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ABSTRACT: 

The principle of the offensive in naval warfare has long been studied by scholars of military 

science. Studies suggest that in order for the principles of war to be practically useful for 

professionals, they need to be described concretely. The principle of the offensive as 

described in the Swedish Doctrine for Naval Tactics however, is not.  

 

This thesis aims to identify different success factors for naval offensive operations by using 

a qualitative analysis of Castex’s, Hughes’, and Vego’s naval theories, which when 

combined may form the principles for a successful offensive. A qualitative case study has 

been utilised, with literature from the successful Israeli naval offensive in the Yom Kippur-

war, and the failed Argentinian naval offensive in the Falklands war; in order to identify 

which factors are practicable in a modern context. 

 

All factors, intelligence, manoeuvre, concentration of force, numerical superiority, 

qualitative superiority, adaptation to capabilities differences, and command and control, 

were identified in the Israeli offensive. In the Argentinian offensive, only the manoeuvre 

factor was identified, due to a lack of sufficient intelligence and command and control. The 

conclusions are that all factors were useful for a successive offensive action, however, more 

research is necessary for further generalization. 

 

Nyckelord:  

Krigföringens grundprinciper, sjökrig, offensivt handlande, Vego, Hughes, Castex. 

  



Namn: Tobias Krona 2017-06-10  

Kurs: OP 14-17 

Sida 2 av 46 

 

Innehållsförteckning 

 

1. INLEDNING ...................................................................................................................................... 3 
1.1 PROBLEMFORMULERING ........................................................................................................ 3 
1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING ................................................................................................ 4 
1.3 AVGRÄNSNINGAR .................................................................................................................. 4 
1.4 DISPOSITION ........................................................................................................................... 5 
1.5 TIDIGARE FORSKNING ............................................................................................................ 6 

1.5.1 Forskning om offensiven på strategisk nivå .......................................................................... 6 
1.5.2 Forskning om offensiven på taktisk nivå................................................................................ 8 
1.5.3 Forskning om krigföringens grundprinciper ......................................................................... 8 
1.5.4 Slutsatser om tidigare forskning ............................................................................................ 8 

2. METOD .............................................................................................................................................. 9 
2.1. FORSKNINGSDESIGN OCH GENOMFÖRANDE ................................................................................. 9 

2.1.1 Reliabilitet, validitet, intersubjektiv prövbarhet och generaliserbarhet .............................. 12 
2.2 MATERIAL ................................................................................................................................... 12 

2.2.1 Teori..................................................................................................................................... 13 
2.2.2 Empiri .................................................................................................................................. 13 
2.2.3 Källkritik .............................................................................................................................. 14 

3. TEORI .............................................................................................................................................. 14 
3.1 OFFENSIVT HANDLANDE ...................................................................................................... 14 

3.1.1 Milan Vego .......................................................................................................................... 14 
3.1.2 Wayne P. Hughes ................................................................................................................. 17 
3.1.3 Raoul Castex ........................................................................................................................ 20 

3.2 SAMMANSLAGNING AV FRAMGÅNGSFAKTORER .................................................................. 22 
3.2.1 Underrättelser ................................................................................................................. 22 
3.2.2 Manövrering .................................................................................................................... 23 
3.2.3 Kraftsamling .................................................................................................................... 23 
3.2.4 Numerär överlägsenhet ................................................................................................... 23 
3.2.5 Kvalitativ överlägsenhet .................................................................................................. 24 
3.2.6 Anpassning till förmågeförhållanden .............................................................................. 24 
3.2.7 Ledning ............................................................................................................................ 24 

3.3 INDIKATORER FÖR FRAMGÅNGSFAKTORERNA ..................................................................... 25 
3.4 ANALYSMATRIS ................................................................................................................... 28 

4. ANALYS OCH RESULTAT .......................................................................................................... 29 
4.2 ANALYS ....................................................................................................................................... 29 

4.2.1 Yom Kippur-kriget 1973 ...................................................................................................... 29 
4.2.2 Falklandskriget 1982 ........................................................................................................... 34 

4.3 RESULTAT.................................................................................................................................... 39 

5. AVSLUTNING ................................................................................................................................ 40 
5.1 FRÅGESTÄLLNINGENS BESVARANDE .......................................................................................... 40 
5.2 DISKUSSION ................................................................................................................................. 41 

5.2.1 Resultatdiskussion ............................................................................................................... 41 
5.2.2 Metoddiskussion .................................................................................................................. 42 

5.2 BIDRAG TILL YRKESUTÖVNINGEN ............................................................................................... 43 
5.3 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING ............................................................................................. 43 

LITTERATUR OCH REFERENSFÖRTECKNING ...................................................................... 45 
LITTERATUR ...................................................................................................................................... 45 
ARTIKLAR OCH ÖVRIGA DOKUMENT ................................................................................................. 46 



Namn: Tobias Krona 2017-06-10  

Kurs: OP 14-17 

Sida 3 av 46 

 

1. Inledning  
1.1 Problemformulering 

Under lång tid av krigföringens historia har olika militära chefer försökt finna vägar till seger 

i krig. Särskilt praktiska utövare, det vill säga exempelvis officerare och soldater, har 

traditionellt haft ett stort intresse för att identifiera faktorer som ska leda till seger. Detta har 

lett till en strävan efter att definiera principer för krigföring, vilket många tänkare arbetat med. 

De principer som växt fram som mer eller mindre allmängiltiga bör därför ses som en samling 

av flera tänkares idéer.1 I officerares utbildning i flera försvarsmakter i världen lärs dessa 

krigföringens grundprinciper enligt Widén och Ångström ut för att inte hjulet ska behöva 

uppfinnas på nytt, och principerna kan hittas även i doktriner för militärt nyttjande.2 

 

Flera marina teoretiker fokuserar i sina verk kring diskussioner om etablerande, nyttjande och 

bestridande av sjökontroll, där etablerandet av sjökontroll ska genomföras genom offensivt 

handlande.3 Få av dessa teoretiker prövar dock sina teorier mot moderna operationer (där 

sjömålsrobotar används som huvudmedel för bekämpning av fienden)4, vilket behövs för att 

stärka teorins relevans i modern, verklig kontext.5 

 

I ”taktikreglemente för marinstridskrafterna” (TRM 1(A)), ett reglemente som används av 

Försvarsmakten vid planerande och genomförande av marina operationer, anges 

marinkrigföringens grundprinciper, varav ”offensivt handlande” är en av dem.6 Beskrivningen 

av vad som menas med ett offensivt handlande, vad som förväntas uppnås konkret med det 

eller när offensivt handlande är fördelaktigt, är otydligt beskrivet. Det står att ”anfalla till 

varje pris”7 inte är vad som menas med principen, men det framgår inte konkret när anfall 

(offensiven) ska föredras framför defensiven, enbart att ”rätt tid, område och syfte”8 ska 

                                                 
1 Widén, Jerker & Ångström, Jan, Militärteorins grunder (Stockholm, Försvarsmakten, 

2005), s.119 
2 Ibid, s.120, 125-126 
3 Speller, Ian, Understanding Naval Warfare (Milton Park, Abingdon, Oxon: Routledge, 

2014), s.48-49, 95 
4 Hughes, Wayne P. Jr., Fleet Tactics and Coastal Combat, 2:a upplagan (Annapolis: Naval 

Institute Press, 2000), s. 3 
5 Esaiasson, Peter m.fl., Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, individ och marknad, 

fjärde upplagan (Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2012), s.40 
6 Försvarsmakten, TRM 1(A): Taktikreglemente för marinstridskrafterna (Stockholm: 

Försvarsmakten, 2010), s.(01-21) 
7 Ibid, s.(01-22) 
8 Ibid, s.(01-22) 
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användas.9 Det framförs inte heller i reglementet, varken detaljerat eller övergripande, hur ett 

offensivt handlande bör genomföras för att ha störst chans att lyckas när militära chefer väl 

fattat beslut att handla offensivt. Detta gör den praktiska användbarheten för taktikreglementet 

av militära chefer i modern marin krigföring relativt låg. Detta arbete ämnar därför bidra till 

en grund som kan göra marinkrigföringens grundprincip om offensivt handlande mer 

praktiskt användbar för militärt användande i moderna marina operationer. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med arbetet är att genom prövandet av en sammanslagning av klassiska och moderna 

teorier om offensiven i sjökrigföring mot Israels lyckade sjöoffensiv i Yom Kippur-kriget 

samt Argentinas misslyckade sjöoffensiv i Falklandskriget, utreda vilka faktorer som bidrar 

till ett lyckat offensivt handlande i moderna marina operationer. 

 

Den övergripande frågeställningen för arbetet är: 

- Vilka faktorer bidrar till ett framgångsrikt offensivt handlande i moderna marina 

operationer? 

 

Denna frågeställning besvaras med hjälp av följande delfrågor: 

- Vilka framgångsfaktorer för ett offensivt handlande kan identifieras i teoribildningen 

om sjökrig? 

- Vilka av framgångsfaktorerna kan användas för att förklara resultatet av Israels 

offensiva handlande i sjökriget i Yom Kippur-kriget 1973? 

- Vilka av framgångsfaktorerna kan användas för att förklara resultatet av Argentinas 

offensiva handlande till sjöss i Falklandskriget 1982? 

 

1.3 Avgränsningar 

För att undvika slutsatser avseende framgångsfaktorer som numera är irrelevanta på grund av 

förändrade teknologiska förutsättningar för sjökrig, utgörs fallen av marina operationer där 

sjömålsrobotar används som huvudmedel för bekämpning av fienden, vilket det enligt ovan 

fortfarande är. 

 

                                                 
9 Försvarsmakten, TRM 1(A), s.(01-22) 
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Flyg- och markstridskrafters påverkan på sjökriget kommer inte analyseras, då komplexiteten 

som då uppstår kan skapa svårigheter att identifiera fenomen som bidrog till just det marina 

offensiva handlandet. Flyg baserade på hangarfartyg ses istället som hangarfartygens 

destruktiva vapenmedel eller spaningsresurser. 

 

Eftersom arbetet inte avser utröna huruvida grundprincipen eller framgångsfaktorer är giltiga 

på särskilda krigföringsnivåer, görs ingen avgränsning avseende krigföringsnivå i fallen. 

 

1.4 Disposition 

I första kapitlet presenteras arbetets problemformulering med syfte och frågeställning, samt 

avgränsningar. Även tidigare forskning om offensivt handlande samt krigföringens 

grundprinciper diskuteras för att påvisa forskningsluckan som arbetet avser fylla. 

 

Kapitel två innefattar arbetets metod, samt metodvalets motivering. Även validitet, reliabilitet, 

intersubjektiv prövbarhet och generaliserbarhet diskuteras utefter arbetet och metodvalet. 

Dessutom presenteras det material som används, med en kort reflektion kring källkritik. 

 

I kapitel tre framställs det analysverktyg som används i fallstudien. Tre teoretikers idéer 

analyseras och sammanslås av författaren för att ge en övergripande bild av 

framgångsfaktorer för offensivt handlande, som sedan operationaliseras. För att göra 

framgångsfaktorerna lättöverskådliga skapas en matris som tydligt presenterar 

framgångsfaktorerna och dess operationaliseringar. 

 

Kapitel fyra innehåller analysen med resultat. Varje fall analyseras för sig utefter respektive 

framgångsfaktor, varpå resultatet presenteras lättöverskådligt i matrisform. 

 

Kapitel fem innehåller avslutande diskussioner kring arbetets resultat samt metod. Även 

arbetets nytta för den militära yrkesutövningen diskuteras och författarens förslag till vidare 

forskning ges. 
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1.5 Tidigare forskning 

Forskningen om offensiven kan delas in i primärt två huvudgrupper: forskning om offensiven 

på strategisk nivå samt på taktisk nivå. Dessutom finns forskning om krigföringens 

grundprinciper. 

