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ABSTRACT: 
Background: The principles of war have a central but debated role in modern doctrine with heritage 
dating back to Sun Tzu. Despite that the principles are used in several modern doctrines, there is 
surprisingly little research to be found on these principles. The principles of security and surprise, 
are both argued as being key components in amphibious operations, though can also be seen as 
contradictory. 
Method: This thesis explores the principles of war by studying the theory of security, developing a 
theory with a set of success factors. These factors consist of physical protection, information su-
premacy and reserves. Hypothetically, the presence of these factors explains the outcome of am-
phibious raids. The theory is examined in a qualitative text analysis on two case studies on the raids 
on St Nazaire and Makin Island where the success factors are tested by a deductive dihedral design. 
The results open for a final discussion in comparison with Jimmy Johansson’s research of the prin-
ciple of surprise previously made on the same raids. 
Results: The results show that security, through the presence of success factors, is positively affect-
ing the outcome of amphibious raids, though further research is necessary. Security and surprise 
although contradictory can work in synergy with a successful surprise element leading to increased 
security and information supremacy a prerequisite for surprise.  
 
 
 
Nyckelord:  
T.ex.: Säkerhet, krigföringsprincip, överraskning, konflikt, krigföringens principer, motsägelsefulla, 
security, surprise, principles of war, conflict, contradiction  
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1. Inledning  
Här introduceras ämnet och undersökningens problem presenteras. I problemformuleringen 
aktualiseras ämnet, undersökningens utgångspunkter berskrivs, liksom slutligen det huvud-
sakliga problemet som kommer att undersökas. Därefter presenteras syftet med undersök-
ningen samt forskningsfrågan som undersökningen syftar till att undersöka och besvara. Tidi-
gare forskning sammanfattas med syftet att ge en översikt av det nuvarande forskningsläget 
och visa forskningsluckan som denna undersökning fyller. Slutligen presenteras uppsatsens 
disposition.  
 

1.1 Problemformulering 
Krigföringens principer har en central del i modern taktik och doktrin. Krigföringsprinciperna 
är dock enligt Widén och Ångström ej obestridda och flera kan ses som motsägelsefulla, där-
ibland överraskning och säkerhet men även kraftsamling och ekonomi. 1  Därför är det an-
märkningsvärt hur begränsad forskningen kring principerna och dess förklaringskraft är, där 
bland annat en systematisk genomgång av principernas förklaringskraft saknas.2  
 
Luttwak belyser konflikten mellan principer då han skriver om kostnaderna för överraskning 
där nästan alla framgångsfaktorer för överraskning kräver andra uppoffringar. Som exempel 
ges att den alternativa anfallsvägen är längre och att vilseledning i nästan alla former drar re-
surser från huvudmålet.3 Leonhard menar att säkerhet idag och i framtiden kommer att fort-
sätta vara en relevant princip men att modern informationsteknologi omformar den. Med hjälp 
av teknologi kan krigets dimma lätta, osäkerhet minska och skyddet effektiviseras från att 
skydda mot möjliga hot till faktiska.4 Leonhard ger historiska exempel då säkerhet inneburit 
kraftsplittring och därigenom oförmåga att exploatera uppkomna tillfällen. Med hjälp av ett 
informationsövertag kan säkerheten effektiviseras och resurser kraftsamlas mot huvudmålet.5 
 
Amfibieoperationer kan sammanfattas som operationer i övergången mellan sjö- och mark-
operationer där syftet med operationen är att projicera makt från havet på land.  
Våldsamma landstigningar hör till de mest riskfyllda och svåra operationstyperna som finns 
men kan vara en nödvändig del av amfibieoperationer.6 Två principer som framhålls som ex-
tra viktiga av Till i samband med amfibieoperationer är just säkerhet och överraskning.7 Hur 
och varför detta ska uppnås är däremot inte vidare utvecklat och de två principerna kan ses 
som motsägelsefulla.8 Konflikten mellan principerna säkerhet och överraskning i samband 
med amfibieoperationer kommer i denna uppsats att undersökas närmare. 
 
Johansson undersökte 2016 principen överraskning i samband med amfibieoperationer med 
en teoriutvecklande ansats och kom där fram till att vilseledning, operationssäkerhet, tempo 
och originalitet var framgångsfaktorer för överraskning. I denna uppsats kommer Johanssons 

                                                 
1 Ångström, J., & Widen, J. (2012). Adopting a Recipe for Success: Modern Armed Forces and the Institutionali-
zation of the Principles of War. Comparative Strategy, 31(3), S 264 
2 Ibid.  S 264, 279-280 
3  Luttwak, E. (2001). Strategy : The logic of war and peace (Rev. and enl. ed.). Cambridge, MA: Belknap Press 
of Harvard University Press. S 5-7 
4 Leonhard, R. (1998). The principles of war for the information age. Novato, Calif.: Presidio Press. S 163-164. 
5 Ibid. S 164-165 
6 Till, G. (2013). Seapower a guide for the twenty-first century (3rd ed.). New York, NY: Routledge. S 190 
7 Ibid. S 190-196 
8 Widén, J., & Ångström, J., & Sverige. Försvarsmakten. (2005). Militärteorins grunder. Stockholm: Försvars-
makten. S 120-123. 
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resultat att användas i en diskussion kring konflikten mellan säkerhet och överraskning. Jo-
hanssons undersökning har valts utifrån den utvecklade teorin som underlättar en jämförelse.   
 

1.2 Syfte 
En systematisk genomgång av krigsföringens principer saknas, och i avsnittet tidigare forsk-
ning beskrivs kunskapsluckor på området som ligger i vägen för en sådan. Målsättningen med 
denna uppsats är att konkretisera krigföringsprincipen säkerhet och dess framgångsfaktorer 
samt därefter pröva deras styrka. En sådan undersökning bidrar till att fylla en av ovan 
nämnda kunskapsluckor. Vidare kommer eventuella konflikter mellan principen säkerhet och 
överraskning att undersökas övergripande.  
 
Undersökningen syftar till att testa hypotesen att uppfyllandet av framgångsfaktorerna för 
grundprincipen säkerhet kan förklara resultatet av en amfibieoperation, och förkasta nollhypo-
tesen; att resultatet kan förklaras av slumpen.  
 
Genom att teoretisera krigföringsprinciperna var och en för sig kan en systematisk genom-
gång utföras i ett senare skede. Undersökningen syftar således till att möjliggöra en mer om-
fattande och strukturerad undersökning av eventuella konflikter vilket öppnar upp för vidare 
forskning. 
 
Utöver påspädning av befintlig kunskapsmassa ämnar denna undersökning mer konkret bi-
draga till militärpraktisk nytta genom att beskriva hur principen säkerhet effektivare kan ut-
nyttjas i samband med amfibieoperationer. Detta görs genom att öka förståelsen för hur säker-
het och överraskning kan användas och motverkas. Genom att undersöka konflikten kan svå-
righeterna att balansera dem minskas.9 
 

1.3 Frågeställning 
Denna studie syftar i slutändan till att övergripande analysera den eventuella konflikten mel-
lan principerna säkerhet och överraskning i samband med amfibieoperationer och för att möj-
liggöra detta krävs en undersökning och utveckling av principen säkerhet. Studiens forsk-
ningsfråga är därför: 
 
Hur kan krigföringsprincipen säkerhet förklara utgången av amfibieoperationerna vid St Na-
zaire och Makin Island? 
 
För att tydliggöra arbetet med undersökningen har arbetet styrts av fem arbetsfrågor. Med 
hjälp av arbetsfrågorna har undersökningen styrts mot forskningsfrågan. Den första formar 
metoden, de två följande teorin, och de två avslutande fallstudien och analysen.  

 Hur kan krigföringsprincipen säkerhets förklaringskraft för utgången av amfibieoper-
ationer undersökas? 

 Vad innebär och vilka är framgångsfaktorerna för amfibieoperationer? 
 Krigföringsprincipen säkerhet, hur beskrivs den och vilka faktorer består den av enligt 

moderna militärteoretiker?  
 Återfinns framgångsfaktorerna för säkerhet vid räderna mot St Nazaire och Makin Is-

land? 

                                                 
9 Ångström & Widen. Adopting a Recipe for Success: Modern Armed Forces and the Institutionalization of the 
Principles of War. Comparative Strategy. S 282. 
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 Vilka konflikter fanns mellan säkerhet och överraskning vid räderna mot St Nazaire 
samt Makin Island? 

 

1.4 Tidigare forskning 
Forskning som är relevant för undersökningen rör två områden. Det första området är krigfö-
ringens grundprinciper samt deras motsägelsefullhet, där säkerhet och överraskning ingår. Det 
andra är amfibieoperationer, vilket utgör kontexten där undersökning appliceras. Slutligen 
kommer denna undersöknings relevans kopplat till forskningsläget att beskrivas, vilket påvi-
sar de kunskapsluckor den fyller.  
 
Widén och Ångström sammanställer i Militärteorins grunder och Contemporary military the-
ory militärteoretiker och teorier. Militärteorins grunder är en del av den svenska doktrinhie-
rarkin men är i sig ej doktrin. 10 I verket beskrivs marinkrigföringens principer samtidigt som 
en diskussion förs kring om de ska ses som teori eller praktik. 11 Den förra utgavs 2005 och 
den senare 2014 vilket skulle kunna göra den senare mer lämplig av aktualitetsskäl men böck-
erna har på de områden som undersökts överensstämt. I Militärteorins grunder konstateras att 
mer forskning krävs kring teorierna vilket påvisar forskningsluckan för denna undersökning.      
 
Widén och Ångström skriver i artikeln Adopting a Recipe for Success: Modern Armed Forces 
and the Institutionalization of the Principles of War om krigföringsprincipernas utveckling 
och hur de fått sin roll. Författarna menar att den vedertagna anledningen till principernas 
framträdande roll i västerländska doktriner, med behovet av massutbildning av officerare, inte 
stämmer. Inte heller deras hypoteser om principernas stora effektivitet eller förklaringskraft 
kunde styrkas. I stället drar författarna slutsatsen att principernas vedertagenhet istället främst 
kan kopplas till utvecklingen av en officerskår och profession. I artikeln påpekar författarna 
även att den allmänt spridda bilden om principerna som tidlösa och okritiserade inte stäm-
mer.12 Det nämns att det inte har gjorts någon systematisk genomgång av principernas förkla-
ringskraft, vilket är intressant då principerna idag återfinns i flera doktriner. Tyvärr lämnas 
frågan sedan snabbt med förklaringen att det inte kommer att ske i deras artikel. En diskuss-
ion kring varför skulle varit intressant. Artikeln belyser även problematiken kring tillämp-
ningen av principerna, såväl som teori som i krig.13 En prövning av principernas förklarings-
kraft prövar indirekt författarnas teori om principernas utveckling genom att pröva en av de 
alternativa hypoteser författarna hade i sin undersökning. 
 
