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ABSTRACT: 

The principles of war are appreciated as guidelines in doctrines and theorist Robert R. Leonhard 

states that surprise is more vital than ever in combat, but criticism is equally distributed. The prin-

ciples might not even be valid since they lack examination systematically and empirically.  

 

The purpose of this study is to examine the principle of surprise through a case study based upon 

naval operations during the Yom Kippur and Falklands War.  

 

This tentative study is based on the thoughts of classical theorists. These thoughts are operational-

ized and subsequently investigated in literature in order to evaluate the validity.  

 

The results show that the principle of surprise is valid to some extent in modern combat, but the 

factors validity may vary. The principle of surprise also becomes more nuanced in this study, as 

indicators and examples became connected to the principle.  

 

It can be concluded that the study identifies a need for further empirical research as well as inves-

tigation on whether new factors can be discovered in modern combat.  
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1. Inledning  

1.1 Problemformulering 

Inom krigsvetenskapen återfinns krigföringens grundprinciper, vilka har sin grund i tankar 

som redan Sun Zi förde fram men också har berörts av senare militärteoretiker. Principerna 

har antagits av försvarsmakter inte minst i västvärlden där de fått utrymme i reglementen och 

doktriner. I exempelvis Taktikreglemente för marinstridskrafterna återfinns principerna som 

stöd vid genomförande av marina operationer.
1
 Men är krigföringens grundprinciper giltiga i 

dagens krigföring när lång tid har gått sedan principerna introducerades? Eller finns det ett 

behov av att utveckla eller ersätta dem?  

 

Robert R. Leonhard hävdar exempelvis att överraskning är mer aktuellt än någonsin nu i in-

formationsåldern och har även försökt skapa moderna krigföringsprinciper utefter detta. I Le-

onhards utveckling av principen om överraskning har den delats i dislocation and confronta-

tion och distribution and concentration.
2
 Men han berör även attribut som tidigare militärteo-

retiker har tagit upp, däribland betydelsen av rörelse eller att förbli oupptäckt till avgörande 

tillfällen för att åstadkomma överraskning.
3
 

 

Tidigare forskning har avhandlat utvecklingen av krigföringens grundprinciper, om principer-

na fungerar som teori eller praktik och om de ska betraktas som riktlinjer eller lagar. Imple-

menteringen i doktriner har visat sig vara ett modernt grepp. Genomgången av tidigare forsk-

ning har även visat att principernas vetenskapliga grund kan ifrågasättas då systematiska och 

empiriska prövningar saknas. I debatten framhålls också att mindre fokus bör ligga på princi-

perna enskilt och mer på hur de kan kopplas till empiriska sammanhang. Likaså har fråge-

tecken rests om principerna är giltiga på samtliga krigföringens nivåer och i alla vapenslag. 

Således kanske principerna inte går att beteckna som teorier inom vetenskapen och därmed 

vilar försvarsmakters dokument på en icke vetenskapligt, empiriskt beprövad grund.
4
  

 

Utomvetenskapligt motiveras problemet av att Sveriges begränsade militära resurser kräver 

ett väl genomtänkt nyttjande och en överlägsen doktrin. Just överraskning är ett fenomen som 

historiskt har gett insatta resurser större effekt än vad som kunde vara väntat. Med en utveck-

lad taktik kan Försvarsmaktens operativa effekt öka, och för att uppnå detta krävs stöd av 

krigsvetenskapen. Krigföringens grundprinciper fungerar även som ett verktyg för att förstå 

krigföring vilket måste vara uppdaterat för att slutsatser ska kunna dras på rätt grunder.  

 

Utifrån forskningsöversikten bör principen om överraskning studeras på operativ eller taktisk 

nivå då tidigare forskning om överraskning främst skett med inriktning på strategisk nivå. 

Dessutom är det på lägre nivå det väpnade försvaret av Sverige sker. Militärteoretikerna bak-

om krigföringens grundprinciper har även en tyngdpunkt mot markstrid och det är även mot 

markoperationer som tidigare forskning främst gjorts. Således är det rimligt att undersöka 

principen om överraskning i en marin kontext utifrån samma faktorer som gäller för mark-

strid. En undersökning bör också ta hänsyn till flera militärteoretikers tankar eftersom princi-

perna är diffusa och allmänt hållna, till synes abstrakta och därför svåra att direkt studera i 

                                                 
1 Försvarsmakten, Taktikreglemente för marinstridskrafterna, (Stockholm: Försvarsmakten, 2010), s. 
01.21 
2 Leonhard, Robert R., The principles of war for the information age, (Presidio Press: Novato, Cali., 1998), s. 
193 
3 Ibid, s. 188-189 
4 Se 1.2 Forskningsöversikt 
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krigföring. Sammanfattningsvis bör forskning göras på modern sjökrigföring för att undersö-

ka principen om överrasknings giltighet idag.
5
 

 

1.2 Forskningsöversikt 

Detta avsnitt förmedlar ett nuvarande forskningsläge som förstärker uppsatsens problemfor-

mulering. Den tidigare forskningen rör framförallt tre områden; krigföringens grundprinciper, 

överraskning i militära operationer och de händelser som utgör fall i denna studie. Tyngd-

punkten i avsnittet ligger på fem artiklar som berör krigföringens grundprinciper och över-

raskning där samtliga härrör från tidigast 1995, i syfte att hitta forskning som kan ha beaktat 

den utveckling som skett i krigföringen.  

 

De artiklar som presenteras nedan motiverar den forskningslucka som uppsatsen ska bidra till 

att fylla. Forskningsluckan visar på ett behov av empiriska studier för att pröva överraskning 

som teori. Detta eftersom forskningsöversikten framförallt tar upp en avsaknad av systematis-

ka och empiriska prövningar för att undersöka principernas giltighet idag. Ingen av artikelför-

fattarna försöker sig dock på att pröva principernas giltighet. Att koppla krigföringens grund-

principer till empiri efterfrågas också vilket kan vara till nytta för att förstå och kunna nyttja 

principerna. Forskningsöversikten visar också att principerna har använts för att förklara utfall 

i militära operationer eller hur överraskning genomfördes. Det framkommer även att forsk-

ning om överraskning har varit koncentrerad till start av krig, strategisk nivå och markopera-

tioner, därtill i huvudsak före andra världskrigets slut. En slutsats är därmed att framtida stu-

dier bör fokusera på marin- eller luftoperationer och händelser på lägre nivå. Följaktligen pre-

senteras den tidigare forskning som ligger till grund för kapitlet.  

 

J.J. Widén och Jan Ångström skriver i Comparative Strategy om krigföringens grundprinciper 

och hur de kom att institutionaliseras i västvärldens doktriner. Artikeln behandlar löpande mi-

litärteoretikers utveckling av principerna, deras olika syn på vilka principerna är, var de är till-

lämpbara och hur de ska ses. I artikeln lyfts det att principerna kritiserats för att vara vaga, 

ogiltiga och motsägelsefulla. Det råder vidare frågetecken om principerna är giltiga på alla ni-

våer och i samtliga vapenslag.
6
 Kanske har principerna överlevt längre just för att de är opre-

cisa och allmängiltiga.
7
 Utrymme tillägnas också principernas inre logik och inbördes relatio-

ner.
8
 Avseende principernas praktiska nytta är författarnas slutsats att de ska nyttjas optimalt 

och inte maximalt. En trolig förklaring till institutionaliseringen kan finnas i att principerna 

bidrar till att skapa en gemensam förståelse för militära operationer.
9
 Principernas användbar-

het som teori kan däremot inte ses som en tillfredsställande förklaring och sambandet mellan 

tillämpning av principerna och framgång i krigföring har ännu inte kunnat bekräftas som håll-

bart. Avslutningsvis framhåller författarna att systematiska och empiriska studier krävs för att 

pröva principernas giltighet utifrån hur de kan ses idag, samt om det finns ett kausalt samband 

mellan tillämpning av principerna och framgång.
 
Principerna måste då vara mätbara för att 

genomföra empiriska prövningar.
10

 

 

                                                 
5 Se 1.2 Forskningsöversikt 
6 Angstrom, Jan & Widen, J.J., “Adopting a Recipe for Success: Modern Armed Forces and the Institutionali-
zation of the Principles of War”, Comparative Strategy, 2012, 31:3, s. 263-267 
7 Ibid, s. 281 
8 Ibid, s. 267-274 
9 Ibid, s. 277-279 
10 Ibid, s. 279-282 
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Widén och Ångström gör en omfattande studie om krigföringens grundprincipers ursprung, 

framväxt och institutionalisering men däremot går de inte vidare med att pröva teorin även om 

de nämner att behovet finns. I och med detta ges inte någon förklaring till om principerna ens 

är giltiga i dag i sin nuvarande form. Författarna undersöker även principernas inbördes rela-

tion och inre logik men går inte in på vilka kriterier eller framgångsfaktorer som kan bidra till 

överraskning. Detta tydliggör forskningsluckan som denna uppsats ska fylla; att pröva princi-

pen om överraskning empiriskt utifrån faktorer som sägs vara bidragande till framgång.  

 

Brian Hanley skriver i artikeln ”The Principles of War: Uses & Abuses” om krigföringens 

grundprinciper utifrån om de kan vara till nytta eller snarare skapar problem. Enligt honom 

måste det finnas en förståelse för att principerna är förhållandevis nya och nyligen upptagna i 

doktriner. De kan fylla en funktion för att förstå kriget men de kan inte enskilt bestämma kri-

gets förlopp varför professionen inte ska luta sig allt för mycket mot dem. Hanley föreslår 

därför att principerna bör benämnas Terms of Warfare istället. Tyngdpunkten i Hanleys arti-

kel handlar, med anledning av bristerna i krigföringens grundprinciper, om vikten av att lära 

av historien för att utveckla ett kritiskt förhållningssätt baserat på specifika erfarenheter. 

Därmed kan tankar i principerna knytas till händelser och skapa en syntes som inte principer-

na enskilt kan. Att studera historia kan också bidra med att förstå tankar som en befälhavare 

hade bakom handlingar, vilket principerna inte enskilt kan. Hanley menar även att fallstudier 

med krigföringens grundprinciper resulterar i att bekräfta om principerna är relevanta och 

närvarande. 
11

  

 

Hanley kan sägas framhålla betydelsen av att koppla principerna till empiri för att förstå båda 

bättre. Hanley anser att professionen inte blint ska förlita till krigföringens grundprinciper 

som ett medel för att nå framgång och att officerare behöver vara självständigt tänkande. Men 

han gör inget försök till att se om principerna i dess nuvarande form är att anse som giltiga 

överhuvudtaget. Eftersom Hanley inte gör någon koppling mellan empiri och krigföringens 

grundprinciper uppmärksammas inte principernas giltighet i tid och rum heller. Således styr-

ker Hanleys artikel behovet av vidare empirisk prövning av krigföringens grundprinciper vil-

ket denna uppsats syftar till att bidra med.  

