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ABSTRACT: 

Since Russia´s annexation of the Crimean Peninsula, asymmetric warfare has been on the rise, and 

much effort has been focused on understanding and comparing this warfare to existing theories. 

This, however, has not been the case for the naval aspects of asymmetric warfare. Even though 

nations and insurgents alike use these methods it has received little focus and therefore many 

questions have been left unanswered.   

How should naval asymmetric warfare be understood and countered? Does naval asymmetric 

warfare relate to existing naval theories or is it related to existing asymmetric land theories? This 

essay aims to answer some of these questions by using Vegos theory concerning sea control to 

examine asymmetric methods and their correlation to sea control in The Tanker War and the Sri 

Lankan civil war.   

This essay concludes that asymmetric methods and it´s correlation to sea control are, to a great 

extent, described by Vegos theory. The methods used and level of sea control achieved conform to 

Vegos theory which, according to this essay, can be used to interpret asymmetric naval conflicts.   

 

Nyckelord:  
Naval asymmetric warfare, Milan Vego, Sea control  
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1. Inledning  

1.1 Problemformulering  

Sedan Rysslands annektering av Krimhalvön har flera fall av asymmetrisk krigföring 

förekommit, vilket föranlett frågor gällande klassiska krigsvetenskapliga teoriers relevans 

kopplat till den moderna krigföringen.1 Historiskt har statliga såväl som ickestatliga aktörer 

använt sig av asymmetriska metoder. Även i den marina arenan har asymmetriska metoder 

nyttjats i hela krigföringsspektrumet, från mellanstatliga konflikter likt Vietnamkriget och The 

Tanker War2, till inomstatliga och irreguljära konflikter likt Sri Lanka och Colombia.3 Inom 

markarenan har flera undersökningar gjorts, men inom marinen har inte befintliga teoriers 

relevans i en asymmetrisk konflikt undersökts i samma utsträckning. Tidigare forskning inom 

den marina arenan har främst fokuserat på att åskådliggöra förekomsten av asymmetrisk 

krigföring. Viss forskning har redovisat asymmetriska metoder men inte vidare förklarat hur 

metoderna förhåller sig till sjökontroll, vilket skapat osäkerheter kring befintliga marina 

teoriers förklaringskraft på marina asymmetriska konflikter. Dessa osäkerheter leder till 

frågan: hur ska marina asymmetriska metoder tolkas? Är det utifrån befintliga allmänna 

marina teorier, likt Milan Vegos? Eller är den marina teoribildningen i behov av nya teorier 

för att förklara asymmetriska metoder och dess förhållande till sjökontrollen?     

 

Traditionellt har postindustriella samhällen haft svårt att möta asymmetriska metoder och 

konflikter även i den marina arenan, vilket ytterligare stärker vikten av att, utifrån teorier, 

kunna förklara och förstå dessa.4 Enligt Christopher Werner är teorier den grund på vilket 

planering, materiell-anskaffning och disponering av resurser vilar, varvid teoriers fortsatta 

relevans är högst aktuellt. Det är således väsentligt att fortsatt undersöka och ifrågasätta 

teoriers förklaringskraft, vilket ytterligare stärker undersökningens relevans.5  

Hur asymmetriska och irreguljära hot förklaras utifrån teorier, kan påverka hur dessa bemöts, 

något som i dagens breda konfliktskala kan påverka även Sveriges försvarsförmåga.6            

                                                 
1 Galeotti, Mark, “Hybrid, ambiguous, and non-linear? How new is Russia’s ‘new way of war’?”, Small Wars & 

Insurgencies, 27.2, 2016, s.288-289. 
2 Marina delen av Iran-Irak kriget. 
3Dunigan, Molly, et al, “Characterizing and exploring the implications of maritime irregular warfare”, Santa 

Monica CA, RAND Corporation, 2012, s.10-13. 
4 Shultz, Richard H. & Pfaltzgraff, Robert L. (red.), “The role of naval forces in 21st century operations”, 

Washington, D.C., Brassey's, 2000, s.14. 
5 Werner, Christopher, ”Sjömakt: Teori och praktik”, 2.uppl, Stockholm, Försvarshögskolan, 2010, s.51. 
6 Försvarsmakten, ”Militärstrategisk doktrin MSD 16”, Stockholm, Försvarsmakten, 2016, s.29–32. 
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1.2 Syfte och frågeställning  

Undersökningens syfte är att undersöka marina teoriers förklaringskraft i marina 

asymmetriska konflikter. Undersökningens syfte hanteras genom att utröna förklaringskraften 

i Vegos teori rörande sjökontroll av asymmetriska marina konflikter. 

 

För att den marina teoribildningen ska anses representerad, valdes en nutida allmän teori, vars 

fokus är sjökontroll och metoder att upprätta eller bestrida denna. Teorins förklaringskraft 

undersöks utifrån fallen Sri Lankas inbördeskrig samt The Tanker War eftersom dessa 

konflikter anses täcka ett stort spektrum av asymmetriska marina konflikter.  

 

Utifrån undersökningens syfte och problemformuleringen ämnas undersökningen besvaras 

utifrån frågeställningen: 

Hur kan Vegos teori kring sjökontroll förklara asymmetriska metoder och dess 

förhållande till sjökontrollen i marina asymmetriska konflikter?  

 

Denna övergripande forskningsfråga delas in i två delfrågor  

Delfrågor:  

Hur kan Vegos teori kring sjökontroll förklara Irans metoder och dess förhållande till 

sjökontrollen i The Tanker War?   

Hur kan Vegos teori kring sjökontroll förklara Sjötigrarnas metoder och dess 

förhållande till sjökontrollen i Sri Lankas inbördeskrig?   

 

1.3 Tidigare forskning   

Tidigare forskning presenteras i två delar. Första delen redogör för generella asymmetriska 

teorier och mynnar ut i en sammanfattning av dess brister. Andra delen redogör för marina 

teorier kring asymmetri och dess brister. Forskning rörande fallen berörs inte i forskningsläget 

eftersom teorin är undersökningens fokus.  

 

1.3.1 Generella asymmetriska teorier  

Det finns flera teorier kring irreguljär och asymmetrisk krigföring, varvid James Kiras räknas 

till en av de stora samtida teoretikerna. I Understanding modern warfare beskriver Kiras 
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irreguljär krigföring som en icke statlig aktörs våldsanvändning kontra en statlig i syfte att 

uppnå makt och inflytande, genom nyttjandet av, företrädelsevis men inte begränsat till, 

okonventionella och asymmetriska metoder.7 Kiras behandlar dock inte hur den marina 

asymmetriska krigföringen förhåller sig till teorin eller sjökontroll, vilket denna undersökning 

ämnar utreda. 

  

Michael Breen och Joshua Geltzer definierar asymmetrisk krigföring som omvandlandet av 

motståndarens förväntade uppfattning rörande egna styrkor till en svaghet genom att uppvisa 

egna förväntade svagheter som styrkor. De asymmetriska metoderna är något som kan 

användas av alla aktörer oavsett styrkeförhållanden, där list och skicklighet är de viktigaste 

egenskaperna. Breen och Geltzer beskriver dock asymmetri ur ett allmänt perspektiv och inte 

marint.8     

 

Även Timothy Thomas visar i sin artikel att ryska tankar kring hybridkrigföring till stor del 

grundar sig i asymmetriska metoder, vilket beskrivs som ett sätt att förvägra motståndaren 

dess möjlighet att använda sina styrkor. Även här beskrivs asymmetrisk krigföring som ett 

sätt att slå mot motståndarens svagheter. Vidare ges exempel på hur detta skulle kunna 

genomföras, men inget fokus läggs på hur dessa skulle kunna tillämpas i den marina 

kontexten.9 

 

Ingen av forskarna behandlar den marina kontexten i asymmetriska konflikter eller de effekter 

dessa får på markkonflikter. Inte heller presenteras ett ramverk för hur asymmetriska metoder 

ska tolkas och mötas i den marina arenan. Detta skapar osäkerheter kring vilket teoretiskt 

ramverk marina asymmetriska konflikter ska tolkas. Är det befintliga markteorier rörande 

asymmetri eller redan befintliga marina teorier som ska tillämpas, vilka varken prövats eller 

är teoriernas huvudsyfte. Undersökningen avser därför pröva förklaringskraften i Vegos teori 

rörande asymmetriska marina konflikter för att delvis fylla denna kunskapslucka.        

 

                                                 
7Jordan, David, et al, “Understanding modern warfare”, 2.uppl, Cambridge, Cambridge University Press, 2016, 

s.308-309. 
8 Breen, Michael, & Joshua A. Geltzer. “Asymmetric strategies as strategies of the strong”, Parameters, 41.1, 

2011, s.42-43. 
9 Thomas, Timothy, “The Evolution of Russian Military Thought: Integrating Hybrid, New-Generation, and 

New-Type Thinking”, The Journal of Slavic Military Studies, 29.4, 2016, s.572-573. 
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1.3.2 Marina tankar kring asymmetriska teorier  

Inom den marina arenan är forskningsunderlaget gällande irreguljära och asymmetriska 

konflikter begränsat. Ingen av de större marina tänkarna, Alfred Mahan, Julian Corbett eller 

mer samtida Ian Speller berör asymmetriska och irreguljära konflikters förhållande till 

marinkrigföring men visst underlag finns.  

 

Tim Benbow konstaterar i Maritime Forces and Counter-Insurgency frånvaron av marina 

inslag i COIN10 operationer, vilket han identifierar som en brist. Benbow anser att detta beror 

på en felaktig bild av marina möjligheter att påverka COIN-operationer och hävdar att dessa 

kan bidra i denna typ av operationer, framförallt som olika stödfunktioner men även genom 

direkta våldshandlingar. Vidare konstaterar Benbow betydelsen av sjökontroll som en viktig 

stödjande och nekande faktor rörande motståndarens användande av den marina arenan.11 

Benbow beskriver dock inte hur detta ska uppnås eller hur begreppet ska tolkas utifrån 

asymmetriska konflikter.   

 

Likt Benbow konstaterar även Martin Murphy att irreguljär krigföring förekommer i den 

marina arenan, framförallt genom tillförsel av ekonomiska resurser, varvid behovet av COIN 

operationer föreligger även där. Därtill beskrivs behovet av samordnade strategier i denna 

operationstyp. Även Murphy nämner sjökontroll som en central del i irreguljära aktörers stöd 

till land men utvecklar, likt Benbow, inte vilka de asymmetriska metoderna är eller hur dessa 

ska tolkas i förhållande till sjökontrollen.12      

 

Att irreguljära aktörer nyttjar den maritima arenan för att finansiera fortsatta operationer 

noterar även Brian Wilson, som behandlar hur dessa hot kan mötas. Wilson ger exempel på 

asymmetriska metoder som kan tillämpas av dessa aktörer.13 Dock ges enbart förslag på olika 

metoder, kopplat till internationell lag och gränsöverskridande samarbeten, inte hur dessa 

förhåller sig till existerande teorier kring sjökontroll.14    

 

                                                 
10 Counter Insurgency eller upprorsbekämpning på svenska.  
11 Benbow, Tim, “Maritime Forces and Counter-Insurgency”, Contemporary Security Policy, 28.1, 2007, s.91-

93.  
12 Murphy, Martin N, "The blue, green, and brown: Insurgency and counter-insurgency on the water.", 

Contemporary Security Policy, 28.1, 2007, s.74-75. 
13 Wilson, Brian, “Responding to Asymmetric Threats in the Maritime Domain: Diplomacy, Law and Naval 

Operations”, Maritime Affairs: Journal of the National Maritime Foundation of India, 5.2, 2010, s.70-73. 
14 Ibid s.76-78. 
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Sam Tangredi är en av få större marina tänkare som berör asymmetriska marina metoder. 