Tovy kommer fram till att överraskning är en förutsättning för att uppnå lokal överlägsenhet 
med specialförband. Detta kommer Tovy fram till i sin undersökning av USA:s agerande i 
Mogadishu under operation Gothic Serpent, vilket görs med utgångspunkt i krigföringens 
grundprinciper. Under inledningen av USA:s intervention uppfylldes krigföringens grundprin-
ciper men allt eftersom den somaliska milisen lärde sig och taktikanpassade brast principerna 
i allt större utsträckning med början på överraskning. Eftersom den minskade överraskningen 
ej kompenserades med ökad säkerhet försämrades säkerheten. Som ett exempel på bristande 
säkerhet ges bristen på bepansrade fordon. Trots att det äskades om stridsfordon ansågs det 
för aggressivt och begränsande för en politisk lösning av konflikten. Ett annat var den begrän-
sade tillgången till luftunderstöd. Författaren kommer fram till att operationens misslyckande 

                                                 
10 Widén & Ångström. Militärteorins grunder. 
11 Ibid. S 137 
12 Ångström & Widen. Adopting a Recipe for Success: Modern Armed Forces and the Institutionalization of the 
Principles of War. Comparative Strategy. S 263-285. 
13 Ibid. 282. 
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kan förklaras med frånvaro av principerna överraskning och lokal överlägsenhet.14 Artikeln 
diskuterar en specialoperation utifrån krigföringens grundprinciper men kan ändå ses som re-
levant. Likheter finns mellan specialoperationer och amfibieoperationer då bägge kräver sär-
skilt tränade soldater med anpassad utrustning.15 Författaren beskriver krigföringens principer 
enligt amerikansk doktrin från 1921. Tyvärr nämns säkerhet och överraskning endast mycket 
kort med att de genom tydlig och noggrann planering kan missgynna motståndaren, vilket inte 
överensstämmer med hur överraskning senare beskrivs som en förutsättning för framgång. 
Säkerhet samt den eventuella konflikten mellan säkerhet och överraskning kommer att under-
sökas närmare i denna uppsats. 
 
Till skriver i Seapower a guide for the twenty-first century om sjömakt och dess utveckling.16 
Boken används bland annat som kurslitteratur i samband med marintaktikkurser på officers-
programmet. Till är erkänt tongivande inom marin strategi och för närvarande professor eme-
ritus inom marina studier på Kings College i London.17 Till skriver i boken om amfibieoperat-
ioner och marin maktprojektion på land. Författaren konstaterar att motsättningen mellan 
principerna finns men går inte närmare in på det. Detta är en del av den forskningslucka som 
uppsatsens undersökning bidrar till att fylla. 
 
Speller och Tuck ger i Amphibious Warfare – the theory and practice of amphibious opera-
tions in the 20th century en överblick där de skedesvis går igenom amfibieoperationer. Med 
hjälp av fallstudier förklaras framgångsfaktorer och hot. Slutligen blickar författarna framåt 
och diskuterar amfibieoperationers framtida utmaningar och möjligheter kopplade till ny tek-
nik. Ökad rörlighet möjliggör för amfibieoperationer att slå direkt mot sina mål utan att först 
ta ett brohuvud. Samtidigt utvecklas hot i alla dimensioner vilket ställer stora krav på säkerhet 
för framgångsrika operationer.18 I boken berörs såväl överraskning som säkerhet, men kon-
flikten mellan dem och hur den skall hanteras berörs ej. Det kommer att undersökas vidare 
här. 
 
I Fleet tactics and Coastal Combat presenterar Hughes sex hörnstenar för modern sjöstrid 
samt hur han kommit fram till dem. Hughes menar att krigföringens principer är motsägelse-
fulla men lyfter även fram det som något positivt. Konflikterna mellan bland annat säkerhet 
och överraskning samt kraftsamling och ekonomi minskar risken för likformighet då besluts-
fattaren måste välja.19 Vilket utfall det kan få eller hur avvägningarna kan bli felaktiga disku-
teras ej. Den positiva inställningen till konflikter uppmuntrar till en vidare undersökning av 
dem. 
 
Tidigare forskning i ämnet undersöker ej krigföringsprincipernas förklaringskraft eller even-
tuella konflikter i samband med amfibieoperationer. Detta är forskningsluckan som denna 
uppsats ämnar undersöka genom att undersöka principen säkerhet samt dennes eventuella 
konflikt med överraskning i samband med räderna mot St Nazaire och Makin Island, båda un-

                                                 
14 Tovy  T. (2009) Are the Principles of War Applicable to Special Task Forces? Operation Gothic Serpent Re-
examined, The RUSI Journal, 154:2, 56-62, DOI: 10.1080/03071840902965737 
15 Till. Seapower a guide for the twenty-first century. S 190-196 
16 Ibid.  
17 Kings College London. http://www.kcl.ac.uk/sspp/departments/dsd/people/dsd-a-to-z/till.aspx. Hämtad 2017-
05-28  
18 Speller, I. & Tuck, C. (2001). Amphibious warfare : Strategy and tactics. St. Paul, MN: MBI Pub. 
19 Hughes, W. (2000). Fleet tactics and coastal combat (2.nd ed.). Annapolis, Md: Naval Institute Press 
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der andra världskriget. För att undersöka den eventuella konflikten kommer Johanssons forsk-
ning kring överraskning att användas inför den avslutande diskussionen genom att hans resul-
tat jämförs med undersökningens resultat kopplat till säkerhet. 
 

1.5 Avgränsningar 
För att med en hög validitet kunna jämföra undersökningens resultat med Johanssons och där-
igenom undersöka den eventuella konflikten mellan säkerhet och överraskning tillämpas lik-
nande avgränsningar som Johanssons. Avgränsningen sker utifrån typ av operation, fall för 
fallstudien, operationsnivå samt val av teoretiker.  
 
Undersökningen är avgränsad till amfibieoperationer då såväl säkerhet som överraskning 
framhålls som viktiga för dem.20 Två räder undersöks då de är begränsade operationer med ett 
tydligt syfte. Det ökar validiteten genom att begränsa fallet i form, tid och rum vilket tillåter 
en noggrann undersökning av fallen jämfört med större amfibieoperationer. Amfibieoperat-
ioner och räder beskrivs och definieras i teorikapitlet. 
 
När Johansson undersökte räderna mot St Nazaire samt Makin Island i termer av överrrask-
ning, blev resultatet att St Nazaire var framgångsrik medan den mot Makin Island var ett 
misslyckande. Samma två fall har valts för undersökning men nu avseende säkerhet. Att 
samma fall valts gör att resultaten blir jämförbara samt har hög validitet. Räden mot St Na-
zaire genomfördes av brittiska styrkor och den mot Makin Island av amerikanska, bägge 
1942. Detta ger två fall som bägge utfördes av västerländska förband under andra världskriget 
vilket minskar risken att bakomliggande fundamentala skillnader påverkar undersökningen av 
säkerhet jämfört med om två mer olika fall valts.  
 
Fallen kommer att studeras övergripande på flera nivåer då framgångsfaktorer under plane-
rings- och förberedelseskedet främst kan ses på strategisk- och operativ nivå medan genomfö-
randet sker på taktisk nivå.  
 
Undersökningen avgränsas även genom urvalet av teoretiker. I urvalet har moderna teoretiker 
valts framför äldre då de kan ses bygga vidare på och utveckla befintlig teori samt ha kunnat 
ta hänsyn till taktik- och teknikutveckling. Vidare har teoretiker som konkretiserar principen 
valts framför andra som beskrivit principerna på en mer abstrakt nivå. Detta i syfte att utifrån 
teorin kunna utröna tydliga indikatorer för principens tillämpning.   
 

1.6 Disposition 
Det första kapitlet ramar in uppsatsen med inledning, syfte, problemformulering, forskningsö-
versikt, frågeställning och avgränsningar.  
 
I det andra kapitlet presenteras och diskuteras uppsatsens metod med dess för- och nackdelar. 
 
Det tredje kapitlet lägger den teoretiska grunden för undersökningen bestående av centrala be-
grepp, principen säkerhet samt operationaliseringen av den. Johanssons undersökning av 
överraskning och resultat beskrivs kort. 
 

                                                 
20 Till. Seapower a guide for the twenty-first century. S 190-196 
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I det fjärde kapitlet analyseras räderna mot St Nazair och Makin Island med hjälp av det ut-
vecklade verktyget. 
 
Avslutningsvis sammanfattas uppsatsen i det femte kapitlet, konflikten mellan säkerhet och 
överraskning diskuteras och förslag på vidare forskning presenteras tillsammans med en re-
flektion över uppsatsen och uppsatsens nytta för professionen. 

2. Metod 
I detta kapitel diskuteras och presenteras undersökningens metod med utgångspunkt från ve-
tenskaplig litteratur. Undersökningens tillvägagångssätt beskrivs tydligt för att ge uppsatsen 
reliabilitet. En alternativ metod diskuteras kort med de effekter den skulle få. Undersökning-
ens validitet och reliabilitet är två centrala frågor som diskuteras nedan. 
 
Hur kan krigföringsprincipen säkerhets förklaringskraft för utgången av amfibieoperationer 
undersökas? 
 

2.1 Övergripande om val av metod 
Vald metod för undersökningen medför för- och nackdelar. Oavsett metod kan inte alla osä-
kerheter kring undersökningens förklaringskraft elimineras, men metodvalets syfte är att mi-
nimera dem.21  
 

2.2 Studiedesign 
Studiedesign är en tvåfallsstudie med en kvalitativ textanalys som illustreras på nästkom-
mande sida i figur 1. 
 
Syftet med undersökningen är som tidigare presenterat att undersöka förklaringskraften i krig-
föringsprincipen säkerhet. Detta för att möjliggöra en diskussion och underlätta vidare forsk-
ning kring de eventuella konflikter som finns mellan krigföringsprinciperna säkerhet och 
överraskning. Teorikapitlet kan ses som grunden för undersökningen där krigföringsprincipen 
säkerhet beskrivs och utreds med hjälp av moderna militärteorier. Utifrån dessa har en teori 
operationaliserats, genom att framgångsfaktorer för säkerhet tas fram. Teorin prövas därefter 
utefter hypotesen att uppfyllandet av framgångsfaktorerna för grundprincipen säkerhet kan 
förklara resultatet av en amfibieoperation. Hypotesprövningen sker i en tvåfallsstudie bestå-
ende av räderna mot St Nazaire och Makin Island där varje framgångsfaktor prövats separat. 
Fallstudien är en kvalitativ textanalys. I fallstudien har förekomsten eller frånvaron av fram-
gångsfaktorerna studerats. Att undersökningen är kvalitativ innebär att fallen studerats på dju-
pet vilket är lämpligt för data som är svår att kvantifiera, likt i en kvantitativ undersökning, 
samt för att kunna tolka helheten.22 Valet av fall är centralt för undersökningen. Slutligen har 
resultatet presenterats och en diskussion kring motsättningarna mellan krigföringsprinciperna 
säkerhet och överraskning förts baserat dels på denna undersökning, dels på Johanssons resul-
tat.   
 
 
                                                 
21 Esaiasson, P. (2012). Metodpraktikan : Konsten att studera samhälle, individ och marknad (4., [rev.] uppl.. 
ed.). Stockholm: Norstedts juridik. S 91 
22 Johannessen, A., Tufte, P., & Johansson, G. (2003). Introduktion till samhällsvetenskaplig metod (1. uppl.. 
ed.). Malmö: Liber. S 69 
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Nedan illustreras undersökningen och Johanssons undersöknings roll i den.  