 

Ian Roxborough skriver i tidsskriften Proceedings om att ta principerna med en nypa salt. 

Hans poäng är att principerna inte är några allmänna sanningar eller regler utan ett nödvändigt 

ont som möjligen fungerar som riktlinjer. Det råder enligt honom delade meningar om princi-

perna kan vara ett stöd som utgångspunkter för beslut eller om de istället bildar ramar som 

begränsar kreativitet. Roxborough hänvisar till arvet från militärteoretiker som ofta uttryckts i 

metaforer och idag har tolkats för snävt, vilket bidragit till en orealistisk bild av vad krigfö-

ringens grundprinciper kan säga oss om krig. Därför är självständigt tänkande och ett aktivt 

förhållningssätt till principerna viktigt. Roxborough anser att mindre vikt ska läggas vid att 

enbart titta på principerna och mer vid att förstå det vidare sammanhang som de kan användas 

i. Således får inte fokus stanna vid principerna för att förstå krigets natur, utan lika stor vikt 

måste läggas vid att förstå motståndaren.
12

 

 

Roxborough är tillsammans med Widén och Ångström samt till viss del Hanley någorlunda 

eniga om att krigföringens grundprinciper bör ses som närmast riktlinjer och inte lagar. Samt-

                                                 
11 Hanley, Brian, “The Principles of War: Uses & Abuses”, Proceedings, 132.10, US Naval Institute, 2005, s. 
46-50 
12 Roxborough, Ian, “Take the Principles With a PINCH OF SALT”, Proceedings, 132.10, US Naval Institute, 
2005, s. 52-55 
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liga artikelförfattare förutom Roxborough påpekar behovet av empiriska studier för att bättre 

förstå principerna. Roxborough hävdar inte motsatsen men gör liksom Hanley inget försök till 

att pröva om krigföringens grundprinciper är giltiga idag. Istället diskuterar han vikten av att 

inte lita för mycket till principerna utan att försöka förstå kriget och motståndaren istället. 

Detta kan liknas vid det tidigare uttryckta behovet av att knyta principerna till erfarenheter för 

förståelse. I och med detta förhållningssätt får krigföringens grundprinciper inte någon upp-

märksamhet avseende giltighet idag eller i en marin kontext.  

 

Tal Tovy har i RUSI Journal undersökt om avsaknad av att följa krigföringens grundprinciper 

i operationer kan leda till ett misslyckande, vilket undersöks med en fallstudie på specialför-

band i Operation Gothic Serpent. Slutsatsen är att principerna inte iakttogs i tillräcklig ut-

sträckning och särskilt principen om överraskning vilket ses som bidragande till att operatio-

nen misslyckades. Principerna sägs därmed vara viktiga i specialförbandsoperationer.
13

  

 

Tovy är den ende av författarna till artiklar i forskningsöversikten som genomfört en fallstu-

die i syfte att undersöka principernas funktion för utfallet i operationer. Han gör det därtill i 

en modern konflikt, om än mot en irreguljär motståndare. Tovy lyckas med att göra principer-

na mätbara, vilket andra artikelförfattare har framhållit som viktigt för att genomföra empiris-

ka studier. Således har det visat sig vara möjligt att med fallstudier genomföra forskning med 

krigföringens grundprinciper som teori. Med sin artikel visar också Tovy att principerna kan 

fungera som förklaringsmodell till utfall i operationer. 

 

Richard M.A. Essberger skriver i sin artikel ”Military Surprise and the Environment” om mi-

litära operationer där överraskning har skett genom nyttjande av omgivningen. Som exempel 

nämns förband som använt omöjliga vägar eller funnit skyl i sandstormar. Han konstaterar vi-

dare att miljön framförallt är användbar på land. Essberger nämner att det generellt sett finns 

lite forskning om överraskning och att den som gjorts om krigföring har varit koncentrerad till 

framförallt start av krig och inte de fortsatta operationerna. Han ger en del kvantitativa data 

om överraskning, där nästan alla fall hade överraskning på krigföringens strategiska nivå men 

bara hälften på dess taktiska nivå. Essberger nämner även val av tidpunkt, plats, taktik och 

teknik som exempel på faktorer som bidrar till överraskning.
14

  

 

Essberger har genom fallstudier visat att den kan vara en möjlig väg för att studera överrask-

ning. Vidare har han visat att studier av överraskning har varit koncentrerade till start av krig, 

vilket framhäver en brist av studier om överraskning på operativ och taktisk nivå. Essberger 

har främst studerat slag under andra världskriget och därtill på land varför det är relevant att 

ställa sig frågan om samma studie hade gått att göra på moderna slag och inte minst med sjö-

stridstridskrafter inblandade. Således lämnas frågan obesvarad om principen om överraskning 

har någon giltighet idag utifrån de tankar som militärteoretiker tar upp.  

 

Avseende de fall som utgör empirin i denna uppsats kan lite forskning på marina operationer 

konstateras. Gällande Yom Kippur-kriget har forskning främst avsett Israels misslyckande 

med att förutspå Egyptens och Syriens strategiska överfall som därmed blev överraskande. 

Forskningen har då berört strategisk nivå som exempelvis Sindawi och Kahana skriver om i 

                                                 
13 Tovy, Tal, “Are the Principles of War Applicable to Special Task Forces?”, The RUSI Journal, 2009, 154:2, 
s. 56-62 
14 Essberger, Richard, M. A., “Military Surprise and the Environment”, GeoJournal, 1995, vol. 37(2) s. 215-
224  
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artikeln ”The Yom Kippur War: The Successes of Israeli Intelligence”.
15

 Likaså kan forsk-

ning om Falklandskriget ses koncentrerad runt strategisk överraskning vid krigsutbrottet, då 

avseende Argentinas plötsliga anfall och sedan deras misslyckande med att förutspå britternas 

reaktion vilken kom som en överraskning enligt Hopple i artikeln ”Intelligence and Warning: 

Implications and Lessons of the Falkland Islands War”.
16

 I kontrast till detta genomförs denna 

undersökning med avsikt att pröva principen om överraskning mot fall från kriget men med 

fokus på marina operationer och den taktiska nivån. 

 

Principen om överrasknings giltighet har undersökts tidigare inom ramen för utbildning på 

Försvarshögskolan men studenterna har då studerat fall från amfibie- och sjöoperationer 

genomförda i huvudsak före andra världskrigets slut.
17

 I detta sammanhang fyller även denna 

uppsats en lucka med bidrag till empiriska studier av moderna marina operationer som kan 

pröva principen om överraskning. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Undersökningens syfte är att klargöra om principen om överraskning är giltig idag. Detta 

genomförs med en tvåfallsstudie på moderna marina operationer under Yom Kippur-kriget 

och Falklandskriget. Teoretikers tankar om överraskning operationaliseras därför och testas 

sedan utifrån om de kan ses förekomma i fallen.  

 

Inför arbetet har underfrågor tagits fram i syfte att ge struktur till uppsatsen och underlätta 

undersökningen. Dessa redovisas nedan tillsammans med uppsatsens forskningsfråga. Den 

första underfrågan används vid inhämtning av teori och de fyra följande används vid inhämt-

ning av data samt för analysen. Genom att använda frågor i arbetet upprätthålls en röd tråd 

och underfrågorna stödjer att varje del i forskningen bär mot att besvara forskningsfrågan.  

 

Forskningsfrågan lyder: 

 

Är principen om överraskning giltig i modern marin krigföring? 

 

Underfrågor: 

1. Vilka faktorer kan återfinnas i Sun Zis, Clausewitz, Fuller, Erfurth och Collins beskriv-

ningar av överraskning? 

2. Hur genomfördes överraskning under Slaget vid Latakia utifrån faktorerna?  

3. Hur genomfördes överraskning under Sänkningen av General Belgrano utifrån faktorerna? 

4. Vilka skillnader och likheter kan observeras mellan fallen? 

 

1.4 Disposition 

Kapitel två utgörs av beskrivning och argumentation för metodval som bidrar till att validitet 

och reliabilitet uppnås i genomförandet. Kapitlet berör även val av fall, materiel och avgräns-

ningar.  

                                                 
15 Sindawi, Khalid & Kahana, Ephraim, “The Yom Kippur War: The Successes of Israeli Intelligence”, Inter-
national Journal of Intelligence and CounterIntelligence, 2015, 28, s. 762-774 
16 Hopple, Gerald W., “Intelligence and Warning: Implications and Lessons of the Falkland Islands War”, 
World Politics, 1984, vol. 36(3), s. 339-345 
17 Fornander, H., Överraskning – Principernas enda sanning, Försvarshögskolan, 2015 
Johansson, J., Överraskning i amfibieoperationer, Försvarshögskolan, 2016 
Svensson, M., Vad krävs för överraskning?, Försvarshögskolan, 2015 
Berge, P., Överraskning och tempo i amfibieoperationer, Försvarshögskolan, 2016 
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Det tredje kapitlet tar upp de fem teoretiker vars tankar ligger till grund för hur principen om 

överraskning ska prövas. Därefter görs en sammanställning av teorin utifrån de mest framträ-

dande faktorerna. Dessa operationaliseras sedan för att skapa ett analysinstrument med hjälp 

av indikatorer. Teorikapitlet är efter metodkapitlet för att underlätta för läsaren att följa med i 

operationaliseringen av teorin, men även hur teorin kommer att användas vilket presenterats i 

metodkapitlet.  

 

Kapitel fyra utgörs av uppsatsens analys om hur överraskning genomfördes under valda fall. 

Därefter presenteras resultatet av analysen.  

 

Det femte och avslutande kapitlet inleds med en återkoppling till uppsatsens frågeställningar. 

Därefter sker en diskussion kring resultat och metod, även innehållandes återkoppling mot 

syfte, problemformulering och tidigare forskning. Slutligen presenteras forskningens relevans 

för officersprofessionen samt förslag på vidare forskning. 
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2. Metod 

I detta kapitel kommer uppsatsens metod att presenteras i såväl generella som mer specifika 

drag samt med nödvändig koppling till vetenskaplig litteratur. Vikt läggs vid att förklara hur 

arbetsprocessen följt för att uppnå uppsatsens syfte, vilket även förtydligas med figurer. 

Övergripande berör metoden hur teori tagits fram och operationaliserats och hur den efterföl-

jande fallstudien är tänkt att genomföras för att möjliggöra en analys som kan bidra ett resul-

tat om hur principen om överraskning giltighet kan förstås idag. 