Tangredi berör metoden A2/AD15, vilket innebär metoder för en försvarande aktör att neka en 

starkare aktör tillträde till en region. Detta eftersom den svagare aktören riskerar att förlora 

om motståndarens styrkor får tillgång till regionen.16 Tangredi anser att även om A2/AD 

metoderna till del är asymmetriska, bör de ej jämställas med varandra. A2/AD metoderna kan 

vara asymmetriska, men måste inte vara det, lika lite som asymmetriska metoder inte innebär 

användandet av A2/AD metoder.17 Tangredi berör således enbart en del av de asymmetriska 

metoderna, ingen helhetsbild av andra asymmetriska metoder skapas eller relateras till 

sjökontrollen.           

 

Alexandr Burilkov och Torsten Geise berör asymmetriska metoder i marin kontext och 

fokuserar på staters användande av dessa metoder. Rysslands och framförallt Kinas 

asymmetriska metoder diskuteras med sjökontroll som utgångspunkt, varvid Kinas marina 

strategi anses påverkats av The Tanker War18. De konstaterar att sjökontroll, på grund av 

förbättrad teknologi och ökade räckvidder, nu kan uppnås med asymmetriska metoder genom 

A2/AD strategier. Burilkov & Geise ger exempel på medel samt hur asymmetriska metoder 

förhåller sig till teorier om sjökontroll, men ger ingen empirisk grund som styrker metodernas 

utfall.19  

 

Sammanfattningsvis har tidigare forskning visat att asymmetriska metoder används, och 

kommer användas i större utsträckning, i den marina kontexten av såväl irreguljära som 

statliga aktörer, vilket stärker vikten av att kunna förstå och förklara metoderna. Tidigare 

forskning konstaterar också att detta inte gjorts i någon större utsträckning i den marina 

arenan, vilket påvisar existensen av en forskningslucka som behöver besvaras. Avsaknad av 

utarbetade teorier, likt de i markarenan, ställer krav på existerande teoriers förmåga att 

hantera även dessa aspekter av sjökontroll, något som undersökts i begränsad omfattning. 

Detta faktum stärker ytterligare behovet av denna undersökning samt frågeställningens 

relevans.   

                                                 
15 Anti-Access and Area Denial warfare 
16 Tangredi, Sam, “Anti-Access Warfare: Countering Anti-Access and Area-Denial Strategies”, Annapolis, 

Naval Institute Press, 2013, s.1-3. 
17 Ibid, s.59-61. 
18 Benämns som ”first gulf war”  
19 Burilkov, Alexandr, & Torsten Geise. “Maritime Strategies of Rising Powers: developments in China and 

Russia”, Third World Quarterly, 34.6, 2013, s.1042-1043,1049. 
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1.4 Avgränsningar  

Eftersom undersökningen behandlar marina asymmetriska konflikter i förhållande till teorins 

förklaringsmöjlighet på dessa konflikter berörs enbart den marina asymmetriska aktörens 

metoder och utfall. Undersökningen berör enbart tidpunkter och händelser den asymmetriska 

aktören varit inblandad i men under hela konflikten.   

 

1.5 Disposition    

I inledningskapitlet presenteras problemformuleringen, följt av uppsatsens syfte och 

frågeställning. Därefter behandlas forskningsläget, uppsatsens avgränsningar och slutligen 

disposition. Andra kapitlet inleds med motivering och diskussion kring val av metod. Senare 

behandlas undersökningens validitet, reliabilitet och slutligen källorna från analysen. I tredje 

kapitlet motiveras teorivalet som därefter presenteras mer noggrant. Slutligen sammanfattas 

teorin i variabler och presenteras i operationaliseringen. I fjärde kapitlet presenteras initialt 

resultaten från analysen. Sedermera behandlas analysen av The Tanker War och Sri Lankas 

inbördeskrig mer ingående. Det avslutande kapitlet återknyter och besvarar 

frågeställningarna, därefter kritiseras och diskuteras undersökningen för att avslutningsvis 

relatera undersökningen till yrkesutövningen och förslag på fortsatt forskning.  

 

2. Metod 

I metodkapitlet introduceras och motiveras valet av den teoriprövande tvåfallsstudien utifrån 

dess relevans för undersökningen samt adekvat kritik mot vald metod. Sedermera motiveras 

och introduceras fallen och dess förhållande till asymmetri för att slutligen behandla 

undersökningens källor, validitet och reliabilitet.   

 

2.1 Forskningsdesign och genomförande 

Med hänsyn till undersökningens syfte, att pröva teorins förklaringskraft på asymmetriska 

konflikter, används en teoriprövande undersökning kombinerat med en tvåfallsstudie. 20 

Asymmetrin används som huvudvariabel, vilket tolkas utifrån Vegos teori kring sjökontroll, 

                                                 
20 Martyn, Denscombe, ”Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna”, 

2.uppl, Lund, Studentlitteratur, 2009, s.65; Esaiasson, Peter, et al, ”Metodpraktikan: Konsten att studera 

samhälle, individ och marknad”, 4.uppl, Stockholm, Norstedts Juridik AB, 2012, s.88–90. 
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som operationaliserats till ett analysverktyg där prövandet av Vegos teori sätts i fokus. I 

undersökningen är detta högst relevant då det är förklaringskraften i Vegos teorier om 

sjökontroll i förhållande till asymmetriska konflikter som undersöks.   

 

I undersökningen har en kvalitativ textanalys av Vegos verk genomförts i syfte att möjliggöra 

operationalisering och prövande av teorin. Den kvalitativa textanalysen ansågs lämplig 

eftersom den möjliggjorde en fördjupad analys av Vegos teori. Genom att läsa Vegos teori 

utifrån flertalet verk skapades en förståelse för helheten i teorin, därigenom kunde essensen i 

teorin identifieras. Teorins ingående delar kunde följaktligen genom tolkning och kodning av 

data konverteras till kategorier och hypoteser som ligger till grund för variablerna och dess 

indikatorer som utformade operationaliseringen.21 Fallstudien används i undersökningen 

eftersom den möjliggör prövande av Vegos teori genom en deduktiv ansats, varvid de 

specifika fallen Sri Lankas inbördeskrig och The Tanker War används för att förklara det 

generella. Genom operationaliseringen av Vegos teori kring sjökontroll prövas teorin mot 

dessa fall för att undersöka teorins förklaringskraft.22  

 

Fallstudiens nackdel är framförallt att utifrån enstaka fall kunna generalisera. Fallen har 

därför valts med noggrannhet utifrån dess samlade förmåga att representera andra fall samt 

skillnaderna mellan fallen för att täcka ett brett spektrum av asymmetriska konflikter.23 

Ytterligare kritik av fallstudien är att empirin tolkas av författaren, vilket innebär att olika 

tillvägagångssätt tydliggjorts för att kunna återskapa undersökningen. Detta hanteras i 

undersökningen med en genomgång av analysen utifrån existerande empiri.  

 

I syfte att göra undersökningens resultat mer generaliserbart används en kritiska fall design. 

Detta kan ge teorin ökad bärkraft, om undersökningens resultat konstaterar att Vegos teori 

kring sjökontroll kan förklara även asymmetriska metoder och dess förhållande till 

sjökontrollen.24 Valet av fall är således ytterst väsentligt för att öka 

generaliseringsmöjligheten, en ogynnsamma omständigheters design används för att samlat 

ge en ökad förklaringskraft i förhållande till enbart representativa falls 

generaliseringsmöjlighet.25  

                                                 
21 Esaiasson, et al, 2012, s. 210-214; Denscombe, 2009, s.373-376. 
22Denscombe, 2009, s.59-62. 
23 Ibid, s.62-66.  
24 Esaiasson, et al, 2012 s.161-164. 
25 Ibid, s.104-108, 161-164. 
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Fallen, The Tanker War och Sri Lankas inbördeskrig anses, av författaren och med hänsyn till 

fallens stora olikheter, samlat kunna omfatta även representativa fall.  

 

Undersökningens empiriska fall, Sri Lanka och The Tanker War, är komplexa med kausala 

samband. Därför används en kvalitativ textanalys även i fallstudierna, vilket möjliggör ökad 

förståelse för fallens komplexitet. Analysen och slutsatser redovisas tydligt i förhållande till 

operationaliseringen i syfte att förenkla återskapandet.26 Nackdelen med kvalitativ textanalys 

är författarens tolkning av material, vilket kan bli missvisande. Därför presenteras analysen 

utifrån operationaliseringen med valda delar ur materialet för att öka arbetets transparens och 

därigenom synliggöra författarens tankegångar kring materialet.27   

 

2.2 Kritiska fall design 

Då det är asymmetriska konflikter som undersöks blir asymmetrin huvudvariabeln som 

förklaras utifrån teorin. Eftersom den gemensamma nämnaren är asymmetriska konflikter i 

den marina arenan skiljer sig övriga variabler i hög grad ifrån varandra, för att kunna ge 

Vegos teori en ökad bärkraft. Därför analyseras en mellanstatlig konflikt och en inomstatlig 

vars utfall skiljer sig. De asymmetriska metoderna i ena fallet blev en framgång och i det 

andra ett misslyckande, se Figur 1, vilket stärker valet av fall utifrån kritiska fall design 

logiken. Nackdelen med kritiska fall design är att den riskerar att enbart kritisera Vegos teori 

utan att vidare förklara det empiriska fallet om teorin visar sig vara oförmögen att tillämpas.28   

 

2.2.1 Undersökningens tolkning av asymmetri och motivering av fall  

Undersökningens frågeställning fokuserar på asymmetriska metoder och dess förhållande till 

sjökontrollen. Det är således vitalt att innebörden av asymmetri och dess användning i 

undersökningen förklaras, därför presenteras först undersökningens tolkning av asymmetrin 

för att senare relateras till The Tanker War och Sri Lankas inbördeskrig.  

 

Termen asymmetriska metoder har, som berörts i tidigare forskning, olika betydelser som kan 

anses vaga och innefatta en mängd olika konflikter. Därför används i undersökningen 

Tangredis tolkning av asymmetriska metoder, kompletterat med Vegos begränsade tolkning i 

                                                 
26 Denscombe, 2009, s.66-71. 
27 Esaiasson, et al, 2012, s. 210-214. 
28 Ibid, s.104-107, 161-163.  
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syfte att representera ett marint perspektiv. Tangredi anser att de asymmetriska metoderna 

inbegriper användandet av taktiker och vapen som inte den andra aktören kan eller vill 

använda. Oförmågan för den icke asymmetriska aktören att använda dessa metoder kan bero 

på internationella lagar eller moral, vilket kan omfatta civila mål, förbjudna vapen eller 

maskerade som civila aktörer.29 Även Vego ser angrepp på civila mål som en del i 

asymmetriska metoder men berör endast användandet av mindre fartyg med svärmanfall.30 

Med asymmetriska metoder och aktörer avser undersökningen således de aktörer som 

använder ovan nämnda metoder varvid The Tanker War och Sri Lankas inbördeskrig enligt 

författaren överensstämmer utifrån kriterierna asymmetriska metoder och aktörer.     

 

The Tanker War  

IRGCN31 använde enligt Fariborz Haghshenass asymmetriska metoder likt minering och 

angrepp från ombyggda motorbåtar, övertagande av civila oljeplattformar samt angrepp på 

handelssjöfarten. Metoderna eskalerade angreppen på tankerfartyg som genomfördes i och 

kring Persiska viken med både minor, sjömålsrobotar och svärmanfall från mindre fartyg. 