 

1.5.1 Forskning om offensiven på strategisk nivå 

Alfred Thayer Mahan ansåg att krigföring på offensivt sätt är överlägset defensivt handlande, 

och att defensiven existerar enbart för att möjliggöra offensiven, som är den avgörande 

faktorn i krig.10 Offensiven är enligt Mahan flottors naturliga funktion, och dess styrka avgörs 

av fartygens förmåga att ”ge och ta emot hårda slag”11, vilket framgår i hans övertygelse om 

stora fartygs (slagskepp och kryssare) överlägsenhet.12 Marin krigföring utförs helst enligt 

Mahan genom att avgörande slå fiendens flotta.13 Mahan påpekar alltså vikten av att handla 

offensivt på strategisk nivå, och menar att avgörande för att lyckas med detta är att kunna ”ge 

och ta emot hårda slag”14. Han berör däremot inte konkret vad som krävs för att lyckas med 

ett offensivt agerande, och inte heller något om offensiven på taktisk nivå. 

 

Julian Corbett ansåg att den starka parten i en konflikt bör agera strategiskt offensivt, då det är 

offensivt handlande som leder till något ska erhållas eller uppnås. En strategiskt defensiv 

hållning är istället uthållig, då det kräver mindre kraft för att behålla det som redan has än att 

erhålla eller uppnå något.15 Corbett angav att defensivt handlande inte får bli passivt, utan 

defensivens syfte är att hitta rätt läge att handla offensivt.16 För att uppnå sjöherravälde, vilket 

enligt Corbett är det ultimata målet för marin krigföring, är det mest fördelaktiga sättet enligt 

Corbett att avgörande slå fiendens flotta, men att det finns fler metoder att nyttja, exempelvis 

om enbart tillfälligt alternativt lokalt herravälde eftersträvas.17 Corbett belyser vikten för även 

den svaga parten i sjökrig att handla offensivt, vilket enligt författaren ytterligare stärker 

                                                 
10 Mahan, Alfred Thayer & Westcott, Allan (edit.), Mahan on naval warfare: selections from 

the writings of Rear Admiral Alfred T. Mahan (Mineola, New York: Dover Publications, 

1999[1941]), s.128-129 
11 Ibid, s.132 
12 Ibid, s.132 
13 Ibid, s.128  
14 Ibid, s.132 
15 Corbett, Julian Stafford Sir & Grove, Eric J. (edit.), Some principles of maritime strategy 

(Annapolis: Naval Institute Press, 1988), s.328-329 
16 Ibid, s.32 
17 Ibid, s.163, 167, 339 
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offensivens vikt i sjökrig. Dock presenterar inte heller Corbett konkreta faktorer för ett lyckat 

offensivt handlande. 

 

Raoul Castex menar också att offensiven är att föredra i sjökrig, då det enbart är offensiven 

som kan nå ett avgörande i kriget. Avgörandet kan enligt Castex enbart nås genom att 

avgörande slå fiendens militära styrkor.18 Castex nämner faktorer som han anser vara viktiga 

för ett offensivt handlande, exempelvis att hänsyn måste tas till motståndarens träning, moral 

och materiel, samt att befälhavare måste ha viss vetskap om var motståndaren befinner sig 

och vart denne är på väg.19 Till skillnad från Mahan och Corbett beskriver Castex tydligare 

faktorer för att lyckas med offensivt handlande. Eftersom Castex dock utvecklade sina teorier 

innan sjömålsrobotar uppfunnits är det inte säkert att samtliga hans teorier fortfarande är 

aktuella i modern tid. Alltså kan Castex teorier behöva kompletteras med moderna teoretikers 

idéer för att vara användbara i en modern kontext, som detta arbete syftar till. 

 

Milan Vego anger att strävandet efter att uppnå sjökontroll är strategiskt offensivt och bör 

genomföras av den starkare parten i en konflikt. Bestridande av sjökontroll är istället 

strategiskt defensivt och bör genomföras av den svagare parten. Däremot behöver enligt Vego 

inte den svagare sidan vara taktiskt eller operativt defensiv.20 För att uppnå sjökontroll, vilket 

alltså kräver ett offensivt handlande (se ”3.1.1 Milan Vego”), finns enligt Vego fyra 

huvudmetoder: förstöra fiendens styrkor (vilket sker effektivast genom att söka upp och i ett 

kort, avgörande slag förstöra fiendens styrkor till sjöss eller i bas)21, stänga inne fiendens 

styrkor, kontroll av ”choke point”22, samt erövrande av fientliga baser och positioner i land.23 

Vego presenterar alltså en tydlig och moderniserad teori om syftet med det offensiva 

handlandet, och pekar på olika metoder som kan uppnå detta syfte. Vego menar att den svaga 

parten i sjökrig inte behöver vara defensiv på alla nivåer, vilket ytterligare belyser offensivt 

handlandes vikt i marin krigföring. Däremot presenterar inte Vego en tydlig, konkret 

beskrivning av ett lyckat offensivt handlande, särskilt eftersom det kan vara svårt att tolka vad 

som är viktigt för just offensivt handlande, och vad som är viktigt för strävandet efter och 

                                                 
18 Castex, Raoul & Kiesling, Eugenia C. (edit.), Strategic theories (Annapolis: Naval Institute 

Press, 1994), s.315-316 
19 Ibid, s.326-327 
20 Vego, Milan, Maritime Strategy and Sea Control (New York: Routledge, 2016), s.25 
21 Ibid, s.81 
22 Ibid, s.75 
23 Ibid, s.75 
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bestridandet av sjökontroll. En mer konkret, tydlig beskrivning av offensivt handlande är 

viktigt för det praktiska användandet (se ”1.5.3 Forskning om krigföringens grundprinciper”). 

 

1.5.2 Forskning om offensiven på taktisk nivå 

På taktisk nivå står främst Wayne Hughes för forskning om offensivt handlande, vilket är en 

av huvuddelarna i hans hörnsten för marin strid, ”attack effectively first”.24 Hughes påvisar 

genom hörnstenen att marin taktik alltid kretsat kring att anfalla effektivt först. Detta sker 

genom koncentrerad egen eldkraft med längre räckvidd än fiendens, med manöverfördel eller 

med bra spaning som möjliggör god timing.25 En modell för hur ett lyckat effektivt anfall 

genomförs anges i Hughes teorier, och diskuteras utifrån andra världskriget som exempel.26 

 

Hughes teorier är konkreta och detaljerade, dock inte enkelt överskådliga i hans bok. De 

problem som finns med att använda enbart Hughes teorier i detta arbete är att han enbart 

skriver om offensiven på taktisk nivå, samt att han trots teoretisk diskussion om det inte 

prövar sina övergripande teorier mot moderna fall. Antingen diskuterar han bara delar av 

teorin mot moderna fall, eller så prövas de övergripande teorierna på äldre eller fiktiva fall. 

 

1.5.3 Forskning om krigföringens grundprinciper 

Ångström och Widén analyserar krigföringens grundprinciper, deras relevans som 

analysverktyg respektive deras praktiska användbarhet. De skriver att om principerna har en 

oprecis beskrivning blir de olämpliga som riktlinjer för praktiskt handlande. Däremot kan 

principerna, om de blir alltför konkreta, riskera att bli rutinmässiga och således förutsägbara, 

vilket gynnar fienden.27 Ångström och Widén belyser alltså vikten av att konkretisera 

krigföringens grundprinciper, i detta arbetes fall offensivt handlande, ifall de ska kunna 

nyttjas praktiskt. Vikten av att inte principerna blir för detaljerade, och således kan innebära 

fördelar för fienden, belyses också. 

 

1.5.4 Slutsatser om tidigare forskning 

Utifrån tidigare forskning identifieras vikten av och syftet med ett offensivt handlande, men 

                                                 
24 Hughes, Fleet Tactics and Coastal Combat, s.40, 43. 
25 Ibid, s.43 
26 Ibid, s.119-120. 
27 Ångström, Jan & Widén, J. J., Adopting a Recipe for Success: Modern Armed Forces and 

the Institutionalization of the Principles of War, Comparative Strategy, 31:3, 263-285, 

DOI:10.1080/01495933.2012.692240, s.278 
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konkret hur det offensiva handlandet ska gå till i praktiken beskrivs av flertalet teoretiker inte. 

Den forskning som finns om hur ett offensivt handlande praktiskt ska gå till prövas inte heller 

i en modernare kontext än andra världskriget, alternativt prövas de enbart mot fiktiva fall. 

Forskningsluckan som identifieras är alltså avsaknaden av en praktisk beskrivning av 

marinkrigföringens grundprincip om offensivt handlande, vars relevans prövas mot moderna 

verkliga fall. För att fylla forskningsluckan behövs en gemensam syn på faktorer som leder 

till ett framgångsrikt offensivt handlande, och som prövas mot moderna, verkliga fall. 

 

Vikten av att precisera krigföringens grundprinciper ifall de ska vara praktiskt användbara 

identifieras i Ångströms och Widéns forskning, men även att inte detaljera principerna för 

mycket. Detta innebär enligt författaren att arbetet exempelvis inte ska beskriva exakt vilka 

tekniska system som ska användas när, eller i vilken ordning vissa specifika handlingar måste 

ske. 

 

2. Metod 

I detta kapitel beskrivs vald metod för arbetets genomförande samt en kort diskussion 

avseende arbetets reliabilitet, validitet, intersubjektiva prövbarhet och generaliserbarhet. 

Metoden innefattar en kvalitativ textanalys av tre teoretiker för att sedan pröva en 

sammanslagning av dessa teorier mot två fall i en deduktiv teoriprövande fallstudie. Slutligen 

presenteras arbetets material samt en kort redogörelse för källkritik. 

 

2.1. Forskningsdesign och genomförande 

Arbetet delas upp i två delar. I den första delen analyseras sjömaktsteoretikers teorier i varsitt 

stycke med en kvalitativ textanalys, för att kunna plocka ut framgångsfaktorer för ett offensivt 

handlande. Dessa framgångsfaktorer slås samman, operationaliseras till ett analysverktyg av 

författaren, och presenteras i matrisform, för att vara lättöverskådlig vid användning i 

fallstudierna. Alltså används ett av författaren framställt analysverktyg, som slår samman 

etablerade marinteoretikers teorier. Att använda en kvalitativ textanalys för detta är 

fördelaktigt eftersom författaren vill identifiera kärnan i det som beskrivs av teoretikerna som 

framgångsfaktorer för ett offensivt handlande. Detta kan kräva en djupare analys av texterna, 

särskilt ifall de inte tydligt och strukturerat presenterar framgångsfaktorer, vilket möjliggörs 
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genom att kvalitativt studera dem.28 Val av teoretiker görs utefter deras representativitet för 

sin tid alternativt huvudsakliga krigföringsnivå, samt utefter hur konkret de beskriver 

offensivt handlande (se ”2.2.1 Teori”). Urval görs för att inte riskera att viktig information 

missas i analysen av teoretikerna, vilket riskeras om större urval analyseras.29 

 

Analysen av teorin sker stegvis. Först kodas delar som syftar till ett framgångsrikt offensivt 

handlande. Dessa koder kategoriseras under huvudrubriker, varpå samband mellan dessa 

koder och rubriker kopplas. Slutligen bryts koderna och rubrikerna med dess samband ner till 

begrepp, som beskriver teorins framgångsfaktorer för offensivt handlande.30 Samma stegvisa 

procedur genomförs sedan vid sammanslagningen av framgångsfaktorerna (se ”3.2 

Sammanslagning av framgångsfaktorer”). 

 

Den andra delen av arbetet utgörs av en deduktiv teoriprövande fallstudie, där två fall studeras 

utefter det analysverktyg som framställs i teoridelen. Detta i syfte att sätta teorin i fokus, då 

det är just teorin som ska prövas.31 Val av fall görs med olika utfalls-design, eftersom de 

framgångsfaktorer som indikeras i den lyckade offensiven men inte i den misslyckade då med 

större säkerhet kan fastställas som giltiga.32 Framgångsfaktorer som indikeras i det lyckade 

fallet men inte i det misslyckade kan anses vara relevanta för ett lyckat offensivt handlande. 

