nekas densamma bör dock resonemanget vara hållbart. Skyddas 

fartyg så att fienden inte kan attackera dem uppnås också en nivå av sjökontroll.  

3.7 Material 
Det material som används till empirin kan ses som ganska spretig. Då fallet kan ses som relativt 

modernt finns det svårigheter i att hitta empiri som tidigare analyserats ur ett vetenskapligt 

synsätt. Materialet består därför av många olika källor som nyhetsartiklar, informationssidor 

och vetenskapliga artiklar men också böcker som där författaren själv har vart delaktig i jakten 

på piraterna. Sökmetoden har framförallt utgått från Anna Lindh-bibliotekets sökportal 

Summon87 och den amerikanska databasen Defense Technical Information Center88. Då mycket 

av materialet som använts kan anses som ickevetenskaplig går det ändå motivera dess 

användande. Det intressanta för studien är på vilket sätt de olika flottorna har löst sin uppgift, 

med att skydda trafiken i området. Det finns en risk att böckerna som är skrivna av personer 

som varit på plats inte är helt sanningsenliga. Detaljer och resultat kan vara subjektiva. Även 

om så är fallet är det intressanta hur uppgiften är löst och inte själva detaljerna, därav borde 

denna empiri ändå kunna användas.  

3.8 Sammanfattning av metoden 
Arbetet kan förklaras som en teoriprövande fallstudie som använder en kvalitativ textanalys 

som metod. Fallet är de olika insatser som ett flertal länder bidrar med för att skydda sjöfarten 

och slå mot piratverksamheten utanför Somalias kust. Teorin som skall användas för att titta på 

fallet är sjökontroll men på grund av svårigheter att mäta sjökontroll måste begreppet 

operationaliseras. Detta görs genom att istället titta på vad för uppgifter en flotta kan utföra som 

har sjökontroll och använda detta som filter på fallet. I denna studie kommer metoderna i 

skyddande av sjöfart användas som glasögon och därigenom försöka dra en slutsats om 

sjökontroll är ett användbart begrepp i fredstid eller inte.   
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4 Analys 
I det här kapitlet kommer empirin att analyseras utifrån de olika metoder som går att finna i 

konceptet skyddande av sjöfart. Initialt beskrivs kortfattat piratverksamheten och några av de 

aktörer som befinner sig utanför Somalia. Detta för att ge en bakgrund till fallet. Därefter 

analyseras empirin utifrån varje metod enskilt. Slutligen diskuteras resultatet och sammanställs 

i tabell 3. 

4.1 Piraterna och piratjakten 
Varje år passerar cirka 30000 fartyg genom Adenviken.89 Passagen är en viktig del i den 

globaliserade handeln och merparten av handelsfartygen som skall till Europa med exempelvis 

olja, containrar och bulk tar denna väg.90 Under 2000 talet ökade piratattackerna i området 

vilket gjorde det till ett av världens farligaste områden att färdas igenom.91Sjöröveri är ingen 

ny företeelse utan det har varit en del av sjöfarten så länge den funnits. Detta beror troligtvis på 

att havet till stor del varit ett laglöst område.92  

I Somalia startade sjöröveriet under tidigt 90-tal.93 Exakt vad som orsakade detta är inte 

fastställt men det finns några teorier. Den ena teorin menar att piratverksamheten startade som 

en egen form av kustbevakning. Under denna tid kollapsade regeringen i Somalia och det fanns 

ingen som kunde vaka över de fiskevatten som fanns. Detta ledde till att fartyg från andra länder 

började fiska i Somalias rika vatten. De var framförallt ute efter hummer och räkor medan de 

slängde resten av fisken. Utrustningen som användes skadade både miljön och de lokala 

fiskarnas utrustning.94 Utöver att tjuvfiska dumpades också farligt avfall utanför kusten. Detta 

påverkade också lokalbefolkningen och miljön. Nyheterna rapporterade att människor som 

badat i områden där farligt avfall dumpats drabbades av sjukdomar och utslag på huden. 