 

2.1 Forskningsdesign 
Undersökningen är teoriprövande då syftet är att undersöka principen om överrasknings gil-

tighet i modern marin krigföring. Med andra ord står teorin i centrum för undersökningen som 

med hjälp av empiri kan stärkas eller försvagas.
18

 Därmed skapas förankring i erfarenheter så 

att teorin inte uppfattas som spekulation.
19

 Teorikapitlet är därför centralt i denna uppsats och 

hur det ska användas förklaras vidare under avsnittet operationalisering.  

 

Prövningen sker utifrån om faktorer som bidrar till överraskning förekommer i fallen. Således 

kommer inte sambandet mellan vilka faktorer som bidrar till överraskning och vidare till 

framgång att vara i fokus för denna undersökning. Den taktiska nivån är i fokus för undersök-

ningen men en exakt åtskillnad av vad som berör vilken nivå kan ibland vara svårt att avgöra, 

eftersom gränserna däremellan nivåerna är rörliga. Således kan data komma att beröra både 

gränser mot den högre operativa och den lägre stridstekniska nivån.  

 

Prövningen av teorin genomförs i form av en tvåfallsstudie där innehållet i texter studeras 

kvalitativt. Med kvalitativt menas i denna uppsats att faktorerna bakom överraskning kan stu-

deras på djupet för att förstå om de förekommer. Kvalitativ metod lämpar sig för mjuka data 

som är svåra att kvantifiera och när en helhet kanske måste tolkas och bearbetas för att få 

fram användbara data.
20

 Fallstudien lämpar sig också väl för att studera något på djupet men 

ställer krav på tydliga avgränsningar till vilken data som ska ingå i valda fall.
21

  Valet av fall 

blir i denna studie centralt då de måste uppfylla specifika krav på att vara moderna och inne-

hålla sjökrigföring.
22

  

 

Det skrala utbudet av fall i modern tid begränsar till att göra strategiska val av fall som är 

lämpliga utifrån variabelvärden.
23

 I denna undersökning innebär det att fallen har valts utifrån 

om det går att observera händelser på taktisk nivå i fallen och att överraskning kan ha bidragit 

till framgång i striden. Fallen är även särskilt intressanta i sin kontext av att vara moderna och 

marina och i den kontexten finns få andra fall att välja på. Därtill erbjuder flera fall möjlighe-

ten till djupare analys då likheter och skillnader kan belysas. Att två fall används i denna stu-

die beror också på att det är lämpat för teoriprövande studier och möjliggör viss generaliser-

barhet. Den huvudsakliga kritiken mot fallstudier rör just möjligheten att generalisera resultat 

vilket genom att studera två fall i denna undersökning ökar något. Forskningens resultat krä-

                                                 
18 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Towns, Ann E & Wägnerud, Lena, Metodpraktikan: 
konsten att studera samhälle, individ och marknad, 5. uppl., (Wolters Kluwer: Stockholm, 2017), s. 41 
19 Johannessen, Asbjörn & Tufte, Per Arne, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 1. uppl., (Liber, 
Malmö, 2003), s. 35 
20 Ibid, s. 69 
21 Denscombe, Martyn, Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaper-
na, 3. rev. och uppdaterade uppl., (Studentlitteratur: Lund, 2016), s. 91 
22 Ibid, s. 97 
23 Esaiasson et al., Metodpraktikan, s. 102 
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ver också reflektion kring vilka fall som resultatet kan anses generaliserbart för.
24

 Generali-

serbarheten kan sedan ökas på sikt genom liknande studier av andra fall. 

 

Då urvalet av sjöslag i modern tid är begränsat hade det inneburit större problem för en kvan-

titativ studie, eftersom den kräver att det som ska mätas framkommer tydligt. Den kvantitativa 

studien hade inte kunnat gå på djupet som en kvalitativ studie eller fått ett tillräckligt urval.
25

 

Ett alternativ hade då varit att utöka forskningen till att omfatta ett större tidsspann men då 

hade syftet med att pröva principen om överraskning i en modern kontext gått om intet. Pre-

sentation av data begränsas också mer i en kvalitativ studie då den blir likt exempel ur mäng-

den och författaren fungerar därför som redaktör och gör selektiva urval.
26

 Att i datainsam-

lingen hitta exakt vad som bidrar till överraskning kan vara svårt. Därför krävs en metod som 

är mer flexibel, ser till hela sammanhanget och tolkar in det, vilket den kvalitativa metoden 

uppfyller. Samtidigt innebär detta att forskaren blir mer central med sina tolkningar, något 

som i sin tur ställer krav på klar redogörelse och argumentation. Här fyller analysinstrumentet 

och underfrågorna också en viktig funktion för att ge tillförlitlighet och replikerbarhet till un-

dersökningen. I analysen inhämtas och tolkas därför data utifrån analysinstrumentet, vilket 

bidrar med ett ramverk som författaren argumenterar för datas relevans och innebörd kring. 

På detta vis undviks att delar av processen genomförs dolt.  

 

Fallstudien kommer att göras på texter med stöd av det analysinstrument som tagits fram ge-

nom operationaliseringen av teorin i syfte att svara på underfråga två(2), tre(3) och slutligen 

fyra(4). Samtidigt fyller underfrågorna en funktion som stöd för att hålla en röd tråd genom 

inhämtningen av data och att säkerställa att det som avses undersöks. Att styra uppsatsen med 

hjälp av frågor och ett analysinstrument bidrar till att hålla arbetet fokuserat och strukturerat 

vilket underlättar validitet och reliabilitet.
27

 Underfrågorna fyller också en funktion för att un-

derlätta analysen av texterna som är föremål i undersökningen precis som underfråga ett(1) 

gör i teorikapitlet. Att använda underfrågor som är mer preciserade och inriktade på att lösa 

problemet och tillsammans svara mot forskningsfrågan är nödvändigt i kvalitativ analys.
28

 

Detta bidrar till att analysen följer uppsatsens teori och metod samt ökar reliabilitet och validi-

tet i undersökningen då risken för en subjektiv bedömning av data på grund av exempelvis 

författarens förförståelse minskar. Just detta problem är vanligt i samhällsforskning och hante-

ras även genom exempelvis medvetenhet och argumentation samt att teori används som ut-

gångspunkt för analys.
29

 I analysen studeras därför om indikatorer hämtade ur teorin återfinns 

i fallen. Därefter genomförs en jämförelse av resultaten från respektive fall, som syftar till att 

ge analysen djup. För att slutligen kunna dra slutsatser om teorins giltighet i modern marin 

krigföring.  

 

Följande figur visar hur undersökningen har genomförts: 

 

 

 

 

 

                                                 
24 Denscombe, Forskningshandboken, s. 103-104 
25 Johannessen & Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, s. 68-69 
26 Denscombe, Forskningshandboken, s. 406-407 
27 George, Alexander L. & Bennet, Andrew, Case studies and theory development in the social sciences, (MIT: 
Cambridge, Mass., 2005), s. 67-72 
28 Esaiasson et al., Metodpraktikan, s. 216 
29 Ibid, s. 222-223 
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Figur 1 – Metod 
 

 
 

2.2 Analytiskt instrument  

I syfte att kunna svara på uppsatsens forskningsfråga behöver teorin operationaliseras för att 

underlätta analysen. Operationaliseringen innebär inledningsvis att teoretikers tankar om vad 

som bidrar till överraskning kategoriseras i faktorer, vilket även presenteras i en figur. Dessa 

faktorer blir sedan föremål för en operationalisering, likt en datamatris där variabeltänk an-

vänds och faktorerna tillskrivs indikatorer som sedan eftersöks i empirin.
30

 Då sambandet 

mellan variabler och utfall inte undersöks i denna uppsats används benämningen faktorer, nå-

got som kan bidra till överraskning. Indikatorerna skapas med grund i teorin och kan liknas 

vid exempel på hur faktorerna kan observeras i empirin. Vidare skapas en skala för att visa i 

vilken utsträckning faktorerna förekommer i syfte att utvärdera principens giltighet djupare. 

Indikatorerna med respektive faktor presenteras sedan i en figur som används som analysin-

strument. Analysinstrumentet styr sedan insamling av data och analys av faktorerna för att be-

svara underfrågorna två(2), tre(3) och fyra(4).  

2.3 Val av fall 

För att pröva principen om överraskning har händelser under Yom Kippur-kriget och Falk-

landskriget valts. Ett större urval av möjliga fall hade varit önskvärt för att genomföra studien 

efter exempelvis mest lika-modellen. Likaså hade senare historiska fall varit värdefulla för att 

                                                 
30 Esaiasson et al, Metodpraktikan, s. 45-46 
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prövningen skulle ha än mer relevans för dagens krigföring. Viss utveckling har skett sedan 

fallen ägde rum och den tid som har förflutit sedan dess kan påverka resultatens relevans idag. 

De geografiska skillnaderna bedöms dock inte påverka nämnvärt. Antalet moderna sjöslag är 

begränsat och fallen har därför valts med omsorg. Tillgänglighet av data har i andra fall varit 

bristfällig vilket tydligt hade medfört svårigheter för undersökningen. De valda fallen är även 

särskilt intressanta ur några hänseenden. Först och främst utgör de strider mellan sjöstrids-

krafter som genomfördes under respektive krig bland de senaste händelserna av sitt slag
31

 och 

de uppfyller därmed kraven på att studera överraskning utifrån en modern och marin kontext. 

Händelserna ses som moderna i mer än tidsperspektivet, eftersom respektive styrkor använde 

sig av modern teknik som sjömålsrobotar och motmedel med taktik därefter. Båda händelser-

na fick därtill en betydande påverkan i de fortsatta händelserna under krigen. Överraskningen 

i fallen kan inte ses som total och är närvarande på en taktisk nivå.  

 

Fallstudien avgränsas till Slaget vid Latakia som ägde rum 6 oktober till tidig morgon 8 okto-

ber 1973 utanför Latakia i Syrien samt Sänkningen av General Belgrano den 2 maj 1982 sö-

der om Falklandsöarna.  

 

Yom Kippur-kriget startade efter att Israel blivit anfallna av Egypten och Syrien genom ett 

överraskande strategiskt överfall.
32

 Israeliska marinen tog upp striden till sjöss och mötte där 

en jämbördig motståndare som tillfogades väsentliga förluster. Detta var det första slaget mel-

lan robotbeväpnade sjöstyrkor i historien och spelade en avgörande roll för det fortsatta sjö-

kriget.
33

 

 

Efter Argentinas invasion av Falklandsöarna skickade Storbritannien en styrka till området. 