De framgångsfaktorer som inte förekommer i något av fallen kan anses vara irrelevanta för att 

lyckas med ett offensivt handlande. Om en framgångsfaktor identifieras i både det lyckade 

och det misslyckade fallet kan den anses relevant, men inte nödvändigtvis vital, för ett 

offensivt handlande. I ett sådant fall behöver även en diskussion föras huruvida faktorn inte 

bidrog tillräckligt mycket till det offensiva handlandet i det misslyckade fallet och i så fall 

varför, för att eventuellt kunna identifiera vissa villkor för faktorerna. 

 

Fallstudie med få fall för att pröva teorin är lämpligt för detta arbete eftersom fallstudien 

möjliggör att på djupet kunna studera och förklara fenomen som förekommer i den komplexa 

                                                 
28 Esaiasson, m.fl., Metodpraktikan, s.210 
29 Ekengren, Ann-Marie & Hinnfors, Jonas, Uppsatshandboken: Hur du lyckas med din 

uppsats, (Lund: Studentlitteratur, 2006), s.80 
30 Denscombe, Martyn, Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna, andra upplagan (Lund: Studentlitteratur, 2009), s.373-374 
31 Esaiasson, m.fl., Metodpraktikan, s.40 
32 Ekengren & Hinnfors, Uppsatshandboken, s.117 
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miljön verkligheten utgör.33 För att kunna indikera framgångsfaktorer för offensivt handlande 

i fallen krävs djupare analys, då verklighetens komplexitet, särskilt i kaoset och osäkerheten 

som uppstår i krig,34 kan leda till att för undersökningen irrelevant information utan kausalt 

samband med det som söks framträder. För att undvika sådan informations påverkan på 

arbetets resultat behövs en djupgående analys för att identifiera indikatorer i fallen. 

 

En nackdel med att använda fallstudier är att vid få analyserade fall kan analysens resultat 

vara svårt att generalisera, eftersom verklighetens komplexitet påverkar så pass mycket att det 

blir svårt att bortse från den påverkan andra faktorer än de som undersöks har.35 För att 

minska denna nackdel väljs fall som är generellt representativa, med motivering grundat i 

etablerade teoretikers idéer. Motivering för val av fallen följer i avsnitt ”2.2.2 Empiri”. 

Dessutom är fallen exempel i en bredare kategori, offensiva marina operationer. Förutom 

dessa två sätt att minska påverkan av det unika i fallet presenteras tydligt vilka 

framgångsfaktorer som eftersöks, vilket möjliggör vidare applicering på andra fall. 

 

Alternativt kan arbetet genomföras som enkätundersökning eller intervjuer. En 

enkätundersökning kan ge bredare och mer generaliserbara resultat än vid fallstudier med få 

fall, då infall från fler källor kunnat göras.36 Däremot kunde det varit svårt att avgöra 

resultatets riktighet och precision, då bredd och omfattning premieras före djup.37 Eftersom 

det dessutom finns få exempel på moderna offensiva marina operationer i konventionella krig, 

hade urvalet av enkätssvarande kunnat vara otillräckligt för att få en tillräckligt bred studie 

och nå relevanta och generaliserbara slutsatser. Detta hade även kunnat påverka kvalitativa 

intervjuer, däremot troligtvis något mindre, då mer utvecklade svar kunnat ges.38 Ovanstående 

nackdelar med dessa alternativa metoder, samt fördelarna som ovan beskrevs för kvalitativa 

fallstudier, leder till författarens slutsats att enkätundersökningar eller intervjuer inte är lika 

lämpliga som fallstudier för arbetets genomförande. 

  

                                                 
33 Denscombe, Forskningshandboken, s.62 
34 Ångström & Widén, Adopting a Recipe for Success, s.278 
35 Esaiasson, m.fl., Metodpraktikan, s.68 
36 Denscombe, Forskningshandboken, s.55 
37 Ibid, s.56-57 
38 Esaiasson, m.fl., Metodpraktikan, s.265 
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2.1.1 Reliabilitet, validitet, intersubjektiv prövbarhet och generaliserbarhet 

För hög reliabilitet är hög noggrannhet en grundläggande förutsättning,39 vilket detta arbete 

upprätthåller genom att använda en kvalitativ metod där framgångsfaktorerna för offensivt 

handlande noggrant analyseras i enbart ett fåtal fall, då större material (flera fall) kan leda till 

en lägre reliabilitet.40 Ett tydligt, lättöverskådligt analysverktyg skapas, vilket minskar den 

subjektiva tolkningens påverkan på reliabiliteten. 

 

Validiteten i arbetet höjs genom att framtagandet av framgångsfaktorer genom analys 

motiveras i etablerade teoretikers idéer, vilket även görs vid framtagandet av indikatorer för 

nyttjande av teorierna vid analysen. Detta eftersom indikatorerna måste stämma överens med 

teorin, vilket möjliggörs genom att använda etablerade teoretikers idéer till både framtagande 

och operationalisering av framgångsfaktorer.41 Risken finns dock att eventuella subjektiva 

tolkningar spelat roll. Alla val som görs i arbetet motiveras därför också genom argumenterat 

resonemang eller etablerade teoretikers idéer, för ökad transparens i arbetet. 

 

Arbetets intersubjektiva prövbarhet ökas av att tydliga indikatorer i matrisform används som 

analysverktyg, tillsammans med att motiveringar för dessa och analysresultat redovisas.42 

 

Generaliserbarheten är arbetets svaga punkt, då enbart två fall studeras, med komplexa och 

kontextuellt unika miljöer (se ovan). För att öka generaliserbarheten väljs fallen för att vara 

representativa för den mer övergripande kategorin offensiva marina operationer med 

motivering härledd till etablerade teoretiker (se ”2.2.2 Empiri”). 

 

2.2 Material 

Detta avsnitt presenterar materialet som använts i arbetet. Först presenteras material för 

teoriframställningen, därefter för analysen. Sist följer en kort diskussion om källkritik för det 

presenterade materialet. 

 

                                                 
39 Esaiasson, m.fl., Metodpraktikan, s.63 
40 Ekengren & Hinnfors, Uppsatshandboken, s.80 
41 Esaiasson, m.fl., Metodpraktikan, s.60 
42 Ibid, s.25-26 
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2.2.1 Teori 

För teoriavsnittet används tre teoretikers verk. Här används litteratur i form av böcker. Urval 

av teoretiker görs för att inte behöva analysera idéer ifrån stora mängder teoretiker, och 

riskera otillräckligt djup analys. För ökad generaliserbarhet görs urval utefter teoretikernas 

representativitet för sin tid respektive huvudsakliga krigföringsnivå, samt utefter hur konkret 

de beskriver offensivt handlande. Raoul Castex representerar klassiska tänkare i arbetet. 

Castex är inte lika välkänd som exempelvis Mahan eller Corbett, men ger en detaljerad 

genomgång av vad som krävs för att lyckas med offensiven. För modern marin strategi 

används Milan Vegos idéer, då Vego är en etablerad marinteoretiker som tydligt delar upp 

sjökrigföringens aspekter och diskuterar dessa. Wayne Hughes representerar modern marin 

taktik, då hans idéer om sjökrigstaktik är etablerade och detaljerade, med konkreta förslag på 

hur en effektiv vapeninsats, som offensivt handlande genomsyrar, ska genomföras för att 

lyckas. 

 

2.2.2 Empiri 

För empirins analys kommer främst litteratur, men även artiklar användas, då tillgängligheten 

är större för båda dessa än för exempelvis primärkällor. Litteraturen är antingen berättelser 

från individer som anses ha god insikt genom deltagande i fallen, eller bearbetade 

beskrivningar av exempelvis historiker. 

 

De fall som analyseras är Israels offensiva operation i inledningen av Yom Kippur-kriget som 

skedde till sjöss i Medelhavet, samt Argentinas misslyckade offensiva operation mot de 

brittiska fartygen öster om Falklandsöarna i Falklandskriget 1982. Dessa fall anses 

representativa för offensiva marina operationer, då de stämmer överens med Vegos teori (se 

”1.5.1 Forskning om offensiven på strategisk nivå”) om att slå fiendens styrkor är 

huvudmetoden för att upprätta sjökontroll, enligt Vego ett offensivt mål. I Yom Kippur-kriget 

sker det ena av Vego beskrivna sättet, Israels flotta slår Egyptens och Syriens flottor till sjöss. 

I Falklandskriget är det ett misslyckat försök av den argentinska flottan att slå den brittiska till 

sjöss, vilket gör att de vid tillfället för anfallet handlade offensivt enligt Vegos teori. 

Gemensamt för båda fallen är att de är operationer som syftar att slå fiendens flottor till sjöss, 

att båda konflikterna är reguljära krig, samt att även motparterna i båda fallen handlar 

offensivt på åtminstone någon krigföringsnivå. Olikheten är att Israels offensiv i Yom 

Kippur-kriget lyckades, medan Argentinas offensiv i Falklandskriget misslyckades. 
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2.2.3 Källkritik 

Avseende materialet som används till teoriframställningen är dessa verk av etablerade 

teoretiker, vilka inte behöver mer diskussion än vad som gavs under ”1.5 Tidigare forskning”. 

 

För empiri kring Falklandskriget är materialet som använts neutralt genom att främst vara 

sakligt och beskrivande av händelseförloppet utan vinklingar. Alternativt utgörs det av 

berättelser från personer som var med i konflikten. För att minska vinkling orsakad av 

individernas subjektiva tolkning, tas berättelser från konfliktens båda sidor. 

 

Till Yom Kippur-kriget var det svårare att finna neutralt material som också tillräckligt 

beskriver händelseförloppet. Egyptiskt och syriskt material berör inte händelseförloppet 

tillräckligt för analys, varpå material från främst Israel måste användas. För att undvika att 

vinklad information påverkar analysresultatet används enbart saklig information, som inte 

tydligt är baserad på känslor eller ogrundade bedömningar. Materialvalet kan däremot ändå 

innebära viss påverkan avseende neutralitet. 

 

3. Teori 

I detta kapitel framställs analysverktyget som används i fallstudierna. Först presenteras teorier 

om offensivt handlande, med en av författaren genomförd nedbrytning i framgångsfaktorer 

för offensivt handlande enligt respektive teoretiker. Därefter sammanställs av författaren 

dessa teoretikers separata framgångsfaktorer i en gemensam bild av framgångsfaktorer för 

offensivt handlande. Sedan operationaliseras framgångsfaktorerna, för att vara praktiskt 

användbara i analysen. Sist i kapitlet presenteras en matris med framgångsfaktorerna och 

deras operationalisering. 

 

3.1 Offensivt handlande 

Här presenteras Vegos, Hughes och Castex teorier om offensivt handlande, vilka senare slås 

samman till en gemensam bild av framgångsfaktorer för offensivt handlande. 

 

3.1.1 Milan Vego 

Vego om offensivt handlande 

Enligt Vego är det den starka parten i sjökrig som bör agera strategiskt offensivt, i syfte att 
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etablera sjökontroll, som beskrivs som ett strategiskt offensivt mål.43 Vego skriver allmänt om 

sjökontroll, och att dess etablerande är den första och mest kritiska delen i kampen om 

sjökontroll, vilket bör genomföras av den starkare parten så tidigt som möjligt i konflikten.44 

Författarens tolkning är att eftersom etablerandet av sjökontroll är ett strategiskt offensivt 

mål, innebär etablerandet av sjökontroll till stor del att handla offensivt (se även nedan). Som 

kontrast nämner Vego dessutom nekandet av sjökontroll som att handla defensivt, 45 vilket 

stärker denna tolkning.  

 

Vego nämner förutsättningar för att lyckas vid etablerandet av sjökontroll. De som nämns är: 

fördelaktig maritim strategisk position, fördelaktig operationsbas och kontroll över tillräckligt 

många flyg- och marinbaser, välbalanserade styrkor, överlägsenhet gentemot fienden i antal 

enheter alternativt dessa enheters kvalitét, välutvecklad marin teori, bra doktrin och träning, 

gott samarbete med andra vapengrenar, offensiv anda, samt informationsöverlägsenhet.46 

Flera av dessa grundläggande förutsättningar är vagt beskrivna och inte alltid tydligt 

relaterade till just offensivt handlande. Därför berörs endast de av dessa förutsättningar som 

tydligt kan kopplas till offensivt handlande. 