Detsamma gällde för djur som druckit vatten i området.95 Som ett svar på tjuvfisket och 

dumpningen av avfall började lokala fiskare att konfrontera de utländska fartygen. De vart ofta 
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nedsprutade med vatten och deras båtar förstörda vilket slutade med att de började beväpna 

sig.96 Initialt bordade de fartyg och stal värdesaker utan att ta gisslan och kräva lösensummor.97 

En som motsätter sig att detta var ursprunget till piraterna i Somalia är Stig Jarle Hansen. Han 

menade att piraterna gärna ropade upp handelsfartyg och utgav sig för att vara kustbevakningen. 

De kunde då få fartygen att sakta ner och enklare utföra en bordning. Det riktiga motivet låg 

istället i att tjäna pengar och långsamtgående handelsfartyg var ett enkelt byte.98  

Under 2000-talet ökade piratverksamheten och många lokala fiskare hade börjat med denna 

aktivitet i jakt på pengar. Ett exempel är två hummerföretag som förvandlat alla sina tidigare 

fiskeresurser till att medverka i sjöröveriet.99 År 2000 skapades Puntland Coast Guard med 

hjälp av britterna. Tyvärr gav det lite effekt och kustbevakningens resurser var endast i 

storleksordning av 20 procent jämfört med lösensummor piraterna fått in år 2008.100 

I FN diskuterades problemet och 2008 skrevs resolutionerna 1814, 1816, 1838 och 1846 med 

syfte att försöka stoppa sjöröveriet utanför Somalia.101 Många länder valde att skicka sina flottor 

för att hjälpa till. Länder som Kina, Ryssland, Iran, Indien arbetade vid sida med organisationer 

som EU och NATO. Tidigare fiender jobbade nu mot ett gemensamt mål vilket visar hur stor 

påverkan piratverksamheten hade på den globala handeln.102  

Ryssland, Kina, Iran och Indien skickade sina flottor och arbetade under en egen organisation 

och med egna metoder. Indien nyttjade sig ofta av eskorter medan Kina organiserade 

konvojer.103 

En av de större operationerna är Operation Atalanta som är aktiv än idag.. Den består av en EU 

ledd styrka vid namn EU NAVFOR. Operationen påbörjades i december 2008 för att stödja FN 

resolutionerna.104 EU satte också upp ett center vid namn Maritime Security Centre Horn of 

Africa så att fartyg som var planerade att passera Adenviken kunde registrera sig.105 För att 

kunna nyttja örlogsfartygen maximalt skapades också Internationally recommended transit 
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route.106 Denna led innebar att organisationen kunde planera var och hur resurserna skulle 

användas för att ge mest skydd. Detta förklaras närmare i kapitel 4.3. 

Andra organisationer som också bidrog med fartyg i området var NATO och Combined 

Maritime Forces (CMF). NATO hade en operation vid namnet Allied Protector som sedan 

ersattes av Ocean Shield.107 CMF är ett multinationellt samarbete som syftar till att motverka 

sjöröveriet i området kring Afrikas kust och Arabiska halvön. CMF består av tre olika grupper 

som kallas Combined Task Force 150,151 och 152.108  

Nedan följer analysen av fallet utifrån de uppgifter som finns inom skyddande av sjöfart.  

4.2 Skydda 
Denna metod innebär att skydda fartygen genom att slå mot fienden innan de kan attackera det 

skyddade fartyget. Detta kan också ske med hjälp av flygfarkoster.109 Skydda i denna mening 

kan också liknas vid den klassiska blockaden där motståndaren skärmas av från de fartyg som 

skall skyddas.110 

Undersökningen har ej hittat några direkta exempel som kan falla in under metoden skydda. Ett 

av skälen skulle kunna vara liknelsen med patruller. Vad som skiljer en patrull från att aktivt 

lämna ett distanserat skydd mot trafiken kan vara svår att förklara.  

Filmen Piracy – The Menace At Sea är en produktion skapad av en mängd organisationer som 

verkar utanför Afrika. Några av dessa organisationer är: NATO, EU NAVFOR och 

International Maritime Organization.111 Syftet med filmen är att informera sjöfarare om risken 

för piratattacker och den senaste Best Management Practice Guidelines (BMP). BMP kan ses 

som riktlinjer och tips för hur fartygen själva kan skydda sig.112 I denna film intervjuas Colonel 

Richard Spencer som är chief of staff i EU NAVFOR.113 Han beskriver tre tillvägagångssätt 

som de använder för att skydda handelstrafiken utanför Somalia. I första steget försöker de 

avskräcka piraterna genom örlogsfartygens närvaro. I steg två nämner han att de försöker 

avbryta piraterna innan de kan ta sig till eventuella mål. Detta steg skulle kunna liknas vid 
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metoden skydda men informationen är allt för knapphändig för att kunna säga att så är fallet. 