Under kriget sågs argentinska flygvapnet och flottan som betydande hot och i syfte att minska 

det från sjöstridskrafter användes britternas atomubåtar. I samband med detta sänktes kryssa-

ren General Belgrano.
34

  

2.4 Material och källkritik 

Den metod som valts för datainsamling är dokument. Dokument har fördelen av att vara 

lättillgängliga till skillnad från observationer som är svårt att genomföra i efterhand på histo-

riska händelser. Intervjuer med förstahandskällor hade varit ett fördelaktigt alternativ då följd-

frågor kan ge mer djup. Men intervjuer faller då lång tid har förflutit och relevanta personer 

kanske inte är i livet, eller har ändrat uppfattning om händelsen. Samtidigt är intervjuer tids-

krävande. Däremot är dokument förhållandevis beständigt i innehållet och ändras inte utan 

granskning. Dokument innebär också låg kostnad och är lättillgängliga. Att bedöma trovär-

digheten kan däremot vara tidskrävande och i vissa fall svårt på grund av exempelvis sekun-

dära data som ger minskad spårbarhet eller om källan har gjort felaktiga tolkningar.
35

 De 

nackdelar som finns bedöms ändå gå att överbygga med triangulering som innebär att olika 

informationskällor används avseende informatörer eller data som samlats in vid olika tidpunk-

ter.
36

 Trianguleringen av data i denna undersökning har framförallt varit inriktad mot de se-

kundärkällor som använts och där har främst generella redogörelser för händelseförloppen i 

                                                 
31 Smedberg, Marco, Om sjökriget: från Svensksund till smygteknik, (Page one: Stockholm, 1996), s. 110 
32 Herzog, Chaim & Gazit, Shlomo, The Arab-Israeli wars: war and peace in the Middle East from the 1948 
War of Independence to present, 2nd Vintage Books ed., rev. and updated, (Vintage Books: New York, 
2005[1982]), s. 227-230 
33 Lindsjö, Ronny, Marinhistoria, (Chefen för marinen: Stockholm, 1993), s. 413-415 
34 Smedberg, Om sjökriget, s. 110-114 
35 Denscombe, Forskningshandboken, s. 338-339 
36 Ibid, s. 222 
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respektive fall kunnat bedömas trovärdiga. Exempelvis har Smedbergs verk varit av intresse 

då denne författare tidigare har mottagit kritik rörande innehållets trovärdighet, men data som 

har använts för denna undersökning har kunnat bekräftas som trovärdig. Redogörelser för vis-

sa detaljer har varit svårare att triangulera men tack vare källornas centralitet kan trovärdighe-

ten sammantaget bedömas som god.  

 

Materialet har ur ett källkritiksperspektiv behandlats genom reglerna om äkthet, oberoende, 

samtidighet och tendens. Materialet kan kategoriseras som berättelser då det kan liknas vid 

historiska påståenden om händelser där innehållet är det viktiga.
37

 Källorna redovisas med ett 

källkritiskt perspektiv under rubriker för svenska författare och utländska journalister respek-

tive officerare. Detta på grund av att källkritiken i viss utsträckning baseras på samma förut-

sättningar inom kategorierna.  

2.4.1 Svenska författare 

Marco Smedberg och Ronny Lindsjö har båda varit verksamma inom Försvarsmakten och 

därefter studerat historia. Lindsjös Marinhistoria tillkom som lärobok för Marinens Officers-

högskola liksom Smedbergs Om Sjökriget var avsedd för utbildning i exempelvis historia och 

taktik vid Militärhögskolan. Verken är tillfredsställande avseende kriterierna för äkthet, obe-

roende, samtidighet och tendens. Den eventuella svaghet som kan återfinnas rör oberoende 

sett till källornas centralitet då samtliga är sekundärkällor, men innehållet går å andra sidan att 

få bekräftat som trovärdigt av primärkällor. Svaghet kan ses i kriteriet samtidighet eftersom 

minst 14 år har passerat mellan händelse och verk men då det rör sig om sekundärkällor som 

kunnat bekräftas med primärkällor kan svagheten ses som obetydlig.  

2.4.2 Utländska journalister 

The Boats of Cherbourg av Abraham Rabinovich samt Slaget om Falklandsöarna av Max 

Hastings och Simon Jenkins bidrar som källor till vartdera fall och trovärdigheten bedöms 

som god avseende äkthet. Hastings och Jenkins verk publicerades redan ett år efter Falk-

landskriget och därtill var Hastings på plats som krigsreporter, vilket väl uppfyller kriteriet 

samtidighet. Rabinovich verk å sin sida publicerades 15 år efter Yom Kippur-kriget. Avseen-

de kriteriet om oberoende utgör Hastings närvaro under kriget en närapå primärkälla medan 

Rabinovich utgör en sekundärkälla som dock intervjuat primärkällor. Information från båda 

källorna går dessutom att konfirmera genom triangulering varför kriteriet oberoende är god-

tagbart. Avseende tendens, medveten eller omedveten kan det inte uteslutas av exempelvis 

patriotiska skäl då författarna har tydliga band till deltagande länder i konflikterna, men det är 

inget som framkommit.   

 

2.4.3 Utländska officerare 

Chaim Herzogs och Shlomo Gazits The Arab-Israeli Wars samt Sandy Woodwards Striden 

om Falklandsöarna har bidragit med perspektiv till respektive händelse. Herzog var armége-

neral i israeliska försvarsmakten under sexdagarskriget och blev senare landets president me-

dan Woodward var en brittisk sjöofficer och styrkechef under Falklandskriget. Gazit var i sin 

tur i tjänst som officer och chef inom underrättelsetjänsten i Israel och har uppdaterat Herzogs 

ursprungliga verk. Verken uppfyller kriterierna äkthet och oberoende väl samt kriteriet samti-

dighet tillfredsställande. Innehållet i verken är samstämmigt med andra och Woodward är en 

primärkälla. Avseende samtidighet är båda verken skrivna mindre än ett årtionde efter respek-

tive händelse vilket får ses som nära inpå och därtill är Woodwards baserat på hans dagboks-

                                                 
37 Esaiasson et al., Metodpraktikan, s. 288-289 
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anteckningar från kriget. Ingen tendens har kunnat konstateras i verken även om den patrio-

tiska inverkan får tas i beaktande även här.  

 

Sammantaget är de eventuella brister som kan finnas i materialet ringa och bör kunna hanteras 

så att de får minimal påverkan på undersökningen genom ett kritiskt förhållningssätt utifrån 

nämnda fyra faktorer, motivanalys och triangulering av data.  
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3. Teori 
Detta kapitel syftar till att besvara underfråga ett(1) genom att först redogöra för vilka teoreti-

ker som valts, därefter återges vad respektive har för tankar om överraskning, vartefter förfat-

taren tar ut kärnan från valda teoretiker som operationaliseras och ges indikatorer som redovi-

sas i en figur. Figuren kommer sedan att användas som analysinstrument för att besvara un-

derfråga två(2) och tre(3) och fyra(4) i analysen av principen om överraskning i en modern 

marin kontext.  

 

Underfråga ett(1) lyder:  

 

1. Vilka faktorer kan återfinnas i Sun Zis, Clausewitz, Fuller, Erfurth och Collins beskriv-

ningar av överraskning? 

3.1 Centrala begrepp 

Överraskning – John M. Collins beskriver att överraskning i krigföring inte behöver vara full-

ständig för att vara lyckosam. Huvudsaken är att motståndaren kan förmås att uppfatta situa-

tionen för sent för att agera tillräckligt. Överraskningen i sig säkerställer inte framgång även 

om sannolikheten ökar väsentligt.
38

  

 

En mer omfattande definition är svår och inte heller nödvändig för denna uppsats som handlar 

om att se till kriterier för överraskning och därutifrån avgöra om principen kan ses som giltig 

idag. 

 

Faktorer – För att uppnå överraskning nämner militärteoretiker exempel på åtgärder vilka kan 

liknas vid framgångsfaktorer som i denna uppsats kommer att kategoriseras i faktorer för att 

underlätta undersökningen av principen om överraskning. Användningen av faktorer i denna 

undersökning kan närmast liknas med variabler.  

3.2 Motivering 

Då principen om överraskning ofta är kort hållen och diffus i beskrivning används här fem te-

oretiker i syfte att ta fram en teori med faktorer för överraskning som är möjlig att pröva. Va-

let av militärteoretiker har skett baserat på att de är tongivande, att material finns tillgängligt 

och att teoretikerna i någon utsträckning har förklarat faktorer bakom överraskning närmare. 

Eftersom beskrivningar av principen om överraskning vanligen är knapphändiga är det lämp-

ligt att även se till äldre teoretiker för att fånga upp tankar som fallit bort. Till att börja med är 

Sun Zi relevant för denna uppsats då han ses som något av en anfader till de teorier som exi-

sterar än idag. Dessutom ger han konkreta exempel på hur en befälhavare ska agera medan 

senare teoretiker är mer generellt hållna. Clausewitz är samtida med Jomini men till skillnad 

från den senare anser han överraskningen vara en av krigföringens grundprinciper och därtill 

är han central i svensk officersutbildning. Fuller skrev sina tankar om krigföring efter första 

världskriget, vilket gör att den stora teknik- och taktikutveckling som skedde då kan ha beak-

tats. Här hade Liddell Hart kunnat tänkas istället men eftersom han huvudsakligen förde Ful-

lers tankar vidare såsom en lärling väljs Fuller för att komma närmare originalet. Erfurth är 

med då hans erfarenhet av båda världskrigen har omsatts i hur den moderna striden påverkar 

möjligheten till överraskning. Slutligen har Collins valts då han är verksam än idag, vilket kan 

bidra med en än mer modern syn på överraskning. Corbett används inte i denna uppsats då 

han till skillnad från valda teoretiker inte framhåller överraskning i termer av en princip. Ing-

                                                 
38 Collins, John M., Military Strategy: Principles, Practices, and Historical Perspectives, [Elektronisk resurs], 
(Potomac Books Inc.: Dulles, 2002), s. 83 
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en särskild marin militärteoretiker används då principernas utformning ska vara generell nog 

att kunna fungera för såväl mark-, luft- och sjökrigföring.  

 

Den generella kritiken mot principen om överraskning gäller även samtliga krigföringens 

grundprinciper och tas upp i uppsatsens inledningskapitel. Mer specifikt gäller detta hur de 

ska ses, att de är allmänt hållna samt att ett tydligt kausalt samband saknas men framförallt att 

systematiska empiriska studier som styrker dem saknas.  

3.3 De fem teoretikerna 

Teoretikerna presenteras här i kronologisk ordning med inriktning på vad respektive ser som 

kärnan i överraskning.   