 
Figur 1: Illustration av undersökningen 

  

Inledning 
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Undersökningen kommer att genomföras som en kvalitativ textanalys med en deduktiv två-
fallsstudie med tvåsidig design. Det innebär att teorin testas med empiriska fall vilket kan 
stärka teorin genom att koppla den till erfarenhet.23 Tvåfallsstudien kan ses som en kompro-
miss som ger ett större djup än en flerfallsstudie och en bättre generaliserbarhet än vid en en-
fallsstudie.24 En tvåsidig mest lika-design har valts där de två fallen representerar olika utfall. 
Den tvåsidiga designen ökar generaliserbarheten jämfört med om ett fall eller två fall med 
samma utfall hade studerats. Metoden är teoriprövande men resultatet kan med hänsyn till den 
begränsade forskning som finns i ämnet vara teoriutvecklande. Teoriprövande innebär att teo-
rin står i centrum av uppsatsen och undersöks med hjälp av empiri. Metoden är vald med hän-
syn till nämnda motivation. 
 
Framgångsfaktorernas bidrag till säkerhet skall i den här undersökningen ses som oberoende 
variablers påverkan på den beroende variabeln säkerhet. En hög nivå av säkerhet skall dock ej 
ses som en garant för en framgångsrik amfibieoperation utan som en bidragande faktor.  
 
För datainsamling av empirin nyttjas böcker och artiklar. Jämfört med andra källor så som in-
tervjuer och observation är dokument lättillgängliga. Att intervjua förstahandskällor skulle om 
det var möjligt vara ett bra alternativ då en ostrukturerad eller semistrukturerad intervju skulle 
kunna ge mer information än tillgängliga dokument, men på grund av valda fall är få personer 
som var med vid räderna fortfarande i livet och lång tid har passerat vilket mycket påtagligt 
ökar risken för felaktig information. Detta talar för dokument som är innehållsmässigt tidsbe-
ständiga och tillgängliga. Även innehållsmässigt är dokument beständiga även om trovärdig-
heten behöver granskas då de kan innehålla sekundära data och feltolkningar (observation 
bias, information bias, recall bias och så vidare). 25 
 
För att med hög validitet kunna jämföra resultatet med Johansons utnyttjas i stort samma em-
piri som vid Johanssons undersökning, detta för att det är empirin och inte den historiska hän-
delsen i sig som undersöks.  
 
Teoriprövningen utfördes genom textanalys av de två fallen där framgångsfaktorerna kodades 
utefter tidigare framlagd teori. Därefter jämfördes de två rädernas utgång mot närvaron av 
framgångsfaktorer.  
 

2.2 Diskussion kring metodval 
Med undersökningens syfte är en teoriprövande ansats lämplig då ett av målen är att nå ett re-
sultat som kan generaliseras till liknande fall.26 Generaliserbarheten får dock avvägas mot 
djupet och kvalitén på undersökningen. Den teoribildande delen av undersökningen skulle 
kunna genomföras med ett stort antal fall och därigenom hypotetiskt öka den externa validite-
ten.27 Inom kvalitativ forskning förordas dock ett mindre urval eftersom teoribildande gagnas 
av att komma studieobjekten ytterst nära och tillåta djuplodande analys - ett djup som går för-
lorat vid stort antal fall. För den efterföljande teoriprövande delen kan ett litet urval väljas, för 
att pröva om teorin över huvud taget kan appliceras. I ett senare skede, för en validering av 

                                                 
23 Johannessen, Tufte & Johansson. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. S 35 
24 Yin, R., & Nilsson, B. (2007). Fallstudier : Design och genomförande (1. uppl.. ed.). Malmö: Liber. S 76 
25 Denscombe, M. (2016). Forskningshandboken : För småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskap-
erna (3., rev. och uppdaterade uppl.. ed.). Lund: Studentlitteratur. S 338-339 
26 Esaiasson. Metodpraktikan : Konsten att studera samhälle, individ och marknad. S 91 
27 Ibid. S 101 
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teorin, står mängden analyserade fall i relation till generaliserbarheten för att nå ett resultat 
som är signifikant. Amfibieoperationer är dock ofta komplexa och tillåter inte nödvändigtvis 
en direkt jämförelse, på grund av starkt skiftande ursprungsparametrar. Således skulle en så-
dan studie för teorivalidering kräva ett mycket stort antal operationer för jämförelse för att nå 
ett signifikant resultat. En studie på den nivån kräver resurser som ej stått tillgängliga för 
denna undersökning, men skulle likaväl vara ett mycket intressant fokus för framtida forsk-
ning.  
 
Till metodens nackdel får ses en fallstudies begränsade validitet om resultatet generaliseras i 
för stor utsträckning. Detta behöver tas i beaktan då det amfibieräder som operationstyp är re-
lativt nischad. Vidare värt att påpeka kring fallstudien som metod är att de empiriska fallen ej 
representerar verkligheten utan enbart det empiriska underlaget. Även detta gör att slutsatser 
ej okritiskt kan generaliseras.28 Ett alternativt tillvägagångssätt skulle kunna vara att nyttja en 
kvantitativ metod. En kvantitativ metod skulle vara fördelaktig för att besvara förekomsten av 
något särskilt innehåll i ett material. Innehållets frekvens eller utrymme är två exempel på vad 
som skulle kunna undersökas.29  Med hjälp av den skulle ett större antal amfibieoperationer 
översiktligt analyseras, kodifieras och slutligen analyseras. Liknande undersökningar har 
gjorts av Whaley och Essberger som undersökt överraskning på strategisk nivå respektive 
miljöns påverkan på överraskning. Med en kvantitativ metod hade ett mer generellt resultat 
kunnat presenteras vilket skulle ha en högre validitet på fler situationer. Till en kvantitativ 
metods nackdel talar dock att undersökningen skulle ta betydligt mer tid och därför ej är 
lämplig för denna undersökning. 
 
Valet att genomföra en fallstudie påverkar som tidigare nämnt undersökningens validitet och 
generaliserbarhet. För att möjliggöra en så god validitet som möjligt krävs en hög reliabilitet. 
Detta kan uppnås med en hög grad av noggrannhet i analysen och tack vare analysverktyget 
en god spårbarhet och transparens.30  
 
 
 
 

  

                                                 
28 Esaiasson. Metodpraktikan : Konsten att studera samhälle, individ och marknad. S 61–65 
29 Ibid. S 197 
 
30 Esaiasson. Metodpraktikan : Konsten att studera samhälle, individ och marknad. S 67-68 
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3. Teori 
Det tredje kapitlet presenterar den teori om krigföringsprincipen säkerhet på vilken uppsatsen 
är baserad. Amfibieoperationer utgör kontexten, och krigsföringsprincipen säkerhet i fokus 
för undersökningen. En beskrivning av amfibieoperationer och närmare bestämt räder krävs 
inledningsvis, för att möjliggöra undersökning av krigföringsprincipen säkerhet och dess 
eventuella konflikt med överraskning i samband med amfibieoperationer. Detta beskrivs i 
centrala begrepp. Därefter framläggs en teoretisk grund för krigföringsprincipen säkerhet. 
Slutligen kommer denna teori kring säkerhet i samband med amfibieoperationer att operation-
aliseras. Den operationaliserade teorin kommer att användas för att undersöka principen sä-
kerhets förklaringskraft vid fallen. Kapitlet innehåller även en introduktion till Johanssons te-
ori om överraskning mot vilken en avslutande diskussion om eventuella konflikter kommer 
att föras. 
 

3.1 Om teorin  
Ett kritiskt förhållningssätt mot teorin om säkerhet är centralt då den fungerar som teoretisk 
utgångspunkt för undersökningen. Krigföringsprincipernas roll och funktion är omtvistad. 
Widén och Ångström undersöker huruvida de ska ses som regler och riktlinjer för krig eller 
variabler för analys av konflikter.31 Brodie menar att principerna är för generella för att kunna 
testas, vilket gör dem ointressanta för att förklara utgången av konflikter.32 En undersökning 
är därför intressant. 
 
Krigföringsprinciperna i allmänhet och principen säkerhet i synnerhet är av flera teoretiker 
kort och abstrakt beskrivet. Därför har teoretiker som i större omfattning utvecklar sina tankar 
kring säkerhet valts. Trots detta är den tillgängliga teorin från respektive teoretiker ofta kort 
formulerad. I undersökningen kommer främst teori från moderna teoretiker att användas, med 
vilket i denna undersökning teori från efter andra världskriget menas. Historiska teoretiker, så 
som Sun Tzu, Mayhan, Corbett med flera, är inte att anses som förlegade, utan de moderna 
kan ses stå på deras axlar samtidigt som de tar hänsyn till taktik och teknikutveckling.  
Genom att använda andra eller färre teoretiker skulle det kunna påverka teorin och därigenom 
undersökningens resultat. En djupare undersökning av principen tas upp i förslag till vidare 
forskning. Teorin i undersökningen är utvecklad senare än de undersökta fallen och därför 
med hänsyn till den teknik- och taktikutveckling som har fortsatt efter de undersökta fallen. 
Utvecklingen av flyget och med det därför ökade behovet av luftherravälde är förmodligen 
den största utvecklingen. I uppsatsen används engelska begrepp där det saknas vedertagna 
översättningar på svenska av validitetsskäl. 
 

3.2 Centrala begrepp 

Amfibieoperationer 
Vad innebär och vilka är framgångsfaktorerna för amfibieoperationer? 
 