Slutligen i steg tre om de inte lyckas avbryta piraterna så skyddar de fartygen genom att befinna 

sig i närheten.114 

Utöver denna film och intervju har inga händelser som kan likna skydd hittats. Det är därför 

svårt att säga om denna metod har nyttjats eller inte. 

4.3 Eskort 
En eskort syftar till att skydda ett antal fartyg mot en direkt attack men kan också verka 

avskräckande.115 Under teorikapitlet nämndes det också att en eskort kan ske på olika avstånd. 

I det material som hittats om verksamheten utanför Somalia beskrivs det sällan i detalj hur saker 

gått tillväga. Istället nämns det bara att eskort har skett och i vissa fall vad resultatet av det har 

blivit. Det blir därför svårt att säga exakt vilken typ av eskortverksamhet som har bedrivits. 

Utifrån frågeställningen om vilka metoder som har använts är egentligen det  viktiga om meto-

den nyttjats eller inte.  

Många av de operationer som utfördes innefattade också eskortverksamhet. Indiska flottan är 

en av de som  utförde en mängd olika eskortföretag mellan 2008 och 2015. Under denna tid har 

de  eskorterat 3075 stycken fartyg och avvärjt 50 piratattacker.116 Ett exempel på en bekräftad 

piratattack som skyddats av eskort är incidenten den 5e september 2010. Det Indiska örlogs-

fartyget Delhi eskorterade 12 stycken handelsfartyg när en båt närmade sig formationen med 

hög fart. Efter flera försök att kontakta och leda om det närmande fartyget vidtogs åtgärder för 

att skydda handelsfartygen. Först ändrades kursen på formationen och sedan fångade Delhi upp 

det misstänkta hotet. Ombord fanns en helikopter som också lyfte för att vaka över de 

eskorterade fartygen medan Delhi bordade båten vid namn Bareeda. Efter en sökning hittades 

vapen och bordningsutrustning vilket visar på att det var pirater de hade fångat.117  

Ett annat exempel på eskortverksamhet är skyddandet av fartygen som ingår i World Food 

Programme (WFP). Dessa fartyg är lastade med näringsrik mat för att stödja befolkningen i 

Somalia.118 NATO startade på begäran av Ban Ki-moon en tillfällig operation som gick under 

namnet ”Operation Allied Provider”. Syftet var att möta pirathotet genom patrullering och bidra 
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med eskort av fartygen i World Food Programme.119 EUs styrka EU NAVFOR påbörjade också 

skyddandet av fartygen i WFP och beskriver på deras informationssida att inget av dessa fartyg 

rör sig oskyddat längs Somalias kust.120 Mellan 1e Januari och 31e Oktober 2009 utfördes 47 

stycken eskortuppdrag och samtliga fartyg ur WFP klarade sig från att bli attackerade.121 

Dessa fall är bara några av de exempel som visar på att eskort är vida utnyttjat av flottorna som 

är aktiva i piratjakten utanför Somalia. Eskort är alltså en metod som används för att skydda 

handelsfartyg som står under hot om att bli kapade av pirater.  

4.4 Samarbete och guidning 
För att minska risken att ett handelsfartyg blir utsatt för en attack bör kontakt mellan dem och 

de olika staternas flottor etableras. En sådan kommunikation innebär att handelsfartygen kan 

ansluta sig till konvojer eller välja vissa rutter.122 Denna metod kallas även för NCAGS (Naval 

cooperation and guidance for shipping). För att underlätta detta arbete kan ett center upprättas 

för att sköta all kommunikation.123 

United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) är ett sådant center. Det ligger beläget 

i Dubai och är de som är den direkta länken till handelsfartyg som skall passera  genom 

högriskområdet kring Adenviken.124 Ett fartyg som skall passera området bör rapportera till 

UKMTO men också till The Maritime Security Centre – Horn of Africa (MCHOA). Deras 

uppgift är att räkna ut risken för varje enskilt fartyg och delge den till de olika örlogsfartygen. 