3.3.1 Sun Zi 

Sun Zis Krigskonst innehåller en mängd tankar om krigföring med råd för framgångsrik krig-

föring där krigslisten är central och ytterst syftar till att segra utan strid.
39

 Överraskningen ger 

där obegränsade möjligheter och seger vinns efter oförutsägbara drag.
40

 Seger uppnås följakt-

ligen bland annat genom anfall där motståndaren är minst beredd och det förutsätter att strate-

gin inte avslöjas i förväg. Seger uppnås också genom noggrannhet i planering och beräk-

ning.
41

 För att veta var motståndaren är minst beredd och således överraska honom behövs 

underrättelser, vilket enligt Sun Zi innebär att granska motståndaren för att ta reda på förhål-

landen att planera efter.
42

 Denna tanke framkommer också i citatet ”den som känner sig själv 

och sin motpart genomgår hundra strider utan fara”
43

. Ett exempel på list är att ”finns förmå-

ga, ge sken av den inte finns”
44

 vilket kan ses som behov att vilseleda eller desinformera i syf-

te att påverka motståndaren. Sun Zi nämner att överraskning kan ske genom rörlighet, att ha 

tempo och att dyka upp på platser där fienden förväntar sig.
45

 En nyckel till överraskning lig-

ger även i att hålla platsen för striden hemlig.
46

 Att motverka motståndarens möjligheter till 

föraning kan också ske genom kontraspionage samtidigt som egna underrättelser ligger till 

grund för egna handlingar.
47

 Sist men inte minst är det av vikt för en befälhavare att inte åter-

upprepa lyckade operationer då strategins variationer är oändliga vilket minskar motstånda-

rens möjlighet att förutse händelser.
48

  

3.3.2 Carl von Clausewitz 

Carl von Clausewitz Om Kriget är en klassiker inom militärteorin och ett huvudbudskap är 

behovet att uppnå relativ överlägsenhet på den avgörande punkten. Överraskning är enligt 

Clausewitz närapå ett måste i militära operationer och kan bidra till förvirring och minskad 

vilja hos motståndaren. Överraskningen genomförs lättare på lägre nivåer långt bortifrån poli-

tiken med anledning av att det som sker strategiskt är lättare att upptäcka. För överraskningen 

behövs förtegenhet och snabbhet enligt Clausewitz, vilket förutsätter professionalism och 

styrka hos beslutsfattare och soldater. Överraskningens verkan blir större om det är svårare att 

uppnå den vilket är liktydligt med att de också förekommer i mindre utsträckning.
49

 Alltså 

                                                 
39 Sun Zi, Sun Zis krigskonst, (Föreningen för orientaliska studier: Stockholm, 1997), s. 25 
40 Ibid, s. 45-47 
41 Ibid, s. 11 
42 Ibid, s. 67 
43 Ibid, s. 31 
44 Ibid, s. 9 
45 Ibid, s. 59 
46 Ibid, s. 63 
47 Ibid, s. 167-169 och 173 
48 Ibid, s. 69 
49 Clausewitz, Carl von, Om kriget, (Bonnier Fakta: Stockholm 1991), s. 168-169 
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kan överraskningen sägas bli bättre ju mer originell den är. Clausewitz nämner även att gynn-

samma omständigheter bidrar till överraskning när befälhavare tar till vara på dem.
50

 Ett annat 

krav som Clausewitz ställer på befäl är att de måste handla rätt, gör de inte det riskerar den 

tänkta överraskningen att bli ett bakslag på egna förband istället. Handlar befälen rätt kan 

villkoren för striden istället dikteras och motståndaren hamnar i en sits där den inte har sam-

ma kontroll över händelseförloppet. Clausewitz nämner också list som viktigt för krigföring-

en, något han liknar vid ”lurendrejeri med åtgärder” där syftet är att motståndaren ska dra fel-

aktiga slutsatser vilket skapar överraskning när de egna förbanden inte agerar så som tänkt. 

Återigen påpekar Clausewitz att överraskning är svårare på strategisk nivå, eftersom vilseled-

ning genom exempelvis skenmanöver kräver tid och kraft och att styrkorna då inte finns där 

de behövs vid en annan tidpunkt.
51

  

3.3.3 J.F.C. Fuller 

Enligt J.F.C. Fuller gäller krigföringens grundprinciper lika väl i krig som i boxning.
52

 Sett till 

inbördes relationer mellan krigföringens grundprinciper framhåller Fuller att brister i säkerhet 

leder till att du blir överraskad. Överraskning orsakas vanligen av en styrkas mod, rörelse, 

skydd, vapen och taktik. Även om en befälhavare kan fånga tillfället och dra nytta av det 

krävs förutseende och förberedelser för att uppnå överraskning enligt Fuller. Fuller påpekar 

även att en förväntan av att framtida krig kommer att vara likadana som tidigare leder till 

överraskning.
53

 Att förstå omgivningen och göra det oväntade kan således ses som centralt i 

Fullers teori om överraskning.  

3.3.4 Waldemar Erfurth 

Waldemar Erfurth avslutar sitt verk Surprise med att överraskning idag är mer nödvändigt än 

någonsin och att alla befälhavare måste ta det i beaktande i planering och genomförande av 

militära operationer. Även Erfurth nämner att överraskning är svårare att uppnå på strategisk 

nivå.  En befälhavare behöver i militära operationer också vara skicklig nog att kunna avblåsa 

offensiv om överraskningen omintetgörs för att undvika egna förluster samt upptäcka de till-

fälligheter som uppstår och tillvarata dem.
54

 För att åstadkomma överraskning är det av stor 

vikt att dölja egna planer så pass länge att motståndaren inte kan vidta några åtgärder för att 

undvika överraskningen. Enligt Erfurth spelar vilseledning, kamouflage och hemlighållande 

en viktig roll för att neka motståndaren möjlighet till åtgärder. Ju fler som har insyn i plane-

ringen av en operation, desto större risk för läckor och brist i hemlighållandet skriver Erfurth. 

Blir diskretion lidande krävs mer snabbhet då bristen av det ena förutsätter det andra av dessa 

två faktorer.
55

 Även underrättelser om motståndaren främjar överraskningen, ju mer som är 

känt om motståndaren desto bättre.
56

  

3.3.5 John M. Collins 

John M. Collins skriver i Military Strategy att överraskning inte är någon garanti för fram-

gång men att den ökar sannolikheten avsevärt. De faktorer som bidrar till överraskning listar 

Collins som hemlighet, hastighet, vilseledning, desinformation, originalitet och djärvhet vilka 

kan skapa fördelar och effekter som vida överstiger ansträngningen. Överraskningen behöver 

i sig inte vara fullkomlig för att anses lyckad utan en försenad reaktion, distraktion och upp-

                                                 
50 Clausewitz, Om kriget, s. 170 
51 Ibid, s. 171-173 
52 Fuller, J. F. C., The reformation of war, (Dutton & company: New York, 1923), s. 28 
53 Ibid, s. 37-38 
54 Erfurth, Waldemar, Surprise, (Military Service Publishing Company: Harrisburg, Pennsylvania, 1943), s. 
195-196 
55 Ibid, s. 39 
56 Ibid, s. 63 
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lösning eller splittring av fokus och krafter kan vara tillräcklig skriver Collins.
57

 Mer konkreta 

exempel på vad som orsakar överraskning är enligt Collins teknologisk överraskning, när helt 

ny materiel eller materiel med nya förmågor som snabbare omgrupperingstid dyker upp på 

slagfältet.
58

 Effekten kan bli än större om materielen där till är avgörande i sig.
59

  

3.4 Operationalisering 

3.4.1 Centrala tankar om överraskning 

Den teori som har presenterats i kapitlet ägnas här utrymme för sammanfattning i syfte att ut-

arbeta faktorer som kan anses gemensamma för överraskning. Detta görs genom en samman-

ställning i tabellformat utifrån vad teoretikerna säger krävs för överraskning som sedan kate-

goriserats under faktorer vilket underlättar hanteringen av teoretikernas samlade tankar. Kate-

goriseringen har genomförts efter aktiva val av författaren där faktorerna benämns efter en 

tydlig och logisk koppling till tankarna bakom. Sammantaget fås en bild av vilka faktorer som 

bidrar till överraskning. Där inte teoretikerna använder samma ordval för faktorer som är till-

synes lika kan paralleller dras när innebörden av det som sägs bidra till överraskning är påtag-

ligt lika varandra. Exempelvis talar Sun Zi om att ha tempo, Fuller om behovet av rörelse och 

Clausewitz om snabbhet vilka samtliga kan sägas falla inom samma faktor.  

 

Sammantaget ska därmed några centrala tankar lyftas fram vilket först görs överskådligt i 

nedan presenterad bild för att därefter gå in på hur respektive faktor kan ses i detalj utifrån 

valda teoretiker. Till vänster i bild finns de faktorer som framkommit och under respektive te-

oretiker redovisas med nyckelord hur de ser på respektive faktor och om den förekommer.  

Figur 2 – Sammanställning teori 

 
 

Att agera snabbt och där motståndaren minst anar det påvisar ett behov av rörelse hos den 

överraskande styrkan. Faktorn återfinns hos samtliga teoretiker om än med olika uttryck och 

kommer fortsättningsvis benämnas som faktorn rörelse i denna uppsats.  

 

Om en styrka uppträder oförutsägbart, med ny taktik eller nya metoder förbättras sannolikhe-

ten för överraskning då det ställer högre krav på motståndaren att kunna förutse något den inte 

                                                 
57 Collins, Military Strategy: Principles, Practices, and Historical Perspectives, s. 83 
58 Ibid, s. 224 
59 Ibid, s. 306 
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sett förut. Det kan också sägas ligga i överraskningens natur att händelser inte återupprepar 

sig exakt. Denna tanke återkommer hos Sun Zi, Fuller och Erfurth och faktor två kommer 

fortsättningsvis benämnas originalitet.  

 

Att hålla planer och förmågor hemliga, dölja förband och verksamhet samt att förhindra för-

sök till underrättelseinhämtning är centralt hos samtliga teoretiker. Den tredje faktorn be-

nämns därför säkerhet.  

 

Den fjärde faktorn berör behovet av att känna sin motståndare och operationsmiljö vilket 

uppnås genom underrättelsetjänst. Just underrättelsetjänst berörs inte som en enskild faktor 

överlag hos teoretikerna men däremot får det anses högst nödvändigt för att veta var till ex-

empel motståndaren inte förväntar sig ett anfall eller vilka svagheter denne har. Sun Zi be-

skriver exempelvis att underrättelser ger underlag för planering utifrån en granskning av mot-

ståndaren medan Fuller ser ett behov av att förutse och förbereda inför strid och därmed upp-

nå överraskning. Flera av faktorerna tycks kräva stöd av en annan för att själva kunna använ-

das framgångsrikt; att vilseleda motståndaren utan kunskaper om denne ter sig exempelvis 

svårt. Den fjärde faktorn benämns vidare som underrättelser. 