 

Om offensivt handlande skriver Vego även att det utgår ifrån behovet av att utgöra ett hot mot 

fiendens styrkor, vilket kräver att egna styrkor faktiskt har närvaro i det område som kontroll 

avses uppnås. Att istället ha sin flotta i bas kan enligt Vego leda till katastrofala följder.47 

 

Tidigt i konflikten bör ett överraskningsanfall göras, syftandes till att avgörande slå ut stora 

delar av fiendens styrkor, för att kunna fortsätta handla offensivt.48 För att avgörande slå 

fiendens styrkor till sjöss bör lokal kraftsamling mot mindre eller utsatta delar av fiendens 

styrkor uppnås. Att lyckas med detta underlättas av god manöverförmåga.49 

 

Vego tar även upp framgångsfaktorer för ett lyckat anfall, som vanligtvis har för avsikt att slå 

ut fientliga enheter, taktiska grupper av enheter eller landstationer (och således enligt tidigare 

                                                 
43 Vego, Maritime Strategy and Sea Control, s.25 
44 Ibid, s.54 
45 Ibid, s.25 
46 Ibid, s.55 
47 Ibid, s.65 
48 Ibid, s.66 
49 Ibid, s.84-85 
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forskning etablera sjökontroll). Dessa är: uppnådd överraskningseffekt, manöverskicklighet 

för att få en positioneringsfördel, samt räckvidd, dödlighet och precision hos egna 

vapensystem.50 Dessa faktorer berörs av detta arbetes författare inte djupare, eftersom Vego 

inte djupare beskriver dem. 

 

Att kunna välja huvudpunkt för anfall, vilket enligt Vego är en viktig del i marina offensiva 

operationer, och således komma åt fiendens tyngdpunkt för att avgörande slå denna, kräver 

god taktisk och operativ underrättelse.51 

 

Nedbrytning i faktorer 

Det Vego tar upp som fördelaktigt för att lyckas i kampen om etablerandet av sjökontroll, och 

således i stort för offensivt handlande, bryts av författaren ned i följande faktorer: 

- Positionering. För att kunna kraftsamla egna styrkor mot svaga eller utsatta delar av 

fiendens styrkor samt fiendens tyngdpunkt krävs enligt Vego en fördelaktig position 

varifrån anfallet sker, vilket exempelvis möjliggörs av god manöverförmåga och 

skicklighet att nyttja denna. Även en god strategisk position och operationsbaser, 

varifrån Vego menar att flottor avgörande kan påverka händelseförloppet och 

resultatet av ett krig,52 bidrar till denna positionering. Dessutom möjliggör god 

positionering ökad närvaro i området där egna styrkor utgör ett hot för fienden, 

vilket enligt Vego är viktigt för offensivt handlande. 

- Numerär alternativt kvalitativ materiell överlägsenhet. Numerär överlägsenhet 

tillåter enligt Vego en befälhavare att enklare göra sunda avväganden av hur mycket 

kraftsamling som behöver uppnås mot fiendens kritiska punkter. Till slut, menar 

Vego, har en numerär överlägsenhet dessutom en övermäktig kraft för fienden att 

hantera.53 Numerären är enligt Vego viktigare än kvalitéten på styrkorna, och 

tolkning av detta arbetes författare att kvalitéten egentligen mest spelar roll ifall 

parternas numerär är ungefär lika stora.54 

- Välutbildade och samövade styrkor. Detta möjliggörs av det Vego enligt ovan 

skriver om en välutvecklad marin teori, som hänvisar till tidigare erfarenheter och 

                                                 
50 Vego, Milan, Operational Warfare at Sea: Theory and Practice (New York: Routledge, 

2009), s.64 
51 Ibid, s.147 
52 Vego, Maritime Strategy and Sea Control, s.56 
53 Ibid, s.62-63 
54 Ibid, s.63 
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ger prediktioner om framtiden.55 Samövning möjliggörs enligt Vego av exempelvis 

en välutvecklad doktrin och mycket övning, för att gemensamt kunna arbeta mot 

samma mål med gemensam förståelse för hur detta ska ske. Vego menar att utan 

detta kan god ledning, som exempelvis behövs för att enligt ovan kunna fatta och 

verkställa rationella beslut avseende fiendens tyngdpunkter, inte genomföras.56 

- Underrättelser. Enligt Vego krävs underrättelser för att rationellt kunna välja 

huvudpunkt för anfall, som bör riktas mot fiendens tyngdpunkt i syfte att kunna slå 

denna. 

 

3.1.2 Wayne P. Hughes 

Hughes om offensivt handlande 

Hughes behandlar i Fleet Tactics and Coastal Combat sjökrig på taktisk nivå, och anger att 

taktik till sjöss kretsar kring att genomföra det första effektiva eldöppnandet för att slå 

fienden, utan att få sina styrkor utslagna.57 Författarens tolkning är att detta till stor del kräver 

offensivt handlande, eftersom Hughes skriver att hans princip (”attack effectively first”58) inte 

enbart innebär ett offensivt handlande, men att offensivt handlande (”attack” 59) är en viktig 

del av den.60 Eldöppnandet måste även träffa med tillräcklig slagkraft, genom exempelvis att 

genomföras inom effektiv, inte maximal, vapenräckvidd, och samordnat mellan egna 

enheter.61 

 

För att effektivt och avgörande förstöra fiendens styrkor är numerär viktigare än kvalitét 

enligt Hughes, vilket bevisas genom matematiska uträkningar, med hänvisning till Frederick 

W. Lanchester. Ett antagande görs av Hughes om att det är homogena enheter som används, 

både inom egna sidan och fiendesidan, samt dessa sinsemellan. Alla enheter bär också 

destruktiva vapensystem. Eventuella synergieffekter som kan uppstå vid användandet av olika 

system berörs inte.62 

 

                                                 
55 Vego, Maritime Strategy and Sea Control, s.63 
56 Ibid, s.63-64 
57 Hughes, Fleet Tactics and Coastal Combat, s.27 
58 Ibid, s.40 
59 Ibid, s.40 
60 Ibid, s.40 
61 Ibid, s.43 
62 Ibid, s.40-42 
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Hughes presenterar en tabell med åtgärder som måste genomföras för att uppnå ett effektivt 

anfall. Dessa är: 

- A: Strategisk upptäckt av fienden. En observation av fientliga styrkor i ett större 

område, eller som kan förväntas i framtiden befinna sig i ett större område. 

- B1: Taktisk upptäckt av fienden. Lokalisering av fienden i syfte att kunna anfalla 

denne. 

- B2: Målutvärdering. Kunskap om fiendens läge, tillräckligt för att kunna genomföra 

ett lyckat anfall. 

- B3: Mållåsning. Detaljerad information om fiendens styrkors disposition, tillräcklig 

för att kunna genomföra ett så effektivt anfall som möjligt. 

- B4: Anfall. Styrning för genomförande av ett koordinerat, kraftsamlat anfall. 

- C: Utvärdering av anfallets utfall. Detta steg bidrar inte till anfallets genomförande 

direkt och berörs därför inte närmare.63 

Underrättelsers vikt för att lyckas med tabellens steg belyses av Hughes.64 Underrättelser fås 

exempelvis genom manövrering av fartyg till fördelaktiga positioner, där information om 

fienden kan inhämtas. Manövrering genomförs dessutom för att få ett fördelaktigt skjutläge 

gentemot fienden, för att mer effektivt kunna bekämpa denne.65 

 

Förutom egna förmågor påvisar Hughes vikten av att försvåra för eller förhindra fienden att 

skjuta effektivt först, genom motmedel eller åtgärder mot fiendens vapensystem, 

underrättelser och ledning.66 Ett exempel på detta är, enligt Hughes, när fienden har längre 

vapenräckvidder. Då är det viktigare att sträva efter att tillräckligt många egna enheter 

överlever för att kunna skjuta effektivt än att sträva efter att skjuta först, vilket den part som 

har störst effektiva vapenräckvidder bör sträva efter.67 

 

Kraftsamling, som enligt ovan innefattas i tabellen för ett lyckat anfall, innebär enligt Hughes 

en fokuserad puls av destruktiva medel som sätts in mot fiendens tyngdpunkt.68 Denna puls 

destruktiva kraft mäts enligt Hughes i slagkraft (”striking power”)69, som är en styrkas 

                                                 
63 Hughes, Fleet Tactics and Coastal Combat, s.120 
64 Ibid, s.118 
65 Ibid, s.175 
66 Ibid, s.175 
67 Ibid, s.206 
68 Ibid, s.308 
69 Ibid, s.353 
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materiella medel för att förstöra fientliga enheter. Puls beskrivs av Hughes som en stor mängd 

kraft som sätts in mot fienden på mycket kort tid.70 

 

Nedbrytning i faktorer 

Nedan presenteras författarens nedbrytning i faktorer av det som Hughes trycker på för att 

uppnå ett effektivt eldöppnande innan fienden, vilket offensivt handlande enligt ovan 

genomsyrar: 

- Underrättelser. Underrättelser om fiendens positioner, rörelser och förmågor är 

fundamentalt för att följa Hughes tabell för ett lyckat effektivt anfall, och är vad 

tabellen till största del innehåller. Underrättelser bidrar till detta genom att ge 

befälhavare tillräckligt underlag för att veta när, vart och hur fienden effektivast kan 

bekämpas, och möjliggörs genom manövrering av fartyg till positioner där de kan 

inhämta information om fienden. Har egna styrkor dessutom bättre underrättelser än 

fiendens ökar sannolikheten att egna styrkor lyckas uppnå ett effektivt anfall först. 

Hughes belyser dessutom underrättelsers vikt genom att anse att moderna sjöslag 

kan avgöras av ett underrättelseövertag.71 

- Kraftsamling. För störst sannolikhet att genomföra ett lyckat anfall genom att skjuta 

effektivt krävs kraftsamling av vapenresurser, vilket även är en del av Hughes 

ovanstående tabell. Detta eldöppnande genomförs med fördel i form av en 

destruktiv puls, som Hughes beskriver det. För att genomföra ett bra eldöppnande i 

en puls som leder till kraftsamling krävs samordning av offensiva vapenresurser, 

som möjliggörs av god ledning och manövrering av enheter till fördelaktiga 

positioner för eldöppnande. 

- Numerär styrka. Framförallt ger en stor numerär styrka ökad möjlighet att överleva 

med tillräckligt många egna enheter för att kunna genomföra ett effektivt 

eldöppnande efter att fienden öppnat eld först. I längden ger en numerär 

överlägsenhet gentemot fienden dessutom en kumulativ fördel i den materiella 

utnötning som är en grundläggande aspekt av marin krigföring.72 

- Anpassning till egna och fiendens förmågor i förhållande till varandra. Kunskap om 

fiendens förmågor, exempelvis räckvidd på vapensystem, gör att egna styrkors 

                                                 
70 Hughes, Fleet Tactics and Coastal Combat, s.353 
71 Ibid, s.155 
72 Ibid, s.41 
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befälhavare kan ta hänsyn till dessa i förhållande till egna förmågor, för att kunna 

uppnå en effektiv vapeninsats. 