Informationen används också för att skapa handlingsplaner och förberedelser mot 

piratattacker.125 Hur kommunikationen mellan örlogsfartygen och handelskassarna fungerar 

beskrivs av Amiral Hudsson i boken The New Pirates.126 I korta drag sker den direkta kontakten 

med fartyg via VHF. Detta innebär även att pirater kan lyssna på samtalen och anpassa sig efter 

vad som sägs. I övriga fall kan flottan kontakta UKMTO via satellit och koordination med 

handelsfartygen sker via en hemsida med inloggning.127 
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För att kunna leda trafiken och lättare övervaka den skapade UKMTO en speciell led vid namn 

Internationally recommended transit route (IRTC) enligt figur 4.128 Författarna till boken Pirate 

Alley anser att denna led är ett av de mest effektiva medlen mot piratattacker. Att koncentrera 

handelsfartygen till ett specifikt område blir lättare att skydda än när de är utspridda.129 För att 

effektivisera skyddet mot piraterna infördes även en metod för gruppförflyttning. Beroende på 

ett fartygs hastighet och position beräknar MCHOA ut när, var och hur ett fartyg skall passera 

IRTC. På detta sätt kan de anpassa så att handelsfartygen passerar i grupp. Det blir därför lättare 

att koordinera de olika örlogsfartygen för att maximera skyddet.130  

 

Figur 4. IRTC131 

4.5 Konvoj 
Metoden konvoj har länge används för att skydda en större grupp av fartyg. Den innebär 

egentligen att samlingen av fartyg rör sig gemensamt och är skyddade av ett antal örlogs-

fartyg.132 En nackdel med konvoj är den begränsade rörligheten gruppen får. Det långsammaste 

fartyget kommer sätta hastigheten för hela konvojen vilket ökar risken för attacker. 

Anledningen är att piraterna föredrar långsamgående fartyg. Likaså blir resurserna begränsade 

till en viss plats.133  

Även om det finns nackdelar med konvoj fanns det länder som nyttjade denna metod. Ett av 

dessa var Kina. Deras flotta (PLAN) arrangerade konvojer och utgav ett schema för planerade 

konvojkörningar. Utefter dessa kunde handelskassar planera sina rutter och anmäla sig till 

gruppen.134 PLAN prövade olika typer av konvojmetoder och den valda metoden baserades på 
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antalet fartyg. Det var dock en stor variation på de handelsfartyg som anmälde sig i form av 

storlek och hastighet. Därav började PLAN dela in konvojerna i hög- och lågfartsgrupper med 

ett örlogsfartyg vardera.135 När Kina började med sina konvojer var det som mest 12 eskorterade 

fartyg. Senare ökade populariteten och grupperna växte till att kunna innefatta 30 stycken 

båtar.136 PLAN eskorterade inte bara handelskassarna genom att finnas på plats med sina fartyg. 

De placerade ut specialförband på sårbara skepp som exempelvis gick långsamt eller hade låga 

fribord. På det sättet kunde fartyget skyddas om de höll på att bli bordade.137 Örlogsfartygen 

var inte heller låsta till konvojen utan svarade också på hot i närheten. Ett exempel på detta är 

när handelsfartyget Hyderabad blev attackerat 25 sjömil från konvojen. Fregatten Wenzhou 

begav sig mot Hyderabad och skickade samtidigt en helikopter för att avvärja attacken. För att 

inte lämna konvojen helt ensam sjösattes mindre båtar i syfte att skydda konvojen fram till dess 

att Wenzhou återvände.138 

PLANS agerande är ett tydligt exempel på ett systematiskt användande av konvoj i syfte att 

motverka piraterna utanför Somalia.  

4.6 Patrulleringszoner 
En patrulleringszon är precis som det låter ett område där örlogsfartygen patrullerar. De flesta 

av operationerna utanför Somalia innefattar denna typ av metod.  