USA försökte i slutet av kriget skydda delar av handelssjöfarten men mötte, på grund av 

IRGCN och dess asymmetriska metoder, på motstånd.32 The Tanker War är således en 

mellanstatlig konflikt med hög inblandning av andra aktörer vars utfall resulterade i ett 

positivt resultat för IRGCN. IRGCN anses vara den aktör som använde de asymmetriska 

metoderna, vilket gjort konflikten intressant ur asymmetriska aspekter. Detta utifrån 

undersökningens tolkning av asymmetriska metoder och aktörer.33           

 

Sri Lankas inbördeskrig  

Tack vare asymmetriska metoder likt självmordsbombare, angrepp från civila fartyg och 

ombyggda motorbåtar kunde Sjötigrarna genomföra sina operationer utan större inblandning.  

                                                 
29 Tangredi, 2013, s.59-61. 
30 Vego, Milan, “On littoral warfare”, Naval War College Review, 68.2, 2015, s.60. 
31 Islamic Revolutionary Guard Corps Navy, Irans komplement till den konventionella flottan. 
32 Haghshenass, Fariborz, “Iran's Asymmetric Naval Warfare”, Washington Institute for Near East Policy, 2008, 

s.4-6; Navias, Martin S, & Edward R, Hooton, “Tanker wars: the assault on merchant shipping during the Iran-

Iraq conflict, 1980-1988”, London, IB Tauris, 1996, s.1-5;  
33Cordesman, Anthony H, & Abraham R, Wagner, "The Iran-Iraq War, vol. 2 of The Lessons of Modern War", 

Colorado, Westview Press, 1990, s.5-7; Haghshenass, 2008, s.4-6. 
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Efter vapenvilans slut 2005 förändrade SLN34 sin strategi, vilket resulterade i att LTTE35 och 

Sjötigrarna besegrades 2009.36 Konflikten mellan SLAF37 och LTTE är en inomstatlig 

konflikt, vars enda utomstatliga inblandning i stridigheterna utgjordes av en indisk 

fredsstyrka.38 Sjötigrarna representerar den asymmetriska aktören som genom 

undersökningens tolkning av asymmetriska aktörer och metoder analyseras utifrån 

operationaliseringen av Vegos teori.      

39 

Figur 1 olika design och variabler  

2.3 Validitet och reliabilitet  

För att stärka undersökningens validitet har en kvalitativ metod använts vilket ökat 

noggrannheten och möjliggjort framtagande av indikatorer och analys av dessa indikatorer i 

fallen, vilket en kvantitativ ansats riskerat att förbise.40 Undersökningens validitet och 

reliabilitet kan ha påverkats av författarens subjektivitet, vilket motverkats genom 

motiveringar vid olika val. Exempelvis användning av en etablerad teori samt motiveringar av 

val av fall, indikatorer och genomgång av analysen, i syfte att öka transparensen och således 

                                                 
34 Sri Lanka Navy  
35 Liberation Tigers of Tamil Eelam, motståndsrörelsen i inbördeskriget.  
36 Povlock, Paul A, “A guerilla war at sea: The Sri Lankan civil war”, Newport, Naval War College, Joint 

Military Operations Department, 2011, s.28, 42-46; Smith, Justin O, "Maritime interdiction in Sri Lanka's 

counterinsurgency.", Small Wars & Insurgencies, 22.3, 2011, s.461-462.  
37 Sri Lankan Armed Forces 
38 Smith, 2011, s.450-451. 
39 Dunigan, et al, 2012, s.10–13, 69; Haghshenass, 2008, s.4-6. 
40Denscombe, 2009, s.425; Esaiasson, et al, 2012, s. 210-213. 
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reliabiliteten.41 Svårigheten i att återupprepa undersökningen hanteras även genom en tydlig 

operationalisering utifrån teorin för att öka spårbarheten och transparensen.42 

Undersökningens kvalitativa fallstudie kan även kritiseras utifrån ett generaliserbarhets 

perspektiv. För att bemöta denna kritik har fallen valts med hänsyn till dess samlade förmåga 

att representera andra fall utifrån kritiska fall design, vilket stärker undersökningens 

generaliserbarhet.43  

 

Syftet med undersökningen, att undersöka marina teorier förklaringskraft på asymmetriska 

konflikter, anses av författaren vara uppfylld då analysen fokuserar på marina asymmetriska 

konflikter utifrån en operationalisering av en marin teori, således anses undersökningens 

validitet, av författaren, vara hög.  

 

2.4 Källkritik  

Valet av källor har gjorts med hänsyn till källornas samtidighet, äkthet, tendens och 

oberoende. Källorna presenteras utifrån fall och dess tillförlitlighet kritiseras och motiveras 

utifrån den samlade bild som fås utifrån ovan nämnda kriterier.44  

 

Verken som använts i The Tanker War anses som äkta utifrån en analys av innehållet samt 

jämförelse med annat material, vilket även är en del av oberoendet. Författarna kan, på grund 

av att de samlat in material från flera aktörer och både första och andrahandskällor, anses vara 

opåverkade av kriget. Trots att flertalet källor är västerländska, anses dessa ha högre 

trovärdighet än de iranska och irakiska källor som författaren granskat och tolkat som, delvis, 

propaganda. De västerländska källorna anses således mer opartiska än dess motsvarigheter. 

Avståndet till händelserna påverkar och även ifall verken kom ut 1990, 1996 och 2008 så 

styrker kombinationen av första och andrahandskällors olika avstånd författarnas 

oberoendegrad. Även samtidigheten anses vara god då kombinationen av första och 

andrahandskällor använts. Författarnas tendens anses även den låg eftersom ingen av de själva 

utgör en förstahandskälla eller har haft del i konflikten. Västmakters inblandning kan ha 

påverkat de västerländska författarna men ingen del i materialet tyder på att så varit fallet.45   

                                                 
41 Esaiasson, et al, 2012, s.60.  
42 Esaiasson, et al, 2012, s.25-26. 
43 Denscombe, 2009, s.378-384. 
44 Esaiasson, et al, 2012, s.279–282. 
45 Ibid, s.282–286. 
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Samtliga källor som använts i Sri Lankas inbördeskrig uppfyller, efter analys av materialet 

och jämförelse med andra källor, äkthetskriteriet. Oberoendegraden kan till del ifrågasättas, 

då väldigt få källor från den asymmetriska sidan används i författarnas verk. Dock bekräftar 

flera oberoende källor samma händelser vilket till del kompenserar för detta och verken 

kombinerar första och andrahandskällor, främst från SLAF: s perspektiv. Paul Povlocks 

artikel presenterar dock konflikten till del ur Sjötigrarnas perspektiv.   

 

Eftersom analysverktyget fokuserar på händelser, som inte förnekats av någon part, istället för 

avsikter, anses avsaknaden av källor från den asymmetriska sidan ha begränsad påverkan.  

Det finns dock risk att händelser utelämnats eller är felaktigt beskrivna.  

Bristen på trovärdiga källor från LTTE: s sida kombinerat med den låga beroendegraden hos 

författarna i de valda verken leder till motiveringen av valda verk. 

 

Författarnas källor sträcker sig över hela konflikttiden, vilket ger en bra samtidighet, men de 

tidiga källorna, framförallt intervjuerna, kan påverkas då vissa händelser inte nedtecknats 

förrän senare. Även här har undersökningens författare tagit hänsyn till 

samtidighetsproblematiken, genom att endast använda fall som flera av varandra oberoende 

källor bekräftar. Författarnas tendens anses, trots bristen på material från LTTE, vara låg då 

dessa inte deltagit eller påverkats av konflikten, samt att de källor som använts inte enbart 

varit från den srilankesiska sidan.46   

 

3. Teori 

Teorikapitlet inleds med diskussion och jämförelser av olika marina teoretiker i syfte att 

motivera valet av teori. Därefter presenteras teorin utifrån delarna i operationaliseringen. 

Första delen förklarar begreppet sjökontroll utifrån Vegos teori för att ge läsaren en förståelse 

för begreppet sjökontroll innan metoderna berörs, trots att denna del är tredje delen i 

operationaliseringen. Därefter redovisas teorins metoder att upprätta och bestrida sjökontroll 

som utgör första och andra delen i operationaliseringen. Slutligen operationaliseras teorin till 

ett analysverktyg. 

                                                 
46 Esaiasson, et al, 2012, s.282-286. 
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3.1 Val av teori 

Det finns flertalet marina teoretiker som beskriver sjökriget, alltifrån Mahan och Corbett till 

mer moderna såsom Wayne Hughes och Vego, men ingen utifrån den asymmetriska aspekten. 

De mest klassiska teoretikerna Mahan och Corbett blir svåra att göra rättvisa i en asymmetrisk 

konflikt. Eftersom båda levde i en tid när användandet av luft och undervattensdimensionen 

var begränsad skiljer sig dagens sjökrig med det som Mahan och Corbett beskrev.47  

 

Hughes, som är en nutida teoretiker, fokuserar mer på de operativa och taktiska nivåerna, dess 

principer, framgångsfaktorer och själva stridens förande snarare än hur sjökontroll ska 

förstås.48 Hughes teori berör således inte undersökningens syfte på ett konkret sätt.  

Tangredi berör, som nämnts i tidigare forskning, enbart A2/AD metoder som han anser kan 

användas som en asymmetrisk metod. Inga andra asymmetriska metoder berörs utan fokus är 

enbart på en begränsad del, varvid Tangredi inte utvecklar andra delar av asymmetriska 

metoder.49 Fokus är dessutom den amerikanska flottans perspektiv på hur asymmetriska 

metoder ska mötas. Tangredi skriver alltså inte allmänt vilket försvårar analysen av de 

asymmetriska aktörerna, kopplat till undersökningens syfte, vilket är Vegos styrka.50    

 

Fördelen med Vego är den allmängiltiga nivå som teorin kring sjökontroll och dess metoder 

behandlas. Vego beskriver sjökontroll både ur den starkare aktörens perspektiv samt hur 

denne ska nekas ur den svagare aktörens perspektiv.51 Då det övergripande syftet är att utröna 

marina teoriers förklaringskraft på asymmetriska marina konflikter är Vego fördelaktig 

eftersom hans teori kan anses täcka ett större spektrum än tidigare nämnda teorier. 

Undersökningens resultat kan således bli mer generaliserbart. Flertalet asymmetriska 

konflikter är dessutom förknippade med trängre passager eller nära land.52 Något både 

Tangredi och Vego behandlar men Vego förklarar begreppet sjökontroll utifrån ett allmännare 

perspektiv.53  

                                                 
47 Werner, 2010, s.65-68, 75-78. 
48 Wayne Hughes, “Fleet tactics and coastal combat”, 2.uppl, Annapolis, Naval Institute Press, 2000, s.xvii-xix.   
49 Tangredi, 2013, s.59-62. 
50 Ibid, s.ix-x.  
51 Maritime Strategy and Sea Control: Theory and Practice beskriver den starkare aktörens metoder medan 

Naval strategy and operations in narrow seas beskriver metoder för att neka den starkare aktören sjökontroll.  
52Vego, Milan, “Naval strategy and operations in narrow seas”, 2.uppl, London, Frank Cass, 2003, s.xv-xviii.   
53 Vego, Milan, “Maritime Strategy and Sea Control: Theory and Practice”, New York, Routledge, 2016, s.xi-

xii. 
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3.2 Vegos teori om sjökontroll och dess dynamik, del 3 i operationaliseringen   

Vego anser att syftet med sjökontroll är att själv kunna bruka havet för egna ändamål medan 

man nekar motståndaren detsamma. Vidare beskriver Vego hur sjökontroll möjliggör 

åstadkommandet av ekonomiska, psykologiska, militära och politiska mål samtidigt som 

motparten nekas detsamma.54  

 

Vego avfärdar termen herravälde till sjöss då fullkomligt herravälde är omöjligt att uppnå och 

introducerar istället termen sjökontroll. Vego betonar att det i realiteten är omöjligt att själv 

ha total sjökontroll samtidigt som man helt nekar motståndaren rörlighet på haven. Istället 

presenteras sjökontroll som en dynamisk term, vilket innefattar handlingsfrihet för egna 

styrkor att under en begränsad tid verka i ett område.55 Sjökontrollens inneboende dynamik, 

som presenteras i Figur 2, gör att den kan uppnås i olika grad och olika varaktighet vilket 

snabbt kan skifta enligt Vego. Vego anser att sjökontroll existerar, beroende av olika 

variabler, på alla nivåer såväl strategisk som operativ och taktisk.56 Sjökontrollens dynamik 

påverkas även av de olika dimensionerna, den föränderliga kontrollen inom respektive 

dimension påverkar således helheten. Detta leder, enligt Vego, till att sjökontrollens 

omfattning kan vara generell, lokal eller en kombination av de båda.57    

 

Tiden är som tidigare nämnts även den en bidragande faktor i sjökontrollens dynamik. 