Amfibieoperationer kan som tidigare beskrivet sammanfattas som operationer i övergången 
mellan sjö- och markoperationer där syftet med operationen är att projicera makt från havet på 

                                                 
31 Ångström & Widen. Adopting a Recipe for Success: Modern Armed Forces and the Institutionalization of the 
Principles of War. Comparative Strategy. S 264 
32 Brodie, B. (2015). Strategy in the Missile Age (Princeton Legacy Library). Princeton: Princeton University 
Press. S 23 
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land.33 Speller och Tuck menar att amfibieoperationer kan delas upp i fyra kategorier där 
denna uppsats kommer att undersöka amfibieräder. De övriga kategorierna är amfibieanfall, 
amfibisk urdragning och amfibiedemonstrationer. Amfibieräder har jämfört med amfibiean-
fall en mer begränsad målsättning att landstiga för att nå ett taktiskt eller operativt mål följt av 
en urdragning. Räderna mot St Nazaire och Makin Island som undersökts i fallstudien är två 
exempel på det. 34 
 
Amfibieoperationer kräver enligt Till:  

 Marin överlägsenhet  
 Särskild kunskap och träning 
 Stridskraftsgemensamma operationer 
 Överraskning och rörlighet 
 Militärteknologiskt övertag35  

 
En av de mest kritiska förutsättningarna för amfibieoperationers framgång är enligt Till ett 
övertag över motståndaren gällande sjökontroll.36 Sjökontroll innebär enligt Speller att ha 
egen handlingsfrihet till sjöss samtidigt som motståndaren nekas det.37 Sjökontrollen behöver 
inte vara fullständig men bristande kontroll innebär en risk som kan hota operationen. 38  
 
De största hoten mot en amfibieoperation idag är enligt Till idag minor, ubåtar, luft- och ro-
bothot. Till menar att det finns två sätt att hantera hoten. Antingen med stora fartyg som med 
hjälp av motmedel och system, till exempel helikopter, kan hantera hoten eller med mindre 
billigare fartyg som tillsammans med hjälp av avancerade stridsledningssystem kan nå samma 
effekter.39 Ett alternativt sätt att undvika amfibieoperationernas mest utsatta faser och risken 
att fastna i brohuvudet är med hjälp av ökad rörlighet. Ett exempel på det är från Afghanistan 
där förband flögs in med helikopter och brohuvudet därför undveks.40 
 
Amfibieoperationers utmaningar är ännu ej lösta och det råder delade meningar kring hur de 
ska hanteras. I samband med invasionen av Normandie ville Storbritannien baserat på sina er-
farenheter fokusera på överraskning medan USA ville prioritera säkerhet, med en kompromiss 
som resultat. Vid falklandskriget 1982 rådde heller ingen samsyn. Sammanfattningsvis så har 
teorin för amfibieoperationer formats mer av dyrköpta erfarenheter än av förtänksamhet.41 
 

Framgångsfaktorer 
Framgångsfaktorn definieras i denna undersökning som en faktor som bidrar till att uppnå ett 
mål. Uppfyllandet eller närvaron av framgångsfaktorer är ej en garant för framgång men ökar 
sannolikheten för det. Framgångsfaktorer för till exempel säkerhet främjar säkerheten, men 
god säkerhet är ej att likställa med en framgångsrik operation. I denna undersökning skall be-
greppet framgångsfaktor istället ses som en oberoende variabel vilket påverkar den beroende 

                                                 
33 Till. Seapower a guide for the twenty-first century. S 190-196 
34 Speller & Tuck. Amphibious warfare: Strategy and tactics. S 12-20 
35 Till. Seapower a guide for the twenty-first century. S 190-196 
36 Ibid. S 266 
37 Speller. Understanding Naval Warfare. S 96 
38 Till. Seapower a guide for the twenty-first century. S 266 
39 Ibid. S 269-271 
40 Till. Seapower a guide for the twenty-first century. S 272 
41 Ibid S 190. 
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variabeln säkerhet. Ett lågt utnyttjande av en viss framgångsfaktor kan kompenseras ett större 
utnyttjande av en annan. 

3.3 Säkerhet 
Krigföringsprincipen säkerhet, hur beskrivs den och vilka faktorer består den av enligt mo-
derna militärteoretiker?  
 
I kärnan av undersökningen finns krigföringsprincipen säkerhet. Från Sun Tzu till nuvarande 
reglementen och handböcker har principer för krigföring framhållits.42 Jomini menade att 
krigföringsprinciperna var oföränderliga, samt giltiga oavsett tid och plats. Fuller menar att de 
var eviga och fundamentala oavsett arena.43 Principerna används idag i olika former av bland 
annat Sverige och NATO, detta trots att principerna enligt Widén och Ångström konstant bli-
vit ifrågasatta som oprecisa, motsägelsefulla och irrelevanta.44 Principerna tog sin nuvarande 
form kring 1920, och militärhistorikern John Alger påpekar att det först är nyligen som princi-
perna blivit beaktade som tidlösa sanningar.45  
 

Widén och Ångström om säkerhet 
Principen säkerhet syftar enligt Widén och Ångström till att motverka motståndarens möjlig-
het till överraskning och att den egna förmågan och möjligheten att påverka upprätthålls. 
Detta kan uppnås genom underrättelseverksamhet, säkerhetstjänst, skydd av flanker, försörj-
ningslinjer och bas samt genom att ha reserver för att kunna hantera oförutsedda hot.46  
Underrättelseverksamhet och säkerhetstjänst ingår enligt vissa teoretiker även i teori kring 
överraskning. Till exempel har Johansson operationssäkerhet som en av sina fem framgångs-
faktorer för överraskning.47  
 

Till om säkerhet 
Till skriver om force protection vilket NATO definierar som ”alla åtgärder och medel för att 
minimera utsattheten för personal, anläggningar, utrustning och operationer mot alla hot i alla 
situationer samt för att bevara handlingsfrihet och operative effekt hos förbandet.”48 force 
protection kan alltså likställas med säkerhet. Säkerhet behövs under amfibieoperationers 
samtliga skeden enligt Till. Under förberedelseskedet kan till exempel sabotage mot infra-
struktur, exempelvis hamnar, riskera att omöjliggöra genomförandet av operationen. Vid 
överskeppningen, särskilt i kustnära områden, kan minor, sjömålsrobotar, ubåtar och flyg men 
även små enkla attackbåtar utgöra stora hot. Vid ankomsten till operationsområdet ökar hoten 
från landbaserade system samt sabotage och angrepp i eller mot hamnar.49  
 

                                                 
42 Försvarsmakten, Taktikreglemente för marinstridskrafterna, (2010), s. 01.21 
43 Ångström & Widen. Adopting a Recipe for Success: Modern Armed Forces and the Institutionalization of the 
Principles of War. Comparative Strategy. S 263 
44 Ibid. 264 
45 Ibid. S 274, 263 
46 Ibid. S 272 
47 Johansson. Överraskning i amfibieoperationer – en djupare innebörd eller bara en generellt hållen grundprin-
cip. S 26-28 
48 NATO. (2013). AAP-06 (2013) NATO glossary of terms and definitions English and French. S 2-F-5 
49 Till. Seapower a guide for the twenty-first century. S 266-267 
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Hughes om säkerhet 
Hughes skriver om anti scouting som en del av interference screening där det senare är ett 
bredare begrepp för säkerhetshöjande åtgärder inkluderande till exempel ubåtsjakt.50 Anti 
scouting innebär åtgärder och verksamhet som syftar till att motverka upptäckt. Det har ut-
vecklats då vapens utveckling mot ökad verkan och räckvidd minskat effekten på motmedel. 
På grund av teknikens utveckling har anti scouting utvecklats från skydd, vilseledning och 
undvikande till att minska risk för upptäckt, spårning och möjlighet till mållåsning.51 Hughes 
menar att dagens doktrin och teknik skapar ett vägskäl där säkerhet kan uppnås antingen ge-
nom aktivt försvar eller smygande. Aktivt försvar kan uppnås genom att samla tillräckliga 
styrkor för att hantera motståndarens attacker men gör att enheten kommer att synas och höras 
då försvaret behöver samordnas. Alternativt så uppnås säkerhet genom att sprida ut enheterna 
och göra dem svårupptäckta vilket gör det svårt för motståndaren att attackera effektivt 
först.52  
 

Collins om säkerhet 
Enligt Collins står säkerhet som princip i motsatsförhållande till överraskning med syftet att 
bevara egen styrka samt reducera hot från motståndaren. Principen kan innebära fysisk säker-
het i form av skydd av civilbefolkning, resurser, infrastruktur, militära funktioner och för-
band. Detta innebär en ökad handlingsfrihet genom att hantera hot och risker. Underrättelse-
verksamhet kan minska risken för överraskning genom att ge kunskap om motståndarens för-
mågor och avsikter. Säkerhetstjänst motverkar motståndarens underrättelseinhämtning och 
subversiva verksamhet. Collins framhåller även att god säkerhet inte innebär ett defensivt och 
passivt agerande. Beroende på motståndaren och dennes förmågor kan ett högt tempo och of-
fensivt agerande begränsa motståndarens möjligheter att agera och reagera vilket på så vis 
skapar säkerhet.53 
 

Leonhard om säkerhet 
I The Principles of War for the Information Age ifrågasätter Leonhard krigföringens principer. 
Leonhard menar att säkerhet kan sammanfattas som att aldrig tillåta motståndaren få oväntade 
fördelar. Säkerhet fortsätter enligt Leonhard att vara en relevant princip även i modern krigfö-
ring. Med modern informationsteknologi och fungerande underrättelsetjänst kan dock de sä-
kerhetshöjande åtgärderna effektiviseras från att skydda mot möjliga hot till verkliga. Det in-
nebär att resurser kan kraftsamlas mot det huvudsakliga målet.54 I boken ger Leonhard ett ex-
empel från amerikanska inbördeskriget där ett avgörande ej kunde uppnås på grund av att 
styrkorna kraftsplittrats då en tredjedel redan använts för att skydda flanken mot ett bedömt 
hot som inte fanns i verkligheten.55  Ett exempel som ges på hur säkerhet effektiviserats är det 
brittiska luftförsvaret under andra världskriget. Det rådde brist på piloter och flygplan vilket 
gjorde det svårt att med patruller hindra tyska bombningar av England. Med hjälp av radar-
stationer, observationsplatser och signalspaning uppnåddes ett informationsövertag och jakt-
flyget kunde användas mer effektivt genom att sättas in där det gjorde störst nytta.56 Leonhard 

                                                 
50 Hughes. Fleet tactics and coastal combat. S 175-176 
51 Ibid. S 196-197 
52 Ibid. S 311-312 
53 Collins, J. (2001). Military Strategy Principles, Practices, and Historical Perspectives. Dulles: Potomac 
Books. S 83–84. 
54 Leonhard. The principles of war for the information age. S 162-164 
55 Ibid. S 163-164 
56 Ibid. S 165-166 
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menar att säkerhet måste balanseras och står i konflikt med principen ekonomi. Framtidens 
konflikter kommer att kräva ett effektivare utnyttjande av resurser med fokus på huvudmå-
let.57  Resurser är i samband med amfibieoperationer på grund av dess naturliga förutsätt-
ningar särskilt begränsade vilket gör såväl ett effektivt utnyttjande av dem samt balansen mel-
lan säkerhet och ekonomi relevant.  
 

Smedberg om säkerhet 
Smedberg skriver i Om sjökriget att en tillräcklig grad av säkerhet är nödvändig för att ha 
handlingsfrihet att agera offensivt.  Kravet på säkerhet innebär dock inte att en överdriven för-
siktighet eller riskaversion är rätt, eftersom krig innebär risktagning. Principen innebär att ris-
ker förutses och antingen accepteras eller elimineras. Smedberg menar att det inte innebär ett 
avsteg från principen att ta risker, men att risktagningen måste vara medveten.58 Överdriven 
säkerhet kan leda till att uppkomna möjligheter inte utnyttjas. Smedberg ger som exempel på 
det ett tyskt konvojanfall i Barents hav 1942. Styrkan fick order som medgav endast en be-
gränsad risktagning, och påverkade av krigets dimma samt stundvis dåligt väder drog de sig 
tillbaka efter att ha varit i strid med eskortfartygen men utan att ha bekämpat något av de es-
korterade fartygen.59  Detta visar på utmaningarna kopplat till säkerhet och avvägningarna 
som måste göras. 
 