 

Den femte faktorn beskriver alla teoretiker förutom Fuller som vilseledning eller desinforma-

tion och syftar ytterst till att påverka motståndaren att ta felbeslut och korta ner tiden denne 

har att reagera på vilket skapar eget handlingsutrymme. Faktorn benämns fortsättningsvis vil-

seledning.  

 

Faktorerna om gynnsamma förutsättningar, mod och djärvhet kommer inte att beröras närma-

re då de nämns av endast två teoretiker. Gynnsamma faktorer är vidare en miljöfaktor och kan 

sägas kräva underrättelser för att upptäckas och kunna utnyttjas varför den faktorn ändå är be-

aktad. Mod och djärvhet får sägas vara en generell framgångsfaktor för krigföring och när det 

kommer till överraskning spelar den säkert roll för att göra det oväntade: agera originellt eller 

utnyttja snabbheten för att anfalla.  

 

3.4.2 Indikatorer 

För att uppnå syftet med denna undersökning presenteras här faktorer med givna indikatorer 

för genomförandet av datainhämtning och analys. Indikatorerna är kriterier för att kunna ob-

servera faktorerna i insamlad data.  

 

Rörelse i form av hastighet, snabbhet och att plötsligt dyka upp där motståndaren inte väntar 

sig är återkommande hos teoretikerna som synes i figur 2. Då inte dessa specificeras tydligare 

kan de tänkas förekomma i datamaterialet om styrkan förflyttar sig snabbt i ett tidsperspektiv, 

har högt tempo vid kritiska punkter eller genom rörelse dyker upp oväntat på en plats.  

 

Originalitet finns om ett oförutsägbart handlande förekommer till exempel genom använd-

ning av nya metoder, teknik eller taktik, vilket särskilt Sun Zi, Erfurth och Collins men även 

Clausewitz framhåller. Således ett handlande som motståndaren inte väntat sig, kanske för att 

det är nyskapande.  

 

Säkerhet finns det indikation på om planer, verksamhet och förmåga döljs och hålls hemliga, 

vilket tas upp av samtliga teoretiker. Sun Zi nämner även behovet av att vidta åtgärder mot 

motståndarens underrättelseinhämtning. Verksamhet kan tänkas ha dolts genom exempelvis 

att användning av aktiva sensorer har begränsats och planer hålls hemliga genom att planering 
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skett inom en begränsad grupp. Erfurth nämner kamouflage som ett specifikt medel vilket kan 

tänkas uppnås genom exempelvis nyttja miljön i form av mörker.   

 

Underrättelser om motståndaren anses ha förekommit om kännedom av vad denne förväntar 

sig kan finnas eller om uppgifter funnits om till exempel motståndarens grupperingsplats vil-

ket Sun Zi nämner som en framgångsfaktor. Även kännedom om motståndarens kvantitet och 

materiel kan utnyttjas fördelaktigt, något som ligger nära Sun Zis tanke om att den som kän-

ner sin motpart kan gå i strid utan fara.  

 

Vilseledning anses ha förekommit om tecken på åtgärder som medfört en fördel för styrkan 

kan återfinnas i materialet. Vilseledning nämns specifikt av Erfurth och Collins. Clausewitz 

och Sun Zi beskriver det som åtgärder som påverkar motståndaren att ta fel beslut respektive 

få fel uppfattning om situationen. Desinformation är en åtgärd som nämns specifikt av Collins 

och därutöver kan tekniska åtgärder som störsändning och taktiska åtgärder som skenmanöver 

tänkas. 

 

För att underlätta jämförelsen mellan fallen kan indikatorerna anta värden som ”återfinns”, 

”återfinns delvis” och ”framgår ej”. ”Återfinns” innebär återfunna indikatorer och att de hade 

någon effekt. ”Återfinns delvis” innebär att åtgärder går att återfinna men enbart enligt någon 

indikator, eller att åtgärderna haft oklar effekt. ”Framgår ej” talar för sig självt. Att gradera 

indikatorerna motiveras med att det kan vara svårt att avgöra vad som observeras i händelser-

na. Graderingen underlättar därför att visa på förekomsten av indikatorer i händelserna men 

samtidigt nyansera tolkningen.  

3.4.3 Analysinstrument 

Figur 3 – Analysinstrument 
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4. Analys 
I detta avsnitt kommer den data som har inhämtats att analyseras. Syftet med kapitlet är att 

besvara underfråga två(2), tre(3) och fyra(4) med hjälp av det analysinstrument som skapats 

utifrån operationaliseringen av teorier. I analysen används först fråga två(2) och tre(3) för att 

dela upp materialet i beståndsdelar i syfte att undersöka om faktorerna förekommer. Vart fall 

analyseras för sig och händelser i fallen kategoriseras efter rubriker som stämmer överrens 

med de faktorer som tagits fram. Därefter besvaras fråga fyra(4) för att erhålla svar om vilka 

likheter och skillnader som finns mellan faktorerna i fallen. Slutligen kommer undersökning-

ens resultat att presenteras i en figur för att underlätta slutsatser utifrån forskningsfrågan.  

4.1 Slaget vid Latakia 

 

2. Hur genomfördes överraskning under Slaget vid Latakia utifrån faktorerna?  

 
Rörelse 

De israeliska fartygen gick med hög fart och höll ett högt tempo genom operationen. Indikato-

rerna föreskriver att ”snabbhet i förflyttning” eller ”högt tempo vid kritiska punkter” bidrar 

till rörelse. Indikatorerna anses uppfyllda då Israels fartyg hade avdelat ett fartyg att ta itu 

med en syrisk torpedbåt samtidigt som övriga fartyg satte av i 40 knop mot Latakia.
60

 Med 

detta sagt avdelades resurser mot de syriska fartygen och ett högt tempo kan ha bidragit till att 

de syriska robotbåtarna inte kom undan trots att de blivit förvarnade av torpedbåten.
61

  

 

Originalitet 

Den israeliska sjöstyrkan gick inledningsvis västerut mot Cypern med avsikten att anfalla mot 

Latakia norrifrån, det vill säga den minst väntade riktningen.
62

 Detta med tanke på att Israel 

varifrån fartygen utgick ligger söder om Syrien. Med det här agerandet kan kopplingar göras 

till originalitet, eftersom anfallsriktningen sannolikt var oväntad för Syrien då den innebar en 

omväg för de israeliska fartygen. Dock är detta inte något som tydligt går att urskilja som fak-

ta. Ett nytt taktiskt uppträdande från de israeliska styrkorna uppvisades, vilket fick effekt ge-

nom manöver samtidigt som tekniska motmedel nyttjades.
63

 Dock går det inte att hävda att 

någon ny teknik uppenbarade sig på slagfältet och därigenom orsakade överraskning. Således 

kan en indikator för originalitet sägas ha varit uppnådd genom ett nytt taktiskt uppträdande, 

även om ett oförutsägbart agerande sett till anfallsriktningen skulle kunna ha påverkat också.  

 

Säkerhet 

Den israeliska sjöstyrkan valde att anfalla nattetid
64

 vilket kan ha bidragit med skydd av mör-

ker och därigenom förhindrat att motståndaren upptäckte styrkan i tid. Genom detta kan fak-

torn om säkerhet ses representerad då uppträdandet doldes i viss utsträckning likt det kamou-

flage som Erfurth förespråkar för att undanhålla motståndaren möjlighet att reagera i tid. Vis-

serligen upptäckte en syrisk torpedbåt den israeliska styrkan och hann varna
65

 men detta kan 

ha skett för sent för att få någon påverkan på utfallet. Det går också att argumentera för att sy-

                                                 
60 Rabinovich, Abraham, The boats of Cherbourg, 1. Ed., (Seaver Books: New York, 1988), s. 214  
61 Ibid, s. 212-213,  
Herzog & Gazit, The Arab-Israeli wars , s. 312 
62 Rabinovich, The boats of Cherbourg,  s. 212-213 
63 Lindsjö, Marinhistoria,  s. 413-415,  
Rabinovich, The boats of Cherbourg, s. 218-219 
64 Lindsjö, Marinhistoria, s. 414-415 
65 Rabinovich, The boats of Cherbourg, s. 212-213 
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rierna kunde upptäcka de israeliska fartygen med hjälp av radar, men samtidigt krävs någon 

identifiering för att undvika att bekämpa fel fartyg. 

 

Underrättelser 

Indikatorer för underrättelser kan sägas återfinnas i operationen då Israel innehade informa-

tion om motståndaren avseende ungefärlig position och vilken typ av fartyg med bestyckning 

som fanns där.
66

 Detta bringade en fördel i striden inte minst genom användning av elektro-

niska motmedel som lyckades tack vare tillgänglig information om motståndarens vapensy-

stem.
67

 Därtill lade kännedom om motståndarens fartyg och beväpning grunden för den taktik 

och teknik som Israel utvecklade och kom att nyttja framgångsrikt i slaget vid Latakia och det 

efterföljande vid Baltim i Egypten.
68

  

 

Vilseledning 

En tanke fanns om att använda flygstöd för att ge de syriska örlogsfartygen annat att fokusera 

på och på så vis kunna komma tillräckligt nära för att avfyra robotar. Nu avstod israelerna 

från detta på grund av att det bedömdes vara svårt i inledningen av kriget.
69

 Inte heller går det 

att se att taktiken med att anfalla västerifrån innebar en vilseledd motståndare. Således är den 

indikator som går att återfinna de tekniska och taktiska åtgärder som störsändning, motmedel 

och manöver för att skydda sig mot syriska robotanfall, vilket får anses ha haft effekt på Isra-

els framgång till sjöss då inga egna förluster togs.
70

 Denna vilseledning sker dock på strids-

teknisk nivå och även om effekt var uppenbar är relevansen för undersökningen tveksam och 

faktorn kan därför enbart bedömas som ”återfinns delvis”.  

 

Sammanställning 

Figur 4 – Indikatorer Latakia 

 
 

                                                 
66 Rabinovich, The boats of Cherbourg, s. 207  
67 Ibid, s. 218, 
Lindsjö, Marinhistoria, s. 415 
68 Ibid, s. 413-415, 
Herzog & Gazit, The Arab-Israeli wars, s. 314 
69 Rabinovich, The boats of Cherbourg, s. 213-214 
70 Ibid, s. 217-220 
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4.2 Sänkningen av General Belgrano 

 

3. Hur genomfördes överraskning under Sänkningen av General Belgrano? 

 
Rörelse 

Inför anfallet mot General Belgrano höll Conqueror ett högt tempo under något som kan ses 

som kritiska punkter för att efter upptäckt av kryssaren inta position för anfall. Efter genomfö-

randet var Conqueror även snabba på att dra sig undan för att undvika att bli bekämpad själva. 