Sjökontrollens varaktighet kan vara tillfällig eller permanent. Den permanenta sjökontrollen 

förekommer när den ena sidan behärskar ett område och innebär att motståndaren har visst 

handlingsutrymme, men ej möjlighet att kritiskt påverka den andre partens, för kriget 

väsentliga, operationer. Detta tillstånd innebär även att motståndaren inte kan genomföra, för 

denne vitala, operationer.58 

                                                                            

Figur 2 Författarens tolkning av Sjökontrollens dynamik enligt Vego  

                                                 
54 Vego, 2016, s.24-27. 
55 Ibid, s.21-24. 
56 Ibid, s.34-37.  
57 Ibid, s.40-41. 
58 Vego, 2016, s.42; Vego, 2004, s.116.  
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Sjökontrollens dynamik används inte som faktorer eller indikatorer i operationaliseringen 

utan ligger istället till grund för hur Figur 3 ska förstås och användas under 

operationaliseringen. Sjökontrollens utsträckning är föränderlig och kan uppnås i olika hög 

grad, vilket delas in i tre kategorier, bestridd, begränsad eller fullständig. De olika graderna av 

sjökontroll ligger till grund för operationaliseringen och utgör den tredje delen. Den bestridda 

innebär att båda parter kan genomföra operationer men inte utan påverkan av den andra. 

Ingen av parterna kan således ohotat genomföra sin verksamhet då båda har möjlighet att 

påverka den andres. Den begränsade graden av sjökontroll innebär, enligt Vego, att den ena 

sidan har stor handlingsfrihet medan motparten tvingas agera med ett högt risktagande och 

stor osäkerhet. Så är inte fallet vid fullständig kontroll, då den ena parten kan verka utan 

större påverkan från motparten, samtidigt har den andra parten ingen möjlighet att operera. 

Den fullständiga sjökontrollen är, enligt Vego, svår att uppnå, framförallt i 

undervattensdimensionen på grund av svårigheter att upptäcka motståndaren.59     

 

Figur 3 Författarens tolkning av Sjökontrollens nivåer enligt Vego och dess del i operationaliseringen    

3.3 Metoder att upprätta och bestrida sjökontroll 

Med hänsyn till undersökningens syfte är det väsentligt att förstå de metoder Vego anser är 

tillämpbara för att skapa och bestrida sjökontroll. Dels för att kunna relatera dessa till 

asymmetriska metoder, dels för att de är av vikt i kommande operationalisering. Enligt Vego 

finns det olika metoder och tillvägagångssätt för att upprätta och bestrida sjökontroll som 

presenteras sammanfattat i Figur 4. Figur 4 utgör del två och tre i operationaliseringen varvid 

metoderna bildar variabler och dess kriterier indikatorer.   

 

                                                 
59 Vego, 2016, s.42-46. 
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3.3.1 Metoder att upprätta sjökontroll, del 1 i operationaliseringen 

Metoderna för att upprätta sjökontroll kan enligt Vego delas in i fyra olika huvudkategorier 

som på grund av krigets dynamik ständigt samverkar och kan kombineras, dessa är: 

• Förintande av motståndarens styrkor genom avgörande slag och gradvis reducering  

• hindra/binda motståndarens styrkor  

• kontroll av flaskhalsar/vitala områden  

• erövra motståndarens basområden och vitala punkter60 

Den historiskt mest diskuterade och enligt Vego mest effektiva metoden är förintande av 

motståndarens styrkor genom avgörande slag. Metoden innebär att huvuddelen av 

motståndarens styrkor förintas i ett slag, helst tidigt i konflikten, vilket följaktligen ger 

segraren sjökontroll. Metoden är svår att genomföra, dels då en svagare motståndare 

naturligtvis vill undvika sådana slag, dels för att sjökontroll även innefattar kontroll ovanför 

och under ytan.61 Oftast har motståndarens styrkor inte förintats trots avgörande slag och 

upprättandet av sjökontroll har sällan varit syftet med dessa slag utan uppstått som följd av 

andra operationer.62  

 

Ytterligare tillvägagångssätt för att förinta motståndarens styrkor kan ske genom avgörande 

anfall mot motståndarens baser. Anfallen görs antingen medelst en genomträngning av 

basens försvar eller angrepp där den egna effektiva vapenräckvidden överskrider 

motståndarbasens.63 Möjligheterna att anfalla motståndarens baser har ökat i takt med ökade 

räckvidder, framförallt efter införandet av flygplan och ubåtar i sjökriget. Införandet av dessa 

dimensioner i sjökriget innebär ökade möjligheter att slå mot motståndarens baser, även 

innefattande flyg och ubåtsbaser med påverkansmöjligheter på sjökontrollen, framförallt i 

trängre hav och nära kuster.64  

 

Svårigheterna att i avgörande anfall lyckas förinta tillräckligt stor del av en motståndares 

styrkor för att uppnå sjökontroll kan övervinnas genom en gradvis reducering av 

motståndarens styrkor. Framförallt de som utgör det största hotet mot upprättandet av den 

egna sjökontrollen, tex ubåtar, flygplan och ytstridsfartyg och baser. Detta kan göras med 

                                                 
60 Vego, 2016, s.75-76. 
61 Ibid, s.81-83. 
62 Ibid, s.107-109.  
63 Ibid, s.122.  
64 Ibid, s.130-131. 
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flyganfall, långräckviddiga robotar, torpeder och offensiva mineringar.65 Metoden är en del i 

att uppnå sjökotroll varvid användandet av egna styrkor, inte enbart marina, bör ske med både 

symmetriska och asymmetriska metoder.66 

 

Att förinta en motståndares styrkor är, på grund av exempelvis styrkeförhållande, inte alltid 

görbart för att uppnå sjökontroll, därför kan den behövas kombineras med andra metoder. 

Bindande av motståndarens styrkor kan ske i kombination med förintande av motståndarens 

styrkor eller när motståndaren är märkbart svagare. Vanligtvis delas metoderna för att binda 

motståndaren in i tre grupper, blockader, hot av vitala områden samt strategisk avledning.67 

Genom blockader begränsas rörligheten för motståndarens styrkor till områden där de egna 

operationer inte kan påverkas, vilket ger egna styrkor sjökontroll.  

 

Fokus är oftast motståndarens flottbaser och viktiga sund, vilket tvingar motståndaren att 

förbli i bas eller, med stor risk för egna förluster, försöka bryta blockaden. Blockaden 

möjliggör också påverkan av motståndarens ekonomiska maritima resurser och förbindelser 

med andra nationer.68 Möjligheten att uppnå sjökontroll begränsas till stor del av minor, 

ubåtars och flygs möjlighet att bryta blockader som ofta resulterar i att blockaden behöver 

bedrivas på långa avstånd varvid sjökontrollen blir bestridd.69 

 

Den andra metoden att binda motståndarens styrkor, anser Vego, är att hota vitala områden. 

Hotet består ofta av amfibielandstigningar och räder mot kuststräckor, eller genom att avleda 

en betydande del av motståndarens styrkor till ett område som, för egna operationer, är av 

mindre betydelse. Motståndaren upplever att det finns ett överhängande hot mot ett vitalt 

område och tvingas således binda upp oproportionerligt stora styrkor i området.70  

Även den tredje metoden för att binda upp motståndarens styrkor berör avledning, nämligen 

strategisk avledning. Metoden syftar till att minska motståndarens styrkor i, för egna styrkor, 

vitala områden genom att få denne att fokusera sina styrkor i mindre betydelsefulla 

områden.71    

                                                 
65 Vego, 2016, s.135-136, 141. 
66 Ibid, s.149-150. 
67 Ibid, s.156-157. 
68 Ibid, s.156-158. 
69 Ibid, s.167-169. 
70 Ibid, s.174-177. 
71 Ibid, s.177-179. 
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Ett alternativt sätt att hindra motståndarens rörlighet och upprätta sjökontroll är att ha kontroll 

över vitala områden/flaskhalsar, vilket framförallt är möjligt i delvis stängda hav, trängre 

vatten och sund. Förfogandet över geografin i fredstid, förenklar möjligheterna att uppnå 

sjökontroll i områden som begränsas av dessa flaskhalsar under konflikten. Kontroll av dessa 

områden medför kontroll av all trafik som behöver passera, såväl handelssjöfart som 

örlogsfartyg.72 De örlogsfartyg som behöver passera genom en sådan flaskhals för att kunna 

operera i ett område är, på grund av den kanaliserande terrängen, sårbara vid dessa punkter. 

Beroende på avstånd mellan landmassorna och ökade vapenräckvidder är kontroll över den 

närliggande landmassan en metod för att kontrollera en flaskhals. På så sätt kan kustrobotar, 

mineringar och ubåtsjakts förmågor på ett effektivt sätt begränsa rörelsefriheten. Metoden är 

en bidragande orsak till upprättandet av sjökontroll i trängre vatten, men metoden ensamt 

skapar inte sjökontroll.73  

 

Fjärde metoden för att uppnå sjökontroll är att erövra motståndarens baser och vitala 

positioner från land, luft eller via havet. Erövring av motståndarens baser, både flott och flyg, 

eller viktiga landområden minskar dennes möjligheter att operera i området samtidig som man 

de egna ökar vilket bidrar till upprättandet av sjökontroll.74     

 

3.3.2 Metoder att bestrida sjökontroll, del 2 i operationaliseringen 

För den svagare parten i en konflikt är det inte alltid möjligt att själv uppnå sjökontroll, målet 

blir istället att neka motståndaren detta, så kallad sea denial.75 Vego presenterar metoder för 

att bestrida motståndaren sjökontroll som delas in i 6 olika kategorier:  

• Fleet in Being 

• Motblockad  

• Strategisk avledning 

• Defensiv minering 

• Kustförsvar  

• Sjöfartskrig  

 

 

                                                 
72 Vego, 2016, s.188-189. 
73 Ibid, s.190-193,212-213. 
74 Ibid, s.223,227-228, 239. 
75 Vego, 2004, s.119-120. 
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Fleet in Being är en motreaktion på den starkare aktörens strävan att förinta den svagare 

aktörens styrkor, framförallt genom avgörande slag. Genom att undvika reducering av egna 

styrkor utgör den svagare aktören fortfarande ett hot, vilket begränsar motståndarens 

möjlighet att uppnå sjökontroll. Metoden kan användas för att bestrida sjökontroll men 

innebär inte att den svagare aktören förhåller sig passiv, utan försöker hela tiden påverka 

motståndaren när det är fördelaktigt.76    

 

Motblockad syftar till att lyfta motståndarens blockad genom att bryta igenom blockaden och 

utföra egna operationer, framförallt med ubåtar men även ytfartyg och flyg. Ett annat 

tillvägagångssätt vid motblockader är att försvaga de styrkor som utför blockaden och på så 

sätt lyfta blockaden. Genom att minska motståndarens möjlighet att med blockader påverka 

de egna operationerna bestrids motståndarens sjökontroll.77    

 

Tredje metoden för att bestrida sjökontroll är också en metod för att upprätta sjökontroll. 