3.4 Operationalisering av teorier om säkerhet 
För att kunna besvara undersökningens frågeställning behöver teorin om säkerhet operational-
iseras. Utifrån teorin presenterad ovan kan tre framgångsfaktorer som bidrar till säkerhet i 
samband med amfibieoperationer utkristalliseras, vilka är fysiskt skydd, informationsövertag 
och reserver. Framgångsfaktorerna framhålls på olika sätt av en majoritet av teoretikerna och 
kan ses som kärnan av den sammanställda teorin. Framgångsfaktorerna består i vissa fall av 
ett antal delfaktorer, för att öka tydligheten, som i sin tur har givits ett antal indikatorer som 
kommer att nyttjas i fallstudierna. Indikatorerna har formulerats utifrån teorin beskriven tidi-
gare. Framgångsfaktorerna förklaras vidare efter presentationen av framgångsfaktorernas teo-
retiska koppling.  
 

                                                 
57 Leonhard. The principles of war for the information age. S 169 
58 Smedberg, M. (1996). Om sjökriget : Från Svensksund till smygteknik. Stockholm: Page One Publ. S 176 
59 Ibid. S 176–177  
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I nedanstående tabell 1 redovisas de framgångsfaktorer med delfaktorer och indikatorer som 
respektive teoretiker argumenterar för. Detta är den teoretiska kopplingen för framgångsfak-
torerna med delfaktorer och indikatorer. Flera av teoretikernas teorier är generella i sin be-
skrivning där det till exempel ej beskrivs i vilka dimensioner fysiskt skydd krävs. Fält marke-
rade med – indikerar avsaknad av omnämnande från teoretikerns sida, ej argumenterande mot 
denna faktor som framgångsfaktor. Därför bör det ej tolkas som att ett fåtal omnämnanden av 
sjökontroll och luftherravälde nödvändigtvis minskar dess relevans. 
 

Framgångsfaktorer   
Delfaktorer 

Widén och 
Ångström 

Till Hughes Collins Leonhard Smed-
berg 

Fysiskt skydd Ja Ja Ja Ja Ja - 

Fysiskt skydd - - - Ja - - 
Sjökontroll - - - - - - 
Luftherravälde - - Ja - Ja - 
Informationsövertag Ja - Ja Ja Ja Ja 
Goda underrättelser Ja - - Ja Ja - 
Fungerande säkerhets-
tjänst 

Ja - Ja Ja - - 

Operationssekretess Ja - - Ja - - 
Vilseledning - - Ja - - - 
Reserver Ja - - Ja - - 

Tabell 1: Framgångsfaktorernas teoretiska koppling 

 
Fysiskt skydd 
Fysiskt skydd ses av flera teoretiker som en grundpelare för säkerhet och sammanfattas i ta-
bell 2. Till skriver om vikten av säkerhet inte enbart för förbandet utan även andra resurser 
som är av stor vikt för genomförandet av operationen.60 Exempel på säkerhetsfrämjande åt-
gärder är enligt Till fortifikatoriskt skydd, bevakning och minröjning.61 
Collins beskriver bevakning och skydd av egna förband som en del av arbetet att bibehålla 
egen handlingsfrihet och minska hotet från motståndaren.62 Hughes framlägger två vägar för 
att uppnå säkerhet där ett aktivt försvar med tillräckliga styrkor för att hantera motståndarens 
attacker är en.63 Leonhard argumenterar för att skyddet måste anpassas efter motståndarens 
förmåga och vilja för att minimera egen kraftsplittring.64 
 
Ett tillräckligt övertag krävs för att kunna utnyttja havet med en acceptabel risktagning samti-
digt som motståndaren förvägras det. Till menar att marin överlägsenhet är en av grundförut-
sättningarna för amfibieoperationer.65 Sjökontrollen behöver inte vara fullständig utan enbart 
tillräcklig för att risktagningen ska bli acceptabel.66 
 
Även luftherravälde är en viktig delfaktor för att uppnå fysiskt skydd. Det innebär ett tillräck-
ligt övertag för att förvägra motståndare möjlighet att påverka egna förband från luften. Detta 

                                                 
60 Till. Seapower a guide for the twenty-first century. S 266-267 
61 Ibid. S 266-267 
62 Ibid. S 83–84 
63 Hughes. Fleet tactics and coastal combat. S 311-312 
64 Leonhard. The principles of war for the information age. S 169 
65 Till. Seapower a guide for the twenty-first century. S 190-196 
66 Ibid. S 266 
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kan ske genom såväl spaning som attack. Amfibieoperationen kan hotas från luften i samtliga 
skeden, men särskilt under överskeppningen. Att hantera risken att hotas från luften krävs för 
att uppnå det som Hughes kallar Anti scouting och Interference screening.67 
 

Delfaktorer Indikator 1 Indikator 2 
Fysiskt skydd Förbandet skyddas uti-

från hotbild med hjälp 
av till exempel fortifi-
katoriskt skydd, bevak-
ning/eskort eller eld-
kraft.  

 

Sjökontroll Fri rörlighet på havet Hot kan hanteras 
Luftherravälde Motståndaren kan ej ut-

nyttja luftrummet. 
Möjlighet att utnyttja 
luften för eget under-
stöd. 

Tabell 2: Fysiskt skydd 

 
Informationsövertag 
Goda underrättelser om bland annat motståndaren och terrängen minskar risken för överrask-
ning från motståndaren genom kunskap om motståndarens avsikter och förmågor samtidigt 
som det egna beslutsunderlaget förbättras. Dessa sammanfattas i tabell 3. Genom kunskap om 
motståndarens avsikter och förmågor menar Collins att risken för överraskning kan minskas.68 
Leonhard menar att information om motståndaren möjliggör ett effektivare utnyttjande av 
egna resurser då endast verkliga och inte alla möjliga hot hanteras.69 
Fungerande säkerhetstjänst begränsar motståndarens möjligheter till underrättelseinhämtning 
och påverkansoperationer.  Med hjälp av Anti scouting menar Hughes att upptäckt och påver-
kan från motståndaren kan minskas.70 Collins beskriver att säkerhetstjänst krävs för att 
minska motståndarens underrättelseinhämtning och subversiva verksamhet.71  
 
Informationsövertaget kan även nås med god operationssekretess och eller vilseledning. 
Operationssekretess definieras av Försvarsmakten som verksamhet som syftar till att förvägra 
motståndaren, eller andra, viktig information i syfte att bibehålla egen handlingsfrihet.72 Ge-
nom att undanhålla information från motståndaren kan egen handlingsfrihet upprätthållas och 
förband skyddas, vilket enligt Collins är syftet med säkerhet.73 Decentraliserade organisat-
ioner och en spridning av information försämrar operationssekretessen. Detta påverkar möj-
ligheterna till förberedelser. Luttwak skriver om hur krav på operationssekretess påverkar 
bland annat möjligheter till gemensam planering, underrättelseinhämtning och förövning.74  
 
Vilseledning innebär att aktivt dra motståndarens uppmärksamhet bort från det relevanta. 
Hughes skriver om vilseledning som en traditionell del av anti scouting.75 Vilseledning är en-
ligt även Johansson en framgångsfaktor för överraskning men kan även främja säkerhet. Att 

                                                 
67 Hughes. Fleet tactics and coastal combat. S 175-176 
68 Collins. Military Strategy Principles, Practices, and Historical Perspectives. S 83–84 
69 Leonhard. The principles of war for the information age. S 162-164 
70 Hughes. Fleet tactics and coastal combat. S 196-197 
71 Collins. Military Strategy Principles, Practices, and Historical Perspectives. S 83–84 
72 Försvarsmakten. (2014). Operativ doktrin 2014 : OPD. Stockholm: Försvarsmakten. S 75 
73 Collins. Military Strategy Principles, Practices, and Historical Perspectives. S 83–84 
74 Luttwak. Strategy : The logic of war and peace. S 5 
75 Hughes. Fleet tactics and coastal combat. S 196-197 
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dölja sitt agerande och kraftsplittra motståndaren ökar informationsövertaget och främjar däri-
genom säkerhet.  
 

Delfaktorer Indikator 1 Indikator 2 Indikator 3 
Goda underrättelser Kunskap om motstån-

darens avsikter 
Kunskap om motstån-
darens förmågor 

 

Fungerande säkerhets-
tjänst 

Förebyggande åtgärder Misslyckade fientliga 
försök till underrättel-
seinhämtning. 

 

Operationssekretess Hemlighållande av in-
formation 

Övrig verksamhet i 
syfte att förvägra mot-
ståndaren information. 

 

Vilseledning Medvetet vilseledande 
agerande kopplat till 
taktik och uppträdande 

Desinformation Tekniska hjälpmedel 
och åtgärder 

Tabell 3: Informationsövertag 

 
Reserver 
Förmågan att hantera uppkomna hot är central i flertalet teorier om säkerhet, för vilket reser-
ver krävs. Leonhard argumenterar för att säkerhet effektivt kan uppnås med hjälp av goda 
underrättelser och reserver som kan hantera hoten.76 Reservernas storlek och förmågor inne-
bär enligt Leonhard en avvägning mellan principerna säkerhet och ekonomi.77 Collins beskri-
ver syftet med säkerhet som att bevara egen styrka och hantera hot från motståndaren.78 För 
att kunna göra detta krävs reserver eller att samtliga möjliga hot hanteras. Utan reserver krävs 
antingen mycket stora resurser för att hantera varje tänkbart hot eller en stor risktagning med 
låg säkerhet som följd. Framgångsfaktorn reserver sammanfattas i tabell 4. 
 

Framgångsfaktor Indikator 1 
Reserver Avdelade reserver för att kunna 

hantera uppkomna hot. 
Tabell 4: Reserver 

 

3.5 Överraskning 
I Överraskning i amfibieoperationer – En djupare innebörd eller bara en generellt hållen 
grundprincip undersöker och utvecklar Johansson krigföringsprincipen överraskning i sam-
band med amfibieoperationer. Johansson påvisar att principen trots att den är allmänt vederta-
gen som en av de viktigaste krigföringsprinciperna endast undersökts i begränsad omfattning.  
Undersökningen identifierar vilseledning, operationssäkerhet, tempo och originalitet som 
framgångsfaktorer för överraskning. I tabell 5 presenteras de fyra framgångsfaktorerna med 
indikatorer. Genom en hypotetisk-deduktiv metod genereras delhypoteser som prövas på rä-
derna mot St Nazaire och Makin Island.  Fallstudiens resultat visar att framgångsfaktorerna är 

                                                 
76 Leonhard. The principles of war for the information age. S 162-164 
77 Ibid. S 169 
78 Collins. Military Strategy Principles, Practices, and Historical Perspectives. S 83–84 
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bidragande till lyckad överraskning. Vidare kommer den fram till att originalitet möjliggör 
och dimensionerar de andra framgångsfaktorernas bidrag till lyckad överraskning.79  
 

Framgångsfaktor Definition  Indikatorer 
Vilseledning ”Att förleda motståndaren i 

syfte att kunna diktera vill-
koren i favör mot ens egna 
målsättningar.”80 

1. Åtgärder syftande till att skapa obalans 
hos motståndaren är planerade, vidtagna 
och motståndaren reagerar, för den anfal-
lande styrkan, fördelaktigt. 