Combined Task Force 151 stod inför valet att patrullera längs Somalias kust, patrullera områden 

där koncentrationen av attacker hade skett eller att nyttja sig av konvojer. Att patrullera kusten 

valdes snabbt bort då det skulle krävas mer resurser än vad som fanns tillgängligt. Stundtals 

kunde dock luftfarkoster och fartyg ge sig in längs kusten för att visa närvaro och påminna 

piraterna om att koalitionen fanns på plats.139 Konvoj valdes också bort med hänsyn till 

tillgängliga resurser. Valet föll därför på alternativ två. Arbete startades med att kartlägga i 

vilket område de flesta attacker skedde. Det visade sig att det nordöstra området kring IRTC 

var aktuellt. Denna position var nästan rakt norrut från en känd pirathamn Bosaso.140 I det 

aktuella området genomfördes därför patruller med tre örlogsfartyg. Stundtals begav sig det ena 

fartyget söderut för att visa närvaro och patrullera utanför Bosaso.141 

                                                           
135 Erickson & Strange. No Substitute for Experience: Chinese Antipiracy Operations in the Gulf of Aden, 90-91. 
136 Ibid, 91 
137 Ibid, 91-92 
138 Ibid, 91 
139 McKnight & Hirsh. Pirate Alley: commanding Task Force 151 off Somalia, 185-186. 
140 Ibid, 186 
141 Ibid, 186 
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En annan flotta som patrullerar är EU NAVFOR under Operation Atalanta. De bevakar IRTC 

men utför också patruller i Indiska oceanen.142 Ett exempel är det spanska fartyget ESPS 

Meteoro som utfört patruller i IRTC. De har också patrullerat längs Somalias kust och utfört ett 

antal ”vänliga” bordningar för att informera lokala fiskare och sjömän om vilka risker som finns 

samt ta del av deras eventuella oro.143 

4.7 Attackera källan 
Att attackera motståndaren vid deras bas eller att attackera själva basen kan fungera som en 

metod för att skydda sina egna fartyg.144 Detta innebär att attacken måste ske på ett lands 

territorium vilket kan skapa svårigheter då piratjakten sker i fredstid. 2008 släppte dock FN 

resolution 1846 som ger stater möjlighet att agera inom Somalias territorialvattengräns.145 

Christoffer L. Daniels skriver i sin bok Somalia piracy and Terrorism in the horn of Africa att 

inga attacker mot land hade skett då boken skrevs 2012.146 Senare på året initierade dock EU 

NAVFOR en sådan uppgift.147 

Den 15e maj 2012 utförde EUs styrka en attack med hjälp av en fartygsbaserad helikopter. 

Helikoptern slog mot ett antal snabbgående piratbåtar eller så kallade ”skiffs”. Den attackerade 

också bränsledepåer och vapenförråd som fanns på stranden.148 Enligt rapporter skall inga 

människor ha kommit till skada.149 Författarna till boken ”Pirate alley” ifrågasätter dock nyttan 

av detta agerande. Vid denna tidpunkt hade de somaliska piraterna runt 300 gisslan. 

Operationen mot piraterna kan mycket väl utsätta de fångatagna för onödig risk och få piraterna 

att ta till hämndaktioner.150 Denna mer offensiva metod kan också eskalera situationen kring 

lösensummor. För piraterna handlar detta om pengar och en ökad risk kan innebära högre krav 

på belöning.151 

                                                           
142 EU NAVFOR. Mission. http://eunavfor.eu/mission/ (hämtad 2016-05-12). 
143 EU NAVFOR. ESPS Meteoro Reflects on Her First Three Months of Counter Piracy Patrols With EU Naval 

Force Somalia Operation Atalanta. http://eunavfor.eu/esps-meteoro-reflects-on-her-first-three-months-of-

counter-piracy-patrols-with-eu-naval-force-somalia-operation-atalanta/ (hämtad 2016-05-11). 
144 Speller. Understanding Naval Warfare, 122. 
145 United Nations, Security Council. Resolution 1846(2008). 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1846(2008) (hämtad 2016-05-12). 
146 Daniels. Somali piracy and terrorism in the Horn of Africa, 83. 
147 EU NAVFOR. EU Naval Force Delivers Blow Against Pirates On Shoreline. http://eunavfor.eu/eu-naval-