Metoden strategisk avledning berörs således i bindandet av motståndarstyrkor.  

Ett annat sätt att bestrida motståndarens sjökontroll är genom defensiva mineringar.  

Mineringarna minskar rörligheten för motståndarens ubåtar men kanaliserar och begränsar 

också rörligheten för motståndarens yt-och handelsfartyg. De defensiva mineringarna skyddar 

även de egna fartygen, baserna och handelsruterna från motståndarens påverkan.  

Mineringarna skyddas ofta av egna enheter i syfte att försvåra motståndarens minröjning.78  

Minering av kuststräckor och baser utgör en del av metoden kustförsvar som används för att 

bestrida sjökontroll. Kustförsvar innefattar samtliga stridskrafter, men framförallt är det 

samarbetet mellan flyg och marina styrkor innefattande markstyrkor med möjligheter att 

försvara kuststräckor. Metoden är framförallt effektiv i trängre hav där kombinationen av 

stridskrafter gör upprättandet av sjökontroll komplicerat även för en betydligt starkare 

motståndare.79     

 

Angrepp på motståndarens örlogsfartyg är, enligt Vego, inte den enda metoden för att bestrida 

sjökontroll, även motståndarens maritima handel och ekonomi bör angripas.  

                                                 
76 Vego, 2004, s.206-208. 
77 Ibid, s.213-214. 
78 Ibid, s.218-220. 
79 Ibid, s.221-222. 
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Sjöfartskrig kan utföras av såväl den svagare som den starkare sidan i en konflikt, dock med 

olika fokus. Den starkares fokus bör läggas på att skydda egen handel medan den svagare 

aktören inriktar sig på anfall av motståndarens. Syftet är att försämra motståndarens 

ekonomiska möjligheter till fortsatt krig, eller enbart tillfoga så mycket skada som möjligt på 

motståndarens handel och sprida skräck.80 Detta kan ske genom offensiva mineringar, ubåtar, 

blockader eller räder med ytfartyg och flygplan.81    

 

Figur 4 Författarens tolkning av Vegos metoder inom sjökontroll samt författarens operationalisering  

3.4 Operationalisering utifrån teorin  

Utifrån Vegos teori har olika variabler och indikatorer identifierats och skapats utav 

författaren i syfte att förenkla tillämpningen av teorin på de valda fallen.82 I 

operationaliseringen ses Vegos metoder som beroende variabler eftersom metoderna, enligt 

Vego, används beroende på nivån av sjökontroll som således blir den oberoende variabeln. 

Syftet i operationaliseringen är inte att jämföra dessa mot varandra utan enbart undersöka 

förklaringskraften i Vegos teorier om sjökontroll i båda fallen. Värderingen av metoderna och 

dess variabler är inte kvantitativa utan fokuserar på hur de användes och hur det påverkat 

nivån av sjökontroll. Nivåerna av sjökontroll och dess variabler relateras till sjökontrollens 

dynamik, men dynamiken är i sig inte en del i operationaliseringen. Avsaknad av vissa 

metoder och nivåer i resultatet innebär inte att teorin falsifieras, förutsatt att metoder som 

                                                 
80 Vego, 2004, s.225-227. 
81 Ibid, s.229-232.    
82 Esaiasson, et al, 2012, s.55-56.  
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använts kunnat förklaras i andra metoder och nivåer. Avsaknad av förklaring i 

operationaliseringen, dvs metoder som inte överensstämmer med operationaliseringen anses 

dock till del falsifiera teorin. Operationaliseringens tillvägagångssätt och indikatorer 

presenteras i teorikapitlet och sammanfattas i Figur 5.    

 

Metoder att upprätta och bestrida sjökontroll 

Användandet av metoderna för att uppnå och bestrida sjökontroll graderas inte utifrån 

intensitet i operationaliseringen. Istället läggs fokus på huruvida metoden används eller ej, 

samt metodens förhållande till upprättandet eller bestridandet av sjökontroll. Även hur 

användandet av en metod förhållit sig till den nivå av sjökontroll aktören hade vid den 

tidpunkten är en faktor i samtliga metoder.  

 

Upprätta sjökontroll, del 1  

För att metoden förintande av motståndarens styrkor ska anses ha genomförts krävs att 

operationen genomförts i syfte att antingen förinta motståndarens styrkor genom avgörande 

slag i bas, till sjöss eller gradvis reducering av motståndarens styrkor.  

Kriterier för att metoden hindra/binda motståndarens styrkor ska uppfyllas är att försök till 

blockader, hot av vitala områden eller strategisk avledning genomförts.      

Metoden kontroll av flaskhalsar/vitala områden värderas utifrån att aktören eftersträvat 

kontroll av kanaliserande terräng alternativt haft närvaro av enheter i området. 

Den sista metoden att uppnå sjökontroll, erövring av motståndarens basområden och vitala 

punkter, anses vara uppnådd när operationer i syfte att ta motståndarens baser eller terräng 

genomförts. 

 

Bestrida sjökontroll, del 2  

Användandet av metoden Fleet in being anses enligt författaren uppnådd om aktören försökt 

undvika avgörande slag eller konfrontationer i syfte att undvika förluster och fortsatt utgöra 

ett hot. För att kriterierna för motblockad ska vara uppnådda krävs att försök att bryta eller 

angripa motståndarens blockad genomförts. Metoden strategisk avledning anses använd ifall 

försök till skenanfall, desinformation och ett förrädiskt uppträdande genomförts. Den 

defensiva mineringen uppnås ifall minering genomförts i syfte att skydda egen kust, baser 

eller vitala leder. Kustförsvarsmetoden anses ha uppnåtts när kombination av olika vapenslag 

använts i syfte att försvara kuststräcka. Kriterierna för användandet av sjöfartskrig som metod 
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uppfylls om försök att påverka motståndarens maritima ekonomi eller handel med vapenmakt 

genomförts.    

 

Nivå av Sjökontroll, del 3   

Sjökontrollen ska ses som den oberoende variabeln vilket påverkar metoderna som blir de 

beroende variablerna. Sjökontroll är, som tidigare nämnts ett dynamiskt begrepp, vilket 

försvårar statisk placering av en aktör i någon av nivåerna av sjökontroll. Nivåerna av 

sjökontroll används istället som referens varvid olika skeenden i konflikten hänvisas till olika 

nivåer av sjökontroll. Indikatorerna har utifrån teorin operationaliserats till fem olika nivåer. 

Förutsättning för att nivån av sjökontroll anses vara bestridd är att båda aktörer kan 

genomföra operationer samt påverka den andres. Nivån skiljer sig från den begränsade 

sjökontrollen, för att nivån ska anses uppfylld krävs att den ena aktören genomför operationer 

med stor handlingsfrihet. Den andra aktören kan enbart störa motståndarens, eller genomföra 

egna operationer med hög risk.  

För att den yttersta nivån, fullständig sjökontroll, skall anses uppnådd krävs att ena aktören 

kan genomföra egna operationer samtidigt som den andre varken kan genomföra egna eller 

påverka motståndarens operationer. 
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Figur 5 Variabler, indikatorer och operationalisering framtagen utifrån författarens tolkning av Vegos teori   

4. Analys 
Inledningsvis introduceras och motiveras analysens upplägg. Därefter presenteras resultatet 

och ingående analyser beträffande The Tanker War följt av Sri Lankas inbördeskrig.  
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För att skapa tydlighet och stingens mellan operationaliseringen och analysen behandlas 

viktiga händelser under hela konflikten. I syfte att öka förståelsen för nivån av sjökontroll i 

analysen presenteras metoderna först, därefter nivåerna av sjökontroll. Händelser presenteras 

inte i kronologisk ordning utan utifrån de metoder som presenterades i operationaliseringen. 

Metoderna och dess koppling till nivåerna av sjökontroll diskuteras efter varje metod, för att 

analysen ska vara enkel och tydlig att följa. I analysen presenteras exempel på händelser, 

samtliga metoders händelser har på grund av undersökningens omfattning inte presenteras. 

Flera händelser har därför sammanfattats eller utelämnats eftersom de redan funnits 

representerade i liknande omständigheter.    

 

4.1 Resultat av analys  

Analysen visar att Vegos teorier kring sjökontroll med ingående metoder kunde förklara den 

asymmetriska aktörens metoder i båda fallen med varierat resultat. Nivån av sjökontroll 

varierade för den asymmetriska aktören i båda fallen. De metoder den asymmetriska aktören 

använde i förhållande till den nivå av sjökontroll som aktören besatt överensstämmer med 

Vegos teorier kring sjökontroll och dess förhållande till de olika metoderna.  Nedan redovisas 

resultaten av analysen utifrån operationaliseringen i figur 6.   

 

Figur 6 resultat av analysen  



Erik Mogensen 2017-07-10 OP 14–17 

1OP303 

Sida 27 av 45 

 

4.2 Analys av The Tanker War  

 

Metoder att upprätta sjökontroll, del 1  

 

1.1 Förintande av motståndarens styrkor 

Metoden att förinta motståndarens styrkor användes inte förrän sent i kriget och denna gång 

mot den amerikanska närvaro som upprättats i Persiska viken. I april 1988 går en amerikansk 

fregatt på en iransk mina och skadas. Som vedergällning anfalls IRGCN: s oljeplattformar, 

IRIN83 svarar med att anfalla amerikanska örlogsfartyg. IRGCN går till fortsatt angrepp mot 

västerländska tankerfartyg och amerikanska oljeplattformar, vilket resulterar i en kraftig 

motattack från USA som sänker delar av IRIN: s flotta.84 Iran påverkar till del de 

västerländska styrkorna men de iranska styrkorna blir snabbt bekämpade.     

 

Händelserna tyder på att IRGCN, delvis, försökte förinta motståndarens styrkor. Händelsen 

tyder på att IRGCN, delvis, försökte förinta motståndarens styrkor men den begränsade effekt 

angreppen fick tyder på att motståndaren hade begränsad sjökontroll.  

 

1.2 Hindra/binda motståndarens styrkor 

Efter flera års dödläge i Persiska viken försökte Irak trappa upp konflikten genom att hota 

Irans oljeexport. Iraks hot saknade substans på grund av Irans blockad av de irakiska utloppen 

till Persiska viken. De anfall som skede mot Iran var med landbaserade robotar utan effekt.85 

Iran vidtog åtgärder för att bemöta hoten i form av luftvärn på fartyg och öar kring Iraks 

utlopp till Persiska viken.86 

 

IRGCN införskaffade små snabba attackfartyg, som var svårupptäckta på radar och 

beväpnade med minor, raketer, kanoner och kulsprutor. Även luftvärnskapacitet 

införskaffades som tillsammans med attackfartygen baserades ut på erövrade civila 

oljeplattformar kring Iraks utlopp till Persiska viken och kring Hormuzsundet. Samtidigt 

angrepp Irak den iranska oljeexporten med flyg utan större framgång.87  

 

                                                 
83 Islamic Republic of Iran Navy 
84 Navias, & Hooton, 1996, s.170-173.  
85 Cordesman, & Wagner, 1990, s.170-173; Haghshenass, 2008, s.4.  
86 Cordesman, & Wagner, 1990, s.174-175. 
87 Ibid, s.283-285. 
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Vidare fortsatte IRGCN mineringar av Persiska vikens norra del och Iraks utlopp till Persiska 

viken vilket förstärkte Irans blockad och skadade flera tankerfartyg.88 Irans närvaro i norra 

Persiska viken, förstärkt av IRGCN, gjorde att den irakiska flottan inte förmådde bryta läget 

på ytan, vilket resulterade i mindre lyckade irakiska angrepp från land och i luften. 