 

3.1.3 Raoul Castex 

Castex om offensivt handlande 

Castex har i Strategic Theories ett kapitel tillägnat offensiven, med definiering av offensiven 

och dess nytta. Han nämner att frivilligt defensivt agerande enbart innebär nackdelar, men att 

flottor kan bli tvingade till defensiven, exempelvis vid avsaknad av tillräckliga resurser för ett 

offensivt agerande. Då måste denna defensiva flotta ändå söka varje möjlighet att handla 

offensivt, vilket kräver anpassning till de resurser den förfogar över.73 

 

En fara med ett offensivt handlande är enligt Castex att enbart anfalla för anfallandets skull, 

utan först ha tillverkat en genomtänkt rationell manöverplan för hur offensiven ska 

genomföras, samt ha resonerat kring huruvida det ens är lämpligt att handla offensivt. En 

flotta får alltså inte enligt Castex, med hänvisning till Jean Colin, under några omständigheter 

anfalla enbart i brist på andra, mer rationella, idéer.74 

 

Castex påvisar vikten av numerär styrka för att framgångsrikt kunna handla offensivt. Om en 

sida är numerärt underlägsen förlorar den enligt Castex helt förmågan att handla offensivt, då 

detta kan sluta i katastrof. Detta eftersom kriget till sjöss skiljer sig ifrån kriget i land, då 

terräng inte kan nyttjas för att, trots numerär underlägsenhet, skapa temporär överlägsenhet 

gentemot den offensiva parten. Istället för att handla offensivt genom att direkt anfalla 

fiendens styrkor i ett sådant läge, bör manöver nyttjas för att i största möjliga mån erhålla 

initiativet i operationer. 75 

 

Förutom numerär överlägsenhet påpekar Castex vikten av att ha hög kvalitét på egna resurser 

om egna styrkor avser handla offensivt.76 Med kvalitét avser Castex både fartygskvalitét och 

personalkvalitét. Med fartygskvalitét är Castex inte helt tydlig med vad han menar, eftersom 

han egentligen bara nämner att det är ”uppenbart fundamentalt”77 för offensiven. Faktorn han 

                                                 
73 Castex, Strategic Theories, s.314-315. 
74 Ibid, s.322 
75 Ibid, s.322-323. 
76 Ibid, s.323 
77 Ibid, s.324 



Namn: Tobias Krona 2017-06-10  

Kurs: OP 14-17 

Sida 21 av 46 

 

nämner är pålitlighet, att system såsom vapen fungerar som avsett när de ska användas.78 

Personalkvalitét innefattar först och främst att besättningar i krigstid är fulltaliga, att dessa är 

tränade och samövade, både internt på varje fartyg och i hela styrkan mellan fartygen.79 Även 

besättningarnas moral måste vara hög, vilket möjliggörs av att besättningarna är välövade, att 

fartygen har en god organisation och att fartygen är välfungerande och välutrustade.80 

 

För att lyckas med offensivt handlande krävs även enligt Castex underrättelser om fienden. 

Minst måste egna styrkor veta ungefär vart fienden förväntas befinna sig och en generell 

uppfattning om vart de är på väg.81 

 

Castex menar också att en offensiv måste planeras utefter fiendens förmågor i form av deras 

material, träning och moral. Kunskap om dessa faktorer är dessutom inte bara viktigt för 

planerandet av kommande, utan även för att korrekt kunna utvärdera och analysera redan 

genomförda operationers utfall.82 

 

Ovan beskrivna faktorer bildar gemensamt en flottas styrka. Vissa av faktorerna är rörliga, 

såsom numerär och kvalitét på egna styrkor, andra statiska. Det optimala läget för offensivt 

handlande är när egen styrka är som störst i förhållande till fiendens. Detta kräver att 

befälhavaren utvärderar situationen och vet när denne bör vara defensiv för att invänta ett 

optimalt läge att handla offensivt, när de rörliga faktorerna pekar på maximal egen större 

styrka än fiendens.83 

 

Nedbrytning i faktorer 

Castex teorier om vad som leder till ett framgångsrikt offensivt handlande bryts ned av 

författaren i följande faktorer: 

- Kvalitét. Med kvalitét avser Castex både materiell och personell kvalitét. Material 

måste enligt Castex fungera och besättningarna samt flottan i helhet ska vara 

fulltaliga, samövade och ha hög moral. 

                                                 
78 Castex, Strategic Theories, s.323-324 
79 Ibid, s.324-325 
80 Ibid, s.325 
81 Ibid, s.326 
82 Ibid, s.327 
83 Ibid, s.328-329 
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- Numerär överlägsenhet. Denna faktor är fundamental, då en flotta enligt Castex i 

princip förlorar förmågan att lyckas med ett offensivt handlande om den är numerärt 

underlägsen. Då bör enligt Castex istället manövrering nyttjas för att kunna 

åtminstone påverka initiativet. 

- Mål med offensiven. För att inte genomföra offensiva operationer för enbart 

offensivens skull, och således riskera katastrofala utfall, menar Castex att det krävs 

att rationella planer framtas som beskriver vad som ska uppnås med offensiven och 

hur detta ska göras. 

- Anpassning till egen samt fiendens styrka. Denna faktor behandlar, enligt 

författarens tolkning av Castex, åsikten om att ett anfall som genomförs i brist på 

bättre planer kan vara katastrofalt. Istället för att anfalla i blindo menar Castex att 

det krävs att befälhavare, med sin egen styrka i beaktande, tar hänsyn till fiendens 

styrka. Rätt läge att handla offensivt är enligt Castex när skillnaden mellan egen och 

fiendens samlade styrka är som störst till egen fördel. Denna skillnad i styrka måste 

anpassas till och planeras efter, för att inte påbörja onödiga offensiver, med 

eventuella katastrofala följder. 

- Underrättelser. För att fatta sunda beslut i planering krävs enligt Castex 

underrättelser, minst om var fienden befinner sig och är på väg. Dessutom bör även 

underrättelser finnas om fiendens moral, träning och material för att kunna planera 

utefter fiendens styrka. 

 

3.2 Sammanslagning av framgångsfaktorer 

Här sammanfattas de ovan presenterade framgångsfaktorerna, som i nästa avsnitt presenteras i 

en tydlig matris. Framgångsfaktorerna har tagits fram genom att författaren sammanställt 

ovanstående teoretikers idéer. Vissa av framgångsfaktorerna har varit samma, några har 

samma innebörd men olika förklaring i vissa detaljer, medan andra varit sammanflätade med 

varandra. Nedan presenteras kärnan i de framgångsfaktorer som togs fram hos respektive 

teoretiker, sammanfört för att undvika flera olika faktorer vars kärna egentligen pekar mot 

samma fenomen. 

 

3.2.1 Underrättelser 

Samtliga ovanstående teoretiker poängterar vikten av underrättelser som framgångsfaktor för 

att lyckas med ett offensivt handlande. Kontinuerligt inhämtande av information angående 



Namn: Tobias Krona 2017-06-10  

Kurs: OP 14-17 

Sida 23 av 46 

 

fiendens positioner och rörelser, samt deras styrkor och svagheter, bidrar till förmågan för 

befälhavare att kunna identifiera fiendens tyngdpunkt och hur denna mest effektivt kan verkas 

mot. Hughes belyser dessutom ytterligare underrättelsers vikt genom att ange att moderna 

sjöslag i princip kan avgöras innan vapeninsats genomförs, ifall den ena parten har överlägsna 

underrättelser jämfört med fienden. 

 

3.2.2 Manövrering 

Manövrering är också en av de framgångsfaktorer som samtliga ovanstående teoretiker 

nämner som viktigt för ett lyckat offensivt handlande, även om framgångsfaktorn ser olika ut 

för de olika teoretikerna. Sammantaget kan sägas att om egna styrkor enligt Vego har bra 

strategisk positionering, möjliggörs manövrering av fartyg. Detta möjliggör, som Hughes 

beskriver, att kunna inhämta underrättelser om fienden samt för att få ett fördelaktigt 

geografiskt läge för att effektivt kunna skjuta mot fiendens tyngdpunkt. Castex menar att 

manövrering även möjliggör för den numerärt svagare parten att kunna påverka initiativet. 

 

3.2.3 Kraftsamling 

För att nå högsta möjliga sannolikhet att lyckas genomföra ett framgångsrikt anfall bör enligt 

Vego egna resurser kraftsamlas mot fiendens kritiska, svaga eller utsatta delar, för att effektivt 

slå dessa. Generellt är denna kraftsamling som mest effektiv mot de punkter där egen flottas 

styrka är som störst i förhållande till fiendens, enligt Castex. Vid insättande av destruktiva 

vapensystem, såsom sjömålsrobotar, mot fiendens tyngdpunkt, bör insatsen genomföras i 

form av en puls, enligt Hughes en stor mängd destruktiv kraft som sätts in mot fienden på 

mycket kort tid. 

 

3.2.4 Numerär överlägsenhet 

Numerär överlägsenhet är en framgångsfaktor som enligt samtliga ovanstående teoretiker 

väsentligt ökar möjligheten att lyckas med ett offensivt handlande, och möjliggör större 

handlingsutrymme vid planering och genomförande av offensiva operationer. Med tillräckligt 

stor överlägsenhet i antal tillgängliga enheter blir det näst intill omöjligt för fienden att kunna 

nå en avgörande seger, än mindre handla offensivt. Det enda sättet att kunna påverka 

initiativet och således fienden om ens egna styrkor är numerärt underlägsna är genom 

manöver, och undvikande att strida tills omständigheterna tillåter det, genom ändrade eller 

lokala, temporära styrkeförhållanden. Detta eftersom terräng inte kan nyttjas med lika stor 
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effekt för numerär underlägsenhet i krig till sjöss som i krig på land. Ifall fienden får in första 

eldöppnandet mot egna styrkor, är det dessutom högre sannolikhet att tillräckligt många 

enheter överlever för att ge möjlighet att effektivt skjuta tillbaka, ifall den egna styrkan har en 

tillräckligt stor numerär. 

 

3.2.5 Kvalitativ överlägsenhet 

Kvalitativ överlägsenhet nämns av samtliga ovanstående teoretiker, men de lägger olika vikt 

vid den. Castex lägger störst vikt vid den, och menar att kvalitét innefattar både material och 

personal. Pålitliga system som fungerar som avsett är viktigt för att kunna lyckas med 

offensiva operationer. Dessutom bidrar fulltaliga besättningar med välutbildad personal, som 

har god moral och som är samövade, till en lyckad offensiv. 

 

Denna kvalitét är enligt Hughes inte lika viktig i moderna krig till sjöss som den var förr, men 

påverkar ändå resultatet av offensiva operationer, enligt Vego särskilt vid ungefär lika stora 

numerära förhållanden mellan styrkor. 

 

3.2.6 Anpassning till förmågeförhållanden 

Kunskap om och anpassning till fiendens förmågor, med utgångpunkt i egna förmågor, är 

fundamentalt för att höja sannolikheten att lyckas med en offensiv operation enligt Castex och 

Hughes teorier. Kännedom om fiendens förmågor i förhållande till egna underlättar för 

befälhavare att fatta sunda beslut under planering och genomförande av offensiva operationer. 

Att agera med en medvetenhet om egna och fientliga förmågor ökar sannolikheten för att 

kunna genomföra en effektiv vapeninsats mot fienden utan att först bli bekämpad. Detta 

genom att mer rationellt kunna identifiera fiendens tyngdpunkt och hur denna mest effektivt 

bör verkas mot. 

 

3.2.7 Ledning 

Ledning pekar alla ovanstående teoretiker på som viktig, trots att de belyser olika faktorer hur 

ledning möjliggörs och vad det uppnår. För att kunna genomföra en lyckad offensiv 

operation, där egna styrkor lyckas utföra en effektiv vapeninsats innan fienden gör det, är god 

ledning under både planering och genomförande en viktig förutsättning. Planering av 

manövrering för att kunna identifiera och nå ett fördelaktigt läge för effektiv vapeninsats mot 

fiendens tyngdpunkt måste genomföras med hänsyn till fiendens och egna styrkors förmågor 
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och resulterande styrkeförhållanden. Det är tolkningen av dessa styrkeförhållanden som är det 

viktiga i ledningen, för att kunna välja rätt tid, plats, omfattning och mål med offensiven. 

 

För att genomföra ett effektivt eldöppnande innan fienden krävs först underrättelser, som 

möjliggörs av en bra manöverplan för de enheter som ska inhämta underrättelserna. Därefter 

krävs för själva eldöppnandet en god samordning, för att i en puls av destruktiva offensiva 

verkansmedel kunna på ett så effektivt sätt som möjligt bekämpa fiendens tyngdpunkt, och 

avgörande slå denne. 