Genom rörelsen uppnåddes ett kort skjutavstånd som dels gav kort tid till upptäckt av hotet 

och dels var nödvändig med hänsyn till torpedernas prestanda.
71

 Anfallet kan också ses som 

ett fall av plötslig uppdykande som uppnåddes genom fart och underlättades av det dolda upp-

trädandet. Således kan faktorn rörelse sägas haft betydelse för det lyckade anfallet mot Gene-

ral Belgrano.  

 

Originalitet 

Varken den teknik eller taktik som användes kan sägas varit särskilt originell då torpederna 

var av andra världskrigsmodell och taktiken vid anfall därefter.
72

 Agerandet kan i det hänse-

endet liknas vid många tidigare händelser, men tas även britternas motståndares agerande i 

beaktande, det vill säga Argentina, kan agerandet ses som oförutsägbart då kriget är dyna-

miskt och utkämpas mellan flera parter. Utifrån det uppträdande som General Belgrano upp-

visade då hon inte bedrev ubåtsjakt och hade låg stridsberedskap ombord kan inte undervat-

tenshotet ha uppfattats som betydande.
73

 Originalitet bedöms utifrån sammanhanget där det är 

centralt vilken effekt uppträdandet fick. General Belgrano förväntade sig sannolikt inget an-

fall och i det perspektivet är Conquerors agerande originellt, trots att anfallet inte kan ha setts 

så ur ett historiskt perspektiv. Därmed kan Conquerors agerande ses som oförutsägbart och 

även faktorn originalitet delvis uppnådd i anfallet.  

 

Säkerhet 

Säkerhet kan sägas ha bidragit till anfallets framgång genom att Conqueror förblev dold för 

motståndaren i sådan utsträckning att åtgärder inte hann vidtas innan skadan var skedd.
74

 Som 

nämnts tidigare bäddade de argentinska fartygen för detta med sitt eget uppträdande. Samti-

digt är en ubåts fördel i striden generellt dess dolda uppträdande. Därtill fanns en medvetenhet 

hos britterna om vilket uppträdande som krävdes för att lyckas med operationen, något som 

även nyttjades efter anfallet.
75

 Med hänsyn till det uppträdande som Argentina stod för kan 

ingen underrättelseinhämtning ha varit möjlig även om Conqueror med sitt uppträdande också 

förhindrade detta.  

 

Underrättelser 

Genomgående hade Conqueror goda underrättelser på var General Belgrano med styrka be-

fann sig vilket var en förutsättning för att kunna anfalla.
76

 Däremot går det inte att återfinna 

något som är kopplat till faktorn underrättelser som hade direkt betydelse för att uppnå ex-

empelvis ett oförutsägbart agerande genom att nyttja en svaghet hos motståndaren, såsom Sun 

Zi beskriver med att underrättelser bäddar för överraskning genom oförutsägbara drag. Under-

                                                 
71 Woodward, Sandy, Ett hundra dagar: striden om Falklandsöarna: stridsgruppchefens memoarer, (Marin-
litteraturfören.: Stockholm, 1994), s. 143-144 
72 Ibid, s. 136-137 och 143-144 
73 Ibid, s. 143-145 
74 Ibid, s. 143-145 
75 Ibid, s. 137-138 och 146 
76 Ibid, s. 142-143 
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rättelserna om General Belgranos verksamhet kan dock sannolikt ha bidragit till att Conqueror 

höll sig dold och kunde agera med rörlighet. Faktorn är således delvis uppfylld då data som 

passar in på underrättelser återfinns men inget som går att knyta till indikatorerna direkt.  

 

Vilseledning 

Från brittisk sida kan ingen avsiktlig vilseledning uppfattas som bidrog till framgång i anfal-

let. Däremot anses den Total Exclusion Zone som fanns upprättad ha spelat en roll som vilse-

ledning i ljuset av det argentinska uppträdandet. Britterna hade tidigt utlyst en exklusionszon 

där argentinska fartyg skulle bli bekämpade, således en deklarerad krigszon.
77

 När General 

Belgrano sänktes var hon utanför zonen och förväntade sig sannolikt inget anfall med hänsyn 

till tidigare nämnd stridsberedskap. Även de brittiska sjömännen uppfattade det som anmärk-

ningsvärt att regeringen givit tillåtelse att anfalla utanför den avlysta zonen.
78

 Effekten av en 

händelse är den viktiga oavsett uppsåt, eftersom det är faktorerna som skapar överraskning 

som undersöks. Med detta i åtanke kan resultatet likställas vid vilseledning även om syftet 

inte nödvändigtvis var det.  

 

Sammanställning 

Figur 5 – Indikatorer General Belgrano 

 
 

 

 

                                                 
77 Smedberg, Om sjökriget, s. 110-111 
78 Hastings, Max & Jenkins, Simon, Slaget om Falklandsöarna, (Replik: Viken, 2005), s. 183-184 
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4.3 Resultat 

Figur 6 – Resultat indikatorer 

 

 
Underfråga fyra(4) lyder: 

 

Vilka skillnader och likheter kan observeras mellan fallen? 

 

I fallen återfinns samtliga faktorer om än i varierande utsträckning inom respektive fall och 

sinsemellan. Den enda faktor som har observerats i båda fallen som ”återfinns” är rörelse. I 

båda fallen nyttjades hög fart och högt tempo vid kritiska punkter inför anfall. Avseende ori-

ginalitet hade ny teknik och taktik en betydande roll för händelseutvecklingen i Slaget vid La-

takia, medan motsvarande inte går att återfinna vid sänkningen av General Belgrano. Där på-

verkade försummelsen hos den egna besättningen främst effekten av anfallet. Säkerhet ses ha 

haft större betydelse vid sänkningen av General Belgrano än under slaget vid Latakia. Exem-

pelvis kan en indikator eventuellt haft effekt vid Latakia samtidigt som indikatorer för säker-

het var betydande vid General Belgrano. Underrättelser återfinns i båda fallen men i olika 
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grad. Exempelvis hade lokalisering betydelse för att kunna bekämpa motståndaren men i fal-

let Latakia innebar underrättelserna även en taktikanpassning och att motmedel kunde använ-

das effektivt. Indikatorer för Vilseledning återfinns i båda fallen. Dock är orsak och verkan 

svårbedömd i fallet General Belgrano då det inte står helt klart vad som påverkade fartyget 

beredskap och om exklusionszonen bidrog till vilseledning. Vid Latakia skedde vilseledning 

på något som bättre beskrivs som stridsteknisk nivå vilket skiljer sig mot de eftersökta indika-

torerna. Överlag finns en viss skillnad mellan de faktorer som klassificerats som ”återfinns” 

eller ”återfinns delvis”. Däremot är det inte möjligt att se någon faktor som mer bidragande 

till överraskning.   
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5. Avslutning 
Inledningsvis återkopplas resultatet till uppsatsens frågeställningar.  Därutöver sker en diskussion 

med utgångspunkt i forskningens resultat, teori och metod även inkluderande återkoppling mot 

problem, syfte och uppsatsens forskningsöversikt. Avslutningsvis redovisas forskningens relevans 

för yrkesutövningen och förslag på vidare forskning.  

5.1 Återkoppling till frågeställningar  

5.1.1 Besvarande av underfrågor 

Genom forskningsprocessen gav de underfrågor som tagits fram guidning och svar som bar 

mot forskningsfrågan. Följaktligen redovisas därför kort svaren som erhölls på dessa i en 

gemensam figur för tydlighet gentemot läsaren.  

Figur 7 – Besvarande av underfrågor 

 

5.1.2 Besvarande av forskningsfrågan 

 

Är principen om överraskning giltig i modern marin krigföring? 

 

Principen om överraskning kan anses giltig i modern marin krigföring då de tankar om över-

raskning som har prövats i denna undersökning går att återfinna i fallen. Det fanns dock en 

variation av hur framträdande faktorerna varit varför principen om överrasknings giltighet kan 

bero på vilka faktorer som ingår.  
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5.2 Diskussion 

5.2.1 Resultatdiskussion 

Efter att ha formulerat ett problem skapades syftet med undersökningen: att pröva principen 

om överrasknings giltighet i modern marin krigföring. Syftet uppnåddes genom en tvåfallstu-

die där tankar om överraskning analyserades med hjälp av empiri. Resultatet visar att princi-

pen om överraskning är giltig men att betydelsen av faktorerna bakom kan variera. Därmed 

har undersökningen bidragit till de i problemformuleringen efterfrågade empiriska studier av 

krigföringens grundprinciper. Om krigföringens grundprinciper kanske inte ens är giltiga idag 

har därmed också fått perspektiv. I efterhand framstår resultatet som väntat utifrån tidigare 

forskning som bland annat har kritiserat principerna för att vara allmänt hållna. Utan mer spe-

cifika krav på vad som skulle observeras för att uppfylla indikatorerna var det rimligt att 

samtliga faktorer kunde observeras i någon utsträckning. Resultatet påminner därmed om 

Hanleys tankar om att fallstudier vanligen leder till bekräftelse av att principerna är närvaran-

de i fallen och därmed relevanta. Undersökningen visar också att fallstudier är möjliga att 

genomföra för att pröva principen om överraskning. 

 

Kopplat till problemområdet framkommer det i undersökningen att rörelse kan antas haft be-

tydelse i de fall av modern marin krigföring som utgjort empiri. Rörelse kan dock inte sägas 

vara mer betydelsefullt än andra faktorer. Därmed finns visst belägg för Leonhards resone-

mang om att rörelse har betydelse för att åstadkomma överraskning i informationsåldern, vil-

ket presenterades i problemformuleringen. Noterbart är att rörelse anses vara viktig av samt-

liga teoretiker i uppsatsen och exempelvis Erfurth framhåller den som kanske den viktigaste. 

Undersökningen utesluter inte heller Leonhards tankar om att principen om överraskning kan 

behöva utvecklas. Exempelvis kan andra faktorer vara relevanta för att åstadkomma överrask-

ning idag. Vidare påtalade Clausewitz att överraskningen motsvaras av graden av originalitet. 

Därmed är det intressant att överraskningen i fallen inte kan ses som total samtidigt som fak-

torn originalitet enbart kunde observeras i viss utsträckning.  