Mineringen av norra delen av Persiska viken försvårade ytterligare rörelsefriheten och 

indikerar att IRGCN kunde genomföra sina operationer relativt ostört. Metoden att genom 

blockad hindra motståndarens styrkor och uppnå sjökontroll lyckades till del. Irak kunde 

fortfarande påverka vissa operationer från framförallt luften, men inte utan hög risk på grund 

av Irans luftvärn. Således uppnådde Iran med dessa metoder en egen begränsad sjökontroll.     

 

1.3 Kontroll av flaskhalsar/vitala områden 

Irans kontroll över flaskhalsar var väsentliga eftersom Irak exporterade olja med andra 

nationers fartyg, vilket tvingade Iran att angripa dessa fartyg. Angreppen bedömdes, på grund 

av närvaro av framförallt amerikanska örlogsfartyg, vara en övermäktig uppgift för IRIN. 

Därför utökades IRGCN, som var svårare att knyta till den iranska regimen, för att med 

asymmetriska metoder kunna påverka tankerfartygen i Persiska gulfen.89 IRGCN anskaffade 

bland annat kustroboten silkworm90, minor och mindre attackfartyg som kunde påverka 

fartygen i Hormuzsundet och Kuwait.91Detta gjordes flertalet gånger med anfall från både 

IRGCN fartyg, minor och kustrobotar på tankerfartyg i och kring Hormuzsundet och övriga 

Persiska viken.92  

 

Kombinationen av kustrobotar, IRGCN: s fartyg och möjlighet att minera gjorde att Iran 

kontrollerade Hormuzsundet och Kuwait vilket möjliggjorde egna operationer mot 

tankerfartyg. Iran kontrollerade således inloppet till Persiska viken och kunde genomföra 

operationer. Irak kunde inte påverka dessa men operationerna begränsades tydligt av den 

västerländska närvaron i området. Kontrollen av flaskhalsen Hormuzsundet kan anses ha 

bidragit till att Iran hade begränsad sjökontroll i området.        

 

 

 

                                                 
88 Navias, & Hooton, 1996, s.142–144. 
89 Haghshenass, 2008, s.4–5. 
90 Kinesisk kustrobot  
91 Cordesman, & Wagner, 1990, s.274–277, 281, 283; Haghshenass, 2008, s.5. 
92 Navias, & Hooton, 1996, s.150-153.  
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1.4 Erövring av motståndarens basområden och vitala punkter 

Den viktigaste erövringen av basområden och vitala punkter gjordes när IRGCN återtog 

kontroll över Al Faw och stängde Iraks flodmynningar till Persiska viken. Genom denna 

erövring underlättades blockaden av den irakiska flottan och möjliggjorde iranska 

amfibieräder och andra operationer längre upp i floden.93 Erövringen av flodmynningen, dvs 

den vitala punkten, förenklade blockaden och nekade Irak tillgång till den Persiska viken, 

samtidigt som egna iranska operationer kunde genomföras. Resultatet av erövringen kan anses 

ha bidragit till Irans begränsade sjökontroll.   

 

Metoder att bestrida sjökontroll, del 2  

 

2.1 Fleet in Being 

När USA flaggade om kuwaitiska oljetankers till amerikanska och konvojerade dessa i 

Persiska viken började Iran använda IRGCN istället för konventionella styrkor. Den första 

konvojen avgick i juli 1987 och bestod av flertal örlogsfartyg, utan minröjningsförmåga. 

IRGCN, medvetna om detta, hade minerat konvojens färdväg och en mina träffade under 

konvojen en oljetanker. De amerikanska örlogsfartygen kunde inte vidta några åtgärder utan 

tvingades använda oljetankern som skydd för de egna fartygen. Konvojen genomfördes utan 

fortsatt påverkan av iranska styrkor.94 

 

Ytterligare anfall görs, trots hög närvaro av västerländska örlogsfartyg, när IRGCN attackerar 

saudiska oljefält med en stor del av den egna styrkan. Anfallet upptäcks av både västerländska 

och saudiska styrkor vilket gör att IRGCN avbröt anfallet.95 Användandet av minor istället för 

öppna anfall kombinerat med avbrytande av operationer indikerar försök att behålla sina 

styrkor och fortsatt vara ett hot. Den begränsade möjlighet IRGCN under denna period hade 

att påverka operationer tyder på att motståndaren besatt begränsad sjökontroll vilket styrks av 

de metoder som används.    

 

2.2 Motblockad 

Genomfördes inte.  

                                                 
93 Haghshenass, 2008, s.4-5. 
94 Navias, & Hooton, 1996, s.142–144. 
95 Haghshenass, 2008, s.5. 
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2.3 Strategisk avledning 

Genomfördes inte.  

 

2.4 Defensiv minering  

Minering har förekommit som medel i flertalet av de andra metoderna men delar av 

mineringarna syftade även till att kanalisera och begränsa fartygslederna. Framförallt kring 

Hormuzsundet och norra delen av Persiska viken. Mineringarna tvingade tankerfartyg att ta 

omvägar, hindrade genomfart och försenade konvojer. När IRGCN fartyg ertappades under 

pågående minering av västerländska örlogsfartyg bekämpades de. Motiveringen till att 

mineringarna ses som defensiva är att de påträffats kring Hormuzsundet och oljeplattformar 

kontrollerade av IRGCN. 96 Resultatet av mineringarna visar att mineringen till del bestred 

motståndarens sjökontroll, men kunde endast genomföras under stort hot. Således kan 

situationen utifrån IRGCN: s sida tolkas som att motståndaren hade begränsad sjökontroll.        

 

2.5 Kustförsvar  

Genomfördes inte.  

 

2.6 Sjöfartskrig 

Irak angrep handelssjöfarten redan i inledningsskedet av konflikten utan märkbar eskalering.97 

Under konfliktens inledning anföll framförallt irakiskt flyg tankerfartyg i den Persiska viken. 

Iran fortsatte att med bordning och hot påverka tankerfartyg med last till och från Irak.98 

IRGCN angrep via attackfartyg handelssjöfarten och fortsatte mineringen av Persiska vikens 

norra del vilket skadade ytterligare tankerfartyg och amerikanska besättningar.99 IRGCN 

anfaller tankerfartyg trots hög närvaro av västerländska örlogsfartyg. 100 Tankerfartygen 

angreps inte enbart till sjöss utan även i hamnar. Kuwaits hamnar angrips med silkworm 

robotar som träffar tankerfartyg.101 Under 1987 och 1988 angrips över 150 fartyg, Irak 

använder sig av flyg medan Iran angriper sjöfarten med helikoptrar, örlogsfartyg, IRGCN 

                                                 
96 Navias, & Hooton, 1996, s.143-146. 
97 Ibid, s.64-68. 
98 Cordesman, & Wagner, 1990, s.190-196, 198,205.  
99 Ibid, s.286-288,291.  
100 Ibid, s.302-304, 306-309.  
101 Ibid, s.324-326, 328-330.  
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fartyg, minor och kustrobotar.102 Aktörerna använder sig av sjöfartskrig, dock utan större 

påverkan på den andres oljeexport. Iraks oförmåga att med fartyg nå Persiska viken tvingade 

fram flygattacker vars arsenal och begränsade intensitet inte var tillräckligt kraftfull för att 

påverka handelssjöfarten.103 Iran genomförde angrepp med en mängd olika metoder, hade 

större möjlighet att påverka sjöfarten men kunde, på grund av risken för västerländsk 

vedergällning inte fullt ut genomföra sitt sjöfartskrig.104      

 

Ingen av aktörerna kunde märkbart påverka den andres sjöfart, men ingen aktör hade heller 

förmågan att fullt ut skydda den egna sjöfaten. Detta kombinerat med det faktum att båda 

aktörer använde sig av metoden indikerar att sjökontrollen var bestridd, då båda genomförde 

operationer men kunde påverka den andres.  

 

Nivå av sjökontroll, del 3   

Under hela konflikten pendlade nivån av sjökontroll, men utifrån berörda exempel och 

metoder är det tydligt att ingen av parterna besatt någon fullständig kontroll. Detta eftersom 

Iran saknade förmåga att i luftdimensionen avvärja irakiska angrepp samt att de i konfliktens 

avslutande skede inte kunde mäta sig med de västerländska styrkorna. IRGCN genomförde 

samtliga metoder för att uppnå sjökontroll och hade i förhållande till Irak ofta en begränsad 

sjökontroll men blev på grund av luftdimensionen aldrig fullständig. Närvaron av de 

västerländska styrkorna begränsade ytterligare IRGCN: s möjlighet till sjökontroll vilket är 

påtagligt kopplat till de metoder de använde sig av i slutet på konflikten.105 Vidare är det 

tydligt att de metoder som används för att bestrida eller uppnå sjökontroll motsvarar de nivåer 

i sjökontroll som aktören bedöms ha vid respektive tidpunkter. De nivåer av sjökontroll och 

de metoder som användes överensstämmer till stor del med Vegos teorier kring sjökontroll.   

   

Resultat av analys:  

Nedan presenteras det resultat av nivåer av sjökontroll samt metoder som används under The 

Tanker War i figur 7.  

                                                 
102 Navias, & Hooton, 1996, s.158-159, 178-179. 
103 Cordesman, & Wagner, 1990, s.530-532, 543. 
104 Haghshenass, 2008, s.6. 
105 Cordesman, & Wagner, 1990, s.530-532. 
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Figur 7 analys av The Tanker War 

4.3 Analys av Sri Lankas inbördeskrig  

 

1.1 Förintande av motståndarens styrkor  

Sjötigrarna använde en självmordsavdelning, de svarta Sjötigrarna, som med asymmetriska 

metoder exempelvis självmordsbombare, försökte förinta motståndarens styrkor. 1990 

inleddes de svarta Sjötigrarnas försök att förinta motståndarens styrkor, varvid ett SLN fartyg 

skadades i en SLN kontrollerad hamn. Angreppen fortsatte och berörde även SLN konvojer, 

varvid två SLN fartyg skadades.106 Självmordsattackerna pågick under hela konflikten och 

sänkte en stor del av SLN: s patrull, logistik-och transportfartyg i SLN kontrollerade hamnar 

samt till sjöss.107 Det var inte enbart självmordsfartyg som lyckades angripa SLN i egna 

hamnar, även dykare användes. I april 1994 sänktes två fartyg och 1995 planterade 

Sjötigrarna sprängmedel på ytterligare två av SLN: s patrullfartyg som sänktes i egen 

                                                 
106 Hashim, Ahmed, “When Counterinsurgency Wins: Sri Lanka's Defeat of the Tamil Tigers”, Philadelphia, 

University of Pennsylvania Press, 2013, s.171; Povlock, 2011, s.21.  
107 Hashim,2013, s.138–140, 174; Povlock, 2011, s.34; Smith, 2011, s.456. 
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hamn.108 Användandet av dykare fortsatte under hela konflikten och resulterade i flertalet 

förstörda SLN fartyg, däribland det största logistikfartyget. 109 Sjötigrarna utmanade även 

SLN på öppet vatten och med sin svärmtaktik av mindre fartyg lyckades Sjötigrarna 1994 

sänka SLN: s största örlogsfartyg.110 Svärmtaktiken och självmordsfartygen gjorde att 

Sjötigrarna under sina försök att förinta motståndarens styrkor näst intill halverade SLN: s 

flotta.111 

 

Under början av konflikten kunde Sjötigrarna genomföra operationer utan större påverkan av 

SLN. Sjötigrarnas försök att över tiden förinta motståndaren i bas och till havs kan delvis ses 

som lyckade då de nästan halverade SLN: s styrka. Detta kan ses som en bidragande faktor till 

att Sjötigrarna initialt kunde genomföra operationer utan större påverkan. Sjötigrarna hade i 

inledningsskedet lyckats uppnå begränsad sjökontroll, varvid förintandet av motståndarens 

styrkor kan anses bidragit till detta.   