 

Ledning är alltså navet som fogar samman de andra framgångsfaktorerna och inriktar dessa 

mot målet, som befälhavaren gjort den rationella bedömningen utgör fiendens tyngdpunkt. 

Dessutom möjliggör ledning den samordnade kraftsamling som behövs för att effektivt 

nedkämpa denna tyngdpunkt. 

 

3.3 Indikatorer för framgångsfaktorerna 

I detta avsnitt presenteras författarens framtagning av indikatorer för framgångsfaktorerna, för 

att på ett transparent sätt kunna pröva teorin mot fallen som analyseras. För transparens i 

arbetet ska senare, vid analys av empirin, alla indikeringar av dessa operationaliserade 

framgångsfaktorer motiveras. 

 

Underrättelser 

Om det i empirin framgår att följning av fiendens rörelser genomförs, något samtliga tre 

teoretiker pekar på, kan underrättelser anses vara indikerad (A). Alternativt ska tillräckliga 

och avgörande strategiska underrättelser om fiendens rörelser alternativt den fientliga styrkans 

uppbyggnad i antal och typ av enheter finnas (B). Ett övergripande kriterium är att de 

underrättelser som inhämtas och påverkar beslut stämmer (C), något Vego menar är viktigt.84 

 

Manövrering 

För att indikera manövrering ska framskjutna enheter användas för spaning (A), enligt 

Hughes teori. Alternativt ska manövrering för att nå en fördelaktig position för att effektivt 

kunna bekämpa fienden ske (B), också enligt Hughes teori. Dessutom kan framgångsfaktorn 

                                                 
84 Vego, Operational Warfare at Sea, s.77 
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indikeras om den egna sidans strategiska position nyttjas för dessa manövrar (C), enligt 

Vegos teori, exempelvis för att dela fiendens sjöstyrkor. 

 

Kraftsamling 

Framgångsfaktorn anses indikerad i fallen om anfallen anses göras vid sådant läge att egen 

flottas styrka är som starkast i förhållande till fiendens (A), exempelvis genom att anfalla en 

liten del av fiendens flotta med en stor del av ens egen. Denna indikator används eftersom 

Castex och delvis Vegos teorier beskriver det som kraftsamling. Dessutom anses kraftsamling 

indikerad om anfallet sker mot fiendens kritiska delar (tyngdpunkt) och således når avgörande 

effekt på sjökriget (B), enligt främst Vegos teori. Alternativt anses kraftsamling vara uppnådd 

om egen vapeninsats sker i en destruktiv puls (C), exempelvis som gemensamt eldöppnande 

eller träff i mål, enligt Hughes teori. 

 

Numerär överlägsenhet 

Numerär överlägsenhet kan tyckas enkelt att operationalisera genom att räkna antalet fartyg 

på vardera sidan. Eftersom det efter analys av främst Hughes teoretiska uträkning dock 

framgår att det är enheter som kan bidra till ett effektivt eldöppnande som spelar roll, är det 

just sådana enheter som kommer räknas. Alltså, om den egna sidan förfogar över fler enheter 

som direkt kan bidra till ett effektivt eldöppnande, exempelvis robotbärande fartyg, än 

fienden, anses numerär överlägsenhet indikerad. 

 

Kvalitativ överlägsenhet 

Denna framgångsfaktor anses vara indikerad ifall den egna sidan har uppenbart modernare 

fartyg samt sensor- och vapensystem än fienden (A), exempelvis smygteknik (stealth) eller 

avancerade motmedel på fartygen, enligt Hughes teori. Alternativt kan faktorer som egen 

sidas fulltalighet, samt tydligt bättre moral, samövning och utbildning i förhållande till 

fiendens, anses indikera kvalitativ överlägsenhet (B), enligt främst Castex teori. 

 

Anpassning till förmågeförhållanden 

Framgångsfaktorn anses av författaren vara indikerad i empirin om åtgärder, som är tydligt 

kopplade till en kännedom om fiendens förmågor, vidtas av den egna sidan, enligt Hughes 

och delvis Castex teorier. Ett sådant tillfälle kan vara ifall fienden har längre vapenräckvidder 

än den egna sidan, och åtgärder vidtas för att kompensera för detta, exempelvis genom 
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effektivt nyttjande av motmedel för att sedan själva komma inom egen vapenräckvidd, enligt 

Hughes. 

 

Ledning 

För att indikera ledning ska det framgå att det funnits en tydlig offensiv plan hos den egna 

sidans ledning (A). Faktorer såsom sunda bedömningar av och förhållningar till fiendens 

förmågor och tyngdpunkt, samt en manöverplan för att kunna inhämta underrättelser om 

fienden och för att effektivt kunna bekämpa dennes tyngdpunkt, är exempel på indikatorer. 

Detta pekar samtliga tre teoretiker på. Det andra alternativet för att denna framgångsfaktor ska 

kunna anses vara identifierad är att det sker tydlig samordning genom ledning vid vapeninsats 

(B), exempelvis genom ett gemensamt eldöppnande av egna styrkor på befälhavares order, 

enligt främst Hughes teori. 
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3.4 Analysmatris 

Denna matris presenterar de framgångsfaktorer som används i analysen av fallen samt 

kortfattat indikatorer för respektive framgångsfaktor.  

Matris 1 - Analysverktyg 
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4. Analys och resultat 

I detta kapitel genomförs analysen av fallen utifrån analysverktyget som togs fram i 

föregående kapitel. Varje fall analyseras utifrån respektive framgångsfaktor varpå resultatet 

framställs i matrisform, innan det sammanslagna resultatet presenteras i slutet av kapitlet. 

 

4.2 Analys 

I detta avsnitt analyseras först Israels framgångsrika sjöoffensiv i Yom Kippur-kriget 1973 

utifrån respektive framgångsfaktor. Resultatet presenteras i matrisform. Därefter analyseras 

Argentinas misslyckade sjöoffensiv i Falklandskriget 1982, utifrån respektive 

framgångsfaktor. Sedan presenteras resultatet i matrisform. 

 

4.2.1 Yom Kippur-kriget 1973 

Underrättelser 

Abraham Rabinovich beskriver Israels sjöslag utanför Latakia (mot Syrien) och Baltim (mot 

Egypten). I dessa tyder Israeliska flottans handlingar på att underrättelser om fiendens 

positioner fanns. Vid Baltim menar detta arbetes författare att underrättelser fanns eftersom 

den styrka som skickades dit hade uppgiften att blockera eventuella Egyptiska utfall,85 vilket 

tyder på att Israeliska marinledningen visste att Egyptens flotta befann sig där. Vid Latakia 

verkar Israeliska marinledningen ha vetat att Syriens flotta låg till kaj i Latakias marinbas, 

eftersom den styrka som skickades dit hade uppdraget att locka ut och bekämpa de syriska 

fartygen där.86 Redan när egyptiska och syriska styrkor lämnade basområdena indikerades 

detta av de israeliska styrkorna, som påbörjade följning av fienden. De Israeliska styrkorna 

hade således bra koll på fiendens position och rörelser.87 

 

Israel hade också kunskap om fiendens enhetstyper och vapensystem, vilket visas i den 

israeliska utvecklingens anpassning till just egyptiska och syriska fartyg och vapensystem (se 

”anpassning till förmågeförhållanden”).88 De bedömningar som gjordes utifrån dessa 

underrättelser stämde dessutom, eftersom de specialdesignade motmedlen, som var anpassade 

                                                 
85 Rabinovich, Abraham, From ”Futuristic Whimsy” to Naval Reality, ur Hughes, Wayne P. 

Jr. (edit.), The U.S Naval Institute on naval tactics (Annapolis: Naval Institute Press, 2015), 

s.71 
86 Ibid, s.71, 72 
87 Ibid, s.72-73 
88 Ibid, s.65-66, 70 
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efter dessa bedömningar, fungerade som avsett.89 Framgångsfaktorn underrättelser anses av 

författaren enligt ovanstående punkter indikerad. 

 

Manövrering 

De manövrar som Israels flotta använde för att få ett fördelaktigt skjutläge gestaltade sig 

främst mot Egyptens flotta utanför Baltim. Där manövrerade de israeliska fartygen sig inom 

10 miles räckvidd, för att ha högre träffsannolikhet med vapeninsatser. Ingen information 

hittades i materialet om huruvida framskjutna enheter för spaning användes. 

 

Israels geografiska position mellan Syrien och Egypten längs Medelhavets kust innebar att 

den israeliska flottan gavs möjlighet att anfalla fiendens flottor separat. Detta utnyttjades 

genom att sända en styrka mot Syrien och en mot Egypten för att tidigt slå ut båda fiendens 

flottor,90 och således uppnå sjökontroll.91 Denna uppdelning av egna styrkor för att tidigt slå 

båda fientliga flottor innan dessa geografiskt kraftsamlat visar enligt författaren på ett 

medvetet val att nyttja den egna geografiska positionen för bättre möjligheter att effektivt 

kunna slå fienden.  

 

Framgångsfaktorn indikeras alltså genom att manöver nyttjades för att få en fördelaktig 

position för bekämpning av fienden samt att Israels geografiska position användes för detta. 

 

Kraftsamling 

Utanför Latakia fick den israeliska styrkan samtidig (med enbart några sekunders mellanrum) 

träff i fientliga mål med Gabriel-robotar, vilket tyder på att eldgivning gjordes i en destruktiv 

puls.92 Utanför Baltim framgår däremot inte tydligt ifall vapeninsats genomfördes som en 

destruktiv puls.  

 

Enligt Ze’ev Almog lyckades den israeliska flottan efter slagen uppnå handlings- och 

manöverfrihet i Medelhavet, medan de egyptiska och syriska tvingades agera defensivt resten 

                                                 
89 Rabinovich, From “Futuristic Whimsy” to Naval Reality, s.72 
90 Ibid, s.71 
91 Speller, Understanding Naval Warfare, s.103 
92 Rabinovich, From “Futuristic Whimsy” to Naval Reality, s.73 
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av konflikten.93 Detta innebär enligt detta arbetes författare att israelerna slog mot fiendens 

tyngdpunkt för sjökriget, just att båda fiendeflottorna slogs relativt samtidigt, trots att Israel 

för att uppnå det var tvungen att dela sin flotta (som var för sig ändå var större än respektive 

fiendes, se ”numerär överlägsenhet”). Avsaknaden av robotmotmedel hos fientliga fartyg 

samtidigt som egna fartyg hade det,94 leder även till att fienden dessutom var som svagast i 

förhållande till egna styrkor. Framgångsfaktorn kraftsamling anses enligt ovanstående punkter 

indikerad. 

 

Numerär överlägsenhet 

Vid första anblick är skillnaden i antalet enheter mellan sidorna ganska liten. Utanför Latakia 

hade den syriska flottan tre robotbärande enheter medan den israeliska hade fem.95 Egyptens 

flotta utanför Baltim bestod av fyra robotbärande enheter medan den israeliska bestod av sex 

stycken.96 Procentuellt skiljer det sig ändå rätt mycket mellan parterna (66% respektive 50%), 

och eftersom ingen av teoretikerna nämner hur mycket större numerären bör vara anses 

framgångsfaktorn indikerad. 

 

Kvalitativ överlägsenhet 

Materiell kvalitativ överlägsenhet hade den israeliska flottan främst i bemärkelsen att fiendens 

fartyg saknade kvalificerade robotmotmedel, vilket Israel hade.97 Dessutom var de israeliska 

fartygen betydligt snabbare, vilket gav dem en manöverförmåga som tillsammans med 

användandet av motmedel gjorde att de kunde kompensera för fiendens längre 

vapenräckvidder.98 Avseende personell kvalitét hade den israeliska flottan övat, utbildats och 

utvecklat taktik innan kriget, även om storskalig övning enbart genomförts en gång, precis 

innan krigets utbrott.99 Eftersom det inte kan identifieras några jämförelser med fiendens 

flottor kan dock inte överlägsenhet i personell kvalitét med säkerhet indikeras. Däremot leder 

Israels materiella kvalitativa överlägsenhet till att kvalitativ överlägsenhet anses indikerad. 