force-delivers-blow-against-somali-pirates-on-shoreline/ (hämtad 2016-05-12). 
148 McKnight & Hirsh. Pirate Alley: commanding Task Force 151 off Somalia, 189. 
149 EU NAVFOR. EU Naval Force Delivers Blow Against Pirates On Shoreline. 
150 McKnight & Hirsh. Pirate Alley: commanding Task Force 151 off Somalia, 189. 
151 Ibid, 189 
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4.8 Resultat av analysen 
Utifrån de olika metoderna som har använts som filter för analysen av empirin går det att se att 

fyra av sex  tillvägagångssätt använts i stor utsträckning. Många av de bidragande länderna har 

arbetat med patrulleringar medan vissa har specialiserat sig på en viss metod. Eskort av fartygen 

i World Food Programme var en vanligt förekommande uppgift vilket kanske inte var så 

konstigt med tanke på FNs begäran om detta. Den metod som kanske inte har används är 

attackera källan. Sökandet av detta tillvägagångssätt gav bara ett resultat i form av insatsen 

som finns beskriven. Eftersom detta kan ses som ett enstaka fall kommer den inte räknas med 

som en metod som används utan ses istället som en avvikelse från normalbilden. Det var även 

svårt att hitta något som liknade skydda. En enstaka intervju där Colonel Richard Spencer 

nämner att EU NAVFOR arbetar med att avbryta pirater innan de når fram till sina mål har 

hittats, men informationen är alltför knapphändig för att säga att metoden har använts. 

Resultatet av analysen kan slutligen ses i figur 5 som finns nedan. 

 

Används metoder ur 
skyddande av sjöfart  i 
antipiratoperationer 
utanför Somalias kust? 

Ja Nej 

Skydda  x 

Eskort x  

Samarbete och guidning x  

Konvoj x  

Patrulleringszoner x  

Attackera källan  x 
Figur 5. Resultat av analysen  
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5 Avslutning 

5.1 Diskussion 
Denna uppsats syftar till att ta ställning i diskussionen om begreppet sjökontroll går att använda 

i fredstid eller inte. Då det finns svårigheter att mäta sjökontroll valdes istället att titta på om 

metoder som utnyttjar sjökontroll har används i fredstid. Resultatet blev att flera av de olika 

tillvägagångssätten inom skyddande av sjöfart har använts i operationer utanför Somalia. Att 

inte samtliga metoder används borde egentligen inte spela någon roll. En flotta som arbetar med 

skyddande av sjöfart har inget krav att använda samtliga metoder utan de finns där som ett sätt 

att lösa uppgiften på. Utifrån denna syn kan det gå att säga att sjökontroll även finns i fredstid.  

Luke beskriver problematiken med använda begreppet sjökontroll i fredstid och hur det skulle 

kunna leda fram till internationella konflikter. Detta för att det kan finnas svårigheter i att 

använda principer anpassade för krig i ett fredstida fall.152 Den här studien har dock inte tittat 

på skillnad i våldsutövning vilket kan ses som den stora skillnaden mellan krig och fred. 

Skyddande av sjöfart är beskriven som en princip för ett mellanstatligt krig men uppsatsen visar 

att metoderna inom skyddande av sjöfart har används i fredstid. Att kunna utföra sin uppgift 

och neka motståndaren detsamma är den grundläggande innebörden av sjökontroll.153 Genom 

att arbeta med samma metoder som ingår i skyddande av sjöfart har fartygen också utfört sin 

uppgift samtidigt som de nekar piraterna möjlighet att attackera. Även om våldsanvändningen 

troligtvis är lägre än i krig kan det uppfattas som att sjökontroll har funnits. 

Vego argumenterar för att kontroll till sjöss inte är applicerbart i fredstid då det inte finns någon 

som hindrar att fartygen kan röra sig fritt.154 Detta gäller inte enbart militära fartyg men även 

civila.155 Samma sak belyser Sörensson och Widén hur Corbett ser på Herravälde till sjöss.156 

Analysen har inte hittat något fall där ett örlogsfartyg utsatts för attack. Dock går hela FN-

mandatet ut på att skydda civila fartyg. Även om de civila fartygen inte är hindrade av ett krig 

så har piraterna begränsat deras handlingsfrihet. Därav går det tolka det som att argumentet inte 

fungerar i en situation med sjöröveri.  