 

Kritiken i problemformuleringen om att principerna är allmänt hållna får också substans ge-

nom denna undersökning. Det väcker frågan om händelser i fallen varit väl enkla att knyta till 

indikatorerna och om principens konstaterade giltighet därmed beror på att faktorer bakom 

närapå är garanterade att återfinnas i sjöstriden. Med facit i hand bör indikatorer därför kunna 

knytas till att effekten av dem har bidragit till överraskning för att verkligen kunna avgöra 

vilka faktorer som är giltiga idag. Detta blir tydligt då faktorerna i undersökningen har åter-

funnits i olika grad men de har inte kunnat rangordnas efter betydelse för utfallet och ingen 

har kunnat avfärdas som irrelevant.  

 

Principen om överrasknings giltighet har givits perspektiv genom denna undersökning, som 

därmed har fyllt en konstaterad forskningslucka. Undersökningen bidrar även med den efter-

frågade empiriska förankringen till principerna genom studien av sjökrigföring på lägre nivå i 

en modern konflikt. I forskningsöversikten framhöll Hanley behovet av att knyta principerna 

till empiri för att förstå krigföringen och dess verktyg bättre, vilket är något som denna under-

sökning kan bidra till genom sin analys. Det betyder också att principen om överraskning kan 

fungera som ett verktyg för att förstå kriget bättre när kopplingar kan göras mellan principen 

och empiri. Därtill har undersökningen genom operationalisering med indikatorer konkretise-

rat bilden av en princip som anses allmänt hållen vilket kan underlätta användandet av princi-

pen om överraskning i framtiden. Operationaliseringen gjorde även principen om överrask-

ning mätbar vilket Widén och Ångström uttryckte behov av i forskningsöversikten.  
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På grund av att endast ett fåtal fall av sjökrigföring har skett efter andra världskriget kan re-

sultatet av undersökningen ses som generaliserbart för moderna fall av sjökrigföring. Resulta-

tet kan också tänkas generaliserbart för övriga av krigföringens grundprinciper i modern ma-

rin krigföring avseende principernas giltighet. Vanligen är en studie på enbart två fall inte till-

räckligt för att generalisera resultat. Mer forskning är därför önskvärt både om principen om 

överrasknings giltighet i andra fall och specifikt i fallen från denna undersökning i syfte att 

öka tillförlitligheten. Att fallen avgränsar resultatets generaliserbarhet till geografiska platser 

anses möjligt. Samtidig har de teoretiker som använts i undersökningen inte uttryckt att prin-

cipernas giltighet skulle vara begränsad geografiskt. Dock har forskningsöversikten visat att 

principerna ifrågasatts angående om deras giltighet är begränsat i rum varför behov av vidare 

forskning konstateras.  

5.2.2 Metoddiskussion 

Först och främst får valet av metod anses som tillfredsställande då den bidrog till att fråge-

ställningarna besvarades, syftet uppfylldes och ett perspektiv erhölls angående principen om 

överrasknings giltighet idag, vilket även bidrar till problemområdet. Den kritik som kan ses 

mot undersökningen presenteras nedan och berör framförallt val av teori, metod för datain-

samling och material. 

 

Teorin är central i uppsatsen och ett identifierat problem var att beskrivningen av principen 

om överraskning är kort hållen och generell. Därför valdes fem teoretiker för att få fram en 

teori möjlig att pröva. Med andra teoretiker hade möjligen annorlunda indikatorer följt varför 

resultatet främst har relevans för valda teoretiker, även om militärteoretiker generellt berör 

samma faktorer. Indikatorerna kan vidare ha varit begränsande för studien och medfört att 

viktig data uteslutits. Fler indikatorer hade förmodligen enbart påverkat resultatet till att för-

klara principen som mer giltig då mer data hade kunnat återfinnas. Därmed skulle indikato-

rerna framförallt behöva vara mer specifika och exkluderande av data för att precisera pröv-

ningen av faktorerna.  

 

Operationaliseringen av teorin syftade till att underlätta forskningsprocessen, ge uppsatsen 

struktur och bidra till reliabilitet samt validitet. Att utforma indikatorer från teorin gav såväl 

spårbarhet som att det faktiskt var teoretikers tankar som prövades. En brist med operationali-

seringen som kan skådas berör svårigheten i att avgöra vad som kunde observeras i fallen och 

under vilken faktor det skulle kategoriseras. Därtill krävde underfråga fyra(4) en möjlighet att 

jämföra faktorerna vilket fick till följd att en tre-gradig skala skapades för förekomsten av in-

dikatorer. Problematiken blir tydlig i de resonemang som förs i analysen avseende exempelvis 

Sänkningen av General Belgrano och faktorerna rörelse, originalitet och vilseledning.  

 

Detta medför att reliabilitet och replikerbarhet möjligen försvåras i undersökningen då förfat-

tarens tolkning påverkar vid bedömning om något ”återfinns” eller ”återfinns delvis”. Samti-

digt har dessa avvägningar motiverats väl i operationaliseringen och analysen varför författa-

rens resonemang kan följas, vilket medför att resultatet blir tillförlitligt och undersökningen 

möjlig att reproducera. Att gradera förekomsten av indikatorer medförde fördelen att resulta-

tet gick att nyansera och besvarandet av forskningsfrågan gavs djup. Det innebar även under-

lag till den diskussion som förts i avslutningskapitlet, vilken kan vara av nytta för framtiden.  

 

Sett till resultatet var graderingen inte tillräcklig för att dra slutsatser som kunde nyansera om 

en faktor är mer giltig än en annan. Detta visar på behovet av förfinade analysinstrument till-

sammans med den nämnda svårigheten att avgöra vad som observerats i fallen.   
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Materialet som har använts i undersökningen har tidigare behandlats i metodkapitlet men någ-

ra punkter är värda att nämna i efterhand. Inga allvarliga brister upptäcktes i materialet och de 

som skulle kunna finnas bedömdes hanterbara genom ett kritiskt förhållningssätt och triangu-

lering av data. Just trianguleringen fungerade väl överlag men på grund av materialet har inte 

alla detaljer kunnat bekräftas. Då framförallt primärkällor har bidragit med detaljer till analy-

sen har inte all specifik data kunnat bekräftas. Generell data om fallen har dock kunnat be-

kräftas genom trianguleringen varför insamlad data som helhet bedöms ha bidragit till ett tro-

värdigt resultat.  

 

Att studera fallen ur framförallt en parts perspektiv kan ha bidragit till att slutsatser är fel-

grundande då analysen inte kunnat ta hänsyn till vad som hände på motståndarsidan. Eftersom 

kriget är dynamiskt kanske händelser uppfattades olika på respektive sida. Sammantaget hade 

ett tvåsidigt perspektiv gett analysen mer tyngd. Detta tillsammans med mer detaljerat materi-

al hade möjligen bidragit till att indikatorer och därmed faktorer framträtt tydligare i fallen. 

Därigenom hade principen om överrasknings giltighet kunnat nyanseras.  

5.3 Resultatens relevans för yrkesutövningen 

Officersprofessionen kan efter denna undersökning se till principen om överraskning som nå-

got att ta stöd i vid analys av händelser eller planering av verksamhet, eftersom principen har 

visats möjlig att koppla till empiri och ansetts giltig i modern marin krigföring. Principen kan 

dock fortfarande anses allmänt hållen och därför svår att tillämpa men kan i sin nuvarande 

form enskilt fungera som en guide i operationer. 

 

Genom den empiriska prövningen fick principen om överraskning en tydligare koppling till 

det fält av teori som den härstammar ifrån, vilket gör att principen kan uppfattas mindre diffus 

och att det finns konkreta faktorer att följa för att uppnå överraskning. Detta till följd av att 

principen operationaliserades med faktorer och teoretiskt knutna indikatorer som vidare prö-

vades mot empiriska exempel. Således underlättas användningen av principen om överrask-

ning då förslag på handlingar tydliggjorts genom faktorer och indikatorer. Därmed kan pro-

fessionen ha större nytta av principen om överraskning om den inte ses som ett enskilt verk-

tyg, utan något som kan användas tillsammans med teori om överraskning. Denna undersök-

ning fungerar därför som exempel på hur förståelse för teorier tillsammans med kunskap om 

historiska händelser, kan skapa en syntes. Det innebär att professionens förståelse för krigfö-

ring och möjligheten att hantera den kan öka.   

 

Vidare innebär denna undersökning att de dokument som professionen använder och där prin-

cipen om överraskning ingår vilar på vetenskaplig grund i en större utsträckning än tidigare. 

Dock saknar fortsatt principen om överraskning prövning av den lagbundenhet som diskute-

rats: om tillämpningen av den garanterat leder till framgång. Med andra ord kan inte profes-

sionen förlita sig på principen om överraskning ur det hänseendet. Därför kräver det kausala 

sambandet fortsatt uppmärksamhet om i vilken utsträckning det gäller.  

 

5.4 Förslag på vidare forskning 

Genom denna undersökning har ett par områden upptäckts som författaren anser behöver fort-

satt forskning. Förslagen som här presenteras rör principen om överraskning, krigföringens 

grundprinciper samt hur principerna kan användas i praktiken. 

 

Av diskussionen i avslutningskapitlet dras slutsatsen att mer forskning behövs om principen 

om överraskning, först och främst teoriprövande studier med moderna sjöoperationer för att få 

ett mer generaliserbart resultat. Säkert behövs även studier på övriga operationstyper för att 
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undersöka hur universell principens giltighet är. Exempelvis är principernas giltighet på olika 

geografiska platser inte utredd. Därtill skulle faktorerna behöva prövas som ett kausalt sam-

band för att utröna om några är mer betydelsefulla och verkligen bidrar till att orsaka över-

raskning. En effekt skulle vara att faktorer skulle kunna bekräftas som betydelsefulla eller av-

färdas, vilket denna undersökning inte svarat på.  

 

Även teoriutvecklande studier skulle tjäna ett syfte för att undersöka om nya faktorer som bi-

drar till överraskning kan upptäckas i moderna krig. Om nya faktorer upptäcks kan principen 

om överraskning konkretiseras. Faktorerna skulle i sin tur också kräva prövning.  

 

Med undersökningen i åtanke vore det intressant att undersöka om bristen på observerad ori-

ginalitet i Falklandskriget berodde på att andra faktorer observerades. Det kan finnas en in-

bördes relation och konflikt faktorerna emellan som kräver närmare studier. Likaså skulle vi-

dare forskning kunna undersöka förhållandena mellan principerna, om en förutsätter en annan 

eller om de står i konflikt med varandra. En sådan undersökning skulle kunna göras med flera 

principer på samma fall alternativt med någon andra principer på samma fall som i denna un-

dersökning, för att därefter dra slutsatser om relationer principerna emellan.  

 

Avslutningsvis skulle forskning om hur principerna kan implementeras i planeringsprocesser 

vara av nytta för att de ska tillgodoses vid genomförande av operationer. Här torde krävas att 

principerna är beprövade och utvecklade med indikatorer som kan vägleda planeringen.  
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