 

                                                 
93 Almog, Ze’ev, Israel’s Navy beat the odds, United States  Naval Institute Proceedings 

vol.123 utgåva 3 (Annapolis: United States Naval Institute, 1997), s.106 
94 Rabinovich, From “Futuristic Whimsy” to Naval Reality, s.74 
95 Ibid, s.71-72 
96 O’balance, Edgar, No victor, no vanquished (Novato: Presidio Press, 1991), s.316 
97 Ibid, s.324 
98 Rabinovich, From “Futuristic Whimsy” to Naval Reality, s.74 
99 Ibid, s.71 
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Anpassning till förmågeförhållanden 

En anpassning till förmågeförhållanden påbörjades redan innan kriget. Då blev Israeliska 

ledningen varse om att Egypten och Syrien fått tillgång till moderna sjömålsrobotar 

utvecklade av Sovjetunionen (Styx), och påbörjade utvecklingen av nya fartyg (Saar) och 

sjömålsrobotar (Gabriel) för att möta det nya hotet.100 Detta påvisar en anpassning till 

fiendens förmåga i relation till Israels, vilket resulterade i utvecklingen av nya fartyg (vilket 

gav förändrade förmågeförhållanden). Utvecklingen anpassades ytterligare när information 

nåddes om Styx-robotarnas vapenräckvidder, som var väsentligt större än Gabriel-robotarnas. 

Motmedel specialanpassade mot Styx-robotarna utvecklades då för att kompensera för den 

kortare vapenräckvidden.101 Dessa motmedel fick avgörande effekt i de strider som sedan 

utspelade sig i Yom Kippur-kriget, då samtliga avfyrade fientliga robotar missade, till stor del 

på grund av israeliska robotmotmedel.102 Även denna utveckling av system (i detta fall 

motmedel) visar på en anpassning till fiendens förmågor. Det senare lyckade nyttjandet av 

dessa motmedelssystem för att kompensera för den kortare roboträckvidden pekar tydligt på 

en anpassning till rådande förmågeförhållanden. Ovanstående punkter leder till indikering av 

anpassning till förmågeförhållanden. 

 

Ledning 

Utanför Latakia var den israeliska planen att locka ut Syriens robotbärande fartyg för att 

sänka dessa.103 Detta visar enligt författaren en medvetenhet att dessa robotbärande enheter 

utgjorde fiendens tyngdpunkt (se ”kraftsamling”), med en plan att bekämpa dessa. 

Anpassningen till fiendens förmågor som beskrivs ovan, dels genom materialutveckling men 

också att först nyttja motmedel direkt vid indikation på fientlig eldgivning och sedan närma 

sig fienden för att själva öppna eld,104 visar att det fanns en tydlig plan för hur offensiven 

skulle ske, både utanför Latakia och Baltim. Utanför Baltim indikeras även ledd vapeninsats, 

då styrkans befälhavare beordrade på vilket maxavstånd vapeninsats fick ske ifrån, samt 

delade ut mål till respektive enhet.105 

  

                                                 
100 Rabinovich, From “Futuristic Whimsy” to Naval Reality, s.65-67 
101 Ibid, s.70. 
102 Speller, Understanding Naval Warfare, s.103 
103 Rabinovich, From “Futuristic Whimsy” to Naval Reality, s.72 
104 Ibid, s.72-73 
105 Ibid, s.74 
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Matris 2 – Yom Kippur-kriget 

Matris Yom Kippur-kriget 
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4.2.2 Falklandskriget 1982 

Underrättelser 

Argentina hade relativt god uppfattning om den brittiska hangarfartygsstyrkans position. 

Delvis kom informationen ifrån eget nyttjande av spaningsresurser för lokalisering,106 samt 

eftersom det brittiska försvarsministeriet och BBC rapporterade information som var 

användbar för argentinska styrkor, exempelvis om brittiska fartygs rörelser.107 Dock saknas 

stöd i materialet för att Argentina hade underrättelser om att fiendens ubåtar fanns i 

närområdet. När den argentinska kryssaren Belgrano dessutom sänktes av ubåten Conqueror 

hade befälhavaren inte vidtagit åtgärder för att möta eller undvika eventuella fientliga 

ubåtar,108 vilket enligt författaren tyder på att han inte hade underrättelser om brittiska ubåtar i 

området. Alltså fanns underrättelser om målen Argentina avsåg anfalla, men inte om 

britternas ubåtar. Eftersom underrättelser saknades om fientliga ubåtar, varav en sänkte 

Belgrano och avgjorde sjökriget (eftersom den argentinska flottan därefter slutade utgöra ett 

hot mot britterna)109, anser författaren att tillräckliga underrättelser om fienden inte fanns. 

 

Dessutom påverkades Argentinska beslut av felaktiga underrättelser om fartyg som gått 

genom Panamakanalen (se ”kraftsamling”),110 vilket gör att kravet på sanningsenliga 

underrättelser inte indikeras. 

 

Manövrering 

Den argentinska flottan nyttjade sitt hangarfartygs spaningsresurser som framskjutna enheter 

för att spana och få målläge för anfall (spaningsflyg baserade på hangarfartyget).111 Trots att 

det inte var fartyg som var framskjutna för spaning anser författaren att flyg som nyttjades 

ifrån fartyg till att ta sig långt fram för spaning är tillräckliga för att uppfylla indikatorn. Detta 

eftersom spaningsresurserna tillhörde hangarfartyget (se ”1.3 Avgränsningar”). 

                                                 
106 McManners, Hugh, Forgotten Voices of the Falklands, 2008 års upplaga (London: Ebury 

Press, 2008), s.148 
107 Till, Geoffrey, Understanding victory: naval operations from Trafalgar to the Falklands 

(Santa Barbara, California: ABC-CLIO, LLC, 2014), s.165 
108 Woodward, Sandy, One Hundred Days (London: HarperCollinsPublishers, 1992), s.220-

224 
109 Burns, Jimmy, The Land that Lost its Heroes, 2012 års upplaga (London: Bloomsbury 

Publishing Plc, 2012), s.358-359 
110 Areschoug, Richard, Brännpunkt Sydatlanten (Stockholm/Skurup: Svenskt 

Militärhistoriskt Biblioteks Förlag, 2012), s.58 
111 McManners, Forgotten Voices of the Falklands, s.130, 148 
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Manövrering för att få en fördelaktig position för bekämpning av fienden indikeras också. 

Detta eftersom den argentinska flottan nyttjade en fartygsgrupp som tog sig norrifrån för 

anfall, medan en fartygsgrupp tog sig söderifrån, för att genomföra en kniptångsmanöver och 

försvåra situationen för britterna.112 Denna manövrering hade dessutom troligtvis varit mycket 

effektiv om inte Belgrano sänkts av ubåten Conqueror, vilket den brittiska befälhavaren 

uttrycker som en stor oro för innan nämnda sänkning.113 Detta betyder enligt författaren att 

manövreringen var fördelaktig. 

 

Den argentinska flottan nyttjade sin strategiska position för manövrering genom att en styrka 

placerades söder om Falklandsöarna för att ha möjligheten att senare genomföra en 

kniptångsmanöver (vilket de enligt ovan senare gjorde), men även för att kunna bekämpa 

eventuella fiender som kunde komma ifrån Sydamerikas södra spets.114 Samtliga tre 

indikatorer för framgångsfaktorn identifieras enligt ovan av författaren. 

 

Kraftsamling 

Anfallet genomfördes med de brittiska hangarfartygen som mål,115 vilka dessutom britterna 

ansåg vara deras tyngdpunkt.116 

 

Eftersom vapeninsats inte genomfördes av argentinska flottan kan indikatorn om en destruktiv 

puls inte indikeras. 

 

Den argentinska flottan genomförde enligt författaren inte offensiven när den var som starkast 

i förhållande till fienden. Detta eftersom offensiven mot den brittiska styrkan hade kunnat 

genomföras med större egen styrka. Exempelvis nyttjades inte egna ubåtar,117 och 

befälhavaren avdelade tre fregatter som annars kunde nyttjats i anfallet mot 

hangarfartygsstyrkan till att hantera vad han trodde var fientliga fartyg på väg från 

Panamakanalen.118 

                                                 
112 McManners, Forgotten Voices of the Falklands, s.148 
113 Woodward, One Hundred Days, s.207 
114 Till, Understanding victory, s.168 
115 McManners, Forgotten Voices of the Falklands, s.147 
116 Till, Understanding victory, s.6 
117 Ibid, s.168 
118 Areschoug, Brännpunkt Sydatlanten, s.58 
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Numerär överlägsenhet 

Den argentinska flottan som skulle utföra offensiven var indelad i tre delar. Den ena delen 

bestod av tre fregatter, en annan av ett hangarfartyg och två jagare. Den sista delen bestod av 

en kryssare och två jagare. Sammanlagt utgjordes offensiven alltså av nio fartyg med 

destruktiva vapenmedel.119 Den brittiska styrkan som anfölls bestod av två hangarfartyg, fyra 

jagare och fem fregatter, samt tre ubåtar,120 sammanlagt 14 fartyg med destruktiva 

vapenmedel. Den argentinska styrkan hade inte fler fartyg med destruktiva vapenmedel och 

var således inte numerärt överlägsen. 

 

Kvalitativ överlägsenhet 

Trots att den argentinska flottan var välövad och vissa av de argentinska enheterna hade hög 

kvalitativ status, jämlikt de brittiska enheterna, hade den brittiska styrkan mycket mer 

operativ erfarenhet än den argentinska.121 Både argentinska och brittiska flottan hade innan 

kriget lidit av budgetnedskärningar, vilket exempelvis påverkat den argentinska 

ubåtsjaktförmågan mycket negativt, samt resulterat i att ett antal argentinska fartyg knappt 

hade en fungerande operativ förmåga.122 Till viss del hade dock de argentinska och brittiska 

styrkorna samma materiel, exempelvis Exocet-robotar och Type 42-jagare.123 Den argentinska 

styrkans materiel var dessutom delvis föråldrad, med enskilda fartyg ifrån innan andra 

världskriget, och höll trots vissa moderna system sämre materiell kvalitét än den brittiska 

sjöstyrkan.124 Den argentinska styrkan anses enligt ovanstående punkter inte kvalitativt 

överlägsen den brittiska. 

 

Anpassning till förmågeförhållanden 

Argentinas flotta anpassade sig enligt författaren inte tillräckligt till rådande 

förmågeförhållanden, exempelvis eftersom befälhavaren inte nyttjade egna ubåtar i 

offensiven.125 Detta trots att britterna själva ansåg dessa vara ett stort hot.126 Argentinska 

flottan misslyckades enligt författaren alltså att ta hänsyn till de egna ubåtarnas förmåga att 

                                                 
119 Burns, The Land that Lost its Heroes, s.210-211 
120 Woodward, One Hundred Days, s.207-208, 217-218 
121 Till, Understanding victory, s.164 
122 Ibid, s.155 
123 Ibid, s.167 
124 Boyce, George D., The Falklands War (Hampshire/New York: PALGRAVE 

MACMILLAN, 2005), s.72-73 
125 Till, Understanding victory, s.168 
126 Ibid, s.177 
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kunna bekämpa fiendefartyg oupptäckta, då britterna hade svårt att upptäcka de argentinska 

ubåtarna.127 

 

Den argentinska flottan misslyckades dessutom enligt författaren ta tillräcklig hänsyn till den 

brittiska ubåtsförmågan. Argentinarna visste att britterna kunde ha ubåtar i området (även om 

de inte visste att så var fallet), och var villiga att genomföra den därför riskfyllda offensiven 

trots undermåliga ubåtsjaktresurser.128 Risktagandet är inte ett misslyckande i sig, men att den 

argentinska styrkan inte vidtog möjliga åtgärder för att undvika att bli bekämpade av ubåtar 

tyder enligt författaren på att anpassning inte gjordes till rådande förmågeförhållanden.129 

 

Ovanstående punkter påvisar att argentinska flottan delvis inte hade medvetenhet om, men 

även inte anpassade sig till, rådande förmågeförhållanden, vilket resulterar i att denna 

framgångsfaktor inte indikeras. 