  2.  Tekniska aspekter och hjälpmedel bidrar 
positivt till omsättandet att vilseleda mot-
ståndaren. 

Operationssäkerhet ”En systematisk process i 
vilken en aktör kan identifi-
era, kontrollera och skydda 
information om en operat-
ion och därmed förneka el-
ler mildra en motståndares 
förmåga att äventyra eller 
avbryta operationen.”81 

1. Planering präglas av att ett fåtal individer 
känner till planen och åtgärder vidtas för 
att skydda informationen från att kompro-
metteras 

  2. Motståndaren har inte information om var 
eller när anfallet kommer att ske och den 
anfallande styrkan förblir oupptäckt inför 
landstigningen. 

Tempo ”Att agera innan motparten 
hinner reagera samt att rea-
gera innan motparten hinner 
agera.”82 

1. Planering och genomförande framhåller 
att landstigning och exploatering sker 
med ett medvetet högt tempo. 

  2. Initiativet förhindras tillfalla motstånda-
ren genom ett högt tempo. 

Originalitet ”Vidta åtgärder som mot-
ståndaren inte förväntar sig, 
är förberedd på samt en ak-
tivitet som överraskar och 
demoraliserar honom.”83 

1. Planering och genomförande utmärks av 
att motståndaren fullständigt ska över-
rumplas som ett resultat av operationens 
särprägel. 

  2. Djärvhet hos chefer och soldater kan iden-
tifieras som ett särskilt bidrag till över-
raskningens utfall. 84 

Tabell 5: Johanssons teori om överraskning 

 
  

                                                 
79 Johansson. Överraskning i amfibieoperationer – en djupare innebörd eller bara en generellt hållen grundprin-
cip. S 1 
80 Johansson. Överraskning i amfibieoperationer – en djupare innebörd eller bara en generellt hållen grundprin-
cip. S 20 
81 Ibid. S 22 
82 Ibid. S 24 
83 Ibid. S 26 
84 Ibid. S 27-30 
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4. Analys 
Återfinns framgångsfaktorerna för säkerhet vid räderna mot St Nazaire och Makin Island? 
 
Det är i detta avsnitt som teoriprövningen utförs. Detta genomförs på så sätt att framgångsfak-
torerna för säkerhet och deras indikatorer eftersöks i empirin. En framgångsfaktor åt gången 
kommer att undersökas på bägge fallen med en resultatdiskussion för respektive framgångs-
faktor. Analyserna kommer sedan att sammanställas i en avslutande resultatdiskussion. 
 
Fallen som har valts till fallstudien är den brittiska räden mot St Nazaire 1942 samt den ame-
rikanska räden mot Makin Island där St Nazaire valdes av Johansson som ett exempel på 
framgångsrik överraskning och Makin Island misslyckad. Som helhet kan räden mot St Na-
zaire ses som en framgång medan räden mot Makin Island med sin omstridda utgång var 
mindre framgångsrik. 
 
Läsaren förväntas vara översiktligt förtrogen med fallen. 
 

4.1 Om empiri och val av fall 
För att kunna uppnå huvudsyftet med undersökningen har i stort samma empiri Johansson an-
vänt valts till fallstudien. Fallstudiens empiri har på grund av valet av fall främst engelska och 
amerikanska källor. Källorna består av såväl vetenskaplig som mer populärvetenskaplig litte-
ratur. De senare har använts för att stödja de vetenskapliga texterna eller som komplement då 
områden ej berörts i den mer vetenskapliga litteraturen. Litteraturen har tidsmässigt en stor 
spridning från i närtid till operationerna under andra världskriget till nutid. Flera av källorna 
är förstahandskällor vilket uppfyller närhetskriteriet. Genom att eftersträva att använda första-
handskällor har risker för tradering minskats. Subjektivitet och tendenser har hanterats genom 
att användandet av flera källor eftersträvats, särskilt vid uppenbart avvikande empiri. Med 
även tyska och japanska källor skulle empirins reliabilitet ökat. 
 
I bägge fallen var överraskning en fundamental del av planen som till viss del skedde på be-
kostnad av säkerhet. För att undersöka enbart säkerhet skulle troligen ett annat val av fall samt 
möjligen även operationstyp ge ett tydligare resultat. Detta gäller särskilt Makin Island med 
sitt omdiskuterade slutresultat.   
 
Även om utgången av räden mot Makin Island är omtvistad så kan räden mot St Nazaire ses 
som mer framgångsrik då den helt uppnådde sitt mål och uppkomna problem hanterades 
bättre. 
 

4.2 Fallstudie 
Framgångsfaktorerna fysiskt skydd, informationsövertag och reserver som presenterades i det 
teoribildande kapitlet testas här en åt gången på fallen St Nazair och Makin Island. 
 

4.2.1 Framgångsfaktor: Fysiskt skydd 
St Nazaire 
Styrkan utgick från Fallmouth och passerade på vägen mot St Nazaire engelska kanalen och 
Biscayabukten. Efter att ha lämnat de kraftigt patrullerade och relativt säkra hemmavattnen 
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ökade risken för tyska flygplan, ubåtar och fartyg. Även om de inte angreps skulle ett avslö-
jande omöjliggöra operationen. Två jagare eskorterad styrkan fram till den franska kusten och 
avvaktade sedan där för att kunna skydda styrkans tillbakaryckning.85  
 
Planen att anfalla hamnen ställde andra krav på fartygen än vad de var konstruerade för. Såväl 
HMS Campbeltown som de mindre bevakningsbåtarna fick extra skydd för sin besättning och 
kommandosoldaterna samt extra beväpning monterade.86  
För att kunna hantera risken att möta fientliga fartyg deltog även fyra torpedbåtar som även 
vid behov kunde transportera soldater.87 
 
Kommandosoldaterna som skulle delta i räden bestod dels av demoleringsgrupper som i 
första hand skulle förstöra kritisk infrastruktur och i andra hand skapa så mycket skada och 
oreda som möjligt samt dels av grupper med uppgiften att skydda demoleringsgrupperna ge-
nom att ta och försvara viktiga platser.88  
 
Flygunderstöd under räden hade övervägts men bedömts som för farligt för soldaterna och ci-
vilbefolkningen på grund av bristande precision. Under tillbakaryckningen skyddades de 
överlevande fartygen av flyg från RAF och undkom fler förluster. Minst fem tyska plan sköts 
ner och två egna förlorades.89 
 
Makin Island 
Den japanska vaktstyrkan hinner larma och begära förstärkningar. Dessa kommer med två 
fartyg och sjöflygplan. De bekämpas av soldaterna och ubåtarnas däckskanoner men hinner 
enligt vissa källor lämna förstärkningar.90 
 
Såväl soldaterna på land som ubåtarna utsattes för upprepade flygangrepp. Öns täta vegetation 
dolde dock soldaterna och ubåtarna hann undkomma genom att dyka.91 De långa avstånden 
omöjliggjorde eget flygunderstöd. 
 
 
Resultat framgångsfaktor: fysiskt skydd 

Delfaktorer St Nazaire Makin Island 
Fysiskt skydd Ja, begränsat 

under räden 
Nej 

Sjökontroll Ja Nej 
Luftherravälde Ja Nej 

Tabell 6: Resultat fysiskt skydd 

                                                 
85 Ford, K., & Gerrard, H. (2001). St Nazaire 1942: The great commando raid (Campaign, 92). Oxford: Osprey 
Military. S 34-36 
86 Ryder, R. (1947). The attack on St. Nazaire, 28th March, 1942. London: J. Murray. S 26-28 
Ford & Gerrard. St Nazaire 1942: The great commando raid. S 21-27 
87 Ford & Gerrard. St Nazaire 1942: The great commando raid. S 25 
88 Ibid. S 19 
89 Ryder. The attack on St. Nazaire, 28th March 1942. S 81 
90 Haughey, David W., Quirk, Brina J., & Fisher, Ashley W. (2001). Carlson's raid on Makin Island.(Colonel 
Evans F. Carlson)(reprinted from American History Illustrated, October 1983; includes related articles). Marine 
Corps Gazette, 85(8). S 61-62 
91 Peatross, O. (1992). The Raid On MAKIN ISLAND. Leatherneck (pre-1998),75(8). S 37-39 
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Bägge operationernas utformning medgav en begränsad möjlighet till fysiskt skydd och för-
banden var under räderna utsatta. Detta begränsade handlingsfriheten i bägge fallen när rä-
derna väl börjat. Utnyttjandet av framgångsfaktorn fysiskt skydd skiljer sig åt mellan de två 
fallen där skillnaden i sjökontroll samt luftherravälde och hur det hanteras är stor så som ses i 
tabell 6. I fallet St Nazaire uppnås tillräcklig sjökontroll och luftherravälde med understöd-
jande enheter medan i fallet Makin Island utnyttjas ubåtarnas förmåga att framrycka dolt för 
att kompensera för bristen. Bristen av sjökontroll och luftherravälde skapar i det senare fallet 
ett hot mot genomförandet av räden och soldaterna. Ubåtarnas begränsade utrymme påver-
kade även det fysiska skyddet genom att kraftigt begränsa antalet soldater och mängden ut-
rustning som kunde medfölja. 

4.2.2 Framgångsfaktor: Informationsövertag 
St Nazaire 
Möjligheten att påverka St Nazaire började undersökas 1941 och stora mängder information 
och underrättelser samlades in. De främsta problemen var den 640km långa transporten dit 
samt att hamnanläggningen låg 10km upp för den väl försvarade floden Loire. Hamnen var 
dessutom mycket kraftigt konstruerad vilket gjorde det omöjligt för sabotageförband att på-
verka anläggningen i tillräcklig utsträckning. En konventionell landstigning ansågs för kost-
sam.92 
 
Tidigt i planeringsskedet upptäcktes att det under en period skulle vara ovanligt högt tidvatten 
vilket skulle möjliggöra att gå utanför leden i floden och längre bort från det tyska kustförsva-
ret.93 
 
Inför operationen var det brittiska amiralitetet ovilliga att offra ett fartyg och förslog använ-
dandet av det franska skeppet Ouragan. Detta skulle dock innebära att en fransk besättning 
skulle behöva användas och att antalet invigda i planen skulle öka, vilket sågs som en säker-
hetsrisk avseende operationssekretessen.94 
 
För att öva kommandosoldaterna utnyttjades hamnarna i Cardiff och Southhampton vars kon-
struktion liknade St Nazaire. Där utbildades soldaterna på infrastrukturens kritiska punkter 
och hur de kunde förstöras.95 
 
Mot slutet av förberedelseskedet samlades enheterna som skulle genomföra räden i 
Fallmouth. De ombyggda fartygen med extra bränsletankar och beväpning riskerade att väcka 
uppmärksamhet varför en täckmantel som 10th Anti-submarine Striking Force med uppgift att 
genomföra ubåtsjaktoperationer i Biscayabukten antogs. Kommandosoldaterna som anlände 
med färja fick av samma skäl inte lämna fartyget96 
 