 

1.2 Hindra/binda motståndarens styrkor 

Sjötigrarna försökte inte enbart förinta SLN, utan även hindra dess tillgång till öppna vatten. 

SLN kontrollerade hamnar fick inte enbart utstå självmordsattacker och dykare utan även 

minor. I ett försök att begränsa rörligheten för SLN minerades hamnar och tungt trafikerade 

farvatten, fartygen var under en tid begränsade i rörlighet, en form av fjärrblockad med enbart 

minor.112  

 

Försöket att få till stånd en blockad mot motståndarens hamnar med enbart minor fick liten 

effekt då minorna kring hamnarna var för få och för utspridda, inga av SLN: s fartyg sänktes. 

Användandet av metoden fick en begränsad effekt och kan inte, i större omfattning, anses 

bidragit till skapandet av sjökontroll.  

 

1.3 Kontroll av flaskhalsar/vitala områden 

Då Jaffnahalvön var LTTE: s huvudfäste var kontrollen av kusten mellan Jaffnahalvön och 

SLN: s hamnar vital. Sjötigrarna tog tidigt kontroll över dessa områden vilket innebar ett 

                                                 
108 Hashim, 2013, s.102; Povlock, 2011, s.21.  
109 Hashim, 2013, s.173. 
110 Povlock, 2011, s.22. 
111 Smith, 2011, s.456.  
112 Povlock, 2011, s.20. 
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betydande hinder för SLN: s försök att överta halvön.113 Inte bara kustområden utan även 

sjöförbindelserna till Jaffnahalvön utgjorde en viktig del i försörjningen av SLAF trupper 

baserade på halvön. Sjötigrarna försökte därför kontrollera även denna terräng. Anfall mot 

stödfartyg och trupptransporter gjordes men Sjötigrarna lyckades inte helt avbryta 

transporterna eller fullt ut kontrollera det smala havsområdet.114 

 

Det faktum att SLAF inte effektivt kunde påverka och understödja Jaffnahalvön förrän SLN 

övertagit kontrollen indikerar att områdena i hög grad bidrog till sjökontroll i området. När 

Sjötigrarna besatt de vitala områdena runt Jaffnahalvön lyckades de uppnå begränsad 

sjökontroll och när SLN övertog dessa områden kunde Sjötigrarna enbart till del påverka 

SLN: s operationer, vilket antyder att det i slutet av konflikten var motståndaren som hade 

begränsad sjökontroll.     

 

1.4 Erövring av motståndarens basområden och vitala punkter 

Under 1993 angrep Sjötigrarna en SLN bas och tog sedan över kontrollen. Basen var på grund 

av kommunikationen med Jaffna halvön viktig för både LTTE och SLAF.115 När SLN 

försökte återta basen och understödja SLAF lyckades Sjötigrarna genom närvaro i området 

binda upp SLN som inte kunde återta basen.116 Basen utgjorde en del i kontrollen av kusten 

mellan Jaffnahalvön och början på SLN: s hamnar.  

 

Kontrollen av kusten och i förlängningen erövringen av basområden var en bidragande orsak 

till att Sjötigrarna, initialt, kunde genomföra sina operationer utan större påverkan. Erövringen 

av motståndarens basområden kan anses ha bidragit till att Sjötigrarna inledningsvis hade 

begränsad sjökontroll. 

   

2.1 Fleet in Being 

Sjötigrarna hade inte alltid ett intresse av att möta sin motståndare. Flertalet gånger försökte 

de istället undvika direkta konfrontationer med SLN. När SLN 2006 genom luftspaning 

upptäckte Sjötigrarnas fartyg skickades patrullfartyg till platserna men Sjötigrarna hade redan 

flytt.117 Framförallt Sjötigrarnas större stödfartyg, som fungerade som baser, undvek konstant 

                                                 
113 Hashim, 2013, s.167-168. 
114 Povlock, 2011, s.23. 
115 Hashim, 2013, s.101.  
116 Povlock, 2011, s.23. 
117 Smith, 2011, s.455.  
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sammandrabbningar och flyttade sin verksamhet längre och längre ifrån den srilankesiska 

kusten.118   

 

När SLN ändrat sin strategi och Sjötigrarna fått sin styrka begränsad av tsunamin hade de 

svårigheter att möta SLN och började mer och mer undvika direkta konfrontationer med SLN, 

vars påverkan på Sjötigrarnas operationer intensifierades. Därför försökte Sjötigrarna undvika 

avgörande slag för att kunna genomföra egna operationer samt fortsatt kunna hota SLN: s 

operationer. Fleet in being användes av Sjötigrarna när styrkeförhållandena förändrats och 

indikerar tydligt att det var motståndaren som hade begränsad sjökontroll.   

 

2.2 Motblockad 

Under 2006 hade SLN ökat närvaron kring hela Sri Lankas kust och försökte hindra 

Sjötigrarnas rörlighet, framförallt utanför LTTE kontrollerat område. Trots detta lyckades 

Sjötigrarna bryta blockaden, angripa en SLN kontrollerad hamn och sänka två fartyg.119 

Möjligheten för Sjötigrarna att påverka SLN begränsades av de RABS120 grupper som 

patrullerade området tillsammans med patrullfartyg. Trots SLN: s försök att med blockad 

begränsa Sjötigrarnas rörlighet genomfördes attacker vilket tyder på att Sjötigrarna använt sig 

av motblockad. Sjötigrarnas begränsade förmåga att genomföra egna operationer utan 

påverkan efter 2005 indikerar att motståndaren hade begränsad sjökontroll, vilket 

överensstämmer med de försök till motblockad Sjötigrarna genomförde.    

 

2.3 Strategisk avledning 

Genomfördes inte. 

 

2.4 Defensiv minering  

När Sjötigrarna efter 2006 inte kunde utföra operationer utan stora risker försökte de istället 

minera, framförallt kring Jaffnahalvön, för att påverka SLN. Mineringarna resulterade i att ett 

stödfartyg och ett patrullfartyg sänktes.121 

 

                                                 
118 Smith, 2011, s.455.  
119 Hashim, 2013, s.138–140; Smith, 2011, s.458–459.  
120 Rapid Action Boat Squadrons 
121 Povlock, 2011, s.38-39. 
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Försöken att genom defensiva mineringar begränsa rörligheten för SLN kring Sjötigrarnas 

baser kan till del ses som lyckade då de påverkade SLN: s operationer i området. Att 

defensiva mineringar tillämpas först när Sjötigrarna har svårt att genomföra egna operationer i 

området samt påverka SLN: s indikerar att det var SLN som hade begränsad sjökontroll 

varvid Sjötigrarnas defensiva mineringar tyder på försök att bestrida sjökontrollen.    

 

2.5 Kustförsvar  

Genomfördes inte. 

 

2.6 Sjöfartskrig 

LTTE och Sjötigrarna var i ständigt behov av utrustning och ekonomiska tillskott. Kapandet 

av fartyg som transporterande materiell till SLAF var därför värdefulla mål som påverkade 

egna tillgångar positivt och motståndarens negativt. Sjötigrarna tog över fraktfartyg som 

transporterade vapen till SLAF samt plundrade fartyg i nöd.122 Även de Svarta Sjötigrarna 

användes i sjöfartskriget och angrep 2001 en oljetanker som skadades allvarligt.123 Sjötigrarna 

gjorde ytterligare försök att påverka sjötrafiken och Sri Lankas ekonomi. Kryssningsfartyg 

kapas och besättningen tas som gisslan men överlämnades mot lösensumma.124 

 

Flertalet angrepp på handelssjöfarten genomfördes av Sjötigrarna men metoden påverkade 

inte nämnvärt Sri Lankas ekonomi. Metoden påverkade emellertid LTTE: s ekonomi 

nämnvärt som tillsammans med skyddet av Sjötigrarnas egna transporter till och från Sri 

Lanka var en stark bidragande faktor till LTTE:s fortsatta strider. 125 Inledningsvis kunde 

Sjötigrarna till del påverka Sri Lankas handelssjöfart, samtidigt misslyckades SLN:s försök 

att göra detsamma. Efter vapenvilan och SLN:s nya strategi blev rollerna de omvända och 

Sjötigrarna hade svårt att skydda den egna sjöfarten samt påverka Sri Lankas. 126 Skyddet av 

den egna sjöfarten samt påverkandet på motståndarens relateras till den nivå av sjökontroll 

som uppnåtts. Sjötigrarnas uppträdande fram till vapenvilan tyder på att de hade begränsad 

sjökontroll medan uppträdandet efter vapenvilan indikerar att det istället var SLN som hade 

begränsad sjökontroll.   

 

                                                 
122 Hashim, 2013, s.169-172. 
123 Povlock, 2011, s.21. 
124 Ibid, s.23. 
125 Hashim, 2013, s.166-168. 
126 Ibid, s.166-168. 
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Nivå av sjökontroll, del 3   

Inledningsvis kunde Sjötigrarna transportera materiel och människor i Palksundet mellan 

Indien och Sri Lanka utan att SLN hade möjlighet att påverka dessa.127 Sjötigrarna 

genomförde anfall på SLN: s fartyg i hamnar och på öppet vatten, stödde LTTE med 

trupptransporter och amfibieoperationer samt störde Sri Lankas handelssjöfart. Trots att SLN 

införde en ny strategi för att begränsa Sjötigrarnas rörlighet påverkades Sjötigrarnas 

smugglingsoperationer inte märkbart förrän Sjötigrarnas flytande baser angreps.128    

 

Att Sjötigrarna innan vapenvilan kunde genomföra operationer utan större påverkan av SLN 

tyder på att de inledningsvis uppnådde begränsad sjökontroll. Metoderna som Sjötigrarna 

genomförde för att uppnå sjökontroll stämmer till stor del överens med Vegos teori kring 

sjökontroll och metoder. Även de metoder som Sjötigrarna använde efter vapenvilan, när 

SLN:s styrka ökade och sjökontrollen inledningsvis var bestridd för att därefter övergå till att 

SLN hade begränsad sjökontroll överensstämmer med Vegos teori kring sjökontroll.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
127 Hashim, 2013, s.166-168. 
128 Smith, 2011, s.454.  



Erik Mogensen 2017-07-10 OP 14–17 

1OP303 

Sida 38 av 45 

 

Resultat av analys:  

Nedan presenteras det resultat av nivåer av sjökontroll samt metoder som används under Sri 

Lankas inbördeskrig i figur 8.  

 

                                                               
Figur 8 resultat av Sri Lankas inbördeskrig 

 

5. Avslutning 
I det avslutande kapitlet besvaras frågeställningarna som presenterades i det inledande 

kapitlet. Därefter följer en resultatdiskussion och författarens reflektioner kring uppsatsen för 

att slutligen beröra undersökningens relevans för yrkesutövningen samt fortsatt forskning 

inom ämnet.   
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5.1 Svar på frågeställningarna  

 

Hur kan Vegos teori kring sjökontroll förklara Irans metoder och dess förhållande till 

sjökontrollen i The Tanker War?   