Ur ovanstående diskussion kan det verka som att begreppet sjökontroll är applicerbart i en 

fredstida kontext. Det finns dock svårigheter med att generalisera resultatet på detta sätt. Risken 

finns att tolkningen utav teorin och begreppet sjökontroll inte har uppfattats på det sätt 

                                                           
152 Luke. NAVAL OPERATIONS IN PEACETIME, 15. 
153 Speller. Understanding Naval Warfare, 96. 
154 Vego. Maritime strategy and sea control: theory and practice, 25. 
155 Ibid, 25 
156 Sörenson & Widén. Irregular Warfare and Tactical Changes, 400. 
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författarna i de olika verken har menat. Eftersom sjökontroll  även uppfattas olika bland forsk-

arna finns risken att den neutrala bilden av begreppet är missuppfattad. Utifrån tanken att en 

flotta har sjökontroll när de använder metoder ur konceptet skyddande av sjöfart så visar 

uppsatsen en tendens till att sjökontroll är applicerbart i fredstid. 

5.2 Svar på frågeställning 
Vilka metoder ur skyddande av sjöfart har använts under piratjakten utanför Somalia? 

Undersökningen visar att fyra utav sex metoder har använts. De metoder som det finns tydliga 

exempel på är eskort, samarbete och guidning, konvoj och patrulleringszoner. Det finns 

tendenser till att metoderna skydda och attackera källan har använts men empirin kring detta är 

begränsad och bedömningen är att de inte används regelbundet. Resultatet går att se i tabell 3 

på sidan 25. 

Går det att använda begreppet sjökontroll i fredstida operationer? 

Studien har undersökt huruvida metoder ur skyddande av sjöfart har använts av olika nationer 

i deras bidrag till piratproblemet utanför Somalia. Resultatet visar en tendens att så är fallet 

vilket innebär att begreppet sjökontroll skulle kunna användas i fredstid.  

5.3 Fortsatt forskning 
Denna studie har angripit diskussionen om sjökontroll kan användas i fredstid eller inte genom 

att titta på operationerna utanför Adenviken. För att ytterligare kontrollera resultatet i denna 

studie skulle ett liknande arbete kunna utföras på ett annat fall, exempelvis piratproblematiken 

vid Malacka Strait. En sådan studie skulle likna den här då fallet troligtvis ser likadant ut. Istället 

skulle typ av fall kunna ändras till något annat än piratproblematik. På det sättet kan andra 

koncept som utnyttjar sjökontroll användas som analysverktyg, exempelvis embargo. Hur 

skyddande av sjöfart går till har tagits ur litteraturen men ingen jämförelse av metoderna i fred 

och krig har gjort. Att jämföra hur skydda, eskort, samarbete och guidning, konvoj, 

patrulleringszoner och attackera källan har använts i krig gentemot fred skulle kunna förstärka 

eller försvaga innebörden av detta arbete. 

5.4 Reflektion och bidrag till yrkesutövningen 
Det kan vara svårt att dra några stora generella slutsatser utifrån en studie som denna. Det finns 

allt för många sätt att se på frågan. I slutändan handlar frågeställningen i den här uppsatsen om 

ett koncept som definieras på olika sätt. Den här uppsatsen har försökt titta på sjökontroll och 

om dess innebörd är användbar i fredstid. Att det är skillnad på krig och fred går inte att 

ifrågasätta och mängden våld som kan användas i de olika miljöerna skiljer sig åt. Även om det 
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är skillnad i vapenanvändningen så betyder det inte att tillvägagångsättet skiljer sig åt. En flotta 

utför många gånger samma typ av uppgifter i både krig och fred vilket visats i analysavsnittet. 

Dock har inte metoderna jämförts med hur de har utförts i krig vilket skulle kunna belysa viktiga 

skillnader. Anledningen till detta är att en uppsats av denna storlek inte räcker till.  

En blivande sjöofficer får tidigt lära sig om sjömaktsteori. Där ingår också herravälde till sjöss 

och sjökontroll. Att förstå om metoderna som lärs ut och när de fungerar och inte är självklart 

viktigt. Den här uppsatsen försöker bidra till diskussionen om sjökontroll och på så sätt öka 

förståelsen om teorierna, därav också ge ett bidrag till yrkesutövningen. 
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