                                                 
92 Prince, S., i Lovering, T. (2007). Amphibious assault: Manoeuvre from the sea (Rev. ed.). Woodbridge: Sea-
farer. S 125 
93 Ford & Gerrard. St Nazaire 1942: The great commando raid. S 14 
94 Ibid. S 14-15 
95 Ibid. S 20 
96 Ryder. The attack on St. Nazaire, 28th March 1942. S 30-33 
Ford & Gerrard. St Nazaire 1942: The great commando raid. S 21 
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I ett försök att vid upptäckt vilseleda motståndaren byggdes Cambeltown om för att efterlikna 
en tysk jagare av Möwe-klass. Bland annat togs en skorsten bort och de andra ändrades så att 
de fick en bredare sluttande profil.97 Dessutom bar alla fartygen tyskt flagg.98 
 
Under framryckning upprätthöll fartygen tillsammans med sina eskortfartyg täckmanteln ge-
nom att framrycka på formation för ubåtsjakt. Om de blev upptäckta skulle de förmodligen 
antas vara på väg mot Gibraltar. Då fartygen senare upptäcks av en tysk ubåt var det just 
detta, eller ett mineringsföretag som de antogs vara. Även valet av färdväg var anpassad för 
att undvika tyska radarstationer och vid upptäckt att målet inte skulle antas vara St Nazaire.99 
 
Ur ett tyskt perspektiv så var den fortifikatoriskt skyddade ubåtsbasen det viktigaste i St Na-
zaire och försvaret av hamnen och floden ansågs tillräckligt. Dagen före räden besökte chefen 
för ubåtsvapnet amiral Döntiz hamnen och frågade chefen för den 7. ubåtsflottan, kaptenlöjt-
nant Sohler, hur de skulle agera om britterna landsteg mot hamnen. Sohler avfärdade det som 
orealistiskt. I samma stund var den brittiska styrkan på väg över Biscayabukten.100   
 
För att dra uppmärksamhet och dölja ljuden från de framryckande fartygen var det planerat att 
RAF skulle genomföra bombningar av först den hamnen och sedan den närliggande staden. 
På grund av dålig sikt var det dock ej möjligt att bomba utan för stor risk för civila offer. Där-
för cirklade flygplanen endast över området vilket efter ett tag började väcka misstänksamhet 
och en varning för landstigning sändes ut.101 
 
Fartygen upptäcktes till sist tre kilometer från hamnen, lystes upp av strålkastare och började 
beskjutas. Förvirring verkade råda och Campbeltown signalerade på tyska att fartyg var ska-
dade och genast behövde gå in till hamnen vilket fick eldgivningen tillfälligt att upphöra.102 
 
 
Makin Island 
Inför räden bibehölls en hög operationssekretess och när de 222 soldaterna embarkerade ubå-
tarna i Pearl Harbour visste de ännu inte vart de var på väg.103  
 
I planeringsskedet bedöms det finnas 250 japanska soldater på ön.104 Under räden får den 
amerikanska styrkan information från öbor där antalet japaner skiljer sig kraftigt. Överste löjt-
nant Carlson missbedömer motståndarnas styrka och tror att betydligt fler finns på ön än det 
senare visar sig. På ön fanns ursprungligen 43 japanska soldater. 105 

                                                 
97 Ford & Gerrard. St Nazaire 1942: The great commando raid. S 23-24 
98 Prince. Amphibious assault: Manoeuvre from the sea. S 127 
99 Ryder. The attack on St. Nazaire, 28th March 1942. S 15 
Ford & Gerrard. St Nazaire 1942: The great commando raid. S 34-37 
Prince. Amphibious assault: Manoeuvre from the sea. S 127  
100 Ford & Gerrard. St Nazaire 1942: The great commando raid. S 30 
101 Prince. Amphibious assault: Manoeuvre from the sea. S 127 
102 Ryder. The attack on St. Nazaire, 28th March 1942. S 48-49 
Ford & Gerrard. St Nazaire 1942: The great commando raid. S 38-41 
103 Peatross. The Raid On MAKIN ISLAND. Leatherneck. S 33 
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Förmodligen observerades den amerikanska styrkan redan under deras landstigning före vå-
daskotten. Detta kan antas eftersom larmrapporten från vaktstyrkan beskrev att motståndaren 
landsteg från ubåtar samt att de japanska soldaterna var stridsberedda. Efter landstigningarna i 
Guadalcanal tio dagar tidigare hade det även gått ut en allmän varning och vaktsoldaterna 
hade övat försvar.106  
 
Resultat informationsövertag 

Delfaktorer St Nazaire Makin Is-
land 

Goda underrät-
telser 

Ja Nej 

Fungerande sä-
kerhetstjänst 

Okänt Okänt 

Operationssek-
retess 

God God 

Vilseledning God Nej 
Tabell 7: Resultat informationsövertag 

Tabell 7 visar skillnaden i informationsövertag och hur det uppnåtts. 
Gällande underrättelser så var de mer omfattande och korrekta vid räden mot St Nazaire. 
Skillnaden i det geografiska och kulturella avståndet mellan de två räderna kan ha påverkat. 
Överskattningen av motståndarens styrka på Makin Island hade fått allvarligare konsekvenser 
om den i stället underskattats, men påverkade ändock Carlsons agerande negativt.  
Empirin fokuserar på själva räderna vilket gör att säkerhetstjänst till största del ej nämns. Där-
emot finns ingen information om att Tyskland respektive Japan hade någon information om 
de kommande räderna, tvärt emot fallet St Nazaire. 
Operationssekretessen var god i bägge fallen och information hemlighölls i stor utsträckning, 
de amerikanska soldaterna visste inte målet när de embarkerade sina ubåtar. I fallet St Nazaire 
arbetade Storbritannien aktivt för att undvika informationsspridning genom att undvika in-
blandning av franska fartyg och sjömän. 
Britterna jobbade aktivt med vilseledning genom att uppträda som en ubåtsjaktstyrka och an-
passa Campbeltown så att hon skulle få en siluett mer lik en tysk jagare. Efter upptäckt använ-
des även falsksignalering för att vilseleda det tyska kustförsvaret. Skillnaden i vilseledning 
kan kopplas till skillnader i rädernas planer och i Tysklands respektive Japans förmågor.  
Räden mot Makin Island hade även som syfte att dra uppmärksam från anfallet mot Gua-
dalcanal. Denna vilseledning förbättrade inte säkerheten i sambandet med räden mot Makin 
Island, men kan kraftsplittratt de japanska styrkorna då Makin island återtogs.107 I vilken om-
fattning är dock omtvistat.108 En bättre koordinering i tid hade rimligtvis kunnat öka vilseled-
ningen och därigenom förbättrat säkerheten för bägge operationerna samt undvikit försvars-
förberedelserna som skedde på Makin Island. 
 
 
 
 
 

                                                 
106 Peatross. The Raid On MAKIN ISLAND. Leatherneck. S 41 
107 Hoffman, J. (1992). The Legacy and Lessons of WW II Raids. Marine Corps Gazette (pre-1994), 76(9). S 62 
108 Ibid. S 63 
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4.2.3 Framgångsfaktor: Reserver 
St Nazaire 
Inför räden frågade chefen för fartygen chefen för kommandosoldaterna hur stora reserver han 
hade. Svaret var tolv soldater varpå chefen för fartygen med brittisk sarkasm föreslog att det 
nog var lika bra att ta med alla.109 
  
Att ramma torrdockan förväntades vara svårt och vid förövningar hade det visat sig mycket 
svårt att se något då fartygen blev bländade av strålkastare på land. Det fanns en risk att Cam-
beltown skulle misslyckas och därför fick en grupp kommandosoldater i uppgift att förstöra 
portarna till torrdockan med sprängladdningar om den ursprungliga planen skulle miss-
lyckas.110 Kommandosoldaterna hade övat på att förstöra sina respektive mål, men i syfte att 
kunna lösa hela uppgiften även om någon grupp inte kunde fullfölja sin del övades de dessu-
tom i att förstöra varandras mål.111 
 
Efter att torrdockan rammats skulle Campbeltown sänkas för att i vart fall blockera torrdockan 
om sprängladdningen inte skulle explodera. 112  Om besättningen misslyckades med detta 
själva skulle en torpedbåt torpedera fartyget. Misslyckades rammningen skulle portarna till 
torrdockan torpederas.113 
 
 
Makin Island 
Ubåtarnas begränsade utrymme dimensionerade styrkan och innebar att endast 222 soldater 
kunde följa med.114 Styrkan var ensam och utsatt, närmaste förband fanns mer än 3200km 
bort.115 Detta innebar att styrkan var utan reserver och utan möjlighet till flygunderstöd. 
 
Resultat reserver 

Faktor St Nazaire Makin island 
Reserver Nej, men omfallspla-

nering för att nå mål 
Nej 

Tabell 8: Resultat reserver 

Utformning av de bägge räderna lämnade litet utrymme för eller möjlighet att utnyttja reser-
ver i någon större omfattning vilket återspeglas i tabell 8. Vid räden mot St Nazaire fanns om-
fallsplanering, redundans och flexibilitet med syftet att nå målet och i så stor omfattning som 
möjligt göra hamnanläggningen obrukbar. 
På stridsteknisk nivå kan det vid bägge räderna ha utnyttjats reserver, men det saknas inform-
ation om det i empirin. 
 
  

                                                 
109 Prince. Amphibious assault: Manoeuvre from the sea. S 127 
110 Ford & Gerrard. St Nazaire 1942: The great commando raid. S 58-59 
111 Ibid. S 20 
112 Ryder. The attack on St. Nazaire, 28th March 1942. S 29 
Ford & Gerrard. St Nazaire 1942: The great commando raid. S 53-53 
113 Ford & Gerrard. St Nazaire 1942: The great commando raid. S 71 
114 Hoffman. The Legacy and Lessons of WW II Raids. Marine Corps Gazette. S 62 
115 Peatross. Part II: The Raid On MAKIN ISLAND. S 34 
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4.3 Resultat  
Hur kan krigföringsprincipen säkerhet förklara utgången av amfibieoperationerna vid St Na-
zaire och Makin Island? 
 
Analysen av räderna mot St Nazaire och Makin Island visar på skillnader hur framgångsfak-
torerna för säkerhet fanns representerade och tillämpades i samband med de två fallen. Resul-
tatet visas i tabell 9 nedan. 
 

Fall Fysiskt skydd Informations-
övertag  

Reserver 

St Nazaire Ja Ja Nej 
Makin Island Nej Nej Nej 

Tabell 9: Resultat 

Utformningen av bägge räderna med överraskning i fokus begränsade möjligheten till fysiskt 
skydd vilket minskade handlingsfriheten och gjorde förbanden utsatta under räderna. Skillna-
der i upprätthållandet av framgångsfaktorn fysiskt skydd kunde ses med störst skillnader 
kring sjökontroll och luftherravälde där det vid räden mot St Nazaire fanns i större utsträck-
ning. 
 
Även för framgångsfaktorn informationsövertag framkom skillnader mellan de två fallen. Det 
geografiska och kulturella avståndet mellan förbanden och operationsområdena kan ha bidra-
git till att underrättelserna var mer korrekta och omfattande vid St Nazaire än Makin Island. 
Frånvaron av information kring säkerhetstjänst i empirin bör inte tolkas som frånvaro av eller 
dåligt fungerande säkerhetstjänst. Ingen information talade för att varken Tyskland eller Japan 
hade kännedom om räderna på förhand. Tvärtom i fallet St Nazaire där den tyska befälhava-
ren över ubåtsflottan så sent som dagen före såg en landstigning som orealistisk. Operations-
sekretessen var vid bägge räderna god. Sett till vilseledning var det en tydlig del av räden mot 
St Nazaire utan att synas vid räden mot Makin Island.  
 