Analysen av The Tanker War visar att Vegos teori till stor del kan förklara både metoder och 

dess förhållande till sjökontroll i konflikten. Metoderna som genomfördes överensstämde med 

den nivå av sjökontroll som aktören behärskade och uppnådde efter lyckad användning av 

metoderna. Dock användes inte samtliga metoder och alla nivåer av sjökontroll uppnåddes 

inte heller, vilket gör att frågeställningen inte fullt ut kunnat besvaras. Analysen av befintlig 

empiri tyder dock på att alla händelser som inträffade kunnat förklaras utifrån Vegos teori 

kring sjökontroll.   

 

Hur kan Vegos teori kring sjökontroll förklara Sjötigrarnas metoder och dess 

förhållande till sjökontrollen i Sri Lankas inbördeskrig? 

Analysen av Sri Lankas inbördeskrig antyder att Vegos teori kring sjökontroll är tillämpbar 

även i denna konflikt. De metoder som användes, var förenliga med aktörens nivå av 

sjökontroll och kunde utifrån metodernas utfall även påverka fortsatta händelser och nivåer av 

sjökontroll. Inte heller i denna analys kunde samtliga metoder eller nivåer av sjökontroll 

uppnås, men de som användes och dess utfall, korrelerade med Vegos teori kring sjökontroll.       

 

Hur kan Vegos teori kring sjökontroll förklara asymmetriska metoder och dess 

förhållande till sjökontrollen i marina konflikter?   

Vegos teori kan, utifrån delfrågornas resultat, anses ha god förklaringskraft på asymmetriska 

marina konflikter, eftersom metoderna och sjökontrollen överensstämmer med Vegos teori 

kring sjökontroll utifrån operationaliseringen. Dock har inte samtliga metoder eller nivåer av 

sjökontroll undersökts, på grund av avsaknaden av dessa i fallen.  

Vegos teori kan, på grund av avsaknaden, därför inte anses ha fullständig förklaringskraft på 

asymmetriska marina konflikter. Sjökontrollen och metoderna som undersökts 

överensstämmer emellertid med Vegos teori varvid ingen del av teorin kunnat falsifierats utan 

enbart bekräftats.    
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5.2 Resultatdiskussion  

Utifrån analysen framgår att Vegos teori till stor del kan förklara de asymmetriska metoderna 

och dess förhållande till sjökontrollen. Dock har inte samtliga metoder analyserats och delar i 

undersökningen kan kritiseras. Analysen har behandlat stora tidsperioder och enbart utifrån 

delar av befintligt material rörande konflikterna. Det innebär att det kan finnas händelser 

under konflikterna där andra metoder och nivåer av sjökontroll existerat än de som upptäckts i 

analysen. Även det begränsade material från den asymmetriska sidan kan ha påverkat 

analysen.  

 

Den asymmetriska aktörens agerande, ex mineringar, kan ha skett med andra avsikter än de 

som författaren tolkat. Användandet av sjöstridskrafterna och dess utfall, exempelvis 

effektiviteten för IRGCN, i framförallt The Tanker War kan dessutom ha politiska 

förklaringar, som författaren inte har tagit hänsyn till eller påträffat. Landkriget och dess 

påverkan på sjöstridskrafterna har inte heller berörts, vilket kan ha lett till en snedtolkning av 

olika händelser och dess utfall på sjökriget. Även om författaren inte hittat belägg för detta, 

kan det ej uteslutas. 

 

Sammantaget finns flertalet aspekter i konflikten som kan ha påverkat analysen, men som inte 

har berörts. Dels på grund av arbetets begränsade omfattning, dels då författaren i sin analys 

inte upptäckt tydliga kopplingar mellan dessa i materialet. Analysens resultat kan således 

utifrån ovan nämnda faktorer ha påverkats i en annan riktning. Utifrån den analys som gjorts, 

har dock ingen evidens som styrker detta påträffats, men risken för ett felaktigt resultat kan 

inte helt uteslutas.          

 

5.3 Författarens reflektioner kring undersökningen  

Undersökningens syfte, att utröna marina teoriers förklaringskraft rörande marina 

symmetriska konflikter, anses till del ha uppfyllts. Undersökningen visar att marina teorier till 

stor del kan förklara asymmetriska marina konflikter. Avsaknaden av alla teorins innestående 

delar skapar dock osäkerheter kring ej berörda delar i teorin, vilket återkommer i förslag på 

fortsatt forskning. Författarens slutsats efter undersökningen är att bärigheten i Vegos teori 

om sjökontroll styrkts, eftersom ingen del i analysen falsifierat teorin.  

Metoden anses ha lämpat sig för undersökningen, eftersom den möjliggjorde djupare 

undersökning av fallen. Andra metoder, likt kvantitativa undersökningar, hade riskerat att 
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missa sambanden mellan sjökontroll och metoder som uppstod. Nackdelen med vald metod är 

författarens tolkning av materialet, vilket hanterats genom en operationalisering motiverad i 

teorin i kombination med genomgång av analysen för att öka transparensen. Valet att använda 

ogynnsamma omständigheters design bidrar också till att stärka bärigheten, då teorin kunde 

tillämpas på båda fallen. Undersökningens validitet anses, trots avsaknad av vissa metoder 

och nivåer av sjökontroll, enligt författaren god. Marina teoriers förklaringskraft på 

asymmetriska metoder och dess förhållande till sjökontrollen har utrönts, vilket var 

undersökningens syfte. Undersökningens forskningsproblem, hur marina asymmetriska 

konflikter kan tolkas, har delvis besvarats av undersökning. Enligt undersökningens resultat 

kan befintlig marin teoribildning tillämpas för att förstå marina asymmetriska konflikter. 

Detta innebär inte att COIN teorier från markarenan inte skulle vara tillämpbara, eftersom 

dessa inte analyserats i undersökningen.  

Ett genomgående tema i undersökningen har varit asymmetri och dess innebörd. Författaren 

har hittat skilda definitioner av detta och utifrån flera definitioner har även reguljära truppers 

användning av asymmetriska metoder använts. Frågan huruvida asymmetriska metoder 

existerar eller ej berörs därför i fortsatt forskning. I undersökningen har författaren valt att 

tolka en aktör som asymmetrisk för att undersökningen inte skulle inbegripa även helt 

reguljära förband, då detta troligtvis blivit förvirrande.     

Undersökningen kan delvis anses bidragit till att fylla kunskapsluckan som presenterades i 

tidigare forskning, men luckan kvarstår alltjämt då inte hela teorin tillämpats. Det finns även 

fler teorier och metoder inom den marina teoribildningen som inte undersökt, vilket 

ytterligare stärker behovet av fortsatt forskning på området. Således har undersökningen 

bidragit till att fylla en lucka i tidigare presenterat forskningsfält, samtidigt som 

undersökningen konstaterat behovet av fortsatta undersökningar inom forskningsfältet.        

5.4 Kritik mot undersökningen 

Som tidigare nämnts finns delar i teorin som, på grund av avsaknad av dessa i fallen, inte 

analyserats. Konsekvensen av detta blir således att hela teorin inte undersökts och samtliga 

delar inte är testade mot empirin. Endast en del av befintliga marina teorier har undersökts 

och flertalet stora marina teoretiker har inte undersökts, vilket gör att enbart en del av 

undersökningens övergripande syfte besvarats. Undersökningen kan istället ses som ett bidrag 

till en större helhet som berörs under fortsatt forskning. Undersökningens validitet kan 

kritiseras då inte hela syftet uppfyllts och samtliga delar inte undersöktes, vilket berodde på 
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avsaknad av dessa i fallen. Valen av fall kan utifrån den aspekten kritiseras men motiveras 

utifrån dess förmåga att samlat täcka ett brett konfliktspektrum samt förekomsten av 

metoderna och nivåerna av sjökontroll i konflikten.  

I analysen av The Tanker War undersöks både IRIN och IRGCN: s agerande, trots att det till 

största del är IRGCN som är den asymmetriska parten. Analysen kan således kritiseras utifrån 

att inte enbart behandla asymmetriska aktörer. Anledningen är att det i flera ändelser funnits 

svårigheter i att utröna vilken aktör som gjort vad. Operationer som genomförts enbart av 

IRIN och som inte påverkats av IRGCN har författaren försökt undvika då detta skulle kunna 

försvaga resultatet.      

Undersökningens fall täcker ett brett spektrum men berör inte floddeltan, likt Colombia eller 

Vietnam vilket försvagar undersökningens generaliserbarhet. Att enbart undersöka dessa 

konflikter riskerade att begränsa generaliserbarheten på motsvarande sätt. Problematiken med 

aktörer som inte utger sig för att vara stridande part, ex terroristorganisationer eller pirater har 

inte heller berörts. Anledningen är likt undersökningen av floddeltan, att generaliserbarheten i 

andra delar påverkats, undersökningens fokus hade dessutom riskerat att beröra internationell 

lag och dess problematik istället för teorier kring sjökontroll. I analysen har ibland kausala 

samband mellan metoder och nivå av sjökontroll varit svåra att särskilja, dvs vilken som 

orsakat den andra, något som kan försvaga undersökningens resultat. Författaren har för att 

motverka detta dels sökt andra händelser som för tidpunkten kunnat styrka nivåerna av 

sjökontroll, dels accepterat att samverkan mellan metoderna och nivåerna, enligt Vego, är en 

del av sjökontrollens inneboende dynamik. Faktumet att metoderna och nivåerna av 

sjökontroll är nära sammanlänkade innebär inte att Vegos teori inte kan förklara dessa.           

5.5 Undersökningens relevans för yrkesutövningen   

Undersökning har försökt bidra med en ökad förståelse för asymmetriska konflikter i den 

marina miljön och hur dessa kan tolkas. Genom att använda Vegos teori kring sjökontroll ges 

ett verktyg för beslutsfattare att förstå marina asymmetriska konflikter.  

Inte bara förståelsen är relevant för yrkesutövningen, även de metoder som används i 

förhållande till nivåerna av sjökontroll är relevanta för yrkesutövningen. Detta eftersom 

undersökningen påvisar att båda sidor av den asymmetriska konflikten kan använda sig av de 

metoder som presenteras i Vegos teori. Bidraget till yrkesutövningen är således kopplat både 
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till förståelsen för marina asymmetriska konflikter och till användandet av olika metoder i 

dessa konflikter.    

5.6 Fortsatt forskning 

Undersökningen har bekräftat att marina teorier kan ha förklaringskraft i asymmetriska 

konflikter, men att dessa behöver utredas ytterligare. Fortsatta undersökningar av Vegos teori 

men på andra fall, likt de som tas upp i kritik till undersökningen, 

 skulle bidra till ytterligare kunskap inom området. Även de delar som inte påträffats i de 

valda fallen kan behöva undersökas ytterligare, framförallt samtliga nivåer av sjökontroll och 

dess förhållande till de olika metoderna.  

 

Även andra marina teoriers bärighet behöver undersökas i asymmetriska kontexter, antingen 

genom en sammanslagning och sammanfattning av olika teorier alternativt jämförelse. 

Undersökningar av den asymmetriska aktörens motståndare skulle även det bidra till en ökad 

förståelse för hur dessa ska kunna mötas och förstås. Utifrån problemformuleringen skulle 

även COIN teoriers förklaringskraft på marina asymmetriska konflikter kunna undersökas. 

Sammanfattningsvis finns en fortsatt stor forskningslucka rörande asymmetri och marina 

teorier som behöver besvaras. Själva undersökningen bygger delvis på att asymmetriska 

konflikter skiljer sig från andra konflikter, något som i undersökningen behövt antas för att 

överhuvudtaget kunna genomföras. Dock bör asymmetrins faktiska existens och förhållande 

till andra konfliktformer även den undersökas.  
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