 

Ledning 

Eftersom argentinsk vapeninsats inte genomfördes kan indikatorn om samordnad vapeninsats 

inte återfinnas i fallet. 

 

Den argentinska planen hade som nämnt under ”kraftsamling” en bedömning av fiendens 

tyngdpunkt (hangarfartygen). Dessutom fanns en manöverplan för spaning mot fienden 

genom spaningsflyg från hangarfartyg samt bekämpning av fiendens tyngdpunkt genom en 

kniptångsmanöver (se ”manövrering”). 

 

Det som saknades i planen var en tillräcklig bedömning av fiendens förmågor, främst 

ubåtsförmågan (se ”anpassning till förmågeförhållanden”). Argentina valde att anfalla utan att 

planera för och genomföra möjliga åtgärder för att undvika att bli bekämpade av ubåtar. 

Motiveringen till detta tyder enligt författaren på det Castex beskriver som ett anfall för 

anfallets skull, då det rådde en argentinsk attityd om att i ett sjökrig måste flottan vara med, 

och därför får fiendens ubåtar bortses ifrån, då effektiva ubåtsjaktresurser ändå saknades.130 

                                                 
127 McManners, Forgotten Voices of the Falklands, s.49 
128 Ibid, s.39 
129 Woodward, One Hundred Days, s.220-221 
130 McManners, Forgotten Voices of the Falklands, s.39 
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Matris 3 – Falklandskriget 

Eftersom Castex menar att sådan attityd kan få katastrofala konsekvenser (vilket det i fallet 

fick) anser författaren tillräcklig ledning inte vara indikerad. 

 

Matris Falklandskriget 
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Matris 4 – Resultat  

4.3 Resultat 

 

Analysen resulterade i att samtliga framgångsfaktorer indikerades i Israels lyckade offensiv i 

Yom Kippur-kriget. I Argentinas misslyckade offensiv i Falklandskriget indikerades enbart 

”manövrering”. Detta innebär att samtliga framgångsfaktorer är relevanta för ett 

framgångsrikt offensivt handlande, men ”manövrering” kan vara beroende av andra faktorer, 

vilket diskuteras i kommande kapitel.  
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5. Avslutning 

Detta kapitel innehåller först besvarande av frågeställningen, varpå resultat- och 

metoddiskussioner förs. Därefter reflekteras kring resultatets bidrag till yrkesutövningen. 

Avslutningsvis ges förslag till vidare forskning. 

 

5.1 Frågeställningens besvarande 

Först besvaras delfrågorna: 

- Vilka framgångsfaktorer för ett offensivt handlande kan identifieras i teoribildningen om 

sjökrig? 

Svar: * Underrättelser 

* Manövrering 

* Kraftsamling 

* Numerär överlägsenhet 

* Kvalitativ överlägsenhet 

* Anpassning till förmågeförhållanden 

* Ledning 

 

- Vilka av framgångsfaktorerna kan användas för att förklara utkomsten av Israels offensiva 

handlande i sjökriget i Yom Kippur-kriget 1973? 

Svar: Samtliga ovanstående framgångsfaktorer indikerades. 

 

- Vilka av framgångsfaktorerna kan användas för att förklara utkomsten av Argentinas 

offensiva handlande till sjöss i Falklandskriget 1982? 

Svar: Enbart ”manövrering” indikerades. 

 

Den övergripande frågeställningens svar blir således: 

- Vilka faktorer bidrar till ett framgångsrikt offensivt handlande i moderna marina 

operationer? 

Svar: Faktorer som bidrar till ett framgångsrikt offensivt handlande i moderna marina 

operationer är underrättelser, manövrering, kraftsamling, numerär överlägsenhet, kvalitativ 

överlägsenhet, anpassning till förmågeförhållanden, samt ledning. Manövrering kräver dock 

tillräckliga underrättelser om, anpassning till, och en plan för hantering av fientliga förmågor 

som kan ha avgörande påverkan på den egna offensiven (se ”5.2.1 Resultatdiskussion”). 
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5.2 Diskussion 

5.2.1 Resultatdiskussion 

Manövrering var den enda framgångsfaktorn som indikerades i båda fallen. Detta innebär att 

nyttjande av manöver inte räcker för offensivens framgång. Detta kan enligt författaren bero 

på att trots manövrering i Argentinas offensiv, saknades främst underrättelser om och en 

anpassning till fienden. Hade anpassning gjorts till möjliga fientliga ubåtar hade 

manövreringen eventuellt nyttjats annorlunda för att få en fördelaktig position för 

bekämpning av fienden. Eftersom brittiska ubåtar avgörande påverkade Argentinas 

sjöoffensiv, och underrättelser om och anpassning till dessa saknades, anser författaren att det 

var på grund av detta som Argentinas manövrering inte bidrog tillräckligt till offensiven.  

 

En slutsats författaren drar ur resultatet är att det inte räcker att enbart en framgångsfaktor är 

uppfylld för att lyckas med ett offensivt handlande. För att styrka detta krävs mer forskning 

inom området. Dessutom kan det finnas en intern ordning mellan framgångsfaktorerna, där 

vissa är viktigare än andra, vilket också kräver vidare forskning för att styrka. 

 

Att inte beröra andra arenors påverkan på sjökriget kan ha påverkat resultatet, exempelvis 

avseende ”numerär överlägsenhet”. Problematiken kring ökad komplexitet, påverkandes 

exempelvis hur många enheter ett flygplan eller ett kustrobotbatteri ska räknas som, gör dock 

att avgränsningen anses god med anledning av arbetets omfattning. 

 

Arbetets syfte var att utreda vilka faktorer som möjliggör ett lyckat offensivt handlande i 

moderna marina operationer. Detta utifrån problemformuleringens identifiering av behovet av 

en konkretisering av marinkrigföringens grundprincip om offensivt handlande. Efter arbetets 

genomförande anser författaren att syftet uppnåtts, då frågeställningens resultat presenterat 

framgångsfaktorer för offensivt handlande, framtagna ur teorin och prövade mot verkliga, 

moderna fall. Detta fyller även delvis forskningsluckan som identifierades i tidigare 

forskning, eftersom teoretiska framgångsfaktorer togs fram och prövades mot verkliga, 

moderna fall, trots att mer forskning behövs för resultatets generalisering. 

 

Val av teoretiker främjade analysverktygets framställande. Avsnittet om tidigare forskning 

påvisade att enskilda teoretiker inte ensamma var goda nog att förklara offensivt handlande i 

moderna sjökrig. Därför behövdes flera teoretikers samlade bild av offensiven tas fram, trots 
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att teoretikerna i många avseenden visade sig ha liknande idéer. De valda teoretikerna var 

etablerade, berörde olika krigföringsnivåer och olika tidsperioder. Valet av Castex istället för 

exempelvis Mahan eller Corbett som klassisk teoretiker var bra, eftersom Castex mer konkret 

beskriver offensivens framgångsfaktorer. Trots de valda teoretikernas representativitet kan det 

inte uteslutas att val av andra teoretiker eventuellt kunnat leda till andra faktorer. 

 

Fallen var enligt författaren bra för frågeställningens besvarande. Frågeställningen var 

omfattande, varpå ett noggrant strategiskt val av fall för teoriprövning var viktigt. Fallen 

valdes för att vara representativa med hänvisning till Vegos etablerade teori om 

huvudmetoden för etablerande av sjökontroll, vilket kopplades till offensivt handlande. 

Eftersom fallen valdes utefter olika utfalls-design, behövde de vara lika varandra i flertalet 

aspekter utom i utfallet, vilket de valda fallen var enligt motivering i metodkapitlet. Trots 

detta behöver fler fall studeras med liknande resultat för att detta arbetes resultat ska kunna 

generaliseras. 

 

5.2.2 Metoddiskussion 

Nyttjandet av kvalitativ textanalys var lämpligt, särskilt vid framtagande av 

framgångsfaktorerna, eftersom främst Hughes och Vegos teorier inte alltid hade tydlig 

koppling till just offensivt handlande. Därför behövde deras teorier analyseras djupare för att 

kunna framställa teorierna i faktorer, något metoden möjliggjorde. Även vid fallstudierna var 

den kvalitativa textanalysen bra, eftersom materialet var relativt lättillgänglig och den 

komplexa verkligheten behövde analyseras djupare för att kunna uttolka indikatorerna. Risken 

för subjektiva tolkningar i kvalitativa studier hanterades genom att tydligt argumentera för 

val, samt genom att grunda indikatorer i etablerade teorier. 

 

Olika utfalls-design främjade resultatet, då samtliga framgångsfaktorer som indikerades i det 

lyckade fallet men inte i det misslyckade med större säkerhet än vid en lika utfalls-design 

kunde anses relevanta. Problem uppstod när framgångsfaktorn ”manövrering” indikerades i 

båda fallen, varpå en diskussion fördes om varför ”manövrering” inte bidrog tillräckligt till 

offensiven i det misslyckade fallet. 

 

Fallstudierna gav god verklighetsanknytning, vilket krävdes för att pröva om teoretiska 

framgångsfaktorer var relevanta i verkligheten. Fallstudier var dessutom enligt författaren 
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lämpligast för arbetet, trots att intervjuer eller enkätundersökningar kunde genomförts för att 

få ett mer generaliserbart resultat. Detta eftersom tillgång till material samt tid för analys av 

detta möjliggörs mer vid fallstudier än vid intervjuer och enkätundersökningar. Dessutom 

riskerar resultatet att bli missvisande när intervjuer och enkätundersökningar görs, då det är 

subjektiva tolkningar och åsikter som insamlas,131 samt eftersom empiriskt urval riskerar att 

bli för litet. Inhämtat material vid intervjuer riskerar även att bli hemligt ifall exempelvis 

stridsmetoder diskuteras, vilket blir svårhanterligt för bearbetning. Detta kan istället väljas 

bort vid litteraturstudier. Problem med generaliserbarheten hanterades delvis genom att välja 

representativa fall. 

 

5.2 Bidrag till yrkesutövningen 

Med hjälp av detta arbete kan framgångsfaktorer för ett offensivt handlande tas med vid 

planerandet för och tas hänsyn till vid genomförandet av marina offensiva operationer. 

Framgångsfaktorerna kan användas som stöd för befälhavare att fatta sunda beslut avseende 

hur en offensiv bör genomföras. Därför är det enligt författaren bra att framgångsfaktorerna 

inte är detaljerade anvisningar på hur en offensiv måste genomföras, trots att det kunnat vara 

ännu mer praktiskt användbart än de relativt breda framgångsfaktorer som tagits fram. Istället 

ges exempel utifrån empiri på hur framgångsfaktorerna nyttjats i verkligheten. En detaljerad 

beskrivning hade enligt Widén och Ångström kunnat leda till förutsägbarhet, vilket inneburit 

fördelar för fienden, något författaren menar inte varit till nytta för yrkesutövningen. 

 

5.3 Förslag till vidare forskning 

För vidare forskning föreslår författaren att pröva teorin mot fler fall. Detta kan öka 

generaliserbarheten, detta arbetes stora svaghet. Främst föreslår författaren då att använda 

andra representativa fall, exempelvis utifrån Vegos teori. Vid prövande av samma teori mot 

fler fall kan dessutom slutsatser huruvida hur många eller vilka framgångsfaktorer som är 

viktigare än andra dras. 

 

Teorin kan även prövas mot äldre fall, för att pröva relevansen på teorin även historiskt. Om 

resultatet visar att teorin fungerar även historiskt, resulterar det i att en större bas av 

undersökningsmaterial kan användas, vilket kan öka generaliserbarheten. 

 

                                                 
131 Denscombe, Forskningshandboken, s.56-57 
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Prövning av andra teorier mot samma fall föreslås också. Att slå samman andra teorier för 

fallstudierna, och sedan jämföra dessas samt detta arbetes teoris förklaringsförmåga på olika 

fall, kan stärka eller försvaga detta arbetets resultat. 
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