Inget av fallen visade på förekomst av reserver vilket kan förklaras av utformningen av rä-
derna med de begränsningar som den innebar. I fallet St Nazaire fanns dock en omfallsplane-
ring innehållande flera omfall för att öka sannolikheten att uppnå målet att förstöra hamnan-
läggningen.  
 
Resultatet av teoriprövningen talar för att en hög grad av uppfyllande av krigföringsprincipen 
säkerhet gynnar en framgångsrik utgång av en räd. Detta genom att framgångsfaktorerna för 
säkerhet sammanfattningsvis förekom i större utsträckning vid räden mot St Nazaire än vid 
Makin Island. Skillnaden i förekomst av framgångsfaktorerna mellan de två fallen kan ha bi-
dragit till de olika utfallen, men kan inte styrkas som avgörande i denna studie. Det ter sig så-
ledes som att krigföringsprincipen säkerhet kan predicera utfallet på ett bättre sätt än slumpen. 
För att validera detta krävs en kvantitativ undersökning där denna hypotes ställs mot nollhy-
potesen i ett större antal fall.  
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5. Avslutning 
Avslutande kapitel som innehåller en diskussion om den eventuella konflikten mellan krigfö-
ringsprinciperna säkerhet och överraskning, en sammanfattning av undersökningen med en 
återkoppling till dess frågeställning och resultat samt en avslutande diskussion kring under-
sökningen, förslag till vidare forskning samt undersökningens bidrag till professionen. 
 

5.1 Sammanfattning  

5.1.1 Syfte och det vetenskapliga problemet 
Undersökningen har syftat till att genom att konkretisera och pröva krigföringsprincipen sä-
kerhet lägga en grund för vidare undersökningar av den eventuella konflikten mellan krigfö-
ringsprinciperna säkerhet och överraskning. Trots att krigföringens principer används i doktri-
ner och reglementen av ett flertal länder är de förvånansvärt outforskade.  
 

5.1.2 Frågeställning 
Undersökningens forskningsfråga har varit: 
 
Hur kan krigföringsprincipen säkerhet förklara utgången av amfibieoperationerna vid St Na-
zaire och Makin Island? 
 

5.1.3 Resultat 
Resultatet som sammanfattas i tabell 9 visar att framgångsfaktorerna för säkerhet förekom i 
en större utsträckning vid räden mot St Nazaire än Makin Island. Skillnaden i förekomst mel-
lan de två fallen kan ha bidragit till de olika utfallen, men kan inte styrkas som avgörande. För 
att styrka endera krävs vidare forskning. 
 

5.2 Säkerhet och överraskning 
En diskussion kring den eventuella motsättningen mellan krigföringsprinciperna baserad på 
denna undersöknings resultat och Johansons undersökning av räderna mot St Nazaire och Ma-
kin Island. 
 
Kan man i samband med operationerna mot St Nazaire och Makin Island se en konflikt mel-
lan principerna säkerhet och överraskning? 
 
Undersökningens huvudsyfte har varit att undersöka den eventuella konflikten mellan krigfö-
ringsprinciperna säkerhet och överraskning. Två principer som enligt Collins står i motsats-
förhållande. Här kommer endast en övergripande diskussion om principernas eventuella kon-
flikt att föras. En djupare undersökning bör ske mer systematiskt och skulle inledningsvis be-
höva fastställa kriterier för att det förekommer en konflikt. 
 
Framgångsfaktorerna för säkerhet framtagna i denna undersökning är fysiskt skydd, informat-
ionsövertag och reserver. Johanssons framgångsfaktorer för överraskning är vilseledning, op-
erationssäkerhet, tempo och originalitet. 
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Mellan krigföringsprinciperna säkerhet och överraskning samt dess framgångsfaktorer finns 
intuitivt konflikter så som att fysiskt skydd syns och blir begränsande vilket motverkar operat-
ionssäkerhet och tempo, eller att underrättelseinhämtning i syfte att uppnå ett informations-
övertag hotar operationssäkerheten och därigenom överraskningen. 
 
En konflikt synlig i bägge operationerna är att deras utformning syftande till operationssäker-
het och originalitet begränsade möjligheterna att tillämpa framgångsfaktorerna för säkerhet. 
Detta är tydligast i samband med räden mot Makin Island där utnyttjandet av ubåtar möjlig-
gjorde en dold framryckning men kraftigt begränsade möjligheterna till fysiskt skydd och re-
server. 
 
Exempel på konflikter mellan principerna synliga i samband med räden mot St Nazaire är att 
underrättelseinhämtningen om St Nazaire och förövningen i liknande hamnar med syftet att 
nå ett informationsövertag kan ses som hot mot operationssäkerheten. Med en avslöjad plan 
och omintetgjort informationsövertag skulle originaliteten vara ringa värd och den djärva pla-
nen riskerat att sluta med en katastrof. Detta skedde dock ej och tyskarna verkar överhuvudta-
get ej ha sett det annalkande hotet.  
 
Inga konflikter mellan krigföringsprinciperna kunde observeras enbart vid räden mot Makin 
Island. 
 
Tvärt mot vad som var förväntat ses flera beröringspunkter där säkerhet kan ses ha krävts för 
att uppnå överraskning och överraskning gynnade säkerheten. Således ter sig överraskning 
och säkerhet inte nödvändigtvis stå i motsatsförhållande till varandra, utan kan tänkas ha en 
positiv korrelation. Detta får ses som ett ämne för vidare forskning. Vilseledningen som till-
lämpades under såväl förberedelserna, framryckningen som fram till det slutgiltiga avslöjan-
det under ankörningen gynnade såväl säkerheten genom att skapa ett informationsövertag, 
som överraskningen. Detsamma gäller de planerade flyganfallen mot hamnen även om de på 
grund av dåligt väder i slutändan förvarnade det tyska försvaret.  En god operationssäkerhet 
gynnade såväl säkerhet som möjligheten till överraskning.  
 
Ett högt tempo kan vara positivt för säkerheten genom att informationsövertaget enklare kan 
upprätthållas. Det blir särskilt viktigt om ett lågt fysiskt skydd behöver kompenseras med ett 
informationsövertag samtidigt som det höga tempot kan vara gränssättande för det fysiska 
skyddet. 
 
Brister i informationsövertaget påverkade tempot vid den amerikanska räden mot Makin Is-
land då de påverkades av det dåliga vädret vilket resulterade i förseningar, förlorad och för-
störd materiel samt tydligast stora svårigheter att ta sig från ön.  
 
Som slutsats av denna jämförande analys förekom det vid räderna mot St Nazair och Makin 
Island konflikter mellan krigföringsprinciperna säkerhet och överraskning. Samtidigt förefal-
ler tillräcklig säkerhet snarare utgöra en förutsättning för planerad överraskning och överrask-
ning kan vara säkerhetsfrämjande. 
 
Sammanfattningsvis så förekom det vid räderna mot St Nazair och Makin Island konflikter 
mellan krigföringsprinciperna säkerhet och överraskning. Samtidigt kan det ses som att till-
räcklig säkerhet är en förutsättning för planerad överraskning och att överraskning är säker-
hetsfrämjande.  



Erik Ehrlinder 2017-06-12  
OP 14-17 

Sida 30 av 32 
 

5.3 Avslutande diskussion 
Undersökningen har besvarat forskningsfrågorna ställda i problemformuleringen. Principen 
säkerhets förklaringskraft har undersökts och en diskussion om konflikten mellan säkerhet 
och överraskning har förts, om än i en begränsad omfattning. Ett större fokus på undersökning 
av konflikten skulle vara önskvärt men ej möjligt utan den grund som undersökningen av sä-
kerhet gav. Denna undersöknings största betydelse ligger i utvecklingen av teorin kring krig-
föringsprincipen säkerhet som skapar en grund för vidare forskning.  Med hjälp av de nu ut-
vecklade krigföringsprinciperna kan konflikten undersökas närmare.  
 
Undersökningen har genomförts som den beskrivits i metodkapitlet. Den är därför möjlig att 
replikera förutsatt att samma teori och empiri används. De undersökta fallen är ej representa-
tiva för alla amfibieoperationer men undersökningens resultat bör kunna appliceras även på 
liknande fall. Utvecklingen av taktik och teknik pågår ständigt vilket måste tas i beaktan. Ut-
formningen av de utvecklade framgångsfaktorerna har tagit det i beaktan genom att ge dem en 
viss flexibilitet. 

5.4 Koppling till professionen 
Försvarsmakten har påbörjat en stor förändring genom akademiseringen av officersprofess-
ionen vilken ej nått till doktrin och reglementen vars grunder är förvånansvärt outforskade. 
Undersökningens ansats att bidraga till militärpraktisk nytta har varit genom att öka kun-
skapen och förståelsen för krigföringsprincipen säkerhet samt konflikten med överraskning. 
Detta kommer till sin spets i samband med amfibieoperationer vilka Försvarsmakten både ska 
kunna delta i samt möta. Detta kan, genom denna studie, anses ha uppnåtts och en grund för 
vidare forskning i ämnet har lagts. Undersökningen har även lett till en djupare förståelse för 
krigföringsprincipernas tillämpning samt hur de bör tolkas.  

5.5 Förslag på vidare forskning 
Möjliga uppslag för vidare forskning inom området kommer nedan att presenteras som fyra 
delar. 
 
Huvudsyftet med undersökningen har varit att undersöka konflikten mellan principerna säker-
het och överraskning samt skapa en grund för vidare forskning i ämnet. Denna möjliggörs och 
underlättas tack vare uppsatsens undersökning och utvecklade analysverktyg för säkerhet. Vi-
dare forskning kan med hjälp av de nu existerande verktygen för analys av säkerhet och över-
raskning djupare undersöka konflikten mellan dem. Ett andra område som bör undersökas vi-
dare är principen säkerhet och dess innebörd. Detta kan ske genom en djupare studie av teorin 
kring krigföringsprincipen samt genom att pröva den på fler fall. Principen kan även prövas i 
fler kontexter samt fokuserat på en ledningsnivå. Ett tredje förslag på ämne är den positiva 
korrelation som eventuellt finns mellan säkerhet och överraskning.  
 
Teorin om krigföringsprincipen säkerhet föreslås undersökas kvantitativt, och då på ett större 
material för att uppnå tillräckligt hög signifikans i resultatet. Analysen kan med fördel ske i 
kombination med fler kvantitativa mått avseende de andra grundläggande krigföringsprinci-
perna då de förmodas interagera med varandra och utgöra samvarierande variabler, vilka i sig 
utgör en förklaring till det resultatet i denna undersökning. Just bristen på kvantitativa mått 
avseende de andra av krigets grundläggande principer möjliggör i nuläget inte en sådan analys 
men dock utgör denna uppsats en viktig grund för sådan framtida forskning.  
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